
மேல்நிலைக் கல்வி 
தேிழ் (304) 

இடுபணி (TMA) (Tutor Marked Assignment) 
 

மதிப்பெண்கள்: 20 
குறிப்பு: 1. எல்ைா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விலடயளிக்கவும். 
 2. பபயர், சுழல் எண் (ஒப்பலடப்பு எண்) இடுபணி எண், பாட எண் 

ஆகியவற்லற விலடத்தாளில் முதல் பக்க முகப்புப் பகுதியில் எழுதுக. 
 
 
அ) பின்வரும் வினாக்களுள் ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு (40 முேல் 60 ச ாற்களுக்கு 

மிகாமல்) குறுகிய விடையளிக்க.      (1X2=2) 
 

1) பாரதநாட்டின் சிறப்புகலள எடுத்துலரக்க    (விலட: பதா. 1, ப 10) 
 
2) மதசத்லதச் சுற்றி எலத எழுப்பைாம்.        (விலட: பதா.1; ப.28) 
 
3) புறாக்களின் ஒத்துண்ணல், ஒழுக்கம் குறித்து எழுதுக.  

(விலட: பதா.1; ப. 39, 40) 
 

4) காந்தியடிகளின் புதுலேப் மபாலர நாேக்கல் கவிஞர் எவ்வாறு 
பவளிப்படுத்துகிறார்?   (விலட: பதா.1; ப. 46) 

 
 

ஆ) பின்வரும் வினாக்களுள் ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு (40 முேல் 60 ச ாற்களுக்கு 
மிகாமல்) குறுகிய விடையளிக்க.    (1X2=2) 

 
1) ஆற்றில் பவள்ளம் வருவதற்கான அறிகுறியாக முக்கூடற்பள்ளு கூறுவன 
யாலவ?      (விலட: பதா.1; ப. 49, 50) 
 

2) ‘கணவலன இழந்தாள் கலடயகத்தாமள’ என்று வாயிமைான் கூறிய 
பசய்திலய எழுதுக.                       (விலட: பதா.1; ப. 60, 65, 66) 
 

3) ‘இடனறிதல்’ என்றால் என்ன? விளக்குக.        (விலட: பதா.1; ப. 77, 78) 
 

4)  ோணிக்கவாசகர் இலறவனிடம் மவண்டுவன யாலவ?   
 

(விலட: பதா.1; ப. 105, 106) 
இ) பின்வரும் வினாக்களுள் ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு (40 முேல் 60 ச ாற்களுக்கு 

மிகாமல்) குறுகிய விடையளிக்க.    (1X2=2) 
 

1. காஞ்சிபுரம் ோவட்டம் சுற்றுைா இடங்களின் சிறப்புகலள எழுதுக. 
(விலட: பதா.1; ப.146) 
 

2. இராேைிங்கரின் உயிர் இரக்கச் சிந்தலனலய எழுதுக. (விலட: பதா.1; ப. 211) 
 
3. சிதம்பரத்திற்குக் கிலடத்த படிப்பிலனப் பற்றி எழுதுக. (விலட: பதா.1; ப. 224) 



 
4. நீர்பாசுபாடு குறித்து எழுதுக.    (விலட: பதா.1; ப. 248) 

 
ஈ) பின்வரும் வினாக்களுள் ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு (100 முேல் 150 ச ாற்களுக்கு 

மிகாமல்) விரிவான விடையளிக்க.   (1X4=4) 
 

1. அன்பின் தனித்தன்லேலய ‘யாயும் ஞாயும்…’ என்னும் குறுந்பதாலக பாடல் 
வழி விளக்கி எழுதுக.     (விலட: பதா.2; ப. 14-16) 
 

2. மவளாண்லே பற்றிய பண்லடயத் தேிழரின் சிந்தலனலய எழுதுக. 
(விலட: பதா.2; ப. 46) 

 
3. தேிழர் பண்பாடு குறித்து எழுதுக.   (விலட: பதா.2; ப. 61, 62) 

 
4. விளம்பரத்தின் நன்லே தீலேகள் குறித்து எழுதுக. (விலட: பதா.2; ப. 89) 

 
5. பின்வரும் வினாக்களுள் ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு (100 முேல் 150 ச ாற்களுக்கு 

மிகாமல்) விரிவான விடையளிக்க.     (1X4=4) 
 

1. தகவல் பதாழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடுகள் குறித்து எழுதுக. 
(விலட: பதா.2; ப. 100, 101) 

 
2. தேிழ்ப் பன்னாட்டுப் பயிற்சிலேயம்; இலணய வழித்தேிழ் குறித்து 
விரிவாக எழுதுக.                        (விலட: பதா.2; ப. 110, 111) 
 

3. ேின்னஞ்சைின் ேகிலே குறித்து எழுதுக.       (விலட: பதா.2; ப. 130, 131) 
 

4. அலழப்பு லேயச் பசயல்பாடுகள் குறித்து எழுதுக.   
(விலட: பதா.2; ப. 152-153) 

 
ஊ) பின்வரும் வினாக்களுள் ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு (500 ச ாற்களுக்கு மிகாமல்) 

விரிவான விடையளிக்க.       (1X6=6) 
 
 1. அலுவைக மேைாண்லே பற்றியும் ேனிதவள மேைாண்லே பற்றியும் விவரி.  

(விலட: பதா.2; ப. 167, 168) 
 
 2. மேைாண்லே தகவல் பதாடர்புக்கு முதன்லேக் கூறுகள் – கவணிக்க 
மவண்டிய கூறுகள் யாலவ?                  (விலட: பதா.2; ப. 178-181) 
 
 3. கடிதவலககள், கடித அலேப்பு, கடிதம் எழுதும் முலற குறித்து எழுதுக.  
         (விலட: பதா.2; ப. 185-187) 
 

5. பதாகுக்கும் திறன் – வலகப்பாடுகலளயும்; அலுவைக நலடமுலறகள் 
பற்றிய பதாகுப்லபயும் விரிவாக எழுதுக.       

(விலட: பதா.2; ப. 206, 207 & அனுபவத்லத இலணத்து எழுதுக)) 


