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குதி-அ 
< 

எரயயனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு யிரை தருக. 

1. ஒப்ிக்கினம் என்ால் என் ?. 

2. ஒப்ிக்கினத்தின் யாக்கங்கில் இபண்டிரக் கூறுக. 

3. ஒப்ிக்கினம் குித்த கிர்மூன்ஸ்கினின் கருத்து னாது? 

4. கூர்தக்யகாட்ாடு குித்து கூறுக. 

5. யதசின இக்கினம் என்ால் என்? 

6. நருவுக்யகாட்ாட்ரை யரபனறுக்க. 

7. தன்னுணர்ச்சிப்ாட்டு என்ால் என்?. 

8. சங்க இக்கினத்தின் தித்தன்ரந குித்து கூறுக. 

9. நீட்டுருயாக்கம் என்ால் என்? 

10. தநிமில் ஒப்ிக்கின முன்யாடிகள் இருயரபக் குிப்ிடுக. 

11. மநாமி ஒப்டீ்ைாய்வு என்ால் என்? 

12. மாதுரநக்கூறுகள்-குிப்பு யரபக. 

                                                                                           குதி-ஆ                                 

எரயயனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு யிரை தருக 

13. தநிமில் ஒப்ிக்கினத்தின் யதாற்ம் குித்து யியரிக்க  

14. காபண காரின யகாட்ாட்ரை யிக்குக. 

15. இபாயண காயினம் யதான்ின ின்ணிரன இனம்புக. 

16. தநிமிக்கினங்கர யைமநாமி இக்கினங்களுைன் ஒப்ிடுயரதப் ற்ி யியரி. 

17. யரகரநக்யகாட்ாடு குித்து யியரி. 

18. தழுயலுக்கும் மநாமிமனர்க்கும் உள் யயறுாட்ரை எடுத்துரபக்க. 

19. அியினல் ார்ரயனில் ஒப்டீு மசய்தல் குித்து இனம்புக. 

                                       குதி-இ                                

எரயயனனும் இரண்டு  யிாக்களுக்கு யிரை தருக. 

20. ஒப்ினல் ஆய்யின் னன்கர எடுத்துரபக்க. 

21. ஒப்ிக்கினத்தில் அமநரிக்க-ிபஞ்சு யகாட்ாடுகள் குித்து யிக்கிமரபக்க. 

22. யபீமகப்ாைல்கள் குித்து ஒரு கட்டுரப யரபக. 

23. தநிழ் இக்கினங்கர யநாட்டு இக்கினத்துைன் ஒப்ிடுதல் குித்து யிக்கிமரபக்க. 

24. ாபதிரனமம் யிட்நரமம்  சான்றுகளுைன் ஒப்ிட்டுரபக்க. 
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பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

 1.  jÄœeh£oš m¢R¡fiy v¤F, ahuhš njh‰WÇ¡f¥g£lJ? 

 2. k¡fŸ jftš bjhl®ò - F¿¥ò¤ jUf. 

 3. g¤âÆif¤ JiwÆd®¡F ïU¡f nt©oa fšÇ¤jFâ ahJ? 

 4. gUtïjœfŸ - F¿¥ò tiuf. 

 5. jÄÊš btËtU« ïu©L flîŸ kW¥òïjœfË‹ bgaÆid vGJf. 

6. njrg¡j‹ ïjœ - áW F¿¥ò¤ jUf.  

 7. brŒâfis¥ gu¥ò« kuòtÊ¢ rhjd¤fŸ ahit? 

 8. g¡f totik¥ò v‹whš v‹d? 

 9. ãuÞ - bga®¡fhuz¤ij vGJf. 

 10. k¡fŸ ïjœfŸ v‹whš v‹d? 

 11. áwªj vG¤jhsuhf ah® âfH Koí«?  

 12. fiy¢brhšyh¡f« jUf. 

   m) Flash M) New Editor 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

 13. jftš bjhl®ò¡F thbdhÈÆ‹ g¤fË¥ãid ÇtÆ¡f. 

 14. jftš bjhl®ã‹ mo¥gil¡ TWfshf bAuhš£yhÞbtš TWtd ahit?  

 15. g¤âÆif¢ Rjªâu¤â‹ tiuaiwfis Çs¡Ff. 

 16. Çs«gu¤â‹ tiffis¤ bjÆÇ¡f. 

 17. ïjœfËš ïl«bgW« fU¤J¥gl¤fis¥ g‰¿ ÚÇ® m¿td ahit? 

 18. gâ¥òÆik¢r£l« brhšY« brŒâfis¤ bjhF¤bjGJf. 

 19. m¢R¥ ãiHia¤ âU¤J« Kiwfis ÉtÇ¡f. 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

 20. jftš bjhl®ò tot§fis És¡Ff. 

21. Çs«gu¤â‹ neh¡f¤fisí«, Çs«gu¤ij cUth¡F« Kiwfisí« ÇtÆ¡f. 

 22. ïjÊaš r£l¤fË‹ tiffis Çs¡Ff.  

 23.  brŒâfis¢ br¥gÅL« E£g¤fis MuhŒf. 

 24. ïjœfË‹ tiffis ÇtÆ¤J vGJf. 
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பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. வினைச் ச ொல்லின் ச ொதுவிலக்கணத்னைக் கூறுக. 
2. கொலம் எத்ைனை வனகப் டும்? அனவ யொனவ? 

3. அஃநிணக்குரிய  லவின்  ொல் ஈறுகள் யொனவ? 

4. வினைசயச்  ஈறுகனளக் குறிப் ிடுக. 
5. சகொல் எல் என்னும் இனைச்ச ொற்கள் உணர்த்தும் ச ொருள்கனளக் குறிப் ிடுக. 
6.  ிரிவில் அன நினலச் ச ொற்கள் யொனவ? 
7. மிகுைிப் ச ொருள் உணர்த்தும் உரிச்ச ொற்கனளக் குறிப் ிடுக. 
8. இன ப்ச ொருளில் வரும் உரிச்ச ொற்கனளக் குறிப் ிடுக. 
9. ச ய்யுளுக்குரிய ச ொற்கனளச் சுட்டுக. 
10.  ண்புத்சைொனக என்றொல் என்ை? 

11. இரத்ைல் ச ொருளில் வரும் ச ொற்கள் யொனவ? 

12. இனைச்ச ொல் என்றொல் என்ை? 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. அஃறினணக் குறிப் வினை முற்றுகனளச்  ொன்றுகளுைன் எழுதுக. 
14. வினைசயச்  வொய் ொடுகனள எழுைிச்  ொன்று ைருக. 
15. ஓளகொர இனைச்ச ொல் உணர்த்தும் ச ொருண்னமகனளக் குறிப் ிடுக. 
16. கடி என்னும் உரிச்ச ொல் உணர்த்தும் ச ொருள்கள் யொனவ? 

17. சைொல்கொப் ியர் கூறும் ச ொருள்ககொள்களுள் எனவகயனும் இரண்ைனை விளக்குக. 
18. சைொனகச் ச ொற்களின் ளவனககனளக் கூறி, அன்சமொழித் சைொனகனய விளக்குக. 
19. முன்ைினல அன ச்ச ொற்கனளச்  ொன்றுைன் விளக்குக. 
20. விவு வினைகள் குறித்து விவரிக்க. 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

21. வினையியல் கூறும் உயர்ைினண வினைகள் குறித்துக் கட்டுனரக்க. 
22. கொல வொழுவனமைி குறித்ை ச ய்ைிகனளத் சைொகுத்சைழுதுக. 
23. இனைச்ச ொல்லின் இலக்கணம் கூறி, அைன்  ொகு ொடுகனள விளக்கியுனரக்க. 
24. உரிச்ச ொல்லின் ச ொதுவிலக்கணம் கூறி , அது ச ொருளுணர்த்தும் முனறகனள விளக்குக. 
25.  த்துவனக எச் ங்கனளச்  ொன்றுகளுைன் விவரிக்க. 
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பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. முருகின் ஆறு டைவீடுகள்  னாடய? 

2. ஆற்றுப்டைனின்  இக்கணம்  னாது? 

3. திருமுருகாற்றுப்டைடனப்  ாடினயர்  னார்?  ாைப்ட்ையர்  னார்?  எத்தட  அடிகட 

உடைனது? 

4. சிறுாணாற்றுப்டை – நூற்குிப்புடபக்க. 

5. கடையனழு  யள்ல்கள்  னாயர்? 

6. சிறுாணாற்றுப்டை  கூறும்  னாமின்  தன்டந  னாது? 

7. முல்டப்ாட்டில் கார்கா  நாடப்பாழுது  எவ்யாறு  சித்திாிக்கப்டுகிது? 

8. முல்டப்ாட்டு  கூறும்  ற்பசால்  னாது? 

9. ட்டிப்ாட  காயிாிடன  எவ்யாறு  சிப்ிக்கிது? 

10. ட்டிப்ாட  கூறும்  கடைத்பதருக்கடக்  குிப்ிடுக. 

11. படுல்யாடை – பனர்க்காபணம்  கூறுக. 

12. கூதிர்காத்தில்  டயகளும்  யிங்குகளும்  எவ்யாறு  துன்புற்? 

 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. சூபப  நகிாின்  இனல்புகாக  க்கீபர்  கூறுய  னாடய? 

14. மமுதிர்யசாட  க்கீபபால்  எவ்யாறு  ாைப்  பற்றுள்து? 

15. சிறுாணாற்றுப்டைனில்  யிலினின்  அமகு  எவ்யாறு  புடனப்பற்றுள்து? 

16. சிறுாணாற்றுப்டைனில்  ாிசிர்  எவ்யாறு  சிப்ிக்கப்  பறுகின்ர்? 

17. முல்டப்ாட்டு  கூறும்  ாசட  குித்துக்  கூறுக. 

18. நருதி  அமியிடப்  ட்டிப்ாட  எவ்யாறு  இனம்புகிது? 

19. தடயடப்  ிாிந்த  தடயினின்  ிடனிட  படுல்யாடை  யமி  யிக்குக. 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

20. திருமுருகாற்றுப்டைனின்  இக்கினச்  சிப்புகடக்  கட்டுடபக்க. 

21. சிறுாணாற்றுப்டை  கூறும்  ி  யருணடகட  யியாிக்க. 

22. தடயினின்  துன்  ிடடன  முல்டப்ாட்டு  எவ்யாறு  எடுத்துடபக்கின்து? 

23. ட்டிப்ாட  கூறும்  யசாமாட்டு  யத்திட  யிக்கியுடபக்க. 

24. கூதிர்கா  ிகழ்வுகட  படுல்யாடைனின்  துடண  பகாண்டு  யிக்குக. 
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பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. my;tHp vd;why; vd;d? 

2. epyh vd; fpstp mj;bjhL rptQk;-rhd;W jUf. 

3. g[s;sp ka';fpay; vd;gJ ahJ? 

4. ntw;Wik cUg[fs; ahit? 

5. kug;bgah; fpstpf;F mj;nj rhhpia-bghJs; TWf. 

6. g[wdil vd;gJ ahJ? 

7. mHd; vd;gjd; bghUs; ahJ? 

8. cah;jpiz vd;gJ ahJ? 

9. fPbHd;Dk; fpstp cwHj; njhd;Wk;-rhd;W jUfl 

10. td;bjhlh; Fw;wpaYfk; - rhd;W jUf. 

11. fjt[-,J Fw;wpaYfukh? Kw;wpaYfukh? Vd;? 

12. kPd; vd; fpstp vt;thW g[zUk;? 

 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. tapd;/ Fapd;/ vfpd; vt;thW g[zUk;? 

14. njd; vd;Dk; bfhy; vt;thW g[zUk; rhd;W jUf. 

15. ,ay;ghf Koa[k; mfu <w;Wr; brhw;fs; ahit? 

16. ,fu <fhu <w;Wr; brhw;fspd; g[zh;r;rpfis vGJf. 

17. ,ilxw;W <Wfspd; g[zh;r;rp Fwpj;J vGJf. 

18. Fw;wpaYfuj;jpd; tiffs; ahit? 

19. Ifhu <w;Wr; brhw;fspd; g[zh;r;rpia vGJf. 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

20. cUg[fspd; g[zh;r;rpfs; Fwpj;J fl;Liuf;f 

21. bka;baGj;Jfspd; g[zh;r;rpfs; Fwpj;J xU fl;Liu tiuf. 

22. caph;ka';fpay; TWk; bra;jpfisr; RUf;fp vGJf. 

23. Fw;wpaYfug; gzhpay; jUk; bra;jpfs; ahit? 

24. ntw;Wik g[zh;r;rp/ my;tHpg;g[zh;r;rp rhd;WfSld; tpthp.  
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பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. வினைச் ச ொல்லின் ச ொதுவிலக்கணத்னைக் கூறுக. 
2. கொலம் எத்ைனை வனகப் டும்? அனவ யொனவ? 

3. அஃநிணக்குரிய  லவின்  ொல் ஈறுகள் யொனவ? 

4. வினைசயச்  ஈறுகனளக் குறிப் ிடுக. 
5. சகொல் எல் என்னும் இனைச்ச ொற்கள் உணர்த்தும் ச ொருள்கனளக் குறிப் ிடுக. 
6.  ிரிவில் அன நினலச் ச ொற்கள் யொனவ? 
7. மிகுைிப் ச ொருள் உணர்த்தும் உரிச்ச ொற்கனளக் குறிப் ிடுக. 
8. இன ப்ச ொருளில் வரும் உரிச்ச ொற்கனளக் குறிப் ிடுக. 
9. ச ய்யுளுக்குரிய ச ொற்கனளச் சுட்டுக. 
10.  ண்புத்சைொனக என்றொல் என்ை? 

11. இரத்ைல் ச ொருளில் வரும் ச ொற்கள் யொனவ? 

12. இனைச்ச ொல் என்றொல் என்ை? 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. அஃறினணக் குறிப் வினை முற்றுகனளச்  ொன்றுகளுைன் எழுதுக. 
14. வினைசயச்  வொய் ொடுகனள எழுைிச்  ொன்று ைருக. 
15. ஓளகொர இனைச்ச ொல் உணர்த்தும் ச ொருண்னமகனளக் குறிப் ிடுக. 
16. கடி என்னும் உரிச்ச ொல் உணர்த்தும் ச ொருள்கள் யொனவ? 
17. சைொல்கொப் ியர் கூறும் ச ொருள்ககொள்களுள் எனவகயனும் இரண்ைனை விளக்குக. 
18. சைொனகச் ச ொற்களின் ளவனககனளக் கூறி, அன்சமொழித் சைொனகனய விளக்குக. 
19. முன்ைினல அன ச்ச ொற்கனளச்  ொன்றுைன் விளக்குக. 
20. விவு வினைகள் குறித்து விவரிக்க. 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

21. வினையியல் கூறும் உயர்ைினண வினைகள் குறித்துக் கட்டுனரக்க. 
22. கொல வொழுவனமைி குறித்ை ச ய்ைிகனளத் சைொகுத்சைழுதுக. 
23. இனைச்ச ொல்லின் இலக்கணம் கூறி, அைன்  ொகு ொடுகனள விளக்கியுனரக்க. 
24. உரிச்ச ொல்லின் ச ொதுவிலக்கணம் கூறி , அது ச ொருளுணர்த்தும் முனறகனள விளக்குக. 
25.  த்துவனக எச் ங்கனளச்  ொன்றுகளுைன் விவரிக்க. 
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