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நாதிரி விாத்தாள் - 2018-19 

SAMPLE  QUESTION PAPER -2018-19 

த்தாம் வகுப்பு                                 மநாத்த நதிப்மண்கள் : 80 

[ X –STD ]                 Maximum marks: 80 

 தநிழ்                                                                                              கா அவு : 3 நணி 
 TAMIL                                                                                             Time Allowed : 3 hours    

__________________________________________________________________________________ 
குதி அ [ டித்தல் உரபரைப்குதி ] 

SECTION – A [ READING COMPREHENSION ]  MARKS – [15] 
 

(1 ) ின்வரும் குதியனப் டித்துக் மகாடுக்கப்ட்ட வுள் ததரிவுதெய்  

விாக்களுக்கு ஏற்  வியட எழுதுக.                                                                          (5)      

                                                                                                                                                     
ஜி.ம.போப்  அயர்கள் எமமுற சென்ற உனர்ீதிநன் டுயபோ தன் 
ண்மக்குக் கடிதம் ழுதிோர் அஞ்ெல் சட்டினில் அதறச் பெர்த்தோர் 
நறுோள் ண்ரின் றகக்குக் கடிதம் கிறைத்தது . ிரித்துப்ோர்த்தோர் ; 
ழுதினது போப் ன்று அிந்தோர்; ன் ழுதிோர் ன்று சதரினயில்ற . 
கோபணம் அந்தக் கடிதம் கங்கி இமந்தது .கடித யோெகங்கள் தண்ணரீ் 
ட்ைது போ  கறபந்து இமந்த.  பய அயபோல் முழுறநனோகப் 
டிக்க முடினயில்ற பெோநல் றயத்து யிட்ைோர். சதோைர்ந்து மூன்று 
கடிதங்கள் போப்ிைம் இமந்து யந்த.  ல்ோக் கடிதங்கலம் கங்கி 
இமப்றதக் கண்டு ண்ர் யினப்புற்ோர். ண்ர் ன் 
யிறனோடுகிோபோ?  ண்ணிோர். 
 
பபப அயரிைபந சென்று கடிதங்கறக் கோண்ித்து  ‘ண்பப, இஃது 
ன் யிறனோட்டு ? கடிதம் ழுதித் தண்ணறீபத் சதித்து 
அனுப்ிமள்ரீ்‛. ன்று பகட்ைோர்       
அதற்கு ஜி.ம.போப் , ‚ண்பப ோன் யிறனோடும் மயத்றதக் கைந்தயன் 
ோன் ப்போதும் கடிதம் ழுதும் போது ‘சயள்ம் தோழ் ெறைனோய் ’ த் 
சதோைங்கும் திமயோெகப் ோைற ழுதின ின்ப கடிதம் ழுதுயது 
யமக்கம். அந்தப் ோைற ழுதியிட்டு உங்கலக்கு ழுதின கடிதத்றத 
முடிக்கும் முன்ப ன் கண்கில் கண்ணரீ் யமிகிது. அது ோன் ழுதும் 
கடிதத்தில் ட்டு யிடுகிது. முற்றுப் சோத கடிதத்தின் கங்கலுக்குத் 
தண்ணரீ் கோபணம் அல் ன் கண்ணபீப கோபணம் ‛ ன்ோர். ஆம்!   
திமயோெகம் போப்ின் ெிந்றதறனக் கறபத்து ெியநோக்கினது கண்ணறீப 
யபயறமத்தது. 
யிோக்கள்.  
i)  போப் கடித முகப்ில் ந்த நூின் ோைற ழுதிோர்?  
      அ) திமக்குள்  ஆ) திமயோெகம்  இ) பதயோபம்  ஈ)  ோடினோர். 
ii)  கடிதத்றதப் டிக்க முடினோறநக்குக் கோபணம் 
       அ) தண்ணரீ் ட்டிமந்தது  ஆ) முழுறநனோக இல்ற   
       இ)  கங்கி இமந்தது.  ஈ)  தநிழ் சதரினோது. 
iii)  போப் னோமக்குக் கடிதம் ழுதிோர்.? 
       அ)  யமக்கிஞர்க்கு  ஆ) முன்ெீப்புக்கு   
       இ) உனர்ீதிநன் டுயர்க்கு  ஈ) தந்றதக்கு 
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Iv)  கடிதத்தின் கங்கலுக்குக் கோபணம் 
         அ)  கண்ணரீ்   ஆ)  தண்ணரீ்   இ) நறம  ஈ)  இறய ல்ோம். 
v)  போப் ண்மக்கு ழுதின கடிதங்கள். 
          அ)  ப்   ஆ)  இபண்டு   இ)  மூன்று  ஈ)  ோன்கு 

 
2. ின்வரும் குதியனப் டித்து,மகாடுக்கப்ட்ட வுள் ததரிவுதெய்  

விாக்களுக்ககற் வியட எழுதுக.                                   (5)      

ினோர்பைோ ைோ யின்ெி ன்தும் ிறவுக்கு யமயது ன் ? 
அயர் யறபந்த பநோோிெோவும் , இறுதி யிமந்தும்தோப . 1452ஆம் ஆண்டு 
இத்தோினில் உள் யின்ெி கரில் ிந்த அயர் , ஏயினர் ன்றதத் 
தோண்டிமம்  அறைனோங்கறக் சகோண்ை ர். எபப ர்  
துறகிலும் ெிந்து யிங்குயது அரிது . அப்டி அரிதினும் அரிதோ 
நிதர்தோன் ினோர்பைோ . ஏயினம் யறபயதுைன் ெிறகள் யடிப்திலும் 
அயர் ெிந்து யிங்கிோர் . அியினல் கண்டுிடிப்புகள் யற்ின் 
முன்போடி அயர் . அயர்தோன் றெக்கிறக் கண்டுிடித்தோர் ன்று 
செோல்கியர்கலம் உண்டு. 
சோினினல் துறனிலும் இயமறைன ங்கிப்பு குிப்ிைத் தக்க 
அயில் இமந்தது . நத்தின இத்தோினில் ோமம் ஆர்போ ஆற்ின் 
குறுக்பக கட்டுயதற்கோ எற்றப் ோத்தின் நோதிரிறன யடியறநத்துக் 
சகோடுத்தயர் ினோர்பைோதோன் . திரிகின் தோக்குதில் இமந்து 
கபத்றதக் கோப்ோற்க்கூடின கமம் தடுப்பண்கறமம் அயர் 
யடியறநத்தோர். அியினல் உண்றநகள் , கண்டுிடிப்புகள் சதோைர்ோ 
அயபது சதோகுப்ில் கிட்ைத்தட்ை 13 ஆனிபம் ைங்கள் இைம்சற்ிமந்த. 
ல்ோபந இந்த உறகக் குித்த அயபது அியினல் ோர்றயனின் 
சயிப்ோடுகள். றயகோல் நட்டுபந க்க முடிமம் ன் ண்ணம் 
பயமென்ி இமந்த அந்தக் கோத்திபபன கிறைர்கள் , செிகோப்ைர், 
போர் ந்திபங்கள் ஆகினயற்ின் நோதிரிகற யறபந்தோர் ைோ யின்ெி ..அயர் 
நிகச் ெிந்த கண்டுிடிப்ோர் ன்றத , அயபது நறவுக்குப் ிகுதோன் 
உகம் உணர்ந்தது 
 
I. ினோர்பைோ ைோ யின்ெி ிந்த ோடு 

      அ) யின்ெி ஆ) இத்தோி   இ) இங்கிோந்து   ஈ) துவுநில்ற 
II. ினோர்பைோ ைோ யின்ெி எயினர் நட்டும் அல்ர் அயர் எம 

…………………………… 
 அ) அபெினல்யோதி  ஆ)  யியெோனி  இ) கண்டுிடிப்ோர்  ஈ) கயிஞர் 

III. ினோர்பைோ ைோ யின்ெி ன்தும் ிறவுக்கு யமயது 
          அ) பநோோிெோ, ஆ) இறுதி யிமந்து  இ) நிதியண்டி  
          ஈ) பநோோிெோவும்இறுதி யிமந்தும் 
IV. அயபது சதோகுப்ில் இைம்சற்ிமந்த ைங்கள் 

      அ) 13 ஆனிபம்   ஆ) கிட்ைத்தட்ை 13 ஆனிபம் 
      இ) 10 ஆனிபம் ஈ)  12 ஆனிபம் 

V. ினோர்பைோ ைோ யின்ெி இயற்ின் நோதிரிகற யறபந்தோர் 
           அ) கிறைர்கள், ஆ) செிகோப்ைர், இ) போர் ந்திபங்கள்   
            ஈ) இறய மூன்றும்                                                         
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3. ின்வரும் குதியனப் டித்து,அதர மூன்ில் ஒரு ங்காகச் சுருக்கி 
எழுதுக                                                          (5)      

போர்க்கத்தில் போர் செய்மம் பீங்கிகள்  ன் திரிகற பமக்கு 
பர் போக்குயதில்ற.. ? ங்பகபனோ யோத்றதப் ோர்த்து 
றயக்கப்ட்டிமக்கின் ? . கோயர் பமக்கு பர்தோப துப்ோக்கிறனப் 
ிடித்திமக்கிோர்கள். பீங்கிகற இனக்கி திரிகின் முகோம்கற அமிக்க 
பயண்டும் ன்ோல், அறய முகோம்கற பமக்கு பர்தோப குி றயக்க 
பயண்டும். 
குண்டுகள் நறகறத் தோண்டிச் சென்று யிம பயண்டும் ன்தற்கோக 
யோத்றத போக்கினதுபோ றயக்கப்டுகின் ன்று கூிோல் அது 
தயறு. சில் , ெநசயிகில் ின்று போர் செய்மம்போதுகூைப் பீங்கி 
யண்டிகின் குண்டுகள் ோமம் குமல்கள் பநல் போக்கிபன இமக்கும். 
ோர்ப்தற்கு பதோ யோத்து ட்ெத்திபங்கற யழீ்த்துயதற்கு 
றயக்கப்ட்டுள்துபோத் பதோன்றும். 
இதற்கோ கோபணத்றத எபப யரினில் செோல்ியிைோம். கோற்ின் 
யிறெனிிமந்து தப்ிக்கபய பீங்கிகள் பநல்போக்கின திறெனில் 
றயக்கப்டுகின். ஆம் , பீங்கிக் குண்டுகறக் கோற்று தடுத்து , அதன் 
பயகத்றதக் குறத்துயிடுகிது. பநல் போக்கிக் குண்டுகறச் 
செலுத்துயதோல் பீங்கிக் குண்டுகலக்கு திபோகக் கோற்ின் ெக்திறன 
முழுயதும் குறத்துயிை முடினோது. பதோ முடிந்த யறப குறக்கோம். 

             தீங்கிக் குண்டுகளப மல் மோக்கிச் சுடும்மதோது அள அிக 
உத்துக்குச் செல்கின்நண. மமன பிண்டன அழுத்ம் குளநகிநமதோது 
தீங்கிக் குண்டுகபின் மகத்ளப் தோிக்கும் கோற்நின் ிர்ப்புச் ெக்ிபம் 
குளநகிநது. ணம, தீங்கிக் குண்டுகள் ீண்ட தூம் திக்கின்நண. 
ீண்ட ளபமகோட்டில் தம் செய்து தூத்ில் இருக்கும் இனக்ளகத் 
ோக்குகின்நண. 30 டிகிரி ெோய்வுக் மகோத்ில் ளக்கப்தட்டிருக்கும் 
தீங்கிினிருந்து செல்லும் குண்டுகளப ிட 40 டிகிரி ெோய்வுக் 
மகோத்ில் ளக்கப்தட்டிருக்கும் தீங்கிின் குண்டுகள் அிக தூம் 
தித்து ீண்ட தூ இனக்ளகத் ோக்குகின்நண. 

 
குதி-ஆ [ எழுதுதல் ] 

 
SECTION – B [ WRITING ]  MARKS – [14] 

 
4  .ீ யோழும் குதினில் சோது ருத்துளண  அறநத்துத் தமநோறு 
    ல்ோழ்வுத்துற இக்குர்க்குக் கடிதம் ழுதுக.                 (6)                                                                                                                                                                        
                              அல்து 
    ிிண்டிளப் தன்தடுத்துோல் ிளபபம் ன்ளகள் குநித்து  
அனலூர் ண்னுக்குக் கடிதம் ழுதுக. 
 
    [உன் முகயரி: அ.திளநசூடன் /அ.பூம்தோள 15. ஞோணெம்தந்ர் சதம, 
ினோப்பூர், சென்ற-4 ] 
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5. ின்வருவவற்றுள் எகதனும் ஒரு குதினின் குிப்புகயக் 
மகாண்டு கட்டுயப எழுது                                       (8)                                  
 
அ)  முன்னுறப- சமகி யமம் போக்குயபத்து - நக்கள்சமக்கம்- 
ெோறயிதிகறப் ின்ற்ோறந- ெோற யித்துகின் உனர்வு- தடுக்கும் 
யமிமுறகள் - ெட்ைமும் நநோற்மும்- முடிவுறப. 
  
ஆ முன்னுறப– தண்தோடு – ோர்களுக்கு மண்டிண- ஒழுக்கம் –
கல்ிளிட ெிநந்து -  ோர் பர்ச்ெி -   ோட்டின் யர்ச்ெி - 
முடிவுறப. 
 
இ. முன்னுறப –ஊடகங்கள்  – செய்ித்ோள்–சோளனக்கோட்ெி–
சோளனத்சோடர்பு-இளம்- ெபக ளபத்பங்கள்- னன் –- 
னன்தடுத்தும் பளந   - முடிவுறப. 

 
குதி - இ [ இக்கணம் ] 

SECTION – C [ GRAMMAR ]  MARKS – [15] 
 
 
6 . ொன்று தருக  (எயவகனனும் மூன்னுக்கு நட்டும்)               (3)                                                                                        

I. சதரிிறப்சனசபச்ெம் 
     அ. ோடினோட்டு  ஆ.ல்ண்பு   இ.அமகினகிி  ஈ. ெிினநோன் 

II. . எகோபக்குறுக்கம் 
       அ. எ     ஆ. ம்து   இ.  சகதம்    ஈ. அவ்றயனோர் 
III. சோதுசநோமி 

       அ. நோன்   ஆ. அந்தநோன் இ. ஆடினநோன்   ஈ. சரினநோன்  
  IV.   குிப்பு யிறமுற்று 
       அ) சென் பகோறத  ஆ) ல் நோணயன்  இ) டித்தோன்  
        ஈ) அயன் இினன் 
  V .சதரிிற யிறமுற்று 
        அ) டித்தோன் ஆ) ைம் ோர்த்தோன்  இ) யோ  ஈ) யந்த ோன்  
 
7.   ிபப்புக [எயவகனனும் மூன்னுக்கு நட்டும் ]                     (3)                                                                                                                                               
                                                               

I. எம செோல் தன்ற நட்டும் உணர்த்தோது தக்கு 
இோயற்றமம் உணர்த்துயது __________ ஆகும்.. 
 அ ) ஆகுசனர்  ஆ) இசநோமி   இ) இங்குித்தல் 
 ஈ) யல்ிம் 

II. நமதிம் ன்து ____________. 
      அ. யனலும் யனல் ெோர்ந்த இைமும்   ஆ. நறமம் நற ெோர்ந்த   

              இைமும் இ. கைலும் கைல் ெோர்ந்த இைமும்     ஈ. கோடும்கோடு  ெோர்ந்த  

               இைமும்  
III. யிறை ………………………யறகப்டும். 
         அ )ஆறு   ஆ) ழு  இ ) ட்டு     ஈ ) ந்து 
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IV. சயட்ெி ிறப கயர்தல் ன்தில் உள்  ிறப ன்தன் சோமள் 

__________ 
      அ .சு     ஆ. சுக்கூட்ைம்   இ.கூட்ைம்     ஈ. யரிறெ                                      

V. குிப்ோல் எம ோற ீக்கி நற்சோம ோறக் குிப்து ……………………… 
 அ ) இங்குித்தல் ஆ) என்சோமி சோதுச்செோல்    
 இ) சோது   ஈ) குிப்பு யிறமுற்று 

 

8. கூினவாறு மெய்க (எயவகனனும் மூன்னுக்கு நட்டும் )      (3)                                                                                       
                                       

I. .சட்சைழுத்து  (   யிதினிறக்கூறு  ) 
          அ. இநிகல்       ஆ. ஆதிீைல்  இ. தன்சோற்ிபட்ைல் 
         ஈ. அடி அகபம் னோதல். 

II.  துப்தோக்கி (அறெ ிரித்து  யோய்ோடு கூறு ) 
அ. ிறப பர் பர் – புிநோங்கோய்        ஆ. பர் பர் பர் –      
பதநோங்கோய்   இ. ிறப ிறப பர் – கமயிங்கோய்     

  ஈ. பர் ிறப பர்  -கூயிங்கோய் 
III.  ோற (ெரினோறதப் சோமத்துக.) 

          அ. று தழுயல்    ஆ.கற டுத்தல்   இ.கிமங்கு அகழ்தல் 
           ஈ. யமிப்ி செய்தல் 

IV.  ெிறுறந+ஏறை  ( பெர்த்து ழுதுக ) 
          அ. ெிறு ஏறை    ஆ .ெிறுறந ஏறை   இ .ெிற்போறை  ஈ . ெித்பதோறை 

V. இற ( அவுப்ண்புப் சனர் பெர்த்து ழுதுக ) 
           அ. சயற்ிற  ஆ. கற்ிற  இ. ோெிற   ஈ. ெிற்ிற 
 
9. இக்கணக் குிப்பு எழுதுக. (எயவகனனும் மூன்று)                (3)  
                                                                                       

I. துப்ோர்க்குத் துப்ோன துப்ோக்கித் துப்ோர்க்குத் 
       துப்ோன தூஉம் நறம. 
                அ. எம யிகற்க் குள்சயண்ோ     ஆ.  யிகற்க் குள்சயண்ோ 
                  இ. இம யிகற்க் குள்சயண்ோ      ஈ. ெிந்தினல் சயண்ோ 

II. மூன்று அடிகோல் அறநமம் சயண் ோ 
            அ. இன்ிறெ சயண்ோ.   ஆ. குள் சயண்ோ.  இ. பரிறெ சயண்ோ   

                ஈ. ெிந்தினல் சயண்ோ                                         
III. கமப்சோமள் 

              அ. ிமும் சோழுதும்  ஆ.யிறமம் சோமள்   
        இ நக்கள் முதிபனோர்  ஈ. ெிறுசோழுது 

IV. சதன் இந்தினோ 
            அ.திறெபனோடு திறெ பெர்ந்த புணர்ச்ெி      ஆ. திறெபனோடு ி பெர்ந்த  

                   புணர்ச்ெி இ.ியற்போடு திறெ பெர்ந்த புணர்ச்ெி     ஈ. துவுில்ளன 
 

V. அகத்திறணனிலும் புத்திறணனிலும் இைம் சறுய 
                 அ. றகக்கிற   ஆ. சமந்திறண   இ. றகக்கிறமம்  

                     சமந்திறணமம்     ஈ.துவுநில்ற 
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10.  ெரினா மதாடயபத் கதர்வு மெய்க (எயவகனனும் மூன்று )      (3)   
                                                                                                                                                                                                      

I. அ. கற்ெிற ன்து பதோன்ல் யிகோபம். 
         ஆ  கற்ெிற ன்து திரிதல் யிகோபம். 
         இ  கற்ெிற ன்து  சகடுதல் யிகோபம்.  
          ஈ கற்ெிற  ன்து  இனல்புப் புணர்ச்ெி. 
 

II. அ. ிற்கல் 2 நணி முதல் 6 நணி யறப நோற 
         ஆ.. ிற்கல் 2 நணி முதல் 6 நணி யறப ற்ோடு 
         இ . ிற்கல் 2 நணி முதல் 6 நணி யறப ண்கல் 
         ஈ.  ிற்கல் 2 நணி முதல் 6 நணி யறப இபவு 
 

III. அ. ிக்மகோர் செருசன்நது  கபந்றத 
        ஆ.. ிக்மகோர் செருசன்நது  யோறக. 
        இ  ிக்மகோர் செருசன்நது  தும்ற. 
         ஈ. ிக்மகோர் செருசன்நது  சயட்ெி  
 

IV. அ.  ஈற்டி முச்ெீபோய் றன அடிகள் ோற்ெீபோய் யமயது சயண்ோ 
       ஆ.ஈற்டி முச்ெீபோய் றன அடிகள் ோற்ெீபோய் யமயது ஆெிரினப்ோ.. 
        இ. ஈற்டி முச்ெீபோய் றன அடிகள் ோற்ெீபோய் யமயது.யஞ்ெிப்ோ  . 
        ஈ. ஈற்டி முச்ெீபோய் றன அடிகள் ோற்ெீபோய் யமயது கிப்ோ  

 
V. . அ.செய்மற அமகு டுத்த யமயது செோல் இக்கணம் 

         ஆ. செய்மற அமகு டுத்த யமயது சோமள் இக்கணம் .. 
        இ. செய்மற அமகு டுத்த யமயது அணி இக்கணம் 
          ஈ.செய்மற அமகு டுத்த யமயது னோப்பு இக்கணம்  
 
 

குதி- ஈ [ இக்கினம் / தநிழ்ப்ாைநூல் ] 
          SECTION – D [ LITERATURE / TEXT BOOKS ]  MARKS – [36] 

 
11. தின்ரும் உளளடப் தகுிளப் தடித்து அன் அடிிற் கோணும் 
ிணோக்களுக்கு ிளட  ருக.                                   (5)                                                                   

மளடப்மதச்சுக்குக் கருத்துகமப உிர்ோடி ன்நோலும் 
அக்கருத்துகளப சபிிடும் சோிபம் பளநபம் இன்நிளோ 
இடத்ளப் சதறுகின்நண.மதச்சுக்களனில் சற்நிசதந னிளோண 
கருத்துகள் மள ஆினும் அற்ளந மகட்டோர் திிக்கும் ளகில் 
மதெத்சரில் மண்டும்.மதச்ெோபரின் சஞ்ெிமன உள்ப 
கருத்துகள்மகட்தர்கள் சஞ்ெிமன தோ மண்டும்.அற்கு சோி 
கருிோக உள்பது. மதசும் சோி அகிோகவும்சபிோகவும் 
ெிக்கனற்நோகவுிருக்க மண்டும் . அகி செோற்கபோல் 
இணிளோகவும் பிளோகவும் ெிக்கனற்நோகவும் தட்தோகவும் 
கருத்ள உர்த் ல்னது ெிநந் சோிளட.செோல்கின்ந பளநில் 
அச்செோல்லுக்கு ணிப்சதோருளும் ணி மகபம் திநக்கின்நண 
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.ணம ளச் செோல்ன ிளணக்கிமநோமோ அளத் சபிோகக் 

கோனம் அநிந்து செோல்ன மண்டும். 
 

I. மளடப்மதச்சுக்கு து  உிர்ோடி ? 
II.  மளடப்மதச்ெில் இன்நிளோ இடத்ளப் சதறுண ோள? 
III. மதசும் சோி வ்ோறு இருக்க மண்டும்? 
IV. செோல்ன ிளணப்தள வ்ோறு செோல்ன மண்டும்? 
V. இப்தத்ிக்கு ற்ந ளனப்சதோன்று ருக. 

 
  12. ின்வரும் மெய்யுள் குதிரனப் டித்து அதன் அடினிற் காணும்  
      விாக்களுக்கு வியடனி                                           (4)  
                                     

‚யோனிற் கறைநணி டுோ டுங்க 
ஆயிற் கறைநணி சஞ்சுசுைத் தோந்தன் 
அமம்சற் புதல்யற ஆமினின் நடித்பதோன் 
சமம்சனர் புகோசபன் திபன‛ 

 
I. இச்செய்மடிகள் இைம் சற் நூல் 

அ)சரின புபோணம்   ஆ)ெிப்திகோபம்  இ)திமயமட்ோ  
ஈ)கம்போநோனணம் 

II. ஆபோய்ச்ெி நணிறன அடித்தது அல்து அடித்தயர் 
 அ) கண்ணகி   ஆ) பகோயன்    இ) சு    ஈ ) யதீி யிைங்கன் 

III. ஆமினின் நடித்பதோன்  
   அ) ோண்டினன்   ஆ)பெோமன்  இ)நனுீதி பெோமன்  ஈ)யதீி யிைங்கன் 

IV. புகோர் ன் ஊர் ன்யர் 
அ)கண்ணகி   ஆ)பகோயன்   இ )நனுீதி பெோமன்  
 ஈ) யதீி யிைங்கன் 

    
 13.ின்வரும் குட்ாக்கரச் ெரினா ெரீ்கால் ிபப்புக.       (2)                          
                                                                     
I. ‚ஒழுக்கம் ………………………னோன் ஒழுக்கம் 
    உிரினும்………………………..தடும்.‛ 

II. ‚ஞோனம் கருினும்………………………..கோனம் 
    கருி …………………….செின்.‛ 

 
 14. எயவகனனும் இபண்டு தெய்யுள் விாக்களுக்கு வியடனி.  (8)                                       
                                                                                                          
I.  ோோர்க்கும் குடில்மனோம் ன்று ோெர் பங்குண ோள ? 
II.  குகன் இோளணக் கண்டபளநபம் திந் பளநபம் குநித்து 

ழுதுக. 
III. .யித்துயக் பகோட்டு இறயிைம் ஆழ்யோர் பயண்டுயது னோது ? 
IV.  ற்நிளில் ல்மட்டணோர் கோட்டும் அகல்ல் கோட்ெிகளப  

ிரி.. 
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  15. எயவகனனும் இபண்டு  உரபரை விாக்களுக்கு வியடனி.  
  (10) 
 

I. தநிழ் சநோமினின் இக்கணச் ெிப்ற ழுதுக. 
II. கோந்ிடிகபின் அநி ிடுளனப்மதோர் குநித்து ழுதுக. 
III. இோனிங்கரின் உிரிக்கம் தற்நி கருத்துகளப ழுதுக... 
IV. அறுளருத்தும் தற்நி ிினக்கி செய்ிகள் ோள?. 
V. சதண் பன்மணற்நத்ிற்குத் ளடோக இருப்தள குநித்துப் 

சதரிோர் கூநிண ோள? 
 
   16 மனும் என்று ற்ித் துறணப்ோைக் கட்டுறப ழுதுக:      (7) 
                                                                                                                            

I. அடித்பம் – கறதச்சுமக்கம்  
II. அமோத்ிோெ தண்டிரின் ெபோப் திகள் 
III. அண்ோின் கடிம் 
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