
எண் ப�ொருள் �க்கம்

1 தேர்வுதேதாள் 1 1 - 9

2 தேர்வுதேதாள் 2 10 - 18

3 தேர்வுதேதாள் 3 19 - 27

4 தேர்வுதேதாள் 4 28 - 36

5 தேர்வுதேதாள் 5 37 - 45

6 தேர்வுதேதாள் 6 46 - 54

7 தேர்வுதேதாள் 7 55 - 63

8 தேர்வுதேதாள் 8 64 - 72

9 தேர்வுதேதாள் 9 73 - 81

10 தேர்வுதேதாள் 10 82 - 90

11 தேர்வுதேதாள் 11 91 - 99

12 தேர்வுதேதாள் 12 100 - 108

13 அருஞ்சதாற்பதாருள் (தேர்வுதேதாள் 1 to 12)  109 - 121

14 விடைதேதாள் 123 - 147

ப�ொருளடக்கம்

உயர்நிலை 1

உயர சொதலையொளர ்நிலை

தமநிழ்த் ததரவு �யிறசநித்தொள் (தொள் 2)



WORDSMITH  LEARNING  HUB  -  TAMIL  COACHING  CENTRE                       Page       1

ததரவுத்தொள் 1
“அ” �ிரிவு

ததரவுத்தொள் 1

70

(1) கண்மூடிதேனமதாக (6) கமபி நீட்டிய

(2) குரங்குபபிடியதாக (7) சிட்ைதாய்ப பறந்து

(3) இனபத துனபம (8) ஈவிரககம

(4) அனறும இனறும (9) டக கழுவினதான

(5) ேட்டிப பறிதேல் (10) பமபரமதாகச் சுழனறு

A1 மரபுத்பதொடர்கள், இலைபமொழநி்கள் (10 மதநிபப�ண்்கள்)

�ின்வரும் ்வொக்கநியங்களில் த்கொடிடட இடங்கலள ் நிரபபு்வதறகுத்கற்ற பசொறப்றொடர்கள்  

அடியில் ப்கொடுக்கப�டடுள்ளை. அ்வற்றநிைநிருந்து மநி்கப ப�ொருத்தமொை பசொறப்றொடலரத் 

ததரந்பதடுத்து எழுது்க.

Q1 ேன ்பறதறதார் வறுடமயிலிருபபடே அறிந்தும விடலயுயர்ந்ே டகத்ேதாடலதபசி 

தவண்டும எனறு  நினற ரமதாவின ் சயடல எண்்ி அவள் 

அபபதா வருந்ேினதார்.

Q2 கடையில் ேிருடிய சதாமதானகளுைன  ரவிடயக கண்கதா்ிபபுப 

புடகபபைக கருவியின மூலம கண்டுபிடிதே கடைககதாரர் அவடனக கதாவலரிைம

ஒபபடைதேதார். 

Q3 தபதாரும பூசலும உள்்ள இைங்க்ளில்  இல்லதாமல் அபபதாவி 

மககள் படு்கதாடல ்சய்யபபடுகிறதார்கள்.

Q4 குமதார் ேன ஆசிரியரின அறிவுடரடயக தகட்டு ேனது ேீய பழககங்கட்ள  

.

Q5  ஒரு வருைம ஆஸேிதரலியதாவில் இருந்து விட்டு வடீு வரும ேன மகனுககதாக  

 பல சுடவயதான உ்வு வடககட்ளச் சடமதது டவதேதார் 

ேிருமேி மதாலதா.

QUESTIONS 3 TO 5 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

OPTIONS 6 TO 10 HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS
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ததரவுத்தொள் 1

A2 ்வொக்கநியங்கலள முடித்பதழுதுதல் (10 மதநிபப�ண்்கள்)

�ின்வரும் ்வொக்கநியங்கலளப ப�ொருத்தமொை பசொற்கலளக ப்கொண்டு முடித்துக 

்கொடடு்க. அவ்வொறு முடிக்கப ப�றும் ்வொக்கநியங்கள் ஒவப்வொனறும் அதறகு முந்லதய 

்வொக்கநியத்தநின ்கருத்லததய ப்கொண்டிருக்க த்வண்டும்.

Q6 முன்னச்சரிகடக நைவடிகடககட்ள நதாம தமற்கதாள்வேன மூலம சீககதா

தநதாயிலிருந்து நமடமக கதாபபதாறறிக ்கதாள்்ளலதாம. 

 சீககதா தநதாயிலிருந்து நமடமக கதாபபதாறறிக ்கதாள்்ள _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Q7 உைலுககுக தகடு விட்ளவிககும விடரவு உ்டவ மககள் விருமபி உண்ணுகினறனர். 

 மககள் விருமபி உண்ணும விடரவு உ்வு __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Q8 க்ினி விட்ளயதாட்டில் அேிக தநரம ் சலவிட்ைேதால் குமதார் இறுேி ஆண்டுத தேர்வில் 

தேதால்வியடைந்ேதான.

 குமதார் க்ினி விட்ளயதாட்டில் அேிக தநரம ்சலவிைதாமல் இருந்ேிருந்ேதால்  

___________________________________________________________________________________________

Q9 லீ குவதான யூ அவர்க்ளின ்ேதாடலதநதாககுப பதார்டவயதால் சிங்கபபூர் ்பரும 

முனதனறறம அடைந்துள்்ளது.

 சிங்கபபூர் ்பரும முனதனறறம அடைந்ேேறகதான கதார்ம _________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Q10 கடும உடழபபுைன, ேனனமபிகடகயும உடையவதன வதாழகடகயில் ்வறறிப

்பறுவதான.

 வதாழகடகயில் ்வறறி ்பறுவேறகு __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

QUESTIONS 8 TO 10 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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B3 அலமபபுச் பசொற்கள் (10 மதநிபப�ண்்கள்)

�ின்வரும் �குதநியில் த்கொடிடட இடங்கலள ் நிரபபு்வதறத்கற்ற அலமபபுச் பசொற்கள், �குதநியின 

அடியில் ப்கொடுக்கப�டடுள்ளை. ஒவப்வொரு த்கொடிடட இடத்லதயும் ்நிரபபு்வதறத்கற்ற 

மநி்கப ப�ொருத்தமொை பசொல்லைத் ததரந்பதடுத்து எழுது்க.

“ஆ” �ிரிவு

ததரவுத்தொள் 1

(1) குடறவதாக (6) விடுபட்டு

(2) சததுகளும (7) வரதாமல்

(3) பகிர்ந்து (8) குடறயதாமல்

(4) நீககபபட்டு (9) உறககமினறி

(5) சுறுசுறுபபதாக (10) தேர்ந்்ேடுதது

நதாம உயிர் வதாழ உ்வு மிகவும அவசியமதாகும. உ்வில் அடனதது 

(Q11)  மிகுந்ேேதாக இருந்ேதால்ேதான நதாம தநதாய்க்ளின பிடியிலிருந்து 

விடுபட்டு ஆதரதாககியமதாக வதாழ முடியும. ேினந்தேதாறும உ்வில் கீடரகள், பழங்கள், 

கதாய்கறிகள் ஆகியவறடற அேிகமதாகச் தசர்ததுக்கதாள்்ள தவண்டும. ஆனதால், இடறச்சி 

வடககட்ள நம உ்வில் (Q12)  தசர்ததுக்கதாள்வது நம உைல் 

ஆதரதாககியதேிறகு மிகவும நல்லது. உ்வுப ்பதாருட்க்ளில் அைங்கியுள்்ள சததுகட்ள 

அறிந்துக ் கதாண்டு நதாம நல்ல சததுள்்ள உ்வு வடககட்ள (Q13) 

உண்் தவண்டும. உ்தவ மருந்து எனபடே அறிந்து அேனபடி உண்பேதால் தநதாய்  

(Q14)  நமடமக கதாததுக்கதாள்்ள முடியும. அததுைன, நமமுடைய 

தவடலகட்ளப பிறர் உேவியினறி, (Q15)  உடழகக டக்கதாடுககும 

உ்வு வடககட்ளத தேர்ந்்ேடுதது உண்ணும பழககதடேச் சிறு வயேிலிருந்து 

கடைபபிடிபபேில் உறுேியதாக இருகக தவண்டும.

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

OPTIONS 6 TO 10 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS
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Q16  சிபபியில் உருவதாகும முததுகக்ளில் சிறபபதான முததுக்ளதாகக கூறபபடுபடவ 

எடவ? 

1. நீ்ள வட்ை வடிவ முததுகள்

2. ேட்டை வடிவ முததுகள்

3. உருண்டை வடிவமதான முததுகள்

4. அடர வட்ை வடிவமதான முததுகள் (      )

B4 பதரிவு்விலடக ்கருத்த்றநிதல் (10 மதநிபப�ண்்கள்)

�ின்வரும் ்கடடுலரப �குதநிலயக ்கருத்தூன்றநிப �டித்து, அதைடியில் ்கொணும் 

்விைொக்களுககு ்விலட தரு்க. 

“இ” �ிரிவு

�குதநி 1

ததரவுத்தொள் 1

கைல் நீரில் உள்்ள சிபபிகள் முதடே 

உருவதாககும ேனடம உடையடவ.  

சிபபிககுள் நுடழயும அந்நிய ்பதாருள்  

சிபபியின உட்புறம உறுததுவேதால் 

சிபபிககுள் சுரககும ேிரவதம முதேதாக 

மதாறுகிறது. சிபபியில் உருவதாகும 

முததுகக்ளில் உருண்டை வடிவமுள்்ள 

முததுககத்ள நல்ல முததுக்ளதாகும. 

இமமதாேிரியதான உருண்டை முததுகட்ள 

ஆ்ி முததுகள் எனறு அடழககிறதார்கள். 

சில முததுகள் கருடம, பதால் நிறம, இ்ளம சிவபபு தபதானற நிறங்க்ளிலும கிடைககினறன. 

முதது இயறடகயதாகக கிடைகக அேிக கதால்மடுககும. அேனதால், ேறதபதாது ் சயறடகயதான 

முததுகட்ளத ேயதாரிககிறதார்கள். சிபபிககுள் தேடவயில்லதாே ்பதாருள்கட்ளத ேதாமதாகதவ 

துட்ளயிட்டு நுடழககிறதார்கள். ்சயறடக முததுகள் பல வடிவங்க்ளில் கிடைககினறன. 

உலகிதலதய பட்டை ேீட்ை தவண்டிய அவசியம இல்லதாே ஓர் இரதேினம முததே ஆகும. 

எல்லதா இரதேினங்களும பட்டைத ேீட்ைபபடும ் பதாழுதுேதான நல்ல ் பதாலிவிடனப ் பறும. 

ஆனதால், இயறடகயிதலதய நல்ல ்பதாலிவுைன கிடைபபது முதது ஒனறுேதான.

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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Q17   ் சயறடக முததுகள் ஏன உறபதேி ்சய்யபபடுகினறன?

1. அவறடற மிகவும சீககிரம ் சய்துவிைலதாம எனபேதால்

2. அவறடறச் ் சய்வது சுலபம எனபேதால்

3. சிபபிககுள் தேடவயில்லதாே ் பதாருள்கட்ள நுடழககலதாம எனபேதால்

4. இயறடக முததுகள் கிடைபபேறகு நதா்ளதாகும எனபேதால் (      )

Q18   நவரதேினங்க்ளில் சிறபபதானது முதது எனறு ஏன கூறபபடுகிறது?

1. பட்டைத ேீட்ை தவண்டிய தேடவ இல்லதாேேதால்

2. இயறடகயிதலதய நல்ல ் பதாலிவுைன கிடைபபேதால்

3. பல வடிவம, பல நிறங்க்ளில் கிடைபபேதால்

4. கைலில் மட்டும கிடைபபேதால் (      )

�குதநி 2

ததரவுத்தொள் 1

சிறிய நதாைதாக இருந்ேதாலும சீரிய 

வ்ளர்ச்சியதால் ்பரிேதாகப தபசபபடும 

நதாடு நம சிங்கபபூர் ஆகும. சிறிய 

நதாைதான சிங்கபபூரில் பறடவகளுககதாக 

இயறடகச் சூழலில் ்பரிய அ்ளவு 

பரபபில் ஜூதரதாங் பறடவ பூங்கதா 

உருவதாககபபட்டுள்்ளது. இபபூங்கதாவில் 

ஒரு ்பரிய வடல கூண்டுககுள் பல 

பறடவகட்ளச் சுேந்ேிரமதாக டவததுப 

பரதாமரிககினறனர். இேனதால், பறடவகள் 

கூண்டுககுள் இருந்ேதாலும, இயறடகடயச் சுேந்ேிரமதாக அனுபவிதது வதாழ முடியும.  

இந்ேப பறடவ பூங்கதாவில் எந்்ேந்ே இைதேில் என்னனன வடக பறடவகள் உள்்ளன  

எனபேறகதான ் ே்ளிவதான வடரபைம நுடழவுச்சீட்டு வதாங்குமிைதேில் ் கதாடுககபபடுவேதால் 

எ்ளிேதாக நதாம பறடவகட்ள இங்தக கதா் முடியும. இந்ேப பூங்கதாவின மற்றதாரு சிறபபு  

ஜூதரதாங் அருவியதாகும. உலகில் ்ேதாைர்ச்சியதாக விழும ்சயறடக அருவிகளுள் மிக  

உயரமதானது இந்ே அருவி ஆகும. 98 அடி உயரமதான இந்ே அருவியில் 140 லிட்ைர்  

நீரதானது பதாய்கிறது. இவவதாறு பதாயும நீரதானது மறுசுழறசி ்சய்யபபடுகிறது. நமமுடைய  

ஓய்வு தநரதடேப பயனுள்்ள வழியில் கழிபபேறகதான ஒரு சிறந்ே இைம ஜூதரதாங் பறடவ 

பூங்கதா எனறு கூறினதால் அது மிடகயதாகதாது. 

QUESTIONS 17 AND 18 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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C5 சுய்விலடக ்கருத்த்றநிதல் (25 மதநிபப�ண்்கள்)

�ின்வரும் ்கடடுலரப �குதநிலயக ்கருத்தூன்றநிப �டித்து, அதைடியில் ்கொணும் 

்விைொக்களுககு உம் பசொந்த ்லடயில் ்விலட தரு்க.

�குதநி 1

Q19  ஜூதரதாங் பறடவ பூங்கதாவில் பறடவகள் எவவதாறு பரதாமரிககபபடுகினறன? 

1. சுேந்ேிரமதாக ் வ்ளியில் விைபபட்டு

2. கூண்டுககுள் அடைதது டவககபபட்டு

3. அடனததுப பறடவகட்ளயும ஒதர இைதேில் டவககபபட்டு

4. ்பரிய வடல கூண்டுககுள் சுேந்ேிரமதாக விைபபட்டு (      )

Q20  ஜூதரதாங் பறடவ பூங்கதாவில் விழும அருவியின சிறபபு அமசம எனன? 

1. 98 அடி உயரமதானது

2. அருவியில் 140 லிட்ைர் நீர் பதாய்வது

3. உலகிலுள்்ள ் சயறடக அருவிக்ளில் மிக உயரமதானது

4. இவவருவியின நீரதானது மறுசுழறசி ் சய்யபபடுவது (      )

ததரவுத்தொள் 1

உலகிதலதய ஓர் உனனேமதான உறவு நட்பு ஆகும. நட்பு, தேதாழடம, சிதனகம எனபது 

இருவருககிடைதய அல்லது பலருககிடைதய ஏறபடும உறவதாகும. நதாடு, வயது, ்மதாழி, 

இனம கைந்து நட்பு உருவதாகிறது. ஒருவர் தநரடி நட்பு, தபனதா நட்பு, மினனஞசல் நட்பு எனப 

பல ்வழநி்களில் நட்பு ்கதாள்்ளலதாம. அவரவருககு எவவழிகள் ஏறறதேதா அவவழிகட்ளப 

பினபறறி நட்டப ஏறபடுதேிக ்கதாள்்ளலதாம. 

இதுநதாள் வடர எனககு எந்ே நண்பர்களும இல்டல என யதாருதம கூற முடியதாது. 

நட்பு எனபது சிரிதது மகிழவேறகதாக மட்டுமல்ல, துனபதடேப பகிர்ந்து ்கதாள்வேறகும 

நட்பு அவசியமதாகும. துன�ம் வருமதபதாது உைனடியதாக வந்து உேவி ் சய்வது நட்பிறகதான 

்பரும அடையதா்ளம ஆகும. 

நட்பின ்பருடமடய உ்ர்ததுவேறகதாக உலகம முழுவதும ஒவதவதார் ஆண்டும 

ஆகஸடு மதாேதேின முேல் ஞதாயிறறுககிழடம நண்பர்கள் ேினமதாகக (Friendship day) 

QUESTION 20 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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்விைொக்கள்:

Q21 நதாம நட்டப ்பறுவேறகு எவவடகயதான வழிமுடறகட்ளப பினபறறலதாம? 

(5 மேிப்பண்கள்) 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

ததரவுத்தொள் 1

்கதாண்ைதாைபபடுகிறது. உலகில் உண்டமயதான நட்புககு ஈடு இட் கிடையதாது எனறு 

நட்பின ் பருடமடயப ் பரியவர்கள் குறிபபிட்டுள்்ளதார்கள். சதாேி, மேம, இனம, ் மதாழி, பதால் 

கைந்து அனபின அலடயொளமொ்க நண்பர்கள் ேினம ்கதாண்ைதாைபபடுகிறது.

நண்பர்கள் ேினதேில் தநரில் சந்ேிகக ்வொய்பபு கிடைககும நண்பர்கள் ஒருவடர  

ஒருவர் கட்டித ேழுவி ேங்க்ளது அனடபப பரிமதாறிக்கதாள்கினறனர். மறறும, ் ேதாடலதூரதேில் 

இருபபவர்களுககுக டகத்ேதாடலதபசி வழியதாகக குறுந்ேகவல் அனுபபியும, க்ினி  

வழியதாக மினனஞசல் அனுபபியும ேங்கள் நட்டபப பலபபடுதேிக ்கதாள்கினறனர். 

நல்ல நட்பு தபதாலதவ ேீய நட்பும ஒருவருடைய வதாழகடகயில் மதாறறதடே  

்விலள்விக்கநி்றது. உேதார்மதாக, ேீய நட்பதானது புடகதேல், தபதாடேப ்பதாருளுககு  

அடிடமயதாேல், ்கதாடல, ்கதாள்ட்ள தபதானற குறறங்க்ளில் ஒருவடர ஈடுபை டவககிறது. 

அேன கதார்மதாக நல்லவர்களும ேீயவர்க்ளதாக மதாறும அபதாயம உண்ைதாகுகிறது. ஆகதவ, 

மதா்வப பருவதேிதலதய நல்ல நண்பர்கட்ளத தேர்ந்்ேடுபபேன மூலமதாக வதாழவில் 

சிறபபடையலதாம எனபடே மதா்வர்கள் உ்ர்ந்து நல்ல நண்பர்கட்ளத தேர்ந்்ேடுகக 

தவண்டும.

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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Q22   ஒருவருககு நல்ல நட்பு இல்லதாமல் தபதாகுமதபதாது எனன தநரிடும? 

(4 மேிப்பண்கள்) 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Q23  நண்பர்கள் ேினம எபதபதாது ்கதாண்ைதாைபபடுகிறது? அது ்கதாண்ைதாைபபடுவேறகதான  

கதார்ம எனன? (6 மேிப்பண்கள்) 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Q24   நண்பர்கள் ேினதேனறு நட்பு எவவதாறு பலபபடுதேபபடுகிறது? 

(5 மேிப்பண்கள்) 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

ததரவுத்தொள் 1

QUESTIONS 23 AND 24 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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Q25 ேீய நட்பினதால் உண்ைதாகும விட்ளவுகள் யதாடவ? (4 மேிப்பண்கள்) 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

பசொறப�ொருள் (5 மதநிபப�ண்்கள்)

�ின்வரும் பசொற்கள் தமற்கண்ட �குதநியில் இடம்ப�றறுள்ளை. அச்பசொற்களின ப�ொருலள 

எழுது்க.

Q26 வழிக்ளில்  ________________________________

Q27 துனபம  ________________________________

Q28 அடையதா்ளமதாக ________________________________

Q29 வதாய்பபு ________________________________

Q30 விட்ளவிககிறது ________________________________

ததரவுத்தொள் 1

QUESTIONS 28 TO 30 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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ததரவுத்தொள்  1

1. கண்கதா்ிபபுப புடகபபைக கருவி –   Security Camera Device

2. ்ேதாடலதநதாககு - முனகூட்டிதய நைககபதபதாவடேக க்ிபபது

(Futuristic)

3. விடுபட்டு - நீங்கி (Left)

4. டக்கதாடுககும - உேவும (Help)

5. அந்நிய - புேிய (New)

6. உறுததுவேதால் - வருததுவேதால் (Harsh)

7. சுரககும - ஊறும (Secretion)

8. ேிரவ - Chemical

9. ்சயறடகயதான - மனிேனதால் ்சய்யபபட்ைது (Artificially)

10. துட்ளயிட்டு நுடழககிறதார்கள் - ஓட்டையிட்டு உள்த்ள புகுததுகிறதார்கள் (Drilled)

11. ்பதாலிவிடன - அழகிடன (Brightness)

12. சீரிய - படிபபடியதான சிறந்ே (The best)

13. பரதாமரிககினறனர் - பதாதுகதாககினறனர் (Maintaining)

14. அருவி - நீரூறறு (Fountain)

15. மறுசுழறசி - மறுபடியும பயனபடுததுவது (Recycle)

16. உனனேமதான - மிகச் சிறபபதான (Best)

17. ஏறறதேதா - நல்லதேதா (It	may	fit)

18. குறுந்ேகவல் - சுருககமதான ்சய்ேி (SMS)

19. அபதாயம - ஆபதது (Danger)

அருஞபசொறப�ொருள்

WORDS 5 TO 15 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS




