
               X –TAMIL-ASSIGNMENT-1 
சான்று தருக  [எவையேனும் மூன்றனுக்கு மட்டும் ]                            
      

1) திசைப் பனர் புணர்ச்ைி 
      அ) மநல்நாடி   ஆ) குடநச    இ) யடநாச    ஈ )மதிசை 
 

2) சநனீற்றுப் புணர்ச்ைி 
அ) சும்புல்   ஆ)தாமம்பூ    இ)நசமமநகம்   ஈ)எருசநப்ால் 
 

3) பய்தல் ி யிங்குகள் 
அ) எருசந ,ீர்ாய்  ஆ)புி.கபடி  இ)பனல் ,நான்  ஈ)பதச ,சுா 
 

4) பயண்ைீர் 
அ)  மதநா  ஆ) புிநா  இ) மதநாங்காய்  ஈ) கருயிம் 
 

5) ிரிபநாமிச் ைிமசட 
அ) ஆடிக் குடத்தசடபம்     ஆ)ஏற்றுநின் யிக்சக   
இ)தீனசய தீன னத்தால்   ஈ)துப்ார்க்குத் துப்ான துப்ாக்கி 
 

6) இனல்புப் புணர்ச்ைி 
அ. நசப்மம்     ஆ பைாற்மார்     இ. தநிழ் பநாமி    ஈ. பூந்பதாட்டி.. 
 

7) பல்ச ி யிங்குகள். 
  அ. பனல் நான்    ஆ. பதச சுா     இ. புி கபடி                               
ஈ. எருசந ீர் ாய். 
 

8) கூயிங்காய் 
       அ. நணியாைல்    ஆ.நாைிாதான்    இ. இனல்பன்ான்     
       ஈ. யிக்கல் 
 
9) திசைப்பனர்ப் புணர்ச்ைி 
        அ. பதன்ாடு      ஆ. மைாமாடு     ஆ.நாாடு    ஈ. மயற்று ாடு 
 
10) ிிது பநாமிதல் அணி 
        அ. உள்ம் உசடசந உசடசந   ஆ மதயர் அசனர் கனயர்   
        இ. ஏற்றுநின் யிக்சக          ஈ. படும் புலுள் பயல்லும் பதச. 
 
11)  மதான்ல் யிகாபப் புணர்ச்ைி 
       அ. நசப்மம்     ஆ பைாற்மார்     இ. தநிழ் பநாமி    ஈ. பூந்பதாட்டி. 
 
12.  நருத ி யிங்குகள். 
        அ. பனல் நான்    ஆ. பதச சுா     இ. புி கபடி     ஈ. எருசந ீர் ாய். 



 
 
13. மதநா 
       அ .கைட         ஆ.கற்க              இ.கற்சய            ஈ. யிக்கு 
 
14. குற்ினலுகபப் புணர்ச்ைி 
     அ .யாடு      ஆ. மைாமாடு     ஆ.நாாடு    ஈ. யனிற்றுப் ைி 
 
15. பைாற்பாருள் ின்யரு ிசனணி 
     அ. உள்ம் உசடசந உசடசந    ஆ மதயர் அசனர் கனயர்   
     இ. ஏற்றுநின் யிக்சக            ஈ. படும் புலுள் பயல்லும் பதச. 
 
16.வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி 
        அ. உள்ம் உசடசந உசடசந   ஆ மதயர் அசனர் கனயர்   
        இ. ஏற்றுநின் யிக்சக          ஈ. படும் புலுள் பயல்லும் பதச 
 

 
                                              
நிரப்புக.  ( மூன்றனுக்கு மட்டும் )   
1. நருத ிம் என்து ____________. 
    அ. யனலும் யனல் ைார்ந்த இடபம்   ஆ. நசபம் நச ைார்ந்த இடபம் 
    இ. கடலும் கடல்  ைார்ந்த இடபம்     ஈ. காடும்காடு  ைார்ந்த இடபம் 
2 .அணி  என்தற்கு ________   என்து பாருள். 
      அ. அணிந்து பகாள்       ஆ. சக    இ. நாதம்      ஈ. அமகு 
 
3. இபட்டுபநாமிதல் அணி __________ என்றும் யமங்கப்டும். 
   அ இமையணி     ஆ. ின்யருிச அணி     இ. ைிமசட   
   ஈ. உயசநனணி 
 
4. ஈற்னடி பச்ைீபாய் யருயது ___________  . 
    அ. மரிசை .ஆைிரினப்ா        ஆ. ிச  நண்டி ஆைிரினப்ா 
    இ. இசணக்குள் ஆைிரினப்ா    ஈ. அடிநி  நண்டி ஆைிரினப்ா 
 
5. யிகாபப்புணர்ச்ைி ________  யசகப்டும் . 
     அ. இபண்டு      ஆ. பன்று      இ. ான்கு       ஈ. ஐந்து 
 

6. ஈற்டி தயிப ி அடிகள் அயடினாக யருயது …………………………….. 
அ ) மரிசை ஆைிரினப்ா   ஆ) ஆைிரினப்ா  இ) மரிசை பயண்ா  ஈ) பயண்ா 
 

7. அதிபப் பாருயது  ………………………………………… 
அ )யாசக      ஆ )தும்ச    இ )உமிசை    ஈ)  கபந்சத 
 

8. வ்பயாரு ித்திற்கும் உரின பதய்யம் பதின பாருள்கள் ………………………………….. 



அ ) உரிப்பாருள்  ஆ) பதற்பாருள்  இ ) கருப்பாருள் ஈ )திசண 
 

9. ஏறுமகாட்ச……………………………….ித்திற்குரினது 
அ )பல்ச    ஆ ) குிஞ்ைி       இ )நருதம்      ஈ )ாச  
 

10. ஈற்னடி பச்ைீபாய் யரின் அது ………………………………………….. 
அ ) மரிசை ஆைிரினப்ா   ஆ) ஆைிரினப்ா  இ) மரிசை பயண்ா  ஈ) பயண்ா 
 

11. பல்ச ிம் என்து ____________. 
    அ. யனலும் யனல் ைார்ந்த இடபம்   ஆ. நசபம் நச ைார்ந்த இடபம் 
    இ. கடலும் கடல்  ைார்ந்த இடபம்     ஈ. காடும்காடு  ைார்ந்த இடபம்  
 
12 .திசண  என்தற்கு ________   என்து பாருள். 
          அ. ரு தாினம்     ஆ.திண்சண       இ. நாதம்            ஈ. ிம் 
 
13. கயிைன் தன் குிப்ச ஏற்ிக் கூறும் அணி __________ 
   அ .தற்குிப்மற்ணி     ஆ. ின்யருிச அணி     இ. ைிமசட    ஈ. உயசநனணி 
                                     -3- 
14. ஈற்டிபம் பதடிபம் நட்டும்  ாற்ைீபாய் யருயது ___________  . 
    அ. மரிசை .ஆைிரினப்ா        ஆ. ிச  நண்டி ஆைிரினப்ா 
    இ. இசணக்குள் ஆைிரினப்ா    ஈ. அடிநி  நண்டி ஆைிரினப்ா 
 
15. அன்பு கந்த அகத்திசண ________  யசகப்டும் . 
          அ. ஏழு            ஆ.ன்ிபண்டு             இ. ான்கு            ஈ. ஐந்து 
 
 


