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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
.ஏ.த ழ் தலாம் ஆண் , தற்ப வம்  711T 

ேதர்   -  1(2020 – 2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரங்கள்                                                                      

ம ப்ெபண்கள் -50 

ப  –அ , அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  ெசாற்ெறாடரில் ைட 

த க. (10 X2=20) 

 

1.    பார யாரால் ெசால்லப்படட் காற்  ெகாண் வ ம் ஒ கள் 

ன் ைன எ க. 

2.    நீேய எண்ணி நீேய எ  என்  கட்டைள பவர ்யார?் 

3.    பழங்கட் கள் யாரால் அ க்கப்ப ம் என் றார ் வா? 

4.    யரசன் ப் ம்  வாழ்க்ைக ைறகள் இரண் ைனக் 
ப் க 

5.    கண்ணதாசன் ப் ம் ய உல ன் வளரச்் கள் இரண் ைனக் 
ப் க 

6.    ேதசப் தா  யார?் ெத ப்பாடகன் யார?் 

7.    எங்கள் ைககளில் இ ப்ப  சை்சப்பாத் ரம்  என்  ப் ட்டவர ்

யார?் 

8.    பார தாசனின் இயற்ெபயர ்யா ? 

9.    மனம் ஒ   ழந்ைத ேபால என்  ப் பவர ்யார?் 

10. யரசன் பணியாற் ய ஊர ்எ ? 

ப , ஆ.  ன்வ ம் னாக்களில் ஐந்த க்  மட் ம் ஒ  பக்க 

அள ல் ைடத க. (5X6=30) 

11. பார  காட் ம் நில , வான், காற் , ன் பற்  எ . 

12. உலகம் வாழ்க என்ற பாட ல் நாமக்கல்லார ்த ம் ெசய் கைள 

எ க. 

13. ேகா க்கால் தம் பற்  எ  

14. காதல் என்ன கத்தரிக்காயா  - என்ப  பற்  ரா வனயாைவ? 

15. மரங்கைளப் பற்  ைவர த்  என்ன ப் றார?் 

16.  எம்.எஸ் உதய ரத்்  த ம் தன் ன்ேனற்ற ந்தைனகள் பற்  
எ  
17. மனத்ைதப் ப ற்  ெசய்வதால் ஏற்ப ம் நன்ைமகள் யாைவ? 

18. க ஞர ்கண்ணதாசன் காட் ம் ய உல  பற்  எ . 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
.ஏ.த ழ் தலாம் ஆண் , தற்ப வம் இக்கால இலக் யம்  - 

7BTA1C1 

ேநரம் – 2 மணிேநரங்கள்    ேதர்   - 1  (2020 – 2021)   

 ம ப்ெபண்கள் -50 

ப  –அ , அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  ெசாற்ெறாடரில் ைட 

த க. (10 X2=20) 

1.    பார யார ்பணியாற் ய இதழ்கள் யாைவ? 

2.    பார யாரின் ப்ெப ம் பைடப் கள் யாைவ? 

3.    பார யாரின் ெமா  ெபயரப்்  ல்கள் யாைவ? 

4.    மாங்கனி காப் யம் ேதான் ய ழைல ப் க. 

5.    கண்ணதாசனின் ற பைடப் கைள ப் க. 

6.    மாங்கனி ன் காதலன்  யார?்  

7.    பார தாசனின் பைடப் கள் யாைவ? 

8.    பார தாசனின் இயற்ெபயர ்யா ? 

9.    றாக்கள் ஒற் ைம பற்  க ஞர ் வ  யா ? 

10. சா த்ய அகாட   ெபற்ற பார தாசனின் ல் எ ? 

ப , ஆ.  ன்வ ம் னாக்களில் ஐந்த க்   ஒ  பக்க அள ல் 

ைடத க.(5X6=30) 

11. பார  காட் ம் கண்ணம்மா பற்  எ . 

12. பார தாசனின் அழ ன் ரிப்  த ம் ெசய் கைள எ க. 

13. மாங்கனி காப் யம் பற்  எ  

14. மாங்கனி ன் கைதமாந்தர ்இ வர ்பற்  எ க. 

15. பார தாசன்,பார யார ் ப்  எ க. 

16. க ஞர ்கண்ணதாசன் பற்  எ . 
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GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLLEGE – THIRUVADANAI 

I Internal Test - Nov 2020 for I B.A ,B.Sc , B.Com 

712CE – COMMUNICATIVE ENGLISH - I 

Time : ! Hrs                                                                                       Total Marks: 25   

 

PART – A                                                                                                    5 x 2 = 10 

Answer the following questions 

1. I ----- Mrs. Selvi.  ( is,are,am) 
2. What is a Skimming? 
3. Define an Adjective. 
4. What is a Paragraph? 
5. What is a Concord? 

 

PART – B                                                                                                    3 x 5 = 15 

Answer the following questions 

6. Write the vowel symbols with examples. 
7.  Explain the kinds of Noun 
8. Describe the Effective Listening. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
.ஏ. த ழ் தலாம் ஆண் , தற்ப வம்இலக்கணம் நன் ல்  -

7BTA1C2 

 

ேநரம் – 2 மணிேநரங்கள்           ேதர்  – 1 (2020 – 2021)         

ம ப்ெபண்கள் -50 

ப  –அ , அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  ெசாற்ெறாடரில் ைட 

த க. (10 X2=20) 

1.    ெமா  இலக்கணம் என்றால் என்ன? 

2.பா ரம் எத்தைன வைகப்ப ம்? 

3.    பா ரத் ன் ெபயரக்ள் யாைவ? 

4. ல்கள் எத்தைன வைககள்? ப் க. 

5.    ற்பயன்கள் யாைவ? ப் க. 

6.    றப்  பா ரம் ெசய்வதற்  உரிேயார ்யார?்  

7.    இலக்கண ேபா  என்றால் என்ன? 

8.    சந் யக்கரம் என்றால் என்ன? 

9.    தல் எ த் க்கள் யாைவ? 

10. சாரெ்ப த்  எத்தைன வைகப்ப ம்? 

ப , ஆ.  ன்வ ம் னாக்களில் ஐந்த க்  மட் ம் ஒ  பக்க 

அள ல் ைடத க. (5X6=30) 

11. எ வைக மதம் த்   எ க. 

12.மாணாக்கர ்வைககள் யாைவ? ளக் . 

13. ஆ ரிய க்கான இலக்கணம் பற்  எ  

14. ற்றங்கள் பற்  எ க. 

15. இலக்கண ேபா ன் வைககைள வரி. 

16. எ த் க்களின் வைககைள வரி. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
.ஏ. த ழ் தலாம் ஆண் , தற்ப வம் 

இையப் ப்பாடம் தாள்  - 1 பஞ்சாயத்  ராஜ் யம் -7BPSA1 ேதர் - 1 

(2020-2021) 

 

ப  –அ , அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  ெசாற்ெறாடரில் ைட 

த க. 

 (10 X2=20) 

1.சங்க காலத் ல் ஊரின் ெபா  சைப எந்த இடங்களில் ய ? 

2.பஞ்சாயத்  ராஜ் ட்டத் ன் வளரச்் ைய நான்காகப் ரிக்கலாம் . 

அைவ யாைவ? 

3. ய பஞ்சாயத்  ராஜ் ட்டத்ைத அ கம் ெசய்தவர ்யார?் 

4. ய பஞ்சாயத்  ராஜ் ட்டம் எப்ேபா  எந்தப் ரதமரால் 

நைட ைறக்  வந்த ? 

5.பஞ்சாயத்  ராஜ் ட்டம் ஆங் ேலயரக்ள் காலத் ல் றப் டன் 

இ ந்ததா? 

ப , ஆ.  ன்வ ம் னாக்களில் ஐந்த க்  மட் ம் ஒ  பக்க 

அள ல் ைடத க. (5X6=30) 

6.அ) பஞ்சாயத்  ராஜ் என்றால் என்ன?(அ) சங்க காலத் ல் இ ந்த 

பஞ்சாயத்  நைட ைறகைள ளக் க. 

7.அ) ேவதகாலத் ல் பஞ்சாயத்  ராஜ்யம் அைமப்  எவ்வா  

ெசயல்படட் ? (அ) ெமாகலாயரக்ள் காலத் ல் பஞ்சாயத்  ராஜ்யம் 

எவ்வா  ெசயல்பட்ட ? 

8. அ) ஆங் ேலயரக்ள் காலத் ல் பஞ்சாயத்  ராஜ்யம் எவ்வா  

நைடெபற்ற ? (அ) ய பஞ்சாயத்  ராஜ் ட்டம் பற்  எ க. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
.ஏ. த ழ்  இரண்டாம் ஆண் , ன்றாம் ப வம்  -  731T 

ேநரம் – 2 மணிேநரங்கள்         ேதர் -1  (2020-2021)ப  –அ  

ம ப்ெபண்கள் -50 
அைனத்  னாக்க க்கான சரியான ைடையத் 
ேதர்ந் எ க.(20 X1=20) 

1.    லப்ப காரத் ல் மங்கல வாழ்த் ப்பாட ல் வணங்கப்ப ம்  

இயற்ைகப் ெபா ள்களில் இரண் ைனக் ப் . 

அ) ங்கள்  ஆ) ெந ப்   இ) ரியன்  ஈ)  ங்கள் 

2.    ேச  பந்தனம் என்ப  என்ன? 

அ) மைல  ஆ) கா   இ)  நிலம்  ஈ) பாலம் 

3.    ேகாசெ்சங்கட் ேசாழனின் தாயார ்ெபயர ்யா ? 

அ) னிதவ  ஆ) கமலவ   இ) லகவ  இ) இைசஞானி 

4.    ேகா யாத் எப்ப  எ ரிைய ெவன்றான்? 

அ)  தன் யற் யால்  ஆ) இைறய ளால்  இ) நண்பன் உத யால் 

ஈ) அ ரஷ்டத்தால் 

5.    மா க் ப் ் ைணயாக நின்றவர ்யார?் 

அ) மால்   ஆ) ந கள் நாயகம் இ) ஏ ெப மான் ஈ) வெப மான் 

6.    லப்ப காரத் ல் இடம்ெப ம் ேகாவலன் தந்ைதயார ்ெபயர ்யா ? 

அ) மாசாத் வான் ஆ) மாநாய்கன்  இ) சாத்தன்  ஈ) க ல ேதவன் 

7.    மணிேமகைல யாரிடம் இ ந்  அ த ர ையப் ெபற்றாள்? 

அ) ஆ த்தன்  ஆ) ஆ த் ரன்  இ) இந் ரன்  ஈ) ந்தாேத  

8.    ேச ைவக் கட் ய கைலஞர ்யார?் 

அ) மயன் மகன்  ஆ) ேதவதசச்ன்  இ) சங்கரன் ஈ) ங்கரன் 

9.    ேதம்பாவணிைய  எ யவர ்பற்   எ க. 

அ) ெபஸ்   ஆ) உம ப் லவர ்இ) த்தைலச ்சாத்தன்  ஈ) 
ஷ்ணப் ள்ைள 

10. ேவரில் ப த்த பலா நாவ ன் கைத நாயகன் ெபயரக்ள் யாைவ? 

அ) க ரவன்  ஆ) சரவணன்  இ) அமரந்ாத்  ஈ) ேச ப  

 11. யார ் லப்ப கார காலாத் ல் மைறவ  காட் ய  ? 
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   அ) வணிகர ் ஆ) மா பாரப்்பான்  இ) மைறவல்லான் ஈ) க னியன் 

  12. ேவரில்  ப த்த பலா நாவ ல்  சரவண க்  வ காட் பவர ்யார?் 

    அ) அண்ணி  ஆ) தாய்  இ) தங்ைக ஈ)தந்ைத 

    13. லப்ப காரத் ல் இடம்ெப ம் கவ க்ைக என்றால்  என்ன 

ெபா ள்? 

     அ) ரி    ஆ) ேசரக்்ைக இ) சந் ப்    ஈ) நட்  

    14 ேச  யா க்காகக் கட்டப்பட்ட ? 

      அ) இராமன் பைடக க்   ஆ) இராவணன் பைடக க்  

 இ) ரங் ப்  பைடக க்   ஈ) ேதவ பைடக க்  

   15  ேகாசெ்சங்கண டன் ெதாடர் ைடய ேகா ல் எ ? 

      அ) த்தணி  ஆ) ப்ப   இ) வாைனக்ேகா ல் ஈ) 
வாடாைன 

   16.  ேகாசெ்சங்கணன் றப்  எத்தைன நா ைக தள்ளி ேநர ேவண் ம் 
என்  
          ப் டப் ெபற்ற ? 

            அ) பத்  நா ைக   ஆ) இ  நா ைக  இ) நா ைக  ஈ) ஒ  
நா ைக 
    17.  இராமனின் ஆ ேசடன் ேபாலக் காட்  அளித்த  எ ? 

            அ) ேச   ஆ) ந் ய மைல  இ) இந் யப் ெப ங்கடல் ஈ) இலங்ைக 

     18.  கண்ண ன் தந்ைத ெபயர ்என்ன? 

             அ) மாசாத் வான்  ஆ) மாநாய்கன்  இ) ஆ த் ரன் ஈ) சாத்தனார ்

     19.  லப்ப கார காலத் ல் ஊ க்  எவ்வா  மண 

அைழப் ைவக்கப்படட் ? 

                அ) ைர ன்  ஏ   ஆ) யாைன ன்  ஏ  

இ)  மக்கள் ன்னிைல ல் ஈ) மக்கள் மன்றத் ல் 

     20. ேவரில் ப த்த பலா நாவ ல்  எந்தத ் ைற ல் சரவணன் ேவைல 

பாரத்்தான்? 

            அ) எ  ெபா ள் ற்பைனத் ைற  ஆ) எ  ெபா ள் ைற  

            இ) ற்பைனப் ரி     ஈ) உற்பத் ப் ரி  

ப  ஆ. ன்வ ம் னாக்களில் ஐந்த க்  மட் ம் ஒ  பக்க 

அள ல் ைட த க.   

21. கண்ண க் ம் ேகாவல க் ம் நடந்த மண நிகழ்ச்  பற்  

எ க. 
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22. ேகாசெ்சங்கண்ணன் ெசய்த அ ம்பணிகள் யாைவ? 

23. ேவரில் ப த்த பலா நாவ ன் கைதச ் க்கத்ைதத் த க. 

24. ேவரில் ப த்த பலா நாவ ல் இடம்ெப ம் ஒ  பாத் ரத் ன் 

பண் கைளஎ க. 

25. ேகா யாத் என்பவனின் பண் கள் பற்  எ க. 

26. ந கள் நாயகம் அவரக்ள் உ ரக்ள்  அன் ைடயவர ்
என்பைத ளக்  
27. அ த ர ப் பாத் ரம் பற்  எ . 

28. ேச ன் அைமப்  பற்  எ க. 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன .ஏ.த ழ் 

இரண்டாமாண்  ன்றாம் ப வம் ற் லக் யம் – 7BTA3C1 ேதர் - 1      

(2020 -2021) 

ேநரம் 2 மணி        ம ப்ெபண். 50 

ப  – அ . அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி  (20X1 =20) 

1. ற் லக் யம் எத்தைன வைகப்ப ம்? 

2.அம்  என்பதன் ெபா ள் யா ? 

3. ள்ைளத்த ழ் எத்தைன ப வங்கைள உைடய ? 

4. மர பரா ்ேப ம் வரம் ெபற்ற தலம் எ ? 

5. மர பரரின் ற ல் எ ? 

6.ெபண்பாற் ள்ைளத்த ன் இ  ப வங்களின் ஆண் ? 

7.அம்  ப வம் நிக ம் காலம்? 

8.சப்பாணிப் ப வம் என்ப ? 

9. ண் ணி என்பதன்எெபா ள் யா ? 

10.ம  என்பதன் ெபா ள் ? 
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11.அ ரா  அன்ைன ெகாண் ள்ள ஊர ்எ ? 

12.அ ரா  பட்டரின் இயற்ெபயர ்? 

13.அ ரா  பட்டர ்வானில் எைதக் ெகாண்  வந்தார?் 

14.அந்தா  ெபா ள் என்ன? 

15.அந்தா  பாடல்கள் எத்தைன? 

16.அ ரா  பட்டர ்காலம் எ ? 

17.காலத்தால் ற்பட்ட அந்தா  எ ? 

18.வடெமா ல் ற் லக் யங்கைள எவ்வா  அைழத்தார?் 

19. ற் லக் யங்கள் யா ைடய காலம் என்பர?் 

20.கற்பைன ெதய்வப்ேபாற்றல்,தனிமனிதப் ேபாற்றைல யாக 

ம் இலக் யம் எ ? 

ப  ஆ. ன்வ ம் னாக்களில் ஐந்த க்  மட் ம் ஒ  பக்க 

அள ல் ைட த க.  (5X6=30) 

 21. ற் லக் ய வரலா  த்  எ க.? 

22. ள்ைளத்த ழ் ெப ைமகைள எ க. 

23.அம் ப் ப வச ் றப் ைன ெதா த்  எ க. 

24.அ ரா  பட்டர ்ஆ ரியர ் ப்  வைரக. 

25.அ ரா  அன்ைனைய வ ப வதால் ைடக்கம் பலன்கைள எ க. 

26.வ ைகப் ப வச ் றப் ைன ெதா த்  எ க. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன 

.ஏ.த ழ் இரண்டாமாண்  – ன்றாம் ப வம் 

இலக்கணம் நம் யகப்ெபா ள் – 7BTA3C2 ேதர் -1  (2020 -2021) 

ேநரம் 2 மணி                 ம ப்ெபண். 50 

ப  – அ .அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (20X1=20) 

1.நம் யகப்ெபா ள் ஆ ரியர ்யார?் 

அ)நக் ரர ்ஆ)நாற்க ராச நம்  இ)இைறயனார ்ஈ)ெதால்காப் யர ்

2.அகத் ைண எதத்ைன வைகப்ப ம் ? 

அ)ஐந்  ஆ)ஆ  இ)ஏ  ஈ) எட்  

3. தற்ெபா ள் என்ப . 

அ) நிலம் , ெபா  ஆ) ைண  இ) ஞ்  ஈ) ல்ைல 

4. ல்ைல நிலத் ற் ரிய ெப ம்ெபா   

அ) ர ்ஆ) ேவனில் இ)கார ்ஈ) ன்பனி 

5.ம தத் ற் ரிய ெபா   

அ) மாைல ஆ) யாமம் இ) நண்பகல் ஈ) ைவகைற 

6. ஞ்  நிலத் ற்கான ெதய்வம் 

அ) மால் ஆ) கன் இ) இந் ரன் ஈ)வ ணன் 

7.இரங்க ம் இரங்கல் நி த்த ம்  

அ) ஞ்  ஆ) ல்ைல இ)ெநய்தல் ஈ)பாைல 

8.ைகேகாள் என்பதன் ெபா ள்  

அ) ைண ஆ) நட்  இ) பைக ஈ) ஒ க்கம் 

9.கள ப் ணரச்் ன் வைககள்  

அ) உள்ளப் ணரச்்  ஆ)ெமய்ய ணரச்்  இ)இவ் ரண் ம் 

.ஈ)எ ல்ைல 

10.ெசலவ ங்கள் என்பதன் ெபா ள் 

அ)வர  ஆ)ேச ப்  இ) ேசரத்்தல் ஈ)பயணம் 

11.வைர  என்பதன் ெபா ள் 

அ) மணம் ஆ)கள  இ)கற்  ஈ)ஒ க்கம் 

12.வைர க்கான ள தெ்தாைக எதத்ைன ? 

அ)ஒன்  ஆ) இரண்  இ) ன்  ஈ) ஐந்  

13.தைல  அறதெ்தா  நிற்றல் எைத ெவளிப்ப த் ற ? 

அ)நட்  ஆ)அன்  இ)களெவா க்கம் ஈ) கற்ெபா க்கம் 

14. ணரச்் க்கான காரணங்கள்  
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அ)G+ேவ ஆ) னேல இ)களிேற ஈ)இம் ன் ம் 

15.ேபாக்  ,கற்ெபா  ணரந்்த கவ்ைவ , ட்  ஆ யன 

அ) கள  ெவளிப்பாட் ற் ரிய ள தெ்தாைக 

ஆ)உடன் ேபாக் ன் வைக 

இ)வைர ற்கரிய ள தெ்தாைக 

ஈ)வைர  மலத ன் ரி 

16.கற்ெபா  ணரந்்த கவ்ைவ ன் வைக 

அ)நான்  ஆ)ஆ  இ)எட்  ஈ)பத்  

17. ரம் தணி த்தல் என்ப  

அ) ெநய்தல் நிலம் ளிரத்ல் ஆ) ல்ைல ளிரத்ல் இ)ம தம் ளிரத்ல் ஈ) 
பாைல நிலம் ளிர ேவண் தல் 
18.ெதளித்தல்,ம ழ்ச்  , னாதல்,ெசப்பல் என்பன எவ்வைக வைக  

அ) ட்  ஆ)உடன்ேபாக்  இ)வைர  ம தல் ஈ)அறதெ்தா  நிற்றல்  

19. னாதல், ெசப்பல் ,ேமவல் என்பன. 

அ)வைரத ன் ரி ஆ) ட்  வைக இ)உடன்ேபாக்  வைக ஈ)தன் மைன 
வைரதல் வைக 
20.வைரத ன் ரி 

அ)ஒன்  ஆ)இரண்  இ) ன்  ஈ)நான்  

ப  ஆ. ஆற க்  மட் ம்  ஒ  பக்க அள ல் ைட த க.( 6X5=30) 

11.ஐந் ைணக் ரிய தற்ெபா ள் ,உரிப்ெபா ளிைன ளக் க. 

12. ல்ைலத் ைண ன் க ப்ெபா ைள ளக் க. 

13.கற் ல் நிக ம் ரி  வைககைள எ க. 

14.ஊடல் தணிக் ம் வா ல்கள் த்  ளக் க. 

15.வைர  ம த ன் வைககைளச ் ட் க. 

16.அறதெ்தா  நிற்றல் என்றால் என்ன? அதன் வைககைள க. 

17. ணரச்் க்கான காரணங்கைள  ளக் க. 

18.உடன்ேபாக்  இைட  பற்  ளக் க. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன 

.ஏ.த ழ் இரண்டாமாண்  – ன்றாம் ப வம் 

ற் லா யல் – 7BHIA3              ேதர் -1  (2020 -2021) 

ேநரம் 2 மணி                                    ம ப்ெபண். 50 

ப  – அ .அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (20X1=20) 

1.பயணிகளின் பல்ேவ  நடவ க்ைககளின் ட்டதெ்தாைக ற் லா 

என்றவர?் 

அ) ணிகர ், ராப் ஆ) ெஹரே்மன் , ல்லார்  இ)G+க்கா ,ெமட் க் 

2. ர ்என்ப  எம்ெமா ச ்ெசால்? 

அ)இலத் ன் ஆ)ஆங் லம் இ) ரஞ்  

3.எத்தைன மணிேநரம் பணயம் ெசய்பவர ் ற் லா பயணியாவார?் 

அ)23 ஆ) 25 இ)24 ஈ) 12 

4. ற் லா ன் வைககள் எத்தைன? 

அ)5 ஆ)3 இ) 4 ஈ)2 

5.தாய்நாடை்ட ட்  ேவ  நாட் ற் ச ்ெசல்வ ? 

அ)உள்நாட் ச ் ற் லா ஆ) இன்பச் ற் லா இ)ெவளிநாட் ச ் ற் லா 

6. ய இடங்கைள காணச ்ெசல்வைத எவ்வா  அைழப்பர?் 

அ) ரயாணம் ஆ)யாத் ைர இ)பயணச் ற் லா 

7. ம்பத் டன் ெசல்வ ? 

அ) னிதப் பயணம் அ)இன்பச ்ெசல  இ)யாத் ைர 

8.பண்ைடய ேரக்கரக்ைளப் பற் க் ப் வ  

அ) யம் ஆ)இலண்டன் ைகேய  இ)‘ேஹாமரின் ஒ  

9. றநா க க்  வ ம் வ காட்  ல் எ யவர ்

அ)சா ேவல் ஜான்சன் ஆ)ஜான் ெக ல் கார்  இ)தாமஸ் க் 

10.உல ன் தல் ற் லா கவர ்யார?் 

அ)தாமஸ் க் ஆ) ல்லார்  இ) ராப்  

11.1849 இல் ெவளிவந்த ற் லாக் ைகேய  எ ? 

அ)இலண்டன் ைகேய  ஆ) ரஞ்  ைகேய  இ)ெஜரம்ன் ைகேய  

12.வாய்ைமேய ெவல் ம் எந்நாட்  வாசகம்? 

அ)ஜப்பான் ஆ) னா இ)இந் யா ஈ)அெமரிக்கா 

13.இந் யா ன் தைலவர ்யார?் 

அ) ரதமர ்ஆ) யர த்தைலவர ்இ)கவரன்ர ்ஈ) தல்வர ்

14.அஜந்தா எல்ேலாரா அைமந் ள்ள இடம் 
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அ)மராட் யம் ஆ)த ழ்நா  இ)ஆந் ரம் ஈ) கார ்

15. த்தன்னவாசல் உள்ள மாவட்டம்? 

அ) ச்  ஆ) வகங்ைக இ) க்ேகாடைட ஈ)தஞ்சா ர ்

16.த ழரின் இைச, இைசக்க கைளக் றம் ல் எ ? 

அ)மணிேமகைல ஆ) லப்ப காரம் இ)சங்க இலக் யம் 

17.ெதன்னிந் யா ன் கழ்ெபற்ற நடனம் எ ? 

அ)பரதம் ஆ)கதகளி இ)ேகாலாடட்ம் 

18.சாரஜ்ண்ட்  ேதாற் க்கப்பட்ட ஆண்  எ ? 

அ)1972 ஆ)1946 இ)1950 ஈ)1947 

19. ற் லாத் ைற தயாரித்த ளம்பர படத் ற்  ைடத்த ? 

அ)அெமரிக்க  ஆ)ரஷ்ய  இ)நி யாரக்்  

20. ற் லாத் ைற தனியாக இயங்க ேவண் ம் என்ற ? 

அ)சாரஜ்ண்ட்  ஆ) ஜா க ட்  இ)ெஹரே்மன்  

ப  – ஆ ன்வ ம் னாக்களில் ஐந்த க்  மட் ம் ஒ  பக்க 

அள ல் ைட த க.   

 ( 6X5=30) 

21. ற் லா ன் வைககள் த்  எ க. 

22. ற் லா ன் ேநாக்கம் த்  ளக் க. 

23. ற் லாைவத் ண ம் காரணிகள் யாைவ? 

24. ற் லாத் ைற ல் உள்ள தைடகள் த்  எ க. 

25.இக்கால ற் லா வளரச்்  பற்  வரி. 

26.பயண கவர ் த்  ளக் க. 

27.சாரஜ்ண்ட்  பற்  வரிக்க . 

28.உலகப் கழ் ெபற்ற  இந் ய நிைன ச ் ன்னங்கைள எ க.  
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                     அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி, வாடாைன 

.ஏ. த ழ் இரண்டாம் ஆண்  

ேபாட் த் ேதர் க க் த் தயார்  ப த் ம் றன் – 7NME3A1 

ம ப்ெபண்கள்- 50 ேதர்  – 1  (2020 -2021) ேநரம் - இரண்  மணி 
ேநரங்கள் 

ப  அ ன்வ ம் னாக்க க்   ஓரி  வரிகளில் ைடயளிக்க 

(10X2=20) 

1.   என் எஸ்  என்பதன் ரிைவத் த க 

2.   னியன் பப்ளிக் சர் ஸ் க சன் என்ப  எந்தத் ேதர் ைன 

நடத் ற . 

3.   ர ல்ேவ ல் பணியாற்ற எந்தத் ேதர் ைன எ த ேவண் ம் 

4.   ேவைலவாய்ப் ச ்ெசய் கைள வழங் ம் ெசய் த்தாள்கள் இரண் ன் 

ெபயரக்ைளத் த க. 

5.   எம்ப்ளா ன்ெமண்ட ்நி ஸ் என்ற ெசய் த்தாள் எ  பற் ய 

ெசய் கைளத் த ன்ற ? 

6.   என் எஸ்  ேதர் களில் எத்தைன ப் ேதர் கள் உள்ளன.? 

7.   ராம நிரவ்ாக அ வலர ்பணிக்  எந்த ப் ேதர் ைன எ த 

ேவண் ம்? 

8.   ப் 4 ேதர்  எ தத் ேதைவயான கல் த் த  யா ? 

9.   ப் 3, 4 ஆ ய ேதர் க க்காக எந்த வ ப் ப் பாடங்கைள 

நன்றாகப் ப க்கேவண் ம்? 

10.  ஐ.ஏ.எஸ் என்பதன் ஆங் ல ரிவாக்கம் யா ? இந் ய ஆட் ப்பணித் 

ேதர்  என்ப  அதன் த ழாக்கம் சரிதானா? 

ப  ஆ. ன்வ வனவற் ல்ஆறனக்  மட் ம் ஒ பக்க அள ல் 

ைடயளி(6X5=30 ) 

1.   என் எஸ்  ேதர் கள் எ ம் ைற பற்  எ க. 

2.   ர ல்ேவ ேதர் கள் எ ம் ைற  பற்  எ க. 

3.   ஐ.ஏ.எஸ் ேதர்  பற்  எ க 

4.   சமச் ர ்கல் ப் பாடங்கள் தர ைடயனவாக இ ந்தனவா. அைவ 

எத்ேதர் க க் ம் பயன்ப ன்றன என்ப  பற்  எ க. 

5.   ஆ ரியராக பணி ெபற என்ன என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 

6.   த ழ் பட்டப் ப ப்  த்தால் என்ன என்ன ேவைல வாய்ப் கள் 

ெபறலாம்? 
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7.   ேவைலவாய்ப்  ெப வ  நல்லதா? ெதா ல் ெதாடங் வ  நல்லதா? 

ஏன் ? 

8.   உங்கள் ஊரில் ெசாந்தமாகத் ெதா ல் ெதாடங்க என்ன என்ன 

வாய்ப் கள் உள்ளன?  

 

அர   மற் ம் அ யல் கல் ரி, வாடாைன 

.ஏ. த ழ் இரண்டாம் ஆண் ேவைலவாய்ப் த் றன்–7SBS3A1 

ம ப்ெபண்கள்- 50 ேதர்  – 1       (2020 – 2021) ேநரம் - இரண்  மணி 
ேநரங்கள் 

ப . அ. அைனத்  னாக்க க் ம்  ைட த க. (10X2=20) 

1.   ேவைல வாய்ப்  அ வலகங்கள் எங்  அைமந் க் ம்? 

2.   இராமநாத ரம் மாவட்டத் ற்கான ேவைல வாய்ப்  அ வலகம் எங்  

உள்ள ? 

3.   ஆரத்ார ்கார்   எதற் ப் பயன்ப ற ? 

4.   ஆரத்ார ்கார்  என்றால் என்ன? 

5.   ெசய் த்தாள் ப ப்பதால் ஏற்ப ம் நன்ைமகள் இரண் ைனக் 
ப் க 

6.   இராமநாத ர மாவட்டத் ல் உள்ள இ  ெபரிய ேகா ல்களின் 

ெபயரக்ைள எ க. 

7.   ழ    என்ற இடத் ன் றப் கள் யாைவ? 

8.   வாடைன ல் ெபா  லகம் உள்ளதா? எங்  உள்ள ? 

9.   வாடாைன ல் உள்ள அர  அ வலகங்கள் லவற் ன்  

ெபயரக்ைளத் த க. 

10. வாடாைன ேகா ல் உள்ள இைறவன் ெபயர,் இைற  ெபயர ்

யா ?இந்த இைறவன் த் த் ேதவாரம் பா யவர ்யார?் 

 ப   ஆ. ன்வ ம் ஆ  னாக்க க்  மட் ம் ஒ  பக்க அள ல் 

் ைட த க. (5X6=30) 

1.   தனியாகப் பணி ெசய்தவற் ம் வாக ஒன் ைணந்  பணி 

ெசய்வதற் ம் உள்ள நன்ைமகள் ைமகள் யாைவ? 

2.   ஒ  ெசயைலச ்ெசய்வதற்  பலர ்ேதைவ. அ ல் த்தைலவரின் 

பணி எவ்வா  இ க்க ேவண் ம்? 

3.   த் தைலவனாக நீ இ ந்  பணி ரிந்த அ பவம் உண்டா? அதன் 

அ பவம் பற்  எ க. 
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4.   உங்கள் ஊரின் றப் கைள எ . 

5.    நாள் ேவைலத் ட்டம் பற்  எ க. 

6.   உங்கள் ஊரில்  நாள் ேவைலத் ட்டம் ெசய்த பணிகள் யாைவ? 

7.   இைணயவ க் கல்  ைற ன் றப் கைள எ க 

8.   உனக் ப் தத் த ழ் இலக் யம் பற்  எ  

 

 

அர   மற் ம் அ யல் கல் ரி, வாடாைன 

.ஏ. த ழ்  ன்றாமாண் ஐந்தாம் ப வம் அற இலக் யம் – 

7BTA5C1ேதர்  – 1       ேநரம் 2 மணி       

 ம ப்ெபண். 50 

ப  – அ . அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி  

1.உலகப்ெபா மைற என்றைழக்கப்ப ம் ல் எ ? 

அ) க் றள் ஆ) நால யார ்இ) ரிக கம் ஈ) பஞ்ச லம் 

2. க் றளின் ேவ  ெபயர ்ஏேத ம் இரண் ைன எ க. 

அ) ப்பால் ,உத்தரேவதம் ஆ)வா ைரவாழ்த் ,த ழ் வா ரம் 

இ)ேவளான் ேவதம், சமதாயப் பாட்  ஈ) ப்பால், சமதாயப்பாட்  

3. வள் வரின் ேவ  ெபயரக்ள் 

அ)மாத பங்  ஆ)காளிங்கர ்இ) லன்அ க்கற்ற அந்தணாளன்  

4. க் றளில் இடம்ெபற் ள்ள அ காரங்களின் எண்ணிக்ைக 

அ)1330 ஆ)133 இ)70 ஈ)25 

5. க் றைள ேபாற்  எ தப்பட் ள்ள ல்  

அ) வள் வமாைல ஆ) க் றள் உைர வளம் இ) க் றள் 

உைரக்ெகாத்  ஈ) க் றள் ண்ெபா ள்மாைல 

6.அ ைடயாரின் நட்  எைதப்ேபான்ற ? 

அ) ைற நிலா வளரந்்  ம  ஆவ  ேபான்ற  ஆ)  நிலா 

ேதய்ந்  ைற நிலா ஆவ  இ) வளரத்ல் ேதய்தல் இல்லா  சமநிைல ல் 
இ த்தல்  
7.ஒ வைர நட்  ெகாள்வதற்  இன் யைமயாத  

அ)ஓேர க த் ைடயவரக்ளாக இ த்தல் ஆ) ெசல்வம் உைடயவராக 

இ த்தல் இ) ஒ வைர ஒ வர ் கழ்ந்  உைரப்பவராக இ த்தல் 

8.ஒரவ க்  ந்த ன்பத்ைத த வ  எ ? 
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அ) ஆராய்ந்த நட்  ஆ) ஆராயாத நட்  இ) ப க்  அஞ்சா நட்பா 

ஈ)ேபைதயர ்நட்  

9.நண்பரின் இயல் கைள அளந்  காட் ம் க  எ ? 

அ)ஒ வரின் நல்ல ெசயல் ஆ)ஒ வரின் ய ெசயல் இ) ற்றமற்றவர ்நட்   

10.நற்பண்  இல்லாதவ ைடய நட்  

அ) வளரந்்  ெப வ  ஆ) ேதய்ந்  ைறவ  இ) சமநிைல ல் 
இ த்தல் 
11.இ ப்பாைர இல்லாதா ஏமரா மன்னன் --------------- ரிலா ம் ெக ம் 

அ)நல்ேலார ்ஆ)ெக ப்பார ்இ) நட் ைடேயார ் 

12.பைகைய ட பத்  மடங்  ன்பம் த வ  எ ? 

அ) ெபரிேயாைர ைக டல் ஆ)நண்பனின் ன்பத்ைத ைக டல் இ) 
ேயார ்நடை்ப ைக டல் 

13.யா க்  ன்பம் உண்டாவ  இல்ைல 

அ)அ ைடேயாைர ெபற்றவரக்ள் ஆ) ெபரிேயாைர ெபற்றவரக்ள் இ) 
இைளேயாைர ெபற்றவரக்ள் 
14.நால யாைர ெதா த்தவர ் 

அ)ப மனார ்ஆ)சமண னிவரக்ள் இ)காரியாசான் 

15.ேவளான் ேவதம் எனப்ப ம் ல் எ ? 

அ) ரிக கம் ஆ) நால யார ்இ) பஞ்ச லம் 

16.நால யார ்எவ்வைக ல்? 

அ)அக ல் ஆ) அற ல் இ) ற ல் 

17. நால யாரின் பாடல கள் எத்தைன? 

அ)2 அ  ஆ) 4 அ  இ) 5 அ  

18. ெமா க்காஞ் ன் ஆ ரியர ்

அ) ட ர ் ழார ்ஆ) கணிேமதா யார ்இ) தம்ேசந்தனார ்

19.ஆரக்  உலகத்  மக்கடெ்கல்லாம் எனத ்ெதாடங் ம் ல் 

அ) ெமா க்காஞ்  ஆ) இன்னாநாற்ப  இ) நான்மணிக்க ைக 

20. ெமாழக்காஞ் ல் இடம்ெபற் ள்ள பத் களில் ஒன் . 

அ) ரக்  பத்  ஆ) ள்ைளப்பத்  இ)அ ப்பத்  

                     ப   ஆ. ன்வ ம் ஆ  னாக்க க்  மட் ம் ் ைடத க. 

(5X6=30) 

 21.நல்ல நட் னால் உண்டா ம் நன்ைமகைள ளக் க. 

  22.நட்பாரய்தல் த்  வள் வர ் வனவற்ைற ளக் க. 
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23.  நட் ைடேயாரின் பண் களாக வள் வம் வ  ளக் க. 

 24.ெபரியாைரத் ைணக்ேகாடலால் உண்டா ம் நன்ைமகைள 

ளக் க. 

 25.அ ைடைம த்  நால யார ் வனவற்ைற ளக் க. 

 26. ெமா காஞ்  ன் அ காரங்களின் ெபயரக்ைள பட் ய க. 

 27. றந்த பத்  ம் ெசய் கைள ளக் க. 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

.ஏ.த ழ் ன்றாமாண்  - ஐந்தாம் ப வம் யாப்  இலக்கணம் - 

7BTA5C2 
ேநரம் இரண்  மணி ேநரங்கள்   ேதர்   - 1  (2020 -2021)

 ம ப்ெபண்  - 50 

ப  -1      அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ைடயளி 

(20 X1=20) 
1.யாப்ப ங்கலக் காரிைக ன் ஆ ரியரய்ார,்  

 2.யாப்ப ங்கலக் காரிைக ன் இயல்கள் எத்தைன 

 3.அைசக்  உ ப்பா ம் எ த் க்கள் எைவ  

4.கால் மாத் ைர அள  ஒ க் ம் எ த்  எ  

5.ேபா  என் ம் ரில் உள்ள அைசகள் ரித் த் த க.  

6.அணிநிழல் என் ம் ரின் வாய்பா யா ? 

7. ரக்ளின் வைக எதத்ைன? 

8.காய்ச் ர ்எந்தப் பா க்  உரிய . 

9.ேநரைசச ் க்  உதாரணம் த க. 

10.காய் ன் ேநர ்என ஒன் வ  எதத்ைள? 

11. ன்  ரால் அைம ம் அ க் ப் ெபயர ்யா ? 

12.ஐந்  ரால் அைம ம் அ க் ப் ெபயர ்யா ? 

13.இரண்  அ ச ் ற்ெறல்ைல ெகாண்ட  எப்பாவைக? 

14.ெதாைடகளின் வைககள் எத்தைன? 

15.அ வ ம்  வந்த ெமா ேய  வ வ  எவ்வைக? 

16. ப் பரதவரம்டமகள்  ெப மதர ்மைழக்க ம் -இ லைமந்த 

ெதாைடயா ? 

17.ஓர ்அ ன் இ ச ் ர ்அல்ல  இ  எ த்  ஒன் வரத் ெதா ப்ப யா ? 

18.ெதாைட கற்பம் ெமாத்தம் எத்தைன? 

19. தல் ன்  ரக்ளில் ேமாைன அைமவ  எவ்வா  அைழக்கப்ப ம்? 

20. தல், இரண் ,நான்காம் ரக்ளில் அைம ம் ேமாைன எவ்வைக ேமாைன? 

ப   -ஆ     எைவேய ம் ஐந்  னாக்க க்  ைட த க.(5x6=30) 
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21.அைசக்  உ ப்பா ம் எ த் க்கள் பற்  எ க. 

22.அைச எத்தைன ? அவற்ைற ளக் ச ்சான் கள் த க. 

23. ரக்ளின் வைககைளக்  வாய்பா  த க. 

24.தைள எத்தைன ? அவற்ைறச ்சான் டன் ளக் க. 

25. ரால் அைமந்த அ கைளச ்சான் டன் க. 

26.நான்  பாக்க க் ம் உரிய அ வைரயைறபற்  எ ச ்சான்  த க. 

27.ெதாைட வைக எதத்ைன? அவற்ைற ளக் க.   

    

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

.ஏ.த ழ் ன்றாமாண்  - ஐந்தாம் ப வம் 

த ழ் இலக் ய வரலா  - 7BTA5C3 ேதர்   - 1  (2020 -2021) 

காலம் -2 மணி ேநரம்                                                                ம ப்ெபண்  - 50 

     ப  -1         அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி             (20 X1=20) 

1.த ழ்ெசம்ெமா  ல்களின் எண்ணிக்ைக . 

2.த ழ்ெமா  ெசம்ெமா யாக அ க்கப்பட்ட ஆண் . 

3.உலக ெசம்ெமா களின் எண்ணிக்ைக  

4.ெசவ் யல் ல்களில் இடம்ெபற் ள்ள இலக்கண ல்கள்  

5. தற்சங்கம் நைடப்ெபற்ற இடம். 

6.கபாட ரத்ைத தைலைம இடமாக ெகாண்  ெசயல்பட்ட சங்கம் 

7.நான்காவ  த ழ்சங்கத்ைத ேதாற் த்தவர.் 

8.சங்க கால ல்களாக க தப்ப பைவ  

9. சச்ங்கங்கள் பற் ய ப்  உைரக் ம் ல் 

10. தற்சங்க லவரக்ளின் எண்ணிக்ைக. 

ப   -ஆ      எைவேய ம் ஐந்  னாக்க க்  ைட த க.                    

(5x6=30) 

11.இைறயனார ்கள யல் உைர பற் ய ெசய் கைள ளக் க. 

12.ெதால்காப் யத் ன் ப ப்  ைறகைள ளக் க. 

13. தெ்தாள்ளா ரம் பற் ய ெசய் கைள ளக் க. 

14.இரடை்ட காப் யங்கள் த்  எ க. 

15. தற்சங்கம் பற் ய ெசய் கைள ளக் க. 

16.கைடசச்ங்க ல்கைள பட் ய க. 

17.த ழ்ெமா ன் ெதான்ைம த்  ளக் க. 



20 
 

18.த ழ்ெமா ன் ெசம்ெமா  பண் கைள ளக் க. 

 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

.ஏ.த ழ் ன்றாமாண்  - ஐந்தாம் ப வம் -ெபண்ணியம்  - 7BTAE1B    

ேதர்   - 1   

ப  -1        அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (20 X1=20) 
1.உலக மகளிர ்ஆண்டாக ெகாண்டாடப்பட்ட ஆண் ? 

2.ெபண்கைள தன்ைம ப த் ந்த ச தாயத் ற் ப் ெபயர ்யா ? 

.3.ம  உற்பத்  சாரந்்த பணிகள் யாரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ன்றன. 

4.ெபண்ணியம் என்ப  எதைன ைமய ட்ட ? 

5.ெபண்கைள ேவ ப த் க் காட் வ  எ ? 

6.ெபண்ணியத் ன் தாய் என்றைழக்கப்ப பவர?் 

7.ெபண்ணியத் ன் வைககள் லவற்ைறத் த க.  

8.தாராளவாதப் ெபண்ணியம் ேதான் ய ற்றாண்  எ ? 

9.தாராளவாதப் ெபண்ணியக் ேகாடப்ாடை்டக் யவர ்யார?் 

10.ெபண் அடக் ைறகைளக் கைளயெவண் ெமன்ப ? 

11.தந்ைத வ  ஆ க்கத்ைத எ ரத்்  உ வான  எ ? 

12.ஆண்களின் ஆ க்கத் ப்பேத ெபண்களின் வாழ்ைகயாக மா ய  

என்றவர ்யார?் 

13.ெபண்ணியப் ேபெர ச்  உ வா ய ற்றாண்  எ ? 

14 தன் த ல் ெபண்ணியப் ேபெர ச்  உ வா ய நா  எ ? 

15. ப்ேகா ேபாராட்டம் நைடப்ெபற்ற ஆண்  எ ? 

16. ப்ேகா ேபாராட்டம் நைடப்ெபற்ற மாநிலம் எ ? 

17.ெபண் ரிைமக் ெகாள்ைக நி  எ ம் ைல எ யவர.் 

18.ெபண்கள் ேத ய நி வனத்ைத உ வாக் யவர ்யார?் 

19.த ழகப் ெபண்ணிய ன்ேனா கள் லைரக் ப் க. 

20.ெபரியார ்ெதாடங் ய இயக்கம் எ ? 

ப   -ஆ     எைவேய ம் ஐந்  னாக்க க்  ைட த க.          (5x6=30) 

21.ெபண்ணியம் பற்  ளக் க. 

22.ெபண்ணிய வாதத் ன் ேநாக்கங்கைளக் ப் க. 

23.தாராளவாதப் ெபண்ணியம் பற்  ளக் க. 
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24. ரவாதப் ெபண்ணியம் பற்  ளக் க. 

25.சமதரம்ப் ெபண்ணியம் பற்  ளக் க. 

26.ெபண்ணியப் ேபெர ச்  பற்  ளக் க. 

27.ெபண்களின் தைல ல் இராஜாராம் ேமாகன்ராய் பங்  த்  

ளக் க. 

28.ெபண்ணியத் ல் ேபாராட்டத் ல் பார யாரின் பங்  தெ்த க. 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன .ஏ.த ழ் 

ன்றாமாண்  -ஐந்தாம் ப வம்    க ன்கைலகள்- 7BTAE2A - ேதர்   - 

1  (2020 -2021) 

ப  -1    அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி                 (20 X1=20) 
1.அழ கைலகளில் தலாவ  அைமந் ள்ள  எ ? 

2.பழங்காலத் ல் அைமக்கப்பட் ந்த ேகா ல்கள் எவற்றால் ஆன ? 

3.பாைறகைள ைடந்  அைமக்கப்ப ம் ேகா ல்கள் 

4.மண்ணால் ெசய்யப்ெபற்ற ேகா ல்கள் எவ்வா  அைழக்கப்ப ன்றன? 

5. சங்க கால ேகா ல்கள் எவற்றால் ஆனைவ? 

6. வாலயங்கள் பலவற்ைற எ ப் ய ேசாழமன்னன் ஒ வன் ெபயைரக் 

ப் க. 

7.க ங்கற்கைளக் ெகாண்  அைமக்கப்ப ம் ேகா ல்க க் ப் ெபயர ்யா ? 

8.நாகரம் என்றால் என்ன? 

9.மாடக்ேகா ல் – ப்  வைரக. 

10.இளங்ேகா ல் என்பதன்  ேவ  ெபயர ்யா ? 

11. நா க்கரசர ் ப் ன்ற ேகா ன் வைககள் லவற்ைறக் 
ப் க 

12. ைகக் ேகா ைலக் கட் ய தல் மன்னன் யார?் 

13.ேகா ன் உ ப் கள் எத்தைன ? 

14.காட்  ,க த்  இரண் ைன ம் ஒ நிைலப்ப த் பைவ எைவ? 

15. ற்பம் அைமக்க பயன்ப ம் ெபா ள்கள் யாைவ? 

16. ற்பங்கள் எதத்ைன வைகப்ப ம்? 

17.உத் ரேம ர ்ேகா ல் ற்பம் எவற்றால் ஆனைவ? 

18. ர ைம உ வங்கள் என்பன பற்  எ க. 

19. ற்பம் அைமக் ம் ெபா ள்கள் பற்  ப் ம் காப் யம். 

20.நம  நாட் ல் வளரச்்  அைடந் ள்ள ற்ப உ வங்கள்  

ப   -ஆ       எைவேய ம் ஐந்  னாக்க க்  ைட த க.                        

(5x6=30) 

21.கற்றளி பாைறக்ேகா ல்கள் பற்  ளக் க. 
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22.நாகரம் ேவசரம் ரா டம் பற்  ளக் க. 

23.மாடக்ேகா ல் பற்  ளக் க. 

24.ேகா ல் கட்டட உ ப் கள் பற்  ளக் க. 

25.ேகா ன் வைககைள க. 

26. ற நாட்  ற்பங்களில் இ ந்  நம் நாட்  ற்பங்கள் எவ்வா  

ேவ ப ன்றன. ளக் க. 

27. ற்பத் ல் மைறெபா ள் பற்  ளக் க. 

28.ெதய்வ உ வங்கள் பற்  ளக் க. 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன 

கைலத்  த ழ் தலாமாண்  - தல் ப வம் இக்கால 

இலக் யம் -7MTA1C1    

ேநரம்   2 மணி  ம ப்ெபண்   25 

ப  - அஅைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி     (5x2=10) 

1.பாஞ்சா  சபதம் எத்தைன ச க்கங்கைளக் ெகாண்ட  ?அைவ 

யாைவ? 

2.க மணி ேத ய நாயகத் ன் பைடப் கள் நான் ைன எ க. 

3.க யரசர ் யரசன் ப்  த க. 

4.சாகத்ய அகடா   ெபற்ற பார தாசனின் இலக் யம் யா ? 

5.நாமக்கல் க ஞரின் பைடப் கள் யாைவ? 

  ப  - ஆ  ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் 

ைடயளிக்க (3x5= 15) 

6.(அ).பாஞ்சா  சபதத் ல் காணலா ம் பார ன் தைல 

ேவடை்கைய ெதா த்  எ க (அல்ல )ஆ.சஞ்  பரவ்தத் ன் சாரல் 

காப் யக் க த் ைன வரி. 

7.(அ).மல ம் மாைல ம் பாட் லக் யத் ன் ெசய் கைள 

ெதா தெ்த க.(அல்ல )ஆ.க யரசர ் யரசனின் பா ங் ல் 

பைடப் ன் க த் க்கைள ெதா த்  எ க. 
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8.(அ).நாமக்கல் க ஞரின் ெபாங்கல் பண் ைக பற் ய ந்தைனைய 

வரி.(அல்ல )ஆ. ய ேதசத்ைதப் பைடக்க நாம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ய ச தாய ர் த்தங்களாக நாமக்கல் க ஞர ்
ப் வனவற்ைற ளக் க. 

 

  

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

கைலத்  த ழ் தலாமாண்  தல் ப வம்பக்  இலக் யம் -

7MTA1C2 ேதர்   - 1 

ேநரம்   2 மணி    ம ப்ெபண்   25 

ப  - அ      அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி  (5x2=10) 

1. ஞானசம்பந்தர ்எ ய ைறகள் யாைவ? 

2. நா க்கரசரின் மைறக்காட்  ப கம் எந்த ெதாைக ல் 

இடம்ெபற்றள்ள ? 

3. ந்தரர ்எ ய ேதவாரத் ன் ெபயர ்என்ன? 

4.மாணிக்கவாசகர ்எந்த ஊரில் ஞான உபேதசம் அைடந்தார?் 

5.காைரக்கால் அம்ைமயார ்எ ய ல்கள் யாைவ? 

  ப  -   ஆ  ன்வ வனவற் ற்  ஒ பக்க அள ல் ைடத க. 

(3x5=15) 

6.(அ) ஞானசம்பந்தர ் மைறக்காட் ம் ப கத் ல் க் ம் 

ெசய் கைள எ க. 

(அல்ல ) 
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ஆ. நா க்கரசர ் க் ந்ெதாைக ல் வனிடம் என்ன 

ேவண் றார?் 

7.(அ). ந்தரர ் தெ்தாண்டர ்ெதாைக ல் 63 நாயன்மாரக்ளின் 

றப்ைப ம் தம் யா ? 

(அல்ல )  

ஆ.மாணிக்கவாசகர ் க்ேகாத் ம் டம் என்ன றார?் 

8.அ. ேசந்தனார ்ேகா ல் ப்ப கத் ல் இைறவைன எவ்வா  

வாழ்த் றார?் 

(அல்ல )  

ஆ.காைரக்கால் அம்ைமயார ் வனிடம் என்ன ேவண் றார?் 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன கைலத்  

த ழ் தலாமாண்  தல் ப வம்   அறஇலக் யம் -7MTA1C3 ேதர்   

- 1  (2020 -2021) 

ேநரம்   2 மணி                      ம ப்ெபண்   25 

ப  - அ    அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி(5x2=10) 

1. வ ன்ேனார ்காவாதான் வாழ்க்ைக உைடேயாரின் நிைல யா ? 

2.ெக ப்பார ்இலா ங் ெக வர ்யார?் 

3.ப ைய ெவல்லக் ய ம ந்தாய் பழெமா  நா  வ  யா ? 

4.நால யாரின் ேவ  ெபயரக்ள் யாைவ? 

5.யா ைடய அழ  ன்பம் த வதா ம்? 

ப  - ஆ   அைனத்  னாக்க க் ம்    ஒ  பக்க அள ல் ைட 

த க. (3x5=15) 

6.(அ) காலம ந்  ெசயல்ப த ன் தன்ைம த்  ளக் க. 

(அல்ல ) 

ஆ.ஆள் ைனஉைடைம ன் றப்  த்  ளக் க. 

7.(அ)ஞா ற்ைறக் ைகம ப்பார ்இல்  எ ம் பழெமா  அைமந்த 

பாட ன் ெபா ைள ளக் க. 

(அல்ல ) 
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 ஆ.கல்  கற்காதவரக்ளின் தன்ைம த்  பழெமா  நா  

வனவற்ைற ளக் க. 

8.(அ). யதன்ைம என்  நால யார ் வனவற்ைற ளக் க. 

(அல்ல )  

ஆ. ற ைடேயாரின் ெசயல்களாக நால யார ் றவனவற்ைற 

ளக் க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன          

கைலத்  த ழ் தலாமாண்  – தல் ப வம்   ெதால்காப் யம் 

எ த் -7MTA1C4     ேதர்   - 1   

ேநரம்   2 மணி              ம ப்ெபண்   25 

ப  - அ      அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (5x2=10) 

1.எ த் க்களின் வைககளாக ெதால்காப் யர ் வன யாைவ? 

2.சாரந்் வரல் மர ன் ன்றாவன யாைவ? 

3.ஆய்தம் ெமா யல் ெப ம் இடம் த்  எ க. 

4.ஈெராற் டனிைலயாக வ வன யாைவ? 

5. ணரச்் யன் வைகத் ரி கள் யாைவ? 

ப  - ஆ     ன்வ வனவற் ற்  ஒ  பக்க அள ல் ைடயளிக்க.                

(3x5=15) 

6.(அ) தெல த் , சாரெ்ப த்  ளக் க.  

(அல்ல )  

ஆ. ெமய்மயக்கம் என்றால் என்ன? அதன் வைககைள ளக் க. 

7.(அ).தனி ெமய்களின் வைககைள ளக் க. 

(அல்ல ) 
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 ஆ.ெமா  இ  எ த் க்கள் பற் த் ெதால்காப் யர ்உைரப்பன 

யாைவ? 

8.உ  ணரச்்  த்  ணரிய ல் யவற்ைற ளக் க. 

 (அல்ல ) 

 ஆ.சாரிையகள் ெமா ல் இடம்ெப ம் பாங் ைனப் லப்ப த் க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன கைலத்  

த ழ் தலாமாண்  - தல் ப வம் ேகா ற்கைல - 7MTA1E3     ேதர்   

- 1  (2020 -2021) 

ேநரம்   2 மணி               ம ப்ெபண்   25                             

  ப  - அ   அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி(5x2=10) 

1.ேகா ல்  ளக்கம் த க. 

2.ேகா ன் வைககைள எ க? 

3.வ பா  ப்  வைரக. 

4. ட்  வ பா  என்றால் என்ன? 

5.வ பாட் ன் காலங்கள் யாைவ? 

ப  - ஆ  ன்வ வனவற் ற்  ஒ  பக்க அள ல் 

ைடயளிக்க(3x5=15) 

6.(அ).ேகா ன் வளரச்்   நிைல வரி? 
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(அல்ல )  

ஆ.தலம் - ரத்்  - ரத்்தம்  -  டச்ம்  ளக் க? 

7.(அ).  ெதய்வக் ேகா ல்களின் அைமப்  வரி?  

(அல்ல ) 

 ஆ.வ பாட் ன் ேநாக்கம் பற்  வரி? 

8.(அ). ழா பற்  வரி ? 

(அல்ல ) 

 ஆ. ட்  வ பா , தனிவ பா  ளக் க. 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி  வாடாைன  கைல த ழ் 2 

ஆம் ஆண் , 3ம் ப வம் சங்க இலக் யம் - 7MTA3C1 ேதர்  - 1ேநரம் - 2 மணி  

ம ப்ெபண்கள்  - 50  ப  - அ , அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி   

(10X2=20) 

1. றநா  - ேவ  ெபயரக்ள் யாைவ? 

2.ேசாழன் கரிகாற் ெப வளத்தைனப் பா ய லவரக்ள் யார?் 

எத் ைறப்பாடல்? 

3.ஆ ேகாடப்ாட் ச ்ேசரலாதன் ெபயர ்காரணம் த க. 

4.அகநா ற் ன் ப ப்  ைற ைன எ க? 

5.க தெ்தாைக ப் த் த க? 

6.ஐங்  அ  எல்ைல மற் ம் இதைனத ்ெதா தத்வர ்யார?் 

7.சங்க இலக் ய அக ல்கைள எ க? 

8. ெபா ள் த க  - ல்லரி  

9.ப ற் ப்பத்  ப்  வைரக. 

10.ெந ந்ெதாைக எ  ? காரணம் க? 
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ப  - ஆ ஏேத ம் ஐந் ற்  மட் ம் ைடயளி (5X6=30) 

11.ேசாழன் இளஞ்ேசாட ்ெசன்னி ன் பைடப்ெப க்கத்ைத ம் 

,ெவற் ேமம்பாட் ைன ம் ளக் க? 

12.ேசர மக்களின் அறசெ்சயல்கைள ப ற் ப்பத்   பாட ன் வ  ளக் க? 

13.அகநா  பாட ன் வ யாக ரி ைட ஆற்றாளாய் தைல  ேதா க் ச ்

ெசால் யன? 

14.நல்லந் வனார ் ப் ம் ெசய் கைளத் ெநய்தல் க  வ  ளக் க? 

15.ஐங்  - பாட ன் வ  நாட்  வளம் பற்  ளக் க? 

16.சங்க இலக் ய அக ல்கைளப் பற்  வரித்  எ க. 

17. றநா  வ யாக ைற ப ப் கைள வரி? 

18.அகநா ற் ச ்ெசய் கைளத் ெதா த்  வரி? 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன   கைல த ழ்  2 

ஆம் ஆண் , 3ம் ப வம்ெபா ள காரம்  - 7MTA3C2 ேதர்  – 1 ேநரம் 2 மணி     

ேநரம் ம ப்ெபண் – 5 

ப  - அ , அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (10X2=20) 

 1.ெதால்காப் யம் ம் அகத் ைணகள் எைவ? 

2.வாைக தாேன பாைலய  றேன  - ெபா ள் த க. 

3. ஞ் க் ரிய ெபா கைள எ க.. 

4.க ப்ெபா ள் என்றால் என்ன? 

5. ரி ன் வைககள் யாைவ? 

6.ெதால்காப் யம ம் றத் ைணகள் யாைவ? 

7.தன்  ெதா ல் என்றால் என்ன? 

8. ைடநாட் ேகாள்  வாள்நாடே்காள்  - ளக் க. 

9. ம்ைபத் ைண என்றால் என்ன? 

10.காஞ் த் ைண ன் ற்பா எ க. 
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ப  - ஆஏேத ம் ஐந் ற்  மட் ம் ைடயளி (5X6=30) 

11.அகத் ைணக் ம் தற்ெபா ள் பற்  வரி? 

12.அகத் ைணக் காட் ம் க ப்ெபா ள் பற்  வரி? 

13. ரி  நிைலப் பற்  வரிதெ்த க? 

14.ெதால்காப் யர ் ம் அகத் ைணச ்ெசய் கைள  வரி. 

15.ெவட் த் ைண ைறகைள ளக் க. 

16.உ ைஞத் ைண ைறகைள ளக் க. 

17.காஞ் த் ைணப் பற்  வரி ். 

18.ெதால்காப் யர ் ம் றத் ைணச ்ெசய் கைள வரி 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன கைல 

த ழ்  2ஆம் ஆண் , 3ம்ப வம். ஆராய்ச்  ெந ைறகள்  - 7MTA3C3     

ேநரம் - 2 மணி ம ப்ெபண் – 50 ப  - அ ,அைனத்  

னாக்க க் ம் ைடயளி  (10X2=20) 

1.ெசாற்ெபா ள் ளக்கம் என்ன? 

2.ஆய்வாளர ்த கள் எ ? 

3.ஆய்  அ ப்பைடக் ேகாட்பா கள் யாைவ? 

4.அ யல் ஆய்  என்றால் என்ன? 

5.க ேகாளின் ளக்கம் யா ? 

6. னாநிர ன் பயன் என்ன? 

7.உற் ேநாக்கல் என்றால் என்ன? 

8. ேபட் ன் பயன்பா  யா ? 

9.தைலப் த் ேதர்  ெசய்வ  எப்ப ? 

10.கள ஆய்  என்றால் என்ன? 

ப  - ஆஏேத ம் ஐந் ற்  மட் ம் ைடயளி (5X6=30) 
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11.ஆய்வாளரின் த கைள வைரயைற ெசய்க. 

12.ஆய் ன் இலக் ய அ ைவ ெவளிப்ப த் க. 

13.களஆய்ைவ ேமற்ெகாள்வ  எப்ப ? 

14.ேபட்  எ ப்ப ன் பங்  யா ? 

15.தைலப்ைபத் ேதர்  ெசய்வ  எவ்வா ? 

16. னாநிரல் ஆய் ன் பயன்பாட் ற்  எவ்வா  உ ைண ெசய் ற . 

17.தகவல் ரட் வ ன் வைகப்பா கைள ளக் க.18.க ேகாளின் 

ேநாக்கம் என்ன? 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன கைல த ழ்  2 

ம் ஆண்  ன்றாம் ப வம்  ஊடகத்த ழ்  - 7MTA3E1    ேநரம் - 2 மணி 

ம ப்ெபண் – 50              

ப  –அ,அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (10X2=20) 

1.தகவல் ெதாடர்  என்பதன் ெபா ள் யா ? 

2. ைக ஓ யங்கள் என்றால் என்ன? 

3.ஒ வ த் தகவல் பரிமாற்றம் ப்  வைரக? 

4.படவ வத் தகவல் ெதாடர்  என்றால் என்ன? 

5.க த வ  தகவல் ெதாடரை்ப எ க? 

6.தந்  ேசைவ கண் ப் தத்வர ்யார?் எந்த ஆண் ? 

7.வாெனா  நிகழ்ச் களின் வைககள் யாைவ? 

8. தல் இந் ய பத் ரிக்ைக எ ? எந்த ஆண்  ெதாடங்கப்பட்ட ? 

9.இதழ்களின் வைககைள எ க? 

10.ெதாைலக்காட்  ைமயம் ெதாடங்கப்பட்ட ஆண் ? 

ப  - ஆ, ஏேத ம் ஐந் ற்  மட் ம் ைடயளி (5X6=30) 

11.தகவல் ெதாடர் ல் அச் த் ைற ன் பங்களிப்  வரி? 
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12.இைணயத் ன் பயன்பா கைள வரி? 

13.தகவல் ெதாடர்  பரிமாற்ற வைககைள வரி? 

14.இன்ைறய கால தகவல் ெதாடர்  சாதனங்கள் பற்  வரி? 

15.தந்  ேசைவைய வரி ? 

16.ெதாைலக்காட் ன் நன்ைம, ைமகைள எ க? 

17.அஞ்சல் வ  தகவல் ெதாடரை்ப ளக் க? 

18.தகவல் ெதாடர் ல் இதழ்களின் பங்களிப்ைப வரி 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன கைல 

த ழ்  இரண்டாமாண்  ன்றாம் ப வம்  பணிவாய்ப் த்த ழ்  - 

7MTA3E5 

ேநரம் - 2                   மணி ம ப்ெபண் – 50 

ப  – அ,அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி  (50x1=50) 

1.அைசக்  உ ப்பா ம் எ த் க்கள் 

2.அணிநிழல் என் ம் ரின் வாய்பா  

3.இரண்  அ  ற்ைறல்ைல ெகாண்ட  

4.ேச  பந்தனம் என்ப ? 

5. லப்ப காரத் ல் இடம்ெப ம் ேகாவலன் தந்ைதயார ்ெபயர ்யா ? 

6. லப்ப காரத் ல் இடம்ெப ம் கவ க்ைக என்றால் என்ன? 

7.மணிேமகைல யாரிடம் இ ந்  அ த ர ைய ெபற்றாள் 

8.ம  என்றால் என்ன? 

9. ள்ைளத்த ழ் எத்தைன ப வங்கைள உைடய ? 

10. மர பரர ்ேப ம் வரம் ெபற்ற தலம்? 

11.உலகச ்ெசம்ெமா களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
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12. தற்சங்கம் நைடெபற்ற இடம் எ  

13. தற்ச ்சங்கப் லவரக்ளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ? 

14.ெதாைடகளின் வைககள் எத்தைன? 

15.கால் மாத் ைர அள  ஒ க் ம் எ த்  எ ? 

16. றாப் ராணத் ன் ஆ ரியர ்யார?் 

17.ேதம்பாவணிைய எ யவர ்யார?் 

18.யார ் லப்ப கார காலத் ல் மைறவ  காட் ய ? 

19.அம்  ப வம்  என்றால் என்ன? 

20. ண் ணி என்பதன் ெபா ள் யா ? 

21.த ழ் ெமா  ெசம்ெமா யாக அ க்கப்பட்ட ஆண்  எ ? 

22.சங்க கால ல்களாக க தப்ப பைவ எத்தைன? 

23.ேச பாலம் எங்  கட்டப்பட்டதாகக் கம்பராமாயணம் க் ற ? 

24. லப்ப கார காலத் ல் ஊ க்  எவ்வா  மண 

அைழப் ைவக்கப்படட் ? 

25.ேகாசெ்சங்கணன் எப் ராணத் ல் இடம்ெப றான்,  

26. தனிப்பாடல்கள் எ ச ் றந்தவர ் ஒ வர ்ெபயைர எ க 

27.யாப்ப ங்கலக் காரிைக ன் ஆ ரியர ்யார?் 

28.இரண்  அ ச ் ற்ெறல்ைல ெகாண்ட பாவைக எ ? 

29. ற் லக் யம் எத்தைன வைகப்ப ம்? 

30.சப்பாணி ப வம் என்ப  யா ? 

31.ெபண்பாற் ள்ைளத்த ன் இ  ப வங்களில் ஒன் ைனத் த க. 

32. சச்ங்கங்கள் பற் ய ப் ைரக் ம் ல் எ ? 



33 
 

33.நாலா ரத் வ்ய ரபந்தத்ைதத் ெதா த்தவர ்யார?் 

34. ைறகள் ெமாத்தம் எத்தைன? 

35. ரக்ளின் வைககள் எத்தைன? 

36.ேநரைசச ் க்  உதாரணம் ஒன்  த க. 

37.அ  ம் வந்த ெமா ேய வ வ  எ ? 

38. தல் ன்  ரக்ளில் ேமாைன அைமவ  எவ்வைகத் ெதாைட நலம்? 

39.த ழ் ெசம்ெமா  ல்களின் எண்ணிக்ைக ெமாத்தம் எவ்வள ? 

40.காபாட ரத்ைதத் தைலைம டமாகக் ெகாண்  ெசயல்படட் இடம் 

எ ? 

41.நான்காம் த ழ்சச்ங்கத்ைத ேதாற் த்தவரக்ளில் ஒ வர ்ெபயைரத் 

த க. 

42.ெசவ் யல் ல்களில் இடம்ெபற் ள்ள இலக்கண ல் எ ? 

43. ல லா எ யவர ்யார?் 

44. மர பரின் ல்கள் இரண் ைனக் ப் க. 

45. லப்ப காரத் ல் மங்கல வாழ்த் ப்பாட ல் வணங்கப்ப ம் 

இயற்ைக ெபா ள்களில் இரண் ைனக் ப் .   

46. ைறகைளத் ெதா த்தவர ்யார?் 

47. இரடச்ணிய யாத் ரிகம் ைல எ யவர ்யார.்  

48.ேவரில் ப த்த பலா நாவ ன் ஆ ரியர ்யார?் 

49. த ன் தல் நாவல் எ , 

50. த்தகாண்டம் எந்த இலக் ய ள் இடம்ெபற் ள்ள ? 
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          SECOND INTERNAL இரண்டாம் அகம ப் ட் த் ேதர்  

னாத்தாள்கள். 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

இளங்கைலத் த ழ் தலாமாண் ெபா த்த ழ்  - 711T  ேதர்   -  2  

(2020 -2021) 

ேநரம்   2 மணி                                                        ம ப்ெபண்   25 

ப  - அ  அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி          (5x2=10) 

1.ெதால்காப் யம் எத்தைன அ காரங்கைளக் ெகாண்ட ? அைவ 

யாைவ? 

2.சாரெ்ப த் க்கள் என்றால் என்ன? 

3.தற்சமம் என்றால் என்ன? 

4.மணிப் ரவாள நைட என்றால் என்ன? 

5.உைரநைட ன் றப்  யா ? 

ப  - ஆ    ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் ைட 

த க(3x5=15) 

6.(அ).த ழ் எ த் க்களின் றப்  பற்  கட் ைர வைரக. 

(அல்ல ) 

 ஆ. ற் ய கரம் என்றால் என்ன? வைககைள ளக் க. 

7.அளெபைட என்றால் என்ன? அதன் வைககைள வரி. 

(அல்ல ) 
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 ஆ. மர க்க ைத, க்க ைத ேதாற்றம் ,வளரச்்  வரி. 

8.உைரநைட ன் ேதாற்றம் வளரச்்  பற்  கட் ைரக்க. 

(அல்ல )  

ஆ. உைரநைட ன் ன்ேனா கள் பற்  எ க. 

 

 

 

 

GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLLEGE – THIRUVADANAI 

II Internal Test - Nov 2020 for I B.A ,B.Sc , B.Com 

712CE – COMMUNICATIVE ENGLISH - I 

Time : ! Hrs                                                                                       Total Marks: 25   

 

PART – A                                                                                                    5 x 2 = 10 

Answer the following questions 

1. What is Gerund? 
2. What is Participle? 
3. Write the Expansion of GD. 
4. What is Narrative Writing? 
5. List out the Modal Verbs. 

 

PART – B                                                                                                    3 x 5 = 15 

Answer the following questions 

6. Discuss the Reading Feature Article. 
7.  Explain the Descriptive Writing. 
8. Describe the Note – Taking. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன 

இளங்கைலத் த ழ் தலாமாண் இக்கால இலக் யம் - 7BTA1C1   

ேதர்   -  2  ேநரம்   2 மணி                      

ம ப்ெபண்   25 

ப  - அ   அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி       (5x2=10) 

1. கைத , நாவல் ப்  வைரக. 

2.ஒ   இைச சா த்ய அகாட   ெபற்ற ஆண்  எ ? 

3.அகல் ளக்  நாவல் சா த்ய அகாட   ெபற்ற ஆண்  எ ? 

4. கடனில் ெவளியான வண்ணதாசனின் கைத யாைவ? 

5. .வ.இயற் ய ல்கைள ப் க. 

 ப  – ஆ ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் 

ைடயளிக்க(3x5=15)   

6.(அ)ஒ   இைச - பாத் ரத் றைன வரி. 

(அல்ல )  

ஆ.ஒ   இைச -  கைத ெதா ப்  உ வான தம் பற்  வரி. 

7.(அ) கைதத் ெதா ப் ல் இடம் ெபற்ற உன் மனம் கவரந்்த கைத 

பற்  கட் ைர வைரக. 

(அல்ல )  
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ஆ.அகல் ளக்  நாவ ன் கைதச ் க்கம் த க. 

8.அ. அகல் ளக்  கைத மாந்தரக்ள் - கட் ைர வைரக. 

(அல்ல ). 

ஆ.அகல் ளக்  நாவல் ம் அறக்க த் க்கள் யாைவ? 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 

இளங்கைலத் த ழ் தலாம் ஆண்  நன் ல் எ த்த காரம்   - 

7BTA1C2     ேதர்   -  2 

ப   - அ.  அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ைட 

எ க     (5×2=10) 

1. தல் எ த் க்கள் எத்தைன  ? அைவ யாைவ? 

2. ணரச்்  இலக்கணம் த க  

3.ெமா  இ ல் இடம் ெப ம் ெமய் எ த் க்கள் எத்தைன? 

4.உடல்ேமல் உ ரவ்ந்  ஒன் வ  இயல்ேப க்   எ த் க்காட்  

த க. 

5. ன் + கண் எவ்வைக ல் ண ம்? 

 ப    - ஆ ன்வ வனவற் ள் ன் ற்   ஒ  பக்க அள ல் 

ைடயளிக்க (3×5=15) 

6.அல்வ ப் ணரச்்  ளக் க? 

7.ெசய் ள் காரம் ளக் க? 

8. னா  ளிப் ெபயரக்ள் இயல்பாக ணரத்ல் ளக் க ? 

9.ேதன் என் ம் ெசால் ண ம் தத்ைத ற்பா வ  ளக் க  

10. ட் ப் ெபயரக்ள் ண ம் ைறைய ளக் க? 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

இளங்கைலத் த ழ் தலாமாண் பஞ்சாயத்  ராஜ் 7BPSA1 ேதர்   -  2  

(2020 -2021) 

ேநரம்   2 மணி   ம ப்ெபண்   25 

ப  - அ  அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ைட 

எ க(5x2=10) 

1.பஞ்சாயத்  ராஜ் ட்டத் ன் நி  ஆதாரங்கள் யாைவ? 

2.ஊராட்  மன்றத் ன் பணிகள் நான் ைன ப் க. 

3.40 - வ  சரத் பற் ய ஜவஹரல்ால் ேந ன் க த்  யா ? 

4. டேவாைல வாக் ச் ட்  ைற யார ்காலத் ல் எங்ேக 

நைடப்ெபற்ற ? 

5.ச க ேமம்பாட் த் ட்டங்கள் யாைவ? 

ப  – ஆ ன்வ வனவற் க்   ஒ பக் கஅள ல் 

ைடயளிக்க.(3x5=15) 

6.(அ) உள்ளாட்  அைமப்  பற்  கட் ைர வைரக. 

(அல்ல )  

ஆ.பஞ்சாயத்  ராஜ் ட்டத் ன் றப் கள், பணிகள் யாைவ? 

7.(அ).நம  நாட் ல் பன்ென ங்காலமாக இயங்  வந்த ஆட்  அைமப்  

பற்  கட்ட ைர வைரக. 
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(அல்ல ) 

ஆ.பஞ்சாயத்  ராஜ் அைமப்  பற் ய தைலவரக்ளின் க த் க்கைள 

வரி. 

8.பல் ேவந்ரா ேமத்தா  அ க்ைக பற்  கட் ைர வைரக. 

(அல்ல ) 

ஆ.அேசாக் ேமத்தா  அ க்ைக பற்  எ க. 

=========================================================

===               

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன  

இளங்கைலத்த ழ்இரண்டாமாண்   ெபா த்த ழ் - 731T  ேதர்   -  2  

(2020 -2021) 

ேநரம் 2 மணி ம ப்ெபண் 25 

 

ப  அ. அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (5x2=10) 

1.ெசய் ள் உ ப் கள் யாைவ? 

2. றள ையச ்சான் டன் த க. 

3..உவைம என்றால் என்ன? 

4.ெவண்பா வைககைள எ க? 

5.ெபரிய ராணத்ைத எ யவர ்யார?் 

ப  - ஆ ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் 

ைடயளி(3x5=15) 

6. ேநரைச ,நிைரயைச த்  எ க ? 

 (அல்ல ) 

 ெவண்பா ன் ெபா  இலக்கணத்ைத த க. 

 

7.ஆ ரியப்பா ன் இலக்கணத்ைத ம் வைககைள ம் எ க? 

 (அல்ல ) 
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 உ வக அணிையச ்சான் டன் த க. 

 

8.ேவற் ைம அணிைய ளக்  எ க? 

(அல்ல ) 

ேசக் ழார,் தெ்தாண்டர ் ராணம், ந்தரர ் த்  எ க.. 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

இளங்கைல த ழ் இரண்டாமாண்  - ற் லக் யம் -7BTA3C1 

ேதர்   -  2 

ேநரம் 2 மணி     ம ப்ெபண் 25 

ப  – அ .அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (5x2=10)  

 

1.க ங்கத் ப் பரணி ன் ஆ ரியர ்யார?் 

2.கா  பா ய  எந்த இடத்ைதக் ப் ற ? 

3.த ழ்  ல் இடம் ெப ம் ெதய்வம் எ ? 

4. க் டல் என்றால் என்ன? 

5. ற்றாலக் றவஞ் ன் ஆ ரியர ்யார?் 

ப  - ஆ அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (3x5= 15)  

6.அ.பரணி ல் கா  பா ய  பற் ய ெசய் கைள எ க? 

(அல்ல ) 

ஆ. த ழ்  ல் இடம்ெப ம் ல்கைள ளக் க. 

7.அ. நாட்  வளத்ைத க் டற் பள்  ளக் ம் றத்ைதக் க. 

(அல்ல )  

ஆ. ங்கன், ங்  உைரயாடைல பள்  இலக் யத் ன் வ  ளக் க. 

8.அ. பரணி இலக் ய ல் அைமப்  ைறைய ளக் க. 

(அல்ல ) 

ஆ.   ம் த ன் ெப ைமகைள எ த் க் க. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன  

இளங்கைல த ழ் இரண்டாமாண்  - நம் யகப்ெபா ள் -7BTA3C2  

ேதர்   -  2    

ேநரம் 2 மணி      ம ப்ெபண் 25 

ப  – அ. அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி(5x2=10) 

1.வைர  என்றால் என்ன? 

2.அறத்ெதா  கற்ற ன் வைககள் யாைவ? 

3. ட் ன் வைககைள எ க? 

4.இல்வாழ்க்ைக ன் வைககைள க. 

5.அகப்பாட்  உ ப் கைள எ க? 

ப  – ஆ ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் ைட 

த க. (3x5= 15) 

6.அ. வைர  ம த ன் வைககைள ரிவாக எ க. 

(அல்ல ) 

ஆ. ெச  அறத்ெதா  நிற் ம் நிைலைய வர?் 

7.அ. உடன்ேபாக்  வைககைளச ் ட் க. 

(அல்ல ) 

ஆ.  தன்மைன வைரத ன் வைககைள சான் டன் ளக் க. 

8.அ. இல்வாழ்க்ைக ன் வைககைள ளக்  எ க 

(அல்ல ) 

ஆ. கற் ன் இலக்கணம்  அவற் ன் வைக ெதாைககைள ட் க.  
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

இளங்கைல த ழ் இரண்டாமாண்  - ற் லா யல் -7BHIA3 ேதர்   -  

2 

ேநரம் 2 மணி ம ப்ெபண் 25 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளிப  - அ (5x2=10)  

1.சரவ்ேதச ற் லா னம் என்  ெகாண்டாடப் ப ற ? 

2.ெமகஸ்தனிஸ் எ ய ல்கள் யாைவ? 

3. தல் பயண கவர ்யார?் 

4. ேபாக் வரத் ன் வைககள் யாைவ? 

5.வ காட் ன் பண் கள் யாைவ? 

ப  - ஆ ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் ைட 

த க(3x5= 15) 

6.அ. பன்னாட் ப் பயணிகளில் தால  த்  எ க. 

(அல்ல )  

ஆ. மாநிலத் ரம்ானங்கள் என்றால் என்ன? வரி. 

7.அ. ற் லா ல் ளம்பரத் ன் பங்  த்  எ க 

(அல்ல ) 

ஆ.  ஐந்  நட்சத் ர  பற்  வரி. 

8.அ. உலக க் கழகம் த்  எ க. 

(அல்ல )  

ஆ. ற் லா வ காட்  த்  ளக் க. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன இளங்கைல 

த ழ் ன்றாமாண்  – அறஇலக் யம் 7BTA5C1  ேதர்   -  2   (2020 -2021) 

ேநரம் 2 மணி ம ப்ெபண் 25 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளிப  - அ (5x2=10) 

1. பஞ்ச லத் ன் ஆ ரியர ்யார?் 

2. பஞ்ச லம் ப் ன்ற ம ந் ப்ெபா ள்களின் ெபயரக்ைள 

எ க. 

3.ஔைவயார ்எ ய நீ  ல்களின் ெபயரக்ைள எ க. 

4.அ ரராம பாண் யர ்எ ய ன் ெபயர ்என்ன? 

5.நீ ெந  ளக்கத் ன் ஆ ரியர ்யார?் 

ப  - ஆ ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் ைட 

த க(3x5=15) 

6.அ. பஞ்ச லம் ப் ன்ற அறக்க த் கைள ளக் க. 

(அல்ல ) 

 நல்லார ்ஒ வ க் ச ்ெசய்த உபகாரம் கல்ேமல் எ த் ப்ேபால் 
கா ேம ளக் க. 

7.அ. நற்பண் ைடேயாரின் ெசயல்களாக ைர வனவற்ைற 

ளக் க. (அல்ல ) 

ஆ. வாழ் ல் நன்ைம தரக் யனவாக ெவற் ேவற்ைக 

வனவற்ைற ளக் க. 

8.அ. யற் யால் உண்டா ம் நன்ைமகைள ளக் க. 
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(அல்ல )  

ஆ. க மேம கண்ணா னார ்என ம் பாட ன் ெபா ைள 

ளக் க. 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

.ஏ.த ழ் ன்றாமாண்  - ஐந்தாம் ப வம் யாப்  இலக்கணம் - 

7BTA5C2ேதர்   -2   ேநரம் 1 மணிேநரம்                                                                

ம ப்ெபண் – 25 

ப  அ.அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி ப  -1 (5X2=10) 

1.ெவண்பா ன் வைககைள எ க? 

2. ஆ ரியப்பா ன் ஓைச? 

3.அைனத்  அ க ம் நான்  ரக்ைளக் ெகாண்  அைமவ ? 

4.க ப்பா ன் உ ப் கள் யாைவ? 

5. ேநரிைச ஒத்தா ைச க ப்பா எவ்வா  அைம ம்? 

ப  -ஆ ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் ் ைட 

த க(3 x 5=15)  

6.(அ ) ெவண்பா ன் ெபா  இலக்கணம் த க. 

(அல்ல ) 

 (ஆ) ந் யல் ெவண்பா ன் வைககைள ளக் க. 

7.(அ) ஆ ரியப்பா ன் ெபா  இலக்கணம் த க . 

(அல்ல )  

ஆ. ேநரிைச ஆ ரியப்பாைவ ளக்  எ க 

8. (அ)வஞ் ப்பா ன் வைககைள ளக் க.  

(அல்ல )  

ஆ. க ப்பா ன் வைககைள ளக் க. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன  

இளங்கைல த ழ் ன்றாமாண்  த ழ் இலக் ய வரலா  7BTA5C3       

ேதர்   -  2   ேநரம் 2        ம ப்ெபண் 25 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளிப  - அ (5x2=10) 

1.பல்லவரக்ள் ஆட்  ெசய்த காலம் எவ்வா  அைழக்கப்ப ற ? 

2.பன்னி ைறகைள ெதா த்தவர ்யார?் 

3. தல் ஆழ்வாரக்ள் வரின் ெபயரக்ைள எ க. 

4.ெபரிய ராணத் ன் ேவ  ெபயர ்யா ? 

5. ற் லக் யங்கள் எத்தைன வைகப்ப ம்? 

ப  -ஆ  ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் ைட 

த க.(3 x 5=15) 

6.அ.பன்னி ைறகள் பற்  ளக் க. 

(அல்ல ) 

ஆ. நாலா ர வ்ய ரபந்தம் பற்  ளக் க. 

7.அ. ல் பாரதம் பற்  ளக் க. 

(அல்ல )  

ஆ. ேதம்பாவணி பற்  ளக் க. 

8. அ. அரிசச்ந் ர ராணம் பற்  ளக் க. 
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(அல்ல )  

ஆ. உலா,  இலக் யங்கள் த்  ளக் க. 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

இளங்கைல த ழ் ன்றாமாண்   ெபண்ணியம் – 7BTAE1B      ேதர்   -  

2    

ேநரம் 2        ம ப்ெபண் 25 

ப  – அ, அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (5x2=10) 

1.சங்க கால ெபண்பால் லவரக்ளின் இ வரின் ெபயரக்ைள 

ப் க. 

2.ெபண்க க் ரிய அணிகலன்களாக இலக் யங்கள் வன 

யாைவ? 

3.ெகாண்  மகளிர ்என்ேபார ்யார?் 

4.பத் னிைய உயரத்் ப் பாடப்பட்ட காப் யம் எ ? 

5.ஆணா க்கத் ற் ச ்சான்றாக அைமக்கப்பட்ட கதாபாத் ரம் எைவ? 

ப  – ஆ,அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி   (3 x 5=15) 

6.அ. ெபண்க க்  இைழக்கப்ப ம் ச க வன் ைறகள் த்  

ளக் க. 

(அல்ல ) 

ஆ.ச க வன் ைறகள் நைடெப வதற்கான காரணங்கைளக் க. 

7.அ.ச க உள யல் ேகாட்பா  த்  ளக் க. 

(அல்ல ) 
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ஆ. ச கக் கலாசச்ாரக் ேகாட்பா  த்  ளக் க. 

8.அ. லம் ல் கண்ண  கதாபாத் ரம் த்ெத க. 

(அல்ல ) 

ஆ. ேமனிைலயாக்கம் பற்  ளக் க. 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 

இளங்கைல த ழ் ன்றாமாண்  க ன் கைலகள்– 7BTAE2A      ேதர்   

-  2    

ேநரம் 2          ம ப்ெபண் 25 

ப .அ. அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி ப  - அ (5x2=10)  

 

1.அழ  கைலகள் எத்தைன அைவ யாைவ? 

2..அழ  கைலக்  வழங் ம் ேவ  ெபயரக்ள் யாைவ ? 

3.கற்றளி என்றால் என்ன?  

4.ேகா ல்களின் வைககைள க? 

5.கண் ள் ைனஞர ்யார?் 

6.மரக் ேகா ல்கள் பற்  எ க? 

7. ைக ேகா ல்கள் பற்  எ க? 

8.கட் டக்கைல ன் ரி கைள எ க ? 

9.ேகா ல்களின் தைர அைமப்ைப பற்  எ க. 

10.ஓ யக் கைல ன் றப் ைன வரி? 

ப  –ஆ ன்வ வனவற் ற்  ஒ  பக்க அள ல் ைடயளிக்க    

(3 x 5=15) 

11.தஞ்ைச ேகா ல் ஓ யம் பற்  எ க. 

12.இைசக்க கள் பற்  எ க.  

13.ப ேனா  ஆடல் வைக பற்  வரி. 

14.பரதநாட் யம் பற் ய ெசய் கைள ளக் க. 

15.இலக் ய கைலச ் றப்  பற்  ளக் க. 
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=========================================================

====== 

 

 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி, வாடாைன 

கைல த ழ் தலாமாண் ஈ இக்கால இலக் யம் – 7MTA1C1, 

ேதர்   - 2    ேநரம் 2 மணிேநரம்                         

ம ப்ெபண் 25 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி ப  - அ (5x2=10) 

 1.அப் ல் ர மான் பைடப் களில் இரண் ைனக் க 

2.அப் ன் ேதாழரக்ள் யார?் 

3.சா த் யா  அகாத   ெபற்ற ேமத்தா ன் பைடப்  எ  ? 

4. மா கைத ன் ஆ ரியர ்யார?் 

5. ய வாரப்் கள் கைத ன் கதாபாத் ரங்கள் இரண் ைனக் க

 ப  -ஆ ன்வ ம் னாக்க க்  ஒ  பக்க அள ல் ைடளியக்க

6.அ. அப் ல் ர மானின் க  றப்ைப ளக் க 

( அல்ல ) 

ஆ. ராஜ மேகந் ர ச ரே்வ மங்கலம் க ைத ன் சாராம்சத்ைத ளக் க

7.அ. கண்ணீர ் க்கள் த்  க ஞர ்ேமத்தா யவற்ைற ளக் க 

( அல்ல ) 

ஆ.  க ஞர ் ரா ன் பைடப்பாற்றைல ளக் க 

8.அ. ய வாரப்் கள் கைத ெதா ப் ன் கைத ஒன் ன் தரத்ைதஆய்க

 (அல்ல ) 

ஆ. மா கைத ன் கதாபாத் ரம் ஒன் ைன ளக் க 
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       அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 

கைல த ழ் தலாமாண்  பக்  இலக் யம் 7MTA1C2ேதர்    -  

ேநரம் 2        ம ப்ெபண் 25 

 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி  ப    -அ. (5×2=10) 

1.ஆண்டாள் எ ய ல்கள் யாைவ? 

2.இரடச்ண்ய சரிதம் எ ய ஆ ரியரின் ெபயர ்என்ன? 

3. லேசகர ஆழ்வார ்எந்த கட ைள பற்  பா ள்ளார?் 

4.நம்மாழ்வார ் றந்த ஊர ்எ ? 

5.இரடச்ண்யம் என்றால் என்ன? 

ப    - ஆ ஏேத ம் ன்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×3=

6.ஆண்டாள் ப்பாைவ ல் க் ம் ெசய் கைள ளக் க? 

7. வாய்ெமா ல் நம்மாழ்வார ்இைறவைன வ ப ம் தம் யா ?

8. லேசகர ஆழ்வார ்ெப மானிடம் என்ன ேவண் றார?் 

9.இரடச்ண்ய சரிதம் இேய ன் நிைலப்பாடை்ட எவ்வா  த்தரிக் ற
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   அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 

கைலத் த ழ் தலாம் ஆண் அற இலக் யம் -7MTA1C3 

                     ேதர்    -  2   (2020  - 2021) 

ேநரம் 2        ம ப்ெபண் 25 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி ப  - அ.      (5×2=10) 

1.ெசல்வத் ல் றந்த  என வள் வர ் வ  எ ? 

2.அரம்ைப ன் ழ் கன் ம் உத ம் கனி பாடல் க தை்த ளக் க? 

3.உலகநாதர ்ஏன் உலக நீ ைய பைடத்தார?் 

4.ெபண்க க்  அழ  எ  ெவன ெவற் ேவற்ைக ற ? 

5. ைர ன் ேவ  ெபயர ்யா ? 
                                          ப  ஆ 
எைவேய ம் ன்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி.   (3×5=15) 

6.கல்  ேகள் ன் ெப ைமகைள றல் வ  நி ? 

7. ற க்  உத ம் தன்ைமைய நன்ென  லம் ளக் க? 

8.யா க்  உதவ ேவண் ம் என் ற  ைர? 

9.அவ்ைவயார ்வான்ேகா ைய யா க்  ஏன் உவைம காட் றார ்? 

10.ஊக்க ன்ைம ம ன்ைம அ கார க த்ைத  ளக் க 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி  - வாடான 

             கைலத் த ழ் தலாம் ஆண்  தல் ப வம்  
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          ெதால்காப் யம்  எ த்த காரம் – 7MTA1C4   ேதர்    -  2   (2020  - 2021) 

ேநரம் 2        ம ப்ெபண் 25 

ப  1அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ைடயளி(5×2=10) 

1. இகர ஐகார ஈ கள் அல்வ ல் எவ்வா  ம்? 

2.ம ச ்ெசால் த்  எ க ? 

3. ர ப்ெபயர ்எவ்வா  ம்? 

4.நீட வ தல் ெசய் ள் உள்ள உரித்ேத  ளக் க? 

5.இயல்பாக ம் அகர ஈற் ச ்ெசாற்கள் ளக் க? ? 

 

ப   -ஆஎைவேய ம் ன்  னாக்க க்  ைடயளி . (3×5=15) 

6. ன்னிைல ைனசெ்சாற் ரிய றப் ப் ணரச்்  கைளக் க? 

7.அளைவப் ெபயரக்ள் தம் ன் தாம் ணரத்ல் ளக் க? 

8.உயர் ைணப் ெபயரக்ள் நாற்கணத் ம் எவ்வா  ண ம் ? 

9.அல்வ ல் அகர ஈற் ப் ெபயர ் ணரச்்  ளக் க? 

10.பல ல ஆ யவற் க்  உரிய றப் ப் ணரச்்  கள் யாைவ? 

 
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
                    கைல த ழ் தலாம் ஆண்  தல் ப வம்  

                ேகா ற்கைல   -7MTA1E3   ேதர்    -  2   (2020  - 2021) 

ேநரம் 2        ம ப்ெபண் 25 

அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ைடயளி ப -அ 
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(5×2=10) 

1. ட்  வ பா  என்றால் என்ன? 

2.ெகா ேயற்றம் என்றால் என்ன? 

3.நகரத்தார ்ெபா ள் த க? 

4. ன்னம் என்றால் என்ன? 

5. ெதய்வம் என்பதன் ெபா ள் யா ? 

ப -  ஆ எைவேய ம் ன்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி 

(5×3=15) 

6.ேசரர ்கால ேகா ல்களின் அைமப்  ைற த்  ளக் க 

7. க்ேகா ல் பா காப் ல் ெதால்ெபா ள் ைற ன் பங்  த்   

ளக்  எ க? 

8.அம்மன்  உ வங்களின் றப் கைள ளக்  எ க? 

9.நாட் ப் றப் ெபண் ெதய்வங்களின் றப் கள் த்  ளக் க ? 

10. ெதய்வ வ பாட் ல் பைடயல் ெபா டக்ளால் ைள ம்  

பலன்கைள ளக் க? 
 

   

=======================================================

======================= 

 

 

 

 

 

    அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன  

கைலத் த ழ் இரண்டாமாண் -சங்க இலக் யம் - 7MTA3C1     

ேதர்    -  2 

ேநரம் 2                                        மணி ம ப்ெபண் 25 

ப  - அ அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (5x2=10) 
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1.நற் ைன ப்  வைரக? 

 

2. ந்ெதாைக ப்  வைரக? 

 

3.பரிபாடல் ப்  வைரக? 

 

4. ஞ் ப்பாட்   ப்  வைரக? 

 

5. ல்ைலப்பாட்   ப்  வைரக? 

 

 

ப  - ஆ அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (3x5= 15)  

 

6.(அ) ைறப் றத்தானாக இ ந்த தைலவ க்  ேகட் ம்ப  ேதா  

தைல க் க் யைத நற் ைணப் பாடல் வ  ளக் க.(அல்ல )ஆ 

. நற் ைணக் ம் ெபா ள் வ ற் ரி  பாடல் ெசய் கைள 

ளக் க. 

 

7.அ.நம் பாடப் ப க் காட் ம் ெச க் ற்  ெசய் ைய 

ந்ெதாைக வ  ளக் க.(அல்ல ) ஆ. ரந்ைதயார ்பாடல் வ  

மால் பக் ச ் றப்ைபக் க. 

 

8.அ. ப்பாட் க் ம் இயற்ைக வளங்கைள வரி.(அல்ல ) 

ஆ. ல்ைலப்பாட் க் ம் காரக்ாலச ்ெசய் கைள வரி. 

 

 

       அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன  

            கைலத் த ழ் இரண்டாமாண்  ஐந்தாம் ப வம்  

            ெதால்காப் யம் ெபா ள காரம் -7MTA3C2  

                        ேதர்    -  2   (2020  - 2021) 

ேநரம் 2 மணி                             ம ப்ெபண் 25 



54 
 

ப  - அ அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (5x2=10) 

1.கள  என்றால் என்ன? 

 

2.  எத்தைன வைகப்ப ம் அைவ யாைவ? 

 

3. ணரத்ல் எந்த ைணக்  உரிய ? 

 

4.க யல் என்றால் என்ன? 

 

5.ம தத் ைணக் ரிய நி த்தம் என்ன? 

 

 

ப  - ஆ அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (3x5= 15) 

 

6.(அ)பகற்  ளக்கம் த க.(அல்ல )ஆ.இர க் யால் ஏற்ப ம் 

ரச் ைனகைள ளக் க. 

7.அ.வைரதல் ேவடை்க ன் அவ யத்ைத க.(அல்ல ) 

ஆ.தைலவைன ரிந்த தைல ன் நிைலைமைய எ த் ைரக்க. 

 

8. அ.கள  பற் ய ெசய் கைள ளக் க.(அல்ல ) ஆ. கற்  பற் ய 
ெசய் கைள ளக் க 

 

 

 

                    அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி – வாடாைன 

                       கைலத்  த ழ் இரண்டாமாண் ஐந்தாம் ப வம் 

                                  ஆராய்ச்  ெந ைறகள்-7MTA3C3  

                                      ேதர்    -  2   (2020  - 2021) 

 

                          ேநரம் 2 மணி                   ம ப்ெபண் 25 
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ப  - அ    அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி   (5x2=10) 

1.ஆய்  என்றால் என்ன? 

2.ேமற்ேகாள் பற் க் ப்  வைரக? 

3. ட்ட தல் எவ்வா  அைமதல் ேவண் ம்? 

4.உைரயா ரியரக்ள் நால்வைரக் ப் க. 

5.ேமைல நாட்  த ழ் ஆய்வாளரக்ள் நால்வைர ப் க. 

 ப  - ஆ   அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி                               

(3x5= 15) 

6.அ க் ப்  பற்  வரி?(அல்ல ) ைண ற்பட் ய ன் 

க் யத் வத்ைத ளக் க. 

7. ன்னிைணப்  எவ்வா  அைமதல் ேவண் ம்?(அல்ல )த ழாய்  

வரலா  ளக் க. 

8.த ழ் உைரயா ரியரக்ள் பற்  வரி(அல்ல ) ேமைல நாட்  

உைரயா ரியரக்ளின் உைர வளதை்த ளக் க. 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன  

 கைலத்  த ழ் இரண்டாமாண் ஐந்தாம் ப வம் 

ஊடகத்த ழ்-7MTA3E1ேதர்    -  2   (2020  - 2021) 

ேநரம் 2 மணி                   ம ப்ெபண் 25 

ப  - அ                                                     (5x2=10) 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி 
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1.ேத ய வாெனா  நிைலயங்கள் யாைவ? 

2.பண்பைல வாெனா  ளக்கம் த க? 

3.ெதாைலக்காட் ன் ளக்கம் த க? 

4.கம் வ த் ெதாைலக்காட்  என்றால் என்ன? 

5.அர  நடத் ம் ெதாைலக்காட்  நிைலயங்கள் யாைவ? 

ப  - ஆ   அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி   (3x5= 15)  

 

6.வாெனா  வரலா ம் வைகக ம் ளக் க.(அல்ல )இந் யா ல் 

ெதாைலேப ன் வளரச்்  வரி? 

 

7.வட்டாரச ்ேசைவ ,உள் ர ்ேசைவ ளக் க.(அல்ல ) உல ல் 

ெதாைலக்காட்  ேதான் ய தம் வரி? 

 

8.ெசயற்ைகேகாள் வாெனா  வரி? (அல்ல ) ெதாைலக்காட  

வரலாற்ைற ம்,வைககைள ம் வரி? 

 

  அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன 
கைலத்  த ழ் இரண்டாமாண்  ஐந்தாம் ப வம் 

பணிவாய்ப் த்த ழ்   - 7MTA3E5    ேதர்    -  2   (2020  - 2021)    ேநரம் 2 

மணி                   ம ப்ெபண் 25 

ப  - அ ,அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி  (5x2=10) 

1. தெ்தாண்டர ்ெதாைக ன் ஆ ரியர ்யார?்  

2.ெதான் ல் ளக்கம் என்ப  எவ்வைக ல்? 

3. ண ர பண் தர ்இயற் ய இலக்கண ல்? 

4.இைறயனார ்அகப்ெபா ளின் ஆ ரியர ்யார ்? 

5.பாட் யல் ல்கள் இரண் ைன எ க? 
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6.14 700 ெசாற்க க்  ளக்கம் த ம் நிகண் ? 

7.த ழ் நாடகத ்தந்ைத யார?் 

8.சமண ம் த ம் வளரச்் யைடந்த அர ? 

9. த்தமத த ழ் காப் யம் எ ? 

10. ஞானசம்பந்தர ்ேத கர ்நி ய ஆ னம்?  

11.இஸ்லா ய ம் த ம் வளரந்்த காலம்? 

12.வண்ணக்களஞ் யப் லவர ்யார?் 

13.ெபண்பாற் ள்ைளத்த ழ் எ ? 

14.தன் க த்ைத ற க்  ெதரி க் ம் ல் எ ? 

15.ஒ  பாடல் அைமப்  ெகாண்ட ல்? 

16. மர பரர ்இயற் ய ல்? 

17.ெதால்காப் யம் எத்தைன இயல்கைள உைடய  ? 

18.பன்னி  ஆழ்வாரக்ளால் இயற்றப்பட்ட ல் 

19. ற் லக் யம் யா ைடய காலம்? 

20. ற் லக் யத் ன் வைககள் எதத்ைன? 

21.பாண் க்ேகாைவ எ தப்படட் ஆண் ? 

22.க ங்கத் ப் பரணி ன் ஆ ரியர.் 

23.கலம் என்றால் எத்தைன ? 

24.ம ரக யார?் 

25.த ல் ேதான் ய தல் அகரா  
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அர  கைல மற் ம்அ யல் கல் ரி, வாடாைன இளங்கைல 

தலாம் ஆண்  ெபா த்த ழ்    711T ேதர்  – 3  (2020- 2021)   

ம ப்ெபண்கள் 50                                 ேநரம் 2 மணி  ப . அ. அைனத்  

னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ைடயளிக்க(10X2=20) 
1. எ ேபால் ேசற் ல் ரளக் டா ? எ ேபால் வானில் ற் ட ேவண் ம் என்  

பார யார ் ப் றார?் 

2.  எப்ேபா  க்க த்  ைள ம் என்  பார தாசன் ப் றார?் 

3. எப்ேபா  ஆைசகள் இலட் யங்களாக மா வதாக எம்.எஸ் ப் றார?் 

4.  ெசயல்கள்,கற்பைனகைள எங்  ைவதத்ால் ெவற்  அைட ம் என்  எம்.எஸ். 

உதய ரத்்  ப் றார?் 

5.   க த் ப் ப ைய இடமாகக் ெகாண் ப் றக் ம் எ த் கள் யாைவ? 

6.   நிகழ்கால இைடநிைலகள் இரண் ைன எ க. 

7.   க்க ஞரக்ள் இ வரின் ெபயரக்ைள எ க 

8.   மர க்க ஞரக்ள் இ வரின் ெபயரக்ைள எ க. 

9.  அகர தல எ தெ்தல்லாம் ஆ  பகவன் தற்ேற உல  --- இ  

மர க்க ைதயா? க்க ைதயா?  ஏன் 

10. தந் ர மாளிைககைளஎ கள் ரண் ன்றன  என்ப  க்க ைதயா, 

மர க்க ைதயா? ஏன். 

ப  ஆ. ன்வ ம் னாக்களில் ஐந் ற்  மட் ம் ைடத க. (5X6=30) 

11.  ேகா க்கால் தமாட க ைத ன் க த் ைனத் த க. 

12.  அப் ல் ர மானின் க ைத ல் உள்ள றப் கைளத் த க 

13.  எண்ணங்கள் மனிதரக்ைள வ நடத் ம் க கள் என்பைத எம்.எஸ் .உதய 

ரத்்  வ  ளக் க. 

14.  ெமா க்  த ல் வ ம் எ த் கள் யாைவ? 

15.  ெமா க்  இ ல் வ ம் எ த் கள் யாைவ? 

16.  பார யார,் பார தாசன், கண்ணதாசன் இவரக்ள் த ழ் இலக் யத் ற் ச ்

ெசய்த பணிகைள எ க. 

17.  வானம் என்ற தைலப் ல் ஒ  க ைத எ க. 

18.  ேநாயற்ற வாழ்  ைறவற்ற ெசல்வம் என்ற தைலப் ல் கட் ைர ஒன்ைற 

எ க. 

19.  பார யாரின் க ைத த ம் க த் ை்ன எ க. 

20.  உன் ைடய மன ல் உள்ள நல்ல எண்ணங்கைள எ க 
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GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLLEGE – THIRUVADANAI 
Unit Based External Examination- III Nov 2020 I B.A, B.Sc, B.Com 712CE – 
COMMUNICATIVE ENGLISH - I Time : 2 Hrs Total Marks: 50                       
PART – A 10 x 2 = 20 

 Answer the following questions  
1. Self Introduction means ---------. 
2. What are the elements of Article?  
3. List out the Consonant letters.  
4. Skimming and Scanning are the types of --------. 
 5. Why do we read aloud? 
 6. Define Demonstrative Pronoun with examples.  
7. The structure of Paragraph.   
8. What is the purpose of Listening?  
9. Daniel is reading a book. (Change into Passive Voice)  
10. Raja ------ ( speak) meeting Yesterday. 
 PART – B 6x 5 = 30  
Answer the following questions  
11. How will you introduce others?  
12. Explain the kinds of Pronoun  
13. Describe the Note – Taking.  
14. Explain the GD.  
15. Explain the types of Reading.  
16. What are the usages of Model Verbs? 
 

 

 

அர  கைல மற் ம்அ யல் கல் ரி, வாடாைன இளங்கைல த் 

த ழ் தலாம் ஆண்     இக்கால இலக் யம் -7BTA1C1  ேதர்  – 3  

(2020- 2021) 

ம ப்ெபண்கள் 50                                                  ேநரம் 2 மணி 

ப . அ. அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் 

ைடயளிக்க(10X2=20) 

1.பார யார ்ஆ ரியராக பணியாற் ய இதழ்கள் யாைவ?  

2.பார தாசனின் பைடப் கள் இரண் ைன எ க 
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3.கண்ணதாசனின் வரலாற்  கா யம் எ ? 

4.பட்டாம் ச்  ற்பவன் க ைத ன் ஆ ரியர ்யார?் 

5.இன் லாப் பற்  ப்  வைரக. 

6.ஒ   ஓைச கைத ன் கைதமாந்தர ்ெபயைர எ க . 

7.உலகம் ற் ய தல் த ழ் அ ஞர ்யார?் 

8.அகல் ளக்  நாவ ன் கைத மாந்தர ்ெபயரக்ைள எ க. 

9.ெபான்னம்பல அ கள் பைடப் கைள எ க . 

10.ெபான்னம்பல அ களார ்தைலைம வ க் ம் மடத் ன் ெபயர ்என்ன ? 

ப  ஆ. ன்வ ம் னாக்களில் ஐந் ற்  ைடத க. (5X6=30) 

11.பார யார ்கண்ணம்மாைவ எவ்வா  வரண்ிக் றார?் 

12. றாக்களின் வாழ்க்ைக லமாக பார தாசன் மக்க க்  ம் 

அ ைர யா ? 

13.ேமா ரின் இயற்ைக வளத்ைத ளக் க.  

14.அடேல  ன் ரச ் றப்ைப  ளக் க  

15.ெத ளக்  க ைத ல் க ஞர ்இன் லாப் யவற்ைற ளக் க . 

16.வண்ணதாசன் கைதகளில் ஏேத ம் ஒன்ைற ளக் க.  

17.அகல் ளக்  நாவ ன் ெபண் கதாபாத் ரங்கைள ளக் க  

18.ெபான்னம்பல அ கள் த ழ் பணிைய ளக் க 

 

   

 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம்அ யல் கல் ரி, வாடாைன  இளங்கைல 

த் த ழ் தலாம் ஆண்     நன் ல் இலக்கணம்  -7BTA1C2  ேதர்  – 3  

(2020- 2021) 

ம ப்ெபண்கள் 50                                                  ேநரம் 2 மணி 

ப . அ. அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ைடயளிக்க 

(5X2=10) 

 

 1.பா ரத் ன் ற ெபயரக்ள் யாைவ? 
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2.இ வைகப் பா ரங்கள் யாைவ? 

 

3.உைர என்றால் என்ன? 

 

4. வைக மாணாக்கர ் த்  எ க. 

 

5. த் ைர ப்  வைரக. 

 

ப  ஆ. ன்வ ம் னாக்களில் 8  னாக்க க்  ைடயளி. (8X5=40) 

 

6.பத் வைக அழ  த்  எ க . 

7.பத்  ற்றம் த்  ளக் க. 

8.ஆ ரியர ்த  த்  ளக் க? 

9.மாணாக்கர ்ஆ ம் த ைடேயார ்யார?் 

10. ல் ப ம் ைற த்  ளக் க? 

11.மாணாக்கர ்பாடம் ேகட் ம் ைற த்  ளக் க. 

12. ல் பற் ய ேகாட்பா கள் த்  ளக் க. 

13.32 வைக உத் கைள எ க. 

14.உைர வைக த்  வரி. 
 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன .ஏ. த ழ் தலாம் ஆண்   

பஞ்சாயத் ராஜ்யம்   7BPSA1  ேதர்  – 3  (2020- 2021) 

ம ப்ெபண்கள் 50                                                  ேநரம் 2 மணி 

ப  அ. அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  ெசாற்களில் ைடயளிக்க (10x2=20) 

1.    உள்ளாட்  அரசாங்கம் என்பைத வைரயைற ெசய்க. 

2.    உள்ளாட்  அரசாங்கத் ன் பண் கள் இரண் ைனக் ப் க 

3.    பல்வந்த்ராய் ேமத்தா  எப்ேபா  அைமக்கப்ெபற்ற ? 

4.    அேசாக் ேமத்தா  எப்ேபா  அைமக்கப்ெபற்ற ? 

5.    ராம சைப ல் உ ப் னராவதற்  உரிய வய  எவ்வள ? 
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6.    பஞ்சாயத் களின் பத க்காலம் எவ்வள ? 

7.    ேநர த் ேதர;தல் என்றால் என்ன? 

8.    மைற கத ்ேதர;தல் என்றால் என்ன? 

9.    பஞ்சாய்த்  வ மானம் த ம் வரிகள் யாைவ? 

10.   மாநில அர  பஞ்சாயத்ைதக் கட் ப்ப த்த மா? 

ப  ஆ. அைனத்  னாக்க க் ம் இ  பக்க அள ல் ைடயளிக்க (5X 6=30) 

11.அ. உள்ளாட்  அரசாங்கத் ன் க் யத் வம் பற்  எ க.  (அல்ல ) 

ஆ. ய பஞ்சாயத்  அரசாங்கத் ன் நன்ைமகள் யாைவ? 

12.அ. பல்வந்தராய் ேமத்தா ன் பரிந் ைரகைள எ க.(அல்ல ) 

ஆ. அேசாக் ேமத்தா ன் பரிந் ைரகைள எ க. 

13.அ. 73வ  பஞ்சாயத்  ர் த்தச ்சட்டம் பற்  அ கம் ெசய்க. (அல்ல ) 

 ஆ. 1994 ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப்ெபற்ற பஞ்சாயத் ச ்சட்ட நன்ைமகள் யாைவ? 

14.அ. பஞ்சாயத்  ேதரத்ல் நைட ைறகள் பற்  எ க.  (அல்ல ) 

 ஆ. பஞ்சாயத்  ேதரதலால் ஏற்ப ம் நன்ைமகள் யாைவ? 

15.அ. பஞ்சாயத்  வ மானம் எவ்வா  வ ற ?(அல்ல ) 

ஆ.  பஞ்சாயத்  நிர;்வாகம் பற்  எ க. 

  

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம  அ யல் கல் ரி, வாடாைன .ஏ. த ழ் இரண்டாம் ஆண்

731T  ேதர்  – 3  (2020- 2021)ேநரம் – 2 மணிேநரம்                  ம ப்ெபண்கள்- 50 

ப - அ அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ப ல் த க. (10 X2=20) 
1.    ேகாவலன், கண்ண ைய அ கம் ெசய்க 

2.    அ த ர ப் பாத் ரத் ன் றப் கள் யாைவ? 

3.    ேவரில் ப தத் பலா நாவ ன் கைத நாயகன் ெபயர ்என்ன? அவனின் ெகாள்ைக யா ? 

4.    ேவரில் ப தத் பலா நாவ ல் கைத நாயகனின் தங்ைகயாக இடம்ெப ம்  

பாத் ரத் ன் ெபயர ்என்ன? அவ க்  ேவைல ைடக்க எப்ப  யற்  ெசய் றாரக்ள்? 

5.    அைச என்பதன் வைககைள எ க. 

6.    நால்வைகப் பாக்களின் ெபயரக்ைள எ க. 

7.    லப்ப காரத்ைத எ யவர ்யார?் அவர ்பற் ய ப் கைளத் த க. 

8.    நாவல் ( னம்) என்ப  எவ்வா  இ க் ம்? அதற்கான வைரயைறகள் யாைவ? 
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9.    நாங்கள் ேசற் ல்   , கால் ைவத்தால்தான் 

நீங்கள் ேசாற் ல்      ,    ைக ைவக்க ம் 

ேமேல உள்ள  மர க்க ைதயா? க்க ைதயா? ஏன்? 

10.  மர க்க ைத என்பதன் அைடயாளங்கள்  இரண் ைனத ்த க. 

ப  ஆ ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  மட் ம் ைடத க (5X6=30) 

11. மங்கல வாழ்த் ப் பாடல் த ம் ெசய் கைளச ் க்  எ க. 

12. ேகா யாத ்ெவன்ற ைறைய எ க. 

13. இராமாயண காலத் ல் ேச ப்பாலம் எவ்வா  கட்டப்ெபற்ற  என்பைதக் கம்பர ் 

வ  நின்  ளக் க. 

14. ேவரில் ப த்த பலா நாவ ன் கைதச ் க்கத்ைதத் த க. 

15. ேவரில் ப த்த பலா நாவ ல் இடம்ெப ம் கைத மாந்தரக்ள் இ வரின் இயல் கைள எ த் ைரக்க

16. ர ்என்ப  என்ன? அதைன வைகக டன் ளக் க. 

17. ஐம்ெப ங்காப் யங்கள் பற் எ  

18. ஐஞ்  காப் யங்கள் பற்  எ  

19.  மைழ என்ற தைலப் ல் க்க ைத ஒன் ைன எ க. 

 

 

 

 
   

 

அர  கைல மற் ம்  அ யல் கல் ரி, வாடாைன .ஏ. த ழ் 

இரண்டாம் ஆண்  ன்றாம் ப வம்  ற் லக்கயம்   - 7BTA3C1  

ேதர்  – 3  (2020- 2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                       ம ப்ெபண்கள்- 50 

 ப - அ  ,அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ப ல் த க. 

(10 X2=20) 

1. ள்ைளத்த ழ் ப வங்கள் எத்தைன? 

2. அ ரா  பட்டரின் இயற்ெபயர ்என்ன ? 

3.பரன   என்றால் என்ன ? 

4.த ழ்  எந்த கட க்  பாடப்பட்ட  ? 

5. ற்றாலக் றவஞ் ன் ஆ ரியர ்யார?் 

6. க் டல் என்றால் என்ன? 

7. ேலாத் ங்கன் எந்த நாட்  மன்னர?் 
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8.ெபண்பாற் ள்ைளத்த ழ் ப வங்கள் எத்தைன? 

9. கலம்பக உ ப் கள் எத்தைன ? 

10.உலா ன் ெபண்களின் ப வங்கள் எத்தைன? 

 ப  ஆ . ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  

ைடத க    (5X6=30) 

11. ள்ைளத் த ல் வ ைக ப வத்ைத எ க . 

12.அ ரா  பட்டர ்பத் ைன ட் க. 

13.பரணி ல் காட் ன் ெகா ைமைய ளங் க. 

14.த ழ்   தைல ன்  காதல் நிைலைய லப்ப த் க.  

15. றவஞ் ல் ங்கன் ங் ைய வ ணிக் ம் தத்ைத ளக் க. 

16. க் டற்பள்   ட் ம்  நாட்  வளம் ளக் க 

17. ேலாத் ங்கன்  ேகா ல் பணிைய ளக் க  

18.நந் வரம்னின் ேபார ் றத்ைதப் லப்ப த் க. 

 

 

 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம்  அ யல் கல் ரி, வாடாைன  .ஏ. த ழ் 

இரண்டாம் ஆண்  ன்றாம் ப வம்  நம் யகப்ெபா ள்- 7BTA3C2  

ேதர்  – 3  (2020- 2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                       ம ப்ெபண்கள்- 50 

ப - அ  .அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ப ல் த க. 

(10 X2=20) 

1.ெப ந் ைண என்ப  ெபா ந்தாக் காமம் ளக் க . 

2.ஐந் ைணக் ரிய உரிப் ெபா டக்ள் யாைவ?  

3.வன் ைற ன் வைக யா  ? 

4.வைரதல் ேவடை்க என்றால் என்ன? 

5.அறத்ேதா  நிற்றல் என்றால் என்ன? 

6. ட் ன் வைக யா ? 

7.இல்வாழ்க்ைக வைக யா ? 
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8.ெமய்ப்பா  என்றால் என்ன?வைக யா ? 

9.உவைம வைக யா ? 

10.ஒ யல் என்றால் என்ன? 
 ப  ஆ ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  மட் ம் 
ைடத க    (5X6=30) 

11. தற்ெபா ள் வைக யா ? 

12.கற் ல் நிக ம் ரி  வைகைய க  

13.ஊடல் த ரக்் ம் வா ல்கள் யாைவ? 

14.ஒ வ த் தணதத்ல் ரியா ? 

15.பாங்  அறதெ்தா  நிற் ம் நிைலைய வரி . 

16.நற்றாய் ற்  நிக ம் இடத்ைத ளக் க. 

17.அகப்பாட்  உ ப் கள் யா ? 

18.கற் ல் நிக ம் வைககைள க. 

 

 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம்  அ யல் கல் ரி, வாடாைன  .ஏ. த ழ் 

இரண்டாம் ஆண்  ன்றாம் ப வம்  ற் லா யல்  - 7BHIA3  ேதர்  

– 3  (2020- 2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                       ம ப்ெபண்கள்- 50 

ப - அ.அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ப ல் த க. 

(10 X2=20) 

1. ற் லா என்றால் என்ன ? 

2.TOUR என்ப  எம்ெமா ச ்ெசால்.  

3.உலகச ் ற் லா மாநா  எங்  நைடெபற்ற . 

4. ற் லா எத்தைன வைகப்ப ம்? 

5. ற் லாத் ைறைய ேமம்ப த்த அைமக்கப்பட்ட  ெபயர ்யா ? 

6. ற் லாத் ைற அைமசச்ர ்யார?் 

7.ஜாக் க ட்  உ வாக்கப்பட்ட ஆண்  ? 

8.ITDC ரிவாக்கம் யா ? 
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9.TTDC என்பதன் த ழாக்கம் யா ?  

10.த ழக ற் லா தலங்கள் இரண்ைடக் ப்  
                                               ப  ஆ 
ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  மட் ம் ைடத க    

(5X6=30) 

 

11. ற் லா ற்கான வைரயைறகைள த க. 

12. ற் லா மாநா  த்  ளக் க. 

13. ற் லா ன் வைககைள ளக் க. 

14.சாரெ்ஜண்ட் ன் பரிந் ைரகைள எ க. 

15. ற் லா அைமசச்கத் ன் பணிகைள எ க. 

16.இந் ய ற் லா வளரச்் க் கழகம் த்  எ க. 

17.த ழக ற் லா வளரச்் க் கழகம் த்  எ க. 

18.பயண கவர ் த்  எ க . 

 

 

 

 
அர  கைல மற் ம்  அ யல் கல் ரி, வாடாைன .ஏ. த ழ் இரண்டாம் 
ஆண்  ன்றாம் ப வம்  7SBS3A1 ேதர்  – 3  (2020- 2021)  
ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                       ம ப்ெபண்கள்- 50 
 
 ப - அ.அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ப ல் த க. (10 X2=20) 
 
1.ெதன்னக ர ல்ேவ என்பதன் ஆங் லச ்ெசால் என்ன? 
 
2. ைட பணியாளர ்ேதர்  எதற்கான ? 
 
3.CBI என்பதன் ரிவாக்கம் யா  ? 
 
4.SSLC என்பதன் ளக்கம் யா ? 
 
5.கணிப்ெபா ைய கண் த்தவர ்யார?் 
 
6.எல்ஐ  என்பதன் ரிவாக்கம். 
 
7.ஊராட்  ஒன் ய அ வலகம் என்பைத ஆங் லத் ல் எ க. 
 
8.கல் ரி ல் ப க்க எந்த ேதர்  ேதரச்்  ெபற ேவண் ம். 
 
 
9.NEET ேதர்  எதற்கான . 
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10.ஊராட்  மன்ற தைலவரின் பத க்காலம் எத்தைன ஆண் கள். 
 

                                               ப  ஆ 
ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  மட் ம் ைடத க    

(5X6=30) 

 
11.சமச் ர ்கல்  த்  எ க. 
 
12.இைணயத் ன் நன்ைம ைமகைள ளக் க . 
 
13.பான் கார்  பயன்பாடை்ட வரி. 
 
14. யைணப்  ைற ட்   பணிகைள வரி. 
 
15.ஒ  ஆ ரியராக மாணவரக்ைள நல்வ ப்ப த் ம் உன  பங்  என்ன ? 
 
16.காவலர ்ேதர்  பற்  எ க 
 
17.உன  ய ெதா ல் த்த ந்தைனைய த க. 

அர  கைல மற் ம்  அ யல் கல் ரி, வாடாைன  .ஏ. த ழ் 

இரண்டாம் ஆண்                          ன்றாம் ப வம்  7NME3A1     ேதர்  – 

3  (2020- 2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                       ம ப்ெபண்கள்- 50 

ப - அ .அைனத்  னாக்க க் ம் ஓரி  வரிகளில் ப ல் த க. 

(10 X2=20) 

1.த ழக அர  த் ைர ல் இடம்ெபற்ற ேகா ரம் எ  ? 

2.TNEB ரிவாக்கம் என்ன? 

3.இந் யா ன் தல் ரதமர ்யார ்? 

4. த ழ் பல்கைலக்கழகம் எங்  உள்ள ?  

5.ெஜய் ந்த் எ ம் வாரத்்ைதைய உ வாக் யவர ்யார?் 

6.FIR என்பதன் ரிவாக்கம் யா  ? 

7.த ழ்நாட் ன் மரம் எ ? 

8.இந் ய பாய் ேநாட் கள் எங்  அச் டப்பட்ட ? 

9.ம த் வர ்ஆக என்ன ப க்க ேவண் ம்? 

10.ெசல்வமகள் ட்டம் யா க்காக? 

 
ப  ஆ ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  
ைடத க    (5X6=30) 
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11.சாைல கள் த்  எ க.  

12.மரம் ந வதால் ஏற்ப ம் நன்ைமகைள க. 

13. ற் ப் றத் ய்ைம ல் உன  பங்  பற்  வரி.  

14.ெசல் டப்ேப ன் ைமகள் யாைவ ? 

15.த ழ் ப ப்பதால் நன்ைமயா? ைமயா? 

16. வசாயத் ன் அவ யத்ைத எ க . 

17.ெகாரனா ைற ல் உன்  ெபற்ேறா க்  உத ய றத்ைத 

எ க. 

 

 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன .ஏ.த ழ் ன்றாமாண்

அறஇலக் யம்  -- 7BTA5C1    ேதர்   -  3        (2020 -2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                        ம ப்ெபண் – 50 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி ப  -1 (10X2=20) 

1. டா நட்  எ ? 

2.யாைர ைணயாகக் ெகாள்ள ேவண் ம்? 

3.நால யார ் ைல ெதா த்தவர ்யார?் 

4. ெமா காஞ்  ைல எ யவர ்யார?் 

5. பஞ்ச லத் ல் ஐந்  ேவரக்ள்  யாைவ ? 

6.அவ்ைவயார ்எ ய ல்கள் யாைவ? 

7.ெவற் ேவற்ைக ன் ஆ ரியர ்

8. மர பரர ்எ ய நீ  இலக் யம் எ ? 

9.நன்ென ன் ஆ ரியர.் 

10. க் றளின் தல் உைர ஆ ரியர ்யார?் 
ப  ஆ 
ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  மட் ம் ைடத க   (5X6=30) 

11. க் றள் ம் நட் ன் இலக்கணத்ைத வைரய க்க. 

12.ெபரியாைரத் ைண ெகாள் வதன் லம் ைடக் ம் நன்ைமகள் யாைவ? 
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13.நால யார ் ம் அ ைடைம ளக் க. 

14. ெமா  காஞ்  ம் றந்த பத்ைத எ க  

15. பஞ்ச லம் ம் அ ப்  பற்  ப் க. 

16.ஔைவயார ்எ ய  ைர பாடைல ளக் க  

17.ெவற் ேவற்ைக ம் எ த்  அ த்த 10 ெதாடரக்ைள ப் க. 

18. மர பரரின் நீ ெந  ளக்கம் எ க. 

19. வப் ரகாசர ்நன்ென ல்  க் ம் ெசய் கைள ெதா த்  எ க  

20.அ ரராமபாண் யன் யாைனக்  10 ெதாடர ் ளக் க 

 

 
 

 அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன  .ஏ.த ழ் 

ன்றாமாண்  - ஐந்தாம் ப வம்    த ழ் இலக் ய வரலா    - 

7BTA5C3ேதர்   -  3   (2020 -2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                                             

ம ப்ெபண் – 50 

ப  –அ .அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (10X2=20) 

1.த ழ் ெமா ல் ைடக் ம் தல் இலக்கண ல் எ  ? 

2. டத் மாறன் என அைழக்கப்ப பவர ்யார?் 

3. சச்ங்கங்கள் பற்  ப் ம் ல் எ  ? 

4. தற் சங்க ல்கைள எ க? 

5.எட் தெ்தாைக ல்கள் யாைவ? 

6.அகநா ற் ல்  வைக பா பா கள் யாைவ? 

7.நால யாரின் ேவ  ெபயரக்ைளத் த க . 

8.ஏழாம் ைறையப் பா யவர ்யார?்  

9.ெகாங் ேவள் மாக்கைத என அைழக்கப்ப ம் ல் எ ? 

10.யா ைடய காலம் ற் லக் ய காலம் என அைழக்கப்ப ற ? 
                                     ப  ஆ 
ன்வ ம் னாக்களில் எைவேய ம் ஐந்த க்  மட் ம் ைடத க    (5X6=30) 

 

11.த ழ் ெமா ன் றப் கைள எ க? 

12. சச்ங்க வரலாற்ைற இைறயனார ்கள யல்  வ  நி க. 

13.ப ற் ப்பத்  த்  எ க. 
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14. தல் ன்  ஆழ்வாரக்ள் பற்  ளக் க. 

15.எச.்ஏ. ட் ணப் ள்ைள ன் த ழ்ப் பணிைய எ க. 

16.கலம்பகம் த்  ளக் க. 

17.க ஞர ்கண்ணதாசன் பற்  எ க. 

18.ப க்கா ப் லவர ் த்  எ க. 

 

 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன .ஏ.த ழ் ன்றாமாண்

 ஐந்தாம் ப வம் யாப்  இலக்கணம் - 7BTA5C2  ேதர்   -  3  (2020 -2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                        ம ப்ெபண் – 50 

ப  –அ (அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி 10X2=20) 

1.ெசய் ளின் உ ப் கள் யாைவ? 

2.சார்  எ த் க்கள் எைவ? 

3.உ ரளெபைட ன்  வைககள் யாைவ? 

4. ற் ய கரம் என்றால் என்ன? 

5.ேநரைச கள் யாைவ? 

6.அந்தா த் ெதாைட என்றால் என்ன ? 

7. றள் ெவண்பா என்றால் என்ன? 

8.க ப்பா ன் ன்  வைககள் யாைவ? 

9.தைள என்றால் என்ன ? 

10.ெவண்பா ன் ஓைச யா ? 

 

ப   - ஆ எைவேய ம் 5 னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30) 

11.எ த் க்களின் வைககைள ளக் க? 

12. வைசச ் ரக்ைள எ க? 

13.ஒன் ய வஞ் த்தைள ஒன்றாத வஞ் த்தைள ளக் க? 

14.ெதாைடகள் பற்  வரிக்க? 

15.அ ல் வைககைள வரிக்க ? 

16.ெவண்பா ன் இனங்கைள ளக் க? 

17.க ப்பா ன் உ ப் கள் பற்  எ க? 

18.வனப் ன் வைககள் யாைவ? 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன .ஏ.த ழ் ன்றாமாண்

ஐந்தாம் ப வம்  ெபண்ணியம்  - 7BTAE1B ேதர்   -  3          (2020 -2021) 

 ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                    ம ப்ெபண் – 50 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி ப  -1 (10X2=20) 

1.ெபண்ணியம் என்றால் என்ன?  

2.உலக மகளிர ்ஆண்  எந்த ஆண்ைடக் க் ம்? 

3.உலக மகளிர ் னம் ெகாண்டாடப்ப ம் நாள் எ ? 

4.ெபண்கைள தன்ைமப்ப த்  இ ந்த ச தாயம் எ ? 

5. ப்ேகா ேபாராடட்ம் எங்  நைடெபற்ற ? 

6.த ழகப் ெபண்ணிய ன்ேனா கள் யாவர?் 

7.ெபண்க க்  இைழக்கப்ப ம் ச க இன்னல்கள் யாைவ? 

8.ெபண்ணிய ேகாடப்ா கள் இரண் ன் ெபயரக்ைள எ க? 

9.ெபண் ரிைம ெகாள்ைக நி  என் ம் ைல எ யவர ்யார?் 

10.ஆணா க்க கதாபாத் ரம் ஒன் ன் ெபயைர எ க. 

ப   - ஆ எைவேய ம் 5 னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30 ) 

11. தவாதப் ெபண்ணியம் ரவாதப் ெபண்ணியம் த்  ளக் க  

12.மாரக்் யப் ெபண்ணியம் ச தாய ெபண்ணியம் த்  ளக் க . 

13.ெபண்களின் ன்ேனற்றத் ல் ச க இயக்கங்களின் பங்களிப்  த்  ளக் க

14.உங்க க்  இைழக்கப்ப ம் ச க எண்ணங்கள் த்  ளக் க  

15.ச க உள யல் ேகாட்பா  த்  ளக் க  

16.ச க கலாசச்ார ேகாட்பா  த்  ளக் க. 

17.இரடை்டக் காப் யங்களில் ெபண்ணிய ந்தைன த்  எ க. 

18.நீ ர ்அ ந்த சாதைன ெபண்கள் த்  ளக் க. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன   .ஏ.த ழ் 

ன்றாமாண்  - ஐந்தாம் ப வம்  க ன் கைலகள் - 7BTAE2A  ேதர்   

-  3          (2020 -2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                        ம ப்ெபண் – 25 

அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி ப  -1 (5X2=10) 

1.அ னால் வளரந்்  இன் றக் ய கைல எ  ? 

2.இலக் ய ண்கைல என்றால் என்ன? 

3.ெசந் ைறப் பாட்  என்றால் என்ன?  

4.ெதய்வ த்  என்றால் என்ன? 

5.பழங்கால த்  ல்கள் இரண் ன் ெபயரக்ைள எ க. 

 
ப   - ஆ எைவேய ம் ன்  னாக்க க்  ைடயளி  ( 3x5=15) 

6.கா யக் கைல த்  ளக் க  

7.கா யத் ல் ைவ  த்  ளக் க  

8.கம்பராமாயணத் ல் கா யச ் ைவைய ளக் க 

9.11 வைக ஆடல்களின் ெபயரக்ைள எ க  

10.யாழ் ெவன்  பற்  ளக் க 

11.தைலக்ேகால் பற்  ளக் க 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி - வாடாைன கைல 
தலாம் ஆண்    

இக்கால இலக் யம் – 7MTA1C1   ேதர்   -  3          (2020 -2021) 

ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                                        ம ப்ெபண் – 50 

ப  –அ .அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி (10X2=20) 

1.பாஞ்சா  சபதத் ன் ல் ப ப்  ைற ைன க  

2.சா த் ய அகாத   ெபற்ற பாேவந்தரின் பைடப்  எ ? 

3.நாமக்கல் க ஞர ்என்  அைழக்கப்ப பவர ்யார?் 

4.உப்  மலரக்ள் என்  க ஞர ்ேமதத்ா எதைன ப் ன்றார?் 

5.க யரசர ் யரசன் ெமா ப்ேபார ்காப் யம் எ ? 

6.அன்னம்   என்ற இத ன் ஆ ரியர ்யார?் 

7. கைத மன்னன் என்  அைழக்கப்ப பவர ்யார?் 

8.ேமலாண்ைம ெபான் சச்ா ன்  பைடப் கள் இரண் ைன எ க ? 

9.சத் ய ெவள்ளத் ன் ஆ ரியர ்யார?் 

10.ேதால் நாவ க்  வழங்கப்பட்ட உயரிய  வழங்கப்பட்ட ஆண்  . 

ப   - ஆ எைவேய ம் 5 னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30) 

11.பாஞ்சா ன் சபதம் த்  எ க 

12.சஞ்  பரவ்தத் ல் ப் டப்பட் ள்ள ைக ன் பயன்கைள 
ரிவாக எ க 

13.ெபாங்கல் நாள் த்  நாமக்கல் க ஞரின் க த் ைன 

ளக் க. 

14. ரியைன மப்பவரக்ள் க ைத ெதா ல் இடம்ெபற் ள்ள 

க ைத ஒன் ைன ளக் க. 

15.க ஞர ்ேமத்தா ன் க ைத றப் ைன கண்ணீர ் க்கள் வ  

ளக் க. 

16. ய வாரப்் கள் கைத ன் சாராம்சத்ைத ளக் க. 

17.ேமலாண்ைம ெபான் சச்ா ன் பைடப்பாற்றைல ன்சாரப்  வ  

ளக் க. 

18.ெதா லாளரக்ளின் அவலநிைல ேதால் நாவ ல் எவ்வா  

ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள . 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன கைலத் 
த ழ் தலாம் ஆண்  பக்  இலக் யம்  - 7MTA1C2   ேதர்   -  3          

(2020 -2021)  

ம ப்ெபண் 50                                 ேநரம் – 2 மணிேநரம்                                  

                      

ப    அ. (அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி 10×2=20) 

1. ஞானசம்பந்தர ்எத்தைன வய ல் க்  அைடந்தார?் 

2. நா க்கரசரின் சேகாதரி ன் ெபயர ்என்ன? 

3. ந்தரைர எ த்  வளரத்்த மன்னனின் ெபயர ்என்ன? 

4.ஆண்டாள் ப்பாைவ ல் எந்த மாதத்ைத ப் ட் ள்ளார?் 

5. வாய்ெமா  எ ய ஆ ரியரின் ெபயர ்என்ன? 

6. லேசகர ஆழ்வார ்எந்த ேகா ல் உள்ள ெதய்வத்ைத வ பட்டார?் 

7.ஹச ்ஏ ஷ்ணப் ள்ைள எ ய ல்கள் யாைவ? 

8.ஆனந்தக்களிப்  பாடல்கள் எ ய ஆ ரியர ்ெபயர ்என்ன? 

9.பன்னி  ைறகைள ெதா தத்வர ்யார?் 

10.நாலா ர வ்ய ரபந்தத்ைத ெதா த்தவர ்யார?் 

ப  ஆஎைவேய ம் ஆ  னாக்க க்  ைடயளி .    (5×6=30) 

11. ஞானசம்மந்தர ் ைற காட்  ப கத்ைத ம் தம் யா ? 

12. நா க்கரசர ் ைற காட்  ப கத் ல் க் ம் 

ெசய் கள் யாைவ? 

13. ந்தரர ் வா ர ் ப்ப கத் ல் 63 நாயன்மாரக்ைள வாழ்த்  

தம் யா ? 

14.மாணிக்கவாசகர ் க்ேகாத் ம் ல் வெப மாைன எவ்வா  

வாழ்த் றார ்? 

15.ேசந்தனார ்ேகா ல் ப்ப கத் ல் ல்ைலைய ேபாற் ம் தம் 

யா ? 

16.காைரக்கால் அம்ைமயார ் வெப மாைன அைடந்த ேநாக்கம் என்ன? 

17.ஆண்டாள் ெப மாள்  ெகாண்ட  பற்  வரிக்க? 

18. லேசகர ஆழ்வார ்தான் எ வாக றக்கேவண் ம் என றார ்? 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 

கைல தலாம் ஆண் அற இலக் யம்   - 7MTA1C3  ேதர்   -  3     

(2020 -2021) 

ேநரம் 2 மணி                                           ம ப்ெபண் 50 

ப   . அ .அைனத்  னாக்க க் ம் ைடயளி   10x2=20) 

1.காலம் அ த க்  அ த்த அ காரம் என்ன? 

2.பழெமா  நா  ஆ ரியர ்யார?் 

3.இன்னா நாற்ப  எந்தப் பா வைகையச ்ேசரந்்த  ? 

4. மர பரர ்யாரால் ேப ம் ஆற்றல் ெபற்றார?் 

5.கற்பைனக் களஞ் யம் என அைழக்கப்ப பவர ்யார?் 

6.ெகாற்றவேனா  எ ரம்ா  ேபச ேவண்டாம் ளக் க . 

7.ெவற் ேவற்ைக ன் ேவ  ெபயர ்யா  ? 

8.ஒ வ க்  அ  ெசல்வம் ணம் எவற்றால் ைடக் ம்? 

9.ப ரத்் ெதா ல் றந்த  எனக் ம் ல் எ   ? 

10.ஏவா மக்கள் வா ம ந்  ளக் க. 

ப  – ஆ ,ஆ  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி  .    (6×5=30) 

 

11. ற்றந்தழால் அ காரத் ல் வள் வர ் வ  யா ? 

12. ற் றப்  பற்  நால யார ் ம் ெசய் கைளத் த க . 

13.எைவ இன்னா என உன் பாடப்ப  ெகாண்  நி க. 

14.கல்  பற்  நீ ெந  ளக்கம் வைத எ க. 

15. ேழார ் ணங்கைள நன்ென  வ  உணரத்் க. 

16.நிழல் த ம் மரங்கைள ம் தராத மரங்கைள ம் ெவற் ேவற்ைக 

எவ்வா  ளக் ற ? 

17.யா க்  உதவ ேவண் ம் உதவக் டா  என ைர ற ? 

18.பார யார ்ஆத் ச்  த்  ளக் க? 
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     அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
  கைலத் த ழ் தலாம் ஆண்  ெதால்காப் யம் எ த்த காரம் 

   7MTA1C4    ேதர்   -  3   (2020 -2021)ம ப்ெபண்   50.  ேநரம் 2 மணி 

ப    -  அ. அைனத்  னாக்க க்  ைடயளி ( 10× 2=20) 

1.எ த் க்களின் வைககளாகத் ெதால்காப் யர ் வன யாைவ ? 

2.சாரந்்  வரல் மர ன் ன்றாவன யாைவ ? 

3. ற் ய கரத் க்  இட ம் பற் க் ேகா ம் யாைவ ? 

4.ேபா  எ த் க்களாகத் ெதால்காப் யர ் வன யாைவ ? 

5.தத்தம் ரிேப ய என்ப ளக் க. 

6.அவ் ஆ  எ த் ம் வைகப் றப் ன் ளக் க . 

7.ெமா  ணர ்இயல்  எத்தைன வைகப்ப ம் ளக் க . 

8. ர ப்ெபயர ்எவ்வா  ம்? 

9.உ  ணரச்் ல் பயன்ப ம் சாரிைய யாைவ? 

10.உ ரம்யங் யல் ெபயர ்காரணம் க.  

ப  -  ஆ ஏேத ம் ஐந்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30) 

11.எ த் க்களின் வ வம் த்  ெதால்காப் யர ் வன யாைவ? 

12.தனி ெமய்களின் 3  வைககைள ளக் க?  

13.எ த் க்களின் இயக்கம் த் த ்ெதால்காப் யர ் வனவற்ைறத் ெதா க்க 

14.ெமய் எ த் க்களின் றப்  பற்  வரிக்க. 

15.ேவற் ைமப் ணரச்் ல் சாரிையகள் பற்  ெதால்காப் யர ்க த் க்கைள க

16.ெமய் ஈ கள் உ கேளா  ண ம்ேபா  ெப ம் சாரிையகள் த்  எ க . 

17.பல ல ஆ யவற் க்  உரிய றப் ப் ணரச்்  கள் யாைவ? 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன 
கைலத் த ழ் தலாம் ஆண்  ேகா ற்கைல -7MTA1E3 

                          ேதர்   -  3      (2020 -2021) 

ம ப்ெபண்   50.                           ேநரம் 2 மணி 

ப    -  அ.அைனத்  னாக்க க்  ைடயளி . ( 10× 2=20)   

1.ேகா ல் ெசால் ெபா ள் ளக்கம் த க 

2. டச்ம் ெபா ள் த க 

3.நாள் வ பா  பற்  எ க? 

4. மானத் ன் ஆ  உ ப் கள் எைவ? 

5.அ ட்டானம் என்றால் என்ன? 

6.ஆகமம் என்றால் என்ன ? 

7.ேகா ன் வைககள் யாைவ? 

8.கற்றளி ேகா க்  2 எ த் க்காட்  த க 

9.ந கல் வ பா  என்றால் என்ன? 

10.ஆ  கால ைஜகள் யாைவ? 

 ப  -  ஆ  ஏேத ம் ஐந்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30) 

 

11.ேகா ல்களின் ேதாற்றம் வளரச்்  பற்  எ க. 

12.ெபண் ெதய்வங்கள் பற்  எ க? 

13. ளக் க தலம் ரத்்  ரத்்தம். 

14.இந்  அறநிைலத் ைற பற்  ளக் க. 

15.வ பாட் ன் ேதாற்றம் பற்  ளக் க. 

16.நகரத்தார ்வ பா  பற்  எ க 

17.  ெதய்வ நம் க்ைக பற்  எ க. 

18.ஆ கால ைச பற்  வரி. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன   கைலத் 
த ழ் இரண்டாம் ஆண்  சங்க இலக் யம்  -  7MTA3C1     ேதர்   -  3          

(2020 -2021) 

ம ப்ெபண்   50.                                                 ேநரம் 2 மணி 

ப    -  அ. அைனத்  னாக்க க்  ைடயளி ( 10× 2=20) 

1.எட் தெ்தாைக ல்கள் யாைவ? 

2. றநா  ப்  வைரக? 

3.ப ற் ப்பத்  ல் ப ப்  பற்  எ க. 

4.அகநா ற் ன் ேவ  ெபயரக்ள் யாைவ ? 

5.ஐங்  ப்  வைரக. 

6. ந்ெதாைக ன் றப்  ஏேத ம் இரண் ைன எ க. 

7. ஞ் ப்பாட் ன் ேதாற்றம் பற்  எ க . 

8.பத் ப்பாட்  ம் ற ல்கள் யாைவ? 

9.பட் னப்பாைல ப்  வைரக. 

10. பாணாற் ப்பைட ம் கைட ஏ  வள்ளல்கள் யார?் 

ப  -  ஆ ஏேத ம் ஐந்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30) 

11. றநா  ப் ம் ேபார ் றப்  ெசய் ைய வரி? 

12.ேசர மன்னனின் றப்ைப ம் பாடப்ப  வ  வரி. 

13.பரிபாடல் வ  ைவைய ன் றப்ைப ளக் க . 

14. ல்ைல பாடல் வ  காரக்ாலத் ன் றப்ைப வரி . 

15.அகநா  ம் தைல  ற்  ெசய் ைய வரி. 

16.பட் னப்பாைல ம் நகர வளம்  வரி. 

17. பாணாற் ப்பைட வ யாக ெகாைடச ் றப்ைப வரி. 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன  கைலத் 
த ழ் இரண்டாம் ஆண்   இலக்கணம் ெபா ள காரம் -  7MTA3C2  

ேதர்   -  3  (2020 -2021) 

ம ப்ெபண்   50.                                                                      ேநரம் 2 மணி 

 ப    -  அ. அைனத்  னாக்க க்  ைடயளி  ( 10× 2=20) 

1.காஞ் த் ைண ன் ற்பா. 

2.வாைக தாேன பாைல  றேன ெபா ள் த க 

3. ன் வைககள். 

4.தன்  ெதா ல் என்றால் என்ன? 

5. ைட நாட் ேகாள் வாள்நாட் ேகாள் ளக் க 

6.ெவட் த் ைண ன் ைறகள் 

7. ணரத்ல் எந்த ைணக் ய  

 8. ம்ைபத் ைண என்றால் என்ன? 

9. ஞ் ன் ெபா கள் யாைவ? 

10.பகற்  பற்  ப்  வைரக. 

  ப  -  ஆ ஏேத ம் ஐந்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30) 

 

11.ம யம் ப த்தல் பற்  வரி. 

12.கள யல் ஒ க்கத் ல் நால் வைககைள ம் ளக் க . 

13.கள  பற் ய ெசய் கைள ளக் க. 

14.வா ல்கள் ஏேத ம் இ வர ் ற் கைள வரி. 

15.காஞ்  ைணைய பற்  வரி. 

16.ெதால்காப் யர ் ம் றத் ைணச ்ெசய் கைள வரி . 

17.ெவட் த் ைண ன் ைறகைள ளக் க 
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அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன கைலத் 
த ழ் இரண்டாம் ஆண்  ஆராய்ச்  ெந ைறகள்  - 7MTA3C3  

ேதர்   -  3          (2020 -2021) 

ம ப்ெபண்   50.                                                         ேநரம் 2 மணி 

 

 ப    -  அ. அைனத்  னாக்க க்  ைடயளி . ( 10× 2=20)   

 1.ஆய்  என்றால் என்ன? 

2.ஆய்வாளரின் த கள் இரண் ைன  க. 

3.ேபட்  என்றால் என்ன? 

4.கள ஆய்  என்றால் என்ன? 

5. ட்ட தல் என்றால் என்ன? 

6. ைண ல் பட் ய ன் பயன்கள் இரண் ைனக் க  

7.த ழ் உைரயா ரியரக்ள் வரின் ெபயரக்ைள க. 

8.ேமைலநாட்  ஆய்வாளரக்ள் இ வரின் ெபயரக்ைள எ க 

9.வ  ப மாணிக்கனாரின் பைடப் கள் நான் ைன க . 

10.த ழ்  ஆய்வ ஞர ்நால்வரின் ெபயரிைனக் க. 

ப  -  ஆ ஏேத ம் ஐந்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி (5×6=30) 

 

11.அ யல் ஆய்  த்  ளக்  எ க. 

12.ஆய் ன் அ ப்பைட ேகாட்பா கள் த்  ளக் க. 

13.ஆய் ற்  க ேகாளின் இன் யைமயாைம த்  வரி. 

14.ஆய்ேவட் ன் ன்னிைணப்  ெப ம் இடத் ைன ஆராய்க . 

15.த ழ் இலக் ய வளரச்் ல் ேமைல நாட்  ஆய்வாளரக்ளின் பங்களிப் கள் த்

16.த ழ் உைரயா ரியரக்ள் இ வரின் த ழ் பணிைய வரி. 

17.ஆய் ன் வளைமக்  ேமற்ேகாள் ெப ம் இடத் ைன வரி. 

18.ஆய்ேவட் ன் அைமப்  ைற த்  வரிக்க? 
 

 

 

 
அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன கைலத் 
த ழ் இரண்டாம் ஆண்   ஊடகத்த ழ் –7MTA3E1   ேதர்   -  3    (2020 -

2021) 
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ம ப்ெபண்   50.                                      ேநரம் 2 மணி 

   ப    -  அ .அைனத்  னாக்க க்  ைடயளி . ( 10× 2=20) 
1.ைசைக என்றால் என்ன? 

2.கதா கலாடச்பம் எைத க் ற ? 

3.நாட் ப் ற பாடல்களின் வைககள் யாைவ? 

4.ெதாைலப்ேப ன் வைககள் எ க. 

5.ேபஜர ் ளக்கம் த க. 

6.ேத ய வாெனா  நிைலயங்கள் யாைவ? 

7.உலக ெதாைலக்காட்  என்றால் என்ன? 

8.ெவளிநாட்  ஒளிபரப் கள் யாைவ? 

9.கணினி ளக்கம் த க. 

10. ன்ன  அஞ்சல் என்றால் என்ன? 

ப  -  ஆ ஏேத ம் ஐந்  னாக்க க்  மட் ம் ைடயளி  (5×6=30) 

11.நிகழ்த்  கைலகள் பற்  ளக் க. (அல்ல ) இந் யா ல் தந் ைற 

வைககைள ளக் க. 

12.ெசல் லார ்ெதாைலப்ேப  க ன் வளரச்்  த்  வரி.(அல்ல ) 

வட்டாரசே்சைவ ,உள் ர ்ேசைவ பற்  வரி 

13.அர  நடத் ம் ெதாைலக்காட்  நிைலயங்கள் பற்  ளக் க.(அல்ல ) 

தனியார ்ெதாைலக்காட்  நிைலயங்கள் பற்  ளக் க. 

14.இந் யா ல் வாெனா  ேதான்  வளரந்்த தம் பற்  ளக் க. (அல்ல ) 

ெசயற்ைகேகாள் வாெனா  பற்  ளக் க. 

15.கணினி ன் வைககைள ளக் க.(அல்ல ) இைணயதள வச  ெப ம் 

ைற பற்  ளக் க. 

அர  கைல மற் ம் அ யல் கல் ரி வாடாைன  கைலத் த ழ் 
இரண்டாம் ஆண்   பணிவாய்ப் த் த ழ்  -  7MTA3E5  ேதர்   -  3  (2020 -2021) 

ம ப்ெபண்   50.                                                           ேநரம் 2 மணி   
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ப    -  அ. அைனத்  னாக்க க்  ைடயளி  ( 50 X1 =50)   

1.பண்ைடய த ழ் நாட் ன் வடக்  எல்ைல எ ? 

2.ெதன்னிந் ய ரா ட ெமா களின் எண்ணிக்ைக. 

3.தனிநிைல ெமா  எனப்ப வ ? 

4.வாக் யத் ல் ெசாற்கைள மாற் னால் அதன் மா வ ? 

5. ந் ய ரா ட ெமா கள் எதத்ைன? 

6. ரா டம் என்ற ெசால் ல் இ ந்   தான் த ழ் என்ற ெசால் ேதான் ய  

என்பவர?் 

7. ட  என் ப  எப்ப ? 

8. ரா ட ெமா களில் அ க ஒ கள் உைடய ெமா  எ ? 

9. இரண்டாம் த ழ் சங்கம் இ ந்த இடம் எ ? 

10.ேபா க் த் ெதாடக்கமாக அைம ம் ைண எ ? 

11. ளத்ைத க ம் வ ணித் ப்பா ய சங்கப் லவர ்யார?் 

12.சங்கப்பாடல்கள் பா ய லவரக்ளில் ெபயர ்ெதரியாத பாடல்கள் எத்தைன? 

13.க தெ்தாைக தன் த ல் அச் ட்  ெவளி ட்டவர.் 

14.ச தாயப்பாட்  என்ற றப் ப் ெபற்ற ல் எ ? 

15. ரி ரம் எரித்த கட ள் யார?் 

16.சங்கத்த ழ் ன் ம் தா என இைறவனிடம் ேவண் யவர.் 

17.த ழ் தல் உைறயா ரியர ்யார?் 

18. ந்ெதாைக கட ள் வாழ்த் ல் இடம்ெபற் ள்ள கட ள் யார?் 

19.ெகால் மைலத் தைலவன் யார?் 

20.நாடகம் ேபான்  காட்  அைமப்ைபக் ெகாண்ட ல் எ ? 

21.தாளா ன் என்பான் கடக்பட வாழாதான் என் ம் ல். 

22.ஆத்  மாைல அணிந்த இைறவன் யார?் 
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23. ைரகடல் ஓ ம் ர யம் ேத  இ  இடம்ெபற் ள்ள ல். 

24. காப் யத் ற்  இலக்கணம் ம் ல் எ ? 

25.கைத ெபா ந் ள்ள பாட்  என்ப ? 

26.நம்ைம மறந்தாைர நாம் மறக்க மாட்ேடமால் என்றவர.் 

27.இந் ர ழா நடக் ம் நாடக்ள் எத்தைன. 

28. வக க் க் கல்  கற் தத் ஆ ரியர ்யார?் 

29.நீலேக  என்பதன் ெபா ள் . 

30.அனல் வாதம் – னல் வாதம் நிகழ்த் யவர ் யார?் 

31.தம்மைன அ யாத சா யா ம் உளேரா – என்றவர.் 

32.------------------------- ெசால்ல பாடல்கைள இைறவன் எ னார.் 

33.இவ ைடய பாடல் அைமப் கள்  ------------ ெகாஞ் த ழ் 

34.உடம்பார ்அ ன் உ ரார ்அ வர ்என்றவர ்யார?் 

35.ைவவ சமய எ ச் க்  த் ட்டவர ்-------- 

36. ைத ெநல்லால் உண  சைமத்  அ யவரக்் க் ெகா தத்வர.் 

37. த ்என்ப  ---------- க் ம் . 

38.மகா ராணம் ம் ரத்்தங்கரரக்ள் எத்தைன? 

39. த்தரக்ளின் தைலவர ்யார?் 

40.ேகா லாவ  ஏதடா ளங்களாவ  ஏதடா ? என்றவர.் 

41. ட்  பா ம் த்  எ ? 

42.ஞாேனந் ரியம் என்ப  எ ? 

43. ராண நன்னாயகம் என்ற றப் க் ரியவர ்யார?்  

44.தல ராணம் பா ம் மரைபத் த ழர ்ெதாடங் யவர ்இவர?் 

45. ராணங்க ள் ெபரிய  எ ? 

46.ைசவராகப் றந் ம் மாைலப் ேபாற் யவர ்யார ்? 
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47. ம்மா இ ப்பேத கம் என்றவர.் 

48.சந்த ேவந்தர ்என்ற றப் க் ரியவர.் 

49. ர ங்க ைல ன் ஆ ரியர ்யார?் 

50.அகசச்ந்தானக் றவரக்ள் வா டம்.  


