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Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team 
Question Paper (2016-17) 
மல்ிலன இண்டாம் ஆண்டு - மாிாள் 1 

கானம் :3ி                                                 ிப்மதண்கள் :100 
I.பின்வரும் வினாக்களுள் எவவயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விவைரி.               4x2=8 
1.கம்தரின் மதருலல சுட்டும் மாடர்கலபக் கூறுக. 
2.உருவுகண்டு ள்பால மண்டும் - ன்? 
3.மம்தாி - மதாருள் கூறுக. 
4.ால்கனின் சிநப்தாகத் ிவ்ிகி கூறுண ால? 
5.குந்லத் மாினாபர்கள் ன் கண்ானெச்சி ஆட இனில்லன? 
6.சுந்ர் ம்திான் மார் ன்நலக்கப்தடக் காம் ாது? 
 
II.பின்வரும் வினாக்களுள் எவவயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விவைரி.              3x4=12 
7.ஞ்லசப் திள்லப க்காங்கபால் ின்லணல ாழ்த்தும் ன்று கூறுகின்நார்? 
8.லனில சந்ித்து மசல்லும் லனணிடம் மாி லவு கடாாற்லந ிபக்குக. 
9.அநிின் இனக்கத்ல ழுதுக. 
10.கபிடம் னரிக் கண்மடன் ன்று அனுன் உலத்ற்லந ழுதுக. 
11.மதலல ீட்டுத் ருாறு அன்ணம் மனலண வ்ாறு மண்டிக் மகாண்டாள்? 
 
III.பின்வரும் வினாக்களுள் எவவயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விவைரி.              3x4=12 
12.இாசாச மசாணின் ில்,ாள்,னசு ,மகாடி,குலட குநித்துக் கூநப்தட்டண ால? 
13.மன்கல ாட்டின் பம் குநித்து னக்கூடற்தள்ளு உலப்தணற்லந ழுதுக. 
14.சிக்கணத்ால் ரும் தன்கள் ால? 
15.குனமசக ஆழ்ார் மண்டுதும் மண்டாதும் ால? 
16.சுடி சாலனில் இருக்கமண்டி நூல்கள் ால? 
 
IV.பின்வரும் வினாக்களுள் எவவயனும் ஒன்மனுக்கு விவைரி.                         1x8=8 
17.அநிவுலடல ன்னும் அிகாத்ில் மரிிக்கப் மதற்றுள்பக் கருத்துகலபத் மாகுத்து ழுதுக. 
18.சீலல அனுன் கண்டுந்து கூநி மசய்ிகலப இருதது ரிகபில் ிகாது ழுதுக. 
19.தாிார் காட்டும் அந்ிாண ருலணலத் மாகுத்து லக. 
 
V.பின்வரும் செய்யுரின் கீழ் சகாடுக்கப்பட்டுள்ர வினாக்களுக்கு விவைரி.               4x1=4 
20."சவஞ்ெின விமல்யவற் காவரசா 
   ைஞ்ெி யயாதிவ வக்கவந் தயீ"  
   அ)இச்மசய்னேட் தகுி இடம் மதற்ந நூல் து? 
   ஆ)அஞ்சிமனாி ன்று மசய்னேள் ாலக் குநிக்கிநது? 
   இ)இவ்ரிகள் ார் கூற்று? 
   ஈ)இச்மசய்னேபின் ஆசிரிர் ார்?  
     அல்னது 
21."கைவ புரிந்தான் இவயன" 
  அ)இலணக் கூநிர் ார்? 
  ஆ)ாரிடம் கூநிணர்? 
  இ)ப்மதாது கூநிணார்? 
  ஈ)இவ்ரி இடம் மதற்ந நூனின் மதர் ாது? 
                                                                                              4+2=6 
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VI.22.பல்ொன்மயீ..............ணத் மாடங்கும் னநானூற்றுப் தாடலன ழுி,அன் தா லகனேம் ழுதுக.                                                                                                    
 
                                                                                               2+2=4 
23.எப்சபாருள்............ணத் மாடங்கும் குநலபனேம்,வவத்து...........ண னடினேம் குநலபனேம் ழுதுக. 
 
   
VII.24)லமனும் இண்டு தகுத உறுப்தினக்கத்ிற்கு ிலடபி.                         2x2=4 
 அ)ாழ்த்தும் ஆ)ிநந் இ)மகாள்ர் ஈ)காண்தம் உ)அலநல் ஊ) மகட்டி 
 
25)லமனும் மூன்று இனக்கக் குநிப்திற்கு ிலடபி.                                    3x2=6 
  அ)னடி ஆ)மதாற்நி இ)மதருங்கபிறு ஈ)மசலீஇய் உ)அிா  ஊ)மதமாடும் னகமாடும் 
 
26)லமனும் இண்டிற்கு னர்ச்சி ிிகள் ழுதுக                                         2x2=4 
  அ)தகலுலந ஆ)ிலநனேலடல  இ)னங்மகாடிாள் ஈ)ிண்டி உ)ஞ்மசன்ணி ஊ)தரிிாகம் 
 
27.ொன்று தந்து விரக்குக                                                                     1x4=4 
 மதாதுில் ில  (அல்னது) ிலண னற்நி லனகன் மர்ப்தாகற்குச் மசால்னி துலந 
 
28.இன்லனே பின்ல ிருந்மாால் ன்லனேள்                                               1x4=4 
   ன்ல டார்ப் மதாலந - இக்குநட்தாில் தின்று ரும் அில சுட்டி ிபக்குக. 
                                            (அல்னது 
  உல அி  அல்னது ற்குநிப்மதற்ந அி  
 
VIII.சபாருத்துக                                                                                 4x1=4 
             நூல்               -  ஆசிரிர் 
    29.ிமகலன            - கிருஷ்ப்திள்லப 
    30.மாம்                 - உறுப்னனர் 
    31.சீநாப்னாம்            - சீத்லன சாத்ணார்  
    32.இட்சி ாத்ிகம்    - சுந்ர் 
                                 - குங்குடி ஸ்ான் 
IX. உரி விவைவத் யதர்ந்சதடுத்து எழுதுக                                                  16x1=16 
33.ிசி குநஞ்சிின் தாட்டுத் லனன் 
  அ)சின்            ஆ)ிருால்                இ) னருகன் 
 
34.னநானூற்நின் ிலகள் 
  அ) ந்து            ஆ)திமணான்று             இ) தத்து 
 
35.ிருக்குநபில் அலந்துள்ப இல்கள் 
  அ) 4                 ஆ) 9                       இ) 30 
 
36.ரி ன்தது..................லகது 
  அ)சந்ப்தாடல்       ஆ)இலசப்தாடல்            இ)கனிப்தாடல் 
 
37.உத்காண்டத்லப் தாடிர் 
  அ)எட்டக்கூத்ர்      ஆ)ான்ீகி                இ)னகமந்ிப் னனர் 
 
38.ீா னணிர் மாகுத் அகாி 
  அ)சதுகாி           ஆ)மதகாி               இ)அரும்த அகாி 
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39.னனன் ன்னும் இனக்கி லக 
  அ) கனம்தகம்          ஆ) உனா                  இ)தள்ளு 
 
 
40.தாிாசன் மபிிட்ட இழ் 
  அ) மன்ல          ஆ) குில்                இ)மன்நல் 
 
 
41.''ாழ்ிணிற் மசம்லல மசய்தன் ீம'' ன்ந தாடலனத் ி ாழ்த்ாக ற்றுக் மகாண்டுள்ப 
அசு 
  அ)ிழ்ாடு அசு       ஆ)னதுல அசு          இ)திமஞ்சு அசு 
 
 
42. ''இம் ங்கள் கானடிில்'' ன்னும் கில மாகுப்லத ழுிர் 
   அ)ஆனந்தூர் மகா மாகணங்கன் ஆ)ாாதாி    இ)கிக்மகா 
 
 
43.''க்குத் மாில் கில ாட்டிற்கு உலத்ல்' ன்றுப் தாடிர் 
  அ)தாிாசன்            ஆ) ாிாசன்         இ)தாிார் 
 
44.ிழ்ப் தல்கலனக் ககத்ின் ின்லண ிருது மதற்ந கிஞர் 
  அ)அப்துல் குான்       ஆ)சுா                  இ)ாாதாி 
 
45.சின்ணச்சீநா ன்ந நூலன ழுிர் 
 அ) உறுப்னனர்      ஆ)குங்குடி ஸ்ான்       இ)தனு அகுது லகார் 
 
46.ஆத்ாக் கிிின் கன் 
  அ) மனன்            ஆ) ீப்தன்                 இ)ரிக்கண்ன் 
 
47.ணல மன்ந மசால்னின் மதாருள் 
  அ) அம்ா             ஆ)உடன் திநந்ாள்          இ) கள் 
 
48.தாிாசணிடம் மாடக்கக்கல்ி தின்நர் 
 அ)சுா                 ஆ)ாிாசன்              இ) னடிசன் 
 
X யகாடிட்ை இைங்கவர நிப்புக                                                         2+2=4 
49.துன்தம் உநரின்_____________துிாற்நி 
  ____________தக்கும் ிலண. 
 
50.ழுல_______________உள்ளுர் ங்கன் 
  ிழுந் துலடத்ர்____________. 
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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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