
 

 

 Copyright © Sangford Senior Secondary School, All rights reserved. Do not take copy/Xerox. 00VITAM01 Page 1 of 3 

 

I. பின்வரும் செய்யுட் பகுதியயப் படித்து அதயனத் சதொடர்ந்து வரும் 

பல்வியட வினொக்களுக்கு உரிய வியடகயை எழுதுக:   1x5=5 

 

தமிழுக்கு நிலவென்று பேர ்! - இன்ேத ் 

தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளளவுக்கு நீர!்  

தமிழுக்கு மணவமன்று பேர ்! - இன்ேத ் 

தமிழ் எங்கள் ொழ்வுக்கு நிருமிதத் ஊர!் 

 

வினொக்கை்: 

 

1. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியர ்யார?்  

அ) நக்கீரர ்   ஆ) காரியாசான்   

இ) ோரதிதாசன்   ஈ) பசக்கிழார ் 

 

2. இந்நூலின் ஆசிரியர ்இயற்றிய பெறு நூல்கள் ---------  

அ) கலிவெண்ோ  ஆ) வேண்கல்வி   இ) ளநடதம்  

 

3. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியரின் இயற்வேயர ்------  

அ) சுே்புரத்தினம்   ஆ) மாணிக்கம்   இ) சுே்பிரமணியன்  

 

4. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியர ்-------மீது ேற்று வகாண்டெர.்  

அ) நாடகம்   ஆ) கட்டுளர   இ) கவிளத  

 

5. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியளர --------- என்று அளழே்ேர.்  

அ) ோெலபரறு   ஆ) ோபெந்தர ்  இ) ோரதி 

 

II.ெொன்று தருக:             5x1=5 

         

1. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியர ்யார?்  

அ) நக்கீரர ்    ஆ) காரியாசான்    

இ) ோரதிதாசன்    ஈ) பசக்கிழார ்

 

2. இந்நூலின் ஆசிரியர ்இயற்றிய பெறு நூல்கள் ---------  

அ) கலிவெண்ோ   ஆ) வேண்கல்வி    இ) ளநடதம்  

 

3. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியரின் இயற்வேயர ்------  

அ) சுே்புரத்தினம்   ஆ) மாணிக்கம்   இ) சுே்பிரமணியன்  

 

 

4. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியர ்-------மீது ேற்று வகாண்டெர.்  

அ) நாடகம்   ஆ) கட்டுளர   இ) கவிளத  
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5. இசவ்சய்யுளின் ஆசிரியளர --------- என்று அளழே்ேர.்  

அ) ோெலபரறு   ஆ) ோபெந்தர ்  இ) ோரதி 

 

III. சபொருை் கூறுக.          2x1=2 

1. பமதினி =  

 

2. சமூகம் = 

 

IV. பிரித்து எழுதுக.          2x1=2 

1. பமதினி =  

 

2. சமூகம் = 

 

V. செரத்்து எழுதுக.          2x1=2 

1. பமதினி =  

 

2. சமூகம் = 

 

VI. சகொடிட்ட இடங்கயை நிரப்புக:        2x1=2 

1. தமிழில் நமக்குக் கிளடதத்ுள்ள மிகே் ேழளமயான இலக்கணநூல் -------- 

 

2. ----------- , --------------------- அறநூல்கள் ஆகும். 

 

VII. செொற்சறொடரில் அயமத்து எழுதுக:       2x1=2 

1. தனிசச்ிறே்பு = 

 

2. நாள்பதாறும் = 

 

VIII. பின்வரும் வினொக்களுக்கு வியடயைி.(எயவசயனும் மூன்று 

மடட்ும்):             3x2=6 

1. ோரதிதாசன் தமிழுக்குச ்சூட்டியுள்ள வேயரக்ள் யாளெ? 

 

2. வசந்தமிழின் புகழ் எங்வகல்லாம் ேரெ  பெண்டும் என்று கவிஞர ்கூறுகிறார ்?  

 

3. தமிழ் மூதத்வமாழி எனே்ேடுெது எதனால் ?  

 

4. நீங்கள் அறிந்த தமிழ்க் காே்பியங்களின் வேயரக்ளள எழுதுக.  

 

5. தமிழ் வமாழியின் வசயல்களாகக் கவிஞர ்கூறுென யாளெ? 

 

IX. பின்வரும் வினொக்களுக்கு வியடயைி.(எயவசயனும் ஒன்று 

மடட்ும்):           1x4=4 

    

1. விளளவுக்கும் நீருக்கும் உள்ள வதாடரப்ு யாது? 

 

2. தமிழ் இனிய வமாழி என்ேதற்கான காரணம் தருக. 

 

3. அஃறிளண, ோகற்காய் ஆகிய வசாற்களின் வோருள் சிறே்பு யாது? 
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SECTION  - X 

 

ஆசிரியரின் வொய்வழி மதிப்பீடய்டப் படித்தல் மற்றும் சபசுதல் 

 

படித்தல்  low to high R1,R2,R3 

R1 -ொசிே்புத்திறன்- 

R2- ொசிே்புத்திறன்- 

R3-ொசிே்புத்திறன் 

 

 

சபசுதல் low to high S1,S2,S3 

S1-பேசச்ுத்திறன்- 

S2-பேசச்ுத்திறன்- 

S3- பேசச்ுத்திறன்- 

 

 


