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    Padasalai’s Special – Creative Questions 
த்தாம் யகுப்பு – தநிழ் 

ததர்வு எண்      உரபரை 7. தநிழ் மநாமினில் அியினல் சிந்தரகள்        
 
1. தநிமரின் யாழ்வுமுர         15x1=15 
  அ. அமகு   ஆ. இனற்கை  இ. அன்பு  ஈ. உவு 
2. தநர ாட்டிரின் உகம் ற்ின கருத்து 
  அ. உருண்கை  ஆ. யட்ைம்  இ. கைோம்  ஈ. ீள்யட்ைம் 
3. தபண்ைம் யிரியரைனக்காபணம் 
  அ. அண்ைவயடிப்பு  ஆ. அண்ைைர்வு இ. சிறுவயடிப்பு  ஈ. வருவயடிப்பு 
4. யிது ிரஇன கானமும் – இதில் கானம் என்து 
  அ. யோம்   ஆ. ைோற்று  இ. உைல்  ஈ. கநைம் 
5. திற்றுப்த்து குிப்ிடும் எந்திபம் 
  அ. தீம்ிமி   ஆ. ைரும்ிமி  இ. ந்திபிமி  ஈ. வசம்ிமி 
6. எந்திபக்கிணறு என் யரி யரும்நூல் 
  அ. சிப்திைோபம்  ஆ. வருங்ைகத  இ. வடுல்யோகை ஈ. திற்றுப்த்து 
7. சிப்திகாபப் ல்யரக நணிகில் அரநந்திருக்கும் அிவு 
  அ. வோினினல்  ஆ. நண்ணினல்  இ. நணினினல்  ஈ. ைிநயினல் 
8. அணுக்கருத்துகரக் கூினயர் 
  அ. திருயள்ளுயர்  ஆ.ைம்ர்  இ. ஔகயனோர்  ஈ திருமூர் 
9. நரமரனப் ற்ித் திருக்குள் கூறும் அியினல் கூற்று 
   அ. ீர் ஆயினோதல்  ஆ. டிநநோதல்  இ. ீர் சுமற்சி  ஈ. ீர் ஊறுதல் 
10. யாதம், ித்தம், சதீம் ஆகினற்ின் சநிர குரயும்தாது ஏற்டுயது 
   அ. உறுதி   ஆ. கோய்  இ. நனக்ைம்  ஈ. உக்ைம் 
11. சித்த நருத்துயத்தின் யிரவு 
   அ.  யிகயற்து  ஆ. ின்யிகயற்து இ. யிகவுகைனது ஈ. முன்யிகயற்து 
12. உைம்ார் அமினின் உனிபார் அமியர்- என்யர் 
   அ. திருயள்ளுயர்  ஆ. ஔகயனோர்  இ. திருமூர்  ஈ. சியயோக்ைினோர் 
13. உதிபம் - மாருள் 
   அ. இபத்தம்   ஆ. குருதி   இ. சகத  ஈ. சிைப்பு ீர் 
14 புத்தத் துயினர் சரிமசய்த நருத்துயம் 
   அ. குைல்சரிவு  ஆ. ைண்நருத்துயம் இ. உதடுிவு  ஈ. இதனநோற்று 
15. நானுைப் ிப்ினும் நாதா உதபத்து ஈநில் கிருநி மசருயிில் ிரமத்தும் – ாைல் யரி 
உணர்த்துயது 
   அ. யிண்ணினிவு  ஆ. நண்ணினிவு இ. ைருயினிவு ஈ. அண்ையினிவு 
 
16.கீழ்க்காணும் உரபப்குதிரனப் டித்து யிாக்களுக்கு யிரைனி        5 
  

ண்கைக். ைோத்தில் புோ, ைிி, ோய் முதினயற்ின் மூநோைக் ைடிதப் கோக்குயபத்து 
கைவற்து. இதகத் தூது ன்ர். ோைல்ைள் மூநோைக் ைடிதம் ழுதினதும் உண்டு. இதகச் 
சீட்டுக்ையி ன்ர். ோபதினோர் சீட்டுக்ையி இதற்குச் சோன்ோகும். தற்கோது வதோககசி, வசல்கசி முதோ 
தையல் வதோைர்புச் சோதங்ைோல் ைடிதம் ழுதும் முக குகந்து யருைிது. உள்த்து உணர்வுைக 
வயிப்டுத்தவும், ைண்டுநைிழ்ந்த ைோட்சிைக கரில் ைண்ைதுகோல் வதரியிக்ைவும், அிவுகப கூறும் 
குதினோைவும் ைடிதங்ைள்  யகைனில் அகநமம்.   
 

1. ண்கைக்ைோத்தில் னன்டுத்தப்ட்ை ஊைைங்ைள் னோகய? 
2. ோபதினோர் ழுதின சீட்டுக்ையி வ்யடியில் அகநந்துள்து? 
3. தையல் வதோைர்புச் சோதங்ைோைக் குிப்ிைப்டுய னோகய? 
4. தற்கோது ைடிதம் ழுதுயது குகந்துயிட்ைதற்ைோ ைோபணம் ஒன்கக் கூறுங்ைள். 
5. வதோககசி, வசல்கசி தயிர்த்துப் ி தையல் வதோைர்பு சோதங்ைள் இபண்டு ழுதுை. 

 
Prepared by Mr. R.Damodaran, BT Asst, GHSS, Melattur, Thanjavur District.  
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