
இண்டாம் இடடப்பருவத்தேர்வு -  வினாப்பகுேி 2014 
 

பத்ோம் வகுப்பு - ேிழ் 

 

1 ேிப்பபண்   

(முேல் ற்றும் இண்டாம் ோள்) 
1. க ோடிட்ட இடம் 

2. ிடடகர்  

3. பதோருத்து  

4. ிணோ அடக்  

5. போிப்திற்சி ள் 

2 ேிப்பபண் 

1. ன்டமள் எல்னோந் டனோது எதுஃ 

2. ோருக்குப் தட ோலும் ீங்கு பசய் இனோது? 
3. ப டுப்தோர் இனோனுங் ப டுதர் ோர்? 

4. ல்னோர் போடர்பு ட ிடல்  எத்ன்டது? 
5. பதோருபல்னடப் பதோருபோ ச் பசய்து எது? 
6. தட ட இருடபப் கதோக்குது எதுபண ள்ளுர் கூறு ிநோர்? 
7. கந்ற்குரி பதோருள் ள் எட? 
8. கோம் – பதோருள் எழுது . 
9. சிபதருோன் எத்ன்டன் எண ோவுக் சர் கூறு ிநோர்? 
10. ஆற்றுல் என்தது ோது? 

11. தண்பு எணப்தடுது  ோது? 

12. அநிவு எணப்தடுது ோது? 

13. அபரிக்  இோசிரிரிடம்  ோந்ிடி ள் தற்நிப் பதண்ி கூநிது 
ோது? 

14.  ோந்ிடி டபக்  ர்ந் குஜோத் தோடனின்  ருத்து ோது? 
15. இகசுின் டனப்பதோிவு நூடனப் தடித்துக்  ோந்ிடி ள் உர்ந்து 

என்ண? 

16.  ோந்ிடி பக்கு இபம்தருத்ிகனக இல்தோ  அடந் 
உர்தண்பு ள் ோட? 

17.  ோந்ிடி ள் அநிப் கதோோட்டத்ில் உருோண இக் ங் ள் ோட? 
18.  ோந்ிடி ள் எடணப் தோம் என் ிநோர்? 

19. எற்டந அநபநிோ ப் கதோற்நகண்டும் என்று  ோந்ிடி ள் 
கூநிணோர்? 

20. இந்ிோின் ோழ்வு குநித்துக்  ோந்ிடி ள் கூறுது ோது? 
21. இோனிங் ர் எங்கு, எப்கதோது திநந்ோர்? 

22. இோனிங் ர் புதுபநி  ண்ட புனர் எணத கதோற்நப்தடக்  ோம் 
என்ண? 

23. சத்ி ருச்சோடனில் ள்பனோர் பசய் போண்டு ோது? 
24. பரும் திள்டப ளுக்கு இோனிங் ர் ங் ி அநிவுட ளுள் 

இண்டடணக் கூறு . 
 

 

4 ேிப்பபண் 

1. சீநோப்புோம் குநிப்பு எழுது . 
2. புனிின் ப ோடுஞ்பசல் ள் தற்நி உறுப்புனர் கூறுண ோட? 
3. தி ள் ோ த்டக்  ண்ட புனிின் ிடனட எழுது . 
4.  ோந்ிடி டபக்  ர்ந் ோட ம் எது? ிபக்கு . 
5. ணிகம் குநித்துக்  ோந்ிடி ள் கூநிது ோது? 
6. இன்ணோ பசய்ோட குநித்துக்  ோந்ிடி ள் கூநிது ோது? 

 

8 ேிப்பபண் 

1. பதரிோடத் துடோ க் ப ோள்டக் குநித்து ள்ளுர் கூறும் 
 ருத்து டபத் போகுத்து எழுது . 

2. பதோருள் பசல்ட  என்னும் அி ோத்ில் ள்ளுர் கூறும் 
போர்ந்  ருத்து டபத் போகுத்து எழுது . 

3. புனி சணித் தடனத்ின்  ருத்து டபத் போகுத்து எழுது  

4. ோழ்க்ட ில் அடணரும் தின்தற்ந கண்டி பநிமுடந ள் தற்நிக் 
 னித்போட ப் தோடல் கூறுணற்டநத் போகுத்து எழுது . 

 

ேிழ் இண்டாம் ோள் 

 2 ேிப்பபண் 
 

1. பதோருபோது ோது? 

2. முற்பதோருள் என்தது ோது? 

3.  ருப்பதோருள் என்தது ோது? 

4. லும் ல்சோர்ந் இடமும் எத்ிடக்குரிது? 
5. ஐப்தசி,  ோர்த்ிட  ஆ ி இருிங் ளும் எக் ோனத்ிற்குரிண? 
6. ட டநக்குரி  ோன அபவு ோது? 
7. முரு ன் எந்ினத்ிற்குரி பய்ம்? 
8. முல்டன ினத்ிற்குரி  ருப்பதோருள் ள் ோன் டண எழுது . 
9. புநத்ிட என்தது ோது? 

10. புநத்ிட ள் ோன் டணக் கூறு . 
11. ில்கதோர் தற்நி புநத்ிட ள் ோட? 
12. ோட த்ிட என்தது ோது? 
13. பதோருந்ோக்  ோம் தற்நி ிட ோது? 
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5 ேிப்பபண்  (அணி) 
. 

1. இட்டுந போில் என்நோல் என்ண? சோன்று  ோட்டி ிபக்கு . 
2. பசோற்பதோருள் தின்ருிடனி என்நோல் என்ண? சோன்று ந்து 

ிபக்கு . 
3. கர் அடணர்  ர் அருந்ோன் 

கண பசய்போழு  னோன்  -  அிடச் சுட்டி ிபக்கு . 
4. பசோல்லு  பசோல்னிற் தனுடட பசோல்னற்  

பசோல்னில் தணினோச் பசோல்  -  அிடச் சுட்டி ிபக்கு . 
5. படும்புணலுள் பல்லும் முடன அடும்புணனின் 

ீங் ின் அடணப் திந.  -  அிடச் சுட்டி ிபக்கு . 
 

6 ேிப்பபண்  (துடணப்பாடக்கட்டுட) 
 

1. குநட்டட னி  டின்  ருத்தும் பதோருளும் ோநோல் சுருக் ி 
ட . 

2. ஏடத்ோின் தோத்ிப் தடடப்டத ிபக் ி எழுது . 
3. இக் டில் ரும் இருகறு குடும்தங் பின் இல்திடண ிபக்கு . 
4. இனிண்ட் ிபன் தண்பு னன் டப ிபக் ி எழுது . 
5. அகோத்ிோசர் சமுோத்ிற்கு ஆற்நி போண்டு குநித்துக்  ட்டுட 

எழுது . 
 

5 ேிப்பபண்  (கடிேம்) 
 

1. சோடன / ின்ிபக்கு சிகண்டி  ோட்சி ஆடருக்கு. 
2. பள்பத்ில் மூழ் ி சிறுடணக்  ோப்தோற்நிடக் ோ  அண்ோ 

ிருது பதற்ந உன் ண்தடணப் தோோட்டிக்  டிம் எழுது . 
3. ஒய்வுபதறும் ிோசிரிடப் தோோட்டுல் 

 

5 ேிப்பபண் (பபாதுக்கட்டுட) 
 

1. அன்நோட ோழ்ில் அநிில் 

2. ோன் ிரும்பும்  ிஞர் 

3. கற்பு டல் 

4. ோரும் சமுோத் போண்டும் 

 
 

ோரிப்பு – ா.ோதாேன், அ.த.நி.ப, பலட்டூர் 
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