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ஒருவரிஅளவில் வி
 டைஎ
 ழுதுக:

I.



10X1=10 


எண் ணத்திற்குஎட்டாதவர்யா
 ர்? 
நால் வகைமதமும் உ
 றவுகொ

ண் டாடும் நா
 டுஎது? 
வஞ்சிமாநகரில் யா
 ருக்குகோ

யில் எழுப்பப்பட்டுஇருந்தது? 
குடும் பவிளக்கில் தா
 ய் குழந்தையைஎவ் வாறுகுளிப்பாட்டினாள் ? 
வியாபாரிகள் த
 ங் கள் தொ

ழிலுக்குத்துணையாகயாரைச்சே
 ர்த்துக்
கொண் டனர்? 
6. இந்தியாவில் தே
 சியஎ
 ழுச்சிஎ
 ப்போதுஏற்பட்டது? 
7. தந்தைபெ
 ரியார்எ
 ந்தஆ
 ண் டுபி
 றந்தார்? 
8. ஹிபியாபார்க்கில் ம
 தியம் ஆ
 பீஸ் இ
 டைவேளையில் எவ் வளவுபே
 ர்டிபன் 
சாப்பிடுவார்கள் ? 
9. சுயநலம் சி
 றுகதையில் வே
 லப்பன் கடைவீதிக்குசெ
 ன் றுவா
 ங் கிவருவன
யாவை? 
10. வெகுநாட்களாகவே
 லப்பனின் வே
 லையைகவனித்துவந்ததுயார்? 


II.
இரண் டுஅ
 ல் லதுமூன் றுவ
 ரிகளில் வி
 டைஎழுதுக:
5X2=10

1. புலவர்கு
 ழந்தைஅ
 வர்கள் த
 மிழ்த்தாயின் அணிகலன் கள் எ
 ன் றுகூறும் 
நூல் கள் யாவை? 
2. கண் ணகிசீ
 ற்றம் கொண் டுசெ
 ய் தசெயலைஎ
 ழுதுக? 
3. சீதைதீயில் பு
 குந்ததைக
 ம் பர்எ
 வ் வாறுவருணிக்கிறார்? 
4. காதல் எ
 தனால் பி
 றக்கிறதுஎன் கிறார்கீ
 ட்ஸ் ? 
5. யோஷிகியின் ந
 கைச்சுவையைப்பற்றிஎழுதுக? 


III.
எவையேனும் மூ
 ன் றுவி
 னாக்களுக்குஇடம் சுட்டிபொருள் விளக்கம் 

எழுதுக:
3X2=6

1. “எண் ணாதஎ
 ண் ணமெல் லாம் எ
 ண் ணியும் எட்டவில் லை’’ 
2. ‘’குளத்துநீ
 ரில் கு
 திக்கும் கெண் டைமீன் ’’ 
3. ‘’தண் ணீரில் பெ
 யர்எ
 ழுதப்பட்டஒருகவிஞன் இங் கேபுதைக்கப்பட்டு
இருக்கிறான் ’’ 
4. ‘’ஐநூறுக்கும் மே
 ற்பட்டதெ
 ன் னைம
 ரங் களைவெ

ட்டிஅழித்துவிட்டார்’’ 
1.
2.
3.
4.
5.



5. ‘’நீ யும் ஜப்பான் கா
 ரியாகத்தான் இ
 ருக்கிறாய் என் றுஎன் னால் 
சொல் லாமல் இருக்கமுடியவில் லை’’ 
6. ‘’அப்படியேஆ
 கட்டும் சாமி’’ எ
 ன் றுஆமாம் போ

ட்டுவிட்டான் .’’ 


IV. எவையேனும் மூ
 ன் றுவி
 னாக்களுக்குவி
 ரிவானவிடைஎழுதுக:
3X5=15


1. தமிழ்மொ

ழியின் சி
 றப்புகளைப்புலவர்குழந்தைஎவ் வாறுபுகழ்கிறார்?
2. இராமன் சீதையைக் க
 டிந்துரைத்தவையாவை? 
3. இஸபெல் லாக
 னவுகண் டபின் அ
 வளதுஅன் றாடப்பழக்கங் கள் எவ் வாறு
இருந்தனஎ
 ன் பதைஎழுதுக: 
4. அம் பேத்கர்க
 ல் விகற்றவி
 வரங் களைஎழுதுக: 
5. எந்தெந்தவிஷயங் களைஜா
 னகிராமனிடம் பேசக்கூடாதுஎ
 ன் றுயோஷிகி
ஹோட்டல் ப
 ணிப்பெண் ணிடம் கூ
 றியிருந்தார்? 
6. வேலப்பன் த
 ன் வேலைநீ க்கத்தைமுதலாளிமாதவராயரிடம் புகார்
செய் தபி
 றகுநி
 கழ்ந்தவற்றைஎ
 ழுதுக: 



V.
கீ
 ழுள்ளகேள்விகளுக்குசரியாகவிடைஎழுதுக 

அ).பிரித்தெழுதுக:
1X2=2 

1. அரனரி 
2. அறக்கதிர் 

ஆ).சே
 ர்த்தெழுதுக:
1X2=2 

1. சிந்தாத + ம
 ணி 
2. பூ
+ பொ

ழில்  

இ
 ). எதிர்ச்சொல் எழுதுக:
1X2=2 

1. அழுது X 
2. துன் பம்  X 

ஈ)வாக்கியத்தில் அ
 மைத்துஎழுதுக:
1X3=3

1. காவல் தெ
 ய் வம்  
2. இளந்தென் றல்  
3. மனிதப் பருவங் கள்  

