
   MODEL QUESTION PAPER: 2021 - 22 

     PERIODIC TEST - 1, JUNE  

     II ND LANGUAGE – TAMIL 

***************************************************************************************************** 

CLASS : V TH STD                                        MAX.MARKS : 40                                                                                                                                                 

DATE  :                                                  DURATION : 1.5 HRS                                                                                                                                                                                                     

***************************************************************************************************** 

 

 GENERAL INSTRUCTIONS :  

 

* ALL INSTRUCTIONS ARE COMPULSORY. 

* MARKS ARE INDICATED AGAINST EACH QUESTION. 

 

* THIS QUESTION PAPAER IS DIVIDED INTO TWO PARKS . 

* இக்ககள்வித்தாள் இரண்டு பகுதிகளளக் ககாண்டது. 

 

 

                        PART - A [ MCQ - 20 MARKS ] 

 

 1.  படித்தல்  - [ SEEN PASSAGE / SEEN POEM ]  - 10 மதிப்கபண்கள் 

 2.  இலக்கணம்                                 - 10 மதிப்கபண்கள் 

 

 

                           PART - B [ DESCRIPTIVE - 20 MARKS ] 

 

 3. சிறுவினா   - [ கெய்யுள் ]      - 6 மதிப்கபண்கள் 

 4.  கபருவினா - [ உளரநளட ]    - 8 மதிப்கபண்கள் 

 5.  கடிதம்                          - 6 மதிப்கபண்கள் 

 

*****************************************************************************************************  
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         கபசுதல் என்பது அடிப்பளடத்திறன் , ஆனால் கபெெ்ாற்றல் என்பது  

         உயர்நிளலத்திறன்.  கபசுதலின் வளரெ்ச்ிநிளலகய கபெெ்ாற்றல். பலர ்

         நிளறந்த அளவயினிகல தாம் இயற்றிய கவிளதளய பாரதியார ்  

         கவளியிட்ட கபாது அவருக்கு 11 வயது தான்.  ஆதலால் கவி பாடும்  

         திறளமளய இளளமயிகலகய வளரத்்துக் ககாள்வது ொலெ ்சிறந்தது.  

         இலக்கியத்தின் ஒரு வடிவமான கவிளத, ஒரு புதுளமயின் நுளைவாயில். 

         கவிளதக்குறிய கொல்லாடல், எதுளக, கமாளன,  உவளமெச்ிறப்பு கபான்ற  

         நயங்கள் ஒரு கவிளதப்பட்டிமன்றத்தின் சிறப்பு ஆகும். மாணவரக்ள் குரல்  

         ஏற்ற இறக்கத்கதாடும் , தங்கு தளடயின்றியும் வாய்விடட்ுப் படிக்கும் கபாது  

         தான் கவிளதப் பட்டிமன்றப்கபெச்ு ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த கபெச்ுக்களலயாக  

         வளரும்.  அதற்கான வாய்ப்ளப ஆசிரியரக்ள் ஏற்படுத்திக் ககாள்ள 

         கவண்டும். 

 

         வினாக்கள்:-  

          1. மாணவரக்ள் எத்திறளமளய வளரத்்துக் ககாள்ள கவண்டும் ? 

                 அ. கவிளத    ஆ. கபெெ்ாற்றல்      இ. இலக்கியம் 

 

          2. எத்தளகய நயங்கள்  பட்டிமன்றத்தின் சிறப்பு ஆகும்? 

                 அ. கொல்லாடல்   ஆ.  உயர்நிளல    இ.  அறிவாற்றல் 

 

          3. பிரித்து எழுதுக :-  கபெெ்ாற்றல் 

                 அ. கபெச்ு + ஆற்றல்   ஆ. கபெ ்+ ஆற்றல்     இ. கபெெ்ா+ ஆற்றல் 

 

         4. பாரதியார் தன் இளம் வயதில் எதளன கவளியிட்டார ்? 

                அ. கவிளத    ஆ. கொல்லாடல்    இ.  பாடல் 

 

         5. ஆசிரியரக்ள் எந்த வாய்ப்ளப மாணவரக்ளுக்கு ஏற்படுத்தித் தர  

           கவண்டும் ? 

                அ. கவிபாடுதல்  ஆ. உயர்நிளல    இ. கபெச்ுக்களல  
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 [ ஆ] 

 
         அடக்கம் உளடயார ்அறிவிலர ்என்கறண்ணிக் 

         கடக்கக் கருதவும் கவண்டா - மளடத்தளலயில் 

         ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும் 

         வாடி இருக்குமாம் ககாக்கு 

 

     வினாக்கள் :- 

 

      1. இந்நூளல இயற்றியவரின் கபயர் ____________ 

             அ. ஒளளவயார்    ஆ. பாரதிதாென்   இ. கனகசுப்பு இரத்தினம் 

 

      2. மளடத்தளல  - கபாருள் தருக 

             அ. திருவள்ளுவர்    ஆ. பாரதியார ்   இ. வாணிதாென் 

 

      3. என்கறண்ணி - பிரித்து எழுதுக  

             அ. எண்று+ எண்ணி     ஆ. என்று + எண்ணி    இ. என்ரு + என்னி 

 

      4.  இந்நூலின் ஆசிரியர் எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று ___________ 

             அ. ஆத்திசூடி     ஆ. திருக்குறள்     இ. தமிழின் இனிளம 

 

      5. ககாக்கு _____________ க்காக காத்திருக்கிறது .  

             அ. கபரிய மீன்    ஆ. சிறிய மீன்   இ.  மளடத்தளல 

 

  2. இலக்கணம் :-                                                           [ 10 x1=10] 

   

    1. ஒன்றன் கபயளரக் குறிக்கும் கொல் ____________ ஆகும். 

           அ. கொல்     ஆ. இளடெக்ொல்     இ. கபயரெ்க்ொல் 

 

    2. மயில் கதாளகளய விரித்து ஆடியது - இத்கதாடரில் உள்ள பயனிளல எது ? 

           அ. விரித்து    ஆ. மயில்       இ. ஆடியது 

 

    3. ஆந்ளத அலறும் என்பது ____________ 

           அ. இளளமப்கபயர் மரபு    ஆ. விளன மரபு   இ. ஒலி மரபு 
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    4. புலியின் இளளமப்கபயர ்___________ 

         அ. புலிப்பறை்   ஆ. புலிக்குட்டி     இ. புலிக்கன்று 

 

    5. நம் முன்கனாரக்ள் ஒரு கொல்ளல கொல்லியவாகற நாமும் கொல்வது ______ 

         அ. மரபு          ஆ. சிறப்பு    இ. புதுளம 

 

    6. ஆதிளர மரக்கன்ளற நட்டாள் – கபயரெ்க்ொல்ளல எடுத்து எழுதுக  

         அ. ஆதிளர   ஆ. நட்டாள்  இ. மரக்கன்ளற 

 

    7.காலம் கபான் கபான்றது – கெயப்படுகபாருள் எடுத்து எழுதுக  

         அ. காலம்     ஆ. கபான்றது   இ. கபான் 

 

    8. மாத்திளர விழுங்கினான் – விளனமரபுெ ்கொல்ளல எடுத்து எழுதுக 

         அ. விழுங்கு   ஆ. மாத்திளர   இ. விழுங்கினான் 

 

    9. யாளன ___________ 

         அ. கத்தும்   ஆ. பிளிறும்  இ .  கூவும் 

 

   10. ஒரு கதாடரில் அளமந்துள்ள விளனமுற்ளறகய ______________ என்கிகறாம். 

         அ. எழுவாய்   ஆ. பயனிளல  இ. கெயப்படுகபாருள் 

 

ஆ எழுது

 

  3. சிறுவினா  - [ கெய்யுள் பகுதி ]                                          [ 2 x 3 = 6 ] 

                    [ ANY 2 ONLY ] 

 

      1. கடல் நமக்கு அளிக்கும் வளங்கள் யாளவ ? 

      2. பாரதிதாென் எவற்ளறகயல்லாம் இனியன என்று கூறுகிறார ்? 

      3. தமிழின் இனிளம பாடலின் நூல்குறிப்பு எழுதுக . 

      4. யாளர அறிவில்லாதவர் என எண்ணி விடக் கூடாது என ஒளளவயார்  

        கூறுகிறார ்? 
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   4. கபருவினா - [ உளரநளடப் பகுதி ]                                      [ 2 x 4 = 8 ] 

                    [ ANY 2 ONLY ] 

      1. களர்நிலத்திற்கு ஒப்பாவர் யார்? 

      2. கிளிளயப் பைகமாழிக் கிளி என அளைக்கக் காரணம் என்ன ? 

      3 . நடுவர் தீர்ப்ளப உன் கொந்த நளடயில் கூறுக 

      4. கள்வரால் கவர்ந்து கெல்லக் கூடியது எது ? 

***************************************************************************************************************** 

 

   5. கடிதம் :-  [ ANY ONE ONLY ]                                            [ 1 X6=6] 

 

     ஆண்டு விடுமுளறளயக் கழிக்க உன் ஊருக்கு வருமாறு உன் நண்பனுக்கு  

     அளைப்புக் கடிதம் எழுதுக . 

 

                  [ அல்லது] 

 

     உனது வகுப்பு ஆசிரியருக்கு ஒரு நாள் விடுப்பு கவண்டி விண்ணப்பக் கடிதம் 

     ஒன்று எழுதுக. 

 

********************************************************************************************************************** 
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