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‘அ’ பிரிவு  
A1 வேற்றுமை 
Q1 முதல் Q5 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேதற்கு ைிகப் பபோருத்தைோன 
வேற்றுமை உருபு ஏற்ற ப ோல்மைத் வதர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்மை அமடப்புக் 
குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

Q1   வேடனின் ____________________ புறப்பட்ட அம்பு மானின் உடம்பில் பாய்ந்தது. 

   1) ேில்லுடன்         3)  ேில்லால்      
   2)   ேில்லிலிருந்து  4)  ேில்லல    (         ) 

     
Q2   கல்பனா தன் ____________________  லம பூசினாள்.  

   1) கண்லை   3)  கண்ணுக்கு 
   2)   கண்ணுடன்       4)  கண்ைிலிருந்து        (         ) 
    

Q3   மாதேன் தன் தாயார் ககாடுக்கும் ____________________ ைிச் ப்படுத்தி தன் 
நண்பனுக்குப் பிறந்தநாள் பரிலச ோங்கினான்.  

   1) பைத்லத   3)  பைத்தால்  
    2)   பைத்தின்    4)  பைத்துடன்          (         ) 

 
Q4   தங்கச்சங்கிலிலயத் ____________________ பறிபகோடுத்த மூதாட்டி கசய்ேதறியாது 

திலகத்து நின்றார்.  

   1) திருடலன   3)  திருடனுக்கு 
   2)   திருடனால்     4)  திருடனிடம்    (         ) 

      
Q5   ேருகிற ேிடுமுலறயில் நாங்கள் ____________________ சுற்றுப்பயைம் கசல்ல  

திட்டமிட்டுள்வ ாம்.   
 

   1) மவலசியாேிடம்  3)  மவலசியாேிற்கு  
   2)   மவலசியாேிலிருந்து  4)  மவலசியாவோடு       (         ) 

 

 

வதர்வுத்தோள் 
1 
 

1                                                         
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A2  ப ய்யுள் / பழபைோழி 

Q6 முதல் Q10 ேமையுள்ள ப ய்யுள்/பழபைோழிமை நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற 
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

 
Q6 ஈன்ற ப ாழுேின் ப ரிதுவக்கும் ேன்மகனைச்  

________________________ எைக்தகட்ட ோய். 
 

       1) சாணக்கியன்         3) சான்தறான் 
2) நல்லவன்          4) சாது            (         )  
 

Q7 ________________________ இருந்ோல் ஆகாேதும் ஆகும்.  

1)  ண்பு     3) அழகு 
2)  யம்            4) அன்பு     (         ) 

 

Q8 நன்றி மறப் து நன்றன்று நன்றல்லது 
 அன்தற மறப் து _________________________. 
 

1) நன்று     3) நல்லது 
2) சிறப்பு      4) நல்லேல்ல    (         ) 

 

Q9 ஒருவர் ப ானற __________________________ நட்பு. 
 

1) ஒருவர்                3) மூவர் 
 2) இருவர்    4)     நால்வர்     (         ) 
 
 
Q10 இன்னாகசய் தாலை ஒறுத்தல் அேர்நாை 
 ________________________ கசய்து ேிடல். 

 
1) இன்னல்   3) நன்னயம் 
2) இன்பம்    4) நாையம்    (         ) 
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 A3  அமடபைோழி / எச் ம் 

Q11 முதல் Q15 ேமையுள்ள அமடபைோழி/எச் த்மத நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற      
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

Q11 நூலகத்திற்குச் கசன்ற பாலன் அங்குள்  புத்தகங்கல  _________________________ 
 பார்த்தான். 
  
 1) ேிைட்டி      3) மிைட்டி  

2) புைட்டி      4) எழுதி       (         ) 

 
Q12 பள் ி முகாமில் ______________________ சம்பேங்கல ச் சுதா தன் தாயாரிடம் 

கூறினாள்.   
 
 1) நடந்து      3) நடந்த  
 2) நடந்தது     4) நடந்ததால்    (         ) 

 
Q13 பறலே ஒன்று பநடுவநைைோக இலை வதடி ______________________ திரிந்தது.  
 
 1) நடந்து      3) குதித்து    
 2) ஓடி       4) பறந்து     (         ) 

 
Q14 ேடீ்டில் ______________________ உைலே நீண்ட வநைம் ஆறலேத்து உண்பது 

உடல் நலத்திற்கு வகடுகமள ேில ேிக்கும்.   
 
 1) சலமத்த     3) சலமக்காத   
 2) கபாரிக்காத     4) ோங்கிய    (         ) 
      
  
Q15 இக்கால கபற்வறார்கள் தங்கள் பிள்ல கள் எல்லாப் பாடங்க ிலும்  

__________________ வதர்ச்சி கபற வேண்டும் என்வற ேிரும்புகிறார்கள்.  
 
 1) குலறந்த     3) ஓை வு  

2) சிறப்பு      4) வபாதுமான    (         ) 
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  A4  முன்னுைர்வுக் கருத்தறிதல் 

Q16 முதல் Q20 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடத்மத நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற 
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்)  
 
        நீச்சல் ஒரு சிறந்த உடற்பயிற்சி ஆகும். அது நம் உடலில் ஏற்படும் பலேித 
வநாய்கல  (16) _______________________. அது மட்டுமின்றி, நம் லககளுக்கும் 
கால்களுக்கும் அதிக பயிற்சிலய அ ித்து நம் உடலினை ேலுேலடயச் கசய்யும்.                  
(17) _______________________ நாம் சிறு ேயதிலிருந்வத கற்பது சிறந்ததாகும். அதற்கு 
காைைம், நாம் சிறுேர்க ாக இருக்கும்வபாது நம் தம கள் அதிக ேல ந்து 
ககாடுக்கும் தன்லமலயப் கபற்றிருக்கும்  (18) _______________________ நம் லககளுக்கும் 
கால்களுக்கும் நீச்சல் பயிற்சிலய வமற்ககாள்ேதில் எவ்ேித சிைமும் இருக்காது. 
வமலும் கபரியேர்கல ேிடச் சிறுேர்களுக்வக நீருக்குள் இறங்கும் பயம்  
குலறோகும். 

 தற்வபாது நீச்சல் பயிற்சி மாைேர்களுக்கு இன்றிைமைைோதது என்பலத 
உைர்ந்து சில பள் ிகள் அப்பயிற்சிலயத் தத்தம் பள் ிக ிவலவய ேழங்குகின்றன. 
அத்தலகய (19) _______________________ இல்லாத பள் ியில் பயிலும் மாைேர்கள் 
அேர்கள் குடியிருக்கும் சுற்று ேட்டாைத்தில் அலமக்கப்பட்ட நீச்சல் கு ங்களுக்குச் 
கசன்று நீச்சல் பயிற்சிலயப் கபற்றுக்ககாள் லாம். அங்கிருக்கும் மகவதர்ந்த 
பயிற்றுநர்கள் முலறயான நீச்சல் பயிற்சிலய அேர்களுக்கு (20) _______________________. 
நீச்சல் ஓர் அரிய ோழ்லகத் திறன். எனவே, நாம் அலத முலறயாகக் கற்றுப் பயன் 
அலடவோம். 

 

  Q16  1) நீங்கும்    
    2)   தீர்க்கும்       
 3)  ேிைட்டும் 
 4)  அழிக்கும்         (         ) 

  
  Q17  1) பாடத்லத   

 2)   பயிற்சிலய        
 3)  நீச்சலல  

   4) கல்ேிலய         (         ) 
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Q18  1) எனினும்    
     2)   என்றால்       
  3)  என்றும் 
  4)  என்பதால்         (         ) 
  
Q19  1) பைம்    
     2)   ேசதி       
  3)  இடம்  
   4)  ோய்ப்பு         (         ) 
 
Q20   1) ேழங்குோர்கள்    
     2)   ேிற்பார்கள்       
  3)  ோங்குோர்கள்  
  4)  கபறுோர்கள்         (         ) 
   

  

  B5  பதரிவுேிமடக் கருத்தறிதல் 

 பின்ேரும் பகுதிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 

ஓர் ஊரில் இல ஞன் ஒருேன் ோழ்ந்து ேந்தான். அேன் தன் தாய்மீது 
உயிலைவய லேத்திருந்தான். அேன் ஒரு பச்லசக்கி ிலயயும் ே ர்த்து ேந்தான். தன் 
தாய்மீது லேத்திருந்த அன்பு வபாலவே அந்தக் கி ி மீதும் பாசம் லேத்திருந்தான். 
ஓய்வு கிலடக்கும் வநைகமல்லாம் அந்தக் கி ியுடன் ககாஞ்சி ேில யாடுோன். 

 திடீகைன்று ஒரு நாள் இல ஞனின் தாய் வநாய்ோய்ப்பட்டார். படுத்த 
படுக்லகயாகக் கிடக்கும் தன் தாயின் நிலலலயக் கண்டு இல ஞன் கநாந்து 
வபானான். அேருலடய வதலேகல  எல்லாம் உடனுக்குடன் பூர்த்தி கசய்து அேலைக் 
கண்ணும் கருத்துமாகக் கேனித்து ேந்தான். 

 தன் தாய்க்குச் சிகிச்லச அ ித்த மருத்துேர் அேர் நன்றாக ஓய்வு எடுக்க 
வேண்டும் என்றும், அப்வபாதுதான் அேரின் உடல்நிலல ேிலைேில் வதறும் என்றும் 
கூறினார். இலதச் ப ேியுற்ற இல ஞன் தன் தாய் நன்றாக உறங்க வேண்டும் என்று 
எண்ைினான். ஆனால், அேலை நிம்மதியாகத் தூங்க ேிடாமல் தன் பச்லசக்கி ி 
அவ்ேப்வபாது “கிக்கீ, கிக்கீ” என்று கத்திக்ககாண்டிருப்பலத அேனால் கபாறுத்துக் 
ககாள்  முடியேில்லல. உடவன அந்தக் கி ிலய அப்புறப்படுத்திேிட 
முடிகேடுத்தான். 
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மறுநாள் இல ஞன் கி ிலயக் கூண்வடாடு தூக்கினான். தன் நண்பன் 
ஒருேனிடம் அலத ஒப்பமடத்தோன். அலதக் கண்ணும் கருத்துமாகப் பார்த்துக் 
ககாள்ளும்படிச் கசால்லிேிட்டுச் கசன்றான். இல ஞன் தன் இல்லத்லத அலடந்ததும், 
''மகவன, இங்கிருந்த நம் கி ி எங்வக?‘‘ என்று தாயார் ேினேினார். அதற்கு இல ஞன், 
''இல்லல அம்மா, இந்தக் கி ி உங்கல த் தூங்க ேிடாமல் கத்திக்ககாண்வட 
இருந்தது. அதனால், அலத என் நண்பன் ேடீ்டில் ேிட்டுேிட்வடன். எனக்கு உங்கள் 
உடல்நலம்தான் முக்கியம் அம்மா. இனி நீங்கள் நன்றாகத் தூங்கலாம்,‘‘ என்று பதில் 
அ ித்தான்.  

''மகவன, ஒரு குடும்பம் என்றால் அதில் பல உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள். 
ஒவ்கோருேரும் ஒவ்கோரு ேிதமாகத்தான் நடந்துககாள்ோர்கள். நாம்தான் 
கபாறுத்துப் வபாகவேண்டுவம தேிை, அேர்கல  நாம் ேிைட்டக்கூடாது. இந்தக் கி ி 
நம் குடும்ப உறுப்பினர்க ில் ஒன்று. அது எப்வபாதுவம எனக்குத் கதாந்தைோக 
இருந்தது இல்லல. முதலில், அலத இங்வக ககாண்டு ோ,‘‘ என்று தாயார் அன்புடன் 
கூறினார். சற்று வநைத்தில் இல ஞன் முகமலர்ச்சியுடன் ேடீு திரும்பினான். அேன் 
லகயில் பச்லசக்கி ி இருந்தது. 

 
Q21 முதல் Q24 ேமையுள்ள ேினோக்கள் வைற்கண்ட பகுதிமைபைோட்டி 
அமைந்துள்ளன. ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிை ைிகப் பபோருத்தைோன 
ேிமடமைத் வதர்ந்பதடுத்துஅதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது.             
(8 ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q21 இல ஞன் யார்மீது அதிக பாசம் லேத்திருந்தான்? 

1) தன் தாய்மீது மட்டும் அதிக பாசம் லேத்திருந்தான் 
2) தன் கி ிமீது மட்டும் அதிக பாசம் லேத்திருந்தான் 
3) தன் தாய்மீதும் கி ிமீதும் அதிக பாசம் லேத்திருந்தான் 
4) தன் கி ிலய ேிடத் தாய்மீது அதிக பாசம் லேத்திருந்தான்   (         ) 

 
Q22 இல ஞன் கநாந்து வபாகக் காைைம் என்ன? 
 

1) தன் தாய்க்கு உடல் நலமில்லாமல் வபானதால் 
2) தன் தாயின் வதலேகல க் கேனிக்க வேண்டி இருந்ததால் 
3) தன் கி ியுடன் ககாஞ்சிப் வபச வநைம் கிலடக்காததால் 
4) தன் தாய் எப்வபாதும் படுத்துக் ககாண்வட இருந்ததால்    (         ) 
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Q23 தாயின் உடல்நிலல எப்வபாது ேிலைேில் குைமலடயும் என்று மருத்துேர் 
கூறினார்?  

1) கி ி கத்துேலத நிறுத்தும்வபாது 
2) தாய் நன்றாகத் தூங்கும்வபாது 
3) மருத்துேர் சிகிச்லச அ ிக்கும்வபாது 
4) தாய் நன்றாக ஓய்வு எடுக்கும்வபாது      (         ) 

 
Q24 இல ஞன் ஏன் கி ிலயத் தன் நண்பன் ேடீ்டில் ேிட்டான்? 

1) அது தன் தாய்க்கு வநாலய உண்டாக்கியதால் 
2) அது 'கிக்கீ, கிக்கீ‘ என்று கத்தியதால் 
3) அது கத்தி தன் தாலயத் தூங்கேிடாமல் கசய்ததால் 
4) தன் நண்பன் அதலன நன்றாகக் கேனிப்பான் என்பதால்    (         ) 

  

 ப ோற்பபோருள்  

ேினோ Q25-இல் இடம்பபற்றுள்ள ப ோல்ைின் பபோருமள உைர்த்தும் 
 ரிைோனப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து 
அதன் எண்மை அமடப்புக் குறிக்குள் எழுது. (2 ைதிப்பபண்கள்) 

Q25 கசேியுற்ற 
  

 1) வகட்ட       3) அறிந்த   
    2) மறுத்த      4) ேிரும்பிய    (         ) 
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 ‘ஆ’ பிரிவு 

 C6  ஒைி வேறுபோட்டுச் ப ோற்கள்  

பின்ேரும் பகுதிைில் Q26 முதல் Q29  ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள 
நிைப்புேதற்குப் பபோருத்தைோன ேிமடமைத் வதர்ந்பதடு. அதன் எண்மை 
அமடப்புக் குறிக்குள் எழுது. (8 ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q26 ேடீ்டில் தனியாகயிருந்த பாலு கதவு மைி ஒலித்ததும் யாகைன்று பார்க்கக் 

கதலேத் திறந்தான். ஆனால் அங்கு யாரும் இல்லாதலதக் கண்டதும் 
அேனுக்கு _________________________ ஏற்பட்டது.             (         )  

 

Q27  என் தாயார் இந்தியாேிலிருக்கும் என் பாட்டிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். பிறகு 
அலத ஓர் _________________________ லேத்து  என்லன அஞ்சல் கபட்டியில் 
வபாட்டுேிடும்படிக் கூறினார்.        (         ) 

 

Q28  முகிலனுக்கு இைண்டு தினங்க ாகக் காய்ச்சல் அதிகமாக இருந்தது. அதனால், 
அேன் _________________________ ஓய்வு எடுத்துக்ககாண்டான்.    (         ) 

 

Q29 கசல்லப்பிைாைி ே ர்க்கவேண்டும் என்பது ைாைியின் நீண்ட நாள் ஆலச. 
எனவே, தன் பிறந்தநாள் பரிசாக என்ன வேண்டும் என்று அம்மா வகட்டவபாது 
தனக்கு _________________________ ஒன்லற ோங்கித் தரும்படிச் கசான்னாள்.  

                                                                        (       )
   
 
 

 

 

 

 
 
 

 
1) பைியிலிருந்து 

 

 
2) உலறயில் 

3) கிலி 
 

4) பைலே 

5) பனியிலிருந்து 
 

6) உலையில் 

7) பறலே 
 

8) கிழி 
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D7 கருத்து ேிளக்கப்படக் கருத்தறிதல் 

பின்ேரும் ேிளம்பைத்மதக் கருத்தூன்றிப் படி. 

 

ேந்துேிட்டது !!! 
 

ப ம்போேோங் குழுத் பதோகுதி நற்பைி ைன்றத்தின் 
 ேோல் கிண்ைம் 2019 

இப்வபாட்டியில் கதாடக்கநிலல 4 முதல் 6 ேலை 
பயிலும் மாைேர்கள் கலந்துககாள் லாம். 

 
 பாட்டுப் வபாட்டி 
 நடிப்புப் வபாட்டி 
 திருக்குறள் வபாட்டி 
 வபச்சுப் வபாட்டி 

 
ஆகிய வபாட்டிக ில் கலந்துககாள்  பள் ிகள் தங்கள் மாைேர்கல ப் பதிவு 
கசய்யலாம். அலனத்துப் பள் ிகளுக்கும் ோய்ப்ப ிக்க ஒரு பள் ி குலறந்தது      

10 மாைேர்கல  மட்டுவம அனுப்பலாம். திருக்குறள் வபாட்டிக்குத் கதாடக்கநிலல    
6-இல் படிக்கும் மாைேர்கள் மட்டுவம பங்ககடுக்க முடியும். 

 
கேற்றியா ர்களுக்குக் காத்திருக்கும் பரிசுகள் (அலனத்துப் வபாட்டிகளுக்கும்) 

 
 முதல் பரிசு     - $50 புத்தகப் பற்றுச்சீட்டு 
இைண்டாம் பரிசு - $30 புத்தகப் பற்றுசீட்டு 
மூன்றாம் பரிசு  - $20 புத்தகப் பற்றுசீட்டு 

 
குலறந்தது 3 வபாட்டிக ில் கேல்லும் பள் ிக்குச் சோல் கிண்ைத்லதத் 
தட்டிச் கசல்லும் ோய்ப்புண்டு. 
 

தோைதிக்கோதரீ்கள் ! 
இன்வற பதிவு கசய்யுங்கள் - www.savaalkinam2019.com என்ற இலைய 
முகேரியில் பதிவு கசய்ய வேண்டிய இறுதி நாள் 31.01.2019. 

 
 
 
 

http://www.savaalkinam2019.com/
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Q30 முதல் Q33 வரை இடம்பெற்றுள்ள வினாவிற்கும் உரிய மிகப் பொருத்தமான 
விரடரயத் ததர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்ரை அரடப்புக்குறிக்குள் எழுது. 
சுயவிரட வினாவிற்கு விளம்ெைத்திலிருந்து விரடரயக் கண்டறிந்து எழுது. (10 
மதிப்பெண்கள்) 
 
Q30 திருக்குறள் வபாட்டி யாருக்காக நடத்தப்படுகிறது?  
 
 1) அலனத்துத் கதாடக்கப் பள் ி மாைேர்களுக்காக 
 2) கதாடக்கநிலல 6-இல் பயிலும் மாைேர்களுக்காக 
 3) கதாடக்கநிலல 4-இல் பயிலும் மாைேர்களுக்காக    

4) பசம் ாவாங் கதாடக்கநிலல பள் ி மாைேர்களுக்காக    (         ) 
 
Q31 ஒரு பள் ி ஏன் 10 மாைேர்கல  மட்டுவம வபாட்டிகளுக்கு அனுப்ப முடியும்? 
 

1) அப்வபாதுதான் எல்லாப் பள் ிகளுக்கும் பங்ககடுக்க ோய்ப்புக் கிலடக்கும் 
 2) அப்வபாதுதான் எல்லா மாைேர்களுக்கும் பங்ககடுக்க ோய்ப்புக் கிலடக்கும் 
 3) அப்வபாதுதான் எல்லா மாைேர்களுக்கும் பரிசு கிலடக்கும் 
 4) அப்வபாதுதான் எல்லாப் பள் ிகளுக்கும்  ரிசு கினடக்கும்   (         ) 
 
Q32 சோல் கிண்ைத்லத ஒரு பள் ி தட்டிச் கசல்ல எப்வபாது ோய்ப்பு 

ேழங்கப்படும்?  
 
 1) மூன்று வபாட்டிக ில் பங்ககடுக்கும்வபாது 
 2) மூன்று வபாட்டிகளுக்கு வமல் கேல்லும்வபாது 
 3) மூன்று வபாட்டிக ில் குலறந்தது கேல்லும்வபாது 
 4) மூன்று வபாட்டிகளில் குனறந்ேது  ங்பகடுக்கும்த ாது    (         ) 
 
 
Q33 சோல் கிண்ைத்லதத் தட்டிச் கசல்ேதற்கு ஒரு பள் ி என்ன கசய்ய   

வேண்டும்? (4 மதிப்கபண்கள்)  
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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D8  சுைேிமடக் கருத்தறிதல்  
 
பின்ேரும் கட்டுமைப் பகுதிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 
 
 ஒரு காட்டில் நிலறய மைங்கள் இருந்தன. மைங்கள் யாவும் வநைாகவும் 
உயைமாகவும் ே ர்ந்து அந்தக் காட்லட அலங்கரித்திருந்தன. மைங்கள் யாவும் 
கம்பைீமாக நின்று தங்க ின் ே ர்ச்சிலய நிலனத்துப் கபருலமப்பட்டுக் 
ககாண்டிருந்தன.  

 அேற்றுள் ஒவை ஒரு மைம் மட்டும் ேல ந்து ேல ந்து ே ர்ந்து 
குட்லடயாகக் காட்சி அ ித்தது. இதனால், அந்த மைம் மற்ற மைங்கல ப் பார்த்து 
தானும் அலே வபால் இல்லலவய என்று மனத்திற்குள் ஏங்கியது. 

 குள்  மைத்லதப் பார்த்து மற்ற மைங்கள் ஏ னமாகச் சிரித்தன. ''ஏய் மைவம,நீ 
மட்டும் ேல ந்து ே ர்ந்து பார்ப்பதற்கு எவ்ே வு அேைட் ைைோக இருக்கிறாய். 
எங்கல ப் பார், எவ்ே வு உயைமாக, காண்பேர் கண்களுக்கு எவ்ே வு கேர்ச்சியாக 
இருக்கிவறாம். உன் பக்கத்தில் நிற்பதற்வக மிகவும் அேமானமாக இருக்கிறது,‘‘ என்று 
சிறித வுக்கூட மனத்தில் ஈைைில்ைோைல் கூறின. இலதக் வகட்ட குள்  மைத்தின் 
மனம் வமலும் புண்ைாகியது. ஏன் தன்லன மட்டும் இலறேன் இவ்ோறு பலடத்தான் 
என்று கடவுல  கநாந்துககாண்டது. 

 ஒரு நாள் அந்தக் கானகத்திற்கு நிலறய மைகேட்டிகள் ேந்தார்கள். காட்டில் 
நிலறய உயைமான மைங்கள் இருப்பலதக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள். இலே தங்களுக்கு 
உறுதியான, வநைான பலலகலயக் ககாடுக்கும் என்பதால் அங்கிருந்த உயைமான 
மைங்கல  எல்லாம் வகாடரியால் கேட்டி ேழீ்த்தத் கதாடங்கினார்கள். உயைமான 
மைங்கள் ஒவ்கோன்றாகச் சாய்ந்து ேழீ்ேலதக் கண்ட குள்  மைம் தனக்கும் இந்தக் 
கதிதான் ஏற்படப் வபாகிறது என்று எண்ைி பீதிைமடந்தது. உயர்ந்து நின்ற மிடுக்கான 
மைங்கள் யாவும் மைகேட்டிக ால் ஒவ்கோன்றாக கேட்டப்பட்டன.  

 மைகேட்டிகள் குள்  மைத்தின் பக்கம் திரும்பினார்கள். குள்  மைம் 
கேடகேடுத்துப் வபானது. மைகேட்டிக ில் ஒருேன் குள்  மைத்லத கேட்ட ேந்தான். 
அலதக் கண்ணுற்ற மற்கறாருேன், ''நிறுத்து! இந்த மைம் மிகவும் ேல ந்து 
இருக்கிறது. இலத கேட்டுேதன் மூலம் வநைான பலலக எதுவும் நமக்குக் 
கிலடக்காது. இது பயனற்றது. எனவே, இலத கேட்ட வேண்டாம்,‘‘ என்று கேட்ட 
ேந்தேலனத் தடுத்தான். பின் மைகேட்டிகள் யாேரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள். 
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குள்  மைம் தன் அேலட்சைமான வதாற்றவம தன்லனக் காப்பாற்றியது என்று 
எண்ைி எல்மைைில்ைோ ஆனந்தம் அலடந்தது. உயர்ந்திருந்த மைங்கள் யாவும் 
சாய்ந்து கீவழ கிடக்கும் பரிதாப நிலலலயப் பார்த்து ேருத்தம் அலடந்தது. 

 
Q34  முதல் Q40 ேமையுள்ள ேினோக்களுக்கு வைற்கண்ட பகுதிைிைிருந்து 
ேிமடகமளக் கண்டறிந்து எழுது. (22 ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q34  காட்டில் இருந்த மைங்கள் எவ்ோறு காட்சிய ித்தன? (2 ம) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Q35 காட்டில் இருந்த ஒரு மைம் மட்டும் எவ்ோறு இருந்தது? எதற்காக 
ேருத்தப்பட்டது?(3 ம) 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Q36  குள்  மைம் வமலும் துன்பம் அலடந்ததற்குக் காைைம் என்ன? (3 ம)  
 
 

 ________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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Q37  குள்  மைத்திற்கு எது பயத்லத ஏற்படுத்தியது? (3 ம) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Q38  மைகேட்டிகள் ஏன் குள் மைத்லத கேட்டேில்லல? (4 ம) 
 
  

________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Q39  குள்  மைத்லத மைகேட்டிகள் கேட்டாதவபாதும் அது ஏன் ேருத்தமலடந்தது?   

(3 ம) 
 
  

________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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Q40 குள்  மைம் மற்றேர்கள்மீது அன்பு ககாண்டது என்பலத உைர்த்தும்            
சம்பேத்லதச் சுட்டிக்காட்டி உன் நண்பனுக்குக் குறிப்பு எழுது. (4 ம) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

அன்புள்ள நண் னுக்கு 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
இப் டிக்கு 
உன் தோழன் 
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அருஞ்ச ொற்ச ொருள் 
  தேர்வுத்ேொள் (1 TO 12)  

தேர்வுத்ேொள் 1 
 
1. மிச் ப் டுத்ேி   - த மித்து (Save) 
2.  றிச ொடுத்ே   - இழந்ே (Lost) 
3. இன்னல்   - துன் ம் (Sorrow) 

4. செடுதெரமொ    - ெீண்ட தெரமொ  (For a long time) 

5. த டு ளை   - ேீளம ளை (Bad for Health)  
6. ேள  ள்   - உடலின்  ளேப்  குேி ள் (Muscles)  
7. இன்றியளமயொேது  - முக் ியமொனது (Important) 
8. ள தேர்ந்ே   - தேர்ச் ியளடந்ே (Being expert) 
9. அப்புறப் டுத்ேிவிட  - ெீக் ிவிட (Remove) 
10. ஒப் ளடத்ேொன்  - ச ொண்டு த ர்த்ேொன் (Hand over) 
11. அவலட் ணமொ   - அ ிங் மொ /அழ ில்லொே (Ugly)  
12. ஈரமில்லொமல்   - இரக் மில்லொமல் (Mercilessly) 

13.  ேீியளடந்ேது   -  யந்ேது (Feared / Terrified)  
14. எல்ளலயில்லொ  - அைவில்லொ (Abundance) 

 
தேர்வுத்ேொள் 2 
 
1.  ைவொடி   - ேிருடி (Stolen) 
2.  ின்வொங்    - ஒதுங்குவது (Retreat in duty / backout) 
3. மறம்    - வரீம் (Brave) 
4. உரிய    - ச ொந்ேமொன (Designated place) 
5. ச ருக்கு   - ஆணவம் (Arrogance) 

6. ேொவரங் ளுக்கு  - மரஞ்ச டிச ொடி ளுக்கு (For Plants)  
7. துவண்டு   -  ொய்ந்து (Dealt / Falling) 
8. ெொட்டம்    -  விருப் ம் / ஆள  (Desire) 
9. ம ியவில்ளல   - அடங் வில்ளல (Disobey) 
10. எட்டியது   - த ட்டது (Heard) 
11. ேீனி    - உணவு (Food) 

12. ெீரொட்டுவது   - குைிப் ொட்டுவது (Bathing)  

13. பு ிப் ொர்   - உண் ொர் (Will eat) 

14. ஆணவத்துடன்  - ச ருக்குடன் / ேிமிருடன் (Arrogance) 
15.  னிவு    - அன்பு (Kindness) 
 

 

 



 
 
விடைத்தாள் 
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தேர்வுத்ோள் 9  
1. 4 13. 4 25. 2 

2. 3 14. 1 26. 3 

3. 1 15. 4 27. 7 

4. 2 16. 1 28. 5 

5. 3 17. 3 29. 8 

6. 2 18. 1 30. 2 

7. 1 19. 4 31. 3 

8. 2 20. 3 32. 1 

9. 3 21. 4  
10. 4 22. 2  

11. 3 23. 3  

   12.   2      24.  2 

33. கெய்தியாளர் தவளலக்கு விண்ணப்பிக்க ஒருவர் தமிழ்கமாழியில் ெிறப்புத் ததர்ச்ெி 
கபற்றிருக்க தவண்டும். தமலும் தமிளழச் ெரளமாக வாெிக்கவும், எழுதவும் 
கதரிந்திருக்தவண்டும். அதுமட்டுமன்றி, கபாதுமக்களிடம் கூச்ெமின்றிப் தபட்டி காணும் 
திறனும் இருக்க தவண்டும். 

34.  தநர்ளமயுடன் இருப்பவர்கள்மீது நமக்கு நம்பிக்ளக பிறக்கும். நம்பிக்ளக பிறக்கும்தபாது 
அவர்களிடம் நாம் கபரும் கபாறுப்புகளள ஒப்பளடத்து அவளரப் தபாற்றுதவாம். தநர்ளம 
இத்தளகய உயர்வுகளள ஒருவருக்குக் ககாடுக்கும். 

35.  தமது கழகத்தில் அதிக இளளயர்கள் எதிர்காலத்தில் பணியாற்ற தவண்டும் என்று 
எண்ணிய இராமன் ஒரு தநர்முகத் ததர்ளவ ஏற்பாடு கெய்து கபாருத்தமான 
இளளஞர்களளக் கழகத்தில் தெர்த்துக்ககாள்ள விரும்பினார். 

36.  அடக்கமாகவும் பணிவாகவும் இருந்த அந்த இளளஞன் இராமன் எதிர்பார்த்த 
பதில்களளச் கொல்லவில்ளல. அதனால், அவனுக்கு தவளல கிளடக்கவில்ளல.  

37.  தநர்முகத் ததர்வுக்கு வந்த இளளஞர்களளச் தொதளன கெய்து முடிக்க மாளல மணி 
ஐந்தாகிவிட்டது. அதன்பிறகு தவளலக்குத் தகுதியானவர்களின் பட்டியளல உறுதிப் 
படுத்திவிட்டு இராமன் இரவு ஏழு மணிக்குத் தன் அளறளயவிட்டு கவளிதய வந்தார்.   

38.  தவளலயில்ளல என்று இராமன் திருப்பி அனுப்பிய அந்த இளளஞன் இரவு ஏழு 
மணியாகியும் வடீ்டுக்குப் தபாகவில்ளல. அவன் தவளல தகட்கத்தான் தனக்காகக் 
காத்திருக்கிறான் என்று தவறாக எண்ணியதால் இராமன் இளளஞனிடம் கடுளமயாகப் 
தபெினார்.   

39.  இளளஞன் இராமன் அலுவலகத்திலிருந்து தனக்குப் தபாக்குவரத்துக்காகத் தவறுதலாகக் 
ககாடுத்த அதிக பணமான பத்து ரூபாளயத் திருப்பிக்ககாடுக்க இராமன் வரும்வளர 
காத்திருந்தான். பின் அவரிடம் ககாடுத்த பிறதக வடீ்டுக்குச் கென்றான். இவ்வாறாக 
இளளஞன் தன் தநர்ளமளய கவளிக்காட்டினான்.  

40.  இளளஞன் தநர்ளமயானவர். அதிகமாகத் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பணத்ளதத் திரும்பக் 
ககாடுக்க கவகு தநரம் காத்திருந்ததிலிருந்து நாம் இளத அறியலாம். இப்படிப்பட்ட 
குணம் உளடயவளர தவளலக்கு நியமித்தால் அவர் கண்டிப்பாக தநர்ளமயுடன் 
உளழத்து நிறுவனத்திற்கு நற்கபயர் கபற்றுத் தருவார் என்று இராமன் 
நிளனத்திருக்கலாம். அதனால், அவர் இளளஞனுக்கு தவளல ககாடுத்தார். நன்றி! 
(அல்லது ஏற்புளடய மற்ற காரணங்கள்)  
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