
முதல் இடைப்ருவத்ததர்வு ததர்ச்சி விாப்குதி 2014 
 

த்தாம் வகுப்பு - தநிழ்  

 

1 நதிப்பண்    

(முதல் நற்றும் இபண்ைாம் தாள்) 
1. கஔோடிட்ங இஙம்  

2. ிடஙகர்ஔ 

3. பஞோருத்துஔ  

4. ிோ அடடக்ஔ  

5. படோிப்ஞிற்ிஔள்  

2 நதிப்பண்  

1. ஏணோி தற்குிப்பு – டஔ. 
2. ஔசிகடோிோர் – குிப்பு எழுதுஔ.  
3. ஞிில்ணோ டன்ோய் ோழ்ஞின் ஞண்புஔதோஔக் ஔசிகடோிோர் 

குிப்ஞிடு ோட?  

4. ஔம்ஞர் – ிறு குிப்பு டஔ.  
5. டஔபடப் பஞோருள்ஔதோஔக் குஔன் பஔோண்டு பன் எட?  ோருக்குக் 

பஔோண்டு பன்ோன்?  

6. குஔன் இோடடக் ஔண்டு எவ்ோறு ஞசிந்து சங்ஔிோன்?  

7. குஔின் கண்டுகஔோள் ோது?  

8. அன்புத இி ஜோம் ஒர் ஐர்ஔள் உதோகோம் – ோர், ோரிஙம் கூிது?  

9. உணஔில் உள்த படோிஔளுள் இணக்ஔி. இணக்ஔச தபடங படோிஔள் 
எத்ட? 

10. போல்ஔோப்ஞிம் குித்து படர் எடிகோ கூறுது ோது?  

11. டிழ் படோிின் ித்ன்டடஔடத எழுதுஔ.  
12. படோிக்குரி பவ்ில் ன்டடஔள் ோட?  

13. ருபடோி ஜிடணபஞற்று ஜிற்ஞற்குரி குிப்ஞோடுஔள் ோட?  

 

4 நதிப்பண் 

1. ோிற்ஔோணன் ஞோண்டி டன்ட எவ்ோறு ோழ்த்ிோன்?  

2. ஔண்சஔி குித்து ோிற்ஔோணன் கூிற்ட எழுதுஔ.  

3. ிணப்ஞிஔோம் ஔோட்டும் கோஜோட்டு டன்ர்ஔதின் ிப்புஔள் ோட?  

4. ஔண்சஔிக்குப் ஞோண்டின் பஜடுஞ்பின் கூி டறுபடோி ோட?  

5. பஞண்ஔல்ி குித்துப் பஞரிோர் கூறும் ஔருத்துஔள் ோட?  

6. பஞண்ணுரிடடட ிதக்குஔ.  
7. டசக்பஔோடங குித்துப் பஞரிோர் கூறு ோட?  

8. அம்கஞத்ஔர் பஞற் ஔல்ித் குிஔள் ோட?  

9. ஔல்ி தர்ச்ிக்கு அம்கஞத்ஔர் ஆற்ி ஞசி ோது?  

 

8 நதிப்பண் 

1. ழுக்ஔபடஙடட ஞற்ி ள்ளுர் கூறும் ஔருத்துஔடத எழுதுஔ.  

2. ஔோணடிடண ள்ளுர் ி ஜின்று ிதக்குஔ  

3. டிழ் பம்படோிக்குரி ஏகனும் ஐந்து குிப்ஞோடுஔடத ிதக்ஔி எழுதுஔ.  

 
தநிழ் இபண்ைாம் தாள்  

 2 நதிப்பண் 
 

1. ஐஔோக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

2. ஓஔோக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

3. டஔம் எவ்பவ்ிஙங்ஔதில் ரும்? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

4. ஆபக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

5. பதிப்ஞடங என்ோல் என்? ோன்று ருஔ.  

6. குிப்பு என்ஞட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

7. இங்குித்ல் என்ோல் என்.? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

8. அடுக்குத்போஙர் என்ோல் என்? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

9. அடுக்குத்போஙருக்கும் இட்டஙக்ஔிதிக்கும் உள்த கறுஞோடுஔள் ோட?  

 

5 நதிப்பண்   (அணி) 
1. ற்குிப்கஞற் அசிடச் ோன்றுஙன் ிதக்குஔ.  

2. ஞ்ப்புஔழ்ச்ி அசிடச் ோன்றுஙன் ிதக்குஔ.  
3. இட்டு படோில் என்ோல் என்? ோன்று ஔோட்டி ிதக்குஔ.  

4. போற்பஞோருள் ஞின்ருஜிடணசி என்ோல் என்? ோன்று ந்து ிதக்குஔ.  

5. கர் அடர் ஔர் அருந்ோன்  

கட பய்போழுஔ ணோன்  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

6. போல்லுஔ போல்ணிற் ஞனுடங போல்ணற்ஔ  

போல்ணில் ஞிணோச் போல்  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

7. பஜடும்புலுள் பல்லும் படண அடும்புணின்  

ஜீங்ஔின் அடப் ஞி.  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

8. ிருக்குதில் உள்த அசி.  
 

5 நதிப்பண்   (கட்டுடப) 
1. ிக்ஔபம் ிறுகடிப்பும்  

2. ோடண ிிஔள்  

 
5 நதிப்பண்   (கடிதம்) 

1. குடிஜீர் ி கண்டி ஜஔோட்ி ஆடசருக்குக் ஔடிம்  

2. ஞத்ோம் குப்புப் பஞோதுத்கர்ில் பல் டிப்பஞண் பஞற் உன் ஜண்ஞடப் 
ஞோோட்டிக் ஔடிம்.  
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காாண்டுததர்வு 2014 

ததர்ச்சி அடைன வாசிக்கதவண்டின குதிகள்  

(இனல்  1  முதல் 6 வடப) 
 

தநிழ் முதல் தாள்  

ஒரு நதிப்பண்  

புத்ஔத்ில் உள்த ிடங கர்ஔ, கஔோடிட்ங இஙம் ஜிப்புஔ, பஞோருத்துஔ, ிோ 
அடடக்ஔ ஞகுி டற்றும் ரு டிப்பஞண் பஞோதுத் கர்வுிோக்ஔள்.  

 

குறுவிாக்கள்  

1. ஏணோி தற்குிப்பு – டஔ..  
2. ஞிில்ணோ டன்ோய் ோழ்ஞின் ஞண்புஔதோஔக் ஔசிகடோிோர் 

குிப்ஞிடு ோட?  

3. ஔம்ஞர் – ிறு குிப்பு டஔ.  
4. டஔபடப் பஞோருள்ஔதோஔக் குஔன் பஔோண்டு பன் எட?  ோருக்குக் 

பஔோண்டு பன்ோன்?  

5. குஔன் இோடடக் ஔண்டு எவ்ோறு ஞசிந்து சங்ஔிோன்?  

6. குஔின் கண்டுகஔோள் ோது?  

7. அன்புத இி ஜோம்ஒர் ஐர்ஔள் உதோகோம் – ோர், ோரிஙம் கூிது?  

8. அப்பூிடிஔள் எத்டஔ ஞண்ஞோதர்?  

9. அப்பூிடிஔள் எவ்பற்றுக்பஔல்ணோம் ிருஜோவுக்ஔசு எப் பஞர் 
டத்ோர்? 

10. ிருஜோவுக்ஔர் அப்பூிடிஔதிஙம் ிிபன்?  

11. ந்ர் ோஔீர் எ அிந்தும் அப்பூிடிஔள் என் பய்ோர்?  

12. பத் ிருஜோவுக்ஔசுக்கு கஜர்ந்பன்?  

13. ிருஜோவுக்ஔர் பத் ிருஜோவுக்ஔட எங்கம் உிர்த்பச் பய்ோர்?  

14. தம்கஞர் எழுோக கபோருர் பஞர் பன்பழு கண்டி ஔோசம் 
என்பஔோல்? -  ோர், ோரிஙம் கூிது?  

15. இப்கஞோது இங்கு அன் உோன் – ோர், ோரிஙம் கூிது?  

16. ணின் ப்புஔதோஔக் கூப்ஞடு ோட?  

17. ல் ரும் ிடதவுஔதோஔத் டிழ்ிடுதூது கூறு ோட?  

18. கஞோணிப்புணர்ஔடதத் ண்டிப்கஞோர் ோர்?  

19. உணஔில் உள்த படோிஔளுள் இணக்ஔி. இணக்ஔச தபடங படோிஔள் 
எத்ட? 

20. போல்ஔோப்ஞிம் குித்து படர் எடிகோ கூறுது ோது?  

21. டிழ் படோிின் ித்ன்டடஔடத எழுதுஔ.  
22. படோிக்குரி பவ்ில் ன்டடஔள் ோட?  

23. ருபடோி ஜிடணபஞற்று ஜிற்ஞற்குரி குிப்ஞோடுஔள் ோட?  

24. படோிடோற்ம் என்ோல் என்? \ 

25. ஔல்ிப்ஞஙங்ஔள் ோிணோஔ ஜோம் அி ோட?  

26. ிடப்ஞஙச்சுருள் ஞற்ி ஜீிர் அி ோட?  

27. பஔோடுங்ஔஙணோல் பஔோள்தப்ஞட்ங டிஔப் ஞகுிஔள் ோட?  

28. ஏற்றுடி, இக்குடி குித்துக் கூறும் தல்ஔள் ோட ? 

 

சிறுவிாக்கள் 

1. டிழ் படோி தர்ச்ி அடஙற்குப் ஞோிோன் கூறும் ிடஔஔள் 
ோட? 

2. ஔம்ஞோடோசம் – ிறுகுிப்ஞ டஔ.  

3. ீட, இணக்குன் ஆஔிகோரிஙம் குஔடப்ஞற்ி இோடன் கூிபன்?  

4. ிருத்டோட கஜோக்ஔி இோடன் கூிட ோட?  

5. டணனுக்குத் கோி கூறும் பய்ிிட ஜற்ிடசப் ஞோஙல்ித் 
போகுத்து எழுதுஔ.  

6. ோன்கோர் ஜட்புக்கு உடடோஔக் ஔருப்ஞடு ோட ? 

7. அம்கஞத்ஔர் பஞற் ஔல்ித் குிஔள் ோட?  

8. ஔல்ி தர்ச்ிக்கு அம்கஞத்ஔர் ஆற்ி ஞசி ோது?  

9. கஞச்ின் போஙக்ஔம் எவ்ோறு அடடல் கண்டும்?  

10. கஞச்ிட படிக்கும் படஔள் ிணற்ட எழுதுஔ.  

11. கஞச்சுக்ஔடணில் படோிபம் படபம் எவ்ோறு அடடல் கண்டும்?  

12. ஔஙல் ோசிஔம் குித்து  எழுதுஔ.  

13. உவுத் போில் குித்து எழுதுஔ.  
 

படுவிாக்கள்  

1. ழுக்ஔபடஙடட ஞற்ி ள்ளுர் கூறும் ஔருத்துக்ஔடதத் போகுத்து 
எழுதுஔ. 

2. ஔோணடிடண ள்ளுர் ி ஜின்று ிதக்குஔ.  

3. கோ டன்ோ எ ிதித்துக் ஔண்சஔி கூி ோட?  

4. ஔண்சஔிக்கும் ஞோண்டிடன்ன் பஜடுஞ்பினுக்கும் ஜஙந் 
போற்கஞோரிட உடோஙணோஔ அடடத்து எழுதுஔ.  

5. குஔனுக்கும் இோடனுக்கும்  ஜடஙபஞற் உடோஙடணத் போகுத்து எழுதுஔ.  

6. ஔங்டஔின் டறுஔட அடஙந் குஔிஙம் இோடன் கூிற்டத் 
போகுத்பழுதுஔ.  

7. பம்படோிக்குரி எடகனும் ஐந்து குிப்ஞோடுஔடத ிதக்ஔி எழுதுஔ.  

8. பஞண் பன்கற்த்ிற்ஔோ அடிப்ஞடஙத் கடஔதோஔப் பஞரிோர் 
கூிபள்தற்டத் போகுத்பழுதுஔ.  

9. பஞண் பன்கற்த்ிற்குத் டஙோஔ உள்தோஔப் பஞரிோர் 
கூறுற்ட எழுதுஔ.  

10. அம்கஞத்ஔரின் அரும்ஞசிஔள் குித்துத் போகுத்பழுதுஔ.  

11. அம்கஞத்ஔர் எத்டஔ இந்ிோட அடடக்ஔ ிரும்ஞிோர்?  
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நப்ாைம்  

1. ோழ்த்து, ிருக்குள், டிழ் தர்ச்ி, ஔம்ஞோடோசம், பஞரிபுோசம்.  

 

தநிழ் இபண்ைாம் தாள்  

 

ஒரு நதிப்பண்  

புத்ஔத்ில் உள்த இணக்ஔசப் ஞகுிஔள்,  படோித்ின் ஞிற்ி, எடுத்துக்ஔோட்டுஔள் 
உள்த ரு டிப்பஞண் பஞோதுத் கர்வு ிோக்ஔள்  

 

குறுவிாக்கள் (2 நதிப்பண்)  

1. ஐஔோக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

2. ஓஔோக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

3. போல் என்ோல் என்?  

4. படோிின் டஔஔள் ோடஃ  

5. இங்குித்ல் என்ோல் என்.? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

6. அடுக்குத்போஙர் என்ோல் என்? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

7. அடுக்குத்போஙருக்கும் இட்டஙக்ஔிதிக்கும் உள்த கறுஞோடுஔள் ோட?  

8. ிோ எத்ட டஔப்ஞடும்? அட ோட?  

9. ிடங எத்ட டஔப்ஞடும்? அட ோட?  

 

சிறுவிா  (5 நதிப்பண்) 
1. பண்ஞோின் பஞோது இணக்ஔசம் ோது? 
2. ஆிரிப்ஞோின் பஞோது இணக்ஔசம் ோது?  

3. ஆிரிப்ஞோின் டஔஔள் ோட?  

4. கஜரிட ஆிரிப்ஞோ எடுத்துக்ஔோட்டுத் ந்து ிதக்குஔ  

5. கர் அடர் ஔர் அருந்ோன்  

கட பய்போழுஔ ணோன்  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

6. போல்லுஔ போல்ணிற் ஞனுடங போல்ணற்ஔ  

போல்ணில் ஞிணோச் போல்  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

7. பஜடும்புலுள் பல்லும் படண அடும்புணின்  

ஜீங்ஔின் அடப் ஞி.  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

 

துடணப்ாைம்  

1. ஞரிிடோற்ஔடணரின் டிழ்ப்ஞற்ிட ிதக்குஔ.  

2. ஞரிிடோற்ஔடணரின் டிழ்த்போண்டிட ிரிக்ஔ.  

3. படல்ண படல்ண ட என்னும் ிறுஔடின் டடக்ஔருத்ட டோோடல் 
சுருக்ஔி எழுதுஔ.  

4. ஔடணஜோன் எவ்ோறு டம் ிருந்ிோன் என்ஞட ிதக்குஔ.  

5. அண்சோ எழுி ஔடித்ின் ஔருத்துக்ஔடதச் சுருக்ஔி எழுதுஔ.  

6. எம்.ி.ோடச்ந்ின் ஞற்ிக் ஔட்டுட எழுதுஔ.  

 

பநாழினாக்கம்  

1. 1 பல் 5 இணில் உள்த ஞத்ி, ஞபடோி ஆக்ஔம்.  

 

கவிடத அல்து கடதடன ிடவு பசய்தல்  

1. ஞள்தி, டட, பற்ி, ஔஙல், குந்ட, ஜட்பு  

 

டிவம் 

புத்ஔத்ில் உள்த ஞடிங்ஔள்  

 

சூழல் விா விடை  

1. புத்ஔத்ில் உள்தட  

 

கடிதம் 

 

1. குடிஜீர் ி கண்டி ஜஔோட்ி ஆடசருக்கு ிண்சப்ஞம்  

2. கஞருந்து ி கண்டிப் கஞோக்குத்துக் ஔஔ கடணோண்டட 
இக்குஜருக்குக் கூட்டுிண்சப்ஞம் எழுதுஔ.  

3. ஜீ ஔண்டு ஔதித் இஙம் குித்து ஜண்ஞனுக்கு  

 

கட்டுடப 

 

1. ிக்ஔபம் ிறுகடிப்பும்  

2. ஔோணத்ட பல்லும் ஔசிி  

3. டடஜீர் கஔரிப்பு  

 
 

தனாரிப்பு – பா. தாதநாதபன், அ.தந.ி.. பநட்டூர்  
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இபண்ைாம் இடைப்ருவத்ததர்வு ததர்ச்சி விாப்குதி 2014 
 

த்தாம் வகுப்பு - தநிழ்  

 

1 நதிப்பண்    

(முதல் நற்றும் இபண்ைாம் தாள்) 
3. கஔோடிட்ங இஙம்  

4. ிடஙகர்ஔ 

5. பஞோருத்துஔ  

6. ிோ அடடக்ஔ  

7. படோிப்ஞிற்ிஔள்  

2 நதிப்பண்  

1. ன்டடபள் எல்ணோந் டணோது எதுஃ  

2. ோருக்குப் ஞடஔோலும் ீங்கு பய் இணோது?  

3. பஔடுப்ஞோர் இணோனுங் பஔடுஞர் ோர்?  

4. ஜல்ணோர் போஙர்பு டஔிஙல்  எத்ன்டடது?  

5. பஞோருதல்ணடப் பஞோருதோஔச் பய்து எது?  

6. ஞடஔடட இருடதப் கஞோக்குது எதுப ள்ளுர் கூறுஔிோர்?  

7. கந்ற்குரி பஞோருள்ஔள் எட?  

8. கோம் – பஞோருள் எழுதுஔ.  
9. ிபஞருடோன் எத்ன்டடன் எ ஜோவுக்ஔர் கூறுஔிோர்?  

10. ஆற்றுல் என்ஞது ோது?  

11. ஞண்பு எப்ஞடுது  ோது?  

12. அிவு எப்ஞடுது ோது?  

13. அபடரிக்ஔ இோிரிரிஙம் ஔோந்ிடிஔள் ஞற்ிப் பஞண்டசி கூிது ோது?  

14. ஔோந்ிடிஔடதக் ஔர்ந் குோத் ஞோஙணின் ஔருத்து ோது?  

15. இகசுின் டடணப்பஞோிவு தடணப் ஞடித்துக் ஔோந்ிடிஔள் உசர்ந்து 
என்? 

16. ஔோந்ிடிஔதக்கு இதம்ஞருத்ிகணக இல்ஞோஔ அடடந் உர்ஞண்புஔள் 
ோட? 

17. ஔோந்ிடிஔள் அிப் கஞோோட்ஙத்ில் உருோ இக்ஔங்ஔள் ோட?  

18. ஔோந்ிடிஔள் எடப் ஞோம் என்ஔிோர்?  

19. எற்ட அபஜிோஔப் கஞோற்கண்டும் என்று ஔோந்ிடிஔள் கூிோர்?  

20. இந்ிோின் ோழ்வு குித்துக் ஔோந்ிடிஔள் கூறுது ோது?  

21. இோடணிங்ஔர் எங்கு, எப்கஞோது ஞிந்ோர்?  

22. இோடணிங்ஔர் புதுபஜி ஔண்ங புணர் எஞ கஞோற்ப்ஞஙக் ஔோசம் என்?  

23. த்ி ருடச்ோடணில் ள்தணோர் பய் போண்டு ோது?  

24. தரும் ஞிள்டதஔளுக்கு இோடணிங்ஔர் ங்ஔி அிவுடஔளுள் 
இண்ஙடக் கூறுஔ.  

 
 

4 நதிப்பண் 

1. ீோப்புோசம் குிப்பு எழுதுஔ.  
2. புணிின் பஔோடுஞ்பல்ஔள் ஞற்ி உடறுப்புணர் கூறு ோட?  

3. ஜஞிஔள் ஜோஔத்டக் ஔண்ங புணிின் ஜிடணட எழுதுஔ.  

4. ஔோந்ிடிஔடதக் ஔர்ந் ஜோஙஔம் எது? ிதக்குஔ.  

5. டிகஜம் குித்துக் ஔோந்ிடிஔள் கூிது ோது?  

6. இன்ோ பய்ோடட குித்துக் ஔோந்ிடிஔள் கூிது ோது?  

 

8 நதிப்பண் 

4. ழுக்ஔபடஙடட ஞற்ி ள்ளுர் கூறும் ஔருத்துஔடத எழுதுஔ.  

5. ஔோணடிடண ள்ளுர் ி ஜின்று ிதக்குஔ  

6. டிழ் பம்படோிக்குரி ஏகனும் ஐந்து குிப்ஞோடுஔடத ிதக்ஔி எழுதுஔ.  

 
தநிழ் இபண்ைாம் தாள்  

 2 நதிப்பண் 
 

10. ஐஔோக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

11. ஓஔோக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

12. டஔம் எவ்பவ்ிஙங்ஔதில் ரும்? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

13. ஆபக் குறுக்ஔத்ட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

14. பதிப்ஞடங என்ோல் என்? ோன்று ருஔ.  

15. குிப்பு என்ஞட எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

16. இங்குித்ல் என்ோல் என்.? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

17. அடுக்குத்போஙர் என்ோல் என்? எடுத்துக்ஔோட்டுஙன் ிதக்குஔ.  

18. அடுக்குத்போஙருக்கும் இட்டஙக்ஔிதிக்கும் உள்த கறுஞோடுஔள் ோட?  

 

5 நதிப்பண்   (அணி) 
6 ற்குிப்கஞற் அசிடச் ோன்றுஙன் ிதக்குஔ.  

7 ஞ்ப்புஔழ்ச்ி அசிடச் ோன்றுஙன் ிதக்குஔ.  
8 இட்டு படோில் என்ோல் என்? ோன்று ஔோட்டி ிதக்குஔ.  

9 போற்பஞோருள் ஞின்ருஜிடணசி என்ோல் என்? ோன்று ந்து ிதக்குஔ.  

10 கர் அடர் ஔர் அருந்ோன்  

கட பய்போழுஔ ணோன்  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

11 போல்லுஔ போல்ணிற் ஞனுடங போல்ணற்ஔ  

போல்ணில் ஞிணோச் போல்  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

12 பஜடும்புலுள் பல்லும் படண அடும்புணின்  

ஜீங்ஔின் அடப் ஞி.  -  அசிடச் சுட்டி ிதக்குஔ.  

13 ிருக்குதில் உள்த அசி.  
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5 நதிப்பண்   (கட்டுடப) 
8. ிக்ஔபம் ிறுகடிப்பும்  

9. ோடண ிிஔள்  

 
5 நதிப்பண்   (கடிதம்) 

3. குடிஜீர் ி கண்டி ஜஔோட்ி ஆடசருக்குக் ஔடிம்  

4. ஞத்ோம் குப்புப் பஞோதுத்கர்ில் பல் டிப்பஞண் பஞற் உன் ஜண்ஞடப் 
ஞோோட்டிக் ஔடிம்.  
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