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பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. ‘வில்மயான் காயன கறமய’ என்னும் பாடலயப் பாடி புயலர் ார்? 

2. குறுந்ததாலகலத் ததாகுத்தலர், ததாகுப்பித்தலர் ார்? 

3. குறிஞ்சித்திலைலப் பாடுலதில் லல்யலர் ார்? 

4. சிறுபாைாற்றுப்பலட என்னும் நூலின் பாட்டுலடத் தலயலன் ார்? 

5. ‘சிறுபட்டி’ என்று ார், ாலப் பார்த்துக் குறிப்பிடுகிமார்? 

6. அகநானூற்றின் மூன்று தபரும் பிரிவுகள் ாலல? 

7. ‘உண்டாயம்’ என்னும் பாடலின் திலை, துலமகலரக் கூறுக. 

8. திருக்குமளின் மலறு தபர்கள் ாலல? 

9. பறதாழி நானூறு என்னும் நூலின் ஆசிரிர் ார்? 

10. பதிதனண்கீழ்க்கைக்கு நூல்களுள் அமம் சார்ந்த நூல்கள் எத்தலன? 

 

பகுதி - ஆ 

இருபக்க அரவில் அலனத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). குறுந்ததாலகயில் லரும் சிலமக்குடி ஆந்லதாரின் ‘தலயப்புலனக் தகாளிமன’  

         என்னும் பாடல் கருத்திலன விரக்குக.                 (அல்யது) 

(ஆ). ‘நின்ம தசால்யர்’ எனத் ததாடங்கும் நற்றிலைப் பாடல் கருத்திலனப் புயப்படுத்துக. 

12. (அ). ‘ாயர்’ எனத் ததாடங்கும் தநய்தற்கலிப் பாடலய விரக்குக.             (அல்யது) 

(ஆ). நல்லிக்மகாடனின் தகாலடச்சிமப்பிலனக் கூறுக. 

13. (அ). அகநானூற்றில் தசவிலித்தாய் கூறும் பாடற்கருத்லத விரக்குக.              (அல்யது) 

(ஆ). புமநானூறு கூறும் லல்வில் ஓரியின் பரிசில் திமத்லத விரக்குக. 

14. (அ). பறதாழி நானூற்றில் புயமிக்கலல, நாடிநதன்று எனத்ததாடங்கும்  

         இருபாடல்களின் கருத்துக்கலர விரக்குக.                        (அல்யது) 

(ஆ). நும் பாடப்பகுதியியலந்த நாயடிாரின் நான அமக்கருத்துக்கலர எடுத்துலக்க. 

15. (அ). ததால்காப்பிம் குறித்து எழுதுக.                 (அல்யது) 

(ஆ). எட்டுத்ததாலகயில் லரும் புமநூல்கள் பற்றிக் குறிப்பிடுக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்மனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. ஐங்குறுநூற்றின் ‘தலயவி இங்குப் பத்து’ப் பாடற்கருத்துகலரத் ததாகுத்துலக்க. 

17. சிறுபாைாற்றுப்பலட தசய்திகள் குறித்துக் கட்டுல லலக. 

18. நும் பாடப்பகுதியில் லரும் புமநானூற்றுப் தபாதுவில் பாடற்கருத்துக்கலர விரக்குக. 

19. லள்ளுலர் கூறும் தநஞ்சாடு கிரத்தல் அதிகாம் கூறித்துக் கட்டுலக்க. 

20. இற்லக ருத்தலம் என்னும் தலயப்பில் தபாதுக்கட்டுல எழுதுக. 

 



உருமு தட்சுநி கல்லூரி 
தநிழ்த்துற (சுனிதிப்ிரிவு) 

குதி - I தநிழ் இபண்டாநாண்டு - ான்காம் ருவம் 
ண்றடன இக்கினம்,இக்கின வபாறு,பாதுக்கட்டுறப  

 
SUJECT CODE:16LCT4                                நதிப்பண்கள்:75         நபம்  : 3நணி 
                                                          குதி-அ                                   
 
அ. ஓரிரு பதாடர்கில் விறடனி:                                       10×2=20 

1. வயய்னில் அழுயம் முன்ிவனோர் னோர்? 
2. அநில்ோதவயனோகத் தவயி கூறுய னோவய? 
3. சிறுட்டி சசய்த வோதக்க சசனல்கள் னோவய? 
4. ன்நோ இங்வக நன்ன் னோர்? 
5. ஈோத் தோனர் என்யர் னோர்? 
6. ிவக்கும் கோவ நருட்வக உவைனவய எவய? 
7. குன்ின் அவனரும் குன்றுயர் எப்வோது? 
8. மூத்வதோர் யோய்ச்சசோல் எத்தன்வநனது? 
9. எட்டுத்சதோவகனில் அகநூல்கள் எத்தவ?அவய னோவய? 
10. திசண் கீழ்க்கணக்கில் னம் சோர்ந்த நூல் எது? 

                                       குதி-ஆ 
ஆ.ஒரு க்க அவில் விறடதருக:                                         5×5=25 

11. அ.நகட் வோக்கின தோய் உவபத்தவதக் குறுந்சதோவகப்ோைல் யமி யிக்குக. (அல்து) 
ஆ.ின் சசோல்ர் ீடுவதோன்று இினர் எத் தவயி னகமக் கோபணம் என்? 

12. அ.வகக் கூட்ைம் சசய்தோன் அக்கள்யன் நகன் எத் தவயி கூினவதக் குிஞ்சிக் கிப் 
ோைல் யமி யிக்குக. (அல்து ) 
ஆ.யிினரின் வதோற்ப் சோிவய யிக்குக. 

13. அ.நகட் வோக்கின சசயிித்தோய் தன் சஞ்சிற்குக் கூினவத அகோனூற்றுப் ோைல் யமிப் 
னப்டுத்துக. (அல்து ) 
ஆ.கவமதின்னோவனோர் யல்யில் ஓரிவனயோழ்த்திப் ோடின தித்வதப் னப்டுத்துக. 

14. அ.நோிைப் ிப்ின் சரும் னோக ோடினோர் கூறுயது னோவய? (அல்து) 
ஆ.அிநைமும் சோன்வோர்க்கு அணி என்னும் மசநோமினின் கருத்வத யிக்குக. 

15. அ.சதோல்கோப்ினத்தின் சிப்ிவ யிக்குக. (அல்து) 
ஆ.அகோனூற்ின் சிப்வ யிக்குக.  

 
                                             குதி-இ 
இ.  மூன்னுக்கு கட்டுறப வடிவில்  விறடனி:               3×10=30 

16. தவயன் ிரிந்து சசன்வத ிவத்துத் தவயி யருந்திப் னம்ினவதத் தவயி இபங்குப் 
த்தின் யமித் சதோகுத்துவபக்க. 

17. ல்ினக்வகோைின் சகோவைச் சிப்வச் சிறுோணோற்றுப்வை யமி யியரிக்க. 
18. நும்ோைப்குதினில் அவநந்த னோனூற்றுப் ோைல்கின் சிப்னகவ யிக்குக. 
19. னங்கூோவநனின் சிப்னகவத் திருக்குள் யமிின்று யியரிக்க. 
20. சுற்றுச்சூமல் ோதுகோப்ின் இன்ினவநனோவநவனக் குித்து கட்டுவப யவபக.                                    



உருமு  தட்சுநி கல்லூரி 
தநிழ்த்துற (சுனிதிப்ிரிவு) 

குதி - I தநிழ் இபண்டாநாண்டு - ான்காம் ருவம் 
ண்றடன இக்கினம், இக்கின வபாறு, பாதுக்கட்டுறப  

SUBJECT CODE:16LCT4                               நதிப்பண்கள்:75         நபம்  : 3நணி 
                                                          குதி- அ                          
 
     அ.  அறத்து விாக்களுக்கும்  விறடனி:                                       2×10=20 

1. தலலப்புலை , கலைப்புலை என்றால் என்ை? 
2. தலலவன் கல்லிலைக்காட்டிலும் வன்லையாைவன் ஏன்? 
3. நெய்தற்கலியில் வரும்  துலறயிலை  விளக்குக. 
4. குப்லைவவலள உப்ைிலிநவந்தலத-  விளக்குக. 
5. எழிைி  எத்தலகயவன்? 
6. துலை வஞ்சி என்றால் என்ை? 
7. கவரிைான் அன்ைார் யார்? 
8. ென்றி ைறந்தார்  யாருக்குச்  சைைாைவர்? 
9. முல்லலப்ைாட்டின் சிறப்பு  யாது? 
10. திரிகடுகம் நையர்க்காரைம் தருக.           

                                  குதி- ஆ                                                                                       
 

  ஆ.  ஒரு க்க அவில் விறடனிக்க:                                                     
5×5=25 

11. அ.தலலவன் கூற்றில் அலைந்த கைிலர் ைாைலல எழுதுக.(அல்லது) 
ஆ.ைாங்குடி ைருதைார் ைாடிய ெற்றிலைப் ைாைலின் சிறப்புகலளக் கூறுக. 

12. அ.ஆற்றுதல் முதலாகச் நசால்லப்ைட்ை ன்ைது வலகயாை ைண்புகலளக் கூறுக. (அல்லது) 
ஆ.வவலூரில் நைறத்தக்கலவ யாலவ?                                                     

13. அ.உைன்வைாக்குச் நசன்ற தலலவிலய ெிலைத்து ெற்றாய் புலம்புவலத விளக்குக.(அல்லது) 
ஆ.ைரிசிலார் புலவர்கள் வாழ்க்லக முலறலயக் வகாவூர்கிழார் வழி விளக்குக. 

14. அ.ைாைம் உலையவரின் நைருலை எத்தலகயது?(அல்லது) 
ஆ.சான்வறாரின் இயல்பு , கீழ்ைக்கள் இயல்பு குறித்து ைழநைாழி ொனூறு கூறுவது யாது? 

15. அ.சங்க இலக்கியவலகப்ைாடு குறித்து எழுதுக.(அல்லது) 
ஆ.அகப்புறநூல் ைத்துப்ைாட்டில் எது? ஏன்? 
 
                                  குதி-இ 

    இ.  மூன்னுக்கு  கட்டுறப வடிவில் விறடனி:                                   3×10=30 
16. ஐங்குறுநூற்றில் தலலவி இரங்கிக் கூறும் ைாைல்களின் கருத்துக்கலளக் கூறுக. 
17. ைாைன் நகாண்டுள்ள யாழின் சிறப்புகள் யாலவ? 
18. ெட்ைின் சிறப்லைக் வகாப்நைருஞ்வசாழன்,ைிசிராந்லதயார் வழி விளக்குக.  
19. ொலடியாரின் அறக்கருத்துக்கலள உைது ைாைப்ைகுதி நகாண்டு விளக்குக.  
20. அறிவியல் வளர்ச்சி ைைிதைின் முன்வைற்றத்திற்கு உதவுகிறது என்ைலதக் குறித்து  கட்டுலர  

வலரக. 
 



உருமு  தட்சுநி கல்லூரி 
தநிழ்த்துற (சுனிதிப்ிரிவு) 

குதி - I தநிழ் இபண்டாநாண்டு - ான்காம் ருவம் 
ண்றடன இக்கினம் ,இக்கின  வபாறு, பாதுக்கட்டுறப 

SUBJECT  CODE:16LCT4              நதிப்பண்கள்:75              நபம்  : 3நணி 
                                                          குதி- அ                                     
 
அ. ின்வரும் விாக்களுக்கு விறடனி:                             10×2=20 

1. லாகை நெற்றுைரின்  ஒயிக்குக்  ைாட்டப்படும் உலக ாது? 
2. அமத்ந ாடு ெிற்மல்  என்மால் என்ன? 
3. அயர் என்மால் என்ன? 
4. சிறுபட்டி  என்மால் என்ன? 
5. ைான  ஞ்கைக்கு ையிங்ைம் ெல்ைிலன் ார்? 
6. எறினி என்பலன் ார்? 
7. லடிா  ொலின் லல்யாங்குப் பாடுபலர் ார்?அலர்  ம் இல்ன ாது? 
8. அமம் கூறும்  ஆக்ைம்   ருலது  எது? 
9. ைலர்  குணம் எத் கைது? 
10. பாம்பமியும்  பாம்பின் ைால்  என்னும்  பறநாறி உணர்த்தும் ைருத்துாது? 

                           
குதி -ஆ 

ஆ.ஒரு  க்க அவில் விறடனி:                                          5×5=25 
11. அ. கயலன்  ன் லிருப்பத்க  ெிகமவலற்மிக்  நைாள்ர   ெிகனத் க ச்   சிகமக்குடி  ஆந்க ார் 

பாடல் லறி  லிரக்குை.  (அல்யது) 
ஆ.லிருந்து லாியாைப்  னக்ை   கயலன்  ன் நெஞ்சிற்குச் நசால்யிக  ெற்மிகனப் பாடல் லறி 
லிலரிக்ை. 

12. அ.பமகல இனங்ைரிடம்  கயலி  லருந் ிக்  கூமிக  லிரக்குை. (அல்யது) 
ஆ.ெல்யந்துலனாரின் அமநெமிக்  ைருத்துக்ைகர  நெய் ற் ையிப்பாடல் லறித் ந ாகுத்துகக்ை. 

13. அ.ெல்யிக்வைாடன் இலயருக்கு பரிசில்  ெல்கும் சிமப்பிகன  லிரக்குை. (அல்யது ) 
ஆ.சான்வமாரின் இல்னைராைக் ைடலுள்  ாய்ந்  இரம்நபருலழு ி கூமினலற்கமப் னமொனூற்றுப் 
பாடல்ைரின் லறி லிரக்குை.  

14. அ.பண்னகடார்  நசய்யும் நசல்ைராை ொயடிார் கூறுலன  ாகல?( அல்யது ) 
ஆ.பாம்பமியும்  பாம்பின்  ைால்  என்னும் பறநாறி உணர்த்தும் நபாருள் ாது? 

15. அ. ிருமுருைாற்றுப்பகட நூல்  குமிப்ன  , அகப்ன ,சிமப்ன லிரக்குை. (அல்யது) 
ஆ. ெீ ி  நூல்ைரில்   ிருக்குமள்  நபறும்  இடம் பற்மி   லிரக்குை.  
 

குதி- இ 
    இ.  மூன்னுக்கு  கட்டுறப வடிவில் விறடனி:                10×3=30 

16. சிகமக்குடி  ஆந்க ார்-வ ாறி கூற்மின்  துகமக லிரக்ைி, கயலன்  ான் லிரும்பி 
 கயலிகச் சந் ிக்ை வ ாறிவ லரிலள் எனக் ைரு ி பாங்கை லிரக்குை.  

17. பிரிவுணர்த் ி வ ாறிக்குத்  கயலி கூமி நசய் ிைகர ெற்மிகனப் பாடல் லறி லிரக்குை.  
18.  ாங்ைண்ணனார் ெற்மாய் கூற்று , வசான் இரங்குட்டுலன் நசலியி கூற்று ஆைிலற்கம 

அைொனூறு பாடல் லறி லிரக்குை.  
19. ானிடப் பிமப்பின் நபரும் பன்,பண்னகடார் நசய்யும் நசல்ைள்,ெட்பின் இயக்ைணம் ஆைிலற்கம 

ொயடிார் லறி லிரக்குை.  
20. முச்சங்ை லயாறு குமித்து ஒரு ைட்டுக லகை . 



cUK jdnyl;Rkp fy;Yhhp.  
jkpo;j;Jiw (Raepjpg;gphpT) 

gy;fiyf;fof ju kjpg;gPl;Lf; FOtpd; A jur;rhd;W ngw;wJ 

fhl;^h;. jpUr;rp-620019 

khjpupj;; Njh;T  

gFjp 1 ,sq;fiy - ,uz;lhk; Mz;L (ehd;fhk; gUtk;) 

FwpaPL : 16LCT4     jiyg;G gFjp(jkpo; -1(gz;ila ,yf;fpak;) 

fhyk : 3.00kzp                                                  kjpg;ngz; : 75 

gFjp – m10×2=20 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;f. 

1. jiyg;Gid filg;Gid vd;why; vd;d? 

2. jiytd; fy;ypidf; fhl;bYk; td;ikahdtd; Vd;? 

3. new;jw; fypapy; tUk; Jiwapid tpsf;Ff. 

4.”Fg;ig Ntis cg;gpyp nte;jij”- tpsf;fk; jUf. 

5. vopdp vj;jifatd;? 

6. JiztQ;rp vd;why; vd;d? 

7. ftupkhd; md;dhu; ahu;? 

8. ed;wp kwe;jhu; ahUf;Fr; rkkhdtu;? 

9. vOEhWk; jPaha; tpLk; ahUf;F? 

10. jphpfLfk; ngah;f;fhuzk; $Wf. 

 

gFjp –M5×5=25 

 xU gf;f mstpy; tpil jUf. 

11. m. jiytd; $w;wpy; mike;j fgpyu; ghliy vOJf. 

 (m) 

 M. khq;Fb kUjdhh; ghba ew;wpizg; ghlypd; rpwg;Gfisf; $Wf. 

 

12. m. “fy;ypDk; typau; kd;w” vd;w jiytpapd; tUj;jj;ij tptup? 

                           (m) 

M. Mw;Wjy; Kjyhfr; nrhy;yg;gl;l xd;gJ tifahd gz;Gfis tpsf;Ff. 

 



13. m. ghzdpd; tWikiar; rpWghzhw;Wg;gil %yk; tptup? 

                            (m) 

M. cld; Nghf;Fr; nrd;w jiytpia epidj;J ew;wha; Gyk;Gtij tptupf;f. 

14. m. khdk; cilahupd; khz;Gfis ts;Stu; top epd;W tptupf;f.  

(m)  

M. rhd;Nwhupd; ,ay;igAk;fPo;kf;fs; ,ay;igAk; gonkhop ehDhWvt;thW  

tptupf;fpwJ?         

 

15.m.jkpou;fspd; rq;f ,yf;fpa tsk; gw;wpf; $Wf.  

                     (m) 

M. vl;Lj;njhifapy; Gwk; rhh;e;j Ehypidf; $Wf. 

 

gFjp - , 

%d;wDf;F fl;Liu tbtpy; tpilaspf;f.                     3×10=30 

16. rpiwf;Fb Me;ijahhpd; ghliy tpsf;Ff.(m)jiyg;Gidf; nfhspNd jiyg;Gidf;  

        nfhs;Sk; vDk; ghliy tpsf;Ff. 

17. Iq;FWEhw;wpd; ghly;fspy; fhzyhFk; mfg;nghUs; El;gq;fisj; njhFj;Jiuf;f. 

18. ghzd; nfhz;Ls;s ahopd; rpwg;Gfs; ahit? 

19. mfg; GwEhyhf gj;Jg;ghl;by; $wg;gLtJ vJ? Vd;? 

20. kf;fSf;Fj; Njitahd xKf;fj;ijg; Nghjpf;Fk; mw EHy;fisg; gl;baypl;L 

tpsf;Ff. 


