
தமிழ்த்துறம (சுனநிதிப்பிரிவு) 

உருமு தனலயட்சுமி கல்லூரி 
 (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. 



தமிழ்த்துறம (சுயநிதிப்பிரிவு) 

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

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 

மாதிரித்ததர்வு - மம 2020 

இரங்கறய மூன்றாாண்டு - ஆறாம் பருலம் 
தறயப்பு : திருக்குறள்              குறியீடு: 16LCCLT13    

தேம் : 3 மணி                        திப்லபண்: 75 
 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                       2 X 10 = 20 

1. திருக்குறள் மமாழிமெயர்க்கப்மெற்ற உலக மமாழிகளளக் கூறுக.  

2. மளழ மொய்ப்பின் மெடுங்கடலிற்கும் வாம ார்க்கும் நிகழ்வது ன் ? 

3. இல்வாழ்வான் யாருக்மகல்லாம் துளை ன்று திருக்குறள் மெப்புகிறது? 

4. ளவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ெவனின் நிளல யாது? 

5. மழளலச்மொல் மகளாதவர்கள் யாவர்? 

6. ‘ஒருளமயுள் ஆளமமொல் ஐந்தடக்கல்’ - குறளின் மொருள் ன் ? 

7. ‘மெராண்ளம’  ப்ெடுவது யாது? 

8. ொன்மறார்க்குப் மொய்யா விளக்கு து? 

9. ‘கூளகளயக் காக்ளக ெகலில் மவல்லும்’ - இவ்வுவளம கூறும் கருத்ளதக் கூறுக. 

10. மாதர் அடிக்கு மெருஞ்சிப் ெழங்களாகத் திருக்குறள் உளரப்ெது ன் ?  

 

பகுதி - ஆ 

இருெக்க அளவில் அள த்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). திருக்குறள் மமாழிமெயர்ப்புகள் ெற்றி விளக்குக.    (அல்லது) 

(ஆ). அறத்தின் சிறப்ளெ வலியுறுத்திக் கூறும் திருக்குறள் கருத்துக்களளக் கூறுக. 

12. (அ). இனியளவ கூறலின் ெயன்களளப் ெட்டியலிடுக.    (அல்லது) 

(ஆ). புறங்கூறுமவாரின் இயல்புகளள வள்ளுவம் ங்ங ம் ெழிக்கிறது? 

13. (அ). ‘கற்றலின் மகட்டல் ென்று’ ன்ெளதக் மகள்வி அதிகாரம் வழி நிறுவுக.   (அல்லது) 

(ஆ). ‘புகழ்’ குறித்துத் திருக்குறள் கூறும் மெய்திகளளச் மெப்புக. 

14. (அ). கூடாமவாழுக்கத்தால் வரும் மகடுகளாக வள்ளுவர் உளரப்ெ  யாளவ? (அல்லது) 

(ஆ). ‘ஊழ்’ குறித்து வள்ளுவர் வாய்மமாழியிள  விவரிக்க. 

15. (அ). தளலவியின் காதல் நிளலகளளக் ‘குறிப்ெறிதல்’ மகாண்டு நிறுவுக. (அல்லது) 

(ஆ). மாளலப்மொழுது கண்டு வருந்தும் தளலவியின் துயர்நிளலகளளக் காமத்துப்  

         ொல்வழிப் புலப்ெடுத்துக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்றனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. திருக்குறளின் நூலளமப்பு, அதிகாரப் ெகுப்பு முளற, உயர்வு மற்றும் சிறப்புகள் குறித்துக் 

கட்டுளர வளரக. 

17. ஒழுக்கமுளடயவராகவும் பிறனில் விளழயாதவராகவும் இருக்கத் திருக்குறள் இயம்பும் 

கருத்துக்களளத் மதாகுத்துளரக்க. 

18. ஈளகயின் சிறப்புகளளயும் அருளுளடளமயாளர் அளடயும் ெயன்களளயும் விவரிக்க. 

19. மகால்லாளம, புலால் மறுத்தல் அதிகாரக் கருத்துக்களள அடுக்கி மமாழிக. 

20. திருக்குறள் கூறும் தளலவியின் அழளக வருணிக்கும் ‘ெலம் புள ந்துளரத்தல்’ 

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

காட்டூர், திருச்சிாப்பள்ளி - 620 019. 

மாதிரித்ததர்வு - மம 2020 

இரங்கறய மூன்றாாண்டு - ஆறாம் பருலம் 
தறயப்பு : திருக்குறள்              குறியீடு: 16LCCLT13    

தேம் : 3 மணி                        திப்லபண்: 75 

 

பகுதி - அ 

ஓரிரு லசாற்களில் அறனத்திற்கும் விறை தருக.                       2 X 10 = 20 

1. திருக்குறள் மமாழிமெயர்க்கப்ெட்டுள்ள இந்திய மமாழிகளளக் குறிப்பிடுக. 

2. ‘அழுக்காறு உளையார்க்கு அதுசாலும்’ - குறளின் மொருளளக் கூறுக. 

3. மகடில் விழுச்மசல்வம் எது? 

4. அரசருள் ஏறு மொன்றவர் யார்? 

5. வாய்ளம எனப்ெடுவது யாது? 

6. எண்ணித் துணிக கருமம் - விளக்குக. 

7. காலம் கருதி இருப்ெவரின் மசயல் என்ன? 

8. ‘மவள்ளத்தளனய மலர் நீட்ைம்’ - குறள் கூறும் மசய்திளயக் குறிப்பிடுக. 

9. தளலவியின் இரும ாக்குகள் என்ன மசய்யும்? 

10. தளலவன் இல்லாதமொது வரும் மாளலப்மொழுது தளலவிக்கு எங்ஙனம் அளமகிறது?  

 

பகுதி - ஆ 

இருெக்க அளவில் அளனத்திற்கும் விறைதருக.                             5 X 5 = 25 

11. (அ). திருக்குறளின் ஆங்கில மமாழிமெயர்ப்புகள் ெற்றிக் குறிப்பிடுக.  (அல்லது) 

(ஆ). மக்கட்மெறின் மகத்துவத்ளத விவரிக்க. 

12. (அ). மசய்ந் ன்றி அறிதலின் சிறப்புகளளச் மசப்புக.    (அல்லது) 

(ஆ). ஈளகயின் சிறப்புகளள எடுத்தியம்புக. 

13. (அ). கல்லாளமயின் மகடுகளளக் குறள்வழிக் குறிப்பிடுக.  .   (அல்லது) 

(ஆ). புறங்கூறாளமயின் ெயன்களளப் ெகர்க. 

14. (அ). அன்புளைளமயின் இன்றியளமயாளமளய வள்ளுவர் வழி விளக்குக. (அல்லது) 

(ஆ). காலமறிதலின் அவசியத்ளதக் குறட்ொக்கள் மகாண்டு நிறுவுக.  

15. (அ). ‘காதல் சிறப்புளரத்தல்’ அதிகாரக் கருத்துக்களள விளம்புக.  (அல்லது) 

(ஆ). காதலளன நிளனத்துச் மசால்லும் ‘நிளனந்தவர் புலம்ெல்’ அதிகாரத்தில் தளலவியின்  

         நிளலகளள எடுத்தியம்புக. 

 

பகுதி - இ 

எறலதனும் மூன்றனுக்குக் கட்டுற லடிவில் விறைதருக.             10 X 3=30 

16. திருக்குறளின் ெல்மவறு சிறப்புகளள இலக்கிய மற்றும் சமூக வரலாறுகளளக் மகாண்டு 

நிறுவுக. 

17. நீத்தார் மெருளம மற்றும் தவத்தின் மெருளமகளளத் திருக்குறள் வழிப் ெகர்க. 

18. கல்வியின் ெயன்களளயும் மகள்வியின் சிறப்புகளளயும் மதாகுத்துளரக்க. 

19. பிறருக்குத் துன்ெம் மசய்யாமல் இருப்ெவர் மெறும்  லன்கள் குறித்து வள்ளுவர் வழி 

விளக்குக. 

20. பிரிவாற்றாளமயின் மகாடுளமயிளன வள்ளுவம் எங்ஙனம் கட்ைளமக்கிறது? 


