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பகுதித் மதர்வு : 1 

பன்னிகரண்டொம் ெகுப்பு தமிழ் ெழி 
தொெரெியல் ( பகுதி: 1 ) மததி : 27.06.22 

 ொைம்: 1.30 மணி                                      கமொத்த மதிப்கபண் ள் :  50 

பகுதி –அ 

I.சரியொன ெிலடலயத் மதர்ந்கதடுத்து எழுது .                               10 X 1 = 10  

1. குறு ிய  ொைம் ெொழும் தன்லமயுலடய ம ரந்தப்லபயின் சுெர் 

   அ) புறத்மதொல்                                ஆ) எண்மடொதீசியம்  

   இ) இலட அடுக்கு ள்                         ஈ) டபீட்டம் 

2. கபரும்பொைொனத் தொெரங் ளில் ம ரந்தத்து ள் கெளிமயறும் நிலை  

   அ) 1 கசல் நிலை                            ஆ) 2 கசல் நிலை     

   இ) 3 கசல் நிலை                             ஈ) 4 கசல் நிலை 

3. நீர் மமல் ம ரந்தச்மசர்ல  நலடகபறும் தொெரத்திற்கு சரியொன  

   எடுத்துக் ொட்டு 

   அ) ெொைிஸ்மனரியொ                         ஆ) மஜொஸ்டிரொ  

   இ) கசரட்மடொஃபில்ைம்                       ஈ) மசொளம்  

4. “X” எனும் தொெரம் சிறிய மைர், குன்றிய பூெிதழ் சுழல்   

   இலணப்புலடய ம ரந்தப்லப க ொண்டுள்ளது. இம்மைரின்    

   ம ரந்தச்மசர்க்ல க்கு சொத்தியமொன மு ெர் எது?  

    அ) நீர்            ஆ)  ொற்று               இ) பட்டொம்பூச்சி     ஈ) ெண்டு ள் 

5. கபொருந்தொத இலணலயக்  ண்டுபிடி: 
   அ) சொல்ெியொ – கநம்பும ொல் இயங்குமுலற  

   ஆ) அரிஸ்டமைொக் ியொ – கபொறி இயங்குமுலற 

   இ) பொப்பிைிமயொமனசி – ஏதுெொக் ி இயங்குமுலற 

   ஈ) அஸ் ிளபியமடசி –  வ்ெி இயங்குமுலற 

6. க ொடுக் ப்பட்டுள்ளெற்றில் எது கபரு ம மிட்ட த் தொெரத்லதக் குறிக் ிறது. 
   அ) சூழ்          ஆ)  ருப்லப       இ) சூழ்திசு          ஈ)  ருவூண் திசு  

7.  ீமழ க ொடுக் ப்பட்டுள்ளெற்றில் எது  ருவூண் உலடய ெிலத அல்ை. 
   அ) ம ொதுலம            ஆ) மொ           இ) மசொளம்          ஈ) சூரிய ொந்தி  

8. ம ரந்தப்லப அடுக்கு லள  ம ரந்தஅலறயிைிருந்து கெளிப்புறமொ  

ெரிலசப்படுத்தவும்.  

 அ) புறத்மதொல் , லமய அடுக்கு , டபீட்டம் , எண்மடொதீசியம் 
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 ஆ) டபீட்டம் , லமய அடுக்கு , புறத்மதொல் , எண்மடொதீசியம் 

 இ) எண்மடொதீசியம் , புறத்மதொல் , லமய அடுக்கு ,  டபீட்டம் 

 ஈ) டபீட்டம் , லமய அடுக்கு , எண்மடொதீசியம் , புறத்மதொல் 

9. பிளவு பல் ரு நிலைக்கு எடுத்துக் ொட்டு. 
   அ) அரிஸ்மடொமைொக் ியொ                    ஆ) அல்மஸ்  

   இ) பைமனொமபொரொ                             ஈ) ஆர் ிட் ள் 

10. பு ழ்கபற்ற இந்திய  ருெியல் ெல்லுனர் 

    அ) S.R  ொஷ்யப்                               ஆ) P.மம ஸ்ெரி   

    இ) M.S சுெொமிநொதன்                          ஈ) K.C மமத்தொ  

பகுதி – ஆ 

II.  ீமழ க ொடுக் ப்பட்டுள்ளெற்றில் எலெமயனும் “ஆறு” ெினொக் ளுக்கு 

மட்டும் ெிலடயளி :                                                                             6 X 2 = 12 

11. முன் ெித்து என்றொல் என்ன?  

12.நொன்கு கபருெித்துசொர்  ருப்லப என்றொல் என்ன? எடுத்துக் ொட்டு தரு . 
13.ஃபொைிமனொஃபில்ைி என்றொல் என்ன? 

14.ஆம்பிட்மரொபஸ் சூைின் அலமப்லப ெலர . 
15.பொலுறுப்பு தனிப்படுத்தம் – ெலரயறு  

16.பிரித்கதடுக் ப்பட்ட ஒரு பிலரமயொஃபில்ைம் இலை புதிய தொெரங் லள   

   மதொற்றுெிக் ிறது. எவ்ெொறு? 

17. “திறந்த ெிலதத்தொெரங் ளிலும், மூடுெிலதத் தொெரங் ளிலும்  

     நலடகபறும் ம ரந்தச்மசர்க்ல  மெறுபட்டது.  ொரணங் லளக் கூறு. 

18.மபொைன் ிட் பற்றி சிறுகுறிப்பு ெலர . 
 

பகுதி – இ  

III. ீமழ க ொடுக் ப்பட்டுள்ளெற்றில் எலெமயனும் “ஆறு” ெினொக் ளுக்கு 
மட்டும் ெிலடயளி :  ம ள்ெி எண் “23”  ட்டொய ெினொ.                  6 X 3 = 18  

19. டபீட்டத்தின் பணி லள பட்டியைிடு . 
20.  ொற்றின் ெழி ம ரந்தச்மசர்க்ல  நலடகபறும் தொெரத்தின் பண்பு லள  

    எழுது . 
21. ம ரந்தக்குழொய் சூைினுள் நுலழயும் ெல  லள படத்தின் உதெியுடன்   

    ெிளக்கு . 
22. ீமழ க ொடுக் ப்பட்டுள்ள பொ ங் ளுக்கு  ருவுறுதலுக்குப் பின் ஏற்படும் 
மொற்றங் லளப் பட்டியைிடு. 

 அ) சூை ம்        ஆ) சூழ்           இ) சூழ்திசு  ஈ) இரண்டொம் நிலை உட் ரு 
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23. சூைின் அலமப்லப படம் ெலரந்து பொ ம் குறி.  

24.  ருவுறொக்  னி ளின் முக் ியத்துெத்லதக் கூறு . 
25. பல் ருநிலை என்றொல் என்ன? ெணி ரீதியில் இது எவ்ெொறு   

    பயன்படு ிறது?  

பகுதி – ஈ 

IV. ீழ் ண்ட ெினொக் ளுக்கு ெிலடயளி :                                                                             2 X 5 = 10  

26. அ) ஒருெித்திலை தொெர ெிலதயின் அலமப்லப ெிெரி. 
                    அல்ைது  

    ஆ)  ருவூண்திசு என்றொல் என்ன? அதன் ெல  லள ெிெரி  
27. ஒரு கபருெித்துசொர்  ருப்லபயின் ெளர்ச்சிலய ெிெரி. 

                           அல்ைது  

    ஒட்டுதல் – ெிெரி            
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