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EVERWIN MATRIC HR. SEC.SCHOOL
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TAMIL-I
Marks-75
குதி

- I

I. க ோடிட்ட இடத்தத ிபப்பு :

6x1=6

1. ண்ணுக்கு அமகு __________

ோட்டல்.

கசோம நன்ர் ள் யோழ்ந்த  பம் ________________
தன் உடதகன தந்த நன்ன் ___________.

II. சரினோ யிதடதனத் கதர்ந்கதடுத்து எழுது :

6x1=6

7. யப்பு – இச்கசோல்ின் கோமள் ___________
ஆ. கோதந

இ. அமகு

ஆ. என்றுதபத்தல்

ிதடப்து _____

இ. என்ிமதபத்தல்

9. கோற் ோசு – இச்கசோல்தப் ிரித்து எழுதக் சிதடப்து ________.
அ. கோற் +
10.

ோசு

ஆ. கோன் +

ோசு

ஆ. சு

ோசு

அ. ய + நதத

ிதடப்து __________.

ஆ. யதந + அதத

இ. யம் + அதத

ண்ண ினின் சிம்பு _______ ஆல் ஆது.
அ. முத்து

ஆ. நோணிக் ம்

ோடத அடிநோோநல் எழுது .

V.

ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் ளுள் எதயகனனும் ோன் னுக்கு நட்டும்

4x2=8
எது கூப்டு ிது?

22. கோன்தமம், நண்தணமம் யிடச் சிந்தது எது?
23.

ல்யிதன எவ்யோறு

ற்

கயண்டும்?

24.

ோலுக்கு எது அமத த் தம ிது?

25. அபசனுக்கு அமத த் தமயது எது?

27.

ல்யிகனோடு ற்ண்பு ளும் அதநயது சிப்புப் ற்ி எழுது ?
குதி

VII.

– III (உதபதட)

ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் ளுள் எதயகனனும் ோன் னுக்கு நட்டும்

4x2=8

யிதடனி:

III. கோமத்து :

6x1=6

13. ண்ணுக்கு அமகு

-

டன்

14. அபசனுக்கு அமகு

-

கட்டி

15. நோரி

-

க ட்யர் ன்று என்று கசோல்லுதல்

16. இபயல்

-

இபக் ம்

17. இதசக்கு அமகு

-

நதம

18. கதம

-

ோட்டு நக் த யமத்தோதந

ோபணம் என்?

29. ரிசு கற் ோணன், நன்த எவ்யோறு யோழ்த்திோன்?
30. யல்யில் ஒரினின் சிந்த ண்பு னோது?
31. ோண்டின நன்ின் கயண்க ோற்க் குதட யமக்
ீ
ோபணகநன்?
32.

இ. யம்

3x2=6

26. ல்யினின் சிப்புப் ற்ி எழுது ?

28. ோணின் குமந்தத ள் சினோல் யோடக்

இ. னோத

11. யநதத – இச்கசோல்தப் ிரித்து எழுதக்
12.

இ. கோல் +

ிறு என்து ________தனக் குிக்கும்.
அ. குதிதப

19. “ ண்யப்பு” எத் கதோடங்கும் சிறுஞ்சமூம் என் நப்ோட

VI. ீ ழ்க் ோணும் சிறுயிோக் ளுக்கு யிதடனி:

8. என்று + உதபத்தல் – இச்கசோற்க் த கசர்த்து எழுதக்
அ. என்று உதபத்தல்

1x5=5

21. இதசக்கு அம ோ

4. சிறுஞ்சமூம் ________ என்யபோல் எழுதப்ட்டது.

அ. அிவு

IV. நப்ோடம்:

20. ண்ணுக்கு எது அமகு?

3. ோட்டு நக் த யமத்தோதந _________க்கு அமகு.

6. ம புோவுக் ோ

– II கசய்மள்

யிதடனி:

2. யோரிக் க ோடுக்கும் யள்ல் ________.

5. கமதந நிக்

குதி

ண்ண ிக்கு ஏற்ட்ட துன்ம் னோது?

33. பு ோர்  ரின் சிப்பு ள் னோதய?

VIII.

ீ ழ்க் ோணும் சிறுயிோக் ளுள் எதயகனனும் இபண்டனுக்கு நட்டும்

3x2=6

யிதடனி:

ோட்டல்

34. “யோரித் தந்த யள்ல்” – இப்டக் தத மூம் ீயிர் அிந்த
க ோண்டதத எழுது :
35. கநய்ப்கோமள்
கோமந்தும்?

ோண்து அிவு – இக்குள்

மத்து னோமக்கு

36.

தடகனழு யள்ல் ின் கனர் த எழுது :
குதி

IX.

ஐம்கமங் ோப்ினங் ளுள் ன்று சிப்தி ோபம். இது முத்தநிழ்க்

– IV

ோப்ினம், குடிநக் ள்

ீ ழ்க் ோணும் கமயிோக் ளுள் ஏகதனும் ன்னுக்கு நட்டும்

1x4=4

யிதடனி:

37. சிறுஞ்சமூம் – நூற்குிப்பு தம ?

45. சிப்தி ோபத்தத இனற்ினயர் னோர்?

47. ஐம்கமங் ோப்ினங் ளுள் ன்று __________.

நன்த பு ழ்ந்தததமம் யிக்கு ?

48. சிப்தி ோபம்
ண்ண ிக்கும், ோண்டின

ீ ழ்க் ோணும் ோடதப் டித்து யிோக் ளுக்கு யிதடனி:

எவ்யோகல்ோம் கோற்ப்டு ிது?

49. இங்க ோயடி ள்

நன்னுக்கும் இதடகன டந்த உதபனோடத எழுது :

X.

யிோக் ள்:

46. இங்க ோயடி ள் எந்த நபதச் கசர்ந்தயர்?

38. நன்ன் க ோடுத்த ரிசுப் கோமள் ளும், ரிசு கற் புயர்

39. ோண்டின நன்ின் அதயனில்

ோயினம் என்கல்ோம் கோற்ப்டு ிது.

5x1=5

ோம் _______ நூற்ோண்டு ஆகும்.

XII. புத்த ப்னிற்சி:
அ. ிகநோமிச் கசோற் ள்

யோநல் எழுது :

50. ோன் டியினில் ீமஸ் ோர்த்கதன்.

தநிழ்கும்நி

51. ோன் ஸ்ோக்ஸ் சோப்ிட்டோன்.

க ோட்டுங் டி கும்நி க ோட்டுங் டி இங்

52. என்னுதடன புக் கடிில் உள்து.

3x1=3

க ோததனகப கும்நி க ோட்டுங் டி – ிம்

ஆ. எதிர்ச்கசோல் தம :

எட்டுத் திதசனிலும் கசந்தநிமின் பு ழ்

53. கயிச்சம் x _____________
54. பு ழ்

எட்டிடகய கும்நி க ோட்டுங் டி!

x ____________

55. கதோன்றும் x ____________

- கமஞ்சித்திபோர்

இ. ன்றுகோல் யமம் கசோற் தப் ோடிிமந்து எழுது :

யிோக் ள்:

அன்தமம் தந்ததமம் கதய்யம் – இதத

40. இப்ோடின் ததப்பு னோது?

அிந்திட கயண்டும் ீமம்

41. இப்ோடின் ஆசிரினர் னோர்?

ண்கணனும்

42. இப்ோடில் ஆசிரினர் னோதப கும்நிக ோட்டும் டி அதமக் ின்ோர்?

மத்திில் க ோள்யோய் ீமம்

ல்யிமம் கதய்யம் – இதத

43 ________ பு ழ் எட்டிட கயண்டும்?

கோன்தமம் நண்தணமம் யிஞ்சும் – அந்தப்

44. எத்திதசனில் கசந்தநிமின் பு ழ் எட்டிட கயண்டும்?

பு ழும் ம்தநக் க ோஞ்சும்.

XI.

ீ ழ்க் ோணும் த்திதனப் டித்து யிோக் ளுக்கு யிதடனி:

5x1=5

சிப்தி ோபத்தத இனினயர் இங்க ோயடி ள். இயர் கசப
நபதச் கசர்ந்தயர். இயர்

ோம்

3x1=3

ி. ி. இபண்டோம் நூற்ோண்டு ஆகும்.

முதகழுத்து

இபண்டோம் எழுத்து

_______________

_______________________

_______________

_______________________

4x1=4

