
     திவு எண்  
          

தநிழ் முதல் தாள் 
Language – Part  A – TAMIL  - Paper I 

(செய்மளும் உரபரைமம்) 
 

நபம் – 2.30 நணி                     நதிப்சண் 100 
 

அிவுரப 1. அனத்து யிாக்களும் சரினாக அச்சுப் தியாகிபள்தாக என்னதச்  சரிார்த்துக் 
ககாள்வும். 

 2. ீம் நற்றும் கருப்பு னநனன நட்டுமந னன்டுத்தவும்.  

குிப்பு 1. யினைகள் கதியாகவும், குித்த அயிதாகவும், கசாந்த னைனிலும்  அனநதல்மயண்டும்.  

 2. யிா எண் 49 க்கா யினை நட்டும் கசய்பள் யடியில் அனநதல்மயண்டும்.  

 

ிரிவு – I 

(நதிப்சண் 20) 
 

குதி – 1) 

 

உரின விரைரனத் நதர்ந்சதடுத்து எழுதுக.              6 x 1 = 6

  
 

1. திருயாசகத்தில் உள் ாைல்கின் எண்ணிக்னக............................ 
(அ) 668    (ஆ) 678    (இ) 658  

2 .உன்மல் என்தன் காருள்..................... 
  (அ) யருந்தாமத   (ஆ)  ினக்காமத   (இ) எண்ணாமத  

3. ந்தர் என்து...............மாி 
  (அ) பதல்   (ஆ) இனை    (இ) கனை  

4. ைன என்தன் காருள்................... 
  (அ) இன்ம்   (ஆ) ககாடி    (இ) துன்ம்  

5. ிந்த ாதங்கன உனைனனய............ 
  (அ) கபடிகள்   (ஆ) னானகள்    (இ) ன்ிகள்  

6. குமசகபர் திருயபங்கத்தின் ................. நதினக் கட்டிார். 
  (அ) ஐந்து   (ஆ) பன்று    (இ) ஆறு  

 
 

குதி – 2 

 

நகாடிட்ை இைத்ரத ிபப்புக.                  6 x 1 = 6 
 

7. தநிமக அபசு, ாமயந்தர் னைப்புகன ............................ ஆக்கிபள்து. 
8. மகாப்கருஞ்மசாமின் அனயக்கப் புயபாக யிங்கினயர்......................................... 
9. னயதருப்ம் என்து............கயி. 
10. கருாைக இனசக்குத் தாய் ம் ................இனசமன. 
11. இங்கிாந்தின் பதன்னந அனநச்சர்.......................... 
12.. யடிவுனை நாணிக்கநான என் நூன......................எழுதிார். 
 

குதி – 3 

 

சாருத்துக                   4 x 1 = 4 
 

13. ஆமி  - யம்  

14.  குரிசில்  - மதர்ச்சக்கபம்  

15. துகிர்  - னக  

16. இருள்  - தனயன்  
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குதி – 4 

விரைக்நகற் விா அரநக்க                  4 x 1 = 4 
 

17. கண்கின் சபக யிடுதனக்குப் கரினார் மாபாடிார். 
18. இைத்திற்கும் சூமலுக்கும் ஏற்த் கதாைக்கவுனப அனநதல் ன்று. 
19. மந்தநிமகத்தில் உழுயமப உனர்ந்தயபாக நதிக்கப்ட்ைர். 
20. காசி இந்துப் ல்கனக்கமகத்திற்கு காந்தி யந்திருந்தார். 
 
 

ிரிவு - II 
(நதிப்சண் 20) 

 

குதி – 1 

 

கீழ்க்காடம் விாக்களுள் எரவநனனும் ஐந்தனுக்கு மூன்று வரிகளுக்கு நிகாநல் விரைனி.    5 x 2 = 10 
 

21. கூனகனனபம் காக்னகனனபம் எடுத்துக்காட்டி யள்ளுயர் யிக்குயது னாது? 
22. கம்ர் – சிறு குிப்பு யனபக. 
23. யந்தயர் யாகீசர் எ அிந்ததும் அப்பூதினடிகள் என் கசய்தார்? 
24. யனல் தரும் யினவுகாகத் தநிழ்யிடுதூது கூறுய னானய? 
25. னகனந இருனப் மாக்குயது எதுகய யள்ளுயர் கூறுகிார்? 
26. கம்க உறுப்புகள் ான்கின எழுதுக. 
27. குமசகபர் எவ்கயம் கநாமிகில் யல்யர்? 
 

குதி – 2 

 

கீழ்க்காடம் விாக்களுள் எரவநனனும் ஐந்தனுக்கு மூன்று வரிகளுக்கு நிகாநல் விரைனி.   5 x 2 = 10 
 

28. கநாமிக்குரின கசவ்யினல் தன்னநகள் னானய? 
29. தினபப்ைச்சுருள் ற்ி ீயிர் அிய னானய? 
30. கல்யிப் ைங்கள் யானிாக ாம் அயி னானய? 
31. காந்தினடிகனக் கயர்ந்த குஜபாத் ாைின் கருத்து னாது? 
32. இபாநிங்கர் புதுகி கண்ை புயர் எ மாற்ப்ைக் காபணம் என்? 
33. யரும் ிள்னகளுக்கு இபாநிங்கர் யமங்கின அிவுனபகளுள் இபண்ைனக் கூறுக. 
34. ட்ைப்டிப்புகில் எனயமனனும் ான்கன எழுதுக. 
 

ிரிவு - III 
(நதிப்சண் 24) 

 

குதி – 1 

 

கீழ்க்காடம் விாக்களுள் எரவநனனும் மூன்னுக்கு ஆறு வரிகளுக்கு நிகாநல் விரைனி.       3 x 4 = 12 
 

35. கண்ணகிக்குப் ாண்டினன் கடுஞ்கசமினன் கூின நறுகநாமி னானய? 
36. கசந்தநினமச் கசழுந்தநிமாய்ச கசய்யதற்குப் ாபதிதாசன் கூறும் யமிகள் னானய? 
37. யிருத்தநாதயனப மாக்கி இபாநன் கூினனய னானய? 
38. ிகள் ானகத்னதக் கண்ை புினின் ினனன எழுதுக. 
39. சாதனப் பூக்கள் என்று எயற்ன இந்தினபனன் சுட்டுகிார்? 
 

குதி – 2 

 

கீழ்க்காடம் விாக்களுள் எரவநனனும் மூன்னுக்கு ஆறு வரிகளுக்கு நிகாநல் விரைனி.     3 x 4 = 12 
 

40. கண்கல்யி குித்துப் கரினார் கூறும் கருத்துகள் னானய? 
41. அம்மத்கர் கற் கல்யித் தகுதிகள் னானய? 
42. மச்சுக்கனனில் கநாமிபம் பனபம் எவ்யாறு அனநதல் மயண்டும்? 
43. உமவுத் கதாமில் குித்து எழுதுக. 
44. நிதமனம் குித்துக் காந்தினடிகள் கூினது னாது? 
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ிரிவு – IV 

(நதிப்சண் 10) 
கீழ்க்காடம் ாைரப் டித்து விாக்களுக்கு விரைனி.           5 
45. திகதாறு புனல்கநாமி தருநணி னணதரு  

  ருநணி கபாகற்  

 கதிர்கதாகு யருபுல் கனபகாரு திமிதரு  

  காயிரி யாைா  

 ிதிதரு கயினகபம் ிநகள் உரினநபம்  

  இனயனின பனைந்தி  

 நதினிி அபசர்ின் நபடி ணிகிர்  

  யாகம் ஆள்யமப.  

 

1. இப்ாைல் இைம்கற்றுள் நூல் எது? 

2. இப்ாைன எழுதினயர் னார்? 

3. இப்ாைில் இைம்கற்றுள் எதுனககன எழுதுக. 
4. காருது – என்தன் காருள் னாது? 

5. காயிரி யாைா என்து எம் நன்னக் குிக்கிது? 
6.  

கீழ்க்காடம் உரபரைரனப் டித்து விாக்களுக்கு விரைனி.                5  
 
46. உகின் கநாமி உருயம் கறுயதற்கு பன் இனச ிந்துயிட்ைகதன்ர். நிதன் தன் உணர்ச்சிகன 

கயிப்டுத்துயதற்கு இனசமன கருயினானிற்று. ண்னைக்காத் தநிமர்கின் யாழ்யில் இனச சிந்த 
இைத்னதப் கற்ிருந்தது. ண்கள், இனசக்கருயிகள், இனசக்கனஞர்கள், இனசப்ாைகள் எ இனச 
ற்ின ஏபாநா குிப்புகள் இக்கினத்தில் உள். கதால்காப்ினபம் சங்க இக்கினபம் 
சிப்திகாபபம் இனச நபபுகன கயிப்டுத்துகின். “பம்ின் நன“ என் கதால்காப்ினர் 
உனபப்தன்பம் இனச இக்கணநூல் உண்கை உணபபடிகிது. 

 

1. கநாமி உருயம் கறுயதற்கு பன்பு ிந்தது எது? 
2. தநிமர்கின் யாழ்யில் இைம்கற்து எது? 
3. இனசக் குிப்புகனத் தந்த நூல்கள் எனய? 
4. பம்ின் நன என் கசாற்காைர் இைம்கற் நூல் எது? 
5. இவ்வுனபப்த்திக்குப் காருத்தநா தனப்ிடுக. 

 

ிரிவு - V 
(நதிப்சண் 26) 

 

குதி – 1 

 

கீழ்க்காடம் விாக்களுக்குப் த்து வரிகளுக்கு நிகாநல் விரைனி.               2 x 6 = 12 

 

47. (அ) கண்ணகிக்கும் ாண்டினநன்ன் கடுஞ்கசமினனுக்கும் ைந்த கசாற்மாரின உனபனாைாக  
அனநத்து எழுதுக  

    (அல்து)  

        (ஆ) ிற்க மபநில்ன – ாைல்பம் இந்தினபனன் கூறுயயற்னத் கதாகுப்பு எழுதுக. 
 
 

48. (அ) தினபப்ைம் எடுத்தலுக்குத் மதனயனா ஆனத்தப் ணிகனத் கதாகுத்து எழுதுக  

(அல்து) 
        (ஆ) தநிமரின் நருத்துய அிவுகுித்துக் கூறும் கசய்திகனத் கதாகுத்து எழுதுக. 
 
 

குதி – 2 

 

49. செய்மள் வடிவில் விரை தருக.            2+2+6=10 
 

(அ)  எய்தற் – எத் கதாைங்கும் குள் 

(ஆ)  யிைல் – எ படிபம் குள் 

(இ)  நீன்மாக்கும்  - எத் கதாைங்கும் ாானிபத் திவ்யினப் ிபந்தம் ாைல். 
 

(தனாரிப்பு – பா.தாநநாதபன், அ.நந.ி.ள்ி, சநட்டூர் 614301. தஞ்ரெ நாவட்ைம்) 
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Padasalai’s Centum Coaching Team 

ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால 

ிரிண்ட் எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா 

ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி 
லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் 

தயண்டும். ஒரு தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன 

“கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க 

தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள்  சுனமுகயரிலன ”கறுர்” 

எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் 

ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் யிலடத்தாள் எழுதி 
அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் 

சுனயிாசநிட்ட கயரில் லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி 
அனுப்புயார். 

6. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த 

நாணயர்களுக்கும் உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, 
இச்தசலயனில் தங்கல இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால 
ஆசிரினர் குழுயில , நாணயர்கள் நிகுந்த  ணிவுடன் கதாடர்பு 

ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக 

காம். 

 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

Mr. R. DAMODARAN, M.A., B.Ed., M.Phil,  B.T.Asst., Govt High School, 

Melattur – 614 301. Pabanasam TK. Thanjavur District. Cell No: 9965851345 

 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., B.T.Asst., GHS, Arangaldurgam, Vellore District.:  

CellNo: 9994453649 

http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html

