
                                        வே .வ ோதுரோசோ-வேனி 

 

 

              காலாண்டுத்ததரவ்ு மாதரி ததரவ்ு 
 

                         மமொழிப் பொடம் பகுதி  I  தமிழ்                    

                              
                

கொல அளவு: 3.00 மணி வேரம் ]                             மதிப்மபண்கள் : 90 ] 

 

 

                             

அறிவுரைகள் : 1) நீலம் அல்லது கருப்பு மமயிமன மட்டுவம எழுதுேேற்கும்   

    அடிக்வகோடிடுேேற்கும்  யன் டுே்ே வேண்டும். 

          2) விமடகள் தேளிேோகவும், தசோே்ே ேமடயிலும் அமமேல் வேண்டும்.  

                                  பகுதி – I                                        

குறிப்பு : i) அமனே்து வினோக்களுக்கும் விமடயளிக்கவும்.                                     

                                                               14x1=14 

          ii) தகோடுக்க ் டட் ேோன்கு விமடகளில் மிகவும் ஏற்புமடய                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    விமடயிமனே் வேரே்்தேடுே்துக் குறியீட்டுடன் விமடயிமனயும் வசரே்்து எழுதுக. 

1.    யவன – புளிமோ = மோ முன் ேிமர ேே்ே 

           அ) தேண்சீர ்தேண்டமன   ஆ) இயற்சீர ்தேண்டமள 

           இ) மோசச்ீர ்     ஈ) விளசச்ீர ்

 

2.   ேமிழ்க் கல்லூரியோகவும் ேடதமோழிக் கல்லூரியோகவும் இருே்ே மடம் 

            அ) திருேோேடுதுமற மடம்   ஆ) ேருமபுரம் மடம் 

            இ) வமற்கூறிய இரண்டும்   ஈ) திரோவிட விே்தியோ பூஷணம்  

3.   மதுமர  ல்கமலக்கழகே் துமண வேே்ேரோக இருே்ேேர ்

          அ) மோ.இரோசமோணிக்கனோர ்      ஆ) ேோேலர ்வசோமசுே்ேர  ோரதியோர ்

          இ)  .சு ்பிரமணியனோர ்                  ஈ) ே.சு . மோணிக்கம் 

4.   வேரிமச தேண் ோவில் இரண்டோமடியில்__________ 

          அ) இன்னிமச தேண் ோ ேரும்        ஆ) கலிதேண் ோ ேரும் 

          இ) வேரிமச தேண் ோேரும்   ஈ)  ேனிசச்ீர ்ேரும் 

5.   த ோருே்துக. 

       அ) தேடுங்கணக்கு  - அரசோமண 

      ஆ) சட்டோம் மிள்மள - ஓமலசச்ுேடி 

     இ) தூக்கு   - அரிசச்ுேடி 

    ஈ) சோஸனம்  - ேகு ்புே் ேமலேன் 

     அ) 3, 4,1,2           ஆ) 3, 2, 4,1     இ)  2, 3,1,4     

ஈ)  2, 4, 3,1 

6 எழுே்ேோணிகள் எே்ேமன?       

          அ)2      ஆ) 3    இ4    ஈ) 5 

7.   வேோ ்பில் முகமது மீரோன் பிறே்ே ஆண்டு 

     அ) 1940   ஆ) 1944     இ) 1940  ஈ) 1943 

8.  கூற்று  :  எதுமக வமோமன வசரக்்கோமல், அடியளமே அறிே்திடோமல்  ேோரக்்கின்ற  

               ேடிேே்ேோன்  ேசனம் 

 கொைணம் :  எளிய மக்கள் வ சும் எளிய தசோற்கள் தேோடரக்ளோக  அமமேவே உமரேமட. 

     அ) கூற்று சரி கோரணம் ேேறு      ஆ) கூற்று ேேறு கோரணம் சரி 

    இ) கூற்று சரி கோரணம் சரி               ஈ) கூற்று ேேறு கோரணம் ேேறு 

9 மறியிமட ்  டுே்ே மோன்பிமணவ ோல் இே்ேடிகள் இடம்த றும் நூல்  

     அ)புறேோனூறு  ஆ) கலிே்தேோமக    இ) ஐங்குருநூறு  ஈ) அகேோனூறு 

10.  'Affidavit' – என் ேன் ேமிழோக்கச ்தசோல் 

     அ) சோட்டுமர                    ஆ) ஆமணயுறுதி ஆேணம் 

     இ) அதிகோர எல்மல                  ஈ) ேண்டமன 

11.  'புரிகுழல்' - என் து 

              அ) மூங்கில்                      ஆ) சுருண்ட கூே்ேல் 

              இ) இன்னிமசக் கருவி            ஈ) இடக்மக ேோே்தியம் 

12.   த ோருே்ேோேமேே் வேரக்: 

      அ)  ழம்  -  சோறு 
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      ஆ) ேண்ணீர ் -  ஏர ்

      இ) அடி -      இரண்டுசீர ்இமட 

     ஈ)  ோ   -  தேோமட ேன்கு அமம 

13.   'மோசி' - கோண ் த றும் விழோ  

      அ) மே ்பூச விழோ               ஆ) ஓணவிழோ  

       இ) கடலோட்டு விழோ               ஈ) திருேோதிமர விழோ 

14     குறள்  என் து …….  

      அ) ேோலடிதேண் ோ                        ஆ) மூன்றடி தேண் ோ 

     இ) இரண்டடி தேண் ோ                     ஈ)  ஆறடி தேண் ோ 

     பகுதி – II ( பிைிவு – 1)                                                                     

     குறிப்பு: எமேவயனும்  மூன்று வினோக்களுக்கு விமட ேருக.     3 x 2= 6 

 15.  ேள்ளலோர ்ேகுே்ே தேறிகள் யோமே? 

 16.  யோழின் ேமககள் யோமே? விளக்குக? 

 17.  வேேோரம் குறி ்பு ேமரக. 

 18.  சினம் எமேக் தகோள்ளும்? 

                                     பிைிவு - 2 

 குறிப்பு: எமேவயனும் இைண்டு வினோக்களுக்கு விமட ேருக.   2 x 2= 4 

19.  "கீழ்ே்திமசச ்சுேடிகள்" குறிே்து எழுதுக? 

20.   உ.வே.சோ த ற்ற  ட்டங்கமளக் கூறுக? 

21.   எழுே்ேோணி எே்ேமன ேமக ் டும் அமே யோமே? 

                                      பிைிவு – 3 

 குறிப்பு: எமேவயனும் ஏழு வினோக்களுக்கு விமட ேருக.     

22.   ஏவேனும் ஒன்றனுக்கு ் புணரச்ச்ி விதி ேருக 

        (அ) ஒருமமயுடன்        ஆ) எே்திமச  

23.   தசோல்மல ் பிரிேத்ும் வசரே்்தும் தேோடரமமக்க - "தரலரம" 

24.   வ சச்ு ேழக்மக எழுே்து ேழக்கோக மோற்றுக 

      அ) அண்மணக்கு அேனுக்கு ்  ணம் குடுே்து ஒேவியிருக்க வேண்டியேோன. 

     ஆ) ரமேக்கு சிே்ே ் ன கோேலுக்கு ் வ ோே தசோல். 

25.   கீழ்க்கோணும் ேோன்கு தசோற்கமளக் தகோண்டு தேோடர ்எழுதுக. 

      சருகு, விழு, மண்,அமல  

26.   தேோடரில் உள்ள பிமழகமள ேீக்கி எழுதுக: 

      அ) ரங்கன் தேங்கல ்  ோே்திரக் கமட  மேே்திருக்கிறோர ்

      ஆ) ஐ ் சி அமடமமழயில் ஊருனி ேிமரே்ேது. 

27.   மூன்றோேது சீர ்அமமே்து எழுதுக? 

      அ) அேமதி ்பும் ஆன்ற ________ 

       ஆ) கல்லோதர ஆயினும்  ________ 

28.      இலக்கணம் குறி ்பு ேருக. 

      அ) தேோல் தேறி  ஆ) மோமயிமல 

29.   ஏவேனும் ஒன்றனுக்கு உறு ் லக்கணம் ேருக: 

      அ) வ சுேோர ்  ஆ) அமரே்்ேோன்   

30.   ஒரு விகற் ம்,  ல விகற் ம் என்றோல் என்ன? 

 

        பகுதி – III   ( பிைிவு – 1) 
  

     

  குறிப்பு: எமேவயனும் இைண்டு வினோக்களுக்கு விமட ேருக.   2 x 4= 8 

31.  ோடோண்திமணமய சோன்றுடன் விளக்க?   

32.   சுரேோ- குறி ்பு ேமரக. 

33.   ங்குனி உே்திரே் திருவிழோ ேமடத ற்ற முமறமயே ்திருஞோன சம் ே்ேர ்எே்ேோறு  திவு 

தசய்கிறோர.் 

34.  எேற்மறதயோல்லோம் விட ேன்றி த ரியது ?-   திருக்குறள் ேழி விேரிக்க. 

                                  பிைிவு – 2 
 

 குறிப்பு: எமேவயனும் இைண்டு வினோக்களுக்கு விமட ேருக.    2 x 4= 8 

35.   ண்மடய கோலக் கல்வியில் ேோேம் புரிேல் ேழக்கமோக இருே்ேது என் மே விளக்குக. 

36.  "மமயோடல்" என்றோல் என்ன? 

37.   ள்ளிகள் - த யர ்த ற்ற கோரணே்மே விளக்குக? 

38.  ேீங்கள் ஆசிரியரோனோல் மோணோக்கமர அன்பினோல் எே்ேமகயில் தேறி ் டுே்துவீரக்ள்? 

  

     பிைிவு - 3 
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    குறிப்பு: எமேவயனும் மூன்று வினோக்களுக்கு விமட ேருக.     3x4=12 

39.  "உேமமயணியிமன எடுே்துக்கோட்டு ேே்து விளக்குக. 

40.   ஊழி த யரினும் ேோம் த யரோர ்(அல்லது) விமன விமேே்ேேன் விமன அறு ் ோன்.  

     -  ழதமோழிமய ேோழ்க்மக ேிகழ்வேோடு த ோருேத்ி 

எழுதுக. 

41.   தேண் ோவிற்கோன த ோது இலக்கணம் எழுதுக? 

42.   கீழ்க்கோணும் தேோடரக்ளில் அமட ்புக்குள் உள்ள த யரச்த்சோல்மலே்   தேோடரக்ளுக்கு 

ஏற்றேோறு மோற்றி எழுதுக. 

      1. வேற்று முேல் ___________ (அமண) ேீரம்ட்டம் உயரே்்து ேருகிறது. 

      2. உங்களுக்கு ____________ (யோர)் ேன்மம என ேிமனக்கிறீரக்ள். 

     3. முருகன்  ____________ (வேகம்) தசன்றும் வ ருே்மே ் பிடிக்க  இயலவில்மல 

      4. ேம்முமடய ____________ (வேமே) அளவு குமறே்ேோல் மகிழ்சச்ி  த ருகும்  

43.   எண்ணங்கமள எழுே்ேோக்குக.  
                                         

                                                                     

 
 

                                      

                                        பகுதி – IV 

குறிப்பு: அரனத்து வினோக்களுக்கும் இரு  க்கங்களுக்கு மிகோமல் விமட ேருக. 3x6=18                                         

44.  (அ)  கவிமே எழுே அறிய வேண்டுேனேோக சுரேோ கூறுேனேற்மற  விேரிக்க? 

                           (அல்லது) 

(ஆ)  தசய்ே்ேன்றியறிேவல அறம் என் மே ேோயுமற ேோழ்ே்தின் துமணதகோண்டு 

ேிறுவிக - ேிறுவுக 

45.   அ)   ண்மடயக் கல்வி முமறயில் ஆசிரியர ்மோணேரக்ளுக்கிமடவய  ேிகழ்ே்ே                                                              

கற்றல் கற்பிே்ேல் முமறகமளே் தேோகுே்து எழுதுக?   

                                 (அல்லது) 

ஆ) ேோய்ேழிக்குடும் ம், ேே்மேேழிக்குடும் ம் ேனிக்குடும் ம் குறிே்து ஆசிரியர ்           

கூறும் கருே்து  யோது? 
 

46.  (அ)  கிரோமங்கள் ேங்கள் முகேரிமய இழே்து ேருகின்றன – ேமலக்குளம்       

கமேயின்றி உங்கள் கருே்மே விேரிக்க.  

                         (அல்லது) 

(ஆ)  “சோமல வி ே்தில்லோே் ேமிழ்ேோடு” கூற்று ேனேோக ேோம் தசய்யவேண்டியமே யோமே?

     பகுதி – V 

 குறிப்பு: அடிபிறழோமல் தசய்யுள் ேடிவில் எழுதுக.                   4 + 2 = 6 

47.  (அ) "மதய்வமணிமொரல" – எனே் தேோடங்கும் மன ் ோட ்  ோடமல  எழுதுக. 

     (ஆ) "உரடத்து” – என முடியும் குறமள எழுதுக.   
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