
 

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

APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : 20PAM2A                                                                   Title of the Paper : பாரதியம் 

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

  தகுி - அ (10 X 2 = 20 ிப்பதண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1. தாாா குநித்துப் தாி கூறுது ாது?   
2. தாிின் ணிப்தாடல்கள் ான்கினணக் குநிப்திடுக.   
3. தாிின் தக்ி பநி ாது?   
4. பதாற்நி அகல் கினின் கருத்து ாது?   
5. ிரின் ினன குநித்துப் தாி கூறுணற்னந எழுதுக.    
6. தாி பசிகி - ஏன்?  
7. ிபகாய்ப்தச் சாிார் ார்?   
8. குினக் பகாம்பு என்னும் தனடப்தில் ீ அநிணற்னநக் குநிப்திடுக.  
9. குில் தாட்டில் தாி உர்த்தும் குநிடீு ாது?     
10. ‘காபனா கால்’ குநித்து எழுதுக.    
11. தாிின் தனடப்புகனபப் தட்டினிடுக.  
12. தாி டத்ி இழ்கபின் பதர்கனப எழுதுக.  

 
 

தகுி - ஆ (5 X 5 = 25 ிப்பதண்கள்) 

   எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13.  தாிின் ிருப்தள்பி எழுச்சிின் தாடற்கருத்துகனப ிபக்குக. 
14. ‘ஆற்று’ எனும் சணக்கினில் இடம்பதறும் பசய்ிகனபக் குநிப்திடுக.  
15. ிழ்ாட்டு ாகரிகத்ில் பதண் குநித்து தாி கூறுணற்னந எழுதுக   
16. புி பகாங்கி கினில் தாிின் கருத்ாக்கத்ன ஆாய்க.  
17. குினின் கால் கனனக் குில்தாட்டு ி எடுத்துனக்க.     
18. கரும்பு பாட்டத்ிபன எனும் கினில் தாிின் கித்னக் குநிப்திடுக.  
19. தன்முகப் தனடப்தாபி தாி – ஆாய்க. 

 
தகுி - இ (3 X 10 = 30 ிப்பதண்கள்) 

   எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

20. ிழ், ிழ்ாடு குநித்துப் தாி கூறுணற்னநத் பாகுத்துனக்க.      
21. தாிின் ஞாணப்தாடல் குநித்துக் கட்டுன னக.  
22. ‘ிருக்கு’ எனும் கட்டுனில் கூநப்தடும் கருத்துகனப ிரி.   
23. பசார்குாரி, காக்காய் தார்னிபண்ட் தனடப்புகபின் குநிடீுகனப ிபக்குக.  
24. குில்தாட்டில் இடம்பதறும் த்துச்பசய்ிகள் குநித்து ஆாய்க.  

 

 

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : 20PAM2B                                                             Title of the Paper : பக்தி இலக்கியம் 

DATE  :24.06.2021 AN                   Time : 3 Hours              Maximum Marks : 75 Marks 
 

  தகுி - அ (10 X 2 = 20 ிப்பதண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1. தத்துப் தாட்டு நூல்களுள் கடவுளபப் தாட்டுளடத் ளனவாகக் பகாண்ட நூல் 
எது? 

2. தரிதாடலுள் சுட்டப்பதறும் கடவுபர் பதர்கள் எளவ? 
3. தவாம் தாடி மூவர் ார்? 
4. எட்டாம் ிருமுளந நூல்கள் எளவ? 
5. ிருங்ளகாழ்வார் தாடி டல்கள் ாளவ? 

6. ம்ாழ்வாரின் தளடப்புகள் எளவ? 
7. முருகன் புகழ்தாடும் அருகிரிாரின் நூல்கள் சின சுட்டுக. 
8. ாமாணவர், ஆசிரிர் குநிப்திளண எழுதுக. 
9. காளக்கானம்ளார் தாடிருபி நூல்கள் எளவ? 
10. ானாித்ிவ் திதந் உளாசிரிர் பதர்களுள் சின சுட்டுக. 
11. சிவப்திகாசரின் தனுவல்களுள் சின சுட்டுக. 
12. சம் வபர்த் டங்கள் இண்டளணக் குநிப்திடுக. 

 

தகுி - ஆ (5 X 5 = 25 ிப்பதண்கள்) 

   எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13.  தன்ணிரு ிருமுளநகள் தற்நித் பாகுத்பழுதுக. 
14. ிருஞாணசம்தந்ரின் இளநன்திளணப் புனப்தடுத்துக. 
15. ிருப்தல்னாண்டில் ிருாளனப் பதரிாழ்வார் எங்ஙணம் வாழ்த்துகிநார்? 

16. சிவஞாணமுணிவரின் புனளத் ிநத்ள பவபிப்டுத்துக. 
17. வள்பனாரின் விண்ப்தம் எத்ளகது எணத் பபிவுறுத்துக. 
18. அச்தசாப்திகத்ின் உட்பதாருளப எழுதுக. 
19. ிருங்ளகாழ்வார் ஆசிரிர் குநிப்புத் ருக. 

 
   தகுி - இ (3 X 10 = 30 ிப்பதண்கள்) 

       எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

20. ஆழ்வார்கள் அருபிச் பசல்களபக் குநித்து விபக்குக. 
21. அற்புத் ிருவந்ாி உர்த்தும் இளநன்பு எத்ளகது? 
22. குனதசகாழ்வரின் தவங்கடப் தற்நிளண பவபிப்தடுத்துக. 
23. குகுருதரின் இளநக் பகாள்ளகள இம்புக. 
24. எந்ாட்கண்ி காட்டும் ஏக்கங்களபப் புனப்தடுத்துக. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : 20PAM2C                                                                  Title of the Paper : காப்ினங்கள் 
DATE  :25.06.2021 AN                   Time : 3 Hours                  Maximum Marks : 75 Marks 

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

1. இல்லார் செம்நல் னார்? அப்புகழ் சக்காபணம் ன்? 

2. ஊர்க்காப்ாரிடம் ாண்டினநன்ன் கூினது ன்? 

3. நணிலநகலனின் முற்ிப்ல யலபனறுக்க. 

4. ெீயகனுக்கு அப்சனர் சூட்டினது னார்? காபணம் ன்? 

5. னலொதபகாயினம் உணர்த்தும் யாழ்க்லக சநய்னினல் ன்? 

6. இக்குயின் யபீம் குித்து இந்திபெித்து கூினது ன்? 

7. “அச்ெீலதால் ஆலெதான் யிடுதி” - இடம் சுட்டிப் சாயள் தயக. 

8. ாண்டினநன்ின்  யபீம் குித்து பஞ்லொதினார் கூற்று னாது? 

9. யில்ிபுத்தூபார் ாபதம் – குிப்பு யலபக. 
10. நாலப் ின்சதாடர்ந்த ஓாய் திடீசபன்று ின்து ன்? 
11. ாத்திபத்லத லகாமுகிப் சாய்லகனில் யிடும்சாழுது ஆபுத்திபன் கூினது ன்? 
12. ச்..கியட்டிணப்ிள்ல - குிப்பு யலபக. 

 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ாண்டினர்கின் சயலநகாக நதுபாதித் சதய்யம் கூினயற்ல இனம்புக. 
14. ஆபுத்திபனுக்கு இந்திபன் செய்த இலடயூறுகள் னாலய? 
15. ஆெீயகச் ெயக்கம்  யமி சயிப்டும் ஆெீயக ெநன சிகல யிம்புக. 
16. உஞ்லைக்காண்டத்தில் நகிர் ில குித்து ழுதுக. 
17. இந்திபெித்துயிடம் இபாயணன் ெிந்து கூினலய னாலய? 
18. ாண்டினின் சுபலாய் தீர்த்த ிகழ்லய யிக்குக. 
19. சுலநீங்கு டச்செய்திகல யியரிக்க. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. கண்ணகி யமக்காடின தித்தில ஆய்ந்துலபக்க. 
21. நாங்கத ாட்டு யம் குித்து சதாகுத்துலபக்க. 
22. இபாயண யலதப்டத்தில் யயம் லார்க்கக்காட்ெிகல யிரித்துலபக்க. 
23. ெிறு சதாண்டானாரின் ெியக்தினில ஆபாய்ந்துலபக்க. 
24. ஓாய் லெின டம் ,ஓட்டலக லெின டம் யமி சயிப்டும் இசுாநின 

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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : 20PAM2D                                Title of the Paper : njhy;fhg;gpak; - nghUsjpfhuk; - II 

DATE  :26.06.2021 AN                                  Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 

 

           பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. eifr;Ritf;Fupa epiyf;fsd;fs; vit? 

2. ngUkpjr; Ritf;fhd epiyf;fsd;fisr; Rl;Lf. 

3. ctkj; Njhw;wj;jpd; tifik ahit? 

4. tpidAtk cUGfs; rpytw;iw vOJf. 

5. ‘fspW’ vdw;Fupait ahit? 

6. Gy;Yf;Fk; kuj;Jf;Fk; cs;s mbg;gil NtWghL vd;d? 

7. mir tiffs; ahit? 

8. Fwsbf;F vj;jid vOj;Jfs;? 

9. Js;sy; J}q;fy; Xirf;Fupa ghtiffs; ahit? 

10. gupghlypd; rpw;nwy;iy Ngnuy;iyfs; ahit? 

11. nka;g;ghl;bidj; jpz;zpjpd; czuj; Jizahtd vit? 

12. ‘,ul;ilf; fpstp ,ul;il topj;Nj’ vq;qdk; vd vOJf. 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

         எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. vz;tif nka;g;ghLfs; vit? 

14. cs;Siw ctkk; Fwpj;J czu;j;Jf. 

15. capu;g;ghFghL Fwpj;Jj; njhFj;njOJf. 

16. ahg;gpd; VO gFjpfs; ahit? 

17. tdg;gpd; tiffisf; Fwpg;gpLf. 

18. xg;gpd; tiffs; vit? 

19. jiykf;fs; ctik $Wk; ,lq;fis vOJf. 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. mfj;Jf;Nf cupa nka;g;ghLfis tpsf;Ff. 

21. ctikNa gpw mzpfspd; jhazp - vq;qdk;? 

22. kugpay; fhl;Lk; ,sikg;ngau;fis ,ak;Gf. 

23. nra;Aspaypd; cWg;Gfs; Fwpj;J tpsf;Ff. 

24. tz;zq;fis tFj;njOJf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAE4C                                                                Title of the Paper : ஒப்பிலக்கியம் 

DATE  :08.05.2021 AN                     Time : 3 Hours           Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 திப்பபண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

1. ஒருபொறி இயக்கி ஒப்படீு என்மொல் என்ன? 

2. xg;gpyf;fpa Ma;tpd; ,uz;L ngUk; gpupTfs; ahit? 

3. xg;gpay; gw;wpg; NguhrpupaH itahGupg;gps;isapd; fUj;jpidf; $Wf. 

4. njhy;fhg;gpaH $Wk; ,yf;fpa gFg;Gfisr; Rl;Lf. 

5. திழ் இயக்கி லககப்பொடு சிய கூறுக. 
6. ஒப்பியக்கிக் ககொட்பொட்டு லகககள் ொகல? 

7. jhf;ff; nfhs;if - tpsf;fk; jUf. 

8. பன்பொறி இயக்கி ஒப்படீு என்பது பற்மிக் கூறுக. 
9. kpy;ldpd; fij khe;jHfSs; rpyiur; Rl;Lf. 

10. njd;jpuhtpl nkhopfSs; ,yf;fpa tsk; nfhz;l nkhopfs; ahit? 

11. ,uhkgzpf;fH vOjpa E}y;fisf; Fwpg;gpLf. 

12. xg;gha;Tf;Fg; gzpahw;wpa ngUkf;fSs; ehy;tiuf; $Wf. 
 
 

 
பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 திப்பபண்கள்) 

   எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13. “திறில் ஒப்பியக்கி ஆய்வுகள்” குமித்துக் குமிப்பு லகக. 
14. jkpopy; xg;gpay; gw;wpa rpe;jidfis  tpsf;fpAiuf;f.  

15. இயக்கி லகககின் இன்மிகொகia லிரக்குக. 
16. பிபஞ்சுக் ககொட்பொடு பற்மி எழுதுக. 
17. jkpopy; xg;gha;tpd; tsHr;rpapid tpsf;fp vOJf.  

18. cyf ,yf;fpa nghJikf; $Wfisr; Rl;b tpsf;Ff.  

19. திொலிட பொறி இயக்கி ஒப்படீு சியலற்கமக் கூறுக. 
 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 திப்பபண்கள்) 

   எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 
 

20. ,Unkhop ,yf;fpa xg;gPL gw;wpa newpKiwfis tptupf;f. 

21. ஒப்பியக்கிக் ககொட்பொடுகள் பற்மி லிலரிf;f. 
22. xg;gpyf;fpaj;jpy;  cstpay;> nkhopapay; ngWk; ,lj;jpid tptupf;f. 

23. jkpo; ,yf;fpa tifg;ghLfisr; Rl;b tpupj;Jiuf;f. 

24. jkpo; - tlnkhop ,yf;fpa gw;wpf; fl;Liu tiuf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL  2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAE4D                                                                      Title of the Paper : Clftpay;                         

DATE  : 21.06.2021 AN                   Time : 3 Hours                Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. இதமினல் கலச்ச ொற்கள் ஏததனும் ொன்கில எழுதுக. 
2. தகயல் சதொடர்பு என்ொல் என்? 
3. தற்கொ இக்கின இதழ்கள் எலயதனனும் ொன்கில எழுதுக. 
4. இந்தினொயில் முதல் இதழ் எப்தொது னொபொல் ததொற்றுயிக்கப்ட்டது? 
5. அப ினலநப்புச்  ட்டத்தின் எப்ிொிவு த்திொிக்லகச் சுதந்திபம் குித்துக் 

கூறுகிது? 
6. ச ய்தி த கொிப்தொொின் ண்புகள் எலயதனனும் ொன்கிலக் குிப்ிடுக. 
7. அயதூறு என்ொல் என்? 
8.  மூகத்லதப் ொதிக்கின் யிம்பங்கள் ஏததனும் இபண்டில எழுதுக. 
9. அபசு யிம்பங்கள் இபண்டிலக் குிப்ிடுக. 
10.  நக்கள் உயினல் என்ொல் என்? 
11.  த்திொிக்லகனொர்கின் தகுதிகள் ொன்கில எழுதுக. 
12. நக்கல யிலபயில் ச ன்லடமம் தகயல் சதொடர்பு  ொதங்கள் ொன்கில         

எழுதுக. 
 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. கருத்துப்டங்களும் தகலிச் ித்திபங்களும் யொ கர்கல எவ்யொறு கயர்கின்? 
14. த்திொிக்லககின் கடலநகள் குித்து எழுதுக. 
15.  இந்தின இதமினல்  ட்டங்கள் ற்ி யிக்குக. 
16.  அச்சுப்ிலம திருத்தக் குிமடுகலக் குிப்ிடுக. 
17.  சொது நக்கள் சதொடர்ில் நக்கள் சதொடர்பு  ொதங்கின் ங்கிப்லக் 

கூறுக. 
18.  தநிழ் இதமினல் யபொற்ல எழுதுக. 
19. நக்கொட் ினில் த்திொிலககளுக்குொின கடலநகள் குித்து எழுதுக. 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. ச ய்தித்தொள்கில் இடம்சறும் தலப்புகின் யலககள் குித்து 

உதொபணத்துடன் யிக்குக. 

21.  ‘த்திொிக்லகத்துல நக்கொட் ினின் நிக முக்கினநொ அங்கம்’ – யிக்குக. 

22. ச ய்தித்தொில் ச ய்தி ஆ ிொினர்கள் , துலண ஆ ிொினர்கள் ங்கிலக் 

கட்டுலப யடியில் எழுதுக. 
23. யிம்பங்கின் தொக்கங்கலமம் அயற்ொல் ஏற்டும் னன்கலமம் ற்ி 

கட்டுலப யலபக. 
24. நக்கள் உயினலில் நக்கள் சதொடர்பு  ொதங்கள் சறும் இடத்தில 

நதிப்ிடுக. 
 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : PAM4D                                                           Title of the Paper :சங்க இனக்கிம் - II 

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பெண்கள்) 

எவையேனும் ெத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

1. சூனண அிக்க முருகன் எடுத் ஆயும் குநித்து கூறுக. 

2. முருகணின் இண்டாது முகத்ின் ன்ன எத்னகது? 

3. சிறுதாாற்றுப்தனட ார்ீது ாால் தாடப்பதற்நது? 

4. ிழ் ினன பதற்ந ாங்கு அருதின் - இடம் ,பதாருள் ருக. 

5. ிருாபன் அசுரின பதற்நன குநித்து இம்புக. 

6. தட்டிணப்தானன சித்ரிக்கும் டீுகள் தற்நி சிறு குநிப்பு ருக. 

7. ிரிச்சி ககட்டல் என்நால் என்ண? 

8. ானணப்தாகணின் பசல்தாடுகனபக் கூறுக. 

9. கல்னா இனபஞரின் பசல்கள் தற்நிக் கூறுக. 

10. அண்னணில் எழும் ஓனசகள் குநித்து படுல்ானட கூறுபன்ண? 

11. அசிின் கட்டினனப்தற்நி சிறு குநிப்பு ருக. 

12. ல்னிக்ககாடணின் அனில் றீ்நிருக்கும் சான்கநார் குநித்து கூறுக. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பெண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. முருகனணக் காச்பசல்லும் முணிர்கபின் இல்புகனப ிரிக்க. 

14. காிரிின் சிநப்புகபாகப் தட்டிணப்தானன கூறுணற்னந ிபக்குக. 

15. தட்டிணப்தானனில் உரிப்பதாருள் சிநப்புற்ந ினனினண ிரி. 

16. சிறுதாாற்றுப்தனட கூறும் கச் சிநப்புகனப ிரி. 

17. முல்னனப்தாட்டில் ரும் அகத்ினச் பசய்ிகனப ிரிக்க. 

18. படுல்ானட காட்டும் கூிர்கான ருனணன ிபம்புக. 

19. னனிின் துினன குநித்து படுல்ானட கூறுன ிரிக்க. 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பெண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. ஆறு தனட டீுகனபயும்  குநித்து க்கீர் கூறுணற்னநத் பாகுத்துனக்க. 

21. ள்பல்கள் எழுர் குநித்து சிறுதாாற்றுப்தனட ரும் பசய்ிகனப ிரித்துனக்க. 

22. முல்னனப்தாட்டில் தாசனநின் அனப்பு ற்றும் தாசனந ிகழ்வுகள் குநித் 

பசய்ிகனப ிபக்கியுனக்க. 

23. கம்பு னனாத் எனும் படுல்ானட தாடல்ரி ஏற்தடுத்ி இனக்கி னகன 

தற்நி கருத்ாடனன ஆய்ந்துனக்க. 

24. தட்டிணப்தானன காட்டும் அக்கானத் ிகம் என்னும் னனப்தில் ஒரு கட்டுன னக. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                      IV SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : PAM4E                                    Title of the Paper : njhy;fhg;gpak; - vOj;jjpfhuk; -II 

DATE  : 06.05.2021 AN                                Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பெண்கள்) 

எவையேனும் ெத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. Rl;L Kjyhfpa cfuk; vtw;nwhL nghUe;jpdhy; vit nfLk;? 

2. ‘Ek;nkd; ,Wjp ,aw;ifahFk;” - rhd;W jUf. 

3. „kf… tpw;Fupa rhupiafs; ahit? 

4. Gspkuf; fpstpf;F mk;Nk rhupia - vLj;Jf;fhl;Lf. 

5. my;topapy; Mfhu <w;Wg; GzHr;rpiaf; $Wf. 

6. „tz;Lk; ngz;Lk; ,d;ndhL rptDk;… - tpsf;fk; jUf. 

7. jkpo; vd; fpstp vq;qdk; KbAk;? 

8. Fw;wpaYfuj;jpd; ,ay;gpidr; Rl;Lf. 

9. „k‡fhd; Gs;sp Kd; mj;Nj rhupia… - E}w;ghtpd; fUj;JahJ? 

10. ,fu tPw;Wg;ngaH Ntw;Wikg; GzHr;rpapy; Ntw;Wikahapd; milAk; khw;wk; ahJ? 

11. gy>rpy vd;Dk; nrhw;fSf;F capHkaq;fpaypy; Vw;gLk; khw;wk; ahJ? 

12. MW Kd; Mapuk; vd;Dk; nrhy; tUk;NghJ Vw;gLk; khw;wk; ahJ? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பெண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. cUgpay; Fwpg;gpLk; Kw;Wfu> Fw;Wfu  <Wfs; Fwpj;J vOJf.  

14. nka;aPWfs; cUG Vw;Fk; NghJ rhupia ngWjiy tpsf;Ff.  

15. ‘MTk; khTk; tpspg;ngaHf; fpstpAk; “ vd;w E}w;gh fUj;jpid vOJf.  

16. „Njd;… vd;Dk; nrhy; GzHr;rpapy; milAk; khw;wq;fis tpsf;Ff.  

17. gj;jpd; Kd; vz;Zg;ngaHfs; GzUkhw;iw vLj;Jf; fhl;Lf.  

18. ‘,Us’; vd;Dk; nrhy; Gs;spkaq;fpaypy; milAk; khw;wk; Fwpj;J vOJf.  

19. nkd;njhlHf; Fw;wpaYfur; nrhw;fs; GzUk; jd;ikfis tpsf;Ff.  

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பெண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. capuPw;Wr; nrhw;fs; Ntw;Wik cUNgw;Fk; NghJ rhupia ngWjiy tpsf;Ff. 

21. kug;ngaHfspd; GzHr;rp gw;wpj; njhy;fhg;gpaH $Wk; fUj;Jfis 

tpsf;fpAiuf;f. 

22. ‘yfu’  <W Fwpj;Jg; Gs;sp kaq;fpay; jUk; nra;jpfis tupirg;gLj;Jf. 

23. ty;ypdk; kpFk; Fw;wpaYfuj; njhlH nkhopfisr; rhd;Wld; tptupf;f. 

24. capH kaq;fpaypy; ,ay;ghFk; mfu>Mfhu <w;Wr; nrhw;fs; ngWkplj;ij E}w;gh 

top tpsf;Ff. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM4F                                        Title of the Paper : njhy;fhg;gpak;- nrhy;yjpfhuk; - II     

DATE  :07.05.2021 AN                                      Time : 3 Hour  Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. வினைr;ச ொல்லின் ச ொது இயல்பு என்ை? 

2. ச ய்சென் ெிளவி வினைசயொடு முடியினும் அவ்வியல் திரியொது-ச ொருள் தருெ. 
3. உயர்தினைக்குரிய வினைமுற்றுக்ெள் யொனவ? 

4. இனைச்ச ொல்லின் இயல்பு என்ை? 

5. முற்றும்னை எச் ைொதல் எங்ஙைம்? 

6. உம் உந்தொகும் இைனுைொர் உண்டை-விளக்ெம் தருெ. 

7. உறு, தவ, நைி என்; ை உைர்த்தும் ச ொருள் என்ை? 

8.  ினையும் ட ணும் ச ட் ின் ச ொருள-ச ொருள் தருெ. 

9. இனைச்ச ொல்லுக்கும் உரிச்ச ொல்லுக்கும் உள்ள அடிப் னை டவறு ொடு என்ை? 

10. சதொல்ெொப் ியர் கூறும் நொன்கு வனெ ச ொற்ெள் யொனவ? 

11. உம்னை எச் ம் எவ்வொறு முடியும்? 

12. உருவெம்-குறிப்பு வனைெ. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. உரிச்ச ொல்லின் இயல்பு குறித்து விவரிக்ெ. 

14. வினைசயச்  வொய் ொடுெள் யொனவ?அனவ செொள்ளும் முடிTெனள விளக்குெ. 

15. ச யசைச் ம் குறித்த ச ய்திெனள விவரிக்ெ. 

16. அன  நினலெளொெ வருவைவற்னற விளக்குெ. 

17. ,ilr; nrhy;ypd; ghFghl;il vOJf. 
18. xUnghUs; Fwpj;j gy cupr;nrhw;fs; Fwpj;J tpsf;Ff. 
19. nra;As; <l;lr;nrhw;fspy; jpunrhy; ngWk; ghq;fpidf; $Wf. 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. இனைச்ச ொல்லின்  ொகு ொடுெனள  ொன்றுெளுைன் விளக்ெியுனைக்ெ. 

21. வினையியல் கூறுவைவற்னறத் சதொகுத்துனைக்ெ.  
22. ‘vd’ vDk; ,ilr;nrhy; ngWk; nghUs;fs; Fwpj;J fl;Liu jUf. 
23. gynghUs; Fwpj;j Xu; cupr;nrhy; Fwpj;J tptupf;f. 
24. njhifepiyr; nrhw;fspd; ghFghl;bid tpsf;Ff. 
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