
செ.பாலமுருகன்  தமிழ்த்துகள் 

செ.பாலமுருகன் 1 தமிழ்த்துகள் 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா சமட்ரிக் மமல்நிலலப்பள்ளி - அரெம்பட்டி 

அலகுத் மேர்வு - I 

 வகுப்பு : பத்து         மேரம்: 2 மணி 

 பாடம் : ேமிழ்         மதிப்சபண்: 50  

பகுதி - I 

ெரியான விலடலயத் மேர்ந்சேடுத்து எழுதுக:               8×1=8  

1.'பாட்டுக்சகாரு புலவன்' என பாராட்டப்பட்டவர்___  

 அ. வாணிோென்  ஆ. பாரதிோென்  இ. கண்ணோென்   ஈ. பாரதியார்  

2.'அன்லன சமாழிமய' கவிலே இடம்சபற்ற நூல்___  

 அ.கனிச்ொறு  ஆ.எண்சுலவ  இ.பாலவக்சகாத்து   ஈ.நூறாசிரியம்  

3.திராவிட சமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலல எழுதியவர்__  

 அ.பாவாணர்   ஆ.கால்டுசவல்  இ.இளங்குமரனார்   ஈ.திரு.வி.க  

4. 'இனிய வாெலனயுடன் வா' என்று பாரதி அலைத்ேது யாலர? 

 அ.காற்று   ஆ.மமகம்   இ.குைந்லே    ஈ.அருவி  

5.'சமத்ே வணிகலன்' என்னும் சோடரில் ேமிைைகனார் குறிப்பிடுவது___  

அ.வணிகக் கப்பல்களும் ஐம்சபரும்காப்பியங்களும்      

ஆ.சபரும் வணிகமும் சபரும் கலன்களும்     

இ.வணிகக் கப்பல்களும் அணிகலன்களும்    தமிழ்த்துகள் 

ஈ.ஐம்சபரும்காப்பியங்களும் அணிகலன்களும்  

6.மவர்க்கடலல, மிளகாய் விலே, மாங்சகாட்லட ஆகியவற்லற குறிக்கும் பயிர் வலக___  

 அ.பயிர் வலக  ஆ. மணி வலக  இ.குலல வலக   ஈ.இலல வலக  

7.எந்ேமிழ் ோ என்பலேப் பிரிக்க  

  அ.எந்+ேமிழ்+ோ     ஆ.எம்+ேமிழ்+ோ     இ.எந்ே+ேமிழ்+ோ     ஈ.எந்ேம்+ேமிழ்+ோ 

 8.உரனலெஇ இலக்கணக் குறிப்பு ேருக 

   அ.செய்யுளிலெ அளசபலட    ஆ.இன்னிலெ அளசபலட    

   இ.ஒற்றளசபலட     ஈ.சொல்லிலெ அளசபலட.  

பகுதி-II 

எலவமயனும் ஐந்ேனுக்கு விலடயளிக்க (14- கட்டாய வினா)     5×2=10 

9.மவங்லக என்பலேத் சோடர் சமாழியாகவும் சபாதுசமாழியாகவும் மவறுபடுத்திக் காட்டுக.  

10.ேற்கால உலரேலடயில் சிமலலட அலமயும் ேயத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ேருக. 

11.அன்லன சமாழிமய என்னும் ேலலப்பில் அலமந்ே நூல் எது? அேலன இயற்றியவர் யார்? 

12. ஒரு ோற்றில் பல சீப்பு வாலைப்பைங்கள் உள்ளன. 

 ஒரு சீப்பில் பல ோறு வாலைப்பைங்கள் உள்ளன.  தமிழ்த்துகள் 

 ஒரு சீப்பில் பல வாலைப்பைங்கள் உள்ளன. 

மமற்கண்ட சோடர்களில் ெரியான சோடலரச் சுட்டிக்காட்டி எஞ்சிய பிலையான சோடரிலுள்ள 

பிலைக்கான காரணத்லே எழுதுக.  

13. உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மமல் 

   வடுக்காண் வற்றாகும் கீழ்   -இதில் அலமந்துள்ள இலக்கணம் ேருக.  

14.'விடும்' என முடியும் திருக்குறள் எழுதுக. 

பகுதி-III 

எலவமயனும் ோன்கனுக்கு விலடயளி        4×2=8  

15.கலலச்சொல் ேருக    அ. Consonant   ஆ. Homography  

16.அகராதியில் காண்க    

அ. செறு    ஆ. பைனம் 
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செ.பாலமுருகன்  தமிழ்த்துகள் 

செ.பாலமுருகன் 2 தமிழ்த்துகள் 

17.எண்ணுப் சபயர்கலளக் சகாண்டு ேமிழில் எழுதுக  

  அ.எறும்புந் ேன் லகயால் எண் ொண்    

  ஆ.ஆலன ஆயிரம் அமரிலட சவன்ற மானவனுக்கு வகுப்பது பரணி 

18.குறிப்புகலளக் சகாண்டு வினாவில் விலட இருப்பதுமபான்று வினாத்சோடர் அலமக்க  

    அ.சுலவக்காே இளநீர்    ஆ.விடுமுலற ோள்  

19.சொற்கலள இலணத்துப் புதிய சொற்கலள உருவாக்குக. 

    மேன், விளக்கு, மலை, விண், மணி, விலங்கு, செய், மமகலல, சபான், வான், பூ. 

பகுதி-IV 

 எலவமயனும் ோன்கனுக்கு விலடயளிக்க (21-கட்டாய வினா)   4×3 =12 

20.புளியங்கன்று ஆைமாக ேடப்பட்டுள்ளது.  

இதுமபால் இளம் பயிர் வலக ஐந்தின் சபயர்கலளத் சோடர்களில் அலமக்க  

21'அன்லன சமாழிமய'எனத் சோடங்கும் பாடலல எழுதுக.  தமிழ்த்துகள் 

22.ேமிைன்லனலய வாழ்த்துவேற்கான காரணங்களாகப் பாவலமரறு சுட்டுவன யாலவ? 

23.மூவலக சமாழிகள் யாலவ? விளக்குக  

24.அறிந்ேது அறியாேது: புரிந்ேது புரியாேது: சேரிந்ேது சேரியாேது: பிறந்ேது பிறவாேது    

  இக்கூற்றிலுள்ள எழுத்துகளில் உள்ள விலனமுற்றுகலளத் சோழிற்சபயர்களாக மாற்றுக. 

பகுதி-V    

25. காட்சிலயக் கண்டு கவினுற எழுதுக      1x4=4     

 தமிழ்த்துகள் 

(அல்லது) 

சமாழிசபயர்க்க 

 The Golden sun gets up early in the moening and starts its bright rays to fade away the dark. The 

milky clouds start their wandering the colourful birds start teitting their morning melodies in percussion. The 

cute butterflies dance around the flowers. The flowers fragrance fills the breeze. The breeze gently blows 

everywhere and makes everything pleasant.  

பகுதி-VI  

26.'ொன்மறார் வளர்த்ே ேமிழ்' எனும் ேலலப்பில் கட்டுலர வலரக     1×8=8 

( அல்லது ) 

  ேமிழ்ச்சொல் வளத்லே எழுதுக. 

வாழ்த்துகள் 
இரா.சவங்கமடென், முதுகலல ேமிைாசிரியர், ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணா பதின்ம மமல்நிலலப்பள்ளி, பாரூர். 

அலலமபசி - 9488387230  
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