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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover 
of the answer booklet. If you need additional answer paper ask the invigilator for a continuation booklet.

Answer three questions, each on a different text. You must choose one question from Section 1, one question 
from Section 2 and one other.
Write your answers in Tamil.
Dictionaries are not permitted.
You may not take set texts into the examination.

You should write between 500 and 600 words for each answer.
All questions in this paper carry equal marks.
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முதலில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதப் படிக்கவும் 
 
ேகள்வித்தாளுடன் விைடகள் எழுதுவதற்கு ஒரு புத்தகம் ெகாடுக்கப்படும். அதில் முன்பக்கத்தில் என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும் என்று எழுதி இருப்பைதப் பார்த்து அதன்படி ெசய்யவும். விைடகள் எழுதுவதற்காக 
ெகாடுக்கப்பட்ட புத்தகத்ைத நிரப்புவது பற்றிய கட்டைளகள் தமிழில் ேவண்டுமானால் இந்தக் ேகள்வித் 
தாளின் இரண்டாவது பக்கத்தில் காண்க. ேமலும் உங்களுக்கு விைட எழுதுவதற்குப் ேபப்பர் 
ேதைவயாக இருந்தால் ேமற்பார்ைவயாளரிடம் ேகட்கவும். 
 
ஏதாவது மூன்று ேகள்விகளுக்கு, ேவறு ேவறு பாடப் பகுதிகளிலிருந்து ேகள்விகள் எடுத்து விைடகைள 
எழுதவும். முதல் பகுதியில் இருந்து ஒரு ேகள்வியும், இரண்டாவது பகுதியில் இருந்து ஒரு 
ேகள்வியும் பகுதி ஒன்று அல்லது இரண்டில் இருந்து மூன்றாவது ேகள்வியும் எடுத்து விைடகள் 
எழுதவும். 
விைடகைளத் தமிழில் எழுதவும். 
அகராதிகைளப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 
பாடப் புத்தகங்கைளத் ேதர்வு எழுதும் இடத்துக்குக் ெகாண்டுேபாகக்கூடாது. 
 
நீங்கள் ஒவ்ெவாரு விைடையயும் 500 முதல் 600 ெசாற்களுக்கு இைடயில் எழுத ேவண்டும். 
எல்லா விைடகளுக்கும் சமமான மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்படும். 
 
விைடகள் எழுதுவதற்காக ெகாடுக்கப்பட்ட புத்தகத்ைத நிரப்புவது பற்றிய கட்டைளகள் தமிழில் 
ேவண்டுமானால் இந்தக் ேகள்வித் தாளின் இரண்டாவது பக்கத்தில் காண்க.  
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விைடகள் 
 
விைடகள் 
கருநீலம் அ
விைடகைள
ஒவ்ெவாரு 
நீ விைட அ

நீ எழுதும் 
மார்ஜினில் 
முதல் புத்த
 

எழுதும் புத்த

எழுதும் புத்த
அல்லது கரு
ள விைடகள்
ேகள்வியின்

அளிக்கும் ேக

 
ேகள்வி ப
எழுதவும். இ

தகத்துடன் ே

தகத்தில் ெச

தகத்தின் மு
ப்புப் ேபனாவ
ள் எழுதும் 
ன் விைடகளு
கள்வியின் ந

பகுதிகளாக 
இரண்டாவது
ேசர்த்து ைவ

சய்ய ேவண்டி

முன் பக்கத்தில்
வால் எழுதவு
புத்தகத்தில்

ளுக்கும் இை
நம்பைர முத

இருந்தால் 
து விைட எழு
க்கவும். 

டியைவ 

ல் எல்லாப் 
வும். எந்த பா
ல் எழுதவும்

ைடயில் இரண்
தல் மார்ஜின

உதாரணம
ழுதும் புத்தக

ெபட்டிகளிலு
ார்க்ேகாட்டிலு
ம். ேபப்பரின்
ண்டு இடங்க
னில் எழுதவு

ாக 1a, ேக
கம் வாங்கி 

லும் எழுதவும்
லும் எழுதேவ
ன் இரண்டு
ள் விடவும். 
ம். 

கள்வியின் ப
விைட எழுத

ம். 
வண்டாம். 
டு பக்கமும்

 

பகுதிைய இ
தி இருந்தால்

 எழுதவும்.

இரண்டாவது
ல் அைதயும்

. 

து 
ம் 
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பகுதி 1 

1 ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a) நற்றிைண

‘விழவும் மூழ்த்தன்று; முழவும் தூங்கின்று; 

எவன் குறித்தனள் ெகால்?’ என்றி ஆயின் –  

தைழ அணிந்து அலமரும் அல்குல், ெதருவின், 

இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்கு, பழவிறல் 

ஓrக்ெகான்ற ஒரு ெபருந்ெதருவில், 

காrபுக்க ேநரார் புலம்ேபால், 

கல்ெலன்றன்றால், ஊேர; அதற்ெகாண்டு, 

காவல் ெசறிய மாட்டி, ஆய்ெதாடி 

எழில் மா ேமனி மகளிர் 

விழுமாந்தனர், தம் ெகாழுநைரக் காத்ேத  

-- (கபிலர், பாடல் 320) 

(i) முழவு, ெகாழுநர்ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள்என்ன? 
(ii) பரத்ைதயின் கூற்ைற கபிலர், மருதத்துைறயில் ெபாருந்தும்படி, எப்படி வருணிக்கிறார் 

என்பைத விளக்கி எழுதவும்.         [25] 

அல்லது 

(b) சிலப்பதிகாரம் 

கணவைன இழந்த கண்ணகி பாண்டியன் அைவயில் வழக்குைரத்த முைறயிைன எடுத்துக் 
காட்டுகளுடன் தரவும்.          [25] 
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காrபுக்க ேநரார் புலம்ேபால், 

கல்ெலன்றன்றால், ஊேர; அதற்ெகாண்டு, 
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‘விழவும் மூழ்த்தன்று; முழவும் தூங்கின்று; 

எவன் குறித்தனள் ெகால்?’ என்றி ஆயின் –  

தைழ அணிந்து அலமரும் அல்குல், ெதருவின், 

இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்கு, பழவிறல் 

ஓrக்ெகான்ற ஒரு ெபருந்ெதருவில், 

காrபுக்க ேநரார் புலம்ேபால், 

கல்ெலன்றன்றால், ஊேர; அதற்ெகாண்டு, 

காவல் ெசறிய மாட்டி, ஆய்ெதாடி 

எழில் மா ேமனி மகளிர் 

விழுமாந்தனர், தம் ெகாழுநைரக் காத்ேத  

-- (கபிலர், பாடல் 320) 

(i) முழவு, ெகாழுநர்ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள்என்ன? 
(ii) பரத்ைதயின் கூற்ைற கபிலர், மருதத்துைறயில் ெபாருந்தும்படி, எப்படி வருணிக்கிறார் 

என்பைத விளக்கி எழுதவும்.         [25] 

அல்லது 

(b) சிலப்பதிகாரம் 

கணவைன இழந்த கண்ணகி பாண்டியன் அைவயில் வழக்குைரத்த முைறயிைன எடுத்துக் 
காட்டுகளுடன் தரவும்.          [25] 

பகுதி 1 

1 ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a) நற்றிைண

‘விழவும் மூழ்த்தன்று; முழவும் தூங்கின்று; 

எவன் குறித்தனள் ெகால்?’ என்றி ஆயின் –  

தைழ அணிந்து அலமரும் அல்குல், ெதருவின், 

இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்கு, பழவிறல் 

ஓrக்ெகான்ற ஒரு ெபருந்ெதருவில், 

காrபுக்க ேநரார் புலம்ேபால், 

கல்ெலன்றன்றால், ஊேர; அதற்ெகாண்டு, 

காவல் ெசறிய மாட்டி, ஆய்ெதாடி 

எழில் மா ேமனி மகளிர் 

விழுமாந்தனர், தம் ெகாழுநைரக் காத்ேத  

-- (கபிலர், பாடல் 320) 

(i) முழவு, ெகாழுநர்ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள்என்ன? 
(ii) பரத்ைதயின் கூற்ைற கபிலர், மருதத்துைறயில் ெபாருந்தும்படி, எப்படி வருணிக்கிறார் 

என்பைத விளக்கி எழுதவும்.         [25] 

அல்லது 

(b) சிலப்பதிகாரம் 

கணவைன இழந்த கண்ணகி பாண்டியன் அைவயில் வழக்குைரத்த முைறயிைன எடுத்துக் 
காட்டுகளுடன் தரவும்.          [25] 

பகுதி 1 

1 ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a) நற்றிைண

‘விழவும் மூழ்த்தன்று; முழவும் தூங்கின்று; 

எவன் குறித்தனள் ெகால்?’ என்றி ஆயின் –  

தைழ அணிந்து அலமரும் அல்குல், ெதருவின், 

இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்கு, பழவிறல் 

ஓrக்ெகான்ற ஒரு ெபருந்ெதருவில், 

காrபுக்க ேநரார் புலம்ேபால், 

கல்ெலன்றன்றால், ஊேர; அதற்ெகாண்டு, 

காவல் ெசறிய மாட்டி, ஆய்ெதாடி 

எழில் மா ேமனி மகளிர் 

விழுமாந்தனர், தம் ெகாழுநைரக் காத்ேத  

-- (கபிலர், பாடல் 320) 

(i) முழவு, ெகாழுநர்ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள்என்ன? 
(ii) பரத்ைதயின் கூற்ைற கபிலர், மருதத்துைறயில் ெபாருந்தும்படி, எப்படி வருணிக்கிறார் 

என்பைத விளக்கி எழுதவும்.         [25] 

அல்லது 

(b) சிலப்பதிகாரம் 

கணவைன இழந்த கண்ணகி பாண்டியன் அைவயில் வழக்குைரத்த முைறயிைன எடுத்துக் 
காட்டுகளுடன் தரவும்.          [25] 

பகுதி 1 

1 ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a) நற்றிைண

‘விழவும் மூழ்த்தன்று; முழவும் தூங்கின்று; 

எவன் குறித்தனள் ெகால்?’ என்றி ஆயின் –  

தைழ அணிந்து அலமரும் அல்குல், ெதருவின், 

இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்கு, பழவிறல் 

ஓrக்ெகான்ற ஒரு ெபருந்ெதருவில், 

காrபுக்க ேநரார் புலம்ேபால், 

கல்ெலன்றன்றால், ஊேர; அதற்ெகாண்டு, 

காவல் ெசறிய மாட்டி, ஆய்ெதாடி 

எழில் மா ேமனி மகளிர் 

விழுமாந்தனர், தம் ெகாழுநைரக் காத்ேத  

-- (கபிலர், பாடல் 320) 

(i) முழவு, ெகாழுநர்ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள்என்ன? 
(ii) பரத்ைதயின் கூற்ைற கபிலர், மருதத்துைறயில் ெபாருந்தும்படி, எப்படி வருணிக்கிறார் 

என்பைத விளக்கி எழுதவும்.         [25] 

அல்லது 

(b) சிலப்பதிகாரம் 

கணவைன இழந்த கண்ணகி பாண்டியன் அைவயில் வழக்குைரத்த முைறயிைன எடுத்துக் 
காட்டுகளுடன் தரவும்.          [25] 

[25]

[25]

விழவும் உழந்தன்று முழவுந் தூங்கின்று 

எவன் குறித் தனள்ெகால் என்றி யாயின் 

தைழயணிந்து அலமரும் அல்குல் ெதருவின் 

இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்குப் பழவிறல் 

ஓrக் ெகான்ற ஒரு ெபருந்ெதருவிற் 

காr புக்க ேநரார் புலம்ேபால் 

கல்ெலன் றன்றால் ஊேர அதற்ெகாண்டு 

காவல் ெசறிய மாட்டி ஆய்ெதாடி 

எழின்மா ேமனி மகளிர் 

விழுமாந் தனர்தங் ெகாழநைரக் காத்ேத 

-- (கபிலர், பாடல் 320) 

 

பரத்ைதயின் கூற்ைற கபிலர், மருதத் துைறயில் ெபாருந்தும்படி, எப்படி 
வருணிக்கிறார்? 

 

கணவைன இழந்த கண்ணகி, பாண்டியன் அைவயில் வழக்குைரத்த முைறயிைன 
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் தரவும். 

  

விழவும் உழந்தன்று முழவுந் தூங்கின்று 

எவன் குறித் தனள்ெகால் என்றி யாயின் 

தைழயணிந்து அலமரும் அல்குல் ெதருவின் 

இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்குப் பழவிறல் 

ஓrக் ெகான்ற ஒரு ெபருந்ெதருவிற் 

காr புக்க ேநரார் புலம்ேபால் 

கல்ெலன் றன்றால் ஊேர அதற்ெகாண்டு 

காவல் ெசறிய மாட்டி ஆய்ெதாடி 

எழின்மா ேமனி மகளிர் 

விழுமாந் தனர்தங் ெகாழநைரக் காத்ேத 

-- (கபிலர், பாடல் 320) 

 

பரத்ைதயின் கூற்ைற கபிலர், மருதத் துைறயில் ெபாருந்தும்படி, எப்படி 
வருணிக்கிறார்? 

 

கணவைன இழந்த கண்ணகி, பாண்டியன் அைவயில் வழக்குைரத்த முைறயிைன 
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் தரவும். 

  

(i)

(ii)
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2 திருக்குறள்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   ஊக்கம் உைடைம 
உைடய ெரனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உைடயது உைடயேரா மற்று 
 
உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபாருளுைடைம 
நில்லாது நீங்கிவிடும் 
 
ஆக்கம் இழந்ேதெமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் ைகத்துைட யார் 
 
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல்லும் அைசவிலா 
ஊக்க முைடயா னுைழ

(i) ஒருவந்தம், அதர்வு என்ற ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன? 
(ii) ஊக்கமுைடைம பற்றி ேமற்கூறிய நான்கு குறள்களிலும் ஏைனய குறள்களிலும் 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துகைள ெதாகுத்துத் தரவும்.    [25] 

அல்லது 

(b) கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில் பத்துக் குறள்களில் இைறவனின் 
குணநலன்கைள வள்ளுவர் எப்படி எல்லாம் ேபாற்றுகிறார்?    [25] 

2 திருக்குறள்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   ஊக்கம் உைடைம 
உைடய ெரனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உைடயது உைடயேரா மற்று 
 
உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபாருளுைடைம 
நில்லாது நீங்கிவிடும் 
 
ஆக்கம் இழந்ேதெமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் ைகத்துைட யார் 
 
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல்லும் அைசவிலா 
ஊக்க முைடயா னுைழ

(i) ஒருவந்தம், அதர்வு என்ற ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன? 
(ii) ஊக்கமுைடைம பற்றி ேமற்கூறிய நான்கு குறள்களிலும் ஏைனய குறள்களிலும் 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துகைள ெதாகுத்துத் தரவும்.    [25] 

அல்லது 

(b) கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில் பத்துக் குறள்களில் இைறவனின் 
குணநலன்கைள வள்ளுவர் எப்படி எல்லாம் ேபாற்றுகிறார்?    [25] 

2 திருக்குறள்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   ஊக்கம் உைடைம 
உைடய ெரனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உைடயது உைடயேரா மற்று 
 
உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபாருளுைடைம 
நில்லாது நீங்கிவிடும் 
 
ஆக்கம் இழந்ேதெமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் ைகத்துைட யார் 
 
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல்லும் அைசவிலா 
ஊக்க முைடயா னுைழ

(i) ஒருவந்தம், அதர்வு என்ற ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன? 
(ii) ஊக்கமுைடைம பற்றி ேமற்கூறிய நான்கு குறள்களிலும் ஏைனய குறள்களிலும் 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துகைள ெதாகுத்துத் தரவும்.    [25] 

அல்லது 

(b) கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில் பத்துக் குறள்களில் இைறவனின் 
குணநலன்கைள வள்ளுவர் எப்படி எல்லாம் ேபாற்றுகிறார்?    [25] 

2 திருக்குறள்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   ஊக்கம் உைடைம 
உைடய ெரனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உைடயது உைடயேரா மற்று 
 
உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபாருளுைடைம 
நில்லாது நீங்கிவிடும் 
 
ஆக்கம் இழந்ேதெமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் ைகத்துைட யார் 
 
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல்லும் அைசவிலா 
ஊக்க முைடயா னுைழ

(i) ஒருவந்தம், அதர்வு என்ற ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன? 
(ii) ஊக்கமுைடைம பற்றி ேமற்கூறிய நான்கு குறள்களிலும் ஏைனய குறள்களிலும் 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துகைள ெதாகுத்துத் தரவும்.    [25] 

அல்லது 

(b) கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில் பத்துக் குறள்களில் இைறவனின் 
குணநலன்கைள வள்ளுவர் எப்படி எல்லாம் ேபாற்றுகிறார்?    [25] 

2 திருக்குறள்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   ஊக்கம் உைடைம 
உைடய ெரனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உைடயது உைடயேரா மற்று 
 
உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபாருளுைடைம 
நில்லாது நீங்கிவிடும் 
 
ஆக்கம் இழந்ேதெமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் ைகத்துைட யார் 
 
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல்லும் அைசவிலா 
ஊக்க முைடயா னுைழ

(i) ஒருவந்தம், அதர்வு என்ற ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன? 
(ii) ஊக்கமுைடைம பற்றி ேமற்கூறிய நான்கு குறள்களிலும் ஏைனய குறள்களிலும் 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துகைள ெதாகுத்துத் தரவும்.    [25] 

அல்லது 
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உைடய ெரனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உைடயது உைடயேரா மற்று 
 
உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபாருளுைடைம 
நில்லாது நீங்கிவிடும் 
 
ஆக்கம் இழந்ேதெமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் ைகத்துைட யார் 
 
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல்லும் அைசவிலா 
ஊக்க முைடயா னுைழ

(i) ஒருவந்தம், அதர்வு என்ற ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன? 
(ii) ஊக்கமுைடைம பற்றி ேமற்கூறிய நான்கு குறள்களிலும் ஏைனய குறள்களிலும் 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துகைள ெதாகுத்துத் தரவும்.    [25] 

அல்லது 

(b) கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில் பத்துக் குறள்களில் இைறவனின் 
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2 திருக்குறள்
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(a)   ஊக்கம் உைடைம 
உைடய ெரனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உைடயது உைடயேரா மற்று 
 
உள்ளம் உைடைம உைடைம ெபாருளுைடைம 
நில்லாது நீங்கிவிடும் 
 
ஆக்கம் இழந்ேதெமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் ைகத்துைட யார் 
 
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல்லும் அைசவிலா 
ஊக்க முைடயா னுைழ

(i) ஒருவந்தம், அதர்வு என்ற ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன? 
(ii) ஊக்கமுைடைம பற்றி ேமற்கூறிய நான்கு குறள்களிலும் ஏைனய குறள்களிலும் 

வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துகைள ெதாகுத்துத் தரவும்.    [25] 

அல்லது 

(b) கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில் பத்துக் குறள்களில் இைறவனின் 
குணநலன்கைள வள்ளுவர் எப்படி எல்லாம் ேபாற்றுகிறார்?    [25] 

[25]

[25]

(i)
(ii)
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3 ேதவாரம் – அப்பர் 

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்lர்  
படுெவண்டைல யிற்பலி ெகாண்டுழல்வரீ் 
துணிந்ேதயுமக் காட்ெசய்து வாழலுற்றாற்  
சுடுகின்றது சூைல தவிர்த்தருளரீ் 
பிணிந்தார்ெபாடி ெகாண்டுெமய் பூசவல்lர்  
ெபற்றேமற்றுகந் தீர்சுற்றம் ெவண்டைலெகாண்டு 
அணிந்தீரடி ேகள்அதி ைகக்ெகடில  
வரீட்டா னத்துைற அம்மாேன.

(i) திருநாவுக்கரசர் பாடிய திருவதிைக வ ீ ரட்டானப் பதிகத்தில் ‘சூைல தவிர்த்தருளரீ்’ – 

என்று பாடுகிறார். அவருக்கு இந்த ேநாய் வந்த சூழ்நிைலையயும் அைதப் ேபாக்க 
சிவெபருமாைன எப்படி ேவண்டினார் என்றும் எழுதவும். 

(ii) ெவண்டைல, ெபாடி ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன?   [25] 

அல்லது 

(b) திருவதிைக வரீட்டானப் பதிகத்திலுள்ள இலக்கிய நயத்ைத எடுத்துக் காட்டுகளுடன் 
தரவும்.            [25] 

3 ேதவாரம் – அப்பர் 

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்lர்  
படுெவண்டைல யிற்பலி ெகாண்டுழல்வரீ் 
துணிந்ேதயுமக் காட்ெசய்து வாழலுற்றாற்  
சுடுகின்றது சூைல தவிர்த்தருளரீ் 
பிணிந்தார்ெபாடி ெகாண்டுெமய் பூசவல்lர்  
ெபற்றேமற்றுகந் தீர்சுற்றம் ெவண்டைலெகாண்டு 
அணிந்தீரடி ேகள்அதி ைகக்ெகடில  
வரீட்டா னத்துைற அம்மாேன.

(i) திருநாவுக்கரசர் பாடிய திருவதிைக வ ீ ரட்டானப் பதிகத்தில் ‘சூைல தவிர்த்தருளரீ்’ – 

என்று பாடுகிறார். அவருக்கு இந்த ேநாய் வந்த சூழ்நிைலையயும் அைதப் ேபாக்க 
சிவெபருமாைன எப்படி ேவண்டினார் என்றும் எழுதவும். 

(ii) ெவண்டைல, ெபாடி ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன?   [25] 

அல்லது 

(b) திருவதிைக வரீட்டானப் பதிகத்திலுள்ள இலக்கிய நயத்ைத எடுத்துக் காட்டுகளுடன் 
தரவும்.            [25] 

3 ேதவாரம் – அப்பர் 

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்lர்  
படுெவண்டைல யிற்பலி ெகாண்டுழல்வரீ் 
துணிந்ேதயுமக் காட்ெசய்து வாழலுற்றாற்  
சுடுகின்றது சூைல தவிர்த்தருளரீ் 
பிணிந்தார்ெபாடி ெகாண்டுெமய் பூசவல்lர்  
ெபற்றேமற்றுகந் தீர்சுற்றம் ெவண்டைலெகாண்டு 
அணிந்தீரடி ேகள்அதி ைகக்ெகடில  
வரீட்டா னத்துைற அம்மாேன.

(i) திருநாவுக்கரசர் பாடிய திருவதிைக வ ீ ரட்டானப் பதிகத்தில் ‘சூைல தவிர்த்தருளரீ்’ – 

என்று பாடுகிறார். அவருக்கு இந்த ேநாய் வந்த சூழ்நிைலையயும் அைதப் ேபாக்க 
சிவெபருமாைன எப்படி ேவண்டினார் என்றும் எழுதவும். 

(ii) ெவண்டைல, ெபாடி ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன?   [25] 

அல்லது 

(b) திருவதிைக வரீட்டானப் பதிகத்திலுள்ள இலக்கிய நயத்ைத எடுத்துக் காட்டுகளுடன் 
தரவும்.            [25] 

3 ேதவாரம் – அப்பர் 

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்lர்  
படுெவண்டைல யிற்பலி ெகாண்டுழல்வரீ் 
துணிந்ேதயுமக் காட்ெசய்து வாழலுற்றாற்  
சுடுகின்றது சூைல தவிர்த்தருளரீ் 
பிணிந்தார்ெபாடி ெகாண்டுெமய் பூசவல்lர்  
ெபற்றேமற்றுகந் தீர்சுற்றம் ெவண்டைலெகாண்டு 
அணிந்தீரடி ேகள்அதி ைகக்ெகடில  
வரீட்டா னத்துைற அம்மாேன.

(i) திருநாவுக்கரசர் பாடிய திருவதிைக வ ீ ரட்டானப் பதிகத்தில் ‘சூைல தவிர்த்தருளரீ்’ – 

என்று பாடுகிறார். அவருக்கு இந்த ேநாய் வந்த சூழ்நிைலையயும் அைதப் ேபாக்க 
சிவெபருமாைன எப்படி ேவண்டினார் என்றும் எழுதவும். 

(ii) ெவண்டைல, ெபாடி ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன?   [25] 

அல்லது 

(b) திருவதிைக வரீட்டானப் பதிகத்திலுள்ள இலக்கிய நயத்ைத எடுத்துக் காட்டுகளுடன் 
தரவும்.            [25] 

3 ேதவாரம் – அப்பர் 

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a)   பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்lர்  
படுெவண்டைல யிற்பலி ெகாண்டுழல்வரீ் 
துணிந்ேதயுமக் காட்ெசய்து வாழலுற்றாற்  
சுடுகின்றது சூைல தவிர்த்தருளரீ் 
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வரீட்டா னத்துைற அம்மாேன.

(i) திருநாவுக்கரசர் பாடிய திருவதிைக வ ீ ரட்டானப் பதிகத்தில் ‘சூைல தவிர்த்தருளரீ்’ – 
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சிவெபருமாைன எப்படி ேவண்டினார் என்றும் எழுதவும். 

(ii) ெவண்டைல, ெபாடி ஆகிய ெசாற்களின் ெபாருள் என்ன?   [25] 

அல்லது 

(b) திருவதிைக வரீட்டானப் பதிகத்திலுள்ள இலக்கிய நயத்ைத எடுத்துக் காட்டுகளுடன் 
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பகுதி 2

4 இக்காலக் கவிைதகள்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a) பாரதியார்
‘கண்ணன் என் தாய்’ என்னும் கவிைதயில் தாயார் ெசான்ன கைதகள், பாட்டுகள்,

காட்டிய விைளயாட்டுகள், ெபாம்ைமகள் ஆகியன பற்றி பாரதியார் கூறுவது என்ன?
               [25]

அல்லது 

(b) பாரதிதாசன்
வானம்பாடி என்ற கவிைத, பாரதிதாசனின் சிறப்பான தமிழ்க் கவிைத நைடக்குஒரு
எடுத்துக்காட்டு என்பைத ஏற்கிறரீ்களா? உங்கள் பதிைல எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
விளக்கவும்.           [25]

5 நாவல்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a) அகிலன் எழுதிய பால்மரக் காட்டினிேல நாவலில், உங்களுக்குப் பிடித்த ஒரு கதா 
பாத்திரம் யார்? ஏன்? என்று விளக்கிச் ெசால்லவும்.      [25] 

அல்லது 

(b) இந்த நாவலில் வரும் வருணைனகைள எடுத்துக் காட்டுகளுடன் தருக.   [25] 

6 நவனீ தமிழ்ச் சிறுகைதகள்

ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ((a) அல்லது (b)) விைட தரவும்.

(a) ஆசிrயர் அகிலனின் தாய்ப்பசு கைத, உங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறதா? உங்கள் கருத்ைத 
நிைலநாட்ட நீங்கள் முன்ைவக்கும் காரணங்கள் என்ன?       [25] 

அல்லது 

(b) அண்ணவின் “ெசவ்வாைழ” கைதயில் அவருைடய ெமாழி நைட எவ்வாறு 
இருக்கிறது என்று எழுதவும். இதற்கு என்ன எடுத்துக்காட்டுகள் தருவரீ்கள்?  [25]
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