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இலக்கணம்

கூறு

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

உயிர் எழுத்து
மெய் எழுத்து



உயிர்மெய் எழுத்து
ஆய்த எழுத்து
இன எழுத்து



சுட்டெழுத்து
அகச்சுட்டு
புறச்சுட்டு
வினா எழுத்து

எழுத்தியல்

அகவினா
புறவினா
எழுத்து வரன்முறற
ப ாலி



முதற்ப ாலி
இறைப்ப ாலி
கறைப்ப ாலி
குற்றியலுகரம்
மெடில்மதாைர்



வன்மதாைர்
மென்மதாைர்



இறைத்மதாைர்
உயிர்த்மதாைர்
ஆய்தத் மதாைர்
முற்றியலுகரம்
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2019

2020

இலக்கணம்

கூறு

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

இயற்ம ால்
திரிம ால்
திற ச்ம ால்
வைம ால்
டெயர்ச்ட ால்



ம ாருட்ம யர்
இைப்ம யர்
காலப்ம யர்
சிறனப்ம யர்

ட ால்லியல்

ண்புப்ம யர்
மதாழிற்ம யர்
இறைச்ம ால்
உரிச்ம ால்
இடுகுறிப்ம யர்



காரணப்ம யர்



ஆகுடெயர்



ம ாருளாகு ம யர்
இைவாகு ம யர்
காலவாகு ம யர்
சிறனயாகு ம யர்
ண் ாகு ம யர்
மதாழிலாகு ம யர்
ெகுப்பு
இைம்


3

2020

(காலம், திறண,

ால், எண், இைம்)







வேற்றுமை
முதலாம் பவற்றுறெ
2ஆம் பவற்றுறெ
3ஆம் பவற்றுறெ
4ஆம் பவற்றுறெ



5ஆம் பவற்றுறெ
6ஆம் பவற்றுறெ
7ஆம் பவற்றுறெ
8ஆம் பவற்றுறெ
விமனச்ட ால்



காலம்
விறனமுற்று
எச் ம்



விறனமயச் ம்
ம யமரச் ம்
தன்விறன
பிறவிறன



ம ய்விறன





ம யப் ாட்டுவிறன
குன்றியவிறன



குன்றாவிறன
உைன் ாட்டுவிறன



எதிர்ெறறவிறன
விறனயறை
4

ம யரறை
கு தம்
காப் தம்
எழுவாய்
யனிறல
ம யப் டும ாருள்
ம ய்தி வாக்கியம்
வினா வாக்கியம்
விறைவு வாக்கியம்





உணர்ச்சி வாக்கியம்
தனி வாக்கியம்

ோக்கியம்

மதாைர் வாக்கியம்
கலறவ வாக்கியம்
பெர்க்கூற்று



அயற்கூற்று



மதாகாநிறலத் மதாைர்
ட ாமகநிமலத் ட ாெர்
பவற்றுறெத் மதாறக
விறனத்மதாறக
ண்புத்மதாறகத்/இரும யமராட்டுப்
ண்புத் மதாறக



உவறெத்மதாறக
உம்றெத்மதாறக
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இலக்கணம்

கூறு

2012

2013

இயல்புப் புணர்ச்சி

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



விகாரப் புணர்ச்சி

புணரியல்

பதான்றல்
யகர உைம் டுமெய்



வகர உைம் டுமெய்



திரிதல்
மகடுதல்
றெ' ஈற்றுப்

ண்புப்ம யர் புணர்ச்சி





எண்ணுப்ம யர்ப் புணர்சி



திற ப்புணர்ச்சி




ேலிமிகு ல்



ேலிமிகா இெங்கள்



நிறுத் க் குறிகள்
ந்தம்
யாப்பிலக்கணம்

பொறன
எதுறக
அற

மவ.விஜயன், மெந்தகாப் இறைநிறலப் ள்ளி
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ெயிற்சி 1

1.

அ)

கீழ்க்காணும் குற்றியலுகர வறகக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக.
i)

வன்மதாைர்க் குற்றியலுகரம்

__________________

ii) உயிர்த்மதாைர்க் குற்றியலுகரம்

__________________
(2 புள்ளி)

ஆ)

சேர்த்தெழுது
அ) வினா + மதாகுப்பு
ஆ) அங்கு + ப ாகாபத
இ) அறம் + விறன

= ______________________
= ______________________
= ______________________
(3 புள்ளி)

2.

அ) கீழ்க்காணும் ம ய்விறன வாக்கியத்றதச் தேயப்பாட்டுவினை வாக்கியொக
ொற்றி எழுதுக.
கம்பர் இராமாயணத்னெ அரங்சகற்றிைார்.
_____________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)
ஆ)

குன்றாவினை வாக்கியம் ஒன்றறன எழுதுக.
_____________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)

3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
எப்ப ாது
ார்த்தாலும் அப்ப ாதுதான் ெலர்ந்தது ப ால் வாைாெல்
இருப் தால்தான் இதற்கு ம யர் வாைாெல்லி. இது வரண்ை குதியில் கூை
ம டியாகும். இந்த ம டிகள் மிகவும் குறறவாக ஒன்று அல்லது இரண்டு
ெட்டுபெ வளரும். வாைாெல்லிப் பூக்கள் ந்றதகளில் அன்றாைம் எளிதாக
ஒன்றாகும்.
பிமை

இருப் து ப ால்
வளரக் கூடிய ஒர்
அடி உயரம் வறர
கிறைக்கக் கூடிய

ரி

(10 புள்ளி)
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ெயிற்சி 2

1.

அ)

அனே இருவறகப் டும். அறவ யாறவ?
_____________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)

ஆ)

கீழ்க்காணும் ம ால் வறகக்கு எடுத்துக்காட்டு எழுதுக.
அ) திரிம ால்

________________________

ஆ) வைம ால்

________________________

இ) திற ச்ம ால்

________________________
(3 புள்ளி)

2.

அ) கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தில் பயனினை எது?
ந்திரன் நீலகிரி ெறலக்குச் ம ன்றான்.
______________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)
ஆ) பவண்டுபகாள் வாக்கியம் ஒன்றறன எழுதுக.
________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)

3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
அறிவியல் வளராத காலத்தில் கப் ல்
றைறய அறெத்து
ல ொடுகறள மவன்றான்
இராபஜந்திர ப ாைன். கங்றக வறர றைமயடுத்து ம ன்றுப் ல ென்னர்கறள மவன்றான்.
‘கங்றக மகாண்ை ப ாைன்’ என்று புகழ் மகாண்ைான். தமிைறர ழித்த ஆரிய அர ர்கறள
மவன்று கண்ணகிக்கு சிறல ம ய்ய இெயத்தில் இருந்து கல்மலடுத்து வந்தான் ப ரன்
ம ங்குட்டுவன்.
பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
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ெயிற்சி 3

1. அ) காைம் எத்தறன வறகப் டும்? அவற்றறப்

ட்டியலிடுக.

____________________________________________________________________________________
(4 புள்ளி)
ஆ) தோல்லின் முெலில் வராெ இறையின எழுத்துகளில் ஒன்றறன எழுதுக.
____________________________________________________________________________________
(1 புள்ளி)
2. அ) 2ஆம் சவற்றுனமத் தொனக ஏற்று வந்துள்ள வாக்கியத்றதத் மதரிவு ம ய்க.
A. தமிைைகன் புதிய வீடு வாங்கினான்.
B. ொணவர்கள் சுற்றுலா ம ன்றனர்.
C. அக்காவின் திருெணத்திற்கு உற்றார் உறவினர் வந்திருந்தனர்.
(2 புள்ளி)
ஆ) கீழ்க்காணும் பெர்க்கூற்று வாக்கியத்றத அயற்கூற்று வாக்கியமாக ொற்றி எழுதுக.
ென்னன், “அறெச் பர, இக்கள்வறனப்

ாதாளச் சிறறயில் அறையுங்கள்,’’ என்றார்.

____________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)
3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).

உள்ொட்டிபலபய தயாரிக்கப் ட்டு விற்கப் டும் ம ாருள்கறளபய உள்ொட்டுப் ம ாருள்கள்
என்கிபறாம். உள்ொட்டில் தயாரிக்கப் டும் ம ாருள்கள் இரக்குெதி ம ய்யப் டும் மவளிொட்டுப்
ம ாருள்களுக்கு
இறணயான
தரத்றத
மகாண்டிருக்கின்றன
என்றால்
மிறகயாகா.
உள்ொட்டிபலபய உள்ள மூலப் ம ாருள்கறள மகாண்டு தயாரிக்கப் டும் ம ாருள்களின்
விறலயும் ெளிவுதான். உள்ொட்டு தயாரிப்புகறள வாங்குவதன்வழி வணிகம் ம ருகுவபதாடு
ொட்டின் ம ாருளாதாரமும் வளர்ச்சி காணும்.
பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
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ெயிற்சி 4
1. அ) கீழ்க்காணும் ம ால்லின் சபாலி வறகறய எழுதுக.
ஞாயிறு

______________________
(2 புள்ளி)

ஆ) பிரித்தெழுது
அ) மதன்புலம்

= ___________________________

ஆ) எவ்மவட்டு

= ___________________________

இ) கைாரங்மகாண்ைான்

= ___________________________
(3 புள்ளி)

2. அ) கீழ்க்காணும் உைன் ாட்டுவிறன வாக்கியத்றத எதிர்மனறவினை வாக்கியொக
ொற்றி எழுதுக.
முடிதிருத்தும் நினையங்கள் நானை முெல் தேயல்படும்.
____________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)
ஆ) கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தில் எழுவாய் எது?
அமுென் அழகிய ஓவியம் வனரந்ொன்.
____________________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)
3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
மிகப்
ளறெயான கறலகள் யாவும் காட்சிப் ைங்கறளபயா காட்சிப்ம ாருள்கறளபயா
ார்ந்த காட்சிக் கறலகளாக உள்ளன. எனபவ தான் அதன் வரலாறு மிகவும் வியக்கத்தக்க
ஒன்றாக
உள்ளது. கட்டிைக்கறலயும் காட்சிக்கறலகளுள்
ஒன்றாக
மகாள்ளப் டுகிறது.
ஆனாலும், காட்சி விளம் ரமும், அலங்கார வணப்பும் கறலகளின் ஈர்ப்பு றெயங்களாகும்.
இற , அறங்கு, திறரப் ைம், ெைனம், ொைகம், உள்ளிட்ை ஏறணய அரங்பகற்றல் கறலகள்,
இலக்கியம், ஊைகங்கள், ப ான்றறவயும் கறலயின் அகன்ற வறரயறறயுள் அைங்கும்.
பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
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ெயிற்சி 5
1. அ) அனை இருவறகப் டும். அறவ யாறவ?
________________________
________________________
(2 புள்ளி)
ஆ) சேர்த்தெழுது
அ) கறண + மதாடுத்தான் = ________________________________
ஆ)

ார்த்த +

ைம்

= ________________________________

இ) எழுதி + மகாடு

= ________________________________
(3 புள்ளி)

2. அ) வினைத்தொனக. இரண்டு எடுத்துக்காட்டு எழுதுக.
________________________

________________________
(2 புள்ளி)

ஆ) தொகாநினைத்தொைனரத் மதரிவு ம ய்க.
A. புறதகுழி மூைப் ட்ைது.
B. ம ம் ருத்திப்பூ அைகானது.
C. சிலப் திகாரத்றத இயற்றினார்.
(3 புள்ளி)
3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
தமிைகத்தின் மதான்றெயான வரலாறு குறித்து ப க்கூடிய, எழுத கூடிய ெ ர்கள் அறனவருபெ
மலமூரியா
என்ற
வார்த்றதறய
வாழ்வில்
ஒருமுறறயாவது
கைந்து
இருப் ார்கள்.
சிலப் திகாரத்றத ற்றி வகுப்ம டுத்த தமிழ் ஆசிரியர்கள் லர், ொணவர்களுக்கு மலமூரியா
என்ற பிம் த்றத ஒருமுறறயாவது உருவாக்கியவர்களாக இருக்கிறார்கள். தமிைர்கள்
அறிந்தவறரயில் மலமூரியா என் து தமிைகத்தின் ஒரு குதியாக இருந்து, பின்னர் கைல்
பகாலினால் ெறறந்து ப ான ஒரு நிலப் ரப்பு. இதற்கான ஆதாரங்கள் ெெது இலக்கியங்களில்
‘குெரிக் கண்ைம்’ என்ற அழிந்த தமிைகப் குதிறய ற்றிக் கிறைக்கும் குறிப்புகள். குெரிக்
கண்ைபெ மலமூரியா கண்ைம் என் பத மலமூரியா ற்றி இன்று உள்ள ம ாதுவான புரிதல்.
பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
11

ெயிற்சி 6
1. அ) பிரித்தெழுது
அ) தமிழுணர்வு
ஆ) ஆைலரசி
இ) பவற் றை

= _____________________________
= _____________________________
= _____________________________

(3 புள்ளி)

ஆ) கீழ்க்காணும் ம ாற்களின் தொனக வறகயிறன எழுதுக.
அ) வீடு கட்டினான்

= ____________________________

ஆ) மூன்றறர

= ____________________________
(2 புள்ளி)

2. அ) குன்றாவினை வாக்கியத்றதத் மதரிவு ம ய்க.
A. குமுதினி பூச்ம டிக்கு நீர் ாய்ச்சினாள்.
B. பெற்று இரவு கனத்த ெறை ம ய்தது.
C. ொறள ொன் மவளிொடு ம ல்பவன்.
(2 புள்ளி)
ஆ) கீழ்க்காணும் ம ய்விறன வாக்கியத்றத தேயப்பாட்டுவினை வாக்கியமாக ொற்றி
எழுதுக.
மாணவர்கள் பள்ளினயச் சுற்றிலும் மரம் நட்ைைர்.
____________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)
3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
உைற் யிற்சி என் து, உைறல வறுத்தி தினம் 2 ெணி பெரம் ஓட்ைமும் ெறையும், உைற் யிற்சிக்
கூைத்தில் எறை தூக்குவதும்தான் என்ற என்னத்றத முதலில் றகவிடுங்கள். சிறியதாக
உைற் யிற்சிகள் தினமும் 30 நிமிைங்கள், வாரத்தில் 5 ொள்கள் ம ய்துப் ாருங்கள். நீங்கபள
வியக்கும் வண்ணம் ல ெல்ல ொறுதல்கறள உைலிலும் உள்ளத்திலும் உணரத் மதாைங்குவீர்கள்.
உைல்ெலக் குறறவு உங்களிைம் வரப் யந்து, விைகி ஓை மதாைங்கும். மிகவும் முக்கியொக இதய
பொய்கள் உட் ை அதி யங்கர பொய்கள் உங்கறள மெருங்க அஞ்சும்.
பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
12

ெயிற்சி 7
1. அ) கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தில் பகாடிைப் ட்ை ம ால் எவ்வறக ஆகுதபயர்?
பிரித்தி துளசி ொறல கட்டினாள்.
____________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)
ஆ) கீழ்க்காணும் ம ாற்களின் தொனக வனகயினை எழுதுக.
அ) வளர்மதாழில்
ஆ) பிறறநுதல்
(2 புள்ளி)
2. அ) கீழ்க்காணும் பிறவிறன ம ாற்மறாைறரப் ென்வினையாக ொற்று.
ாைம் கற்பித்தார்

= _______________________________
(3 புள்ளி)

ஆ) ட யப்ெடுடொருமை ஏற்ற வந்துள்ள வாக்கியத்றதத் மதரிவு ம ய்க.
A. அபிப கன் தமிழ்ப் ள்ளியில் யில்கிறான்.
B. கறலயர ன் தாெதொக ள்ளிக்குச் ம ன்றான்.
C. ெலர்ெதி முகத்திற்கு ஒப் றன ம ய்தாள்.
(2 புள்ளி)
3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
ொலனிைம் ந்திரறனப் ற்றி ெனம் கலந்துப் ப
முடியாதது ஒரு குறறயாகபவ இருந்து
வந்தது. இொவதியின் நிறணவு வந்தது. அவபளாைாவது அவறன ற்றிப் ப சி அந்த குறறறயப்
ப ாக்கி ஆறுதல் ம ற எண்ணிபனன். திருெணத்திற்கு பிறகு அவறளக் காணவும் இல்றல.
இப்ப ாது கண்டு ப
விரும்பிபனன். அறதப் ற்றி ொலனிைம் ம ான்னால் அவன் தடுப் ான்
என் தும் மதரியும். ஆகபவ, அவனிைம் ம ால்லாெல் ஒருொள் இராயப்ப ட்றைக்குச் ம ன்பறன்.

பிமை

ரி

(10 புள்ளி)

13

ெயிற்சி 8
1. அ) சுட்தைழுத்து எத்தறன வறகப் டும். அவற்றறப்

ட்டியலிடுக.

____________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)
ஆ) கனைப்சபாலி. ஓர் எடுத்துக்காட்டு எழுதுக.
____________________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)
2. அ) மூன்றாம் சவற்றுனம உருபு ஏற்று வந்துள்ள வாக்கியத்றதத் மதரிவு ம ய்க.
A. ென்னனின் கற்பறான் சிறப்புறையன்.
B. பகாவலனுைன் கண்ணிகியும் ம ன்றாள்.
C. இளஞ்ம ழியா! இங்பக வா.
(2 புள்ளி)
ஆ)

உணர்ச்சி வாக்கியம் ஒன்றறன எழுதுக.
____________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)

3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).

ெைொட்ைக் கட்டுப் ாட்டு ஆறணறய மீறியதற்காக இறளஞர் ஒருவருக்கு ஐயாயிரம் ரிங்கிட்
தன்ைம் விதிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த ஆறணயின் மதாைர்பில் ம ாதுச்ப றவ ஊழியறர பவறள
ம ய்ய விைாெல் தடுத்ததாக இவர் மீது குற்றம்
ாட்ைப் ட்ைது. இம்ொதம் 18ஆம்
பததியிலிருந்து ெபலசியாவில் ெைொட்ைக் கட்டுப் ாட்டு ஆறண விதிக்கப் ட்டுள்ளது. அது 14
ெட்களுக்கு ெைப்பில் இருக்கும் என்றுக் கூறப் ட்ைதுைன் அந்த ஆறண பின் ற்றப் டுவறத
உருதிப் டுத்தும் பொக்கில் காவல் துறறயினருைன் ொடு முழுவதும் 7,500 ராணுவத்தினரும்
கண்காணிப்பு ணியில் ஈடு டுத்தப் ட்டுள்ளனர்.

பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
14

ெயிற்சி 9
1. அ) கீழ்க்காணும் ம ாற்குவியலில் தொழிற்தபயனரத் பதர்ந்மதடுத்து எழுதுக.
முறனவர்

தாதி

ஆ ான்

ஏற்றுெதி

ெடிப்பு

வானூர்தி

____________________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)
ஆ) கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தில் பகாடிைப் ட்ை ம ால் எவ்வறக ஆகுதபயர்?
இயற்றகப் ப ரிைரால் ாதிக்கப் ட்ை அண்றை ொட்டுக்கு மசைசியா உதவிப்
ம ாருள்கள் அனுப்பி றவத்தது.
____________________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)
2. அ) கீழ்க்காணும் எதிர்ெறறவிறன வாக்கியத்றத உைன்பாட்டுவினை வாக்கியொக ொற்றி
எழுதுக.
இவ்வாண்டு மசைசிய திைக் தகாண்ைாட்ைம் விமரினேயாக நனைதபறா.
____________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)
ஆ) வாக்கியத்றத அனமப்பு அடிப்பனையில் மூன்றாகப் பிரிக்கலாம். அவற்றறப்

ட்டியலிடுக.

____________________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)
3. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
அகல் விளக்கு ொவல் ந்திரன், பவலய்யன் என்ற இரு ெண் ர்களின் வாழ்க்றகறய காட்டுகிறது.
ந்திரன் ஒர் ம ண்றணக் காதலிக்கிறான். ஆனால், அவள் அவறன விட்டு பிரிந்துச் ம ன்று
விடுகிறாள். ஆதலால், ந்திரனின் வாழ்க்றக கவறலக்கிைொக ொறுகிறது. பவலய்யனுக்கு ஒரு
ெல்வாழ்க்றக கிறைக்கிறது. பின், அவன் ந்திரறனத் திறுத்த முயல்கிறான். இறுதியில், ந்திரன்
இறந்து விடுகிறான். இக்கறத இறளஞர்களுக்கு ஒரு ாைொகவும் அறெகிறது.
பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
15

ெயிற்சி 10
1. அ) தோல் என்றால் என்ன?
_________________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)
ஆ) சேர்த்தெழுது
i)
ii)
iii)

தீ + ந்தம்
மதற்கு + ொடு
ெகளிர் + கல்லூரி

= ________________
= ________________
= ________________
(3 புள்ளி)

2. அ) கீழ்க்காணும் தன்விறன வாக்கியத்றதப் பிறவினை வாக்கியமாக ொற்றி எழுதுக.
i)

தெயந்தி ெலர்ொறல அணிந்தாள்.
__________________________________________________________________________
(3 புள்ளி)

ii)

கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தில் விடு ட்ை இைத்தில் ம ாருத்தொன வினையனை
ம ால்றலக் மகாண்டு பூர்த்தி ம ய்க.
ஹார்ஷினி ஆசிரியர் மகாடுத்த வீட்டுப் ாைங்கறள ______________
ம ய்து முடித்தாள்.
__________________________________________________________________________
(2 புள்ளி)

2. கீழ்க்காணும் குதியில் காணப் டும் ஐந்து பிமைகமைக் கண்ைறிந்து அவற்றறச் ேரிப்படுத்தி
எழுதுக. (நிறுத்தக்குறிகறளப் பிறையாகக் கருத பவண்ைாம்).
கறலயும் இலக்கியமும் இரண்ைறக் கலந்து அரசியலின் ஆணிபவராக இருந்த, இருக்கின்ற
தமிைகச் சூைலில் திறரப் ைம் என் து ஓர் ம ாழுதுப ாக்கு ஊைகம் ெட்டும் அல்ல. தமிைகத்தில்
திறரப் ைம் அரசியறலத் தீர்ொணிக்கிறது; ண் ாட்றை வடிவறெக்கிறது; ம ாருளாதாரத்றத
பிரதி லிக்கிறது; தனிெ ரின் ெனநிறலறய கட்ைறெக்கிறது; ஆகபவதான், “திறரயரங்கிற்குள்
வாழும் தமிைர்கள், திறரக்குள் வாழும் தமிைர்கள், வாழிைத்றத திறரயாகவும் திறரயரங்காகவும்
ொற்றிக் மகாண்ை தமிைர்கள், திறரயாகபவ ொறிவிட்ை தமிைர்கள்” எனக் குறிப்பிைப் டுகின்றனர்.
திறரப் ைம் தமிழ் நிலத்தின் ஆன்ொவாகபவ ொறிவிட்ைது என்றுகூைச் ம ால்லலாம்.
பிமை

ரி

(10 புள்ளி)
16

விடைகள்
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ெயிற்சி 4
ெயிற்சி 1
1.

அ) i)

ட்டு,

ாக்கு, ம ாத்து,

1.

அ) முதற்ப ாலி
ஆ) அ) மதற்கு + புலம்
ஆ) எட்டு + எட்டு
இ) கைாரம் + மகாண்ைான்

2.

அ) முடிதிருத்தும் நிறலயங்கள் ொறள முதல்
ம யல் ைா.
ஆ) அமுதன்

3.

i) ளறெயான – ைறெயான
ii) ஒன்றாக – ஒன்றாகக்
iii) வணப்பும் – வனப்பும்
iv) அறங்கு – அரங்கு
v) ஏறணய – ஏறனய

ற்று

(பிற ஏற்புறைய விறைகள்)
iii) தயிறு, எப்ப ாது, அரிது

(பிற ஏற்புறைய விறைகள்)
ஆ)

2.

அ) வினாத்மதாகுப்பு
ஆ) அங்குப் ப ாகாபத
இ) அறவிறன

அ) இராொயணம் கம் ரால் அரங்பகற்றப் ட்ைது.
ஆ) யாழினி யாறை மீட்டினாள்.

(பிற ஏற்புறைய விறைகள்)
3.

i) இதற்கு – இதற்குப்
ii) வரண்ை – வறண்ை
iii) ஒர் - ஒரு
iv) இந்த - இந்தச்
v) எளிதாக – எளிதாகக்

ெயிற்சி 5
1.

அ) விறனயறை, ம யரறை
ஆ) அ) கறண மதாடுத்தார்
ஆ) ார்த்த ைம்
இ) எழுதிக் மகாடு

2.

அ) சுடுநீர்,

ெயிற்சி 2
1.

அ) பெரற , நிறரயற
ஆ) அ) ெஞ்றஞ (பிற ஏற்புறைய விறைகள்)
ஆ) அனு வம் (பிற ஏற்புறைய விறைகள்)
இ) ாவி (பிற ஏற்புறைய விறைகள்)

2.

அ) ம ன்றான்
ஆ) தயவு ம ய்து இங்பக அெருங்கள்.

3.

i) அறெத்து – அறெத்துப்
ii) றைமயடுத்து – றைமயடுத்துச்
iii) ம ன்றுப் – ம ன்று
iv) தமிைறர – தமிைறரப்
v) மவண்று - மவன்று

(பிற ஏற்புறைய விறைகள்)
ஆ) C
3.

அ) மூன்று வறகப் டும்.
இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்
ஆ) ை, ர, ல, ள (ஏதாகினும் ஒன்று)

2.

A

3.

i) இரக்குெதி – இறக்குெதி
ii) தரத்றத – தரத்றதக்
iii) ம ாருள்கறள – ம ாருள்கறளக்
iv) ெளிவுதான் – ெலிவுதான்
v) உள்ொட்டு - உள்ொட்டுத்

i) எழுத – எழுதக்
ii) குறித்து – குறித்துப்
iii) சிலப் திகாரத்றத - சிலப் திகாரத்றதப்
iv) பகாலினால் – பகாளினால்
v)
குதிறய – குதிறயப்

ெயிற்சி 6
1.

அ) அ) தமிழ் + உணர்வு
ஆ) ஆைல் + அரசி
இ) பவல் + றை
ஆ) அ) பவற்றுறெத் மதாறக
ஆ) உம்றெத் மதாறக

2.

அ) A
ஆ) ள்ளிறயச் சுற்றிலும் ொணவர்களால் ெரம்
ெைப் ட்ைது.

3.

i) வறுத்தி - வருத்தி
ii) என்னத்றத – எண்ணத்றத
iii) ம ய்துப் – ம ய்து
iv) விைகி – விலகி
v) ஓை - ஓைத்

ெயிற்சி 3
1.

பதடும ாறி
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ெயிற்சி 7

ெயிற்சி 9

1.

அ) ம ாருளாகு ம யர்

1.

அ) ஏற்றுெதி, ெடிப்பு
ஆ) இைவாகும யர்

ஆ) அ) விறனத்மதாறக
ஆ) உவறெத்மதாறக

2.

அ) இவ்வாண்டு ெபலசிய தினக் மகாண்ைாட்ைம்
விெரிற யாக ெறைம றும்.
ஆ) தனிவாக்கியம், மதாைர் வாக்கியம்,
கலறவ வாக்கியம்

3.

i) வாழ்க்றகறய – வாழ்க்றகறயக்
ii) ஒர் - ஒரு
iii) பிரிந்துச் – பிரிந்து
iv) விட்டு – விட்டுப்
v) திறுத்த - திருத்த

2.

அ) ாைம் கற்றார்
ஆ) C

3.

i) கலந்துப் – கலந்து
ii) நிறணவு – நிறனவு
iii) அவறன – அவறனப்
iv) அந்த – அந்தக்
vi) திருெணத்திற்கு – திருெணத்திற்குப்

ெயிற்சி 8
1.

2.

3.

ெயிற்சி 10

அ) இரண்டு வறகப் டும். அகச்சுட்டு, புறச்சுட்டு
ஆ) ந்தல் – ந்தர் (பிற ஏற்புறைய விறைகள்)

1.

அ) எழுத்து தனித்பதா, மதாைர்ந்பதா நின்று
ம ாருள் தருொயின் ம ால் எனப்டும்.
ஆ) i) தீப் ந்தம்
ii) மதன்னாடு
iii) ெகளிர் கல்லூரி

2.

அ) தெயந்தி ெலர்ொறல அணிவித்தாள்
ஆ) விறரவாகச்

3.

i) ஓர் – ஒரு
ii) தீர்ொணிக்கிறது – தீர்ொனிக்கிறது
iii) ம ாருளாதாரத்றத – ம ாருளாதாரத்றதப்
iv) ெனநிறலறய – ெனநிறலறயக்
v) வாழிைத்றத - வாழிைத்றதத்

அ) B
ஆ) ஆஹா! அந்த வீடு எவ்வளவு அைகாக
உள்ளது!
(பிற ஏற்புறைய விறைகள்)
i) தன்ைம் – தண்ைம்
ii) பவறள – பவறல
iii) என்றுக் – என்று
iv) உருதிப் டுத்தும் – உறுதிப் டுத்தும்
vi) கண்காணிப்பு – கண்காணிப்புப்
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