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Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team 
Question Paper (2016-17) 
மநல்ில இபண்டாம் ஆண்டு - மநாமிதாள் 2 

காம் :3நணி                                                                         நதிப்மண்கள் :80                 
 
I.ின்யரும் யிாக்களுள் எலயமனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு யிலடனி.                       3x4=12 
1.தநிமில் உனர்மநொமி,திமநொமி என்று உரபக்கப்டக் கொபணங்கள் னொரய? 
2.உகில் சநபசம் பயொரநக்குக் கொபணங்கொகத் திரு.யி.க கூறுய னொரய? 
3.கயிரதக்குரின ல்ினல்புகரக் கம்ன் உரபக்குநொறு னொங்ஙம்? 
4.ம் முன்னொர்கள் ிொகரிகபொய் யிங்கின ொன்ரநரன யிக்குக. 
5.ஈரகப் ண்ில் தநிழ்நக்கள் சிந்து யிங்கின தன்ரநரன யிக்குக. 
 
II.ின்யரும் யிாக்களுள் எலயமனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு யிலடனி.                       3x4=12 
6.நொடு என்து மசல்யம் னொக் கருதப்டக் கொபணம் னொரய? 
7.உயரநகரக் ரகனொளும் யிதத்தினனன திருயள்ளுயர்,னமுண்டொகக் குரநத்திருப்ரத யிக்குக. 
8.முன்னற்ம் என்து ற்ி மு.ய உரபப் னொரய? 
9.னசொமர் கொத்து சிற்ிகின் திரநரனப் புப்டுத்துக. 
10.ஏற்த் தொழ்யில்ொத சமுதொனம் அரநன மு.ய. கொட்டும் யமிகள் னொரய? 
 
III.ின்யரும் யிாக்களுள் எலயமனனும் ஒன்னுக்கு யிலடனி.                                    1x6=6 
11.ம் தநிழ்நொந்தர் கரடப்ிடித்து ஒழுகின ஒற்றுரந உணர்ழம் ஈரகமம் ற்ி ஒரு கட்டுரப யரபக. 
12.னதர்தல் முரகள் ற்ி மு.ய. எடுத்துரபக்கும் கருத்துகள் னொரய? 
 
IV.ின்யரும் யிாக்கள் ஒவ்மயான்ிற்கும் இபண்டு க்கங்களுக்கு நிகாநல் யிலட எழுதுக   2x10=20 
 
13.''மூக்கப்ிள்ர யடீ்டு யிருந்து'' அல்து சட்ரட என்னும் சிறுகரதரனக் கருப்மொருளும் , சுரயமம் 
குன்ொநல் சுருக்கி யரபக.                    

( அல்து ) 
 ''னயி'' அல்து ''ொல்யண்ணம் ிள்ர''  சிறுகரதனில் இடம்மறும் ஏனதனும் ஒரு ிகழ்ச்சிரன 
ொடகநொக எழுதுக 
 
14.''ஒவ்மயொரு கல்ொய்'' அல்து  ''நண்'' என்னும் சிறுகரதனில் தம் நம் கயர்ந்த கரத நொந்தர் 
குித்து திொய்ழ மசய்க. 

(அல்து) 
 
''மிக்குப் மி'' கரதனில் யரும் கிட்டு அண்ணன் தன்நீது ரயத்துள் அன்ரமம்,மசய்துள் 
உதயிகரமம் எண்ணிப் ொர்த்து ன்கு டித்து உனர்ந்த ிரக்கு குடும்த்ரதக் மகொண்டு மசன்தொக 
ஒரு கற்ரக் கரத யரபக.  
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V.15.ின்யரும் மெய்மலப் டித்துணர்ந்து, அதில் அலநந்துள் லநனக் கருத்லத னத்துடன் 
எடுத்துலபத்து,அதில் அலநந்துள் எதுலக, மநால, இலனபு, முபண், அணி, ெந்தச்சுலய, உயலந, 
உருயகம், கற்ல ஆகினயற்றுள் ஏற்புலடனயற்ல சுட்டி எழுதுக.                               1x10=10 
 

கினிரட ஏின கரமம் - முற்ல் 
கரமனிரட ஏின சொறும் 

ிநர் ஏின னதனும் - கொய்ச்சுப் 
ொகிரட ஏின சுரயமம் 

ிப்சு மொமிமம் ொலும் - மதன்ர 
ல்கின குிரி ீருந 

இின என்னன் எினும் - தநிரம 
என்னுனிர் என்னன் கண்டீர். 

 
-ாமயந்தர் ாபதிதாென். 

 
 
VI.ின்யருயயற்றுள் எலயமனனும் மூன்னுக்கு நட்டும் யிலடனி.                               3x2=6 
16. Man Proposes God disposes. 
17. To the good people world appears good. 
18. Time and tide wait for none. 
19. One flower makes no garland. 
20. Think before you speak. 
21. Many thanks for your kind message of greetings. 
 
 
VII.22.ின்யரும் மமநாமிகளுள் ஒன்ில யிக்கும் யலகனில், யாழ்க்லக ிகழ்யில் அலநத்துப் 
த்து யரிகில் எழுதுக.                                                                                   1x4=4 
 
    அ) தணலும் தன் யொனொல் மகடும். 
     
    ஆ) சுடர் யிக்கொனினும் தூண்டுனகொல் னயண்டும். 
 
    இ) கூடி யொழ்ந்தொல் னகொடி ன்ரந. 
 

(அல்து) 
 
 
  ''கடல்'' அல்து ''அருயி'' என்னும் தரப்ில் உநது மசொந்தப் ரடப்ொகக் கயிரத ஒன்ர எட்டு                                     
அடிகளுக்கு குரனொது த்து அடிகளுக்கு நிகொது எழுதுக. 
 
VIII.ின்யரும் யிாக்களுக்கு அலடப்புக் குிகளுக்குள் குிப்ிட்டுள்யாறு யிலட எழுதுக.    10x1=10 
   
23. மசன்ரக்கு அருகொரநனில் இருப்து கன்ினொகுநரி அல். 
       (மதொடரில் உள் யொக்கினப் ிரமரனத் திருத்துக) 
 
24.எரதமம் எழுதி மக னயண்டும் என்று எக்கு மசொன்ொர் ஆசிரினர் 
   (ஏற் இடங்கில் யல்ி மநய்கர இட்டு எழுதுக) 
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25.'இர' - 'இரம' அல்து 'யொரம' - 'யொர'  
   (மசொற்கில் மொருள் னயறுப்ொட்ரட உணர்த்தும் யரகனில் தித்தி யொக்கினங்கில் அரநத்து 
எழுதுக) 
 
26.டனொமட்டிக் னரண்ட் ஸ்யடீ் சொப்ிடுயரத ஸ்டொப் மசய்ன னயண்டும். 
   (ஆங்கி மசொற்கப்ர  ீக்கி இின தநிமில் எழுதுக) 
 
27.'நஸ்கொபம்' என்று சொஷ்டொங்கநொக யிழுந்தயர ஆசிர்யதித்னதன். 
   (யடமநொமிக் கப்ிர ீக்கி எழுதுக) 
 
28.யிக்கு ன்ொக எிந்தது 
   (எழுத்துப் ிரமகரத் திருத்தி எழுதுக) 
 
29.கிபணர் யர்ிர ஒினில் சுடுச்னசொறும் கொய்க்கிமம் உண்டர். 
   (னதரயனற் இடங்கில் யல்ி மநய்கர ீக்கி எழுதுக) 
 
30.னசொறு தின்று மம் உண்டு ொல் சொப்ிட்டுப் டுத்னதன். 
   (நபபு யழூஉச் மசொற்கர ீக்கி திருத்தநொக எழுதுக) 
 
31.அப்ிசி நொசம் அடந இம்ொங்க 
    (மகொச்ரசச்  மசொற்கர ீக்கி எழுதுக) 
 
32.ஒழுக்கமுரடரந குடிரந என்து திருயள்ளுயர் யகுத்த யரபனரனொகும் 
    (மொருத்தநொ ிறுத்தற் குிகர இட்மடழுதுக) 
 

 
****அலயரும் மயற்ி ம யாழ்த்துக்கள்**** 

 

Please Send Your Answer Scripts To This Address: 
 
Mr. RAJAVELU I 
64BVII, PACHIYAPPAN COLONY ,ALACHAMPALAYAM (PO) 
EDAPPADI (TK),SALEM (DT) 637101. 
Cell Number: 9442539766 
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  
2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த 
தததினிிருந்து 3 யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு 
தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு 
கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

Mr. RAJAVELU I (Teacher), 64BVII, PACHIYAPPAN COLONY, 

ALACHAMPALAYAM (PO), EDAPPADI (TK),SALEM (DT) 637101. 
Cell Number: 9442539766 
If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 
Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 
2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 
3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 
4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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