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‘அ’ பிரிவு 

A1  பிழைத்திருத்தம் (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் பகுதியில் ககோடிட்ட ச ோற்கள் பிழையோனழவ. அவற்ழைத் திருத்தி 
அச்ச ோற்களின்  ரியோன வடிவத்ழதக் கீகை சகோடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டத்தில் எழுது. 

 
 ஒரு செயலை நாம் காை தாமதத்துடன் செய்தால் அது மற்றவர்களுக்கு நம் மீது 

ஒரு நல்ை அபிப்ரோயத்ழத ஏற்படுத்தாது. அது நமக்கக ெிை கவலைகைில் பாதிப்பாக 

அலமந்துவிடுவதும் உண்டு. முத்துராமன் என்னும் ெிறுவன் சதாடக்கப்பள்ைி ஆறாம்   

Q1. நிலையின் படிக்கும் மாணவன். அவன் எலதச் செய்தாலும் காை தாமதத்துடன்தான் 

செய்வான். ஆெிரியர் சகாடுக்கும் வடீ்டுப்பாடங்கலை உடனுக்குடன் செய்யாமல் காைம் 

தாழ்த்திச் செய்வான். பள்ைிக்கும் Q2. எத்தலை முலற காை தாமதமாக வந்து அதற்காை 

தண்டலைலயயும் சபற்றுள்ைான். இருந்தாலும் முத்துராமைால் அந்தக் சகட்ட 

பழக்கத்லத மாற்ற முடியவில்லை. அவன் மாற்றிக்சகாள்ை எந்த முயற்ெியும் 

எடுக்கவில்லை என்பதுதான் உண்லம.  

 அன்று சதாடக்கப்பள்ைி ஆறாம் நிலையின் இறுதியாண்டுத் கதர்வு.  அந்நிலையில் 

பயிலும் மாணவர்களுக்கு அது மிகவும் முக்கியமாை கதர்வாகும். கதர்வு இன்னும் ெற்று 

கநரத்தில் சதாடங்கவிருந்தது. Q3. அதைால், முத்துராமன் இன்னும் பள்ைிக்கு 

வரவில்லை. வழக்கம்கபால் அவன் காை தாமதமாககவ வந்தான். அவன் பள்ைி 
மண்டபத்திற்குள் நுலழயும்கபாது கதர்வு சதாடங்கி அலரமணி கநரத்திற்குகமல் 

ஆகிவிட்டது. கநரம் Q4. பற்றாக்குலறயாள் முத்துராமைால் கதர்லவ முழுலமயாகச் 

செய்து முடிக்க இயைவில்லை. விலைவு? அவன் கதர்வில் கதால்வியலடந்தான். Q5. தம் 

சகட்ட பழக்கத்திைால் தன் எதிர்காைகம பாதிக்கப்பட்டலத உணர்ந்த முத்துராமன் தன்லை 

மாற்றிக்சகாள்ை முடிசவடுத்தான்.      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

வினோ விழட 

Q1  

Q2  

Q3  

Q4  

Q5  

60 
ததர்வுத்தாள் 1 
1 
 



   
 
கதர்வுத்தாள் 1 

 
 

2  WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD -  SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

A2  வோக்கியங்கழள முடித்சதழுதுதல் (10 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் வோக்கியங்கழளப் சபோருத்தமோன ச ோற்கழளக் சகோண்டு முடித்து 
எழுதவும். அவ்வோறு முடிக்கப்சபறும் வோக்கியங்கள் ஒவ்சவோன்றும் அதற்கு 
முந்திய வோக்கியத்தின் கருத்ழதகய சகோண்டிருக்க கவண்டும். 
 
 
Q6 நாம் ப ாதிய அளவு தண்ணரீ் குடிக்காவிட்டால் நமக்குப்  ல பநாய்கள் வரும். 

நமக்குப்  ல பநாய்கள் வரக் காரணம் ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q7 கடிை உலழப்பும் விடாமுயற்ெியுகம ஒருவருக்கு சவற்றிலயத் கதடித்தரும். 

கடின உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் இன்றி ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q8 நான்கு இன மக்கள் இங்பக ஒற்றுழமயாக வாழ்வது நமது நாட்டின் 
 சிறப் ம்சமாகக் கருதப் டுகிறது. 

நமது நாட்டின் சிறப் ம்சமாகக் கருதப் டுவது ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q9 பள்ைிகைில் ஆகராக்கியமாை உணவு வலககள் மட்டுகம விற்கப்படுகின்றை. 

 ள்ளிகளில் ஆபராக்கியமான உணவு வழககழள ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q10 ழகத்ததாைில் ஒன்ழறக் கற்றுக் தகாண்டால் கவழல இல்லாமல் வாைலாம். 

கவழல இல்லாமல் வாை கற்றுக் தகாள்ள பவண்டியது _________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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‘ஆ’ பிரிவு 
B3  கருத்தறிதல் 1 (16 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் கழதழயக் கருத்தூன்ைிப் படித்து அதன் கீழ்க்கோணும் வினோக்களுக்கு 
விழட எழுதவும். 

 

1. நாட்டரென்புரம் என்ற நாட்லட மார்த்தாண்டன் என்ற மன்ைன் ஆண்டார். அவர் 
தைது நாட்டில் பை ெிரமங்களுக்கிலடயில் மிகப்சபரிய பூந்கதாட்டம் ஒன்லற 
அலமத்தார். அதில் பைவலகயாை பூச்செடிகலை வைர்த்தார். பை நிறத்தில் 
பூமரங்கலையும் அலமத்தார். பூமரங்கலை ஒட்டி நல்ை காய், கைிகலைத் தரும் 
மரங்கலையும் அலமத்தார். எங்குப் பார்த்தாலும் பச்லெப் பகெல் என்ற புற்கலையும், 
புல்ைின் நடுகவ தலரயில் படரும் ெிறிய பூச்செடி வலகலயயும் வைர்த்தார். 
2. மரங்கைிலும் புதர்கைிலும் பறலவகள், முயல்கள், அணில்கள் 
கபான்றவற்லறயும் வைர்த்தார். லவரத்லத தங்கத்தில் பதித்தது கபாை சபான்ைிற 
புள்ைி மான்கள் அந்தத் கதாட்டத்தில் அங்குமிங்கும் துள்ைிகயாடிை. அந்தத் 
கதாட்டத்லதக் கண்டால் மைம் அலமதியலடயும். கவலைகள் மறந்து கபாகும். 
அந்தத் கதாட்டத்லதக் காணவும், ரெிக்கவும் பை கதெத்து ராஜாக்களும் ெிற்றரெர்களும் 
வருவர். அவர்கலை மன்ைர் வரகவற்று உபெரிப்பார். அவர்கள் கதாட்டத்லதச் சென்று 
காண்பர்; பிரமிப்பர். இத்தலை சபரிய இடத்லத வலைத்து, இத்தலை எழிைாை ஒரு 
கதாட்டத்லத அலமக்க முடியுமா? என்று வியப்பர். எைினும், அந்தத் கதாட்டத்லதச் 
சுற்றி பார்த்துக் சகாண்கட வரும்கபாது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வந்ததும் முகம் 
சுைிப்பார்கள்.  
3. ஏசைன்றால், அந்த இடத்தில் காய்ந்த ஓலைகளுடன் கூடிய ஒரு ெிறு குடிலெ 
இருந்தது. அந்தக் குடிலெயின் சுற்றுச்சுவர்கள் சவறும் கைிமண்ணால் பிலெந்து 
கட்டப்பட்டிருக்கும். அந்த ஓலைக் குடிலெலயச் சுற்றி துலவக்கும் கல்லும், 
முக்கூட்டுக் கற்கைால் அடுக்கப்பட்ட ஒரு ெிறு அடுப்பும், ஏசழட்டு லநந்து கபாை 
துணிமணிகளும், அலுமிைியக் குவலைகளும் கிடக்கும். குடிலெலயச் சுற்றி 
நாகவல்ைி செடி நிலறந்து இருக்கும். இத்தலை அற்புதமாை ஒரு கதாட்டத்தின் 
நடுகவ இத்தலை ககோரமோன பஞ்ெக்குடிலெ ஒன்று ஏன் உள்ைது என்று யாருக்குகம 
புரியவில்லை. 
4. எைினும், அந்தக் காரணத்லத மன்ைைிடம் ககட்கும் லதரியம் யாருக்கும் 
வரவில்லை. நாட்கள் சென்றை. மகிபாைன் என்சறாரு ெிற்றரென் அந்தத் 
கதாட்டத்லதக் காண வந்தான். மன்ைருடன் கெர்ந்து கதாட்டத்லதச் சுற்றிப் பார்த்தபடி 
அரெலைப் பைவிதமாகப் புகழ்ந்தபடி வந்தான். திடீசரை அவன் கண்கள் குடிலெலயக் 
கண்டை. உடகை முகம் வோடினோன். அத்தலை எழில்மிக்க கதாட்டத்தில் இப்படி ஓர் 
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ஏழ்லமத் கதாற்றத்துடன் கூடிய குடிலெ ஒன்று இருப்பதற்கு ஏகதா ஒரு காரணம் 
இருக்க கவண்டும் என்று நிலைத்தான். 
5. உடகை அரெரிடம், “மன்ைா இந்த எழிைாை கதாட்டத்தில் இப்படிசயாரு எைிய 
குடிலெ இருப்பதன் காரணம் என்ை?" என்று ககட்டான். உடகை மன்ைன், “மகிபாைா! 
இந்தக் குடிலெ உன்லைப் கபான்ற ஒரு லதரியொைியின் குடிலெ. நான் எட்டு 
ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தத் கதாட்டத்லத உருவாக்க முயன்றகபாது ஒரு சபரிய 
பரப்பளவுடன் கூடிய இடம் எைக்கு மிகவும் அவெியமாகத் கதலவப்பட்டது. நாடு 
முழுக்க அலமச்ெர் அந்த மாதிரி ஓர் இடத்லதத் கதடிய கபாது இந்த இடம் 
அகப்பட்டது. ஆைால், சபரிய இடத்திற்கு நடுகவ இந்தக் குடிலெயும் இருந்தது. இதில் 
இருந்த ஏலழக் கிழவி, “நீ இந்தக் குடிலெலயக் காைி செய்ய கவண்டும். இங்கு 
மன்ைர் மிகப் சபரிய பூந்கதாட்டம் அலமக்க இருக்கிறார்," என்று கூறியகபாது கிழவி 
மறுத்திருக்கிறாள். 
6. விபரமறிந்த நான் கநரில் வந்து, “இடத்லத காைி செய்," என்று கூறிகைன். 
ஆைால் அந்த கிழவியிடம், “மன்ைா! இது என் பாட்டன் பூட்டன் காைத்துக் குடிலெ. 
இலதத் தாங்கள் அழிப்பலத நான் விரும்பவில்லை. என் உயிகர கபாைாலும் இதலை 
இடிக்ககவா, ஓலைகலைப் பிரித்சதறியகவா நான் மைதார ஒப்புக்சகாள்ை மாட்கடன். 
பலடபைம் நிலறந்த நீங்கள் நிலைத்தால் என்லை ஒகர நிமிடத்தில் 
சகான்றுவிடைாம். நான் இறந்த பின்பு இந்த இடத்லத நீங்கள் இடித்து, ெிலதத்து 
உமது கதாட்டத்லத உருவாக்கிக் சகாள்ைைாம்,” என்றாள். 
7. “ஆைால், நான் இறந்தாலும் எைது பூர்வகீக் குடிலெலய அழித்து என் மைதில் 
கவதலைலய ஏற்படுத்தியதற்காக தங்களுக்கு இலறவன் நிச்ெயம் தண்டலைலயத் 
தந்கத தீருவார்," என்று கூறி அழுதார். “அவள் கண்ணரீில் இருந்த நியாயமும் பூர்வகீ 
நிலைவுச் ெின்ைத்லதக் காப்பாற்றிக் சகாள்ளும் மகைா லதரியத்தால் என்லை 
எதிர்த்து அவள் கபெிய வரீமும் என் மைலத சநகிழ லவத்தது. அவள் மை உணர்லவ 
மதித்து, நான் இந்தக் குடிலெலய அகற்றாமல் லவத்திருக்கின்கறன். இந்தத் கதாட்டம் 
உருவாக்கிய நான்கு, ஐந்து ஆண்டுகைில் அந்தக் கிழவி இறந்துவிட்டாள். அவளுக்குப் 
பின் இந்தக் குடிலெலய கவைித்துக் சகாள்ை யாரும் இல்லை என்றாலும் அந்தக் 
கிழவியின் உணர்வுக்கும், வரீத்திற்கும் மதிப்பு தர எண்ணி இந்தக் குடிலெலய 
அகற்ைவில்லை," என்றார். மற்றவர்கைின் மை உணர்வுகலை மதிக்கும் குணம், 
யாலரயும் மை உலைச்ெலுக்கு ஆைாக்காமல் இருப்பது ஆகிய மன்ைைின் நல்ை 
பண்புகலை மகிபாைன் வியந்து பாராட்டிைான். 
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பின்வரும் வினோக்களுக்கு விழட எழுதவும். 

Q11 முதல் பத்தியின் வழி கதாெிரியர் வாெகர்களுக்கு உணர்த்த விரும்பும் 
முக்கியக் கருத்து யாது? பின்வருவைவற்றுள் ெரியாை விலடலயத் 
கதர்ந்சதடுத்து அதற்குப் புட்குறி (✓) இடவும். உன் விலடக்காை 
காரணங்கலைக் கலதயின் துலணக்சகாண்டு எழுதவும். (4 மதிப்சபண்கள்) 

 
 

மற்றவர்களின் மன உணர்வுகளுக்கு மதிப் ளிக்க பவண்டும்.  

நம் சுயநலத்திற்காக மற்றவர்கழள பவதழனப் டுத்தலாம்.   

சுயநலமாக இருப் து அவசியம்.   

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Q12 - Q13 கலதலய அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு பின்வரும் ஒவ்சவாரு வாக்கியமும் 
ெரியா, தவறா என்று எழுதவும். பின்ைர், உன் விலடக்காை காரணத்லத எழுதவும்.    
(4 மதிப்சபண்கள்) 
 
 
 

வாக்கியம் சரி / 
தவறு 

காரணம் 
 

Q12 

 

 

அந்தத் கதாட்டத்லதக் 
கண்டால் மைது நிம்மதி 
அலடயும். 

 

 

 

 

 

 

 

Q13 

 

 

 

கதாட்டத்தின் நடுகவ இருந்த 
குடிலெ மிகவும் அழகாக 
காட்ெியைித்தது. 

  

 
 
Q14 பின்வரும் தலைப்புகைில் எந்தத் தலைப்பு இக்கலதக்கு மிகப் சபாருத்தமாக 

இருக்கும்? அதற்குப் புட்குறி (✓) இடவும். உன் விலடக்காை காரணங்கலை 
எழுதவும். (4 மதிப்சபண்கள்) 

 

கிழவியின் பூர்வகீக் 
குடிலெ 

  
லதரியமாை மகிபாைன் 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Q15  மூன்றாம் பத்தியில், ‘கிழிந்து’ என்பலத குறிப்பிட எந்தச் சொல் 
 பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது? அலதக் கண்டறிந்து எழுதவும். (2 மதிப்சபண்கள்) 

 

 

Q16 ஏழாம் பத்தியில், ‘பரம்பலர’ என்னும் சபாருலை உணர்த்தும் சொல் 
இடம்சபற்றுள்ைது.  அலதக் கண்டறிந்து எழுதவும். (2 மதிப்சபண்கள்) 

 

 
 

C4  சுயவிழைக் கருத்தறிதல் (24 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் பகுதிழயக் கருத்தூன்றிப் படித்து அதனடியிற் காணும் வினாக்களுக்கு 
உன் பசாந்த நழையில் விழை எழுது. 

 ஆங்கிபலயர்களிடமிருந்து இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் த ற்றுத் தரப் 

ப ாராடியவர். 19ஆம் நூற்றாண்டில்  ிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான 
வைக்குழரஞர்களில் ஒருவர். தமிழ்நாட்டில் வலிழமயான ததாைிற்சங்கங்கள் இயங்க 
தழலழமப் த ாறுப்பு வகித்தவர்.  முதல் உள்நாட்டுக் கப் ல் பசழவழய அழமத்த 
மாமனிதர். புரட்சி, ழதரியம், விடாமுயற்சி ஆகிய குணங்கழளத் தன் தசயல்களின் 
மூலம் தவளிப் டுத்தியவர். இந்தச் சிறப்புகளுக்குரியவர்தான் ‘கப் பலாட்டிய தமிைன்’ 
என்று உலகத் தமிழ் மக்களால் ப ாற்றப் டும் வ.உ.சிதம் ரம்  ிள்ழள அவர்கள். 

  சிதம் ரம்  ிள்ழள 1872ஆம் ஆண்டு, தசப்டம் ர் திங்கள் 5ஆம் நாள் இந்தப் 

புவியில் பதான்றினார். இவரின் தசாந்த ஊர் இந்தியாவிலிருக்கும் ஒட்டப் ிடாரம் 
என் தாகும். சிதம் ரம்  ிள்ழளயின் தந்ழத அந்நாட்டின் பிரபலமான ஒரு 
வைக்குழரஞர். தன் தந்ழதயின் வைியிதலதய தானும் பசல்ல தவண்டும் என்ற 
குறிக்பகாளுடன் சிதம் ரம்  ிள்ழள அல்லும்  கலும்  டித்தார். அவருக்குச் சட்டக் 
கல்லூரியில் இடம் கிழடத்தப ாது தன் கனவில்  ாதி நிழறபவறிவிட்டதாக எண்ணி 
அகமகிழ்ந்தார். சட்டக் கல்லூரியில் வைக்குத் ததாடர் ாகப்  ல ஆய்வுகள் நடத்தி, 
அவற்றில் தவற்றிக் கண்டு தன் தந்ழதழயப் ப ாலபவ சிதம் ரம்  ிள்ழளயும் ஒரு 
வைக்குழரஞரானார். அவரின் தந்ழத தசல்வந்தர்களுக்காக அதிகம் வாதிட்ை 
தபாதிலும், சிதம் ரம்  ிள்ழள ஏழை மக்களுக்கு நீதி கிழடக்க பவண்டும் என் தில் 
அதிக நாட்டம் தகாண்டிருந்தார்.  
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 சிதம் ரம்  ிள்ழள வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாழவ ஆங்கிபலயர்கள் 
ஆட்சி தசய்து வந்தனர். அவர்கள் தங்களின் வியா ார முழறகழளத் தமிைர்களிடம் 
திணிக்கப்  ார்த்தனர். தமிைர்கள் ஆங்கிபலயர்களின் வியா ார முழறழயப் 
 ின் ற்றத் ததாடங்கிவிட்டால் இந்தியப்  ாரம் ரியக் ழகத்ததாைில்கள் தைதம 
இல்லாமல் மழறந்துவிடும். இந்தியச் சமூகத்தினருக்கும் ஓர் அழடயாளம் இல்லாமல் 
ப ாய்விடும். இழத உணர்ந்த சிதம் ரம்  ிள்ழள, மகாகவி  ாரதியார் மற்றும் சில 
சுதந்திரப் ப ாராட்ட வரீர்களுடன் இழணந்து ஆங்கிபலயர்களுக்கு எதிராகப் 
ப ாராடினார்.   
 இந்தியச் சுதந்திரப் ப ாராட்டத்தின் ஒரு  குதியாக சிதம் ரம்  ிள்ழள 
இலங்ழகயிலிருந்த ஆங்கிபலயக் கப் ல் ப ாக்குவரத்ழத ஒரு முடிவுக்குக் தகாண்டு 
வந்தார். அவர் தனது நண் ர்களின் துழணயுடன் இரண்டு நீராவிக்கப்பல்கழள 
வாங்கினார். ஆங்கிபலயர்களின் கடுங்பகா த்ழதயும் பபாருட்படுத்தாமல் 
இலங்ழகக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இழடயில் வியா ாரத்ழத மீண்டும் ததாடர்ந்தார்.  

அவரின் கப் ல் ப ாக்குவரத்து நிறுவனம் ஒரு வர்த்தக ழமயமாக 
மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் ஓர் இந்தியரால் அழமக்கப் ட்ட முதல் விரிவான 
கப் ல் ப ாக்குவரத்துச் பசழவயாகவும் மக்களுக்குப்  ணியாற்றியது. இது அப்ப ாது 
அங்கு தசயல் ட்டுக்தகாண்டிருந்த ஆங்கிபலயரின் கப் ல் நிறுவனத்திற்குக் கடும் 
ப ாட்டியாக விளங்கியது. ஆயினும், சிதம் ரம்  ிள்ழளயின் கப் ல் நிறுவனத்ழத 
எதிர்த்து ஆங்கிலக் கப் ல் நிறுவனத்தால் ப ாட்டிப் ப ாட முடியாமல் 
தநாடித்துப்ப ானது. சிதம் ரம்  ிள்ழளயின் இந்த அருஞ்தசயல் அவருக்குக் 
‘கப் பலாட்டிய தமிைன்’ என்னும் சிறப் ிழனப் த ற்றுத் தந்தது. 
 சிதம் ரம்  ிள்ழள இந்தியச் சுதந்திரப் ப ாராட்டத்தில்  ல இன்னல்கழளச் 
சந்தித்த ப ாதிலும், அவர் மனம் தளராது விடாமுயற்சியுடன் ப ாராடினார். அவரின் 
 ணி என்றுபம ப ாற்றத்தக்கது.  

 

Q17 ‘கப் பலாட்டிய தமிைன்’ எனும் வ.உ.சிதம் ரம்  ிள்ழளயின் சிறப்புகள் 
 யாழவ? (4 மதிப்த ண்கள்) 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
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Q18  தந்ழதயின் வைியிகேகய தோனும் ச ல்ே கவண்டும் என்ற சதாடரின் 
மூைம்  ெிதம்பரம் பிள்லைலயப் பற்றி நாம் அறிந்துசகாள்வது என்ை?  
 (4 மதிப்த ண்கள்) 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Q19   சிதம் ரம்  ிள்ழளயும் அவரின் தந்ழதயும் தங்களது வைக்குழரஞர் ததாைிலில் 
எவ்வாறு பவறு ட்டிருந்தனர்? (3 மதிப்த ண்கள்) 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Q20  வ.உ.சிதம் ரம்  ிள்ழள சுதந்திரப் ப ாராட்ட வரீர்களுடன் இழணந்து 
 ஆங்கிபலயர்கழள எதிர்க்கக் காரணம் என்ன? (4 மதிப்த ண்கள்) 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
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Q21 எது ஆங்கிபலயர்களுக்குக் கடுங்பகா த்ழத உண்டாக்கியது? (3 மதிப்த ண்கள்) 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Q22 ‘கப் பலாட்டிய தமிைன்’ என்னும் சிறப்பு சிதம் ரம்  ிள்ழளக்கு எவ்வாறு 
 த ாருந்தும்? (4 மதிப்த ண்கள்) 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Q23  சபாருள் எழுது (4 மதிப்சபண்கள்) 

பின்வரும் சொற்கள் கமற்கண்ட கருத்தறிதல் பகுதியில் இடம்சபற்றுள்ைை. 
அவற்றின் சபாருலை உணர்த்தும் வலகயில் கவசறாரு சொல்லைக் ககாட்டில் 
எழுது. 
 

அ. இயங்க     -  _______________________  (2 மதிப்சபண்கள்) 

 

ஆ. திணிக்க     -  _______________________  (2 மதிப்சபண்கள்) 
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PRIMARY 6 HIGHER TAMIL WORKSHEETS (PAPER 2) 

த ொடக்கநிலை 6 உயர் மிழ் பயிற்சித் ொள் ( ொள் 2) 
 
 
 

 
 
 
 
 

த ர்வுத் ொள் 1 

எண் அருஞ்தசொல் தபொருள் English Meaning  

1. அபிப்ராயத்தை எண்ணத்தை Opinion 

2. பயிலும் படிக்கும் Studying 

3. பிரமிப்பர் வியப்பர் Admiring 

4. க ோரமோன பயங் ரமோன Horrible 

5. வோடினோன் க ோ மோனோன் Sad 

6. பரப்பளவுடன் இடத்தின் அளவு Area 

7. அ ற்ற நீக்  Removed 

8. சுைந்ைிரம் விடுைதை Independence 

9. வகித்ைவர் ஏற்றவர் In charge 

10. புவியில் உைகில் On the earth 

11. பிரபைமான புகழ்பபற்ற Famous 

12. வாைிட்ட பபாைிலும் ச ோல்லோடிய பபாைிலும் Although argued 

13. ைடபம அதடயாளபம Trace 

14. நீராவிக்கப்பல் நீராவியின் மூைம் 
பெயல்படும் கப்பல்  

Steam ship 

15. பபாருட்படுத்ைாமல் முக்கியத்துவம் 
பகாடுக்காமல் 

Ignoring  

16. வர்த்ைக வியாபார Business 

17. இன்னல் துன்பம் Trouble 

 

அருஞ்தசொற்தபொருள் 
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த ர்வுத் ொள் 12 

எண் அருஞ்தசொல் தபொருள் English Meaning  

1. நடப்பு நிகழ்வு Current issu 

2. பமம்படுத்ை உயர்த்ை Develop 

3. ஊக்குவிக்க உற்ொகமூட்ட Encourage 

4. அைிநவனீ மிகவும் புதுடமயோன Extemely modern 

5. ொகெம் வரீமிக்க Adventurous 

6. வரீமங்தகயர் வரீமிக்க பபண்கள் Courageous women 

7. பபருமிைம் பபருதம Proud 

8. அங்கத்தை போ த்டத Part 

9. ைதமயதன ெபகாைரதன Brother 

10. நீரோட்டி குளிப்போட்டி Bath 

11. போல ன்  ிறுவன் Boy 

12. பபடி பகாதழ Coward 

13.  ளிறின் யோடனயின் Elephant 

14. வாரியாக வதகயாக Based on 

15. இயல்பின குணத்டத உடடயன  Characterised 

16. ஆைிக்கத்ைால் பெல்வாக்கினால் Dominance 

17. அயல்நாடு பவளிநாடு Foreign country 

18. புலனம் - Whatsapp 
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PRIMARY 6 HIGHER TAMIL WORKSHEETS (PAPER 2)  

த ொடக்கநிலை 6 உயர் மிழ்ப் பயிற்சித் ொள் ( ொள் 2) 
 

 

 

 
 
 
 

                    
 

 

Q1 நிலையில் 
Q2 எத்தலையயோ 
Q3 ஆைோல் 
Q4 பற்றோக்குலறயோல் 
Q5 தன் 
Q6 நோம் யபோதிய அளவு தண்ணரீ் குடிக்கோதயத ஆகும். 
Q7 ஒருவர் வவற்றியடைய முடியாது. 
Q8 இங்கு நோன்கு இை மக்கள் ஒற்றுலமயோக வோழ்வயத ஆகும். 
Q9 மட்டுயம விற்கிறோர்கள். 
Q10 லகத்ததோழில். 
 
Q11 

மற்றவர்களின் மன உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வவண்டும்.   √ 

 

பூந்வதாட்ைம் அடமக்க மிகப் வபரிய இைம் மன்னனுக்குத் வதடவப்பட்ைது. அவ்வாறு 
வதடும்வபாது வபரிய இைத்திற்கு நடுவவ ஒரு குடிடை வதன்பட்ைது. அவ்விைத்டத 
விட்டு வவளிவயறுமாறு அக்கிழவியிைம் கூறும்வபாது, அக்கிழவி மறுத்துவிட்ைாள். 
அது தனது பூர்வகீக் குடிடை என்பதாலும் அதடன அழிப்படத விரும்பவில்டை 
என்றும் அக்கிழவி கூறியுள்ளாள். கண்ணரீ் விட்டு வபைியடதக் வகட்ை மன்னனுக்கு 
அக்குடிடைடய அழிக்க மனம் வரவில்டை. கிழவியின் மன உணர்டவ மதிக்கும் 
விதமாக அக்குடிடைடய நிரந்தரமாகப் பாதுகாத்து வந்துள்ளார் மன்னன்.  

 

 

 

 

தேர்வுத்ோள் 1 

 

விலடத் ொள் 
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Q12-13 

 
 

வாக்கியம் 
 

சரி / 
ேவறு 

காரணம் 
 

Q12 

 
 

அந்தத் வதாட்ைத்டதக் 
கண்ைால் மனது நிம்மதி 
அடையும்.  
 

சரி அந்தத் வதாட்ைத்தில் 
பைவடகயான பூச்வைடிகள், 
பூமரங்கள், எங்குப் பார்த்தாலும் 
பச்டைப் பவைல் என்ற புற்கள், 
புல்ைின் நடுவவ தடரயில் 
பைரும் ைிறிய பூச்வைடி ஆகிய 
வைடி வடககள் இருந்தன. 
மரங்களிலும் புதர்களிலும் 
பறடவகள், முயல்கள், 
அணில்கள் வபான்றடவ 
வளர்க்கப்பட்ைன. வபான்னிறப் 
புள்ளி மான்களும் வதாட்ைத்தில் 
இருந்தன. அந்தத் வதாட்ைத்டதக் 
கண்ைால் மனம் 
அடமதியடையும். கவடைகள் 
மறந்து வபாகும். 

Q13 

 
 
 

யதோட்ைத்தின் நடுயவ இருந்த 
குடிலை மிகவும் அழகோக 
கோட்ைியளித்தது.  
 

ேவறு குடிடை காய்ந்த ஓடைகளுைன் 
வவறும் களிமண்ணால் பிடைந்து 
கட்ைப்பட்டிருந்தது. அந்த 
ஓடைக் குடிடைடயச் சுற்றி 
துடவக்கும் கல்லும் முக்கூட்டுக் 
கற்களால் அடுக்கப்பட்ை ஒரு 
ைிறு அடுப்பும் ஏவழட்டு டநந்து 
வபான துணிமணிகளும், 
அலுமினியக் குவடளகளும் 
இருந்தன. குடிடைடயச் சுற்றி 
நாகவல்ைி வைடி இருந்தது.  

 

Q14 

கிழவியின் பூர்வகீக் குடிடை   √ 

மன்னன் வபரிய இைத்தில் பூந்வதாட்ைம் அடமக்க வவண்டி ஓர் இைத்டதத் வதடும் 
வபாது, குடிடையுைன் வைர்ந்த இைம் கிடைத்தது. அவ்விைத்டத விட்டு வவளிவயறுமாறு 
கிழவியிைம் கூறியவபாது அவள் மறுத்தாள். தன் பூர்வகீக் குடிடைடய விட்டுப் 
வபாவடதயும் அதடன அழிப்படதயும் கிழவி விரும்பவில்டை. டதரியமாக 
மன்னனிைம் தன் குடிடைடய அழித்தால், கண்டிப்பாக கைவுள் தண்ைடன தருவார் 
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என்று கண்ணரீுைன் கூறினாள். அவளின் வவண்டுவகாளில் நியாயம் இருப்பதாக 
எண்ணிய மன்னன் அக்குடிடைடய அப்படிவய விட்டு விட்ைார். கிழவி இறந்த பிறகும் 
அக்குடிடை அழிக்கப்பைாமல், அவளின் உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் வடகயில் 
பாதுகாக்கப்படுகின்றது. 

Q15 டநந்து    

Q16  பூர்வகீம் 

Q17 வ.உ.ைிதம்பரம் பிள்டள இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் வபற்றுத் தரப் வபாராடியவர். 
அவர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான வழக்குடரஞர்களில் ஒருவர். 
வமலும், அவர் தமிழ்நாட்டில் இருந்த வைிடமயான வதாழிற்ைங்கங்கள் இயங்க 
தடைடம வபாறுப்பு வகித்தவர். முதல் உள்நாட்டுக் கப்பல் வைடவடய 
அடமத்தவர். அவதாடு மட்டுமல்ைாமல் புரட்ைி, டதரியம், விைாமுயற்ைி ஆகிய 
பண்புகடளத் தனது வையல்களின் மூைம் வவளிப்படுத்தியவர். இடவவய 
‘கப்பவைாட்டிய தமிழன்’ எனும் வ.உ.ைிதம்பரம் பிள்டளயின் ைிறப்புகளாகும்.  

Q18 தந்டதயின் வழியிவைவய தானும் வைல்ை வவண்டும் என்ற வதாைரின் மூைம், 
ைிதம்பரம் பிள்டள தன் தந்டதடயப் வபாைவவ தானும் படித்து ஒரு 
வழக்குடரஞராக விரும்புகிறார் என்படத நாம் அறிந்துவகாள்ளைாம். 

Q19 ைிதம்பரம் பிள்லளயின் தந்லத தபரும்போலும் தைல்வந்தர்களுக்கோகயவ 
வழக்கோடுவோர். ஆைோல், ைிதம்பரம் பிள்லளயயோ ஏலழகளுக்கோக வழக்கோடி 
அவர்களுக்கு நீதி வோங்கித் தருவதில் ஆர்வம் தகோண்டிருந்தோர். இவ்வோயற 
ைிதம்பரம் பிள்லளயும் அவரின் தந்லதயும் வழக்குலரஞர் ததோழிைில் 
யவறுபட்டிருந்தைர்.  

Q20 ஆங்கியையர்கள் தங்களின் வியோபோர முலறகலளப் பின்பற்றி தமிழர்கலளக் 
கட்ைோயப்படுத்திைோர்கள். அவர்களின் வியோபோர முலறலயப் பின்பற்றிைோல் 
இந்தியப் போரம்பரியக் லகத்ததோழில்களும் இந்தியச் ைமூகமும் அடியயோடு 
மலறந்துயபோய்விடும். இதன் கோரணமோக ைிதம்பரம் பிள்லள சுதந்திரப் 
யபோரோட்ை வரீர்களுைன் இலணந்து ஆங்கியையர்கலள எதிர்த்தோர். 

Q21 ஆங்கிைக் கப்பல் யபோக்குவரத்லத ஒரு முடிவுக்குக் தகோண்டு வர ைிதம்பரம் 
பிள்லள இரண்டு நீரோவிக் கப்பல்கலள வோங்கி தமிழ்நோட்டுக்கும் 
இைங்லகக்கும் இருக்கும் வியோபோரத்லதத் ததோைர்ந்தோர். இதுயவ 
ஆங்கியையர்களுக்குக் கடுங்யகோபத்லத உண்ைோக்கியது. 

Q22 ைிதம்பரம் பிள்லளயின் கப்பல் நிறுவைம் ஒரு வர்த்தக லமயமோக 
மட்டுமல்ைோமல், இந்தியோவில் ஓர் இந்தியரோல் அலமக்கப்பட்ை முதல் 
விரிவோை கப்பல் யபோக்குவரத்துச் யைலவயோக விளங்கியது. யமலும் அது 
ஆங்கியையர்கள் யபோட்டிப் யபோை முடியோத அளவிற்கு விரிவோை கப்பல் 
யபோக்குவரத்துச் யைலவயோக மக்களுக்குச் யைலவயோற்றியது. இந்த 
அருஞ்தையல்கலளச் தையல்படுத்தியதோல் ைிதம்பரம் பிள்லளக்குக் 
‘கப்பயைோட்டிய தமிழன்’ என்ற ைிறப்பு தபோருந்தும். 
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