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 (பல்கறயக்கறகத் ததிப்பீட்டுக் குழுவின் ‘A’ தச்சான்று லபற்மது) 

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 

நாதிரித்ததர்வு - மந 2020 

இரங்கறய மூன்ாாண்டு - ஆாம் பருலம் 
தறயப்பு : திருக்குள்              குறியீடு: 16LCCLT13    

தேம் : 3 நணி                        திப்லபண்: 75 

 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                       2 X 10 = 20 

1. திருக்குள முதன்முதலில் ஆங்கித்தில் மநாழிமனர்த்தயர் னார்? 

2. திருயள்ளுயர் ‘அமிழ்தம்’ ன்று தளக் குறிப்பிடுகிார்? 

3. ‘நத்தலின் ஊங்கில்ள மேடு’ - விக்ேம் தருே. 

4. மநாப்க் குளமயும் அனிச்சம்மால் யாடுயர் னார்? 

5. அருள்மசர்ந்த மஞ்சிார்க்கு இல்ள - து? 

6. சித்ளதச் ‘மசர்ந்தாளபக் மோல்லி’ ன்று கூக் ோபணம் ன்? 

7. அபசின் ால்யளேத் தன்ளநேள் னாளய? 

8. ‘அரினயற்றுள் ல்ாம் அரிது’ - து? 

9. தீபா இடும்ளத் தரும் மசனல்ேள் ளய? 

10. தளவிளனக் ேண்டுத் தளயன் ங்ஙம் யுறுகிான்?  

 

பகுதி - ஆ 

இருக்ே அவில் அளத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). திருக்குள் குறித்துப் பிாட்டு அறிஞர்ேளின் ேருத்துக்ேளக் கூறுே. (அல்து) 

(ஆ). அழுக்ோறு உளைனயர்க்கு ற்டும் தீளநேள யள்ளுயர் ங்ஙம் விம்புகிார்? 

12. (அ). நளமயின் மருளநேளத் திருக்குள் யழி விக்குே.   (அல்து) 

(ஆ). ேல்வியின் சிப்புேள வியரிக்ே. 

13. (அ). விருந்மதாம்லின் சிப்புேளச் மசப்புே    .   (அல்து) 

(ஆ). மசய்ந்ன்றி அறிதலின் இன்றினளநனாளநளன விக்குே. 

14. (அ). ஊக்ேம் உளைனயர் மறுகின் னன்ேளப் ட்டினலிடுே.  (அல்து) 

(ஆ). இளநாட்சி அதிோபக் ேருத்துக்ேளக் கூறுே. 

15. (அ). அபால் ற்டும் துன்ங்ேள யள்ளுயர் யழி விக்குே.  (அல்து) 

(ஆ). ோதலியின் அமளே யள்ளுயம் ங்ஙம் ம்புளந்துளபக்கிது? 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்னுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. திருக்குள் உணர்த்தும் யாழ்வினல் விழுமினங்ேள் குறித்துக் ேட்டுளப யளபே. 

17. இல்யாழ்யானின் ேைளநேளயும் யாழ்க்ளேத் துளணச் சிப்புேளயும் 

மதாகுத்துளபக்ே. 

18. கூைாமயாழுக்ேக் மேடுேளயும் தயமுளைனயர்ேளின் மருளநேளயும் ட்டினலிட்டு 

வியரிக்ே. 

19. அத்தின் மதளயளன யற்புறுத்தும் திருக்குள் ேருத்துக்ேள வியரிக்ே. 

20. தளயளத் துன்புறுத்தும் தளவியின் அமகு நிளேளத் ‘தளேனணங்குறுத்தல்’ 

அதிோபம் யழி விக்குே. 
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பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                       2 X 10 = 20 

1. திருக்குள் மநாழிமனர்க்ேப்மற் உே மநாழிேளக் கூறுே.  

2. நளம மாய்ப்பின் மடுங்ேைலிற்கும் யாமார்க்கும் நிேழ்யது ன்? 

3. இல்யாழ்யான் னாருக்மேல்ாம் துளண ன்று திருக்குள் மசப்புகிது? 

4. ளயனத்துள் யாழ்யாங்கு யாழ்யனின் நிள னாது? 

5. நமளச்மசால் மோதயர்ேள் னாயர்? 

6. ‘எருளநயுள் ஆளநமால் ந்தைக்ேல்’ - குளின் மாருள் ன்? 

7. ‘மபாண்ளந’ ப்டுயது னாது? 

8. சான்மார்க்குப் மாய்னா விக்கு து? 

9. ‘கூளேளனக் ோக்ளே ேலில் மயல்லும்’ - இவ்வுயளந கூறும் ேருத்ளதக் கூறுே. 

10. நாதர் அடிக்கு மருஞ்சிப் மங்ோேத் திருக்குள் உளபப்து ன்?  

 

பகுதி - ஆ 

இருக்ே அவில் அளத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). திருக்குள் மநாழிமனர்ப்புேள் ற்றி விக்குே.    (அல்து) 

(ஆ). அத்தின் சிப்ள யலியுறுத்திக் கூறும் திருக்குள் ேருத்துக்ேளக் கூறுே. 

12. (அ). இனினளய கூலின் னன்ேளப் ட்டினலிடுே.    (அல்து) 

(ஆ). புங்கூறுமயாரின் இனல்புேள யள்ளுயம் ங்ஙம் ழிக்கிது? 

13. (அ). ‘ேற்லின் மேட்ைல் ன்று’ ன்ளதக் மேள்வி அதிோபம் யழி நிறுவுே.   (அல்து) 

(ஆ). ‘புேழ்’ குறித்துத் திருக்குள் கூறும் மசய்திேளச் மசப்புே. 

14. (அ). கூைாமயாழுக்ேத்தால் யரும் மேடுோே யள்ளுயர் உளபப் னாளய? (அல்து) 

(ஆ). ‘ஊழ்’ குறித்து யள்ளுயர் யாய்மநாழியிள வியரிக்ே. 

15. (அ). தளவியின் ோதல் நிளேளக் ‘குறிப்றிதல்’ மோண்டு நிறுவுே. (அல்து) 

(ஆ). நாளப்மாழுது ேண்டு யருந்தும் தளவியின் துனர்நிளேளக் ோநத்துப்  

         ால்யழிப் புப்டுத்துே. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்னுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. திருக்குளின் நூளநப்பு, அதிோபப் குப்பு முள, உனர்வு நற்றும் சிப்புேள் குறித்துக் 

ேட்டுளப யளபே. 

17. எழுக்ேமுளைனயபாேவும் பினில் விளமனாதயபாேவும் இருக்ேத் திருக்குள் இனம்பும் 

ேருத்துக்ேளத் மதாகுத்துளபக்ே. 

18. ஈளேயின் சிப்புேளயும் அருளுளைளநனார் அளையும் னன்ேளயும் வியரிக்ே. 

19. மோல்ாளந, புால் நறுத்தல் அதிோபக் ேருத்துக்ேள அடுக்கி மநாழிே. 

20. திருக்குள் கூறும் தளவியின் அமளே யருணிக்கும் ‘ம் புளந்துளபத்தல்’ 

ேருத்துக்ேள வில்ே. 
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பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                       2 X 10 = 20 

1. திருக்குள் மநாழிமனர்க்ேப்ட்டுள் இந்தின மநாழிேளக் குறிப்பிடுே. 

2. ‘அழுக்ோறு உளைனார்க்கு அதுசாலும்’ - குளின் மாருளக் கூறுே. 

3. மேடில் விழுச்மசல்யம் து? 

4. அபசருள் று மான்யர் னார்? 

5. யாய்ளந ப்டுயது னாது? 

6. ண்ணித் துணிே ேருநம் - விக்குே. 

7. ோம் ேருதி இருப்யரின் மசனல் ன்? 

8. ‘மயள்த்தளன நர் நீட்ைம்’ - குள் கூறும் மசய்திளனக் குறிப்பிடுே. 

9. தளவியின் இருமாக்குேள் ன் மசய்யும்? 

10. தளயன் இல்ாதமாது யரும் நாளப்மாழுது தளவிக்கு ங்ஙம் அளநகிது?  

 

பகுதி - ஆ 

இருக்ே அவில் அளத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). திருக்குளின் ஆங்கி மநாழிமனர்ப்புேள் ற்றிக் குறிப்பிடுே.  (அல்து) 

(ஆ). நக்ேட்மறின் நேத்துயத்ளத வியரிக்ே. 

12. (அ). மசய்ந்ன்றி அறிதலின் சிப்புேளச் மசப்புே.    (அல்து) 

(ஆ). ஈளேயின் சிப்புேள டுத்தினம்புே. 

13. (அ). ேல்ாளநயின் மேடுேளக் குள்யழிக் குறிப்பிடுே.  .   (அல்து) 

(ஆ). புங்கூாளநயின் னன்ேளப் ேர்ே. 

14. (அ). அன்புளைளநயின் இன்றினளநனாளநளன யள்ளுயர் யழி விக்குே. (அல்து) 

(ஆ). ோநறிதலின் அயசினத்ளதக் குட்ாக்ேள் மோண்டு நிறுவுே.  

15. (அ). ‘ோதல் சிப்புளபத்தல்’ அதிோபக் ேருத்துக்ேள விம்புே.  (அல்து) 

(ஆ). ோதள நிளத்துச் மசால்லும் ‘நிளந்தயர் பும்ல்’ அதிோபத்தில் தளவியின்  

         நிளேள டுத்தினம்புே. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்னுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. திருக்குளின் ல்மயறு சிப்புேள இக்கின நற்றும் சமூே யபாறுேளக் மோண்டு 

நிறுவுே. 

17. நீத்தார் மருளந நற்றும் தயத்தின் மருளநேளத் திருக்குள் யழிப் ேர்ே. 

18. ேல்வியின் னன்ேளயும் மேள்வியின் சிப்புேளயும் மதாகுத்துளபக்ே. 

19. பிருக்குத் துன்ம் மசய்னாநல் இருப்யர் மறும் ன்ேள் குறித்து யள்ளுயர் யழி 

விக்குே. 

20. பிரியாற்ாளநயின் மோடுளநயிள யள்ளுயம் ங்ஙம் ேட்ைளநக்கிது? 

 

 







































 


