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  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. உண்டி பகொடுப்யர் எதனக் பகொடுப்பொயொர்?   
2. ததல் உண்ட கடுயின் பெனனக் கூறுக. 
3. குறுந்பதொனகத் தனயினின் கடிநணம் கண்ட னய னொது?  
4. ஆனநகள் நறுனநனிலும் நணக்க யிரும்ொதயன் னொர்?  
5. கொ நஞ்னெக்குக் கிங்கம் ஈந்த யள்ல் னொர்? 
6. னத்தினண – ெிறுகுிப்ன தருக.  
7. பருங்குன - இக்கணக்குிப்ன தருக.  
8. உநணர் – பொருள் கூறுக.  
9. அகொனூற்ின் முப்ிரிவுகனக் கூறுக. 
10. குறுந்பதொனகனனத் பதொகுத்தயர் னொர்? 
11. ஐங்குறுநூறு நூனத் பதொகுப்ித்ததொன் பனனபக் கூறு. 
12. ெிறுொணொற்றுப்னடனின் ஆெிரினர் னொர்? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. பொருள் ததடிச் பெல்லும் தனயன் தன்பஞ்ெிடம் யருந்திக் 
கூறுயயற்னத் பதொகுத்துனபக்க. 

14. தனயன் யருயதொகக் கூின ொணிடம் தனயி யியினது னொது? 
15. ஏறுதழுவுதல் குித்த கொட்ெிகன முல்னக்கி யமி யிக்கு. 
16. ஔனயக்கும் அதினனுக்கும் இருந்த ட்ன நும் ொடப்குதினின்யமி 
யிக்குக. 

17. ொடிி ஔனயக்கும்,ஆத்திச்சூடி ொடின ஔனயக்கும்  இனடனிொ 
உனபனொடன பதொகுத்துனபக்க. 

18. ஆற்றுப்னட – குிப்ன யனபக. 
19. இன்குொப் – ஆெிரினர் குிப்ன யனபக. 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. னொனூறு கொட்டும் தநிமர் யொழ்யினன யியரி. 
21. ெிறுொணொற்றுப்னட கொட்டும் கனடதனழு யள்ல்கள் நற்றும் 
ல்ினக்தகொடின் ெிப்னகனத் பதொகுத்துனபக்க. 

22. ஔனய ொடகத்தின் னநனக்கருத்தின ஆய்க. 
23. ெங்க இக்கினங்கின் பதொகுப்ன முன குித்து ீர் அிய னொனய? 
24. பநொமிபனர்க்க: 

         Tamil is one of the longest surviving classical languages in the world..A. K. 

Ramanujan  described it as "The only language of contemporary India which is 
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recognizably continuous with a classical past." The variety and quality of classical 

Tamil literature has led to it being described as "one of the great classical traditions 

and literatures of the world". 

        The earliest period of Tamil literature, Sangam literature, is dated from  300 BC 

– AD 300. It has the oldest extant literature among Dravidian languages.The earliest  

epigraphic  records found on rock edicts and 'hero stones' date from around the 3rd 

century BC.More than 55% of the epigraphical inscriptions (about 55,000) found by 

the Archaeological Survey of India are in the Tamil language.Tamil language 

inscriptions written in Tamili (Tamil Brahmi) script have been discovered in Sri 

Lanka and on trade goods in Thailand and Egypt.The two earliest manuscripts from 

India, acknowledged and registered by the UNESCO Memory of the World register in 

1997 and 2005, were written in Tamil. 
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