
         Padasalai.Net’s Quarterly Exam – Model Question Paper 2022 

 

                                                          பன்னிரண்டாம் வகுப்பு                                மதிப்பபண் : 90 

                                                                         பகுதி- I 

I. பலவுள் பெரிக: 

1. இ) பொல்காப்பியம் 

2.இ) 4,1,2,3 

3.இ)நாய் 

4.ஈ) பைால்லிசை அளபபசட 

5.அ) பொல்காப்பியம் 

6.ஆ) சுக்ரீவன் 

7.அ) பெய்வ மணிமாசல 

8.இ) இசைக் கருவி 

9.இ) ெமிழ்விடு தூது 

10.அ) புயல் அபாயக் குறியீடுகள் 

11.ஆ) விசனப் படிமம் 

12.அ) ைாய்வு நாற்காலி 

13.ஆ) ெந்செ 

14.ஆ) உயரத்ிசண, அஃறிசண.   

                                                                       பகுதி -II               (பிரிவு-1) 

15. அணி இலக்கணெச்ெ கூறும் இலக்கண நூல்கள்: 

        *  ெண்டியலங்காரம் 

        *  மாறனலங்காரம் 

         *  குவலயானந்ெம் 

16. குளிரக்ாலெ்தில்" பறசவகளும் விலங்குகளும்" எவ்வாறு நடுங்கின : 

     * விலங்குகள் மமய்ெசல மறந்ென. 

     * குரங்குகள் குளிரால் கூனிப் மபாயின. 

     * பறசவகள் மரெத்ின் மீதிருந்து கீமழ விழுந்ென. 

     * பசுக்கள் பாலுண்ண வந்ெ ெம் கன்றுகசளெ் ெவிரெ்்ென. 

17. மறக்கக்கூடாெது ,மறக்க கூடியது: 

    * ஒருவர ்நமக்குை ்பைய்ெ நன்சமசய மறக்கக்கூடாது. 

    * ஆனால் பிறர ்நமக்கு பைய்ெ தீசமசய அப்பபாழுமெ மறந்துவிட 

மவண்டும். 

18. கலிவிழா,ஒலிவிழா : 

    * கலிவிழா ,ஒலிவிழா என்பது திருமயிசலயில் நசடபபறும் விழாவிசன 

பற்றிக் 

குறிப்பொகும். 

    * கலிவிழா என்றால் மக்களுக்கு எழுைச்ி ெரும் விழாவாகும். 

    * ஒளிவிழா என்றால் வழிபடவருமவாரின் கூட்டம் மிகுதியால் ஆரவாரமாகக்  

    * காட்சியளிக்கும் விழாவாகும் 

                                                                               (பிரிவு -2) 

19. விடியல்,  வனப்பு: 
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    * ஒரு நாளின் விடியல் பபாழுது பறசவகளின் ஓசை ,அசமதி, குளிர ்என 

வனப்பு  

       மிகுந்ெொக இருக்கும். 

20. புக்கில்  , ென்மசன : 

   * புக்கில்: 

     சில இடங்களில் ெற்காலிகெ ்ெங்குமிடம் 'புக்கில்' என அசழக்கப்படுகிறது. 

   * ென்மசன: 

     திருமணெ்திற்கு பின் கணவனும் மசனவியும் பபற்மறாரிடமிருந்து பிரிந்து 

    ெனியாக வாழுமிடம்  'ென்மசன' எனவும் வழங்கப்படுகிறது. 

21. மனனப் பயிற்சிக்கு உெவிய நூல்கள் :  

   * நிகண்டு * நீதி நூல்கள் * நன்னூல் * கீழ்வாயிலக்கம் * மமல்வாயிலக்கம்   

   * ெண்டியலங்காரம் * குழிமாற்று  

 முெலியன மனனப் பயிற்சிக்கு உெவிய நூல்களாகும் .  

                                                                      (பிரிவு -3) 

22. புணரை்ச்ி : 

      அ ) பூம்பாவாய் - பூ + பாவாய் 

                விதி:     பூப்பபயர ்முன் இன மமன்சமயும் மொன்றும் 

                மாற்றம்: பூ + ம் + பாவாய்  =   பூம்பாவாய்   என்றானது. 

     ஆ) எெ்திசை - எ + திசை  

                விதி: இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிரம்ுன் கைெப  மிகும். 

                மாற்றம்: எ + ெ் + திசை  = எெ்திசை   என்றானது. 

23. மபைச்ு வழக்சக எழுெ்து வழக்காக மாற்றுக: 

       அ) வீட்டிற்கு அருகில் விசளயாடிய குழந்செசய அப்பா எங்கு இழுெ்துக்  

              பகாண்டு மபானார ்? 

       ஆ) பிள்சளக்கு உடல்நிசல ைரியில்சல மூன்று நாட்களாகெ்  

துன்பப்படுகிறது. 

24 . மயங்பகாலிை ்பைாற்கள்: 

 * அசல -கடல் /அசள -நண்டு /அசழ -கூப்பிடு 

 * அசல கடலில் அசலகசளப் பிடிக்க அமுென் ென் நண்பன் முகிலசன  

  அசழெ்ொன். 

25. பிரிெ்தும் மைரெ்்தும் பொடரசமக்க : 

* பவங்காயம்: 1. பவங்காயம் விசல ைற்மற கூடுெலாக விற்றது. 

                                      2. பவம் காயம்  பபற்ற வீரரக்ள் பாைசறயில் ெங்கினர.் 

* மகாவில்   :     1. ெஞ்சை மகாவில் கட்டடக் கசலக்கு சிறந்ெ ைான்றாக 

                                  அசமகிறது. 

                             2. மகா வில் சிறந்ெ ஒப்பசனயுடன் காணப்பட்டது. 

26. வல்லின பமய்கசள இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக : 

* ெரெச்ெ( ப்-இடுெல்)      * கூரந்்ெ (க் -நீக்குெல்)  * அறிசவ( ப் -இடுெல் ) 

       * அடிப்பசட (ெ ்-இடுெல்) 

27. கசலைப்ைாற்கள் : 

                   அ) நுசழவு இசைவு                      ஆ) ெண்டசன 

28. பகுபெ உறுப்பிலக்கணம் :  

                   அ ) ைாற்றி - ைாற்று + இ  
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                           * ைாற்று - பகுதி      * இ - விசனபயைை் விகுதி 

                  ஆ )மபசுவார ்- மபசு + வ் + ஆர ் 

                           * மபசு -பகுதி  *வ்  -எதிரக்ால இசடநிசல  

                           * ஆர-்  பலரப்ால் விசனமுற்று விகுதி 

29. பைாற்பறாடரில் அசமெ்து எழுதுக: 

        அ) ொமசர இசல நீர ்மபால : இவ்வுலக ஆசைகளின் மீது ொமசர இசல 

நீர ் 

               மபால பற்றற்று இருெ்ெல் மவண்டும். 

         ஆ) உள்ளங்சக பநல்லிக்கனி மபால: ஒழுக்கம் உசடயார ்உயரந்்ெ 

புகசழப்  

                பபறுவர ்என்பது உள்ளங்சக பநல்லிக்கனி மபான்று 

பவளிப்பசடயானது. 

30. பொடரில் உள்ள பிசழசய நீக்குக: 

       அ) எங்கள் ஊரில் நூலகக் கட்டடம் கட்ட அரசு நிதி ஒதுக்கியது. 

   ஆ) வானம் பாரெ்ெ் பூமியில் பயறு வசககள் பயிரிடப்படுகின்றன. 

                                                                        பகுதி -V 

47. பைய்யுள்: 

அ)   விண்மவறு ; விண்பவளியில் இயங்கு கின்ற 

                    பவண்மதியும் பைங்கதிரும் முகிலும் மவறு; 

          மண்மவறு; மண்மணாடு கலந்தி ருக்கும் 

                    மணல்மவறு; பனிெ்துளியும் மசழயும் மவறு; 

          புண்மவறு; வீரரக்ளின் விழுப்புண் மவறு; 

                         புகழ்மவறு; பைல்வாக்கு மவறு; காணும் 

             கண்மவறு; கல்விக்கண் மவறு; கற்றார ்

                      கவி நசடயும் உசரநசடயும் மவறு மவறு. - சுரொ. 

ஆ) சினம்என்னும் மைரந்்ொசரக் பகால்லி இனம்என்னும் 

        ஏமப் புசணசயை ்சுடும் . 

 

                                                                                              ெமிழ் மபராசிரியர:் 

                                                                                          1.  மா. கருப்புைாமி.   (9025370288) 

                                                                                           2.ம. சிவைந்துரு.      (9894637832) 

 

                    கடலூர ்மாவட்டம்  

                             ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பமட்ரிக் மமல்நிசலப்பள்ளி .N. நாசரயூர.் 
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