.PRE-BOARD EXAMINATION-2, FEBRUARY-2020
CLASS: X

TAMIL

Time: 3 hours
MAX. MARKS: 80

பிரிவு : அ
பிரிவு : ஆ
பிரிவு : இ
பிரிவு : ஈ

- படித்தல்
-எழுதுதல்
-இலக்கணம்
-இலக்கியம் /தமிழ்ப்பாடநூல்
பகுதி

1.

பின்வரும்

பகுதியைப்

- 15
- 14
- 15
- 36
- அ (படித்தல்)

படித்துக்

ககொடுக்கப்பட்ட

பலவுள்

கதரிவுகெய்

வினொக்களுக்கு ஏற்ற வியட எழுதுக.
தென் இந்ெியாவின் பல முக்கிய ஆறுகள் மேற்குத் தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
உருவாகுகின்றன. இங்கு உருவாகி கிழக்கு ம ாக்கி ெக்காண பீடபூேி வழியாகப்
பாய்ந்து

வங்காள

விரிகுடா வில்

முக்கியோன

ஆறுகள்

சில மகாொவரி, கிருஷ்ணா, காவிரி ேற்றும் ொேிரபரணி. மகாலவயில்

சிறுவாணி

"உலகின் இரண்டாம் சுலவேிகு

கலக்கும்

ீர்". பவானி, த ாய்யல் என

ெிகள் பிறக்கின்றன.

இலவ ெவிர பல சிறு ஆறுகள் இம்ேலலத்தொடரில் உருவாகி மேற்கு ம ாக்கிப்
பாய்ந்து அரபிக்கடலில் கலக்கின்றன. புவியியல் ரீெியாக மேற்குத் தொடர்ச்சி
ேலலத்தொடர் அரபிக்கடலிற்கு அருகில் அலேந்துள்ளொல் மேற்கு ம ாக்கி பாயும்
ஆறுகள்

சிறிய

ஆறுகமளயாகும்.

அவற்றுள்

சில

சிட்லாறு,

பீோ

ஆறு,

ேணிமுத்ொறு, கபினி ஆறு, கல்லாவி ஆறு, தபண்ணாறு ேற்றும் தபரியாறு ஆகும்.
இந்ெ

ஆறுகளின்

குறுக்மக

பல

அலணகள்

கட்டப்பட்டு

பாசனத்ெிற்கும்,

சாகுபடிக்கும் ேற்றும் ேின்சாரம் ெயாரிப்பெற்கும் உெவுகின்றன. ேகராட்டினத்ெில்
உள்ள
அலண,

மகாபாளி

அலண, மகாய்னா

ெேிழ் ாட்டில்

உள்ள

அலண, மகரளாவில்
மேட்டூர்

உள்ள

அலணக்கட்டு

பரம்பிகுளம்
மபான்றலவ

குறிப்பிடத்ெகுந்ெலவகளாகும்.
இம் ேலலத் தொடலர உலகப் பாரம்பரியக் களங்களுள் ஒன்றாக ஐக்கிய
கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு

ாடுகள்

ிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

வினொக்கள் :
i.

தென் இந்ெியாவின் பல முக்கிய ஆறுகள் எங்கு உருவாகுகின்றன?
அ. மேற்குத் தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
ஆ. கிழக்கு தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
இ. தெற்கு தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
ஈ. வடக்கு தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
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ii.

உலகின் இரண்டாம் சுலவேிகு

ீர் கிலடக்கும் இடம்?

அ. சிட்லாறு

ஆ. சிறுவாணி

இ. ேணிமுத்ொறு
iii.

ஈ. தபரியாறு

புவியியல் ரீெியாக மேற்குத் தொடர்ச்சி ேலலத்தொடர் எந்ெ கடலுக்கு அருகில்
அலேந்துள்ளது?

iv.

அ. வங்காள விரிகுடா

ஆ. இந்ெிய தபருங்கடல்

இ. அரபிக்கடலிற்கு

ஈ.

தபருங்கடல்

எந்ெ ேலலத் தொடலர உலகப் பாரம்பரியக் களங்களுள் ஒன்றாக ஐக்கிய
கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு

ாட்டு

ிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

அ. வடக்கு தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
ஆ. கிழக்கு தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
இ. மேற்குத் தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
ஈ. தெற்கு தொடர்ச்சி ேலலப்பகுெிகளில்
v.

ஆறுகளின்

குறுக்மக

பல

________

கட்டப்பட்டு

பாசனத்ெிற்கும், சாகுபடிக்கும்

ேற்றும் ேின்சாரம் ெயாரிப்பெற்கும் உெவுகின்றன.
அ. கற்கள்

ஆ. பாலங்ள்

இ. கட்டிடங்கள்
2.

பின்வரும்

ஈ. அலணகள்

பகுதியைப்

படித்துக்

ககொடுக்கப்பட்ட

பலவுள்

கதரிவுகெய்

வினொக்களுக்கு ஏற்ற வியட எழுதுக.
இந்திைொ,

தெற்காசியாவில்

உள்ள

ஒரு

குடியரசு

ாடாகும்.

இந்ெிய

துலணக்கண்டத்ெின் தபரும் பகுெிலயத் ென்னுள் அடக்கியுள்ளது. இந்ெியா என்ற
தபயர்
தெற்மக

சிந்து

இந்ெியப்

விரிகுடா
மேற்மக
கிழக்மக

ெியின்

தபயரிலிருந்து

தபருங்கடல்,

ஆகியவற்லறக்
பாக்கிஸ்ொன்,

ேற்றும் ோலத்ெீவு ஆகிய
ேற்றும்

இலட்சத்

மேற்மக

அரபிக்

தகாண்டுள்ளது.

வடக்மக

வங்காளமெசம்,

தபறப்பட்டது.

பூட்டான்,

ேியான்ேர்

இந்ெியப்

தபரு ிலம்

கடல், கிழக்மக

இென்

எல்லல

ாடுகளாக

ேக்கள் சீனக் குடியரசு,

ஆகியலவ

அலேந்துள்ளன.

வங்காள
ம பாளம்,
இலங்லக,

ாடுகள் இந்ெியப் தபருங்கடலில் இந்ெியப் தபரு ிலம்,

ெீவுகளுக்கு

அண்லேயில்

அலேந்துள்ளன.

அந்ெோன்

ிக்மகாபார்ெீவுகள், ொய்லாந்து, இந்மொமனசியாவின் சுேத்ெிரா ஆகியவற்றுடன்
கடலில்

கடல் எல்லலலயக் தகாண்டுள்ளன.

இடத்ெில் உள்ள

ாடு.

தபாருளாொரத்ெில் தபாருள்

வாங்குெிறன்

சே ிலல அடிப்பலடயில்

இடத்ெில் இருக்கின்றது. உலகின் பண்லடய
ஆகும்.

சிந்து

அலழக்கப்படும்

பரப்பளவில் இந்ெியா ஏழாவது

சேதவளி

ாகரிகம்

அல்லது

ான்காவது

ாகரிகங்களில் இந்ெியாவும் ஒன்று
ஹரப்பா-தோகஞ்சொமரா

என்று

ாகரிகம் இங்கு மொன்றியது ஆகும்.

இந்து சேயம், புத்ெம், சேணம், ேற்றும் சீக்கியம் ஆகிய

ான்கு ெலலலே ேெங்கள்

இந்ெியாவில் மொன்றின.

ஐமராப்பிய

பெிமனழாம் நூற்றாண்டில்

லகப்பற்றப்பட்டு, 1947, ஆகத்து

15 அன்று

விடுெலல

ாடுகளினால்
தபற்றது.

பின்னர் 1950, சனவரி 26 அன்று குடியரசாக அறிவிக்கப்பட்டு உலகின் ேிகப்தபரிய
குடியரசு

ாடாகத் ெிகழ்கிறது.

வினொக்கள்:
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i.

இந்ெியா என்ற தபயர்
அ. கங்கா

ெி

ஆ. சிந்து

ெியின்

இ. யமுனா
ii.

எெிலிருந்து தபறப்பட்டது?

ெி

தபாருளாொரத்ெில் தபாருள் வாங்குெிறன் சே ிலல அடிப்பலடயில் ______________
இடத்ெில் இருக்கின்றது.
அ. ஆறாவது
ஆ.

ான்காவது

இ. ஐந்ொவது
iii.

சிந்து

சேதவளி

அலழக்கப்படும்

ாகரிகம்

அல்லது

ஹரப்பா-தோகஞ்சொமரா

என்று

ாகரிகம் எங்கு மொன்றியது?

அ. இந்ெியா
ஆ. வங்காளம்
இ. ெிதபத்
iv.

பரப்பளவில் இந்ெியா ___________ இடத்ெில் உள்ளது?
அ. ஐந்ொவது
ஆ. ஆறாவது
இ. ஏழாவது

v.

இந்ெியா எந்ெ ஆண்டு ஐமராப்பிய

ாடுகளினால் லகப்பற்றப்பட்டது?

அ. பத்தொன்பொம் நூற்றாண்டில்
ஆ. பெினாறாம் நூற்றாண்டில்
இ. பெிமனழாம் நூற்றாண்டில்
3.

பின்வரும் பகுதியைப் படித்து, அதயன மூன்றில் ஒரு பங்கொகச் சுருக்கி

5

எழுதுக.
உலகிமலமய ஒப்பற்ற ேிகப்தபரிய, ேிகவுயர்ந்ெ, ேலலத்தொடர் இந்ெ இேயேலலத்
தொடர்ொன்.

இேயேலலத்தொடர்

இருப்பிடோகும்.

உலகின்

சில

ேிக

உயர்ந்ெ

இெில் எவதரஸ்ட்

எப்தபாழுதும் உலறபனி மூடி

இருக்கும்.

சிகரங்களின்

சிகரமும் ஒன்றாகும்.

இந்ெிய

துலணக்கண்டத்ெின்

வட

எல்லலயாக அலேந்துள்ளது. இது மேற்மக காஷ்ேீ ர்-சிங்காங் பகுெி முெல் கிழக்மக
ெிதபத்-அருணாசல

பிரமெசம்

இேயேலலத்தொடரில்

நூற்றுக்கு

பகுெி

வலர

மேற்பட்ட

ீண்டு

சிகரங்கள்

இருக்கிறது.

உள்ளன.

இெில்

சிலவற்றின் உயரம் 7200 ேீ ட்டருக்கு மேலாகும். இெற்கு ோறாக, ஆசியாவுக்கு
தவளிமய

உள்ள

ேிகப்தபரிய

சிகரம்

அக்மகான்காகுவா

அன்மடஸ்

ேலலத்தொடரில் உள்ளது. இென் உயரம் 6961 ேீ ட்டராகும்.
மூன்று இலணயான
ஐந்து

உப

தொடர்கலளக்

தகாண்டுள்ள

இது

ாடுகளில் பரவியுள்ளது.பூடான், இந்ெியா, ம பாளம், சீனா ேற்றும் பாகிஸ்ொ

ன் என்பனவான

அவற்றில்

முெல்

மூன்று

அெிகோன ேலலத்தொடர் பரவியுள்ளது.[2] இேயேலலயின்

ாடுகளில்

வடக்மக

ெிபத்ெிய

பீடபூேிலயயும், வடமேற்மக காரமகாரம் ேற்றும் இந்துக்குசு ேலலத்தொடலரயும்
தெற்மக சிந்து-கங்லக சேதவளிலயயும் எல்லலயாகக் தகாண்டுள்ளது. உலகின்
சில

தபரிய

ெிகளான

சிந்து, கங்லக, ேற்றும்

பிரேபுத்ெிரா

உற்பத்ெியாகிறது.

இந் ெிகளின் தோத்ெ வடிகால் 60 மகாடி ேக்களின் இருப்பிடோகும். இேயேலல
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தெற்காசிய ேக்களின் கலாச்சாரத்லெ வடிவலேத்துள்ளது. இேயேலலயில் உள்ள
பல சிகரங்கள் இந்து ேற்றும் புத்ெ ேெங்களில் புனிெோகக் கருெப்படுகிறது.
இேயேலலயின் ெனித்துவோன ொவர ேற்றும் விலங்கு தசல்வம் கால ிலல
ோற்றம்

காரணோகக்

லடதபற்றுவருகின்றன.
உயரோன

கட்டலேப்பு
தவப்ப ிலல

இடங்களுக்குச்

தசன்று

ேற்றும்

அெிகரிப்பு

உயிர்

இலயபு

காரணோகப்

வாழ்கின்றன.

ோற்றங்கள்
பல

கர்வால்

இனங்கள்

இேயேலல

பகுெியில் கருவாலி ேரங்கள் இருந்ெ இடத்ெில மெவொரு ேரங்கள் வளர்கின்றன.
சில ேர இனங்களில் குலறந்ெ காலத்ெிமலமய பூத்ெலும் பழுத்ெலும்

ிகழ்கின்றன.

பகுதி – ஆ (எழுதுதல்)
4.

அ
அ. “பள்ளிலயத் தூய்லேயாக லவத்ெிருத்ெல்” - குறித்ெ தசயல்ெிட்ட வலரவு
. முலற

ஒன்லற

உருவாக்கி

ெலலலே

ஆசிரியரின்

6

ஒப்புெலுடன்

லடமுலறப்படுத்துக.
(அல்லது)
ஆ. கணினி இயக்குனர் பெவிக்கு விண்ணப்பப் படிவம்ெயாரித்து எழுதுக.
(அல்லது)
இ. புயலால் விழுந்ெ ேரங்கலள அகற்றக்மகாரி ோ கராட்சி ஆலணயருக்கு ஒரு
விண்ணப்பம் எழுதுக.
5.

பின்வருவனவற்றுள் ஏததனும் ஒரு பகுதிைின் குறிப்புகயைக் ககொண்டு

8

கட்டுயை எழுதுக.
அ)

அறவியல் இயந்ெிரங்கள் – வியத்ெகு சாெலனகள் – அவசியம் – பயன்பாடு –
ன்லேகள் – ெீலேகள் – விழிப்புணர்வு.
(அல்லது)

ஆ)

அ) முன்னலர – சுத்ெம் – சுகாொரம் – ஆமராக்கியோன வாழ்வு – வளோன
சமுொயம் – முடிவுலர.
பகுதி – இ (இலக்கணம்)

6.
i.

ெொன்று தருக:

3

இன் னிசை அளதபலட
அ. உரனலசஇ

ii.

(எலவமயனும் மூன்றனுக்கு விலடயளி)

ஆ. தகடுப்பதூஉம்

இ. ஆஅளிய

ஈ. தகட்டார்க்கு

மலர்க்லக
அ. விலனத்தொலக

ஆ. மவற்றுலேத்தொலக

இ. உம்லேத்தொலக

ஈ. உவலேத்தொலக
iii.

எனக்கு எழுெித் ெருவாயா? என்ற வினாவிற்கு
எனக்கு யார் எழுெித் ெருவார் என்று விலடயளிப்பது

iv.

அ. வினா எெிர்வினாெல் விலட

ஆ. ம ர் விலட

இ. இனதோழி விலட

ஈ. ேலறவிலட

தனிதோழி
அ. தசன்ற மகாலெ

ஆ. அந்தமான்

இ. வந்ொன் பாரி

ஈ. கண்ணா வா!
v.

கருவிளம்
அ. கருவியும்

ஆ. காலமும்

இ. தசய்லகயும்

ஈ. தசய்யும்
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7.
i.

நிைப்புக: (எலவமயனும் மூன்றனுக்கு விலடயளி)
ேருெம்

ிலத்ெிற்குரிய தெய்வம் ___________ .

அ. முருகன்
ii.

3

ஆ.ெிருோல்

இ. இந்ெிரன்

சாலப்மபசினார் என்பது __________ எனப்படும்.
அ. எழுவாய்த்தொடர்

ஆ. விளித்தொடர்

இ. உரிச்தசாற்தறாடர்

உடுக்யக இழந்தவன் யகதபொல ஆங்தக

iii.

இடுக்கண் கயைவதொம் நட்பு. – இக்குறளில் அேந்துள்ள அணி எது?

அ. ெற்குறிப்மபற்ற அணி

ஆ. உவலேயணி

இ. எடுத்துக்காட்டு

உவலேயணி
iv.

நிரைகவர்தல் என்பது ___________ ெிலண?
அ. காஞ்சி

v.

ஆ. வஞ்சி

இ. தவட்சித்ெிலண

முதுமவனில் என்பது _________________.
அ. ஆவணி, புரட்டாசி
ஆ. ஆனி, ஆடி
இ. ோர்கழி, லெ
8.

i.

கூறிைவொறு கெய்க: (எலவமயனும் மூன்றனுக்கு விலடயளி)
மவந்ெர்

(அளவுப் பண்புத்தொலகயாக்குக)

அ. வாள்மவந்ெர்
ii.

3

ஆ. தபருமவந்ெர்

இ. மூமவந்ெர்

ஈ. சிற்றரசர்

அறன ீனும் (அலச பிரித்து வாய்பாடு கூறு)

iii.

அ)

ிலர ம ர் ம ர் – புளிோங்காய்

ஆ) ம ர் ம ர் ம ர் – மெோங்காய்

இ)

ிலர

ஈ) ம ர்

ிலர ம ர் – கருவிளங்காய்

ிலர ம ர் – கூவிளங்காய்

படித்ெல் (விலனயாலலனயும் தபயராக ோற்றுக)
அ) படித்ெவர்

iv.

ஆ) படி

இ) பாடிய

ஈ) பாட்டு

ஆடு – தொழிற் தபயராக்குக.
அ. ஆடாலே

ஆ. ஆடி

இ. ஆடுெல்

ஈ. ஆடு
v.

ெேிழ்மென் - உருவகத்லெ உவலேயாக ோற்றி எழுதுக.
அ. ெேிழாகியத்மென்
9.

i.

ஆ. மென்ெேிழ்

ஈ. மெந்ெேிழ்

இலக்கணக்குறிப்பு: (எலவமயனும் மூன்றனுக்கு விலடயளி)

3

உரைத்தல்
அ) தொழிற்தபயர்

ஆ) விலனயாலலணயும் தபயர்

இ) எதிர்மலறத் தொழிற்தபயர்
ii.

இ. தென்ெேிழ்

ஈ) விலனமுற்று

கண்ணன் எங்மக இருக்கிறார்? என்ற வினாவிற்கு கண்ணாடி லபக்குள்
இருக்கிறது என்று விலடயளித்ெல்?
அ. வினா வழு

iii.

ஆ. விலடவழு

இ. ெிலண வழு

ஈ. கால வழு

விரும்பிய - பகுபெ உறுப்பிலக்கணம் ெருக.
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iv.

ேலலந்து - பகுபெ உறுப்பிலக்கணம் ெருக.

v.

‘தகால்யாலன’ – இென் இலக்கணக்குறிப்பு யாது?

10.
i.

ii.

அ. பண்புத்தொலக

ஆ. மவற்றுலே

இ. முற்றும்லே

ஈ. தபயர்ச்தசால்

ெரிைொன கதொடயைத் ததர்வு கெய்க: (எலவமயனும் மூன்றனுக்கு விலடயளி)

3

காலப்மபாக்கில் ேருவி ோறி வருபலவ ______________.
அ. இலக்கணப் மபாலி

ஆ. ேரூஉ

இ. எழுத்துப் மபாலி

ஈ.காலப்தபயர்

அ. தசய்யுலள அழகு படுத்ெ வருவது தசால் இலக்கணம்.
ஆ தசய்யுலள அழகு படுத்ெ வருவது தபாருள் இலக்கணம்
இ. தசய்யுலள அழகு படுத்ெ வருவது அணி இலக்கணம்
ஈ. தசய்யுலள அழகு படுத்ெ வருவது யாப்பு இலக்கணம்

iii.

அ) விளியுடன் வியன கதொடர்வது எழுவாய்த்கதொடர்.
ஆ) விளியுடன் வியன கதொடர்வது பண்புத்கதொடர்.
இ) விளியுடன் வியன கதொடர்வது கபைகைச்ெகதொடர்
ஈ) விளியுடன் வியன கதொடர்வது விளித்கதொடர்.

iv.

இரு ாட்டு அரசர்களும் தும்லபப்பூலவச் சூடிப் மபாரிடுவென் காரணம்?
அ.

ாட்லடக் காப்பாற்றுெல்

ஆ. ஆ ிலர கவர்ெல்
இ. வலிலேலய

ிலல ாட்டுெல்

ஈ. மகாட்லடலய முற்றுலகயிடல்
v.

அ. ம ர் ம ர்
ஆ.

ிலர ம ர்

இ.

ிலர

ஈ. ம ர்

ிலர – கருவிளங்கனி
ிலர - மெோங்கனி

ிலர

ிலர -

ிலர

ிலர

புளிோங்கனி

- கூவிளங்கனி
பகுதி – ஈ இலக்கிைம் /தமிழ்ப்பொடநூல்

11.

பின்வரும் உயைநயடப் பகுதியைப் படித்து அதன் அடிைிற் கொணும்

5

வினொக்களுக்கு வியட தருக.
ெேிழம் பற்றிய கனவு: 1947, ஆண்டு ஆகஸ்ட் பெிலனந்ொம்

ாளன்று தசன்லன

ோ கரில் விடுெலல விழாக் தகாண்டாடி முடிந்ெதும் ேறு ாள் காலல
ஒரு

குழுவாக

வடக்தகல்லலக்குச்

ேீ ட்சிக்கான முெல்
சுோர் 55

அவர்

ோ ிலங்கலள

சிறந்ெ

இலணக்க
அவருடன்

ெேிழுணர்வு
இலணந்து,

வடக்தகல்லல

ஆசிரியர் ேங்கலங்கிழார்

என்ற

ாங்கள் வடக்தகல்லலக்குச்
விடுெலலக்குப்

அப்மபாது,

புெிொக

விரும்பினர்.

இதுமவ

இந்ெிய

பிரித்ெனர்.

முழுவலெயும்

ஒருகிலனத்துத்

ேங்கலங்கிழார்.

ெேிழறிஞர்.

தோழிவாரியாகப்

ோவட்டம்

ோ ிலத்துடன்
ேக்கலள

முயற்சியாக அலேந்ெது.

வயதுலடய தபரியாரின் அலழப்பின் ேீ மெ

தசன்மறாம்.
சித்தூர்

தசன்மறாம்.

ாங்கள்

ஆந்ெிரத்

ெலலவர்கள்

அலேயவிருக்கும்

அச்சூழலில்
தகாள்ளச்
ெேிழரசுக்

வடக்தகல்லலத்
தசய்ெவர்
கழகம்

பிறகு
ஆந்ெிர
ெேிழ்

ெேிழாசான்

தசன்லனயிலும்
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ெிருத்ெணியிலும்
இராஜமுந்ெிரி

ெேிழர்

ோ ாடு

சிலறயிலிருந்ெ

டத்ெியது.

மபாராட்டத்ெில்

ெிருவாலங்காடு

ஈடுபட்டு

மகாவிந்ெராசன்,

பழனி

சிலறயிலிருந்ெ ோணிக்கம் ஆகிய இருவரும் சிலறயிமலமய உயிர் துறந்ெனர்.
வினொக்கள்:
i.

தசன்லன ோ கரில் விடுெலல விழாக் தகாண்டாடி முடிந்ெதும் ேறு ாள் காலல
ாங்கள் ஒரு குழுவாக எங்கு தசன்மறாம் என ஆசிரியர் கூறுகிறார்?
அ. தெற்தகல்லல
ஆ. மேற்தகல்லல
இ. வடக்தகல்லலக்கு

ii.

ெேிழ் ேக்கலள ஒருகிலனத்துத் ெேிழுணர்வு தகாள்ளச் தசய்ெவர் யார்?
அ. ெேிழாசான் ேங்கலங்கிழார்
ஆ. ெேிழகனார்
இ. ோணிக்கம்

iii.

இந்ெிய விடுெலலக்குப் பிறகு ோ ிலங்கலள எவ்வாறு பிரித்ெனர்.
அ. ோ ிலவாரியாக
ஆ.

ிலவாரியாக

இ. தோழிவாரியாகப்
iv.

ஆந்ெிரத்

ெலலவர்கள்

_________

ோவட்டம்

முழுவலெயும்

புெிொக

அலேயவிருக்கும் ஆந்ெிர ோ ிலத்துடன் இலணக்க விரும்பினர்.
அ. சித்தூர்
ஆ. புத்தூர்
இ. காட்டூர்
v.

ஆசிரியர் ேங்கலங்கிழார் சிறந்ெ ______________ .
அ. ெேிழறிஞர்
ஆ. ெேிழாசிரியர்
இ. ெேிழிலக்கியவாெி

12.

பின்வரும் கெய்யுள் பகுதியைப் படித்து அதன் அடிைிற் கொணும்

4

வினொக்களுக்கு வியட தருக.
புண்ணியப் புலவர்ீ யான் இப்மபாழ்து இலடக் காடனார்க்குப்
பண்ணிய குற்றம் எல்லாம் தபாறுக்க எனப் பரவித் ொழ்ந்ொன்
நுண்ணிய மகள்வி மயாரும் ேன்ன ீ நுவன்ற தசால்லாம்
ெண்ணிய அமுொல் எங்கள் மகாபத்ெீத் ெணிந்ெது என்னா.
வினொக்கள்:
i.

ii.

இச்தசய்யுளடிகள் இடம் தபற்ற நூலின் தபயர்?
அ. ெிருவிலளயாடற்புராணம்

ஆ.

இ. முலலப்பாட்டு

ஈ. கம்பராோயணம்

நுவன்ற என்பென் தபாருள் என்ன?
அ. தசால்லிய

iii.

ன்னூல்

ஆ.

தூவி

இ. சாேலர

ஈ. உலகம்

இப்பாடலின் ஆசிரியர் யார்?
அ. கீ ரந்லெயார்

ஆ. பரஞ்மசாெி முனிவர்

இ.

ப்பூெனார்

ஈ. கம்பர்
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iv.

குற்றம் எல்லாம் தபாறுக்க எனக் கூறியவர்?
அ. இலடக்காடனார்

ஆ. பாண்டிய ேன்னன்

இ.இலறவன்

ஈ. இப்பாடலின் ஆசிரியர்
13.

பின்வரும் குறட்பொக்கயைச் ெரிைொன ெீர்கைொல் நிைப்புக:
i.

2

_______________ பலகதகாளலின் ________________ ெீலேத்மெ
ல்லார் தொடர்லக விடல்.

ii.

14.

ாள்தொறும்

ாடி ____________________ ேன்னவன்

ாள்தொறும்

ாடு __________ .

எயவதைனும் இைண்டு கெய்யுள் வினொக்களுக்கு வியடைைி:

8

i.

இராசராசன் காக்கும் ெிரு ாட்டின் இயல்புகள் யாலவ?

ii.

முல்லலப் பாட்டில் உள்ள கார்காலச் தசய்ெிகலள விவரித்து எழுதுக?

iii.

‘ோளாெ காெல் ம ாயாளன் மபால்’ என்னும் தொடரிலுள்ள உவலே சுட்டும்
தசய்ெிலய விளக்குக?

iv.
15.

மகாசல

ாட்டின் இயற்லக வளத்லெயும்

ாட்டு வளத்லெயும் குறித்து எழுதுக?

எயவதைனும் இைண்டு உயைநயட வினொக்களுக்கு வியடைைி.
i.

1௦

ே.தபா.சி அவர்கள் ஆறுோெம் கடுங்காவல் ெண்டலன தபற்றெற்கு காரணம்
என்ன?

ii.

தெருக்கூத்து குறித்தும் எழுதுக?

iii.

காற்று மபசியலெப் மபால

ிலம் மபசுவொக எண்ணிக் தகாண்டு உனது தசாந்ெ

வரியில் சில கருத்துகலள எழுதுக?
iv.

சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் அரண்கள் இன்லறக்கும் மெலவயானலவமய
என்பெற்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ெருக.

16.

ஏததனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் வியடைைி.
அ.

மங்யகைைொய் பிறப்பதற்தக

–

(துலணப்பாடம்)

என்னும்

விரிவனாத்ெில்

உனக்கு

பிடித்ெ

கொப்பாத்ெிரங்கலள எழுதுக.
(அல்லது)
ஆ. புெிய

ம்பிக்லக – என்னும் கலெலய கருப்தபாருள் ோறாேல் எழுதுக
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