
                                                                              பவித்ரன் அகாடமி  

                                                   TNPSC, TNTET, POLICE EXAM & TUITION CENTER  

 

வகுப்பு : XII                                                  1 – 1 / 3 – தமிழ்                                            மதிப்பபண்கள் : 90 

 

I  சரியான விடட தருக                                                                                                                         14 × 1 = 14 

 

1 இலக்கியத்தையும் ம ொழிதயயும் ஒருசேரப் சேசுகின்ற இலக்கண நூல் _______ 

அ) யொப்ேருங்கலக்கொரிதக       ஆ) ைண்டியலங்கொரம்     இ) மைொல்கொப்ேியம்    ஈ) நன்னூல் 

2. “ ீண்டு ந்ைப் ேழத நலம் புதுக்கு ைற்கு” கவிஞர் குறிப்ேிடும் ேழத நலம், 

  ௧) ேொண்டியரின் ேங்கத்ைில் மகொலுவிருந்ைது 

  ௨) மேொைிதகயில் சைொன்றியது 

  ௩) வள்ளல்கதளத் ைந்ைது 

அ) க  ட்டும் ேரி    ஆ) ௧, ௨ இரண்டும் ேரி          இ) ௩  ட்டும் ேரி  ஈ) ௧, ௩ இரண்டும் ேரி 

3. மவள்ளச் ே மவளிகள் அழியக் கொரணம் _________ 

அ) ேருவநிதல  ொற்றம்                                                    ஆ)  ணல் அள்ளுைல் 

இ) ேொதறகள் இல்லொத                                                   ஈ) நிலத்ைடிநீர் உறிஞ்ேப்ேடுைல் 

4. நரம்புகளுக்குள் வதீண  ீட்டிக்மகொண்டிருக்கிறது என்று அய்யப்ே  ொைவன்  

   குறிப்ேிடுவது _________ 

அ) சூரிய ஒளிக்கைிர்         ஆ)  தழ ச கங்கள்        இ)  தழத்துளிகள்       ஈ) நீர்நிதலகள் 

5. இவற்தற வொயிலுக்சக மேன்று இன்முகத்துடன் வரசவற்ேொயொக என்று ஜலொலுத்ைீன்  

    ரூ ி  குறிப்ேிடுவது ________ 

அ) வக்கிரம்                   ஆ) அவ ொனம்   இ) வஞ்ேதன             ஈ) இதவ அதனத்தும் 

6. "உவொ உற வந்து கூடும் 

உடுேைி, இரவி ஒத்ைொர்" – யொர் யொர்? ________ 

அ) ேடொயு, இரொ ன்      ஆ) இரொ ன், குகன்  இ) இரொ ன், சுக்ரீவன்  ஈ) இரொ ன், ேவரி 

7. மேொருள் குழப்ே ின்றி எழுதுவைற்குரிய கொரணங்களுள் மேொருந்துவதைத் சைர்க. ________ 

அ) சைதவயொன இடங்களில் இதடமவளி விடொ ல் எழுதுைல். 

ஆ) சைதவயற்ற இடங்களில் இதடமவளி விட்டு எழுதுைல் 

இ) நிறுத்ைக்குறிகதள உரிய இடங்களில் இட்டு எழுதுைல் 
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ஈ) வல்லின ம ய்கதளத் சைதவயொன இடங்களில் இடொ ல் எழுதுைல் 

 

8. ை ிழில் ைிதணப்ேொகுேொடு ______ அடிப்ேதடயில் ேகுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

அ) மேொருட்குறிப்பு         ஆ) மேொற்குறிப்பு           இ) மைொடர்க்குறிப்பு       ஈ) எழுத்துக்குறிப்பு 

9. “உயர்ைிதண என் னொர்  க்கட் சுட்சட 

அஃறிதண என் னொர் அவரல ேிறசவ” – இந்நூற்ேொ இடம்மேற்ற இலக்கண நூல் ______ 

அ) நன்னூல்        ஆ) அகத்ைியம்           இ) மைொல்கொப்ேியம்         ஈ) இலக்கண விளக்கம் 

10. ேிதழயொன மைொடதரக் கண்டறிக. _________ 

  அ) கொதளகதளப் பூட்டி வயதல உழுைனர். 

  ஆ)  தல ீது ஏறிக் கல்மவட்டுகதளக் கண்டறிந்ைனர். 

  இ) கொதளயில் பூத்ை  ல்லிதக  னம் வேீியது. 

  ஈ) மநற்ேயிர்கள்  தழநீரில் மூழ்கின. 

11. கவிதையின்  இயங்கொற்றல்  ைொன் _________ 

அ)  மேொல்                     ஆ) மேொருள்                    இ) நதட                     ஈ) ைதலப்பு 

12. இங்கிலொந்தைச்  சேர்ந்ை  அறிவியல்  கருத்ைொளர் _________ 

அ) வொல்ட் டிஸ்னி               ஆ) எர்னஸ்ட்             இ) சடவிட் ஹஸ்ஸி         ஈ) சடவிட்  கிங் 

13. கம்ேர்  ைம்  நூலுக்கு  இட்ட  மேயர் __________ 

அ) கம்ேரொ ொயணம்           ஆ) இரொ  ேரிைம்            இ) இரொ  வரலொறு         ஈ) இரொ ொவைொரம் 

14. குடும்ேம்  என்னும்  மேொல்   முைன்முைலில்   இடம்மேற்றுள்ள   நூல் _________ 

அ) ேிலப்ேைிகொரம்                ஆ) ைிருக்குறள்                இ) கம்ேரொ ொயணம்           ஈ) அகநொனூறு 

 

II. அ) எதவசயனும்   மூன்று   வினொக்களுக்கு  விதடயளி.                                                     3  ×  2  =  6  

 

15. அணியிலக்கணத்தையும்  கூறும்  இலக்கண  நூல்கள்   யொதவ?  

16. ‘நகரம் ேட்தட ைீட்டிய மவள்தள தவர ொகிறது’ – விளக்கம் ைருக. 

17. நிதலயொத  குறித்து, ேவரி உதரக்கும் கருத்து யொது? 

18. அய்யப்ே  ொைவன்  இயற்றிய  கவிதை  நூல்கள்  யொதவ?  

19. கம்ேரொ ொயணத்ைில்  உள்ள  கொண்டங்களின்  எண்ணிக்தக  யொதவ?  

 

ஆ) எதவசயனும்   இரண்டு  வினொக்களுக்கு  விதட  ைருக.  
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20. நதட அழகியல் ேற்றித் மைொல்கொப்ேியம் கூறும் கருத்தைக் குறிப்ேிடுக. 

21. ேசுத க்குடில்  வொயுக்கள்  யொதவ? 

22. புக்கில், ைன் தன – ேிறு குறிப்பு எழுதுக. 

23. ேங்க  இலக்கியத்ைில்  குடும்ே  அத ப்சேொடு   மைொடர்புதடய  மேொற்கள்  ேற்றி  கூறுக. 

 

III. எதவசயனும்  ஏழு   வினொக்களுக்கு   விதடயளி                                                               7  ×  2  =  14 

 

24. மேொருத்ை ொன சவற்றுத  உருபுகதளச் சேர்த்து முதறயொன மைொடர்களொக ஆக்குக 

அ)  ேொன்சறொர்  ைிப்பு மகொடுத்து வொழ்வு உயரலொம். 

ஆ)  கொதல எழுந்து ேடித்து ந க்கு நன்த  ஏற்ேடும். 

 

25. வல்லின ம ய்கதள இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக. 

என்னுதடய நம்ேிக்தக முழுவதுச  புைியத் ைதலமுதற  ீதுைொன்; அவர்கள் எல்லொ  

ேிரச்ேிதனகதளயும் ஒரு ேிங்கத்தை சேொல எைிர்மகொண்டுத் ைீர்ப்ேொர்கள். 

 

26. ைிருவளர்ச்மேல்வன், ைிருவளர் மேல்வன் – இவற்றில் ேரியொன மைொடர் எது?  

அைற்கொன இலக்கண விைி யொது? 

 

27.  யங்மகொலிச் மேொற்கதள ஒசர மைொடரில் அத த்து எழுதுக. 

அ)  விதல, விதள, விதழ               (   அல்லது  )              ஆ)  கதல, கதள, கதழ 

 

28. ம ொழியின் மேொற்மறொடர் அத ப்தே விளங்கிக்மகொள்வைற்கும் ேயன்ேடுத்துவைற்கும் 

உைவுவன எதவ? 

 

29. உவத த் மைொடர்கதளச் மேொற்மறொடர்களில் அத த்து எழுதுக. 

அ)  கிணற்றுத்ைவதளசேொல            (   அல்லது  )               ஆ)  உள்ளங்தக மநல்லிக்கனிசேொல. 

 

30. ஏசைனும் ஒன்றனுக்கு  புணர்ச்ேி  விைி  ைருக. 

அ)  புதுப்மேயல்                      (   அல்லது  )              ஆ)  அருங்கொனம் 
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31. ஏசைனும்  ஒன்றனுக்கு   உறுப்ேிலக்கணம்  ைருக 

அ)  மேொலிந்ைொன்                   (   அல்லது  )              ஆ)  ேொய்ப்ேொன் 

 

32. கதலச்மேொல்  ைருக. 

அ)  Subscription                         ஆ)  Metro Train 

 

 IV. அ)  எதவசயனும்  இரண்டு  வினொக்களுக்கு விதடயளி                                          2  ×  4  =  8 

 

33. ’ஏங்மகொலிநீர் ஞொலத்து இருளகற்றும்’ – இடஞ்சுட்டிப் மேொருள் விளக்குக. 

34. வொதடக் கொலத்ைில் சகொவலர்கள் எவ்வொறு ேொதுகொப்தேத் சைடினர்? 

35. ேடொயுதவத் ைந்தையொக ஏற்று, இரொ ன் ஆற்றிய கடத தய எழுதுக. 

36. ’மேம்ேரிைி  தலச ட்டில் ைதலதயச் ேொய்ப்ேொன் மேந்நிறத்துப் பூக்கொடொம் வொன  

       ம ல்லொம்’ மைொடர் மவளிப்ேடுத்தும் கொட்ேி நயத்தை விளக்குக.  

 

ஆ)  எதவசயனும்  இரண்டு வினொக்களுக்கு  விதடயளி.                                              2  ×  4  =  8  

 

37. ேங்கப் ேொடல்களில் ஒலிக்சகொலம் குறிப்ேிடத்ைக்க ஒரு ேண்ேொகும் –விளக்குக. 

38. ேண்தடய விரிந்ை குடும்ேத்ைின் மைொடர்ச்ேிசய இன்தறய கூட்டுக் குடும்ேம் –      

     விளக்கம் எழுதுக. 

39. ைொயும் ைந்தையும் ேணிக்குச் மேல்லும் இன்தறய சூழலில் குடும்ே உறுப்ேினர் என்ற  

     முதறயில் நீங்கள் குடும்ேத்துக்குச் மேய்யும் உைவிகள் யொதவ?  

40. ைொய்வழிக் குடும்ேம்  ேற்றி  விவரி.  

 

V. எதவசயனும்  மூன்று  வினொக்களுக்கு  விதடயளி.                                                  3  ×   4  =  12  

 

41. இலக்கிய நயம் ேொரொட்டுக. பின்வரும்  பாடடலப்  படித்துணர்ந்து  அதன்   

டமயக்கருத்டத  எழுதி  ஏற்புடடய  நயங்கள்  மூன்டற  எழுதுக.  

மேற்மறடுத்ை ை ிழ்த்ைொதயப் ேின்னொல் ைள்ளி 

ேிறம ொழிக்கு ேிறப்ேளித்ை ேிதழதய நீக்க 

ஊற்மறடுத்சை அன்புதரயொல் உலுங்க தவத்ைிவ் 
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உலகத்ைில் ை ிழ்ம ொழிக்கு நிகரும் உண்சடொ? 

கற்றுணர்ந்சை அைன்இனித  கொண்ேொய் என்று 

கம்ேமனொடு வள்ளுவதனச் சுட்டிக் கொட்டித் 

மைற்மறனநம் அகக்கண்தணத் ைிறந்து விட்ட 

மைய்வக்கவி ேொரைிஓர் ஆேொன் ைிண்ணம். 

- நொ க்கல் கவிஞர்  

 

42. தமிழாக்கம் தருக. 

1. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. 

2. A new language is a new life. 

3. If you want people to understand you, speak their language. 

4. Knowledge of languages is the doorway to wisdom.  

 

43. அன்பும் அறனும் உதடத்ைொயின் இல்வொழ்க்தக ேண்பும் ேயனும் அது –  

      இக்குறட்ேொவில் ேயின்றுவரும் அணிதய விளக்குக.  

                                                             (   அல்லது  )  

கீழ்க்கொணும் குறளில் ஏகசைே உருவக அணி எவ்வொறு ேயின்று வருகிறது என்ேதை  

விளக்குக. 

ேினம்என்னும் சேர்ந்ைொதரக் மகொல்லி இனம்என்னும் 

ஏ ப் புதணதயச் சுடும். 

 

44. புயல் ைொக்கத்ைினொல் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் அறுந்துகிடக்கும்  ின்  

இதணப்புகதளச் ேரிமேய்யக் சகொரி உங்கள் ஊர்  ின்வொரியப் மேொறியொளர்களுக்குக்  

கடிைம் எழுதுக.  

 

VI. அ)  பநடுவினா                                                                                                                               3  ×  6  =  18  

 

45. மநடுநல்வொதடயில் நக்கீரர் கொட்டும்  தழக்கொல வருணதனதயச் மேொல்லில் வடிக்க. 

                                                                        (  அல்லது )  

ேண்ேின் ேடி  ொகப் ேதடக்கப்ேட்ட இரொ ன், ேிற உயிர்களுடன் மகொண்டிருந்ை உறவு  

நிதலதயப் ேொடப்ேகுைி வழி நிறுவுக. 
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46. குடும்ேம் என்னும் ேிறிய அத ப்ேிலிருந்சை  னிை ேமூகம் என்னும் ேரந்ை அத ப்பு 

      கட்டத க்கப்ேடுகிறது – எவ்வொறு? விளக்குக.  

                                                                       (  அல்லது  )  

கவிதையின் நதடதயக் கட்டத க்கும் அழகியல் கூறுகதள எடுத்துக்கொட்டி விளக்குக. 

47. ேொரைியின் கடிைம் வொயிலொக நீங்கள் அறிந்துமகொண்ட ம ொழிப்ேற்று, ேமூகப்ேற்று 

     ஆகியவற்தற விவரிக்க. 

                                                                         (  அல்லது  )  

‘உரித த்ைொகம்’ கதையில் ேசகொைரர்கள் இருவரும் ஒன்றிதணயொ ல் இருந்ைிருந்ைொல்…… 

கதைதயத் மைொடர்ந்து எழுைி முடிக்க.  

 

ஆ)  மனப்பாடப்பாடல்.                                                                                                                       4  +  2  =  6  

48.  அ) ‘தவயகம்  ேனிப்ே ʼ - எனத்  மைொடங்கும்  ேொடதல  எழுதுக.  

       ஆ) நன்றி – எனத்   மைொடங்கும்  குறதள  எழுதுக.  

 

 

 

 

 

“முயற்சி  திருவிடனயாக்கும் ….  

முயன்றால்  முடியாதது  எதுவும்  இல்டல…”  

 

            ___________      ததர்வில் அடனவரும்  பவற்றி பபற வாழ்த்துகள்    ____________ 

 

தயாரிப்பு  :  

பவித்ரன் அகாடமி  

TNPSC, TNTET, POLICE EXAM & TUITION CENTER  

சு. விதவக் M.A., M.PHIL., B.ED.,  

 முதுகடலத் தமிழாசிரியர்  

CONTACT : 99421 – 83143 : 79041 – 44418  

MAIL ID : vivekvicky20688@gmail.com   
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