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இணையவழித்ததர்வு பாடம் 1,  2 திருப்புதல் பயிற்சித்தாள் 

 

 

          அன்பு மாணவர்களே ! எதிர் வருகின்ற 22ம்  ளததி தமிழ் இணணய வழித்  
ளதர்வு 25 மதிப்சபண்களுக்குக்  சகாள் குறி வணக (Objective Type) ளதர்வு 
நணைபெற உள்ேது இத்ளதர்விற்கு தங்கணேத்தயார் பெய்யும் விதமாக 
இப்ெயிற்ெித்தாள் அணமக்கப்ெட்டுள்ேது இதணை பதேிவாக திருப்புதல் பெய்து 
முழு மதிப்பெண் பெறும்ெடி அன்புைன் ளகட்டுக்பகாள்கிளறன். 

 

 

பாடம் -1(அன்ணனத்தமிதழ ) 

 

• அன்ணைத்தமிளழ என்ற ொைலின் ஆெிரியர் – நா.  காமராென்  

• உயிரில் கலந்தவோக இருப்ெவள் யார் – தமிழன்ணை  

• என்னுைன் ளெர்ந்து வேர்ெவள் யார் – தமிழன்ணை  

• எதற்க்காக நான் இவ்வுலகில் ெிறந்ளதன் -தமிழன்ணைணய புகழளவ 

• எணதபகாண்டு மட்டும் உன்னுணைய புகணழ கூற முடியவில்ணல -

பொல்ணல பகாண்டு மட்டும்  

•  அன்ணை + தமிளழ ளெர்த்து எழுதக்கிணைப்ெது -அன்ணைத்தமிளழ 

• ெிறப்பெடுத்ளதன் இச்பொல்ணலப்  ெிரித்து எழுத கிணைப்ெது -ெிறப்பு 
+ எடுத்ளதன்  

• மறந்துன்ணை இச்பொல்ணலப்  ெிரித்துஎழுதக் கிணைப்ெது -மறந்து 
+உன்ணை  

• ெிற்ப்ெணைந்ளதன் இச்பொல்ணலப்  ெிரித்துஎழுதக்  கிணைப்ெது -ெிறப்பு 
+  அணைந்ளதன்  

• என்ைில் என்ற பொல்லின் பொருள் -எைக்குள்  

• வேர்ெவளே என்ற பொல் ளொல் ஒளர ஓணெயில் முடியும் பொல்ணல 
எழுதுக  - கலந்தவளே  

                                            

 



 

பாடம்-2(பணனமரச்சிறப்பு) 

 

• ொணலயில் கிைந்த ெழத்தின் பெயர் என்ை- ெைம்ெழம்  

• ெணைமரம் எவ்வாறு வேரக்கூடியது -நீேமாக  

• ெணைமரத்தின் உறுப்புக்கள் எத்தணை – 12 

• கற்ெகதரு என்று அணழக்கப்ெடுவது -ெணைமரம்  

• ெணைமரத்திலிருந்து கிணைக்கும் உணவுப்பொருள்கள் யாணவ – 

நுங்கு, ெைங்கிழங்கு  

• ெணைஓணலகள் எதற்கு ெயன்ெடுகின்றை -கூணை முணைய  

• ெணைமரம் எதணை தாங்கும் வலிணம பெற்றது – புயணல தாங்கும்  

• நம்முணைய ெழங்கால இலக்கியங்கள் எழுத துணண புரிந்தது -ெணை 
ஓணலகள்  

• ெணைமரம் ளவரின் ெயன் யாது – நீர் ொதுகாப்பு  

• ெணைமரம் குழந்ணதகளுக்கு என்ை ெயன் தருகிறது – ெைங்காய் 
வண்டி,  காற்றாடி  

• ெணைமரம் அழிவிற்கு காரணம் யாது -எரிபொருள் ெற்றாக்குணற  

• ெணைமர அழிவிைால் அழிந்த ெறணவகள் -  ெைங்காணை  

• ெணைமரம் தமிழ்நாட்டின் ___________மரம் -மாநில மரம்  

• ெணைமரம் எங்கு நன்றாக வேரும் – குேம்,  ஆறு,  குட்ணை  

• உயர என்னும் பொல்லின் எதிர்பொல் – தாழ  

• வல்லணம என்ற பொல்லின் பொருள் -வலிணம  

• விழுந்து என்ற பொல்லின் எதிர்பொல் -எழுந்து  

• கணரளயாரம் இச்பொல்ணல ெிரித்து எழுத கிணைப்ெது – கணர +ஓரம்  

• அங்பகல்லாம் இச்பொல்ணல ெிரித்து எழுத கிணைப்ெது – அங்கு 
+எல்லாம்  

• ெிரித்து எழுதுக : ொணலளயாரம்,  குருத்ளதாணல = ொணல +ஓரம்,  

குருத்து +ஓணல  

 

 


