
செ.பாலமுருகன்  தமிழ்த்துகள் 

செ.பாலமுருகன் 1 தமிழ்த்துகள் 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா சமட்ரிக் மமல்நிலலப்பள்ளி - அரெம்பட்டி 

அலகுத் மேர்வு - 2 

 வகுப்பு : பத்து         மேரம்: 2 மணி 

 பாடம் : ேமிழ்         மதிப்சபண்: 50  

பகுதி - I 

ெரியான விலடலயத் மேர்ந்சேடுத்து எழுதுக:               10×1=10  

1.காய்ந்ே இலலயும், மோலகயும் நிலத்துக்கு ேல்ல உரங்கள்- இதில் குறிப்பிடப்படுவது___  

   அ.இலலயும் ெருகும்    ஆ.மோலகயும் ெண்டும்    

இ.ோளும் ஓலலயும்        ஈ.ெருகும் ெண்டும்  

2.மவர்க்கடலல, மிளகாய் விலே, மாங்சகாட்லட ஆகியவற்லைக் குறிக்கும் பயிர்வலக____ 

 அ .மணிவலக     ஆ. சகாழுந்து வலக   

இ.குலல வலக       ஈ.இலல வலக  

3. ேடவாலம, சகால்லாலம என்பது ___ சோழிற்சபயர்    தமிழ்த்துகள் 

    அ.முேனிலல     ஆ.எதிர்மலை   

இ .சோழிற்சபயர்         ஈ.முேனிலலதிரிந்ே சோழிற்சபயர்  

4.'சபரிய மீலெ சிரித்ோர்- இலக்கணக்குறிப்பு___  

  அ. பண்புத் சோலக       ஆ.அன்சமாழித் சோலக    

இ.விலனத் சோலக      ஈ.உவலமத்சோலக 

5.'சமாழி ஞாயிறு' என்று அலைக்கப்படுபவர் ___  

   அ.ேமிைைகனார்      ஆ.மேவமேயப் பாவாணர்    

இ.சபருஞ்சித்திரனார்      ஈ.பாரதியார் 

6.மார்கழித்திங்கள் - வலக  

   அ.உவலமத்சோலக      ஆ.இருசபயசராட்டுப் பண்புத்சோலக   

இ.பண்புத்சோலக      ஈ.விலனத்சோலக  

7.பாடினாள் கண்ணகி என்பது___ சோடர் 

    அ.விலனமுற்று       ஆ.விலனசயச்ெம்       தமிழ்த்துகள் 

இ.சபயசரச்ெம்           ஈ.மவற்றுலம  

8."உனக்குப் பாட்டுகள் பாடுகிமைாம், உனக்குப் புகழ்ச்சிகள் கூறுகிமைாம்" இடம்சபற்றுள்ள 

ேயங்கள்___     

அ.எதுலக, உருவகம்    ஆ.மமாலன, எதுலக      

இ.முரண், இலயபு     ஈ.உவலம, எதுலக  

9.சிந்துக்குத் ேந்லே என்று பாராட்டப் சபற்ைவர் ___ 

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

10.'அன்லன சமாழிமய' கவிலே இடம்சபற்ை நூல் __ 

  அ.நூைாசிரியம்  ஆ.கனிச்ொறு  இ.எண்சுலவ  ஈ.பாவியக்சகாத்து. 

பகுதி-II 

எலவமயனும் ஆைனுக்கு விலடயளி (13-ஆவது கட்டாய வினா)     6×2=12 

11 விலடகளுக்கு ஏற்ை வினா அலமக்க 

    அ. பாவாணர் உலகத்ேமிழ்க் கைகத்லே நிறுவி ேலலவராக இருந்ேவர் 
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செ.பாலமுருகன்  தமிழ்த்துகள் 

செ.பாலமுருகன் 2 தமிழ்த்துகள் 

    ஆ . ஒரு ோட்டின் வளத்திற்குத் ேக்கபடி அந்ோட்டு மக்களின் அறிவு ஒழுக்கங்களும் 

அலமந்திருக்கும்.  

12.'மவங்லக' என்பலேத் சோடர் சமாழி, சபாது சமாழியாக மவறுபடுத்திக்காட்டுக. 

13.' விடல்' என முடியும் திருக்குைலள எழுதுக. 

14. கலலச்சொற்கள் ேருக    அ. Discussion    ஆ. Tempest 

15. பகுபே உறுப்பிலக்கணம் ேருக – உலரத்ே 

16. இரு சொற்கலளயும் பயன்படுத்தி ஒமர சோடரில் அலமத்து எழுதுக - அ. சிலல ஆ. சீலல 

17. சபாருள் எழுதுக   அ. அவல்   ஆ. அடவி    தமிழ்த்துகள் 

18. எண்ணுப் சபயர்கலளக் கண்டு ேமிழில் எழுதுக 

          அ.ோலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி    ஆ.எறும்பும் ேன் லகயால் எண் ொண். 

பகுதி-III 

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

19. புளியங்கன்று ஆைமாக ேடப்பட்டுள்ளது. இதுமபால் இளம் பயிர் வலககள் 5இன் சபயர்கலள 

எழுதுக. 

20. ேற்குறிப்மபற்ை அணிலய எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. 

21. 'அருலளப் சபருக்கி' எனத் சோடங்கும் பாடலல எழுதுக. 

22. பைசமாழிலய நிலைவு செய்க.   

 அ. விருந்தும்___    ஆ. உப்பிட்டவலர____  இ. உப்பில்லா___ 

23. சமாழிசபயர்ப்பு எழுதுக. 

If you talk to a man in a language he understands, that goes to is head.  

If you talk to him in his own language that goes to his heart- Nelson Mandela. 

25. அலகிட்டு வாய்ப்பாடு 

  ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மமன்லம இழுக்கத்தின்  தமிழ்த்துகள் 

  எய்துவர் எய்ோப் பழி 

பகுதி-IV 

ஏமேனும் இரண்டு மட்டும் விலடயளி:        2× 5 =10 

26.'மரம் இயற்லகயின் வரம்' கடிேம் எழுதுக. 

27. நூலக உறுப்பினர் படிவம் எழுதுக. 

28. ேமிைன்லனலய வாழ்த்துவேற்கான காரணம் எழுதுக. 

பகுதி-V 

29.'மகாபல்லபுரத்து மக்கள்' என்ை துலணப்பாடக் கட்டுலரலய எழுதுக.   1×6=6 

    (அல்லது) 

  மமனான்மணியம் சுந்ேரனாரின் ேமிழ்த் ோய் வாழ்த்து பாடல் மற்றும் சபருஞ்சித்திரனாரின் 

   பாடலல எழுதுக. 

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

அலலமபசி - 9488387230  
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