
                                              பவித்ரன் அகாடமி      

வகுப்பு : +2                                                                       மதிப்பெண் : 90 

                          

                       திருப்புதல் ததர்வு – தமிழ் – இயல் – 4, 5, 6  

 

I சரியான விடை தருக.                                                                14 × 1 = 14  

1சுரதா நடத்திய கவிதத இதழ் - - - - - - - -   

அ)  இலக்கியம்         ஆ) காவியம்             இ) ஊர்வலம்          ஈ) விண்மீன்  

2. சுவடியயாடு பபாருந்தாத ஒன்தைத் யதர்வு பெய்க. - - - - -  

அ) வெம்பு    ஆ) மணத்தக்காளிச்ொறு        இ) கடுக்காய்        ஈ) மாவிதல  

3. குழிமாற்று எந்தத் துதையயாடு பதாடர்புதடய பொல் - - - - -  

அ) இலக்கியம்          ஆ) கணிதம்          இ) புவியியல்         ஈ) யவளாண்தம  

4. ஆராய்ந்து பொல்கிைவர் - - - - - - -  

அ)  அரெர்        ஆ)பொல்லியபடி பெய்பவர்      இ) தூதுவர்       ஈ) உைவினர்  

5. தமிழ்த் தாத்தா என்று அதழக்கப்பட்டவர் யார்? - - - - -  

அ) உ. யவ ொ          ஆ)  திரு. வி. க          இ) ம. பபா. ெி             ஈ) பத. பபா. மீ  

6. இராெயகாபாலன் என்ை இயற்பபயர் பகாண்டவர் - - - - -  

அ) பாரதி              ஆ) சுரதா                இ) பூமணி                 ஈ)  வாணிதாென்  

7. மா, விளம் என்பது - - - - - -  

அ) ஓரதெச்ெீர்          ஆ) ஈரதெச்ெீர்          இ) மூவதெச்ெீர்      ஈ) நாலதெச்ெீர்  

8. வாடிய பயிதர கண்டயபாது வாடியவர் - - - - - -  

அ)  வள்ளுவர்               ஆ) வள்ளலார்                   இ) அப்பர்                 ஈ) சுந்தரர்  

9. யதவாரத்தில் முதல் மூன்று திருமுதைகதள பாடியவர் - - - - -  

அ) ெம்பந்தர்            ஆ) நாவுக்கரெர்           இ) சுந்தரர்         ஈ) மாணிக்கவாெகர்  

10. ொய்வு நாற்காலி –  ொகித்ய அகாபதமி விருது பபற்ை ஆண்டு  

அ)  1944                 ஆ)  1944               இ) 1987                   ஈ) 1996  

11. பநல்தலத் தமிழில் புதினம் இயற்ைியவர் - - - - - -  
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அ) சுந்தரம்          ஆ) புதுதமப்பித்தன்        இ) மீரான்         ஈ) ராஜநாராயணன்  

12. 21 நரம்புகதளக் பகாண்டது - - - - - -  

அ)பெங்யகாட்டியாழ்           ஆ)ெயகாடயாழ்           இ)மகரயாழ்      ஈ)யபரியாழ் 

13. பவள்தளப்பாட்டின் இறுதிச்ெீர் - - - - - தரும்.  

அ)  நாள்                 ஆ) மலர்                       இ) காசு                 ஈ) பிைப்பு  

14. PASSPORT – கதலச்பொல் தருக.  

அ) கடவுச்பொல்        ஆ) கடவுஅட்தட          இ) கடவுச்ெீட்டு        ஈ) இதெவு  

 

II. அ.  மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளி                             3 × 2 = 6  

15. வெனம் கவிதத யவறுபாடு தருக.  

16. ஒருமுக எழினி, பபாருமுக எழினி – குைிப்பு தருக  

17. கலிவிழா, ஒலிவிழா – விளக்கம் தருக.  

18. வறுதமயும் ெிறுதமயும் தருவது எது?  

 

ஆ. இரண்டு வினாக்களுக்கு விடையளி.                              2 × 2 = 4  

19. மன்ைம் என்ைால் என்ன?  

20. மனனப் பயிற்ெிக்கு உதவிய நூல்கள் யாதவ?  

21. சுரதா இயற்ைிய நூல்கள் யாதவ?  

 

 

III. ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி                                     7 × 2  = 14  

22. பொல்தலப் பிரித்தும் யெர்த்தும் பதாடரதமக்க.  

      அ. தாமதர              ( அல்லது )        ஆ. ததலதம  

23. பதாடரில் உள்ள பிதழகதள நீக்கி எழுதுக.  

      அ. ஐப்பெி அடமதழயில் ஊருனி நிதைந்தது.  

      ஆ. நம் மானிலம் வரட்ெியால் பாதிக்கப்பட்டது.  

24. பவண்பாவிற்குரிய ததளகள் யாதவ?  
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25. யபச்சு வழக்தக எழுத்து வழக்காக மாற்றுக.  

       அ. ரதவக்கு ெித்தப்பன காவலுக்குப் யபாவ பொல்  

       ஆ. ொய்ந்திரம் ெீக்கிரயம வந்துட்டு யபா  

26. பபாருள் யவறுபாடு அைிந்து பதாடர் அதமக்க.  

      அ)  புல் – புள்              ( அல்லது )       ஆ) தின்தம – திண்தம  

27. நான்கு பொற்கதளக் பகாண்டு பதாடரதமக்க.  

      விண்மீன், ஒளிர், எரி, விழு  

28. இலக்கணக் குைிப்பு தருக.  

      அ)  படுப்பதூஉம்               ஆ) ஒரீஇ  

29. புணர்ச்ெி விதி கூறு. – ஒருதமயுடன்  

30. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. – நிதனக்கின்ை  

31. ெிவாஜி பற்ைி மார்லன் பிராண்யடா கருத்து யாது?  

 

IV.அ. இரண்டு வினாக்களுக்கு விடையளி.                       2  ×  4  = 8  

32. நாட்டிய அரங்கின் அதமப்தப இளங்யகாவடிகள்  

      காட்ெிப்படுத்தும் பாங்கு  குைித்து உங்கள் கருத்தத எழுதுக..  

33. அைிவின் யமன்தம பற்ைி திருக்குைள் வழி விளக்குக.  

34. இராமலிங்க அடிகள் கந்தயவளிடம் எத்ததகயயார் உைவு  

      யவண்டுபமனக் யகட்கிைார்?  

 

ஆ. இரண்டு வினாக்களுக்கு விடையளி.                           2  ×  4  = 8  

35. மணலில் எழுதியது முதல் தற்காலம்வதர எழுதும்  

      முதையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்ைங்கதளத் பதாகுத்பதழுதுக.  

36. தமயாடல் – விழா பற்ைி எழுதுக.  

37. சூதும் கள்ளும் யகடு தரும் – திருக்குைள் வழி விவரிக்க.  

 

V. மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளி                                   3 × 4 = 12  
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38. எடுத்துக்காட்டு உவதமயணி            ( அல்லது )  

      பதாழில் உவதம அணி  

39. இலக்கிய நயம் ொராட்டுக. ( டமயக்கருத்து + 3 நயங்கள்)  

      அந்தியிருளாற் கருகும் உலகு கண்யடன் 

               அவ்வாயை வான் கண்யடன், திதெகள் கண்யடன் 

      பிந்தியந்தக் காரிருள்தான் ெிரித்த துண்யடா? 

              பபருஞ்ெிரிப்பின் ஒளிமுத்யதா நிலயவ நீதான் 

     ெிந்தாமல் ெிதைாமல் அழதக பயல்லாம் 

              யெகரித்துக் குளியரற்ைி ஒளியும் ஊட்டி 

     இந்தாபவன் யைஇயற்தக அன்தன வானில் 

                எழில்வாழ்தவச் ெித்தரித்த வண்ணந் தாயனா? 

- பாரதிதாென்  

 

40. கீழ்க்காணும் பதாடர்களில் அதடப்புக்குள் உள்ள பபயர்ச்பொல்தலத் 
பதாடர்களுக்கு ஏற்ைவாறு மாற்ைி எழுதுக.  

1. யநற்று முதல் ____________ (அதண) நீர்மட்டம் உயர்ந்து  

  வருகிைது. 

2. உங்களுக்கு ____________ (யார்) நன்தம என    

    நிதனக்கிைரீ்கள். 

3. முருகன் ____________ (யவகம்) பென்றும் யபருந்ததப்  

  பிடிக்க இயலவில்தல. 

4. நம்முதடய ____________ (யததவ) அளவு குதைந்தால்  

  மகிழ்ச்ெி பபருகும்.  

41. தமிழாக்கம் தருக. 

Popular as the ‘Cultural Capital’ of India, Tamil Nadu is extremely well-known for its marvellous temples 

and other architectural gems. The state rose to prominence primarily because of its well-known and 

outstanding Tanjore Paintings that flourished at the time of Chola dynasty in ancient Tanjavoor.In this 

traditional art form, the paintings showcase the embellished form of the sacred deities of theregion. The 

deities in the paintings are festooned with glass pieces, pearls, semi-precious stones, and gold and other 
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vibrant colours. In the modern times, Tanjore paintings look up to human figures, animals, floral motifs 

and birds as muses . 

 

VI. அ. பநடுவினா.                                                                            3  ×  6 = 18  

42. திருக்குைள் ஒரு வாழ்வியல் இலக்கியம் – நிறுவுக  

                                   ( அல்லது )  

      கவிதத எழுத அைிய யவண்டுவனவாகச் சுரதா  

      கூறுவனவற்தை விவரிக்க.  

43. பண்தடக்காலக் கல்வி முதையில் ஆெிரியர்  

      மாணவர்களுக்கிதடயய நிகழ்ந்த கற்ைல், கற்பித்தல்  

      முதைகதளத் பதாகுத்பதழுதுக.  

41. மகாநடிகதரக் கண்ட பாலெந்திரனின் மனயவாட்டத்தத  

      நயத்துடன் எழுதுக.  

                                  ( அல்லது )  

கிராமங்கள் தங்கள் முகவரிதய இழந்து வருகின்ைன – இது குைித்து உங்கள் 

கருத்தத விவரிக்க.  

 

ஆ. மனப்ொைப்ொைல்.                                                                   4  + 2  =  6  

1. விண்யவறு – எனத் பதாடங்கும் பாடல்  

2. பதாடர்பு – என முடியும் குைள்.  

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - வாழ்த்துகள் - - - - - - - - - - - - - -  
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