
<.Nf.vk;.mg;Jy; fdp kju]h ,];yhkpah cah;epiyg; gs;sp> <NuhL. 

tFg;G : 8      myFj; Njh;T - 1           ghlk; : jkpo; 

fhyk; : 15 epkplk;                           kjpg;ngz; :10 

m.bghUs; TWf.(2) 

1.fyd; ?                                                        2.Kw;w ?                     

M.rupahd tpiliaj; njh;e;bjLj;J vGJf.(5) 

1. f w;wtUf;F mHF jUtJ??????????????????????? 

m ) j=;fk; M) bts;sp  ,) ituk; <) fy;tp              

2. `fydy;yhy;` vd;Dk; brhy;iy g; gpupj;J vGjf; fpilg;gJ?????????????? 

m) fyd; + yy;yh y; M) fyk; + my;yhy; 

,) fyd; + my;yhy; <) fyd; +  +dy;yhy; 

4.FkuFUguhpd;  fhyk;???????????? 

   m)fp.gp. 15  M)fp.gp.17   ,)fp.gp.18    <)fp.gp.16 

5.ePjpbewp tpsf;fj;jpy; cs;s  btz;ghf;fs;???????????? 

m)100  M)102 ,)103 <)104 

brhw;bwhlupy; mikj;J vGJf.(3) 

1. mHF   ?      

2. fw;wth;  ?  

 3. mzpfyd;   ?  

 

 

 

<.Nf.vk;.mg;Jy; fdp kju]h ,];yhkpah cah;epiyg; gs;sp> <NuhL. 

tFg;G : 8      myFj; Njh;T - 2           ghlk; : jkpo; 

fhyk; : 15 epkplk;                           kjpg;ngz; :10 

m.bghUs; TWf.(7) 

1.jlk; ?  

2.mfk;ghtk; ?  

3.g[j;jp ?  

4.ghij ?  

5.cs;sk; ?  

6.yhgk; ?  

7.vz;zp ?  

M.rupahd tpiliaj; njh;e;bjLj;J vGJf.(3) 

1. vd; ez;gh;  bgUk; g[ytuhf ,Ue;j nghJk;?????????????,d;wp thH;e;jhh; . 

m) nrhk;gy;    M) mfk;ghtk;    ,) tUj;j k;     <) btFsp 

2. ~nfhapyg;gh ~ vd;Dk; brhy;iy g; gpupj;J vGjf; fpilg;g J ???????????? 

m) nfh + mg;gh      M) nfhapy; + yg;gh       ,) nfhapy; + mg;gh                         

<) nfh + ,y;yg;gh 

3. giftd; ++ vd;wh Yk; vd;gjid r; nrh;j;bjGjf;  fpilf;Fk; brhy;???????? 

m) gifbtd;whYk;           M) giftbdd;whYk; 

,) giftd;btd;whYk;     <) giftdpd;whYk; 
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<.Nf.vk;.mg;Jy; fdp kju]h ,];yhkpah cah;epiyg; gs;sp> <NuhL. 

tFg;G : 8      myFj; Njh;T - 3          ghlk; : jkpo; 

fhyk; : 15 epkplk;                           kjpg;ngz; :10 

அ.                            .(3) 

1. அ               அ             ????????????? 

அ.             ஆ.         இ.                ஈ.     

2.                        

அ.இ          ஆ.         இ.          ஈ.      

 3.இ          ???????????????                            

      . 

அ.           ஆ.              இ.           ஈ.           

ஆ.       (3) 

 1.      ??????????????????        உ           இ         . 

 2.   உ   ஆ         ????????????????                  . 

3.          இ                    ??????????இ      .  

இ.        (4) 

1.இ             ?           

2. இ           ?          

3. இ              ?           

4.இ     அ        ?             

 

<.Nf.vk;.mg;Jy; fdp kju]h ,];yhkpah cah;epiyg; gs;sp> <NuhL. 

tFg;G : 8      myFj; Njh;T - 4           ghlk; : jkpo; 

fhyk; : 15 epkplk;                           kjpg;ngz; :10 

அ.சரிான லிடைடத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக(4) 

1.தபர்ச்தசால்யின் தபாருடர தலறுபடுத்துலது------------- ஆகும். 

அ. எழுலாய் ஆ.தசப்படுதபாருள் இ.பனிடய ஈ.தலற்றுட 

2. எட்ைாம் தலற்றுட ------------தலற்றுட என்று அடறக்கப்படுகிமது. 

அ. எழுலாய் ஆ.தசப்படுதபாருள் இ.லிரி ஈ. பனிடய 

 3.உைனிகழ்ச்சிப் தபாருள்----------------------- தலற்றுட லரும். 

அ. மூன்மாம்   ஆ.நான்காம்   இ.ஐந்ோம்     ஈ.ஆமாம் 

 4. ”அமத்ோன் லருலதே இன்பம்” இத்தோைரில் ------------தலற்றுட பின்று 
லந்துள்ரது.                  அ. இண்ைாம்   ஆ.மூன்மாம் இ.ஆமாம் ஈ.ஏறாம்  

5. யர் பாடனட லடரந்ோள்  -  இத்தோைர் -----------------தபாருடரக் குமிக்கிமது.                                                                                                                                                                                       

அ. ஆக்கல் ஆ.அறித்ேல் இ.தகாடை ஈ.அடைேல் 

6. ”தசங்குட்டுலனுக்கு ேம்பி இரங்தகா”  இேில் இைம்தபறும் நான்காம் தலற்றுடப் 
தபாருள்----------                                                                                                                                                      அ. 
அதுலாேல்    ஆ.தபாருட்டு    இ.முடம      ஈ.எல்டய 

 ஆ.தபாருத்துக.    (4)                                                                                                                                                                     

1. மூன்மாம் தலற்றுட - இானுக்குத் ேம்பி இயக்குலன் 

2. நான்காம் தலற்றுட -  பாரிினது தேர். 

3.ஐந்ோம் தலற்றுட   -  ண்குேிட தசய்ோன். 

4. ஆமாம் தலற்றுட  - ஏவுேல் கடயில் சிமந்ேலன் ஏகடயலன். 
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ehs; :                                   ,uz;lhk; gUtk; : jkpH;  

bray;ghL ?1 

jiyg;g[ :ghliyg; goj;J tpilaspj;jy;  ?vGJjy; 

ghlk; :ftpijg;ngiH : fy;tp mHnf mHF 

 

 

fw;nwhh;f;Ff;  fy;tp  eynd fydy;yhy; 

kw;nwhh; mzpfyk; ntz;lhthk; ? Kw;w 

KGkzpg;  g{Zf;Fg; g{z;ntz;lh  ahnu 

mHFf;F  mHFbra;  thh;. 

 

 

 

 

1.,g;ghly; thpfs; ,lk;bgWk; E}y; vJ> 

 

2.,g;ghliyg; ghoath; ahh;> 

 

3.,g;ghlypy; mike;j vJifr; brhy;iy vLj;J vGJf. 

 

4.ahUf;F ntW mzpfyd; njitap;y;iy> 

 

5.fyd; vd;gjd; bghUs; ahJ> 

 

ehs; :                                      bray;ghL ?2 

jiyg;g[ :mwptt[ Fwpj;J ,U epkplk; ngRjy; \ vGJjy; 

ghlk; :ftpijg;ngiH :g[j;jpiaj; jPl;L 
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ehs; :                                      bray;ghL ?3 

jiyg;g[ :ciug;gj;jpia cuf;fg; goj;jy; 

ghlk; : gy;Jiwf; fy;tp 

 

 

யாழ்யிற்கு உரின இன்த் துறகில் காயின இன்மும் 
ஒன்று . அதுவய முதன்றநனாது என்றும் கூாம். 
ாம் தநிமர்கள் ாம் ாட்டு இன்த்றத நுகப வயண்டும். 
அதற்காகத் தநிழ் இக்கினங்களுக்கு இறைவன செல் 
வயண்டும். தநிமில் இக்கினங்கள் ப் 
இருக்கின். 

     இனற்றக ஓயினம் த்துப்ாட்டு ,இனற்றக இன்க்கம் 
கித்சதாறக, இனற்றக யாழ்யினல் திருக்குள், 
இனற்றக இன் யாழ்வு ிறனங்கள் ெிப்திகாபமும் 
நணிவநகறயும்,  இனற்றக தயம் ெிந்தாநணி, இனற்றக 
ரிணாநம் கம்பாநானணம், இனற்றக அன்பு 
சரினபுபாணம், இனற்றக  இறயுள் வதயாப திருயாெக 
திருயாய்சநாமிகள் . இத்தநிழ் கருவூங்கற உன் 
உன் உள்த்திலும் இன் அன்றச் சொல்ால் 
சொல் இனாது.  

     இறஞர்கவ! தநிழ் இறஞர்கவ! 
சற்கரின      ிக்கும் வறு சற்ிருக்கிார்கள். 
தநிமிலும் ெிந்த இன்ம் இவ்வுகில் உண்வைா? 
தநிழ்க்காயினங்கறப் டியுங்கள். இன்ம் நுகருங்கள் 
என்று திரு.யி.க காப்ினக் கல்யி ற்ிக் கூறுகிார். 

 

 

 

ehs; :                                      bray;ghL ?4 

jiyg;g[ :rhd;Wfis tifg;gLj;Jf 

ghlk; : fw;fz;L : bjhif kw;Wk; bjhfhepiyj; bjhlh; 

 

rhd;Wfs;:  

gidkuk; / kyh;tpHp / ,ut[gfy;/ jha;je;ij 

btz;zpyt[ / MLbfho / fU=;Ftis / tsh;jkpH; / 

jiytz=;F/kiyf;Fif 

 
ntw;Wikj;bjhif 

 

 

tpidj;bjhif 

 

gz;g[j;bjhif 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
,Ubgabuhl;Lg; 

gz;g[j;bjhif 

 

ctikj;bjhif 

 
ck;ikj;bjhif 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/

