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A1
 
மூவிடப் ப�யரும் விடையும்

Q1 முேல் Q5 வடையுள்ள த்கொடிடட இடங்கடள நிைப்புவேறகு மி்கப் 

ப�ொருதேமொை �ேிடைக த்கொடிடட இடதேில் எழுது. (10 மேிப்ப�ண்்கள்)

Q1.  நொன் அழ்கொ்க ஆடினேன்.

 அழ்கொ்க ஆடினேொம்.

Q2.  ் ிவொவும் அமு�னும் அமர்ந்து படித�ேர்.

அவன் மட்டும் அமர்ந்து .

Q3. பொரி நூை்கத�ிறகுப் படிக்க வந்�ொன்.

 நூை்கத�ிறகுப் படிக்க வந்ன�ன்.

Q4. �மிழர்ி னபொட்டியில் தவற்ி தபற்ொள. 

 னபொட்டியில் தவற்ி தபற்ொர்்கள.

Q5. அம்மொ ்லமத� உணலவ உணடொர். 

நொய் ்லமத� உணலவ .

45
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A2  பசய்யுள் / �ழபமொழி

Q6 முேல் Q9 வடையுள்ள பசய்யுள் / �ழபமொழிடய நிடைவு பசய்வேறகு ஏறை 

பசொல்டைக ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் பசொற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுதது அேன் 

எண்டணை அடடப்�ினுள் எழுது. (8 மேிப்ப�ண்்கள்)

Q6.  �ந்ல� �ொய் .

(1) னபண

(2) னபன்

(3) னபணு 

(4) ்கொண (     )

Q7.  ்ிறுலமயும் �ொன் �ர வருனம.

(1) தபருலமயும்

(2) தபொறுலமயும்

(3) தபொ்ொலமயும்

(4) ்கல்ைொலமயும் (     )

Q8. ்கல்விககு அழகு  தமொழி�ல்.

(1) ்கணண்

(2) ்க்ட் 

(3) பிலழய்

(4) ்ரிவர (     )

Q9. ்ீகனழொர் ஆயினும் �ொழ .

(1) உலர

(2) ன்கள

(3) த்ொல்

(4) னபசு (     )
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A3  முன்னுணைர்வுக ்கருதேைிேல்

Q10 முேல் Q13 வடையுள்ள முன்னுணைர்வுக ்கருதேைிேைில் உள்ள 

த்கொடிடட இடங்கடள நிடைவு பசய்வேறகுப் ப�ொருதேமொை பசொல்டைக 

ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் பசொற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுதது அடடப்�ினுள் 

எழுது. (8 மேிப்ப�ண்்கள்)

அன்று விமைொ மி்கவும் குதூ்கைமொ்கக ்கொணப்பட்டொள. 

அவள அம்மொ அவலைத ன�்ிய �ிேக த்கொணடொட்டதல�க 

்கொண அலழததுச் த்ல்வ�ொ்கக கூ்ியன� அ�றகுக ்கொரணமொகும். 

விமைொ �ன் Q10.  மொலை நொன்கு மணிககுக 

்கொைொங் அரங்்கத�ிறகுப் பு்ப்பட்டுச் த்ன்்ொள.

அங்கு கூட்டம் Q11.  ேிைண்டு இருந்�து. 

இல�ப்பொர்த� விமைொ �ன் அம்மொவின் ல்கலய இறுக்கப் 

பிடிததுகத்கொணடொள. பின் அவர்்கள ஓர் இடத�ில் 

அமர்ந்�ொர்்கள. விணணிைிருந்து வொன்குடட வரீர்்கள �லர  

Q12. . ன�்ிய �ிே அணிவகுப்புத த�ொடங்்கியது. 

விமைொ ஒவதவொரு துல்யிேரும் அணைிவகுதது வருவல�க 

்கணடு மி்கவும் Q13.  அலடந்�ொள. பி்கு 

்கணலணக ்கவரும் நடேங்்கலைக ்கணடு அவள 

ம்கிழச்்ியுற்ொள. இறு�ி அங்கமொ்க வொே னவடிகல்க்கலைப் 

பொர்தது எல்லையில்ைொ ் ந்ன�ொஷததுடன் ல்கத �ட்டி ஆைவொைம் 

த்ய்�ொள. பி்கு ஒரு இேிய விழொவில் பங்ன்கற்ல� நிலேதது 

மேநில்வுடன் வடீு �ிரும்பிேொள.

Q10. (    )

Q11. (    )

Q12. (    )

Q13. (    )

(1) உ்விேருடன்  (2) குடும்பத�ொருடன்

(3) நில்ந்து   (4) �ைவசம்

(5) தவளைதமே   (6) இ்ங்்கிேொர்்கள

(7) கு�ித�ொர்்கள   (8) ்கைவைம்
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A4  பேரிவுவிடடக ்கருதேைிேல்

�ின்வரும் �குேிடயக ்கருததூன்ைிப் �டி. (10 மேிப்ப�ண்்கள்)

சு்கந்�ியும் அவள �ொத�ொவும் நூை்கத�ிறகுச் த்ன்்ொர்்கள. நூை்கம் 

வழக்கம்னபொல் கூட்டமொ்க இருந்�து. அவர்்கள �மிழப் புத�்கங்்கள இருககும் 

பகு�ிககுப் னபொேொர்்கள. அங்ன்க மைர் ஒரு நல்ை ்கல�ப் புத�்கதல�த எடுத�ொள. 

அவளுலடய �ொத�ொவும் ஒரு புத�்கதல� எடுததுகத்கொணடொர். பி்கு, �ொத�ொ 

ஒரு இருகல்கயில் அமர்ந்துத்கொணடொர். சு்கந்�ி அவருககு அரு்கில் ்ீகனழ 

அமர்ந்துத்கொணடொள. 

சு்கந்�ி புத�்கத�ிலுளை ்கல�லயப் படிக்கவில்லை. மொ்ொ்க அவள படங்்கலை 

மட்டும் பொர்த�ொள. இல�க ்கவேித� �ொத�ொ சு்கந்�ிககுப் படிக்கத த�ரியவில்லை 

என்று உணர்ந்�ொர். உடனே �ொத�ொ அவைிடம் ்கல�லய வொ்ிக்கத த�ொடங்்கிேொர். 

இல�ப் பொர்த� மற் ்ிறுவர்்களும் �ொத�ொவின் அரு்கில் வந்�ொர்்கள. �ொத�ொ 

அவர்்களுககும் வொ்ிததுக ்கொட்டிேொர். ்கல� முடிந்�தும் ்ிறுவர்்கள �ொத�ொவுககு 

நன்்ி கூ்ிேொர்்கள. �ொத�ொவுககு மி்கவும் ம்கிழச்்ியொ்க இருந்�து. இேி  

வொரந்ன�ொறும் நூை்கத�ிறகு வரனவணடும் என்று மேத�ில் நிலேததுக 

த்கொணடொர்.

Q14 முேல் Q16 வடையுள்ள விைொக்கள் தமற்கண்ட �குேிடயபயொடடி 

அடமந்துள்ளை. �ின்வரும் விைொக்களுககு மி்கப் ப�ொருதேமொை விடடடயத 

தேர்ந்பேடுதது அேன் எண்டணை அடடப்�ினுள் எழுது

Q14. சு்கந்�ியும் அவள �ொத�ொவும் எங்குச் த்ன்்ேர்?

(1) ன்கொவிலுககு

(2) பளைிககு

(3) நூை்கத�ிறகு

(4) ்கலடககு (     )
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Q15. அவர்்கள எந்�ப் புத�்கங்்கலைத ன�ர்ந்த�டுத�ேர்?

(1) �மிழப் புத�்கங்்கள

(2) ஆங்்கிைப் புத�்கங்்கள

(3) ்ீேப் புத�்கங்்கள

(4) சுறறுைொப்�யணை புத�்கங்்கள (    )

Q16. சு்கந்�ி ஏன் புத�்கதல�ப் படிக்கவில்லை?

(1) அவளுககுத �மிழப் புத�்கம் படிக்கத த�ரியவில்லை

(2) அவளுககுத �மிழப் புத�்கம் படிக்கப் பிடிக்கவில்லை 

(3) அவளுககுப் புத�்கம் படிக்கப் பிடிக்கவில்லை 

(4) அவளுககுப் புத�்கம் படிக்கத த�ரியவில்லை (    )

விைொ 17 தமற்கண்ட ்கருதேைிேல் �குேிடயபயொடடி அடமந்துள்ளது. 

அேற்கொை விடடடயக ்கண்டைிந்து ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் ்கடடதேினுள் 

எழுது. (4 மேிப்ப�ண்்கள்)

Q17.  மற் ் ிறுவர்்களுள ஒருவரொ்க உன்லேக ்கற�டை த்ய்துத்கொள. சு்கந்�ியின் 

�ொத�ொ த்ொன்ே ்கல�லய நீயும் ன்கட்டுளைொய். உன் அனுபவதல�ப்பற்ி 

உன் நணபனுககு ஒரு ்ிறு மின்ேஞ்ல் எழுது. 

அன்புளை நணபனுககு

இப்படிககு
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A5  சுயவிடடக ்கருதேைிேல்

�ின்வரும் �குேிடயக ்கருததூன்ைிப் �டி.

ஒரு நொள ரவி னபருந்�ில் பயணம் த்ய்து த்கொணடிருந்�ொன். அவன் 

இருகல்கககுப் பக்கதது இருகல்கயில் மு�ியவர் ஒருவர் வந்து அமர்ந்�ொர். 

மு�ியவர் இ்ங்்க னவணடிய இடம் வந்��ொல், அவர் எழுந்து த்ன்றுவிட்டொர். 

ரவி, அவர் அமர்ந்�ிருந்� இருகல்கயில் ஒரு பணப்லப ்கிலடப்பல�க ்கணடொன். 

ரவி அல�க ்கொவைரிடம் ஒப்பலடக்கைொமொ என்று னயொ்ித�ொன். பி்கு அவன் 

ஒரு முடிவுககு வந்�ொன். 

அந்�ப் பணப்லபலயத �ி்ந்து பொர்த�ொன். அ�ில் முந்நூறு தவளைி இருப்பல�ப் 

பொர்த�ொன். அவன் மற்வர்்கைின் தபொருளமமீது ஆல்ப்படமொட்டொன். அ�ேொல், 

அந்�ப் பணதல�ச் த்ொந்�மொக்கிக த்கொளை நிலேக்கவில்லை. அந்�ப் லபயில் 

அப்தபரியவரின் மு்கவரி இருந்�து. அவன் அந்�ப் தபரியவலரத ன�டிச் த்ன்்ொன். 

�ொன் ்கணதடடுத� பணப்லபலய அவரிடம் ஒப்�டடதேொன். அவர் உடனே 

பணப்லபலய வொங்்கிகத்கொணடு அவலேத �ட்டிக த்கொடுத�ொர். அவர் அவனுககுத 

�ன் நன்்ிலயத த�ரிவிக்க, இருபது தவளைிலய எடுததுக த்கொடுத�ொர். ரவி 

அ�லே வொங்்க மறுததுவிடடொன்.

Q18 முேல் Q22 வடையிலுள்ள விைொக்களுககு தமற்கண்ட �குேியிைிருந்து 

விடடடயக ்கண்டைிந்து எழுது.

Q18.  ரவி எேில் பயணம் த்ய்�ொன்? (1 ம�ிப்தபண)

Q19.  மு�ியவர் ஏன் எழுந்து த்ன்று விட்டொர்? (2 ம�ிப்தபண்கள)
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Q20.  ரவி எேைொல் பணப்லபலய எடுததுகத்கொளைவில்லை?  

(2 ம�ிப்தபண்கள)

Q21.  ரவி அந்�ப் பணப்லபலய என்ை த்ய்�ொன்? (2 ம�ிப்தபண்கள)

Q22.  தபரியவர் �ன் நன்்ிலய எப்�டித த�ரிவிக்க நிலேத�ொர்?  

(2 ம�ிப்தபண்கள)
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*சிைப்புத தேர்்சசிக்கொை �யிறசி்கள்*

A6  ஒைி தவறு�ொடு

�ின்வரும் �குேியில் Q23 முேல் Q27 வடையுள்ள த்கொடிடட இடங்கடள 

நிைப்புவேறகுப் ப�ொருதேமொை விடடடயத தேர்ந்பேடுதது, அேன் எண்டணை 

அடடப்புககுைிககுள் எழுது. 

Q23.  னவலை முடிந்து வடீு �ிரும்பிய அம்மொ �ன் ்லமயல் 

 அசுதேமொ்க இருப்பல�க ்கணடொர். Q23. (    )

Q24. (    )

Q25. (    )

Q26. (    )

Q27. (    )

Q24.  �ேம் �ொன் விருப்பப்படினய �ிரு 

புரிந்�ொள.

Q25.  பைொ  இேிப்பொ்க இருந்�து.

Q26.  என் அப்பொ மேிய  வடீு �ிரும்புவொர்.

Q27.  குைத�ில் அழ்கொே ஓர்  நீந்�ியது.

(1) பழம்     (6) பைம்

(2) அல்    (7) மணம்

(3) அன்ேம்   (8) அலர

(4) னவலையில்   (9) மேம்

(5) னவலையில்   (10) அணணம்
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பசொல் ப�ொருள்

1. குதூ்கைமொ்க ம்கிழச்்ியொ்க (Very happy)

2. �ிரணடு அ�ி்க அைவில் ன்ர்ந்து (Gathered) 

3. வொன்குலட
வொேத�ில் ப்க்க உ�வும் 

குலட(Parachute) 

4. அணிவகுதது Parade / Come in different groups 

5. அங்்கமொ்க பகு�ியொ்க (Session)

6. ஆரவொரம் தபரிய ஒைி (Loud noise)

7. பரவ்ம் மிகுந்� இன்பம் (Great joy)

8. ்கைவரம் குழப்பம் (Disturbance)

9. சுறறுைொப்பயணம்
ஓய்வுககு எே னமறத்கொளளும் பயணம் 

(Tour)

10. ்கறபலே
இல்ைொ� ஒன்ல் மே�ில் 

உருவொக்கிகத்கொளவது (Imagination)

11. மு்கவரி விைொ்ம் (Address)

12. ஒப்பலடத�ொன் ன்ர்ப்பித�ொன் / த்கொடுத�ொன் (Submitted)

13. மறுததுவிட்டொன்
வொங்்க மொட்னடன் என்்ொன்  

(Not accepted / Objected)

14. அசுத�மொ்க சுத�மில்ைொமல் (Dirty)

15. ம�ியம் Afternoon
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விடடதேொள்
தேர்வுதேொள் 1

Q1. நொங்்கள  Q3. நொன்   Q5. உணடது

Q2. படித�ொன்  Q4. அவர்்கள

Q6. 1   Q10. 2   Q14. 3

Q7. 1   Q11. 5    Q15. 1

Q8. 2    Q12. 6    Q16. 1

Q9. 1    Q13. 4 

Q17.  அன்று நொன் நூை்கம் த்ன்்ிருந்ன�ன். �ொத�ொ ஒருவர் �ன் னபத�ிககுத 

�மிழ புத�்கம் ஒன்ல்ப் படிததுகத்கொணடிருந்�ொர். அல� மற் 

்ிறுவர்்களுடன் ன்ர்ந்து நொனும் ன்கட்டுகத்கொணடிருந்ன�ன். எேககு அந்� 

அனுபவம் மி்கவும் பிடித�ிருந்�து.

Q18. ரவி னபருந்�ில் பயணம் த்ய்�ொன்.

Q19.  மு�ியவர் இ்ங்்க னவணடிய இடம் வந்��ொல், அவர் எழுந்து த்ன்றுவிட்டொர்.

.Q20.  ரவி மற்வர்்கைின் தபொருளமமீது ஆல்ப்படமொட்டொன். அ�ேொல் அவன் 

பணப்லபலய எடுததுகத்கொளைவில்லை.

Q21.  ரவி எடுத� அந்�ப் லபயில் அப்தபரியவரின் மு்கவரி இருந்�து. அவன் 

அந்�ப் தபரியவலரத ன�டிச் த்ன்்ொன். பின்ேர் ரவி �ொன்  ்கணதடடுத� 

பணப்லபலய அவரிடம் ஒப்பலடத�ொன்.

Q22.  தபரியவர் ரவிககு �ன் நன்்ிலயத த�ரிவிக்க, இருபது தவளைிலய 

எடுததுக த்கொடுக்க நிலேத�ொர்.

Q23. 2    Q25. 1    Q27. 3

Q24. 7    Q26. 4

சி்கைம் பேொடக்கநிடை 4 ேமிழ்த தேர்வு �யிறசிதேொள் (ேொள் 2)
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