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Padasalai.Net Special – Centum Coaching Team 
Question Paper 2016-17 

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு - மோழிதாள் 1 

காைம் :3ேணி                                                        ேதிப்மெண்கள் :100 
I.ெின்வரும் வினாக்களுள் எலவமேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விலடேளி.                        4x2=8 

1.நாமடாறும் எதலனப் ொடுதல் மவண்டும்? 

2.உைகு ோலர ேதிோது? 

3.ஆத்தாக் கிழவி - ோர்? 

4.ோல்கழலின் சிறப்ொகத் திவ்விேகவி கூறுவன ோலவ? 

5.சுரதா என்னும் புலனப்மெேர் எவ்வாறு சிதறிப்மொகும்? 

6.உேறுப்புைவர் எழுதிே ெிறநூல்கள் ோலவ? 

 

II.ெின்வரும் வினாக்களுள் எலவமேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விலடேளி                      3x4=12 

7.கம்ெர் 'நன்மற நம்ெி குடிவாழ்க்லக' என விேந்து கூறுவதன் நேத்லத விளக்குக. 

8.நற்றாய் காக்லகக்குப் ெராய்க் கடன் உலரத்தவாற்லறப் புைப்ெடுத்துக. 

9.அறிவின் இைக்கணத்லத எழுதுக. 

10.'ஈமதான்று' - மொருள் விளக்கம் தருக. 

11.தாவீதன் மகாலிோத்திலன மவன்றலே ோங்ஙனம்? 

 

III.ெின்வரும் வினாக்களுள் எலவமேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விலடேளி.                     3x4=12 

12.மெருோள் உலற திருமவங்கடப்ெதி குறித்துப் ெிள்லளப்மெருோள் ஐேங்கார் கூறுவன ோலவ? 

13.தலைவி மேகத்திடம் மோழிந்த தூதுமோழிகள் ோலவ? 

14.சிக்கனத்தால் வரும் ெேன்கள் ோலவ? 

15.ேணிமேகைா மதய்வம் புத்தெிராலனப் மொற்றி மசய்தலே ோங்ஙனம்? 

16.நாேிமனன் ேறந்து என்னிலனக்மகமன என்று சுந்தரர் உருகுோற்றிலன விளக்குக. 

 

IV.ெின்வரும் வினாக்களுள் எலவமேனும் ஒன்றனுக்கு விலடேளி.                                 1x8=8 

17.விலனத்திட்ெம் என்னும் அதிகாரத்தில் மதாிவிக்கப் மெற்றுள்ளக் கருத்துகலளத் மதாகுத்து எழுதுக. 

18.மகாலிேத்து என்ற அரக்கனின் வருலகயும் தாவீதன் அவலன மவன்ற திறத்தலனயும்  இருெது வாிகளில் ேிகாது எழுதுக். 

19.குழந்லதத் மதாழிைாளர் அவை நிலைலேக் கவிஞர் அப்துல் ரகுோன்  கூறுோறு மதாகுத்து வலரக. 

 

V.ெின்வரும் மசய்யுளின் கீழ் மகாடுக்கப்ெட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விலடேளி.                        4x1=4 

20."குருகு முண்டுதான் ேணந்த ஞான்மற" 

   அ)இச்மசய்யுட் ெகுதி இடம் மெற்ற நூல் எது? 

   ஆ)குருகு என்ெதன் மொருள் ோது? 

   இ)இவ்வாிகள் ோர் கூற்று? 

   ஈ)இச்மசய்யுளின் ஆசிாிேர் ோர்?  

     அல்ைது 

21.''திங்கமளான் றிருப்ென் இன்மன; திருவுளம் ெின்லன 

   ேங்குமவன் உேிமராமடன்றுன் ேைரடி மசன்னி லவத்தாள்''. 

  அ)இந்நூலை இேற்றிய்வர் ோர்? 

  ஆ)இப்ொடைடிகள் இடம் மெற்றுள்ள நூல்? 

  இ)திங்கள் என்ெதன் மொருள்? 

  ஈ)ேைரடி - இைக்கணக்குறிப்பு தருக? 

                                                                                               4+2=6 

VI.22.கண்டமனன் ..............எனத் மதாடங்கும் கம்ெராோேணப் ொடலை எழுதி,அதன் ொ வலகயும் எழுதுக.                               

                                                                                               2+2=4 

   23.எவ்வ............எனத் மதாடங்கும் குறலளயும்,அாிது...........என முடியும் குறலளயும் எழுதுக. 

 

VII.24)எலவமேனும் இரண்டு ெகுெத உறுப்ெிைக்கணத்திற்கு விலடேளி.                 2x2=4 

 அ)உதவிே ஆ)வந்தனன் இ)மொற்றி ஈ)இலறஞ்சி உ)காண்கிைர் ஊ) காணீர் 

 

25)எலவமேனும் மூன்று இைக்கணக் குறிப்ெிற்கு விலடேளி.                           3x2=6 

  அ)ெடூஉம் ஆ)எதிரது இ)ோஞாைம் ஈ)மொிடி உ)என்ேகன்  ஊ)மசாணாடு 

 

26)எலவமேனும் இரண்டிற்கு புணர்ச்சி விதிகள் எழுதுக                                2x2=4 

  அ)மசழும்மொன்  ஆ)வரகாிசி  இ)பூஞ்மசாலை ஈ)உனக்கில்லை உ)மவஞ்சுடர் ஊஅன்புலட 
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27.சான்று தந்து விளக்குக                                                            1x=4 

 மொதுவிேல் திலண  (அல்ைது) மொருண்மோழிக் காஞ்சி துலற 

 

28.மசம்மொற்மகாடி அலனோள் கண்டாலளத் தான் காணான் 

ேல்ைன்ோ ஞாைம் இருள் ஊட்டி,ோேலைமேல்  - இப்ொடலில் ெேின்று வரும் அணிலே சுட்டி விளக்குக. 

                                            (அல்ைது 

  மசாற்மொருள் ெின்வருநிலை அணி  அல்ைது எடுத்துக்காட்டு உவலே அணி  

 

 VIII.மொருத்துக                                                                       4x1=4 

             திலண               -  ொடிமோர் 

    29.குறிஞ்சி                     - ஒரம்மொகிோர் 

    30.முல்லை                    - அம்மூவனார் 

    31.ேருதம்                      - ஓதைாந்லதோர்   

    32.மநய்தல்                    - கெிைர் 

                                  - மெேனார்     

 
    

IX.உாிே விலடலேத் மதர்ந்மதடுத்து எழுதுக                                    16x1=16 

33.கம்ெர் காைத்தில் வாழ்ந்த புைவர்களுள் ஒருவர் 

  அ)நக்கீரர்           ஆ)ஒட்டக்கூத்தர்                இ) இளங்மகாவடிகள் 

34.புறநானூற்றின் துலறகள் 

  அ) 70          ஆ) 65           இ) 55 

35.குறட்ொ என்ெது 

  அ) நாைடி மவண்ொ        ஆ) மூவடி மவண்ொ                 இ) ஈரடி மவண்ொ 

36.சிைப்ெதிகாரத்தின் உட்ெிாிவு 

  அ)ெடைம்      ஆ) இேல்           இ) காலத 

37.தனலே மேன்ற மசால்லின் மொருள் 

  அ) அம்ோ      ஆ) அனுேன்                இ) ேகள் 

38.மகான்ஸ்டான் என்னுஞ் மசால்லுக்குப் மொருள் 

  அ) மகான்றவன்           ஆ) அஞ்சாதவன்               இ) மவற்றுநாட்டான் 

39.'ெிரெந்தம்' என்னும் வடமசால் உணர்த்தும் மொருள் 

  அ) நலகச்சுலவ நூல்         ஆ) நன்கு கட்டப்ெட்டது      இ)அறிவுலர நூல் 

40.ொரதிதாசன் மவளிேிட்ட இதழ் 

  அ) மதன்ேலழ          ஆ) குேில்                இ)மதன்றல் 

41.''வாழ்வினிற் மசம்லேலே மசய்ெவன் நீமே'' என்ற ொடலைத் தேிழ வாழ்த்தாக ஏற்றுக் மகாண்டுள்ள அரசு 

  அ)தேிழ்நாடு அரசு       ஆ)புதுலவ அரசு          இ)ெிமரஞ்சு அரசு 

42. ''பூேிலேத் திறக்கும் மொன்சாவி'' என்னும் கவிலத மதாகுப்லெ எழுதிேவர் 

   அ)ஆைந்தூர் மகா மோகனரங்கன் ஆ)தாராொரதி    இ)கவிக்மகா 

43.'ேரபு கவிலதலே மவர் ொர்த்தவர்;புதுக்கவிலதேில் ேைர் ொர்த்தவர்' என்று ொராட்டப்ெட்டவர் 

  அ)அப்துல் ரகுோன்            ஆ) வாணிதாசன்         இ)தாராப்ொரதி 

44.கவிஞமரறு,ொவைர் ேணி முதலிே ெட்டங்கலளப் மெற்றவர் 

  அ)வாணிதாசன்       ஆ)சுரதா                  இ) முடிேரசன் 

45.'கிறித்துவக் கம்ெர்' என்றலழக்கப்ெட்டவர் 

 அ) கம்ெர்      ஆ) வீராே முனிவர்       இ) எச்.ஏ.கிருஷ்ணப் ெிள்லள 

46.'மவற்று உடல் வலிலே மகாண்டவனுக்கு நாம் அஞ்சுவதா? என்று கூறிேவர் 

  அ) மவைன்            ஆ) தாவீதன்                 இ) இராேன் 

47.லசவ லவணவங்கலள ஒருங்கிலணக்கும் இைட்சிே மகாண்ட நூல் 

  அ) கைம்ெகம்            ஆ) உைா         இ) முக்கூடற் ெள்ளு 

48.''நாட்டுதும் ோமோர் ொட்டுலடச்  மசய்யுள்'' முன் வந்தவர் 

 அ) சாத்தனார்                 ஆ) இளங்மகாவடிகள்         இ) கம்ெர் 

 

X.மகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக                                                    2+2=4 

49.அஞ்சுவ தஞ்சாலே_____________ அஞ்சுவ 

  தஞ்சல் அறிவார்____________. 

50.உண்ணாது_______________மொிேர் ெிறர்மசால்லும் 

  _________ மனாற்ொாிற் ெின். 
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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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