
  

LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

I SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : 20UAF1A                                                               Title of the Paper : பதொதுத்ிழ்  -  I  

DATE  :23.06.2021 AN                        Time : 3 Hours          Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ப.ொசணொர்-குநிப்பு ரக. 

2. கொந்ிின் எபிரக்குச் சொன்நொய் ப.. குநிப்திடுது எது? 

3. தத்ொது பரநொக ிழுந்ணிடம் பூி பசொன்ணது என்ண? 

4. மனர்,கீர் - தொிொரின் கருத்து என்ண? 

5. இொனிங்க அடிகபொர் - சிறு குநிப்பு ரக. 

6. தொிொர் ஆசிரிொக இருந்து டத்ி இழ்கள் ொர? 

7. புட்சிக்கி , புட்சிக்கிஞர் தட்டங்கரப ங்கிமொர் ொர்? 

8. ஏரகள் எரண மண்டி ிற்தொகக் கண்ொசன் கூநிபள்பொர்? 

9. கிஞர் இன்குனொப் - குநிப்பு ரக. 

10. ‘டீு’ கிர பபிப்தடுத்தும் பய்ில் என்ண? 

11. தடகின் இருதக்கபம் பொங்குண ொர? 

12. ிிகள் ட்சத்ிங்கரப ருடிணொலும் கிர ொருரட ொழ்க்ரகர 

பபிப்தடுத்ிபள்பது? 

 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. உடம்ரத மதொற்றும் ிரககள் குநித்து ப.. கூறுணற்ரந எழுதுக. 

14. ஏட்டில் தடித்மொடு என்ந தொடனில் தட்டுக்மகொட்ரடொர் கூறும் அநிவுரகரப எழுதுக. 

15. கொசி ஆணந்ணின் றுக்குகள் பபிப்தடுத்தும் சபக சூல்கரபப் புனப்தடுத்துக. 

16. தொிொர் கொ ிரும்தி தொ மசம் குநித்து இம்புக. 

17. ிொிடர் ஒழுக்கங்கபொகப் தொிொசன் கூறுண ொர? 

18. கொகிப்பூக்கபில் பபிப்தட்டுள்ப ிருங்ரகர் ொழ்ரப் தற்நி இம்புக. 

19. இன்குனொப்தின் மதொொட்டம் கிர இம்பும் அசில் தின்ணிர ிபம்புக. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. ிதொடு கட்டுரில் ப. பபிப்தடுத்ிபள்ப சப்பதொதுரகரப ிபக்கிபரக்க. 

21. ிரச்மசொபம் கிரில் உர்கபின்  ொழ்ில் சூல் குநித் பசய்ிகரப 
ிரித்துரக்க. 

22. ிின் இணிரரப் தற்நி தொிொசன் கூறுணற்ரந எடுத்துரக்க. 

23. இொனிங்க அடிகபொரின் தொடல்கபில் புனப்தடும் தக்ிச் சுரர ிறுவுக. 

24. கண்ரீ்ப் பூக்கபில் கிஞர் ப.மத்ொின் புி நுட்தங்கள், ற்றும் அசில் தொர்ரகரப  

எடுத்துரக்க. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : 20UAF2A                                                               Title of the Paper : பொதுத்தநிழ்  -  II  

DATE  :23.06.2021 FN                        Time : 3 Hours          Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. திருொவுக்கபசர் - குிப்பு யரபக. 

2. குிக்ககொள் இல்ொத யொழ்க்ரக குித்து திருமூர் கூறுயது என்? 

3. ‘அச்சுதொ அநபர் ஏக ஆனர் தம் பகொழுந்கத’ – இடம் சுட்டிப் பொருள் தருக. 

4. பரினொழ்யொர்- குிப்பு யரபக. 

5. கரிகொல்கசொமின் யபீம் குித்து யிக்கிபந கசொமன் உொயில் கூப்டுயபதன்? 

6. திருநருதூரபப்ற்ி இரன ள்ி கூறுயது னொது? 

7. பற்கொர் துனபம் கண்டு இகனசு யியினது என்? 

8. யபீநொமுியர் - குிப்பு யரபக. 

9. தொய் கதரய மூடவும் நகள் கதரயத் திக்கவும் கொபணநொக முத்பதொள்ொனிபம் கூறுயது 

என்? 

10. முத்பதொள்ொனிபம் - குிப்பு யரபக. 

11. திருநந்திபம் – குிப்பு யரபக. 

12. பணினின் இக்கணத்ரத யரபனறுக்க. 

 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. சுந்தபர் இரயர கொக்கி கயண்டினயற்ர யியரிக்க. 

14. குகசகப ஆழ்யொர் திருநொரத் தொொட்டிப் ொடினயற்ர இனம்புக. 

15. யிக்கிபந கசொமின் ஆட்சிச் சிப்புகர எழுதுக. 

16. முக்கூடற் ள்ளுயில் ொட்டுயம் குித்த பசய்திகர யிம்புக. 

17. இகனசுரயப் ிரிந்த பற்கொரின் துனப ிரனிர யியரிக்க. 

18. கசபநன்ர்கள் குித்து முத்பதொள்ொனிபம் கூறுயயற்ர எழுதுக. 

19. க்தி இக்கினங்கில் பயிப்டும் தநிழ்ப்ண்ொட்டுக் கூறுகர இனம்புக. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. அம்ரநமம் அப்னும் இரணந்து யந்த உணர்யிப் பற்தொக அப்ர் கூறும் கொட்சிகர 

பதொகுத்துரபக்க. 

21. ஆழ்யொர் ொசுபங்கிலுள் இக்கின னங்கரமம் ரயணய பிகரமம் யிக்கிமரபக்க. 

22. கொட்டின் இனல்பு குித்து கிங்கத்துப்பணி கூறுயயற்ர யியரிக்க. 

23.  இரதூதரபக் கொண ொம்பு டத்தின கொபட்டத்ரதமம் உரபனொடினயற்ரமம் யிம்புக. 

24. கசொமர்கள் குித்து முத்பதொள்ொனிபம் கூறுயயற்ர யிக்கிமரபக்க. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

                                    APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

                                      I SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : UAF1C                                                                  Title of the Paper : nghJj; jkpo; - I   

DATE  :23.06.2021 AN                Time : 3 Hours                Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. thoa gæiu¡ f©l nghbjšyh« thond‹ ah® T‰W? és¡Ff. 

2. Ïuhkè§f mofsh® Ïiwtål« nt©oaJ ahJ? 

3. všyhU« X® ãiw všyhU« X® éiy všyhU« Ïªeh£L k‹d® - v‹W T¿at® 

ah®?  

4. kdpjupy; ehd; nja;tkpUfk; vd fz;zjhrd; $wf;fhuzk; vd;d? 

5. ,d;gj;jkpo;f; fy;tpahy; fpilf;Fk; gad;fshfg; ghujpjhrd; $Wtd ahit? 

6. mKj ghujpapd; Ngjq;fs; If;$ ftpij ntspg;gLj;Jk; fUj;J ahJ? 

7. ftpQH fz;zjhrd; - Fwpg;G tiuf. 

8. <NuhL jkpod;gdpd; gilg;GfSs; ehd;fpidf; Fwpg;gpLf. 

9. Nçaid¢ Rk¥gt®fŸ v‹w féijæ‹ MÁça® ah®? 

10. jäêš Kjš I¡T bjhFÂia btëæ£lt® ah®? 

11. Good Book – v‹gj‹ jäHh¡f« v‹d? 

12. Network -  v‹w M§»y brhšè‹ bghUŸ v‹d? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. jäê‹ Áw¥ò¡fŸ g‰¿ Rªju«ÃŸis TWtJ ahJ? 

14. Ïuhkè§f mofsh® Ïiwtål« nt©LtJ ahJ? 

15. bg©fšéæ‹ Áw¥òfis¡ TWf. 

16. Å£L¡bfhU ku« ts®¥ngh« - v‹w féij tê m¿a¥gL« c©ikfis¡ TWf. 

17. th¡F¢Ó£o‹ mtÁa« F¿¤J <nuhL jäH‹g‹ féij tê ãWÎf. 

18. kd¤J¡f© khÁy‹ Mjš g‰¿ xU f£Liu tiuf. 

19. ÂU¡FwŸ thœ¡if bghJüš g‰¿ TWf. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. jkpo;j;jhapd;  ngUikfshf NguhrpupaH Re;judhH $Wtdtw;iwj;     

njhFj;Jiuf;f. 

21. ftpQH mg;Jy; uFkhdpd; ftpijapy; fhzg;gLk; r%f khw;wj;jpw;fhd 

fUj;Jf;fis vLj;Jiuf;f. 

22. <nuhL jäH‹g‹ féijæš fhzyhF« nj®jš F¿¤J vGJf.  

23. F¿¡nfhŸ thœ¡if¥ g‰¿ TWf. 

24. éisah£L Åu® xUtiu nj®ªbjL¤J ne®fhzš brŒf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : UAF2B                                                                   Title of the Paper : bghJ¤jÄœ - II 

DATE  : 23.06.2021 FN                    Time : 3 Hours             Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. jpUthjT+uh; ahh;? mth; ,aw;wpa E}y; xd;wpid vOJf. 

2. jpt;ag; gpuge;jj;ijj; njhFj;jth; ahh;? jpt;a vd;gjw;F vd;d nghUs;?  

3. guzp ,yf;fpak; Fwpj;J vOJf.  

4. nraq;nfhz;lhh; Fwpg;G vOJf. 

5. esntz;ghtpw;F Kjy; E}y; vJ? 

6. rPwhg;Guhzk; ngah;f; fhuzk; vJ? 

7. Kj;njhs;shapuk; Rl;Lk; ghz;ba kd;dh;fspd; nghJg; ngah;fs; ,uz;bid 

vOJf. 

8. ,NaR fhtpaj;jpd; Mrphpah; ahh;?mth; vOjpa E}y;fspy; xd;wpid vOJf. 

9. NruW Nrtbf;Nf nrd;Wjha; - ahh; $w;W? ahhplk; $wpaJ? 

10. Ntq;flkiyapd; vJthfnty;yhk; ,Uf;f FyNrfuho;thh; Ntz;Lfpwhh;? 

11. Fd;wpd; Nky; Vwp epd;W nfhilf;fuk; tphpj;J ePl;b - ,lk; Rl;bg; nghUs; 

jUf.  

12. ,yf;fzf; Fwpg;Gj; jUf :  1. gtstha;     2. csk;. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. jpUf;Nfhj; Jk;gpaplk; khzpf;fthrfh; Ntz;Ltjpy; VNjDk; gj;jpid 

vOJf? 

14. FyNrfuho;thh; ghLk; jpUNtq;flkiyr; rpwg;Gfspy; gj;jpid vOJf. 

15. fypq;fj;Jg; guzp fhl;Lk; fhsp Nfhapypd; rpwg;Gfis vOJf. 

16. rPwhg;Guhz E}y; mikg;G Kiwapid vOJf.   

17. ,NaR fhtpak; $Wk; NgW ngw;wth;fis tpsf;Ff.  

18. VNjDk; xU mzp ,yf;fzj;jpid vLj;Jf; fhl;Lld; tpsf;Ff. 

19. rq;f ,yf;fpaq;fspy; VNjDk; gj;jpid vOJf. 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. esd; - jkae;jp Rak; tu epfo;Tfisj; njhFj;njOJf.  

21. Kj;njhs;shapuk; fhl;Lk; %Nte;jh;fspd; rpwg;Gfis tpsf;Ff. 

22. jkpopy; gf;jp ,yf;fpaq;fs; “ - fl;Liu vOJf. 

23. (m) mfuthpir gLj;Jf: gpd;fdp, Kd;gdp, ,sNtdpy; $jph;.  

(M) murd; vd;Dk; nghUs; jUk; nrhw;fs; ,uz;bid vOJf. 



(,) mzp vd;Dk; nrhy;Yf;F NtW nghUs; jUk; nrhw;fs; ,uz;bid    

vOJf. 

(<) vOj;Jg; gpio ePf;Ff: kdpNkfis gyk; ngWk; E}y;.  

(C) gpwnkhopr; nrhw;fisj; jkpo;g;gLj;Jf: ,e;j g]; fhNy[pw;F nef;];l;  

      ];lhg;gpq;fpy; epw;Fk; . 

24. jkpopy; nkhop ngah;f;f: 

          Oil & Natural Gas Commission, 

          Cauvery Project, 

          28, Usman Road,  

          T Nagar, Chennai - 17. 

ONGC needs immediate occupational, industrial shed accommodation of 

3,000sq.ft in the suburb of Chennai such as Avadi, Annanur, Ambattur, Arumbakkam 

ect for use as workshop cum small office with electricity and water supply .Sealed 

offices indicating above Chennai address so as to reach not later than 10-10-2016. 

Commissioner. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : UAF2C                                                               Title of the Paper : bghJ¤jÄœ - II 

DATE  :23.06.2021 FN                         Time : 3 Hours       Maximum Marks : 75 Marks 

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. jhz;lf Nte;ju; vd;W miof;fg;gLgtu; ahu;? mt;thW miof;fg;Ltjd;  

fhuzj;jpid vOJf. 

2. ghit Nehd;G vd;why; vd;d? 

3. ee;jpf;fyk;gfj;jpy; tUk; jiytd; Nkfj;jpid J}jhf tpLtjd; Nehf;fk; 

ahJ? 

4. fUNkfk; nrk;Nkfkhf khwpa fhl;rpia nraq;nfhz;lhu; vt;thW 

fhl;Lfpwhu;? 

5. kio tUtij Kd;$l;bNa mwptpf;Fk; mwpFwpfs; Kf;$lw;gs;Stpy; 

vt;thW $wg;gl;Ls;sd? 

6. ckW¥òytU¡F cjÇa tŸsš ah®? 

7. Nrho kd;ddpd; ahid kwk; Fwpj;J vOJf. 

8. ngh®¡fs¤âš ngŒ v›thW Çs¡F vL¤jJ? 

9. ehlf ïy¡»a« - F¿¥ò tiuf. 

10.  njthu« ghoa _t® ah®? 

11. Kjš Mœth®fŸ v‹ngh® ah®? 

12. fy«gf« - F¿¥ò tiuf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ,iwtdpd; ngUikfisfj; jpUehTf;furu; jpUth&u; jpUj;jhz;lfj;jpy; 

vq;qdk; $wpAs;shu;? 

14. jiytp fhu;g;gUtk; fz;L tUe;Jk; epfo;it ee;jpf;fyk;gfk; vt;thW 

fhl;LfpwJ? 

15. ghz;ba kd;ddpd; tPuKk; GfOk; Kj;njhs;shapuj;jpy; vq;qdk; fhl;rpg; 

gLj;jg;gl;Ls;sJ? 

16. Qhdk; ngWk; tuyhW Qhd nehz;b ehlfj;jpy; mike;Js;s Kiw Fwpj;J 

vOJf. 

17. jŠir ntj ehafÆ‹ ïy¡»a¥ g§fË¥ãid ÇtÆ¡f. 

18. irt rka¤ jÄœ¤ bjh©oid Çs¡Ff. 

19. itzt ïy¡»a§fŸ F¿¤J vGJf. 
 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. ïiwtÅ‹ j‹ikfis¤ âUM%® âU¤jh©lf¤âš âUehî¡fur® v›thW 

És¡F»wh®? 

21. c« ghl¥gFâÆš mikªj eªâ¡fy«gf¢ brŒâfis¤ bjhF¤Jiu¡f. 

22. _ntªj®fË‹ áw¥òfis K¤bjhŸshÆu« tÊ ÃWîf. 

23. Qhd nehz;b ehlfj;jpd; top jQ;ir Ntjehafu; $wpAs;s nra;jpfisj; 

njhFj;Jiuf;f. 
24. gd;dpU jpUKiw Fwpj;J xU fl;Liu tiuf. 
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Paper Code : UAF3C                                                                 Title of the Paper : nghJj; jkpo; - III 

DATE  : 05.05.2021 AN                 Time : 3 Hours             Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. Ï‹dh v‹w brhš vij cz®¤J»wJ? 

2. fšé fiuæy f‰gt® ehŸ Áy – v‹w tçfŸ Ïl« bg‰w üš vJ? 

3. bg©OU« c©Lbfhš bg©OU« c©Lbfhš bfh©l bfhGe‹ cWFiw¤ 

jh§FW« - Ïl« R£o bghUŸ és¡f« jUf?  

4. Ïu£il¡ fh¥Ãa§fis¡ TWf?  

5. ÓtfÁªjhkâ - bga®¡ fhuz« jUf?   

6. f«guhkhaz¤Â‰F tH§F« k‰bwhU bgaiu¡ TW?  

7. óryh® v‹gj‰F bghUŸ és¡f« jUf? 

8. ÁWfij v‹whš v‹d? és¡Ff?  

9. ó§bfh«ò – Ïy¡fz« F¿¥ò jUf? 

10. mfutçir¥ gL¤Jf?  

11. f©z‹ vGÂa f£Liu¥ g¤Âç¡ifæš btëtªjJ – rªÂ¥ÃiHia 

Ú¡Ff? 

12. cw§F»‹w  F«gf®z‹ c§fŸ kha thœbtšyh«  Ïw§F»‹w  Ï‹W fh©  vGªÂuhŒ !  

vGªÂuhŒ  és¡Ff? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. brhšt‹ik v‹w mÂfhu« TW« fU¤J¡fis¤ bjhF¡f? 

14. fšéæ‹ Áw¥ò¡ F¿¤J ehyoah® tê és¡Ff? 

15. fztid ÏHªj f©z»æ‹ ãiyia¡ TWf? 

16. mKjRuÃæ‹ gh¤Âu¢ Áw¥ig¡ TWf? 

17. RukŠrçæ‹ ÂUkz« F¿¤J vGJf? 

18. F«gf®zå‹ Áw¥òfis¡ TWf? 

19. óryhç‹ g¡Âia¡ TWf? 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. Ï‹dh brŒahik v‹w mÂfhu« cz®¤J« fU¤J¡fis bjhF¤jë¡f? 

21. mw« g‰¿ ehyoah® TWtdt‰iw bjhF¡f? 

22. C®Nœ tç v‹w fhijæš Ïl« fU¤J¡fis bjhF¡f? 

23. mKjRuÃ Mò¤ÂuD¡F »il¤j tuyh‰iw¡ TWf? 

24. ÁWfij njh‰w«> ts®¢Á F¿¤J vGJf? 
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 LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL  2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – B.A., B.Sc., B.Com., (Co - Operation) 

Paper Code : UAF4C                                                               Title of the Paper : nghJj;  jkpo; - IV  

DATE  :05.05.2021 FN                           Time : 3 Hours     Maximum Marks : 75 Marks 

 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. „GwehD}W… - rpWFwpg;Gj; jUf. 

2. mfehD}w;wpd; %d;W gFg;G Kiwfisf; Fwpg;gpLf. 

3. FWe;njhif - ngaHf;fhuzk; jUf. 

4. „KJnkhopf; fhQ;rpj;Jiw… iag; gw;wpr; rpWFwpg;G vOJf. 

5. Mw;Wg;gil vd;why; vd;d? 

6. Ky;iyf;fypapd; MrpupaH ahu;? 

7. ghiyf;fypg; ghliyg; ghbatupd; ngaupidf; Fwpg;gpLf. 

8. xsit ehlff; fijapd; gpd;Gyj;ijr; Rl;Lf. 

9. ,d;Fyhg; vOjpa gpwgilg;Gfisf; Fwpg;gpLf. 

10. „rpWghzhw;Wg; gil… - E}y; ahuhy;? ahiug; gw;wpg; ghlg;gl;Ls;sJ? 

11. ஐங்குறுநூறு நூலத் பதொகுப்ித்ததொன் பனலபக் கூறு. 
12. சிறுொணொற்றுப்லைனின் ஆசிரினர் னொர்? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. „eFjf;fdNu… - vdj;njhlq;Fk; jiyahyq;fhdj;Jr; nrUntd;w 

neLQ;nropadpd; ghlw;fUj;jpid vOJf. 

14. „ahUk; ,y;iy jhNd fs;td;… - vd;w fgpyupd; ghlw;fUj;jpid tpsf;Ff. 

15. fypj;njhif E}ypd; rpwg;Gfisj; njhFj;Jiuf;f. 

16. ஔலயக்கும் அதினனுக்கும் இருந்த ட்ல நும் ொைப்குதினின் யமி 
யிக்குக. 

17. ொடிி ஔலயக்கும்,ஆத்திச்சூடி ொடின ஔலயக்கும்  இலைனிொ 
உலபனொைல பதொகுத்துலபக்க. 

18. ஆற்றுப்லை – குிப்பு யலபக. 
19. இன்குொப் – ஆசிரினர் குிப்பு யலபக. 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20.   kfs; kWj;jy; Jiwapy; Nts;ghupiaf; fgpyu; ghba ghlw;fUj;ij tptupf;f. 

21. சிறுொணொற்றுப்லை கொட்டும் கலைதனழு யள்ல்கள் நற்றும் 
ல்ினக்தகொைின் சிப்புகலத் பதொகுத்துலபக்க. 

22. FWe;njhifapy; tUk; Njhop $w;Wg; ghly;fspd; fUj;Jfisj; 

njhFj;Jiuf;f. 

23. xsit ehlfj;jpd; fijj; jd;ikia Muha;e;njOJf. 

24.  nkhopngaH;f;f.  

  Tamil is one of the most melodious language of the world.  The Tamil literature 

shared  antiquity with       other ancient and classical literature of the world. But at the 

same time continued to flourish as a vigorous medium of speech and writing.  This is 

something that cannot be said for some of the ancient language. 



                Classical Tamil text revealed even to the casual thinker that Tamil thought 

projects only   universal, human, spiritual and normal values which are acceptable 

to all mankind.   
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