
         

 

 

 

 

 

 

 1,2,3,4 ஆகின  யிாக்களுக்கும்  5,6.7ஆகின யிாக்கில் ஏதாயது ஒம 
யிாயிற்கும், மநாத்தம் ஜந்து யிாக்களுக்கு  யிடை தமக 

எல்ா யிாக்களுக்கும் யிடை தமக 

  

  (1)  ிரித்மதழுதுக- கமிமம் ிடமமாமட் ைள்ி ன்னூங் கைிலுண்டு  

  (2) அ) ஈநஞ்சேர் நாட சா இமிந்திைப்ட்ை மேனல் எது? 
       ஆ) “அத்திம் ிற்க” என்தின் மாமள் னாது? 

  (3) அ) திமக்குளுக்கு ேிந்த உடப தந்தயர் னார்? 
       ஆ) ச  டந என்ால் என்? 

  (4) அ) தநிழ் ாட்டில் ேிிநா யபாததற்கு காபணம் னாது? 
        ஆ) ேிிநா மநாமினின் மூன்று அம்ேங்கள் எடய? 

  (5) அ) திமக்குற்ாக் குயஞ்ேினின் ஆேிரினர் னார்? 
       ஆ) திமக்குற்ாக் குயஞ்ேினின் ாட்டுடைத் தடயி னார்? 

  (6) அ) கம்டப ஆதரித்த யள்ல் னார்? 
       ஆ)  கம்ர் எழுதின மூன்று நூல்கள் தமக 

 (7) அ)  அிவுடைசனார் இனல்டமம்,னல்ர்கின் இனல்டமம் தமக 
       ஆ)  முதுமநாமி மயண்ாயின் ஆேிரினர் னார்? 

 (8) அ)  யிசுயாதிள்டனின் ேிப்னக்கள் எடய? 
      ஆ) யாத நகாேடனின் சாக்கம் னாது? 

 (9) அ) ாபதினார் கயிடதனின் முப்மமம் ாைல் குதிகள் எடய? 

       ஆ) ாபதினார், ேிறுநினின் யமடகக்காக காத்திமத்தட எதனுைன் 
              ஒப்ிைடுகின்து? 

 (10) ”ஆடிக்குைத்தடைம நாடும்சா சதஇடபமம்” என் ேிசடை யரினின் 
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           இம மாமடமம் தமக. 

                                                                 (10x2 =20 னள்ிகள்) 

 

 

2) ின்யமம் மேய்மட் குதிகள், உடபடைப் குதிகள் ஒவ்மயான்ிதும் 
கமத்டத உநது மநாமிடைனில்         எழுதுக.அடய ஒவ்மயான்ிதும் தடித்த 
எழுத்துக்கிலுள் மதாைர்கின் ேிப்ன  கட யிக்கி எழுதுக. 
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                                                             (5x4=20) 
 
 
 
 
    
    ின்யமம் யிாக்களுக்கு 100-150 மோற்களுக்கு குடனாநல் யிடை தமக 

(3)   கம்பாநனணம்( குகப்ைத்டத) ஆதாபநாக மகாண்டு யிடைனிக்குக 

    அ) சகாேட  ஆ)   சுநித்திடப இ) டகசகனி  ஆகிசனாரின் குணப்ண்ட 
             நதிப்ிடுக 

                          அல்து  

.          திமக்குற்ா குயஞ்ேினில், 

    அ)  திமக்குற்ா நடனின் ேிப்ன 

    ஆ) ாட்டுச்ேிப்ன 

    இ)  திமக்குற்ா  ஈஸ்யப  ன் மமடநகள் 

 (15 னள்ிகள்) 

(4)    கம்ிமட்ைர் ேிறுகடதடன ஆதாபநாக மகாண்டு  யிடைனிக்குக 

    அ) கணிப்மாி ற்ி கதாேிரினர் மகாண்டுள் கமத்தும் ன்டநகளும் 

    ஆ) ேிறுகடதனில் னன்டுதப்ட்டுள் உயடநகட கடதசனாடு 
            மதாைர்ன டுத்துக 

    இ) ேிறுகடத ஆேிரினரின் மநாமிடை 



                            அல்து 

            ாபதினார் –சுனேரிடதடன ஆதாபநாக மகாண்டு யிடைனிக்குக 

   அ) ிள்டக் காதால் உந்தப்ட்ை ாபதினின் காதல் உணர்வு 

   ஆ) உகினல் யிமப்ங்கடமம் அயற்ட அடைன முடினாடநக்கா 
          காபணங்கடமம் எடுத்துக்காட்டுக  

   இ) தாம் யிமம்ினயற்ட அடைன முடினாதயர்கின் இனல்னகாக 
          ாபதினார் கூறுடய                                                                                                             

(15 னள்ிகள்) 

 

 எடயசனனும் ஒம யிாவுக்கு யிடை தமக  

(5)  ச  டந என்னும் அதிகாபத்தில் 

          அ)  ச  டநனாரின் இனல்னகள் 

          ஆ)  ச  டந மகாண்சைாரின் மேனல்கின் யிடவுகள் 

  (10 னள்ிகள்) 

 (6) இட்ேினமும் ேநசாக்கும் என் கட்டுடபனில் 

      அ)  இட்ேினங்கட உனிரினும் சநாக கமதின இக்கினக்                                
             கதாாத்திபங்கின்  மூன்ின் இட்ேின  யாழ்வு ற்ி 
எடுத்துக்காட்டுக 
 
       ஆ) இட்ேின யாதிகில் மகாடைனால் ேிந்து யிங்கின மூயரின்  
               மகாடைத்திம் ற்ி எடுத்துடபக்குக (10 னள்ிகள்) 
 

(7)  ேங்கப்ாைல்கில் 

     அ) தடயினின் நிட 

     ஆ) இடநடன மதாடத்த னயரின்  டகனறு ிடடன யிக்குக 

 (10 னள்ிகள்) 



 


