
காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி  
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

தமிழ் முதல் தாள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

தகாடிட்ை இைத்டே நிரப்புக 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  29 
காலம் 45 நிமிைம் 
 
 

1. மாணிக்கவாசகர் பிறந்த ஊர்  ……………. 

2. மாணிக்கவாசகர் பாடல்கள் ……………..திருமுறறயில் இடம்பபற்றுள்ளன. 

3. மாணிக்கவாசகர் கட்டிய ககாவில் ………………உள்ளது. 

4. மாணிக்கவாசகர் ………………… தறைறமயறமச்சராகப் பணியாற்றினார் 

5. ஜி.யு.கபாப் திருவாசகத்றத ………………… பமாழியில் பமாழிபபயர்த்தார். 

6. திருவாசகத்திற்கு உருகார் ………….உருகார். 

7. றகதான் பெகிழ விகடன். இதில் பெகிழ என்பது …………என்னும் (தளர/தலர) பபாருளில் 

வந்துள்ளது. 

8. இறுவறர காணின் ………….. தறை (கிழக்காம்/ கிளக்காம்) 

9. மனவைிறமயுறடகயார் என்னும் பபாருள் தரும் பசால் ……………. (உறவ ார்/ உரவ ார்) 

10. இரட்றடக் காப்பியம் என்பன சிைப்பதிகாரமும் ………………..ஆகும்.. 

11. ெற்றிறண ஒன்பதடிச் சிற்பறல்றையும் ……………….. கபபரல்றையும் பகாண்ட நூல். 

12. அரி என்னும் பசால்ைின் பபாருள் …………………. 

13. கண்ணகனார் ………………..அறவக்களப் புைவர்களுள் ஒருவர். 

14. புறொனூறு …………… நூல்களுள் ஒன்று. 

15. கபாைிப்புைவர்கள் தறையில் குட்டுபவர் ………………. 

16. ொல்வறகப் பாக்களும் வயலுக்கு ………………….அறமந்துள்ளன. 

17. தமிழர் மனித வாழ்றவ ……………….. எனப் பிரித்தனர். 

18. குமரிக் கண்டத்தில் கதான்றிய முதல் மனிதன் கபசியபமாழி ……………… 

19. 2004 ஆம் ஆண்டு ……………திங்களில் தமிழ்பமாழிறயச் பசம்பமாழியாக ெடுவணரசு  அறிவித்தது. 

20. தமிழ் மிகவும் பண்பட்ட பமாழிபயனக் கூறிய பமாழியியல் அறிஞர் ……………. 

21. தமிழர்களிடம் இன்று பரவியுள்ள் …………..ஒன்று உண்டு. 

22. பபரியார் சமூக முரண்கறளயும் …………………………..எதிர்த்தவர். 

23. பவறும் கபச்சுக்கும் …………….கபச்சுக்கும் கவறுபாடு உண்டு. 

24. கபச்சு முடிவில் …………… கூறிக் கருத்திறன ெிறைொட்டி முடித்தல் கவண்டும். 

25. ெடிப்பாற்றல் மிக்கவறரயும் ெடிப்றபக் கற்றுத் தருபவறரயும் ……………..என அறழப்பர். 

26. படப்பிடிப்புக் கருவிறய ………………… பபாருத்துவதும் உண்டு. 

27. இயங்குருப் படங்கள் பார்ப்பதற்கு …………………. இருக்கும். 

28. இபைமூரியாறவ ………………ொகரிகத் பதாட்டில் என்பர். 

29. தனக்குவறமயில்ைா ஒரு ………………. தமிழ் இனம். 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி  
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிி்ழ் முேல் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

சரியான  ிடைடயத் வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  23 
காலம் 45 நிமிைம் 
 

 

1. பமய்தான்.........(அரும்பி /  அறும்பி) விதிர்விதிர்த்துன் 

....................................(விறரயார் / விறறயார்) கழற்கு. 
2. றகதான் பெகிழவிகடன். இதில் பெகிழ என்பது.........................(தைர / தளர) என்னும் பபாருளில் 

வந்துள்ளது. 
3. திருக்குறறளப் கபாற்றிப் பாடும் நூல் 

1. ொல்வர் ொன்மணிமாறை  2. திருவள்ளுவமாறை  3. இரட்றடமணிமாறை 

4. திருக்குறள் .................பவண்பாக்களால் ஆன நூைாகும். 
1. சிந்தியல்   2. குறள்   3. கெரிறச 

5. இறணயில்றை முப்பாக்கு இந்ெிைத்கத – எனப் பாடியவர் 

1. பாரதியார்  2. சுரதா  3. பாரதிதாசன் 

6. இறுவறர காணின் ..............................(கிழக்காம் /  கிளக்காம்)  தறை. 
7. மனவைிறமயுறடகயார் என்னும் பபாருள் தரும் பசால்.......................(உரகவார் / உறகவார்) 
8. ஏைாதி ...................................நூல்கள் ஒன்று. 

1.  பதிபனண்கமற்கணக்கு  2.  பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு   3. காப்பியம் 

9. கணிகமதாவியாரின் காைம்.......................... 
1. கி.பி.மூன்றாம் நூற்றாண்டு  2. கி.பி. ொன்காம் நூற்றாண்டு  3. கி.பி.ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 

10. மருந்துப் பபாருள்களின் பபயரில் அறமந்த இரு நூல்கள்.....................,  

1.  திருக்குறள், ென்னூல்  2. திரிகடுகம், ஏைாதி   3.  ெற்றிறண, அகொனூறு. 
11. இளங்ககாவடிகள்......................ொட்றடச் கசர்ந்தவர். 

1.கசாழ  2.  கசர  3. பாண்டிய. 
12. பெஞ்றச அள்ளும் சிைப்பதிகாரம் என்று பாடியவர்........................... 

1. கவிமணி  2.  பாரதிதாசன்  3.  பாரதியார் 

13. குடும்ப விளக்கு..................பறடப்புகளுள் ஒன்று. 
1.  பாரதியார்  2.  பாரதிதாசன்   3. சுரதா 

14. பாரதிதாசனார்......................... என அறழக்கப் படுகிறார். 
1. புரட்சிக் கவிஞர்  2. கதசியக் கவிஞர்  3. உவறமக் கவிஞர் 

15. கம்ப ராமாயணம்.................காண்டங்கறளக் பகாண்ட நூல். 
 1.  ஐந்து  2.  ஆறு   3. மூன்று 

16. சரசுவதி அந்தாதி ...................................இயற்றிய நூல்கள் ஒன்று. 
1.  கம்பர்  2.  ஒட்டக்கூத்தர்   3. புககழந்தி 

17. கம்பறரப் புரந்தவர்.......................... 
1. ஔறவயார்  2.  புககழந்தி  3.  சறடயப்ப வள்ளல். 

18. ெல் என்னும் அறடபமாழி பபற்ற நூல் 

1.அகொனூறு  2.  கைித்பதாறக   3. ெற்றிறண 

19. ெற்றிறணறயத் பதாகுப்பித்தவர்......................... 
பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி  2.  இளம்பபருவழுதி  3.  உக்கிரப் பபருவழுதி 

20. ெற்றிறண.................நூல்கறளச் சார்ந்தது. 
1. பத்துப்பாட்டு  2. எட்டுத்பதாறக  3. பதிபணன்கீழ்க்கணக்கு 

21. கசக்கிழார் பபருமாள் அருளியது.......................... 
 1.  சிவபுராணம்  2.  பபரியபுராணம்   3. தைபுராணம் 

22. தம் வடீ்டிலுள்ள அறனத்துப் பபாருள்களுக்கும் திருொவுக்கரசர் எனப்பபயர் சூட்டியவர்....... 
1.  அப்பூதியடிகள்    2.  மாறொயனார்   3. திருெீைகண்டர் 

23. பக்திச்சுறவ ெனி பசாட்ட பசாட்டப் பாடிய கவிவைவ எனப் பாடியவர்................... 
 1.  பப. சுந்தரனார் 2.  மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார்  3. கவிஞர் பவ. ராமைிங்கனார் 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி  
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் முேல் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

சரியான  ிடைடயத் வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக /  ினா ாக மாற்றுக 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  26 

காலம் 45 நிமிைம் 
 

1. பதினாறு பசவ்வியல் தன்றமகறளக் பகாண்டது பசம்பமாழி எனக் கூறியவர்.................... 
1.  திரு.வி.க    2. உ.கவ.சா  3. பாவாணர்   

2. இன்றறய மதுறரயில்...................................தமிழ்ச்சங்கம் இருந்தது. 
1.  மூன்றாம்  2.  இரண்டாம்  3. முதைாம் 

 

3. அரசின் அறனத்துத் துறறகளிலும் பபண்கள் பணியாற்றும்கபாது ெம் சமுதாயத்தில் புரட்சி 
ஏற்படும் என்றவர் 

1.  திரு.வி.க    2. பபரியார்  3. பாரதிதாசன்  

4. பபண் அடிறம ஆனதற்கு உரிய காரணங்களுள் ஒன்று.................இல்றை. 
1. வாக்குரிறம  2.  கபச்சுரிறம  3. பசாத்துரிறம  

5. மும்றபயில் அம்கபத்கர் சிறிதுகாைம்.............................கபராசிரியராகப் பணியாற்றினார். 
1. வாணிகவியல்   2.  அறிவியல்   3. பபாருளியல் 

6. அம்கபத்கருக்கு இந்திய அரசு வழங்கிய  விருது....................... 
1. பத்மஸ்ரீ  2. பாரத ரத்னா  3.  பத்ம விபூஷன் 

7. நுண்ணிய நூல் பை கற்றவர்க்கக அறமந்த அரிய கறை..... 
1. ஓவியக்கறை  2.  இறசக்கறை  3. கபச்சுக்கறை 

8. கமறடப்கபச்சில் மக்கறள ஈர்த்தவர்............... 
1. கபரறிஞர் அண்ணா  2. மு.வரதராசனார்  3. திரு.வி.க 

9. பண்பணாடு தமிபழாப்பாய் எனத் பதாடங்கும் பாடல் இடம்பபறும் நூல்.. 
1. திருவாசகம்  2. திருக்குறள் 3. கதவாரம் 

 
 ினா ாக மாற்றுக 

 
                                                 

10. பபண்கள் உரிறம பபற்றுப் புது உைறகப் பறடக்ககவண்டும் என்று விரும்பியவர் பபரியார். 

11. பபரியார் பபண்ணுரிறமக்கு ஊறுவிறளவிக்கும் பறழய ெம்பிக்றககறள ஏற்க மறுத்தார். 

12. பசய்திப் படங்கள் வாயிைாக ெிகழ்வுகறள ெம் இருப்பிடத்திகைகய கண்டு களிக்கைாம். 

13. திறரயரங்குகளில் திறரப்படம் காட்ட ஒளிஒைிப் படக்கருவி பயன்படுகிறது. 

14. தமிழர்கள் அரபு ொட்டுடனும், யவன ொட்டுடனும் வாணிகத் பதாடர்பு பகாண்டிருந்தார்கள். 

15. தமிழர் மனித வாழ்றவ அகம், புறம் எனப் பிரித்தனர். 

16. கமறடப் கபச்சு மிகுந்த பயறனத் தரவல்ைது. 

17. பதாடக்கம், இறடப்பகுதி, முடிவு கபச்சின் முக்கூறுகள் 

18. உைக இைக்கியங்களில் முதன்றம பபற்றறவ சங்க இைக்கியங்கள் 

19. இபைமூரியாறவ மனித ொகரிகத் பதாட்டில் என்பர் 

20. ெமக்குக் கிறடத்த இைக்கண நூல்களுள் மிகப் பழறமயானது பதால்காப்பியம். 

21. இைக்கணம் வகுத்தபின்கப இைக்கியம் கதான்றியது 

22. தமிழர்கள் ெிைத்றத ஆறுவறகயாகப் பிரித்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள். 

23. நுண்ணிய நூல் பை கற்றவர்க்கக அறமெத அரிய கறை கபச்சுக்கறை 

24. உைகில் ஆறாயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட பமாழிகள் உள்ளன. 

25. ெடிப்புக் கறைறயயும் அரசியறையும் தம் இரு கண்களாக்க் கருதினார் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன். 

26. திறரப்படம் எடுப்பதறனவிடச் பசய்திப்படம் எடுப்பது கடினமாகும். 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் முேல் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

த ாருத்துக 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  23 
காலம் 45 நிமிைம் 
 
 

பசால்   பபாருள் 

1. விறர - உடல் 

2. கழல் - பபருகி 
3. ததும்பி - மணம் 

4. பமய் - அணிகைன்  

 
 
 
 

5. புகார்க் காண்டம்  - 13 காறதகள் 

6. மதுறரக் காண்டம் - 7  காறதகள் 

7. வஞ்சிக் காண்டம் - 10 காறதகள் 

        15 காறதகள் 
 
 
 

8. இடர்  - ெிைவு 

9. ொவாய்  - துன்பம் 

10. இறற  - படகு 

11. இந்து  - தறைவன் 
 
 

 

12. பசறு  - பறனகயாறைப்பபட்டி 

13. வித்து  - புதுவருவாய் 

14. யாணர்  - விறத 

15. வட்டி  - வயல்  
 
 
 

16. கமதி  - சிவன் 

17. சந்தம்  - எருறம 

18. ககாதில்  - அழகு 

19. அங்கணர் - குற்றமில்ைாத  பசு 

 
 
 
 

20. ஈஸ்ட்மன்  - ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் கருவி 
21. எடிசன்   - படச்சுருள் 

22. எட்வர்ட் றமபிரிட்சு - கருத்துப்படம் 

23. வால்ட் டிஸ்னி  - இயக்கப்படம் 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் இரண்ைாம் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

உரிய  ிடை மற்றும் வகாடிட்ை இைம் நிரப்புக 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  18 
காலம் 45 நிமிைம் 
 

உரிய விடைடயத் தேர்ந்பேடுத்து எழுதுேல் 
 

1. இளவழகன் வந்தான்.  இது ........................பதாடர்.  

1. குறிப்பு     2.  பவளிப்பறட   3. எதுவுமில்றை.  

2. மாடு என்னும் பசால் ....................... ஆகும். 
1. உயர்திறணப்பபாதுப்பபயர்  2. அஃறிறணப் பபாதுப்பபயர்  3. விரவுப்பபயர் 

3. மாடு கன்றற ஈன்றது. இத்பதாடரில் மாடு என்பது.................குறிக்கும் 

1. பசு   2. காறள   3. கன்று 
4. வடக்கு என்னும் திறசப்பபயபராடு பிற திறசகள் வந்து கசரும்கபாது.............. 

1. ெிறைபமாழி ஈறு ெீங்கும்  2. ெிறைபமாழி ஈறும் பமய்யும் ெீங்கும்  3. வருபமாழி முதல் 
பகடும்.  

5. கமற்கு  ொடு  .......................எனச் கசரும். 
1. கமற்கு ொடு 2. கமொடு  3. கமனாடு 

6. கருறம  குழி  என்பது .............. எனும் விதிகளின் படி  புணரும். 
1. ஆதிெீடல், இனமிகல்  2. தன்பனாற்றிரட்டல், இறடயுகரம் இ ஆதல்  3.ஈறுகபாதல், 

இனமிகல் 

 

 
ககாடிட்ட இ்டம் ெிரப்புதல் 

 
7. பூங்குழைி பபாம்றம பசய்தாள். இத்பதாடறரச் பசயப்பாட்டு விறனயாக மாற்றும்கபாது, 

பபாம்றம......................பசய்யப்.............. என வரும். 

8. அழகன் பாடம் எழுதுகிறான்.  இத்பதாடரில், ஓர் எழுவாய் ஒரு பயனிறைறயக் பகாண்டு 

முடிந்தால் ......................... பதாடர் ஆகும். 

9. அன்பரசன் திருக்குறறளக் கற்றான்.  இத்பதாடர் பிறவிறனயாக மாறும்கபாது, அன்பரசன் 

திருக்குறறள.............................என வரும். 

10. ஒரு பசால் தனித்து ெின்று பபாருள் தருவது................................... 

11. பதாழிறைக் குறிக்கும் பசால்................................. 

12. விறனமுற்று  ..........................., .............................. என இருவறகப்படும். 

13. ஓர் எச்ச விறன ...............பகாண்டு முடிந்தால், அது பபயபரச்சம் எனப்படும். 

14. ஒரு பபாருள் குறித்துவரும் பசாற்கறளகய........என்பர் 

15. ஒரு பபாருட் பன்பமாழிக்குச் சான்று............................ 

16. இது பசய்வாயா என்னும் வினாவிற்கு வயிறு வைிக்கும் எனக் கூறுவது.............விறட. 

17. ஆடத் பதரியுமா என்னும் வினாவிற்குப் பாடத் பதரியும் எனக் கூறுவது..............விறட. 

18. ென்னூல் கிறடக்குமா எனக் கறடக்காரரிடம் ககட்பது..........வினா. 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் இரண்ைாம் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

வகாடிட்ை இைம் /நிரப்புதல் 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  25 
காலம் 45 நிமிைம் 
 
 

பதாடறர மாற்றி அறமக்க 

1. திருக்குறறள  அறனவரும் அறிவர்  -  வினாத்பதாடாக மாற்றுக. 
2. இமயமறை மிகவும் உயரமானது  -  உணர்ச்சித் பதாடராக மாற்றுக. 
3. கிளி கல்ைால் அடிபட்டது – உணர்ச்சித் பதாடராக மாற்றுக. 
4. வாரியார், “குழந்தாய்!  ொள்கதாறும் திருவாசகம் படிக்ககவண்டும்’’ என்றார் – 

அயற்கூற்றாக்குக. 
5. கெற்று புயல் வசீியது. மரங்கள் சாய்ந்தன – கைறவத்பதாடராக மாற்றுக. 

சந்திப்பிறழயற்ற பதாடராக மாற்றுக. 
6. கயிற்றுகட்டிைில் தன்றன மறந்து உறங்கினான் 

ஒருறம பன்றம பிறழ ெீக்குக. 
7. அவன் கவிஞன் அல்ை. 

பிறபமாழி பசால்ைற்ற பதாடராக்குக. 
8. அவர்களிருவர்க்கும் இறடகய விவாதம் ெடந்தது. 

வழுஉச் பசால்ைற்ற பதாடர் ஆக்குக. 
9. வைதுபக்கச் சுவற்றில் எழுதாகத. 

 

ததொறகச் பசாற்கறள விரித்பதழுதுக. 
10. இருவிறன 

11. முத்தமிழ் 

12. மூகவந்தர் 

13. ொனிைம் 

14. ஐந்திறண 
 
உரிய கவற்றுறம உருறப இறணத்து எழுதுக. 
 

15. ொன் (கு) மறழயில் ெறனவது பிடிக்கும். 
16. அண்ணன், தம்பி வடீு (கு) பசன்றார் 

17. மாணவர்கள் (ஐ) வட்டமாக உட்சாரச் பசய்க. 
18. ொன் (கு) திருக்குறளில் ஆர்வம் மிகுதி. 
19. கவல்விழி திருக்குறள் (ஐ) படித்தாள். 

 
இளறமப் பபயர்கறளப் பபாருத்துக 

20. ஆடு  - கன்று 

21. மான்  - பிள்றள 

22. கீரி  - குட்டி 

23. சிங்கம்  - குஞ்சு 

24. ககாழி  - குருறள 

 
ெிறுத்தற்குறி இடுக. 

25. சட்டத்றத மதிப்கபாம் குற்றம் கறளந்த வாழ்றவ வாழ்கவாம் சட்டம் ெம்றம காக்கும் 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் இரண்ைாம் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

தமாழித்திறன்  யிற்சி 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  32 
காலம் 45 நிமிைம் 
 
உவம உருபு இறணத்த எழுதுக 

1. மான் ..........மருளும் பார்றவ (உரிய உவறம உருபு இறணத்து எழுதுக) 
 

பதாறக உவறமகறள விரிவுவறமகளாக மாற்றி எழுதுக. 
2. மதிமுகம் 
3. பவளவாய் 

 
விரிவுவறமகறளத் பதாறகயுவறமயாக மாற்றக. 

4. கயல்விழிகபான்ற விழி 
5. கிளி கபான்ற பமாழி 
 

அறடப்புக்குறிக்குள் உள்ளவாறு மாற்றுக. 
6. மைப்பாதம்   (உருவகமாக) 
7. விழிக்கயல்   (உவறமயாக) 
8. கனிவாய்     (உருவகமாக) 
9. பல்முத்து     (உவறமயாக) 
10.  

பிறபமாழிச்பசாற்களுக்குரிய தமிழ்ச்பசாற்கறள எழுதுக. 
 

11. கஷத்திரங்கள்கதாறும் பசன்று விக்கிரகங்கறள வழிபடுக.ஷ 

12. இம்மார்க்கத்தில் யாத்திறர பசல்லுங்கள். 
13. இந்த ஷர்ட் மிகவும் காஸ்ட்ைியானது. 
14. ொறள ெடக்கவிருக்கும் கமட்சில் இந்தியா கண்டிப்பாக வின் பசய்யும். 
15. ொன் இந்தக் காகைஜின் ஓல்ட் ஸ்டுடண்ட்.  

 

உவறமகறளச் பசாற்பறாடரில் அறமக்க 

16. பசுமரத்தாணிகபாை 

17. குன்றின்  கமைிட்ட விளக்குப்கபாை 

18. அனைிறடப்பட்ட புழுறவப்கபாை 

19. கடைில் கறரந்த பபருங்காயம் கபாை 

20. இைவு காத்த கிளி கபாை 

21. காதில் ஈயத்றதக் காய்ச்சி ஊற்றியது கபாை 

22. அடியற்ற மரம்கபாை 

23. மறடதிறந்த பவள்ளம்கபாை 

24. கல்கமல் எழுத்துகபாை 

25. அத்தி பூத்தாற்கபாை 

26. மறழகாணாப் பயிர்கபாை 

27. மைரும் மணமும்கபாை 

28. கவைிகய பயிறர கமய்ந்ததுகபாை 

29. கீரியும் பாம்பும்கபாை 

30. உள்ளங்றக பெல்ைிக்கனிகபாை 

31. கிணற்றுத்தவறளகபாை 

32. ெிைவும் வானும்கபாை 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் இரண்ைாம் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

தமாழித்திறன்  யிற்சி 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  32 

காலம் 45 நிமிைம் 
 
மரபுத் பதாடர் பபாருளறிக 

 

1. ஆயிரங்காைத்துப் பயிர் 

2. எடுப்பார் றகப்பிள்றள 

3. ஏட்டுச்சுறரக்காய் கறிக்குதவாது 

4. அவறை ெிறனத்து உரறை இடித்தல் 

5. முதறைக் கண்ணரீ் 

6. அவசரக் குடுக்றக 

7. ஆகாயத்தாமறர 

8. கம்பி ெீட்டல் 

9. தாளம்கபாடுதல் 

10. கானல்ெீர் 

11. பஞ்சாய்ப் பறத்தல் 

12. குட்டிச் சுவர் 

13. பகாட்டியளத்தல் 

14. வல்ைினம் மிகும் இடம் ஒன்றனுக்குச் சான்று தருக 

15. வல்ைினம் மிகா இடம் ஒன்றகுக்குச் சான்று தருக. 
 

ஒருறம பன்றம ெீக்குக 

16. திறரயரங்குகளில் திறரப்படம் காட்ட ஒளி ஒைிப்படக்கருவி என்ற கருவி பயன்படுகின்றன. 
17. ெமது சமுதாயத்தில் அறிவியலும் பதாழில்நுட்பமும் ஆங்காங்கு ஒளிபரப்பும் மின் விளக்குகள் 

கபால் இருக்கின்றது. 
18. இன்று கபருந்துகள் ஓடாது. 
19. ஓர் அணில் மரத்தில் ஏறின. 
20. ொன் வாங்கிய நூல் இது அல்ை. 

 

பதாடருக்கு ஏற்ற வினா அறமக்க. 
21. திறரப்படம் எடுப்பதறனவிடச் பசய்திப்படம் எடுப்பது கடினமான பணியாகும். 
22. ெடிப்புக் கறைறயயும் அரசியறையும் தம் இருகண்களாக எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் கருதினார். 

 

மரபுத் பதாடருக்ககற்ற பபாருறளத் கதர்ெபதடுத்து எழுதுக. 
23. இளங்ககாவின் குடும்பத்தினர் வாறழயடி வாறழயாக கவளாண்றமத் பதாழில் பசய்து 

வருகின்றனர். 
1. வாறழ பயிரிடுதல்  2. பரம்பறர பரம்பறரயாக  3. பயிர்த்பதாழில் 

24. எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் திறரவானில் பகாடி கட்டிப் பறந்தார். 
1. தனிப்புககழாடு விளங்கினார்  2. பகாடி கட்டுதல்  3. கனவு காணுதல் 

 

மரபுத் பதாடர்கறளத் பதாடரில் அறமத்து எழுதுக 

25. சீட்டுக் கிழிந்து விட்டது 

26. முதறைக்கண்ணரீ் 

27. கயிறு திரித்தல் 

 

பசாற்களுக்கு இருபபாருள் எழுதுக 

 

28. ஆறு    ...................,  ...................... 
29. திங்கள் ......................, ....................... 
30. மாறை ......................., ...................... 
31. ெறக  .........................., ..................... 
32. பமய் ..........................., .......................  
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
ஒரு மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் இரண்ைாம் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

தமாழித்திறன்  யிற்சி 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  18 
காலம் 45 நிமிைம் 

 
 

தமிழில் எழுதுதல் 

 

1. டாடி, வர்ற சண்பட எனக்குப் பர்த்கட, ெீங்க இன்னும் எனக்குப் பர்த்கட டிரஸ் 
எடுக்கவில்றைகய, பவாய் டாடி? என்கனாட பிரண்ட்றைபயல்ைாம் வடீ்டுக்கு வரச்பசால்ைிக் 
கால் பண்ணியிருக்ககன்.  

சண்பட வர்றதுக்கு இன்னும் ைிக்ஸ் கடஸ் இருக்கு. கடான்ட் பவார்ரி, டுமாகரா ஈவினிங்
 ஷாப்பிங் கபாகைாம். இப்ப உனக்கு கேப்பிதாகன.” 

 

2. சுகரஷ் வாட் கேப்பண்ட்? ஏன் கைட்டா வர்கற? வழியிகை ஒகர டிராபிக் ஜாம்டா, 
அதனால்தான் கைட்.  சரி...சரி..பஸ் எத்தறன மணிக்கு வரும்? டிக்பகட் கிறடச்சுதா?  

பஸ் படன் கதர்ட்டிக்கு வரும்.  ைாஸ்ட் வகீ்கக ரிசர்வ் பசய்தாச்சு. 
 

சந்திப் பிறழகறள ெீக்கி எழுதுக 
 

3. தமிழில் வரைாற்று கருத்துக்கறளயும், பண்பாட்டு கூறுகறளயும் காணமுடியும். 
4. அறிவு ஒளிபபற அங்கு கசாதி தரிசன புதுறமறய புகுத்தினர். 
5. ஏறழகளுக்கு பபாருள் பபறாமல் வாதாடி ெீதி பபற்று தந்தார். 
6. மனித இனத்தின் மரபு பசல்வமாக தமிழ்பமாழி விளங்குகின்றனது. 

 

சூழல் வினொ விடை 
 

7. மாறன் பத்தாம் வகுப்புப் படிக்கின்றான். சிை ொட்களாக அவனுறடய பசயல்களில் மாற்றம்  
ஏற்பட்டிருப்பறதப் பபற்கறார் உணர்ந்தனர்.  பள்ளி கெரம் முடிந்ததும் அவன் வடீ்டிற்குத் 
தாமதமாக வருகின்றான்.  காரணம் ககட்டால், உண்றமறயச் பசால்ை மறுக்கின்றான். வடீ்டில் 
அடிக்கடி பணம் ககட்டுத் பதாந்தரவு பசய்கின்றான். ெல்ை ெண்பர்களுடன் அவன் பழகாதகத 
இதற்குக் காரணம் என்ற பபற்கறார் ெிறனக்கின்றனர். 
 
 

பபற்தறார் மாறடனப் பற்றி நிடனப்பது சரியா? 

நாம் எப்படிப்பட்ை நண்பர்கதளாடு நட்புபகாள்ள தவண்டும்? 

இச்சூழலில் பயன்படுத்ேதவண்டிய வாழ்வியல் ேிறன்கள் யாடவ? 
 

8. இரண்டு ொள் பபய்த மறழயின் காரணமாக, அன்று பள்ளிக்கு விடுமுறற அறிவிக்கிறார்கள். 
பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்கள் தத்தம் வடீ்டிற்குத் திரும்புகிறார்கள். ஆனால் கதிரவனின் வகுப்புத் 
கதாழர்கள், அவறனத் திறரப்படம் பார்க்க வருமாறு அறழக்கிறார்கள். பபற்கறாருக்குத் 
பதரிந்தால் தன்றனக் கண்டிப்பார்கள் என்று கதிரவனுக்குத் பதரியும்.  திறரப்படத்திற்குச் 
பசல்ைாவிடில் ெண்பர்கள் தன்றன ஒதுக்கி விடுவார்கள் என்று அவன் ெிறனக்கிறான். 

 

இந்நிடலயில் கேிரவன் ேன் மனபவழுச்சிகடள எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவான்?  
கேிரவன் நிடலயில் நீங்கள் இருந்ோல் என்ன பசய்வரீ்கள்? 

 
9. பதிபனான்றாம் வகுப்பில் கசர்ந்து சிை ொள் ஆகிறது.  கதவி அன்று பள்ளிக்குப் கபாகாமல் 

அழுது பகாண்டிருந்தாள். அவள் கண்கள் இரண்டும் சிவந்துவிட்டன.  ஆனால் அவள் பபற்கறார் 
அவளின் அழுறகறயப் பபாருட்படுத்தவில்றை.. “ொன்பசான்னது பசான்னதுதான். ெீ படித்தது 
கபாதும். இன்னும் மூன்று மாதத்தில் உனக்குத் திருமணம் பசய்யகவண்டியதுதான்.“ என்று 
கூறியவாறு அவளுறடய தந்றத பவளிகய பசன்றுவிட்டார். “அப்பா உனக்கு ெல்ைதுதான் 
பசய்வார். அப்பாவின் கபச்றசக் ககள்“ என்று அம்மாவும் கூறகவ, என்ன பசய்வபதன்று 
பதரியாமல் வருத்தத்துடன் இருந்தாள் கதவி. 

 

இத்ேடகய நிடலயில் தேவி எத்ேடகய முடிபவடுப்பாள்? 

உங்களுக்கு இப்படிபயாரு நிடல ஏற்பட்ைால் நீங்கள் எப்படி ேரீ்வு காண்பீர்கள்? 

இச்சூழலில் பயன்படுத்ேதவண்டிய வாழ்வியல் ேிறன்கள் யாடவ? 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
குறுவினா மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் முேல் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

தமாழித்திறன்  யிற்சி 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  20 
காலம் 45 நிமிைம் 

 
 

1. ஏைாதி நூற்குறிப்பு – வறரக. 
2. கணிகமதாவியார் – குறிப்பு எழுதுக. 
3. பழியில்ைா மன்னனாய் வாழ்பவனின் பண்புகளாகக் கணிகமதாவியார் குறிப்பிடுவன யாறவ? 

4. கம்பர் – சிறு குறிப்பு வறரக. 
5. றகயுறறப் பபாருள்களாகக் குகன் பகாண்டு பசன்றன எறவ?  யாருக்குக் பகாண்டு பசன்றான்? 

6. குகன் இராமறனக் கண்டு எவ்வாறு பணிந்து வணங்கினான்? 

7. குகனின் கவண்டுககாள் யாது? 

8. அன்புள இனி ொம்ஓர் ஐவர்கள் உளராகனாம் – யார், யாரிடம் கூறியது? 

9. அப்பூதியடிகள் எத்தறகய பண்பாளர்? 

10. அப்பூதியடிகள் எவ்பவவற்றுக்பகல்ைாம் திருொவுக்கரசு எனப் பபயர் றவத்தார்? 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
குறுவினா மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் முேல் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

தமாழித்திறன்  யிற்சி 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  18 
காலம் 45 நிமிைம் 
 
 
 

1. திருொவுக்கரசர் அப்பூதியடிகளிடம் வினவியபதன்ன? 

2. வந்தவர் வாகீசர் என அறிந்ததும் அப்பூதியடிகள் என்ன பசய்தார்? 

3. மூத்த திருொவுக்கரசுக்கு கெர்ந்தபதன்ன? 

4. திருொவுக்கரசர் மூத்த திருொவுக்கரசறர எங்ஙனம் உயிர்த்பதழச் பசய்தார்? 

5. நும்கபர் எழுதாகத கவபறாருவர் பபயர் முன்பனழுத கவண்டிய காரணம் என்பகால்? -  யார், 
யாரிடம் கூறியது? 

6. இப்கபாது இங்கு அவன் உதவான் – யார், யாரிடம் கூறியது? 

7. வயைின் வரப்புகளாகக் கூறப்படுவன யாறவ? 

8. வயல் தரும் விறளவுகளாகத் தமிழ்விடுதூது கூறுவன யாறவ? 

9. கபாைிப்புைவர்கறளத் தண்டிப்கபார் யாவர்? 
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காலாண்டு தேர்வுப் பகுேி 
குறுவினா மேிப்பபண் வினாவிடை 

ேமிழ் முேல் ோள் 
பயிற்சித்ோள் /தேர்வுத்ோள் 

தமாழித்திறன்  யிற்சி 

பயிற்சித்ோள் -          மேிப்பபண் -  20 
காலம் 45 நிமிைம் 
 

1. உைகில் உள்ள பமாழிகளுள் இைக்கிய. இைக்கண வளமுறடய பமாழிகள் எத்தறன? 

2. பதால்காப்பியம் குறித்து முறனவர் எமிகனா கூறுவது யாது? 

3. தமிழ் பமாழியின் தனித்தன்றமகறள எழுதுக. 
4. பமாழிக்குரிய பசவ்வியல் தன்றமகள் யாறவ? 

5. ஒருபமாழி ெிறைபபற்று ெிற்பதற்குரிய தகுதிப்பாடுகள் யாறவ? 

6. பமாழிமாற்றம் என்றால் என்ன? 

7. கல்விப்படங்கள் வாயிைாக ொம் அறிவன யாறவ? 

8. திறரப்படச்சுருள் பற்றி ெீவிர் அறிவன யாறவ? 

9. பகாடுங்கடைால் பகாள்ளப்பட்ட தமிழகப் பகுதிகள் யாறவ? 

10. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி குறித்துக் கூறும் நூல்கள் யாறவ? 
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 த்தாம்  குப்பு தமிழ் 
காலாண்டு  யிற்சித் தாள் 

 
 
 
மதிப்பிற்குரிய தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு, 
 
 
வணக்கம்.  இத்துைன் பயிற்சித்தொள்கடள இடணத்துள்ளளன். இப்பயிற்சித்தொள்கடள அச்சு எடுத்து, 
ஒவ்தவொரு தொடளயும் ஒவ்தவொரு பொைளவடளக்குப் பயன்படுத்துங்கள்.  அதற்கு முன்பு, கற்றல் 
குடறவொன மொணவர்களுக்கு என இரண்டு நகல் எடுத்து, ஒன்டற வடீ்டுப் பொைமொக எழுதி வரச் 
தசய்யுங்கள்.  இரண்ைொவது நகடலத் ளதர்வுத்தொளொகப் பயன்படுத்துங்கள்.  கண்டிப்பொக மொணவர் 
ளதர்ச்சி அடைவொர்.  
 
 
அன்புைன் 
 
ரொ. தொளமொதரன், அ.ளம.நி.பள்ளி, தமலட்டூர் 614 301. தஞ்சொவூர் மொவட்ைம். 
 
 
கொலொண்டுத் ளதர்வில் மொணவர் ளதர்ச்சி அடைய, பயிற்சித் தரும் பகுதிகள் 
 
தமிழ் முதல் தொள் 
 

1. விடை ளதர்க    6 
2. ளகொடிட்ை இைம் நிரப்புக   6 
3. தபொருத்துக    4 
4. வினொவொக மொற்றுக   4 
5. குறுவினொ (தசய்யுள்)   10 
6. குறுவினொ (உடரநடை)   10 

 
 
தமிழ் இரண்ைொம் தொள் 
 

1. கடிதம்  - விண்ணப்பம்   10 
2. படிவம்      5 
3. ஒரு மதிப்தபண்    10 
4. தமொழிப்பயிற்சி    10 
5. ஆங்கிலச் தசொல், பழதமொழி   5 
6. சூழல் வினொ – விடை    5 
7. அலகிடுதல்     5 
8. அணி      5  
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