
தமிழ்த்துறம (சுநிதிப்பிரிவு) 

உருமு தனலயட்சுமி கல்லூரி 
 (பல்கறயக்கறகத் ததிப்பீட்டுக் குழுவின் ‘A’ தச்சான்று லபற்மது) 

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 
 

ாதிரித்ததர்வு - ம 2020 

இரங்கறய இண்டாாண்டு - ான்காம் பருலம்  

தறயப்பு : காப்பிங்கள்       குறியீடு: 16LCCLT7     

தேம் : 3 ணி                    திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. உர தாட்டுரட ன்நால் ன்ண? 

2. புத்பீடிரக, ணிதல்னத்தீவு, சக்காபக்மகாட்டம் - இற்றிற்கு விபக்கம் ருக. 

3. கம்தாாத்தில் அரந்துள்ப காண்டங்களின் பதர்கரபக் கூறுக. 

4. திருக் காப்பிம் ன்று அரக்கப்தடும் நூல் து? ன்? 

5. பதரி புாத்திற்கு ஆசிரிர் இட்ட பதர் ன்ண? 

6. விருந்தில் தரடக்கப்தட்ட அன்ணம், தால் வ்பவு? அற்றின் சிநப்பதன்ண? 

7. மசக்கிாரின் இற்பதர் ாது? 

8. சித்ாததி, ந்ாரன, சுதி, ணிமகனா பய்ம் - இர்கரபப் தற்றிக் கூறுக. 

9. குகன் குறித்துக் கூறுக. 

10. பதரிபுாம் மான்றி கானத்தில் ஆட்சியில் இருந் மசா ன்ணன் ார்? 

 

பகுதி - ஆ 

இருதக்க அபவில் அரணத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). குநகளிர் கண்கியிடம் மகட்டதும், கண்கியின் ததிலும் தற்றி விபக்குக.  (அல்னது) 

(ஆ). ‘ரனபம் காச்பசன்ந பசங்குட்டுன் மகட்ட தல்மறு ஏரசகள் ார? 

12. (அ). ணிமகனா பய்ம் ணிமகரனர தூக்கிச் பசன்ந நிகழ்ர விபக்குக. (அல்னது) 

(ஆ). உகுான் ார்? அணால் ணிமகரன தளிக்கரநயில் புகக்காம் ன்ண? 

13. (அ). இான் குகனிடம் சித்திக்கூடத்திற்கு ழி மகட்டரரயும் அற்குக் குகனின்  

         ததிரனயும் விரிக்க.                    (அல்னது) 

(ஆ). சுஞ்சன் கூறி மூன்று ந்திங்கரபக் கூறுக. 

14. (அ). சக் கருத்து ததுரார் இனம்தகத்தில் ங்ஙணம் கூநப்தடுகிநது?          (அல்னது) 

(ஆ). அந்ச் சிறுணாண விசாசர்ர் ாடு மய்ப்தணாக ாறி வித்திரணக் கூறுக. 

15. (அ). ாணன் சூரசயிடம் கூறிணற்ரந விபக்குக.               (அல்னது) 

(ஆ). விருந்தில் கனந்து பகாண்டர்கரபயும் விருந்து ரடபதற்ந வித்ரயும் கூறுக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்நனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. ரனபம் காச் பசன்ந பசங்குட்டுன் கண்கியின் னாற்ரந ங்ஙணம் அறிந்ான்? 

17. ததுரரப் தாம்பு தீண்டி நிகழ்ரயும் சீகணால் அவ்விடம் தீர்க்கப்தட்ட 

வித்திரணயும் விரிக்க. 

18. சூரச ரிாளிடம் பகாண்ட த்ரயும் அது நீங்கி வித்ரயும் விபக்குக. 

19. விசாசர்ரின் சித்பாண்ரட விபக்கிக் கட்டுர ரக. 

20. குகன் இானுக்குத் பாண்டு பசய்ாக ங்ஙணம் கூறிணான்? 

 



தமிழ்த்துறம (சுநிதிப்பிரிவு) 

உருமு தனலயட்சுமி கல்லூரி 
 (பல்கறயக்கறகத் ததிப்பீட்டுக் குழுவின் ‘A’ தச்சான்று லபற்மது) 

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 
 

ாதிரித்ததர்வு - ம 2020 

இரங்கறய இண்டாாண்டு - ான்காம் பருலம்  

தறயப்பு : காப்பிங்கள்       குறியீடு: 16LCCLT7     

தேம் : 3 ணி                    திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. சினம்பு கூறும் மூன்று நீதிகள் ார? 

2. குநகளிர் கண்கியிடம் மகட்டது ன்ண? 

3. கம்தாாம் - விபக்கம் ருக. 

4. காவிரிப்பூம்தட்டிணத்தில் சிநப்தாகக் பகாண்டாடப்தடும் விா து? 

5. ணிமகரன ற்றும் அள் கனின் முற்பிநவிப் பதர்கரபக் கூறுக. 

6. சீக சிந்ாணி - பதர்க்காம் கூறுக. 

7. பதரிபுாத்தின் ஆசிரிர் ார்? அர் இற்பதர் ன்ண? 

8. வீாமுனிர் - குறிப்பு ரக. 

9. மம்தாணி ாருரட னாற்ரநக் கூறுகிநது? 

10. சீநாப்புாத்தில் அரந்துள்ப காண்டங்களின் பதர்கரபக் குறிப்பிடுக. 

 

பகுதி - ஆ 

இருதக்க அபவில் அரணத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). குநகளிர் கண்கிர ங்ஙணம் மதாற்றிணர்?               (அல்னது) 

(ஆ). குன்நக் குரயில் முருகனின் புகழ் ங்ஙணம் மதசப்தடுகிநது? 

12. (அ). இான், குகன் உராடரன ழுதுக.                   (அல்னது) 

(ஆ). இான் குகனின் அன்ரத ங்ஙணம் தாாட்டிணான்? 

13. (அ). இந்திவிா ாால் மாற்றுவிக்கப்தட்டது? விா நின்நால் விரபவு ாது?    (அல்னது) 

(ஆ). சுஞ்சன் ார்? அன் சாதம் நீங்கி னாற்ரந விபக்குக. 

14. (அ). விசாசர்ர் பசய் சிபூரசர விரிக்க.               (அல்னது) 

(ஆ). பூம்புகாரில் உள்ப னர்ணங்கரபக் கூறுக. 

15. (அ). வீாமுனிரின் மிழ்த்பாண்டிரண விரிக்க.                              (அல்னது) 

(ஆ). பிகளின் விருந்தில் தரடக்கப்தட்ட உரயும், அர உண்டர்கள் கூறும் புகழ்  

          உரரயும் கூறுக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்நனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. இபங்மகாடிகள் க்களுக்குக் கூறும் அறிவுரகள் ார? 

17. குகனின் மாற்நம், பசல்தாடு குறித்து விபக்குக. 

18. ணிமகரன னர்தறிக்கச் பசன்நமதாது டந் நிகழ்வுகரப விபக்குக. 

19. சுஞ்சன் - சீகன் ட்பிரண விரிக்க. 

20. விசாசர்ரின் இபரக்கான ாழ்க்ரகர விபக்குக. 

 

 



தமிழ்த்துறம (சுநிதிப்பிரிவு) 

உருமு தனலயட்சுமி கல்லூரி 
 (பல்கறயக்கறகத் ததிப்பீட்டுக் குழுவின் ‘A’ தச்சான்று லபற்மது) 

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 
 

ாதிரித்ததர்வு - ம 2020  

இரங்கறய இண்டாாண்டு - ான்காம் பருலம் 

தறயப்பு : காப்பிங்கள்       குறியீடு: 16LCCLT7     

தேம் : 3 ணி                    திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. ஞ்சிக்காண்டத்தில் அரந்துள்ப காரகள் த்ரண? அற்றின் பதர்கரபக் கூறுக. 

2. சிந்ாணி - ந் த்ரச் சார்ந் இனக்கிம்? 

3. இனம்தகம் ன்ந தகுப்பிரணக் பகாண்டு விபக்கும் காவிம் து? 

4. சண்மடசுரின் இற்பதர் ாது? அர் பிநந் ஊரக் குறிப்பிடுக. 

5. சுஞ்சன், உமனாகதானன், மசிகப் தார, ணததி, கட்டிங்கான் இர்கரபப் தற்றிக் 

கூறுக. 

6. மம்தாணி - விபக்கம் ருக.  

7. வீாமுனிரின் நூல்கரபக் கூறுக. 

8. ாடனரநமான், ண்டமிழ் ஆசான், சாத்ணார், ாரி - குறிப்பு ரக. 

9. பதரிபுாம் தாடப்தடுற்குத் துரபுரிந் இரு நூல்கரபக் குறிப்பிடுக. 

10. வீாமுனிர் குறித்து ழுதுக. 

 

பகுதி - ஆ 

இருதக்க அபவில் அரணத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). மூமந்ரும் ாழ்த்ப்தட்ட விம் தற்றி விரிக்க.              (அல்னது) 

(ஆ). சக்காபக் மகாட்டத்ரப் தற்றி ழுதுக. 

12. (அ). சுஞ்சன் கூறி ழியின் இல்புகரப ழுதுக.                 (அல்னது) 

(ஆ). ஊர்க்கள் விசாசர்ர் ந்ரயிடம் கூறிரயும் அற்கு அர் ந்ர  

         பசய்ரயும் விபக்குக. 

13. (அ). ாணன் கூறிரக் மகட்ட சூரச கூறிணற்ரந விபக்குக.             (அல்னது) 

(ஆ). சக்காபக் மகாட்டத்ரப் தற்றி ழுதுக. 

14. (அ). ணிமகரனயின் தம்பிநப்பு ாது? அரண அள் அறிந் விம் ாது?       (அல்னது) 

(ஆ). விசாசர்ர் ந்ரயின் காரனத் துண்டிக்கக் காம் ாது? 

15. (அ). விருந்தூட்டுப் தடனச் பசய்திகரபக் கூறுக.                             (அல்னது) 

(ஆ). மசனிடம் குநர்கள் கூறி பசய்தி ாது? அற்குச் சாத்ணாரின் ததில் ன்ண? 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்நனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. மந்தி கூற்ரநயும் மகானன், கண்கி, பதற்மநார், ாரி ஆகிமாரின் 

றுபிநவிகரபயும் தற்றி விரிக்க. 

17. சீகன் ததுரர ந் நிகழ்விரணக் காட்சிப்தடுத்துக. 

18. சண்மடசு ாணாரின் னாற்ரந விபக்குக. 

19. தல்ன ாட்டில் உமனாகதானனின் ட்பு சீகனுக்கு ங்ஙணம் கிரடத்து? 

20. பசங்குட்டுனின் டாட்டுப் தம் குறித்துக் கட்டுர ரக. 

 



 

தமிழ்த்துறம (சுநிதிப்பிரிவு) 

உருமு தனலயட்சுமி கல்லூரி 
 (பல்கறயக்கறகத் ததிப்பீட்டுக் குழுவின் ‘A’ தச்சான்று லபற்மது) 

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 
 

ாதிரித்ததர்வு - ம 2020 

இரங்கறய இண்டாாண்டு - ான்காம் பருலம் 

தறயப்பு : பால்காப்பிம் - ழுத்திகாம்    குறியீடு: 16LCCLT8     

தேம் : 3 ணி                    திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. பால்காப்பிம் சுட்டும் சார்பதழுத்துக்கள் ார? 

2. ‘பய்மாடு இரயினும் உயிரில் திரிா’ - பதாருள் ருக. 

3. க, எகத்து இற்ரகயும் அற்மந - குறிப்பிடுக. 

4. மூரக பாழிகள் ார? 

5. ‘ணகார முன்ணர் காம் குறுகும்’ - ங்ஙணம்? 

6. கப்மதாலி ற்கா ணக ஈறுகரபக் கூறுக. 

7. பாழி முனாகும் குற்றிலுகச் பசால் து? 

8. க பய்பழுத்து பாழி இறுதியில் ங்ஙணம் ரும்? 

9. ‘புளிக் கிபவிக்கு அம்ம சாரிர’ சான்றுடன் விபக்கம் ருக. 

10. குற்றிலுகத்தின் ரககரபக் கூறுக. 

 

பகுதி - ஆ 

இருதக்க அபவில் அரணத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). மதாலி ழுத்துக்கள் தற்றிப் தகர்க.      (அல்னது) 

(ஆ). ‘பய்யின் இக்கம் அகபாடு சிணும்’ - விபக்குக. 

12. (அ). பய்ம்க்க ரககரபக் குறிப்பிட்டுச் சான்றுடன் விரிக்க.  (அல்னது) 

(ஆ). பய்பழுத்துக்கள் பிநக்கும் முரநர விபக்குக. 

13. (அ). க, ங, ச. ஞ, ட,  பய்பழுத்துக்கள் பிநக்கும் முரநகரபக் கூறுக.   (அல்னது) 

(ஆ). இல்தாகும் அக ஈற்றுச் பசாற்கரப விரிக்க. 

14. (அ). ல்பனழுத்து மிகும் அக ஈற்றுச் பசாற்கரபப் தட்டிலிடுக.   (அல்னது) 

(ஆ). ழுத்துச் சாரிரகரபயும் அர பதறும் இடங்கரபயும் குறிப்பிடுக. 

15. (அ). ஆகா ஈற்றுச் பசாற்கள் இல்தாகும் இடங்கள் ார?   (அல்னது) 

(ஆ). குற்றிலுகப் பதாதுப்புர்ச்சிர விபக்குக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்நனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. மிழ் ழுத்துக்களின் பதர்ப்தாகுதாடு, ாத்திர அபவுகள் குறித்து நூன்பு கூறும் 

பசய்திகரபத் பாகுத்துரக்க. 

17. பாழிக்கு இறுதியில் ரும் ழுத்துக்கள் குறித்துத் பால்காப்பிம் கூறுணற்ரந 

விபக்குக. 

18. இண்டாம் மற்றுரத் திரிபுகரபப் தட்டிலிட்டு விரிக்க. 

19. இக ஈற்றுச் பசாற்கள் புரும் நிரன குறித்துக் கட்டுர ரக. 

20. ண்ணுப்பதர்கள் புரும்மதாது ற்தடும் ாற்நங்கரபப் புனப்தடுத்துக. 



தமிழ்த்துறம (சுநிதிப்பிரிவு) 

உருமு தனலயட்சுமி கல்லூரி 
 (பல்கறயக்கறகத் ததிப்பீட்டுக் குழுவின் ‘A’ தச்சான்று லபற்மது) 

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 
 

ாதிரித்ததர்வு - ம 2020 

இரங்கறய இண்டாாண்டு - ான்காம் பருலம் 

தறயப்பு : பால்காப்பிம் - ழுத்திகாம்    குறியீடு: 16LCCLT8     

தேம் : 3 ணி                    திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. பால்காப்பிம் சுட்டும் முபனழுத்துக்கள் ார? 

2. ‘பய்யின் இக்கம் அகபாடு சிணும்’ - பதாருள் ருக. 

3. க பய்யின் ரிடிம் ாது? 

4. மூரக பாழிகரபக் குறிப்பிடுக. 

5. பாழிக்கு இறுதியில் ரும் பய்பழுத்துக்கள் ார? 

6. இழ் குவிந்து பிநக்கும் உயிபழுத்துக்கரபக் கூறுக. 

7. அத்துச் சாரிரயின் அகம் ங்குக் பகடும்? 

8. ரூஉ பாழிப் புர்ச்சி ன்நால் ன்ண? 

9. குற்பநழுத்துக்குரி ழுத்துச் சாரிரகள் ார? 

10. ‘உதிக் கிபவி பல்பனழுத்து மிகும’ சான்றுடன் கூறுக. 

 

பகுதி - ஆ 

இருதக்க அபவில் அரணத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). மதாலி ழுத்துக்கள் தற்றிப் தகர்க.      (அல்னது) 

(ஆ). பய்ம்க்க ரககரபக் குறிப்பிட்டுச் சான்றுடன் விரிக்க. 

12. (அ). ழுத்துக்களின் பதாதுப்பிநப்ரத விபக்குக.    (அல்னது) 

(ஆ). பாழிக்கு ஈநாகும் உயிபழுத்துக்கரபச் சான்றுகாட்டி விபக்குக. 

13. (அ). , , ன, ப பய்பழுத்துக்கள் பிநக்கும் முரநகரபக் கூறுக.    (அல்னது) 

(ஆ). இல்தாகும் அக ஈற்றுச் பசாற்கரப விரிக்க. 

14. (அ). ‘கம்’ ன்னும் பசால் பதறும் சாரிரகரபக் கூறி விபக்குக.  (அல்னது) 

(ஆ). அகச் சுட்டு ாற்கங்களுடன் புரும் முரநகரப விரிக்க. 

15. (அ). உக ஈற்றுச் பசாற்களின்அல்ழிப் புர்ச்சிகரபச் சுட்டுக.  (அல்னது) 

(ஆ). மன் ன்ந பசால் ன்கம், பன்கத்துடன் புரும் பசய்திகரபக் கூறுக.  

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்நனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. மிழ் ழுத்துக்களின் பதர்ப்தாகுதாடு, ாத்திர அபவுகள் குறித்து நூன்பு கூறும் 

பசய்திகரபத் பாகுத்துரக்க. 

17. பாழிக்கு முனாகும் ழுத்துக்கள் குறித்துத் பால்காப்பிம் கூறுணற்ரநப் 

தட்டிலிட்டு விபக்குக. 

18. சாரிரகளின் புர்ச்சி நிரனகரபத் பால்காப்பிம் ழி விரிக்க. 

19. க ஈற்றுச் பசாற்கள் புரும் நிரன குறித்துக் கட்டுர ரக. 

20. பால்காப்பிர் ழிநின்று குற்றிலுகப் புரில் கருத்துக்கரபத் பாகுத்பழுதுக.  

 

 



தமிழ்த்துறம (சுநிதிப்பிரிவு) 

உருமு தனலயட்சுமி கல்லூரி 
 (பல்கறயக்கறகத் ததிப்பீட்டுக் குழுவின் ‘A’ தச்சான்று லபற்மது) 

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 
 

ாதிரித்ததர்வு - ம 2020 

இரங்கறய இண்டாாண்டு - ான்காம் பருலம் 

தறயப்பு : பால்காப்பிம் - ழுத்திகாம்    குறியீடு: 16LCCLT8     

தேம் : 3 ணி                    திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                          2 X 10=20 

1. ‘பய்யின் ழிது உயிர்மான்றும் நிரனம’ - பதாருள் ருக. 

2. ழுத்துச் சாரிரகரபச் சுட்டுக. 

3. மூரக பாழிகள் ார? 

4. ஏபழுத்து எருபாழிகள் குறித்துக் கூறுக. 

5. ‘ஆமாடு அல்னது கம் முனாது’ - விபக்குக.  

6. மிடற்றுப் பிநந் ளியின் இரசக்கும் ழுத்துக்கள் ார? 

7. இக்குச் சாரிரயின் இகம் ங்குக் பகடும்? 

8. ஆண் ப்பதர் அம் சாரிர பதற்று ங்ஙணம் ரும்?  

9. ‘ப்பதர்க் கிபவி பல்பனழுத்து மிகும’ - விபக்கம் கூறுக. 

10. குற்றிலுகத்தின் ரககரபக் கூறுக. 

 

பகுதி - ஆ 

இருதக்க அபவில் அரணத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). மதாலி ழுத்துக்கள் தற்றிப் தகர்க.      (அல்னது) 

(ஆ). மிழ் ழுத்துக்களின் தாகுதாடுகரபப் தட்டிலிடுக. 

12. (அ). எருபாழி, புர்பாழியில் ரும் குற்றிலிகம் குறித்து விரிக்க. (அல்னது) 

(ஆ). ாத்திரயின் இனக்கம் கூறி, ழுத்துக்களின் ாத்திர அபவுகரபப் தட்டிலிடுக. 

13. (அ). ஈபாற்று உடனிரன குறித்து விபக்குக.       (அல்னது) 

(ஆ). இல்தாகும் அக ஈற்றுச் பசாற்கரப விரிக்க. 

14. (அ). அகச் சுட்டின் புர்ச்சி நிரனகரப விபக்குக.    (அல்னது) 

(ஆ). பாழிச் சாரிரகரபயும் அர பதறும் இடங்கரபயும் குறிப்பிடுக. 

15. (அ). இக ஈற்றுச் பசாற்கள் இல்தாகும் இடங்கள் ார?   (அல்னது) 

(ஆ). திரசப்பதர்களின் புர்ச்சி நிரனகரபக் குறிப்பிடுக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்நனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. பய்ம்க்க ரககரபக் குறிப்பிட்டுச் சான்றுடன் விரிக்க. 

17. பாழிக்கு முல், இறுதியில் ரும் ழுத்துக்கள் குறித்துத் பால்காப்பிம் கூறுணற்ரந 

விபக்குக. 

18. ழுத்துக்களின் பிநப்பு முரநகள் குறித்துக் கட்டுர ரக. 

19. கா ஈற்றுச் பசாற்களின் புர்ச்சிகள் தற்றித் பால்காப்பிர் கூறுணற்ரநத் 

பாகுத்பழுதுக.  

20. ண்ணுப்பதர்கள் புரும்மதாது ற்தடும் ாற்நங்கரபப் புனப்தடுத்துக. 

 

 



















 


