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 Padasalai's NEWS - Group  

https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA 

 

 Padasalai's Channel - Group 

https://t.me/padasalaichannel 

 

 Lesson Plan - Group 

https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw 

 

 

 12th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_12th 

 

 11th Standard - Group 
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 10th Standard - Group 
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 9th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_9th 

 

 6th to 8th Standard - Group 
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 1st to 5th Standard - Group 
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 TET - Group 
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 PGTRB - Group 
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 TNPSC - Group 

https://t.me/Padasalai_TNPSC 
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Padasalai’s Team - காலாண்டுப் ப ாதுத்தேர்வு – பெப்டம் ர் 2019 

ேமிழ் ோள் – 2   விடடக் குறிப்பு 
1) இ. எம்+ ேமிழ்+ நா 

2) ஆ. அன்பமாழித்போடக 

3) இ. விடைமுற்றுத் போடர் 

4) இ. ேிடை வழுவடமேி 

5) ஆ. 8 

6) ஆ. ஆற்றுநீர்ப்  ப ாருள்தகாள் 

7) ஆ. போடர்பமாழி 

8) இ. முேைிடலத் ேிாிந்ே போழிற்ப யர் 

9) அ. ஆடு தமய்ந்ேது 

10) ஆ. அறியா விைா, சுட்டு விடட 

11) ஆ. எழுது எழுது என்றான் 

12) இ. தோப்பு 

13) ஈ.  ண்புத்போடக 

14) அ.விளக்கு 

15) கூத்துக்கடலஞர்  ாடக் கூடியிருந்ே மக்கள் அடமேியாயிைர். 

16) தொேடைடய மீண்டும் பெய்து விடடடயக் கண்டு ிடியுங்கள் பவற்றி ப ற  

வாழ்த்துகள் 

17) காட்ெிடயக், காணுேல் 

18) மைிேனுக்குத் ேடலவிேி ொியில்டல என்றால் வீேியில் பெல்வான். 

19)  அ. மரம் வளர்ப் து நன்டம  யக்கும். ஆ. கல்வி ஒருவருக்கு உயர்வு ேரும். 

20) உம்டமத்போடக + வயலில் கீாியும்  ாம்பும் ெண்டட த ாட்டை. 

21) ெின்ைம், உடரயாடல் 

22) தவங்டக என்ற பொல் ேைித்து நின்று புலிடயக் குறிக்கும். அச்பொல்தல தவம்+ டக 

என்ற  ிாிந்து நின்ற தவகின்ற டக என்று தவபறாரு ப ாருடளயும் ேருவோல் 

ப ாதுபமாழி. 

23) இன்ைிடெ அளப டட, பெய்யுளின் ஓடெ குடறயாே இடத்ேிலும் இைிய ஓடெக்காக 

அளப டுப் து இன்ைிடெ அளப டட. 

24) அக்கா தநற்று வீட்டுக்கு வந்ோள். அக்கா புறப் டும்த ாது அம்மா வழியனுப் ிைாள். 

25)  ஒரு பொல் இரண்டு, மூன்று, நான்கு முடற அடுக்கி  வந்து  ிாித்ோல் ப ாருள் ேந்ோல் 

அது அடுக்குத்போடர் ஆகும். எ- கா : வாழ்க வாழ்க. 

26) பவண்டடக்காய் – இருப யபராட்டுப்  ண்புத்போடக ; தமார்க்குழம்பு – மூன்றாம் 

தவற்றுடம உருபும்  யனும் உடன்போக்க போடக 

27) சுட்டு விடட, மடற விடட, தநர் விடட 

28) ப ாறி+ த்+ த்+ அ = ப ாறி-  குேி, த் – ெந்ேி, த் – இறந்ேகால இடடநிடல, அ- 

ப யபரச்ெ விகுேி. 

29) ேற்குறிப்த ற்ற அைி 

     த ாருழந் பேடுத்ே ஆபரயில் பநடுங்பகாடி 

     வாரல் என் ைத ால் மறித்துக்டக காட்ட 
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தகாட்டட மேில் தமல் இருந்ே பகாடியாைது வரதவண்டாம் எைத் ேடுப் துத ால, டக 

காட்டியது என் து ப ாருள். தகாவலனும் கண்ைகியும் மதுடர வரதவண்டாம் என்று 

பகாடிகள் அடெவோக கவிஞர் ேன் குறிப்ட க் பகாடியின் மீது ஏற்றிக் கூறியுள்ளார். 

30) இடிப் ாடர – நிடர, தநர், தநர்  - புளிமாங்காய் 

இல்லாே     -  தநர், தநர், தநர்     - தேமாங்காய் 

ஏமரா            -  தநர், நிடர             - கூவிளம் 

மன்ைன்     -  தநர்,தநர்               - தேமா 

பகடுப் ார்  - நிடர, தநர்          - புளிமா 

இலானும்  - நிடர, தநர்          - புளிமா 

பகடும்         - நிடர                    - மலர். 

31) விைா ஆறு வடகப் டும். 

    இேன் ப ாருள் யாது ? எை ஆெிாியர் மாைவாிடம் தகட் து அறிவிைா – இேன் 

ப ாருள் யாது ? எை மாைவன் ஆெிாியாிடம் தகட் து அறியாவிைா –  ாம்த ா? 

கயிதறா? எை ஐயமிட்டு விைவுவது ஐயவிைா-  ருப்புளதோ எை வைிகாிடம் தகட் து 

பகாளல் விைா – ெீருடட உளதோ? எை மாைவாிடம் தகட் து பகாடட விைா. இடே 

பெய் என்றால் நீதய பெய் என் து ஏவல் விைா. 

32)  ஓடி வந்ோன்,  அம்மா பொன்ைாதர,  அரென் ேந்ோன்,  அரதெ ேருக,   ார்த்ே காட்ெி. 

33) 1. நறுமைம் 

2. புதுடம 

3. காற்று 

4. விண்மீன் 

5. காடு 

34) புயலின் த ாது பெல்ல மாட்தடாம்.,  போடலத ெி, மின்ொேைங்கள்  யன் டுத்துவடேத் 

ேவிர்க்கவும்.   வாபைாலி அறிவிப்ட க் தகட்டுப்  ின் ற்றவும்.  மரத்ேடியில் நிற் டேத் 

ேவிர்ப்த ன்.   

35)  இன்டறய ேிறன்த ெி,    மைிேர்கடள முதுபகலும் ில்லாேவைாக மாற்றுகிறது. நம்டம 

விரட்டும் ொட்டடடயக் டகயில். பகாடுத்துவிட்டு அடிடமகளாக மாறிவிட்தடாம். நம்  

வாழ்க்டக எனும் முதுகில் அடே ஏற்றிச் ெவாாி பெய்யும் நிடலடமடய உருவாக்கித் 

ேந்துவிட்தடாம். 

36)  ள்ளியில் : ஆெிாியர்க்குக் கட்டுப் ட்டு நடப்த ன்,   ாடங்கடள ொியாகக் கவைிப்த ன்,   

ெக மாைவர்களிடம் அன் ாக நடப்த ன், 

வீட்டில் : ப ற்தறாாிடம்  ைிவுடன் நடந்துபகாள்தவன். வீட்டு தவடலகடளச் பெய்தவன்,   

முேியவர்கடள மேிப்த ன்,  

37)  1. காளதமகப்புலவர் 

       2. கத்துகடல், அத்ேமிக்கும்.  – த் எதுடக 

3. அத்ேமிக்கும்    அாிெி.   -  அ  ெீர் தமாடை 

4. அன்ைம் – தொறு 

5. ஊர் + அடங்கும். 
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38,39,40) ப ாருத்ேமாை கடே , சூழல் எழுேியிருப் ின் மேிப்ப ண் வழங்கலாம். 

41) உறுப் ிைர் ப யர் : கவின்குமார் 

      ேந்டே ப யர் : ரவி      3)  ிறந்ே நாள் : 16-03-08 

    வயது. : 12,        டிப்பு : 10 

    போடலத ெி எண் : 9443740120 

முகவாி : அஅஅஅஅ,      ஆஆஆஆஆ 

 

42)  ப ான்ைிற கேிரவன் ேன் ஒளிக் கேிரால் இந்ேப் பூமிடயப் ப ாலிவு ப ற எழுகின்றான். 

அவன் வரும் அழகிய காடல தவடளயில்  ால் த ான்ற பவண்டம தமகங்கள் அவடைச் சூழ, 

பொல்ல இயலவில்டல அேன்  ரவெத்டே வண்ை வண்ைப்  றடவகள் காடல 

பமல்லிடெடய ஒலித்துக்பகாண்தடவலம் வர கண்பைாளிரும்  ட்டாம்பூச்ெிகள் அழகிய 

பூக்கடளச் சுற்றி வர, வண்ைத்துப்பூச்ெியின் வருடகக்காக காத்ேிருந்ே மலர்கள் ேன் மைத்டே 

எல்லா இடங்களிலும்  ரவச்பெய்து, சுகந்ேம் வீெிை. காடலயில் உைர்வும், இைிய மைமும் 

 ரவி எங்கும் ஏகாந்ேத்டே எழுச் பெய்துபகாண்டிருந்ேை. 

 

42) அ.   அனுப்புநர் : 

                                      அஅஅஅஅ, 

                                      ஆஆஆஆஆ 

                 ப றுநர் : 

                                       உைவுப்  ாதுகாப்பு ஆடையர்,   

                                       பென்டை. 

                         ஐயா,  

                                     ப ாருள் :  உைவு விடுேியில் வழங்கப் ட்ட உைவு ேரமாற்றோகவும் 

விடல கூடுேலாகவும் உள்ளடமக்கு நடவடிக்டக எடுக்க தகாாி கடிேம். 

                 விாிவாை கடிேம். 

     இடம் : இஇஇஇஇ 

    நாள் :13-9-19.                                                   இப் டிக்கு, 

 

ஆ) த ச்சுப்த ாட்டியில் முேலிடம் ப ற்ற நண் டைப்  ாராட்டி நண் னுக்குக் கடிேம். 

44)  அ) முன்னுடர 
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                முடிவுடர. 

 

                         ேயாாிப்பு : 

                                      எஸ். பெயபெல்வன்,  .ஆ 

                                      ேி.ஆ.தமைிடலப்  ள்ளி, 

                                      ேிருவிடடமருதூர். 

                                     பெல் - 9443740120 
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