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________________________________________________________________ 
General Instructions: 

இக்கேள்வித்தாள் இரண்டுபகுதிேளைக் கோண்டது: 

This question paper is divided into two parts: 

PART – A (MCQ - 20 MARKS) (பகுதி –அ) 

I. படித்தல் (SEEN)                                                                          10 மதிப்கபண்ேள் 

II. இலக்ேணம்                                                                                 10 மதிப்கபண்ேள் 

PART – B (DESCRIPTIVE - 20 MARKS) (பகுதி–ஆ) 

III. சிறுவினா  (கெய்யுள்)                                                                 6 மதிப்கபண்ேள்             

IV. கபருவினா    (உளரநளட)                                                          8 மதிப்கபண்ேள் 

V. ேடிதம்                                                                                           6 மதிப்கபண்ேள் 

 

பகுதி –அ (20 மதிப்கபண்ேள்) 

I. படித்தல் (SEEN PASSAGE) 

1. பின்வரும் பத்திளை படித்து கீகே கேட்ேப்படும் வினாக்ேளுக்கு விளட 

அறிந்து எழுதுே.                                        (5) 

 



 

 

2. பின்வரும் கெய்யுள் பகுதிளை படித்து கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட வினாக்ேளுக்கு 

ஏற்ற விளடேளை எழுதுே                                                                                                               (5) 

தமிழுக்கு நிலவென்று பேர்  - இன்ேத்  

தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர்! 

வினாக்ேள்: 

1. இப்ோடலின் ஆசிரியர் யார்?    

(ஒைளெயார், ோரதியார், ோரதிதாசன் ) 

2.இப்ோடல் இடம் வேற்றுள்ை ோடலின் வேயர் என்ன ? 

 (இன்ேத்தமிழ், தமிழ் கும்மி, ெைர்தமிழ்)  

3.'சமூகம் ' இச்வசால்லின் வோருள் என்ன ? 

(பசாறு ,விளைச்சல் ,மக்கள் குழு)  

4.நிலவு என்று பசர்த்து எழுதுக . 

( நிலவென்று ,நிலஎன்று, நிலம்அன்று) 



 5.ஏற்றத்தாழ்ெற்ற _____ அளமய பெண்டும். 

( சமூகம், நாடு , வீடு) 

II. இலக்ேணம் 

  கீழ் கோடுக்ேப்பட்டுள்ை அளனத்து இலக்ேண வினாக்ேளுக்கும் விளட தருே     (10) 

1.உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தளன? 

 (10, 12, 18) 

2.உயிர் வநடில் எழுத்துக்கள் வமாத்தம் எத்தளன? 

 (5, 18, 7 ) 

3. குறில் எழுத்ளத ஒலிக்கும் கால அைவு _____________ 

  (1, 2, 1/2) 

4. இளையம் - மாத்திளர அைளெ கண்டுபிடிக்க  _______________ 

 (3 1/2, 4 1/2, 5) 

5. எழுத்துக்கள் எத்தளன ெளகப்ேடும்?  

 (3, 4, 5) 

6. ____________ எழுத்து தனித்து இயங்காது. 

  ( உயிர் , வமய் , ஆயுதம்) 

7. உலகம்  - இச்வசால்லின் மாத்திளர அைளெ கண்டுபிடிக்க. 

 ( 4, 3 1/ 2 , 3) 

8. சரியான வசால்ளலத் பதர்ந்வதடுக்க                                       

( நன்றி , னன்றி,  ைன்றி) 

9. வசால்லின் இறுதியாக ெரும் எழுத்துகளை ___________  என்ேர். 

( முதல் எழுத்துக்கள்,  இறுதி எழுத்துக்கள் ,ஆயுத எழுத்துக்கள்). 

10. வெற்றியாைர்  - இச்வசால்லின் மாத்திளர அைளெ கண்டுபிடிக்க. 

  ( 7 , 8, 9) 

பகுதி – ஆ (20 மதிப்கபண்ேள்) 



III. கெய்யுள் வினாக்ேள் (ANY TWO)                                                     (3x2=6)           

1. ோரதிதாசன் தமிழுக்குச் சூட்டியுள்ை வேயர்கள் யாளெ?  

2. நீங்கள் தமிழில் எதபனாடு ஒப்பிட்டு வீர்கள் ? 

3.தமிழ் வமாழியின் வசயல்கைாக கவிஞர் கூறுென யாளெ? 

IV. உளரநளட வினாக்ேள் (ANY TWO)                                                    (4x2=8)              

1. தமிழ் மூத்த வமாழி எனப்ேடுெது எதனால் ?  

2.ேறளெகளை காரைங்களுக்காக இடம் வேயர்கின்றன ? 

3.பராபோ என்னும் வசால் எவ்ொறு  உருொனது. 

V.   ேடிதம் எழுதுே (ANY ONE)                                                                   (6x1=6) 

     விடுமுளற பெண்டி உன் ெகுப்பு ஆசிரியருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுக.   

 

                       (அல்லது)           

 

உன் எதிர்கால கனவு குறித்து உன் நண்ேனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுக  

 


