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நாதிரித்ததர்வு - மந 2020 

இரங்கறய முதாாண்டு - இபண்டாம் பருலம்  

தறயப்பு : குதி 1 தமிழ்       குறியீடு: 16LCT2    

தேம் : 3 ணி                    திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ  

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. திருாவுக்கபசர் - குறிப்பு வரபக. 

2. நிரனாரந எரவ என்று திருமூர் குறிப்பிடுகிார்? 

3. பரினாழ்வாரின் மவறு பனர் என்? 

4. கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு என்னும் ாசுபத்ரதப் ாடின ஆழ்வார் னார்? 

5. பிள்ரத்தமிழ் நூல்களின் பனர்கள் இபண்டிரக் குறிப்பிடுக. 

6. ந்திக்கம்கத்தின் ாட்டுரடத் தரவன் னார்? 

7. ‘நதினாதார் முற்ம் மிதினாமத’ என்று கூறினவர் னார்? 

8. ஆத்தங்கரப ஓபம் ாவலின் ரநனக்கரு என்? 

9. தமிழ்ச் பசம்பநாழி நூல்கள் பநாத்தம் எத்தர? 

10. தமிழ்ச் பசம்பநாழி நாாடு எங்கு, எப்மாது ரடபற்து? 

 

பகுதி - ஆ 

இருக்க அவில் அரத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). திருஅங்கநார குறித்துத் திருாவுக்கபசர் கூறுவ னாரவ?             (அல்து) 

(ஆ). இரந நிரனாரந குறித்துத் திருமூர் கூறுவவற்ர விக்குக. 

12. (அ). திருநாரயின் வாயிாகத் திருநாலின் சிப்புகரக் கூறுக.             (அல்து) 

(ஆ). திருப்ாணாழ்வார், நதுபகவினாழ்வார் - குறிப்பு வரபக. 

13. (அ). குத்தி கூறும் நரவச் சிப்ர விக்குக.                 (அல்து) 

(ஆ). முத்துக்குநாபசுவாமி பிள்ரத்தமிழின் அம்புலிப் ருவக் கருத்துக்கரக் கூறுக.        

14. (அ). சிநன் - ாத்திபப்ரடப்ர விவரிக்க.                (அல்து) 

(ஆ). கிபாந நக்களின் அவ நிரரன ஆத்தங்கரப ஓபம் ாவல் எங்ஙம் விக்குகிது? 

15. (அ). பநாழிக்குடும்ங்கள் குறித்து விக்குக.                (அல்து) 

(ஆ). தமிழ்ச் பசம்பநாழிக்குரின தகுதிகரப் ட்டினலிடுக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்னுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. திருரவனாற்றுப் திகத்தின் சிப்புகள் குறித்துச் சுந்தபர் கூறும் கருத்துகள் னாரவ? 

17. பரினாழ்வாரின் ற்ாய் பும்ல் குறித்துக் கட்டுரப வரபக. 

18. தமிழ்விடு தூது கூறும் தமிழின் சிப்புகரத் பதாகுத்துரபக்க. 

19. இரனன்பு ரடப்ாளுரந மிக்கவர் என்ரத ஆத்தங்கரப ஓபம் ாவல் பகாண்டு நிறுவுக. 

20. தமிழ்ச் பசம்பநாழி நூல்கள் குறித்துக் கட்டுரப வரபக. 

 



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 – Nk -2020 

,sq;fiy Kjyhkhz;L - ,uz;lhk; gUtk; 

jiyg;G gFjp 1 – jkpo; (,ilf;fhy ,yf;fpak;>Gjpdk;)    FwpaPL:16LCT2 

Neuk; : 3.00 kzp         kjpg;ngz; : 75 

gFjp – m10×2=20 

 

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

 1. jpUehTf;furhpd; NtW ngah;fs; ahit? 

 2. fhtphpf;Nfhl;lk; vd miof;fg;gLk; Nfhapy; vJ? 

 3. jpUthrfj;jpd; rpwg;G ahJ? 

 4. jpU%yh; ,sik epiyahikf;Ff; fhl;Lk; ctikfs; ahit? 

 5. Mjp itj;jpaehjGhpf; Ffd; ahh;? 

 6. fUq;fhfq;fs; ntz;fhfq;fshf khwf; fhuzk; vd;d? 

 7. njd;FU$h; ek;gp vdf; $Wtjhy; Vw;gLk; gad; ahJ? 

 8. rpe;Jhh; kf;fSf;Ff; rpf;fyhf mike;jJ vJ?  

 9.nkhop vd;why; vd;d? 

10. jkpo; cah;jdpr; nrk;nkhopnad Kjypy; $wpatu;fs; ahh;? 

gFjp –M 

2. xU gf;f mstpy; tpilaspf;f.5×5=25 

11. Re;juh; $Wk; jpUitahw;wpd; ,aw;ifr; rpwg;igg; Gyg;gLj;Jf. (m) 

     capu;fs; vLf;Fk; gytifg; gpwtpfs; Fwpj;J khzpf;fthrfh; $Wtd ahit? 

12. jd; kfs; jiytdhfpa fz;zndhL cld;Nghf;Fr; nrd;wijf; fz;L ew;wha; Gyk;gpaijg;  

   nghpaho;thh; jpUnkhop tpsf;Ff.  

(m) 

   jpUkhypd; ghjhjpNfr tUzidiaj; jpUg;ghzho;thhpd; mkyd; Mjpgpuhd; ghly;fs; topj; 

   njhFj;njOf. 

13.Kj;Jf;Fkuidr; nrq;fPiu Mb mUs;f vdf; FkuFUguh; $Wk; tpjj;ijg; Gyg;gLj;Jf.  



(m) 

 jkpopd; jdpj;jd;ikfshfj; jkpo;tpL JhJ $Wk; nra;jpfs; ahit? 

14. rpkdpd; ghj;jpug;gilg;ig tpsf;Ff.  

(m) 

   Nfhtpe;j;ghapd; gz;G eyd;fis kjpg;gpLf. 

15. jpuhtpl nkhopf; FLk;gq;fs; gw;wp tpsf;Ff.  

(m) 

   ,e;jpar; nrk;nkhopfspy; jkpopd; rpwg;gpid tpsf;Ff. 

 

gFjp - ,                          3×10=30 

3. vitNaDk; %d;W tpdhf;fSf;Ff; fl;Liu tbtpy; tpilaspf;f.  

16. cly; cWg;Gfis tpspj;Jj; jpUehTf;furh; $Wk; nra;jpfisj; njhFj;Jiuf;f. 

17. jhk; FUthf Vw;Wf; nfhz;l ek;kho;thhpd; rpwg;Gfis kJuftpaho;thh; Gide;Jiuf;Fk; 

      jpwj;ijg; Gyg;gLj;Jf. 

18. ee;jpth;kg; gy;ytidg; ghbg; ghprpy; ngw;w ghzdpd; epiyia tpsf;Ff. 

19. nt. ,iwad;Gtpd; Mj;jq;fiu Xuk; ehtiy kjpg;gPL nra;f. 

20. jkpopy; nkhopngah;f;f. 

Library is a place for reading.  There will be a Librarian in each Library.  He takes care of rach books in The 

library.  He takes care of rach books in the library.  It has story books in English and Tamil.  ItAlso has books 

of science,economics and commerce.  There are newspapers and magazines in TamilAnd English.  We can 

read the silently.  It is a place for silent reading.  Books can be borrowed fromTo   weeks  from the Library.  

It is useful for everyone. 

 
 



உ�� தனெல��மி க��ரி

தமி���ைற (�யந�த��ப�ரி�)
ப�த� - I தமி�- இர�டா� ப�வ�

(ெச���, �த�ன�, தமி�� ெச�ெமாழி வரலா�, ெமாழிெபய���)

பாட� �ற��� : 16LCT2 மத��ெப�க� : 75
ப�த� - அ ேநர� : 3மணி  

அ. ப��வ��வ�னா�க���ஓரி� வரிகளி� வ�ைடயளி: 10×2=20

 1. எ�சா�உட�ப�� 'ப�ரதான�' எ� ?
2. 'ச�வ�ராண�' என�ெபய� ஏ�பட காரண� எ�ன?
3. ெதா�டர�� ெபா�யா�வா� ப�ற�தஊ� எ�?
4. ஆ�டாைள� ேபாலேவ அர�கனிட� அ��ைவ��அவைனேய ந�ைன��இைறவனிட� கல�தவ� யா�?
5. 'க��க�� பரணி' - �ற��� வைரக.
6. ஔைவயாரி� ெப�ேறா� ெபய� எ�ன?
7. '�த�கா' எ���வடெமாழி� ெசா����� ெபா�� எ�ன?
8. 'ஆ�த�கைர ஓர�' �த�ன� எ�தஊ� ம�கைள� ப�ற�ய�?

 9.  தமி�ெமாழி ெச�ெமாழியாக அற�வ��க�ப�ட த�ன� எ�?
  10.  ெச�ெமாழி மாநா���அல�காரஊ�த�களி� ெபய� எ�ன?

 ப�த� - ஆ

ஆ.ஒ� ப�கஅளவ��வ�ைடயளி: 5×5=25

 11.அ. மாணி�கவாசக� ச�வெப�மாைன எ�வாெற�லா� வ�ளி��� பா�க�றா�?
(அ�ல�)

ஆ. த���ல����இளைம ந�ைலயாைம ப�ற� வ�ள��.
12.அ. த���பாணா�வா� த��மா��அ�கஅவய�கைளவ�ணி��� �ைறைய வ�வரி.

(அ�ல�)
ஆ. ந�மா�வாரி� ச�ற��கைள ம�ரகவ� ஆ�வா� ����ைறைய எ��க

13.அ. 'தமி�வ����' ��� தமிழி� தனி� த�ைமைய வ�வரி.
(அ�ல�)

ஆ. த�����றால� �றவ�ச�ய�� அ�வ�களி� ெசய� �ற��� எ��க.
14.அ. ச�ம� - மி��ளா இவ�களி� காதைல� ப�ற� எ��க.

(அ�ல�)
ஆ. ��லாவ�����ச��� ராதாவ�� ம���� �ற��� வ�ள�க� எ��க.

15.அ. ெச�ெமாழி� தமி� இல�க�ய�க� ப�ற� வ�வரி.
(அ�ல�)

ஆ. தமி� ெமாழிய�� ச�ற��கைளஎ��க.

  ப�த� - இ

இ. எைவேய����ற��� க��ைரவ�வ��வ�ைடயளி: 3×10=30

16. ச�வெப�மானி�இய��களாக மாணி�கவாசக� ��வனவ�ைற� ெதா��� எ��க.
17. 'க�ணி�� ச���தா��' எ��� பா�ர�த�� வாய�லாக ம�ரகவ� ஆ�வா� ��� க����கைளவ�வரி.
18. '��றால� �றவ�ச�'ய�� காண�ப�� ��றால� மைலய�� ச�ற��கைள க��ைர�க.
19. 'ஆ�த�கைர ஓர�' �த�ன�த�� காண�ப�� க����கைள� க��ைர�க.
20. தமிழி� ெமாழிெபய��க.

Library is a place for reading. There will be a librarian in each library. He takes care of rach books in the library,
It has story books in English and Tamil. It also has books of science, economics and commerce.
There are newspapers and magazines in Tamil and English. We can read silently. It is a place for silent reading.
Books can be barrowed two weeks from the library. It is useful for everyone.



உ�� தனெல��மி க��ரி

தமி���ைற (�யந�த��ப�ரி�)
ப�த� - I தமி�- இர�டா� ப�வ�

(ெச���, �த�ன�, தமி�� ெச�ெமாழி வரலா�, ெமாழிெபய���)

பாட� �ற��� : 16LCT2 மத��ெப�க� : 75
ப�த� - அ ேநர� : 3 மணி  

அ. ப��வ��வ�னா�க���ஓரி� வரிகளி� வ�ைடயளி: 10×2=20

 1. 'த�� அ�கமாைல' - �ற��� வைரக.
2. 'ஐயா�' வ�ள�க� த�க.
3. ெபரியா�வா���� பா��ய ம�ன� மனமக�������ய ெபய� எ�ன?
4. ந�மா�வாைர� த�ஞான��வாக ஏ��� ெகா�டவ� யா�?
5. �மர��பர� எ�த�யவ�ற�� �ற��ப�ட�த�க��கைள���.
6. காளேமக� �லவ� எ�பாட� பா�வத�� வ�லவ�?
7. 'ஆ�த�கைர ஓர�' �த�ன�த���ற�ப�� க��� எ�ன?
8. ச���� ம�க� அ��வ�த���த அர� அத�காரிக��� ெகா��� உபசரி�த உண��ப�ட�கைள எ��க.

 9.  'ெச�ெமாழி' எ�றா� எ�ன?
  10.  'த�ராவ�ட ெமாழிகளி� ஒ�ப�ல�கண�' எ����ைல எ�த�யவ� யா�?

 ப�த� - ஆ

ஆ.ஒ� ப�கஅளவ��வ�ைடயளி: 5×5=25

 11.அ. த��நா��கரச� ��� த��������த� இைறவனி� ெப�ைமகைளவ�ள��க.
(அ�ல�)

ஆ. த��ைவயா�ற�� இய�ைக வள�கைளவ�வரி.
12.அ. த� மகளி� த��மணைவபவ ஏ�க�ைத� எ�ணி வ��த�ய ந�றாய�� ந�ைலைய வ�வரி.

(அ�ல�)
ஆ. ெதா�டர�� ெபா�யா�வா� ���இைறவனி� வ�ணைனையவ�ள��க.

13.அ. 'அ���� ப�வ�' �ற��� எ��க.
(அ�ல�)

ஆ. ந�த�� கல�பக�த�� ந�த�வ�ம� எ�வா� த��மாலாக� ேபா�ற�ப�க�றா�?
14.அ. 'ஆ�த�கைர ஓர�' �த�ன�த�� வ�� அரசா�க அற�வ��� ப�ற� எ��க.

(அ�ல�)
ஆ. 'ச����' க�ராம ம�களி� ெப��த�ைமைய வ�வரி.

15.அ. 'த�ராவ�ட ெமாழி����ப�க�' ப�ற�ய வ�ள�க� த�க.
(அ�ல�)

ஆ. 'சம�க��த இல�க�ய�க�' ப�ற�எ��க.

  ப�த� - இ

இ. எைவேய����ற��� க��ைரவ�வ��வ�ைடயளி: 3×10=30

16.இைறவைனவண�க ேவ��ய�ைற�ற��� த�� அ�கமாைலவழிந���வ�ள��க.
17. ந�றா� த�மக� க�ணேனா�உட�ேபா�� ெச�றைத எ�ணி� �ல�ப�யைத� 'ெபரியா�வா� த��ெமாழி'வாய�லாக வ�வரி.
18. தமிழி� ச�ற��கைள 'தமி� வ����' வழிந���வ�ள��.
19. 'ஆ�த�கைர ஓர�' - �த�ன��ல� ெவ.இைறய����� ச�க� க����கைள எ��க.
20. தமிழி� ெமாழிெபய��க.

Indian Institute of Technology Madras

Applications are invited for one temporary post Senior project officer
(Gr II - 2000 - 75 - 2800 . EB . 100 - 4000) (Total emoluments at the minimum of Rs - 3489 /- p.m)
For the project on developments studies on construction materials in marine environment in
engineering centre at the institute.

Qualification

First class master's degree in civil engineering. Experie construction
materials will be preferred opportunities exists for acquiring higher qualifications,
such as M.S under Doctorate Degree subject to eligiblity



உ�� தனெல��மி க��ரி

தமி���ைற (�யந�த��ப�ரி�)
ப�த� - I தமி�- இர�டா� ப�வ�

(ெச���, �த�ன�, தமி�� ெச�ெமாழி வரலா�, ெமாழிெபய���)

பாட� �ற��� : 16LCT2 மத��ெப�க� : 75
ப�த� - அ ேநர� : 3 மணி  

அ. ப��வ��வ�னா�க���ஓரி� வரிகளி� வ�ைடயளி: 10×2=20

 1. த��நா��கரச� கா�களி� பயனாக எைத���க�றா�?
2. 'த���லர�' கட�� ெகா�ைக யா�?
3. 'கா��த�ரளைனய ேமனியா�' யா�?
4. ந�மா�வா� த��நகரிய�� உ�ள ேகாய��� மர�த�ய�� எ�தைனவ�ட�களாக� க���ய ந�ைலய�� தவமி��தா�?
5. காளேமக� �லவ� இய�ற�ய��கைள���.
6. ப��கா�� �லவ� பாடைல ச�ற�ப��� பா�யவ� யா�?
7. 'ஆ�த�கைர ஓர�' �த�ன�த�� '��லா' எ�பவரி� பதவ� எ�ன?
8. ச���� க�ராம�த�� மாவ�ட� தைலநக� யா�?

 9.  'தமி�� ெச�ெமாழி' ��க� ெமா�த� எ�தைன?
  10.  ெத�த�ராவ�ட ெமாழிக� யாைவ?

 ப�த� - ஆ

ஆ.ஒ� ப�கஅளவ��வ�ைடயளி: 5×5=25

 11.அ. த��நா��கரச� த�க�அவய�க� வாய�லாக இைறவைன எ�வாெற�லா� வண���ப� வ�����க�றா�?
(அ�ல�)

ஆ. மாணி�கவாசக� ச�வெப�மானி�அ��த�ற�ைத எ�வா� ேபா��க�றா�?
12.அ. ந�றா� த� மக�இ�லாத �� ெவற��ேசா�ய���பைத எ�வா� �ல��க�றா�?

(அ�ல�)
ஆ. ெதா�டர�� ெபா�யா�வா� த��மா� த�ைனஆ�ெகா��அ��மா� ேவ��வனவ�ைற���.

13.அ. த�����றால� �றவ�ச�ய�� காண�ப�� '�ர��களி� ெசய�' எ�வா�இ��த�?
(அ�ல�)

ஆ. 'க�ட��� ேக�டத��ைல' எ�ற காளேமக� �லவ� பாட��உ�ள க��த�ைனவ�வரி.
14.அ. �த�� - பழ��� ம�க� ச�த��� ப�ற� எ��க.

(அ�ல�)
ஆ. �த���� ஏ�ப�ட ெதா�ைலக� ப�ற� வ�வரி�க.

15.அ. தமிழி� ெச�ெமாழி த�த��� கர�ைத� தமி��ச�க�த�� ப�க�ைனவ�ள�க� எ��க.
(அ�ல�)

ஆ. ெமாழிெபய��ப�� பய�கைளவ�ள�க�� ��.

  ப�த� - இ

இ. எைவேய����ற��� க��ைரவ�வ��வ�ைடயளி: 3×10=30

16. த�ைதயா�ஆ�ெகா�ட ச�வெப�மானி� ெப�ைமகைள மாணி�கவாசக� எ�வா� எ���ைர�க�றா�?
17. த��மா�� 'பாதாத�ேகச வ�ணைன'ைய த���பாணா�வாரி� அமல�ஆத�ப�ரா� பாட�க��ல� ெதா��� எ��க.
18. க��க��� பரணிய���ல� சய�ெகா�டாரி� க�பைன� த�றைனவ�வரி�க.
19. ெவ.இைறய��வ�� 'ஆ�த�கைர ஓர�' �த�ன� ப�ற�ய க��ைர�க.
20. தமிழி� ெமாழிெபய��க.

THE ZOO

Zoo is a wonderful place. I visited the zoo last Sunday. There are many interesting things to see.
I saw Lions, Tigers and Panthers in the zoo. The Lions looked majestic. They are really the Kings of wild animals.

There were many kinds of birds. Some of them were big birds and some of them were small. They made sweet notes.
I was happy to hear the notes of the birds. I went to the Snake bar. I spent a pleasant day at the Zoo.
I returned home. I narrated everything to my parents and friends. They felt very happy.


