
 

1) ஒன்றரை 

2) ரைரை 

3) அறிவினா 

4) ஏழு 

5) நிரை, நநை,் நநை ்

 

6) ந ால 

7) ைாைை்ாலம் 

8) நநாசச்ித ்திரை 

9) அைைற் ா 

10)  ை்பு ்ந யை ்புைைச்ச்ி 

 

11) விரனத்நதாரையில் மிைாது 

   எ- ைா சுடுநசாறு 

12) ஞாயிறு, திங்ைள் 

13) நதன்தமிழ் 

14) மருத்துைமரனை்கு அருகிலுள்ள நதனீை ்ைரைை்கு ைா. 

15) ஆ ! தாஜ்மைால் என்நன அழகு. 

16) அைிைலன், சிைி ்பு 

17) ைந்து 

18) இல்லாத ஒன்று 

19) மயில் அைை யாரன பிளிறியது. 

20) ைாழ்ை ! ைாழ்ை ! என சான்நறாை ்ைாழ்த்தினை.் 

 

21) எைட்ு ைரை ் டும். 

சுைட்ு, நநை,் மரற,ஏைல், வினாஎதிைவ்ினாதல், உற்றதுஉரைத்தல், 

உறுைதுகூறல், இனநமாழிவிரை. 

 

22) ைா(ை- விைாைம்)+ த்( ந்) + த்+ அள்+அள். 

 குதி,  சந்தி, இரைநிரல, சாைிரய, விகுதி. 

23)  சுரம+ தமிழ் - ஈறுந ாதல், அடிஅைைம் ஐ ஆதல், இனமிைல். 

24) குறுகி ஒலி ் தற்கு குறுை்ைம் என்றுந யை.் நான்கு ைரை ் டும். 

25) நதய்ைம் - நைாற்றரை 

மை்ைள் - எயினை,் எயிற்றியை ்

பூ - குைைம்,  ாதிைி 

 றரை - புறா,  ருந்து. 
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26) ஒரு நசால் தன் ந ாருரளயும் குறித்துத ் தனை்கு இனமான 

ந ாருரளயும் குறித்து ைருைது. எ- ைா  நைற்றிரல தின்றான். 

27) நைை் ா, ஆசிைிய ் ா, ைலி ் ா, ைஞ்சி ் ா. 

 

28) குறள் நைை் ா. 

      நைை் ாவின் ந ாது இலை்ைைம் ந ற்று இைை்ைடிைரள 

உரையதாய் ஒரு விைற் த்தானும் இரு விைற் த்தானும் ைருைது. 

29) ைஞ்ச ்புைழ்சச்ியைி. 

       புைழ்ைதுந ால  ழி ் தும் ,  ழி ் துந ால புைழ்ைதும் 

ைஞ்ச ்புைழ்சச்ி. 

             ( அல்லது) 

   ஒரு நசய்யுளில் ைந்த நசால்நல மீை்டும் மீை்டும் ைந்து ஒநை 

ந ாருரளத் தருைது நசாற்ந ாருள் பின்ைரும் நிரலயைி. 

     எ- ைா தீயரை தீய  யத்தலால் தீயரை 

           தீயினும் அஞ்ச ்  டும். 

30) பீலிந ய்   - நநை,் நிரை  - கூவிளம் 

   சாைாடும்   - நநை,் நநை,் நநை ்- நதமாங்ைாய் 

   அசச்ிறும்  - நநை,் நிரை    - கூவிளம் 

   அ ் ை்ைம் - நநை,்நநை,்நநை ்- நதமாங்ைாய் 

   சால       - நநை,் நநை ்     - நதமா 

   மிகுதத்ு ்  - நிரை, நநை ்  - புளிமா 

   ந யின்   - நிரை - மலை.் 

 

31) குறைர்ை ஒலி - மு.ை 

நதன் குதி குடும் ம் - ைறுரம மிை்ைது, ைைைன், மரனவி,ஆறு 

குழந்ரதைள், ஒரு  ாை்டி, ஒரு நாய் 

ைை குதி குடும் ம் - நசல்ை நசழி ்புரையது- ைைைன், மரனவி 

மைட்ும் குழந்ரதைள் இல்ரல. 

 தாய் நாய் ஐந்து குைட்ிைரள ் ந ாைட்ு ைாைாமல் ந ானது. குை்டிைள் 

 சியால் ைத்தின. ஏரழத்தாய் தன்  ாரல  ஞ்சில் ரைத்து குைட்ிைளுை்குத் 

தந்தாள். 

32) நூல்ைளின் நதாற்றம், நூலைத்தின்  ை்ரைய நிரல,நூலைத்தின் 

 ல்நைறு ந யைை்ள்,  ள்ளியும் நூலைமும், நூலைமும்  யன் ாடும். 

33)    ந யை ்     : எம்.ஜி.இைாமசச்ந்திைன் 

ந ற்நறாை ்    : நைா ாலநமனன்- சத்ய ாமா 

 பிற ்பு      : இலங்ரை - ைை்டி 17-01-1917. 

 ாைாைட்ுைள்  : புைைச்ித ்தரலைை,் மை்ைள் திலைம், இதயை்ைனி 

  ைிைள்    : 1963-67 சை்ைமன்ற நமலரை உறு ்பினை ்

               1977 முதல் 11 ஆை்டுைள் தமிழை முதல்ைை ்

  ைை்ங்ைள்   :  ாைத ைத்னா, நைௌைை ைாை்ைை ்

   மரறவு   : 24-12-1987. 

 

34) அ. 

மடிை்ைைினியில் விை்ை ் த்திரன ்  திவிறை்ைம் நசய்து பூைத்்தி 
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நசய்து என் மின்னஞ்சலுை்கு அனு ்பு. 

ஆ. 

   1876 -௧௭௭௬, 39- ௩௯, 124- ௧௨௪, 510- ௫௧௦. 

 

35) அ. ைடிதம் எழுதுதல் ஒரு ைரல 

36) ஆ. 1.  ரழரமநய ந ான்னானது 

       2. ந ைாரச ந ரு நஷ்ைம் 

       3. முள்ரள முள்ளால் எடு 

       4. நாம் ஒன்று நிரனை்ை நதய்ைம் ஒன்று நிரனை்கும். 

36) ந ாருதத்மான ைரத  அல்லது. ைவிரத 

37) நமாரன -  நமதினியில் 

                நமன்ரம        நம - நமாரன 

   எதுரை   - நைதரனைள் 

               ஆதலினால்        த - எதுரை 

இரயபு  - நைை்டும் 

           நைை்டும். 

38) ைபிலன்,   ைனைா ைங்கி 

₹ 10,000. 

₹  த்தாயிைம் மைட்ும். 

39) அ 

 1. அரனைைிைமும் அன் ாை ்  ழகுைான் 

 2.  ரை இருை்ைாது, எல்நலாரும் நை் ைாைாைை்ள். 

 3. எல்நலாரும் அமுதரன ் ந ால் நைந்துநைாள்ள நைை்டும். 

   ஆ. 

 1. வீைட்ுை்குச ்நசல்ல நைை்டும் என்று நிரன ் ான் 

 2. நல்ைழியில் நசல்லுதல். 

 

40)  அ.  அனு ்புதல் : 

                     ஊைந் ாதுமை்ைள், 

                      அஅஅஅஅ, 

          ந றுதல்   :  

                      மாைைை் ஆை்சியை,்  

                       மாைைை் ஆை்சியை ்அலுைலைம். 

             ஐயா, 

                   ந ாருள் : குளங்ைரளத் தூைை்ாை நைை்டி விை்ை ் ம். 

                        ைைை்ைம், எங்ைள் ஊைில் அதிைமான மை்ைள் 

ைசிை்கின்றனை.் ைடும்நைாரைை் ைாலங்ைளில் குடிநீை ் தைட்ு ் ாடு 

ஏற் டுகிறது. அதற்குை் ைாைைம் எங்ைள்  குதியிலுள்ள குளங்ைள் யாவும் 

தூைை்ாை  ைாமல் இரு ் நதயாகும். ஆைநை விரைந்து ைந்து எம்  குதி 

குளங்ைரளத் தூைை்ாை நைை்டுமாய்  ைிவுைன் நைைட்ுை் நைாள்கிநறாம். 

                நன்றி, 

                                           இ ் டிை்கு, 

உரறநமல் முைைைி; 

               மாைைை் ஆைச்ியை,் 
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41) அ & ஆ 

   முன்னுரை, ந ாருளுரை, முடிவுரை. 

 

தயாைி ்பு : 

          எஸ். நஜயநசல்ைன் 

          தி.ஆ.நம.நி. ள்ளி 

          திருவிரைமருதூை ்

          9443740120. 
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