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M.A. DEGREE EXAMINATION 
DECEMBER 2020 

 
Kjyhk; Mz;L 

 
jkpo; 

,f;fhy ,yf;fpak; 

fhyk; : 3 kzp         kjpg;ngz;fs;; : 75 

 

gFjp – m  (5 x 5= 25 kjpg;ngz;fs;) 

 

vitNaDk; Ie;jDf;F xU gf;f mstpy; tpil jUf. 

1. fz;zd; ghl;by; fhzg;gLk; Md;kPf newp Fwpj;J vOJf. 

2. mofpd; rphpg;gpy; fhzg;gLk; ,aw;if tUzidfs; gw;wp tpsf;Ff. 

3. Gj;jhpd; mtjhur; rpwg;gpid Mrpa N[hjp top tpsf;Ff. 

4. ‘Crpfs;’ czh;j;Jk; rKjha epiy Fwpj;J vOJf 

5. ‘MwhtJ tpuy;’ rpWfij thapyhf ntspg;gLk; kdpj ,ay;G gw;wp vOJf. 

6. ‘xsuq;frPg;’ ehlfj;jpd; ghj;jpug; gilg;Gfs; Fwpj;J tpsf;Ff. 
7. c.Nt.rh.tpd; rpyg;gjpfhu Muha;r;rpAk; gjpg;Gk; Fwpj;J tpsf;Ff. 

 

gFjp – M  (5 x 10 = 50 kjpg;ngz;fs;) 

vitNaDk; Ie;jDf;F ehd;F gf;f mstpy; tpil jUf. 

 

8. ghNte;jhpd; ftpj;jpwid mofpd; rphpg;G nfhz;L epWTf. 

9. Mrpa N[hjp xU tuyhw;Wr; rpWfhg;gpak; vd;gij Muha;f. 

10. ‘Crpfs;’ ftpijfspy; mike;Js;s ,yf;fpa cj;jpfisg; Gyg;gLj;Jf. 

11. ‘,izak; topj; jkpo;g;gzp’ – vDk; jiyg;gpy; fl;Liu xd;wpid vOJf. 

12. jpU.tp.f.tpd; rPh;jpUj;jr; rpe;jidfs; Fwpj;J tpthp. 
13. uh.gp. NrJg;gps;isapd; ciueilj; jpwid tpsf;fnaOJf. 

14. ‘jiyfPo; tpfpjq;fs;’ vd;Dk; Gjpdk; fhl;Lk; tho;tpay; rpe;jidfis 

jpwdha;e;J vOJf. 
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 1  PG-C-896                                             

                                          M.A.DEGREE EXAMINATION - DECEMBER - 2020 

TAMIL 

முதாம் ஆண்டு  

 இக்கா இக்கினம்         

     

காம் :  மூன்று நணி        நதிப்பண்  : 70 

   

      குதி - அ     (5 x 5 =25 நதிப்பண்) 

 

வயயனனும் ஐந்தனுக்கு 300 ப ாற்களுக்கு நிகாநல் யிவை தருக : 

 

1. 'ல்மகு ய ப்ட்ைால் துன்நில்வ' - யிக்குக. 

2. கயிநணினின் கயிவத ிவநவன யிக்குக. 

3. புத்தர் அயதாபச் ப ய்திவன யிக்குக. 

4. பெனகாந்தன்  மூகச்  ிந்தவகவ அயபது  ிறுகவதகின் யமி யியாிக்க. 

5. யண்ணதா ன்  ிறுகவதகின் பநாமிவை இனல்புகவ யியாிக்க. 

6. தநிழ் இவணன நாாடுகள் ற்ி ழுதுக. 

7. இந்திபாார்த்த ாபதினின் ாைக உத்திவன யியாிக்க. 

8. கதிர்காநம் முருகன் யகானில்  ிப்பு னாது? 

 

      குதி - ஆ    (3x15=45 நதிப்பண்) 

 

வயயனனும் மூன்னுக்கு 1000 ப ாற்களுக்கு நிகாநல் யிவை தருக. 

 

9. ாபதினாாின் 'கண்ணன் ாட்டு' திாய்வு ப ய்க. 

10. 'ஊ ிகள்' கயிவதகவ நதிப்ிடுக. 

11. ாஞ் ில் ாைன் கவத நாந்தர்கள் ற்ி யியாிக்க 

12. 'ஓர் இபவு' - ாைகம் நதிப்ிடுக. 

13. திரு.யி.க - யாழ்க்வகக் குிப்பு. 

14.  ானாயம் புதிம் யமி சுற்றுச் சூமல் கருத்தாக்கங்கவ நதிப்ிடுக. 
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 1  PG-C-897 

                                                     M.A.DEGREE EXAMINATION DECEMBER - 2020 

TAMIL 

முதலாம் ஆண்டு  

      இடைக்கால இலக்கியம் 

காலம் :  மூன்று மணி        மதிப்பெண்  : 70 

   

     ெகுதி - அ                 (5 x 5 =25 மதிப்பெண்) 

 

எடையயனும் ஐந்தனுக்கு 300 ப ாற்களுக்கு மிகாமல் ைிடை தருக. 

 

1. ஆழ்ைார்கள் ெற்றிக் கூறுக. 

2. குறைஞ் ி இலக்கியங்கள் ெற்றி ைிைாிக்க. 

3. ' ித்தர் இலக்கியம்' - குறிப்பு ைடைக.  

4. ொடை இலக்கிய நயம் குறித்து ைிளக்குக. 

5. ெைணியின் இலக்கிய ைடிைம் குறித்து எழுதுக. 

6. மஸ்தான்  ாகிபு  ெிறைிடய  எவ்ைாறு பநாந்து பகாள்கிறார்? 

7. இைாமலிங்க அடிகளாாின் இடறயியல் பகாள்டக. 

8. குமைகுருெைாின் ெடைப்புத் திறடை ைிைாிக்க. 

 

     ெகுதி - ஆ                  (3x15=45 மதிப்பெண்) 

 

எடையயனும்  மூன்றனுக்கு 1000  ப ாற்களுக்கு மிகாமல் ைிடை தருக. 

 

9. திருஞாை  ம்ெந்தர் கால  மயநிடலடய ைிைாிக்க. 

10.  ிற்றிலக்கியங்கள் பைளிப்ெடுத்தும் ைாழ்ைியல் நிடலகடள ைிைாிக்க. 

11. ெிள்டளத் தமிழ் உணர்த்தும் ெக்தி நிடலடய எடுத்துக் கூறுக. 

12. இைட் ணிய யாத்திாிகத்தின்  ிறப்புகடளத் பதாகுத்துக் கூறுக. 

13. தூது இலக்கிய அடமப்ெிடை ைிைாிக்க. 

14. அழகாின் மாண்புகள் எவ்ைாறு யொற்றியுடைக்கப்ெடுகின்றை? 
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 1  PG-C-898 

                                                      

 
      M.A.DEGREE EXAMINATION - DECEMBER – 2020 

TAMIL 
தலா  ஆ   

  ெதா கா பிய  எ ததிகார  
 
கால  :   மணி        மதி ெப   : 70 
   
     ப தி - அ                     (5 x 5 =25 மதி ெப ) 
      
   எைவேய  ஐ த  300 ெசா க  மிகாம  விைட த க : 
 

1. ெதா கா பிய தி  அதிகார அைம பிைன விவாி க. 
2. ெதா கா பியாி  கால  றி  விள க. 
3. எ சாாிையகைள விள க. 
4. றிய கர க  வ  இய ைப விவாி க. 
5. திைச  ெபய  ண சிைய விள க. 
6. ெம  எ க  எ வா  பிற கி றன? 
7. ண சி வைககைள விள க. 
8. லகர ஈ  எ வா  ண ? 

 
 
    ப தி - ஆ                   (3x15=45 மதி ெப ) 
 

     எைவேய  ற  1000 ெசா க  மிகாம  விைட த க.  
 

9. எ  ெபய   ப  எ  ெசா  ண வைத விள க. 
10. எ  ெபய க ட  அளைவ  ெபய க  எ வா  ண ? 
11. ெமாழி த , இ தி எ கைள விள க. 
12. மகர ஈ  ேவ ைம  ண சிைய விள க. 
13. ஐகார ஈ  ண சிைய விள க. 
14. அள , நிைற எ  ெபய  ண சிைய விள க. 
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 1 PG-C-514 

 

 

M.A. DEGREE EXAMINATION —  

DECEMBER 2020 

First Year 

Tamil 

Time : 3 hours Maximum marks : 75 

 — (5  5 = 25 ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  PG-C-514  MAT–14 



 PG-C-514 2 

6. 

7. 

 — (5  10 = 50 ) 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

———————  



 1  PG-C-899 

                                          M.A.DEGREE EXAMINATION DECEMBER - 2020 

TAMIL 

முதாம் ஆண்டு  

     ததால்காப்ினம் த ால்திகாபம் 

 

காம் :  மூன்று நணி        நதிப்தண்  : 70 

   

      குதி - அ     (5 x 5 =25 நதிப்தண்) 

      

எவயயனனும் ஐந்தனுக்கு 300 த ாற்களுக்கு நிகாநல் யிவை தருக : 

 

1. ஐம்ால் காட்டும் ஈறுகவக் குிப்ிடுக. 

2. எண்ணு ிவத் ததாைர் - யிக்குக. 

3. தாருள் நனக்கம் குித்து எடுத்துவபக்க. 

4. இவைனினல் கருத்துக்கவத் ததாகுத்து எழுதுக. 

5. எச் யினல் யிக்குக. 

6. த ய்யுள் யிகாபங்கவச்  ான்று தந்து யிக்குக. 

7. யிவமுற்றுச் த ால் - யிக்குக. 

8. யிவபவுச் த ால் அடுக்கிவச்  ான்று தந்து யிக்குக. 

 

 

     குதி - ஆ    ( 3x15=45 நதிப்தண்) 

 

எவயயனனும் மூன்னுக்கு 1000 த ாற்களுக்கு நிகாநல் யிவை தருக.  

 

9. யிபவுப் தனர் குித்து கட்டுவப யவபக. 

10. ஆகுதனர்கின் யவககவ யிக்குக. 

11. ததாவக தநாமிகள் ற்ின ததால்காப்ினர் கருத்துகவ யிக்குக. 

12. குிப்பு யிவமுற்று என்து ற்ி ஒரு கட்டுவப யவபக. 

13. எண்ணிவைச் த ாற்கள் ற்ி கட்டுவப யவபக. 

14.   ததால்காப்ினாின் உாினினல் கருத்துகவ யவகப்டுத்துக. 
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M.A. DEGREE EXAMINATION –  

DECEMBER - 2020 

First Year 

Tamil 

Time: 3 Hours Maximum  Marks : 75 

5  5 25

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 PG-C-515 MAT-15 



 PG-C-515 

 
2 

5  10 50

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

––––––––––––––– 



 1  PG-C-900 

M.A.DEGREE EXAMINATION DECEMBER - 2020 

TAMIL 

முதாம் ஆண்டு  

        தநிழ்மநாமி யபாறும் இக்கின யபாறும் 

 

காம் :  மூன்று நணி           நதிப்மண்  : 70 

   

      குதி - அ    (5x 5 =25 நதிப்மண்) 

      

எரயயனனும் ஐந்தனுக்கு 300 ம ாற்களுக்கு நிகாநல் யிரை தருக : 

 

1. கிர மநாமிகள் குித்து யியாிக்க. 

2. 'ாடினாரப' யிக்கிக் கூறுக. 

3. ீதிப்ாைல்கின் யரககர யிக்குக. 

4. 'ைப்ினல்' - யகாட்ாட்டிர யியாிக்க. 

5.  ிறுகரத உத்திகர யியாிக்க 

6. யாக்கு ிரரன யிக்குக. 

7. ாைக உத்திகர யிக்குக. 

8. திருக்குின்  ிப்புகர யியாிக்க. 

 

     குதி - ஆ    ( 3x15=45 நதிப்மண்) 

 

எரயயனனும் மூன்னுக்கு 1000 ம ாற்களுக்கு நிகாநல் யிரை தருக.  

 

9. தநிமின் புதி யர்ச் ிரன யியாிக்க. 

10. ரைப்ிக்கின உத்திகர யிக்கியுரபக்க. 

11. தநிழ் ாைகங்கள் ற்ி யிக்குக. 

12. ாயயந்தாின் தநிழுணர்யிர ஆபாய்க. 

13. தநிழ் உரப ரை யர்ச் ிரன நதிப்ிடுக. 

14. காப்ினத்தின்  ிப்புகர யிக்குக. 
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 1  PG-C-516 

   M.A.DEGREE EXAMINATION DECEMBER - 2020 

TAMIL 
  இர டா  ஆ   

                      ச க இல கிய  

கால  :   மணி       மதி ெப   : 75 
   
      ப தி - அ    (5x 5 =25 மதி ெப ) 
      
எைவேய  ஐ த  ஒ  ப க  அளவி  விைட த க : 
 

1. தைலவ  வா வி  பர ைத ெப  இட  யா ? 
2. ' மி ' தி எ  பாட  க ைத விள கி எ க. 
3. காேவாி  ப ன  வாணிக  சிற பிைன ல ப க. 
4. ெந ேசரலாதனி  ெகாைட  திற ைத விள கி எ க. 
5. ' ைறவ  ேக ைம' றி   தைலவி வ  யா . 
6. ஊ  ெபா  வதாக  தைலவி க திய  எதனா ? 
7. பாிபாட  த  ைதநீராட  ப றிய ெச திகைள விள க. 

 
    ப தி - ஆ     (5x10=50 மதி ெப ) 
 

எைவேய  ஐ த  நா  ப க அளவி  விைட த க.  
 

8. பாைல திைண ப றி விவாி க. 
9. ெந ேசரலாதனி  ெகாைட  திற ைத விள கி எ க. 
10. றி சி  க யி  தைலவி றி  விவாி க. 
11. ெதாைக  ேதாழியி  ப பிைன விள கி ைர க. 
12. ேசாழ  ப றி  றநா  பாட ப தி த  ெச திகைள  ெதா  த க. 
13. பாிபாட  த  ெச திகைள  ெதா  த க. 
14. கபில  பாட  சிற பிய கைள  ல ப க. 
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 1  PG-C-517 

   M.A.DEGREE EXAMINATION DECEMBER - 2020 

TAMIL 

  இபண்டாம் ஆண்டு  

                    காப்ின இக்கினம் 

காம் :  மூன்று நணி        நதிப்பண்  : 75 

   

      குதி - அ       (5x 5 =25 நதிப்பண்) 

      

எவயயனனும் ஐந்தனுக்கு ஒரு க்க  அயில் யிவட தருக : 

 

1. உவபனாடல் உத்திவனக் கம்பாநானணம் யமி எழுதுக. 

2. சீயக சிந்தாநணினில் கூப்டும் சங்க நபபுகவ யிக்குக. 

3. உநறுயின் ண்பு ன்கவ எடுத்துவபக்க. 

4. காப்ின உத்திகள் குித்து எழுதுக. 

5. நதுவபக் காண்டம் கவதனவநப்வ யிக்குக. 

6. யநாட்டார் தரும் காப்ினக் பகாள்வககவத் தருக. 

7. தநிமில் புபாணம் என் இக்கினயவக ற்ி யிக்குக. 

 

 

     குதி - ஆ   ( 5 x10=50 நதிப்பண்) 

 

எவயயனனும் ஐந்தனுக்கு ான்கு க்க அயில் யிவட தருக.  

 

8. கண்ணகினின் ண்பு ன்கவ யிக்குக. 

9. கம்ின் காப்ின உத்திகவ யிக்குக. 

10. சீாப்புபாணக் கவதனவநப்பு, கவத கூறும் முவ ற்ி எழுதுக. 

11. நணியநகவனின் ஆளுவந யர்ச்சிவனக் குித்து யிக்குக. 

12. சிப்திகாபச் சமூக ண்ாட்டு நபபுகள் குித்து யிக்குக. 

13. சீயகசிந்தாநணி தரும் யாழ்யினல் பசய்திகவத் தருக. 

14. யமக்குவப காவதனில் இடம் பறும் ாடகத் தின்கவ யிக்குக. 
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                      த ால்காப்பிம் : தபாருர ிகாம் 

காயம் :  மூன்று ணி         ிப்தபண்  : 75 

   

      பகு ி - அ    (5x 5 =25  ிப்தபண்) 

      

எவலயனும் ஐந் னுக்கு ஒரு பக்க  அரலில் லிவட  ருக : 

 

1. அமத்த ாடு நிற்மல் என்மால் என்ன? லிரக்குக. 

2. நூலில்  லிர்க்க யலண்டி குற்மங்கள் ாவல? 

3. அடி எத் வன லவகப்படும்? அவல ாவல? 

4. சுட்டிக் கூமா உலம் : லிரக்குக. 

5. தூக்கு என்பவ  லிரக்கி லவக. 

6. வகக்யகாள் என்ப வன லிரக்குக. 

7. ஒருபாற் கிரலி குமித்து லிரக்கியுவக்க. 

 

     பகு ி - ஆ   ( 5 x10=50  ிப்தபண்) 

 

எவலயனும் ஐந் னுக்கு நான்கு பக்க அரலில் லிவட  ருக.  

 

8. இரவப் தபர்கள் குமித்து பிலில் கூமப்படுலன ாவல? 

9. பாலவக குமித்து லிாிலாக எழுதுக. 

10. உல உருபுகள் குமித்து லிலாிக்க. 

11. எண்லவக தய்ப்பாடுகளும் அவல ய ான்றும்  சூறல்களும் குமித்து லிரக்குக.  

12.  வயலி, ய ாறி, நற்மாய்க்குாி நற்பண்புகள் ாவல? 

13.  ிழ் எழுத்துகரின் ாத் ிவவக் குமிப்பிடுக. 

14. உள்ளுவம, இவமச்சி குமித்து கட்டுவ லவக. 
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  இபண்டாம் ஆண்டு  

                                     ஒப்ிக்கினம் 
 

காம் :  மூன்று நணி                                              நதிப்பண்  : 75 

   

      குதி - அ    5x 5 =25 நதிப்பண் 

      

எவயயனனும் ஐந்தனுக்கு ஒரு க்க  அயில் யிவட தருக : 

 

1. ஒப்ிக்கினத்தின் னன்கவ எழுதுக. 

2. கியபக்க வீபமகக் காயினங்கள் ற்ி யிக்குக. 

3. டிநத்தின் இக்கணத்வத யிக்குக. 

4. குிமட்டின் யவககவ யிக்குக. 

5. ஒப்ிக்கின யர்ச்சினில் ஐயபாப்ினர்கின் ங்கிப்பு என்? 

6. உயினல் துவனில் ிபாய்டு ஆற்ிமள் பதாண்டிவ யிக்குக. 

7. உக இக்கின ண்புகள் சியற்வச் சுட்டுக. 

 

    குதி - ஆ              5 x10=50 நதிப்பண் 

 

எவயயனனும் ஐந்தனுக்கு ான்கு க்க அயில் யிவட தருக : 

 

8. இக்கினத்தின் பாதுக் கூறுகவமம் சிப்புக் கூறுகவமம் யியாித்து 

எழுதுக. 

9. சங்கப்ாடல்கவ சப்ாினக் கயிவதகயாடு ஒப்ிட்டு ஆபாய்க. 

10. தநிமில் இக்கின யவக, யகாட்ாட்டிவ யியாிக்க. 

11. சிப்திகாபம் ஓர் அயக்காப்ினம் என்தவ ஒப்ிக்கின யாக்கில் 

யிக்குக. 

12. ஒப்ிக்கின யர்ச்சி, யபாற்ிவ யிக்குக. 

13. இக்கினமும் சமுதானமும் குித்துக் கூறுக. 

14. கவகளுக்கிவடயன உள் பாதுயா ண்புகவ யியாிக்க 
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  இபண்டாம் ஆண்டு  

                இக்கினத் திாய்வும் டடப்ிக்கினமும் 

 

காம் :  மூன்று நணி        நதிப்பண்  : 75 

   

      குதி - அ    (5x 5 =25 நதிப்பண்) 

      

எடையனனும் ஐந்தனுக்கு ஒரு க்க  அைில்  ைிடட தருக : 

 

1. அகத்திடண அடநப்ட ைிக்குக. 

2. திாய்வு ைழுக்கட ைிக்கியுடபக்க. 

3. ிபாய்டின் யகாட்ாடு ற்ி எழுதுக. 

4. திாய்ைாாின் தகுதிகட ைிக்குக. 

5. சிறுகடதனின் இக்கணத்டத எடுத்துடபக்க. 

6. கைிடதனின் ண்புகட ைிக்குக. 

7. யைாடட முட ைிக்குக. 

 

     குதி - ஆ   ( 5 x 10 = 50 நதிப்பண்) 

 

எடையனனும் ஐந்தனுக்கு ான்கு க்க அைில் ைிடட தருக : 

 

8. இக்கினமும் நுண்கடகளும் குித்து ைிைாிக்க. 

9. திடபக்கடத எழுதும் உத்திகட ைிக்குக. 

10. புதித்தின் ண்புகட ைிைாிக்க. 

11. ஒப்ிக்கினத்தின் ைடககட ைிக்குக. 

12. தநிழ் புதுக்கைிடதகட நதிப்ிடுக. 

13. தற்காப் புதிங்கட நதிப்ிடுக. 

14. திாய்வு ைடககட ைிைாிக்க. 
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