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                                          70                                                
‘அ’ பிரிவு 

A1 மரபுத்த ொடர்கள், இணைதமொழிகள் (10 ம ிப்தபண்கள்) 
  
பின்வரும் வொக்கியங்களில் ககொடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவ ற்ககற்ற த ொற்தறொடர்கள் 
அடியில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு ககொடிட்ட இடத்ண யும் நிரப்புவ ற்ககற்ற 
மிகப் தபொருத் மொன த ொற்தறொடணரத் க ர்ந்த டுத்து அ ன் எண்ணை மட்டும் 
விணடத் ொளில் எழு வும். 
  

Q1   கணிதத் ததர்வில் வினாக்களைச் சரியாக வாசிக்காமல் ______________________________ 
விளையயழுதிய மாலா தேர்ச்சி பெறவில்லை. 

Q2 சீதாவும் கீதாவும் அன்று முதல் இன்றுவளை ஒருவருக்யகாருவர் 
______________________________ வாழ்ந்து வருகிறார்கள். 

Q3 உலக யமாழிகைிதலதய தமிழ்யமாழி ஓர் இனிளமயான 
______________________________ யமாழியாகக் கருதப்படுகிறது.  

Q4 ______________________________ ளவத்துக்யகாண்டு ஒருவளைப் பற்றி எடுக்கும் முடிவு 
எப்யபாழுதும் தவறான பாளதக்தக இட்டுச் யசல்லும். 

Q5 நம் முன்தனார்கள் விகரொ ிகணளக்கூை ______________________________ மன்னிக்கும் 
பண்ளபக் யகாண்டிருந்ததாதல இன்றுவளை தபாற்றப்படுகின்றனர். 

 

 

  1. பழி வாங்காமல்  6. அவசைக்குடுக்ளகத்ேனமாக 

  2. யவட்டிப் தபச்சில்  7. அள்ைியிளறத்த 

  3. ஒப்புயர்வற்ற  8. விட்டுக்யகாடுத்து 

  4. ஒட்டி உலர்ந்த  9. கண்ைளதயும் தகட்ைளதயும்  

5. தளலதமற்யகாண்ை  10. ஒத்துப்பாடிய 
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A2   வொக்கியங்கணள முடித்த ழுது ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் வொக்கியங்கணளப் தபொருத் மொன த ொற்கணளக் தகொண்டு முடித்து எழு வும். 
அவ்வொறு முடிக்கப்தபறும் வொக்கியங்கள் ஒவ்தவொன்றும் அ ற்கு முந் ிய 
வொக்கியத் ின் கருத்ண கய தகொண்டிருக்க கவண்டும். உன் விடைகடை மட்டும் 
விடைத்ோைில் எழுேவும். 

  
Q6 குழந்ளதகைிளைதய தசமிப்புப் பழக்கத்ளத வைர்க்கப் பல்தவறு வங்கிகள் 

யசயல்பட்டு வருகின்றன. 

       
 பல்தவறு வங்கிகள் யசயல்படுவது ________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

Q7 தனிமனிதன் துன்பமின்றி இன்பமாக வாழ நல்ல குடும்பம் இன்றியணமயொ து. 

நல்ை குடும்பம் இருந்தால்தான் ____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

Q8 தமிழ்த் திளையிளசப் பாைல்கள் எழுதுவதில் கவிஞர் ளவைமுத்துதவ 
ேனிச்சிறப்புற்றுத்  ிகழ்கிறார். 

கவிஞர் ளவைமுத்துளவத் தவிை ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Q9 சிங்கப்பூரின் 53ஆவது பிறந்தநாளை இந்த ஆண்டும் மக்கள் ககொலொகலமொகக் 
யகாண்ைாடினர். 

சிங்கப்பூரின் 53ஆவது பிறந்தநாள் _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Q10 அறிவியல் யபருக்கமும் யதாழில்நுட்ப வைர்ச்சியுதம இன்று மனிதளனக் 
கட்டுப்படுத்துகின்றன. 

        இன்று மனிதன் கட்டுப்படுவதற்கு _________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 
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A3   அணமப்புச் த ொற்கள் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் பகு ியில் ககொடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவ ற்ககற்ற அணமப்புச்த ொற்கள், 
பகு ியின் அடியில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு ககொடிட்ட இடத்ண யும் 
நிரப்புவ ற்ககற்ற மிகப் தபொருத் மொன த ொல்ணலத் க ர்ந்த டுத்து, அ ன் எண்ணை 
மட்டும் விணடத் ொளில் எழு வும். 
  

         ‘கூடி வாழ்ந்தால் தகாடி நன்ளம’ என்பார்கள். ஆனால், இன்ளறய காலக்கட்ைத்தில் 

“ஒற்றுளம என்பதற்குப் யபாருள் என்ன?” என்று தகட்கிறார்கள். இதனால், குடும்பத்திலும் 

அலுவல்களிலும், ஏன் நண்பர்கைிைத்திலும்கூை பல Q11. __________________________________ 
ஏற்படுகின்றன. எல்தலாரிைத்திலும் ஒற்றுளமளய எதிர்பார்ப்பது மிகவும் கடினமான 
யசயல். ஏயனனில், இன்ளறயக் காலக்கட்ைத்தில் தன்ளன யாைாவது கட்டுப்பாட்டிற்குள் 

யகாண்டுவை நிளனத்தால், யகாண்டுவை Q12. __________________________________  தனிளம 
ஆக்கப்படுகிறார்கள். இதற்காகதவ யபரிய நிறுவனங்கள் ஊழியர்கைிளைதய ஒற்றுளமளய 
ஏற்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் பல முகாம்களை நைத்தி அதன்வழி பயிற்சி அைிக்கின்றன. 

இம்முளற நிறுவனங்களுக்குப் யபாருந்தும். குடும்பத்திற்கும் நண்பர்களுக்கும் யபாருந்துமா? 

ஒற்றுளமளய வைர்த்துக்யகாள்ை தவண்டுயமன்றால் நாம் பிறரிைம் ஒரு 
யவைிப்பளையான மனிதனாக இருக்க தவண்டும். எப்யபாழுதும் நம்ளமப் பற்றி 
நிளனக்காமல் அடுத்தவர்கைின் இடத்ேில் நம்ளம நிறுத்ேிச் சிந்திக்க தவண்டும். ஒருவளைப் 

பற்றி Q13. _____________________________________ யசால்லும்தபாது மூன்று முளறயாவது 
தயாசிக்க தவண்டும். பிறரின் முன் யாளையும் குளற யசால்லக் கூைாது. அவ்வாறு குளற 

கூறினாலும் அவர்களை Q14.  __________________________________ அளழத்துக் கூற தவண்டும். 
ஒவ்யவாருவரிைமும் சில நல்ல பழக்கங்களும் குணங்களும் இருக்கும். அவற்ளற அறிந்து 
அவர்களைப் பாைாட்ை தவண்டும். இம்முளறகைில் ஒருவர் சிரித்த முகத்துைனும் 
தன்னம்பிக்ளகயுைனும் இருந்தால் எவ்வைவு யபரிய பிைச்சளனகள் வந்தாலும் ஒற்றுளம 

எனும் ஆயுதத்தால் Q15. _____________________________________. எனதவ, மாணவர்கைாகிய 

நீங்கள் ஒற்றுளமளய வைர்த்து, ஒன்றிளணந்து யசயல்படுங்கள்! 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. குளற    6. நிளனக்காமல் 

2. தனியாக    7. புகார்  

3. யவல்லலாம்   8. கருத்து  

4. சண்ளைகள்    9. பிைச்சளனகள்  

5. யபாதுவாக    10. நிளனப்பவர்கள் 
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‘ஆ’ பிரிவு 

B4   த ரிவுவிணடக் கருத் றி ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுணரப் பகு ிகணளக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அவற்றின் அடியில் கொணும் 
வினொக்களுக்கு விணட எழு வும். வினொக்கள் ஒவ்தவொன்றுக்கும் நொன்கு த ரிவுகள் 
தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் மிகப் தபொருத் மொன விணடணயத் க ர்ந்த டுத்து 
அ ன் எண்ணை எழு வும். 
 

பகு ி 1 

காலம் யசல்லச் யசல்ல வாழ்க்ளக படிப்படிதய 
மாறி வருகிறது. வாழ்க்ளகளய ஒட்டிய கருத்துகளும் 
யமல்ல யமல்ல மாறி வருகின்றன. உண்பது, உடுத்துவது 
தபான்ற புறவாழ்க்ளகப் பகுதிகைில் மட்டுமல்லாமல் 
மனிதன் எண்ணும் எண்ணங்கள், உணரும் உணர்வுகள் 
ஆகிய வாழ்க்ளகப் பகுதிகைிலும் மாறுதல்கள் நிகழ்ந்து 
வருகின்றன. அத்தளகய மொறு ல்கணள உணர்ந்து 
அவற்றிற்தகற்ப வாழ்க்ளகளய நைத்தத் யதரிந்தவர்கள் 
வாழ வல்லவர்கள்.  

தாமளைக் குைத்ளததய நம்பி வாழ்ந்த அன்னப்பறளவயின் இனம் அழிந்து தபானது. 
ஆனால், எங்கும் வாழலாம், எப்படியும் வாழலாம் என்று எண்ணி வாழ்க்ளகளய நைத்தும் 
காக்லகயின் இனம் யபருகி வருகிறது. ஆகதவ, சூழ்நிணலக்ககற்ப மாறுதல் 
யசய்துயகாள்ளும் திறளமளயப் யபற்றிருப்பது வாழ்க்ளகயின் அடிப்பளை விதிகைில் 
ஒன்றாகும். மக்கள் வாழ்க்ளகயின் ததளவக்தகற்ப மாறுதல்கள் யசய்துயகாள்வேில் 

வல்லவர்களாக உள்ைனர். 19ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த தமிழர்கள் உடுத்திய 
உளை தவறு, இன்ளறய தமிழர்கள் உடுத்துகின்ற உளை தவறு. அவர்கள் தம்ளம 
அலங்கரித்துக்யகாண்ை முளறக்கும், இன்று நாம் அலங்காைம் யசய்துயகாள்ளும் 
முளறக்கும் எவ்வைதவா தவறுபாடுகள் உள்ைன. அளவ எல்லாம் புறத்தத நிகழ்ந்த 
மாறுதல்கள். மனிதன் மனம் உளையவனாக இருப்பதால் இன்ப துன்பங்களை உணர்ந்து 
வாழ்ந்து வருகிறான். ஆகதவ, மனிதன் காலத்திற்தகற்ப மாறுதல்களைச் யசய்யக் 
கைளமப்படுகின்றான். 
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வினாக்கள் 

Q16 மனிதனின் புறவாழ்க்ளகயில் ததான்றும் மாறுதல்களை எவ்வாறு அறியலாம்?  

 1.  மனிதனின் உணவு, உளை ஆகியவற்றின் மூலம்  

 2.  மனிதனின் பழக்க வழக்கங்கள் மூலம் 

 3.  மனிதனின் உணர்வுகள் மூலம் 

4.  மனிதன் யகாண்டுள்ை கருத்துகள் மூலம்       (                ) 

 

Q17 அக்காலத் தமிழருக்கும் இக்காலத் தமிழருக்கும் இளைதய எவற்றில் யபரும் 

மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ைன? 

 1.  அவர்களுளைய சுற்றுப்புறச் சூழல்கைில் 

 2.  அவர்கள் காலத்ளதப் புரிந்துயகாள்வதில் 

 3.  அவர்கைின் வாழ்க்ளக முளறகைில்          

 4.  அவர்கள் உளை உடுத்தும் முளறகைில்                            (                ) 

 
பகு ி 2  
      

தநைம் தவகமாக ஓடி மளறந்து வருகிறது என்று 
அளனவரும் யசால்லி வருகிறார்கள். அந்த தநைத்ளத 
நாம் நன்கு பயன்படுத்திக் யகாள்ைாவிட்ைால் நஷ்ைம் 
தநைத்ேிற்கு அல்ல, நமக்குத்தான்.  

‘நீங்கள் உங்களுளைய முதல் 25 வருை காலத்தில் 
பாடுபட்டு உளழத்து உங்களுளைய அறிளவயும் யசயல் 
திறளமளயயும் வைர்த்து வந்திருந்தால், உங்களுளைய 

மீதி 75 வருை வாழ்க்ளக மகிழ்ச்சி நிளறந்ததாக அளமயும். நீங்கள் உங்கள் முதல் 25 
வருை காலத்ளத வம்பு தபசுவதிலும் தசாம்தபறித்தனமாக வாழ்வதிலும் உறங்குவதிலும் 
கழித்திருந்தால், உங்களுளைய மீதி வாழ்க்ளக தவதளன நிளறந்ததாக அளமந்துவிடும்’ 
என்ற ஓர் அறிஞருளைய கூற்று உண்ளமயாக நைக்கக்கூடிய ஒன்றாகும். நீங்கள் 
பலவற்ளற உண்ளமயிதலதய இழந்திருக்கக்கூடும். ஆனால், நீங்கள் மிக முக்கியமான 
எதிர்காலத்ளத இழக்கவில்ளல. ஆளகயால், உங்களை தநாக்கி வந்துயகாண்டிருக்கும் 
எதிர்காலத்ளத நன்கு பயன்படுத்திக்யகாண்டு உளழத்து வந்தால், நீங்கள் இழந்த 
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அளனத்ளதயும் மீண்டும் கட்ைாயம் யபற்றுவிை முடியும். தமலும், பல யபரிய 
சாதளனகளைப் பளைத்து அளனவரும் புகழும்படி வாழ்ந்து காட்ை முடியும்.  

வாழ்க்ளக என்பது தநைத்ளதக்யகாண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இந்த 
உலகத்தில் வாழப்தபாவதத சில காலத்திற்குத்தான். யகடுதளலத் தரும் ததளவயற்ற 
கவளலகளை வைவளழத்துக்யகாண்டு, நம் தநைத்ளத வணீாக்கி வருவது முட்ைாள்தனம். 
விகரொ ம், யவறுப்பு, சண்ளை, தகாபம் தபான்றவற்ளற நம்மிைம் வைவளழத்துக்யகாண்டு 
நாம் நம் தநைத்ளதப் பொழடித்து வந்தால் நமக்கு முன்தனற்றம் கிளைக்காது. பயம், 
ததால்வி, கலக்கம், சந்ததகம், அவநம்பிக்ளக தபான்றவற்ளறத் தரும் எண்ணங்களை 
வைவளழத்துக்யகாண்டு தகாளழயாக மாறி நின்றால், மகிழ்ச்சி நிளறந்த வாழ்க்ளகளய 
நாம் கட்ைாயம் இழந்துவிைத்தான் தவண்டியிருக்கும். 

 
வினாக்கள் 

Q18 இன்ெம் நிலைத்ேிருக்க ஒருவர் என்ன பசய்ய தவண்டும்? 

1.  மீேி முக்கால் ெகுேியில் உலைக்க தவண்டும்     

2.  தநரத்லேத் திட்ைமிடத் பேரிந்ேிருக்க தவண்டும் 

3.  முேல் கால் ெகுேியில் ொடுெட்டு உலைத்ேிருக்க தவண்டும் 

4.  அறிலவயும் ேிறலமலயயும் வளர்த்துக்பகாள்ள தவண்டும்       (               ) 

 

Q19 ஒருவர் எப்தபாது சாதளனகளைப் பளைக்க முடியும்?  

 1.  வருங்காைத்லே முலறயாகப் ெயன்ெடுத்ேப் ெைகும்தொது 

 2.  தவேலனயிைிருந்து விடுெடும்தொது 

 3.  தசாம்தெறித்ேனத்லே நீக்கும்தொது 

4.  இைந்ேவற்லறப் பெறும்தொது        (                ) 

 

Q20 முட்டாள்ேனமான பசயல் என்று கூறப்ெடுவது எது?   

 1.  பகடுேலைத் ேருகின்ற சிந்ேலனகலள வளர்த்துக்பகாள்வது 

 2.  நீண்ட நாட்கள் வாை ஆலசப்ெடுவது 

 3.  வணீான கவலைகலள வளர்த்துக்பகாள்வது 

4.  தநரத்லேப் ெயனற்ற காரியங்களில் பசைவிடுவது                                   (                ) 
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‘இ’ பிரிவு 

C5    சுயவிணடக் கருத் றி ல் (30 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுணரப் பகு ிணயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ னடியில் கொணும் 
வினொக்களுக்கு உம் த ொந்  நணடயில் விணட எழு வும். 

ஒவ்யவாரு குடும்ெத்ேிலும் தளலமுளற இளையவைி 
என்பது ஒரு பிைச்சளனயாகதவ இருக்கிறது. இன்று 
ஒவ்யவாரு குடும்பத்திலும் வைர்ந்த யபரியவர்களும் 
இருப்பர். வைர்ந்து வரும் இளைதயார்களும் இருப்பர். இந்த 
இைண்டு  ரப்பினருக்கும் இளையில் மனநிளலகள் மற்றும் 
அணுகுமுணறகள் யதாைர்பாக ஏற்படும் கருத்து 
தவறுபாடுகள்தாம் தளலமுளற இளையவைி எனப்படுகிறது. 
உண்ளமயில் தளலமுளற இளையவைி யதாைர்பான 
பிைச்சளனகளுக்குப் யபரியவர்கள், குழந்ளதகள் ஆகிய 

இருதைப்பினருதம சம அைவில் காைணமாக இருக்கின்றனர். யபரியவர்கள் அவர்களுக்கு 
மிகவும் பழகிப்தபான அவர்களுளைய பளழய மனநிளலகளையும் அணுகுமுளறகளையும் 
மாற்றிக்யகாள்ை மறுக்கின்றார்கள். எனதவ, அவர்களுக்கு இளைதயார்கைின் தவறுபட்ை 
மனநிணலகளும் அணுகுமுளறகளும் பிைச்சளனக்குரியனவாகத் ததான்றுகின்றன.  

இளைஞர்கள் எப்படி வைர்கின்றனர் என்பது யபற்தறார்கள் அவர்களை எப்படி 
வைர்க்கின்றனர் என்பளதப் யபாருத்ததுதான். இருப்பினும், இன்ளறய இளைஞர்கள் தங்கள் 
யபற்தறாருைன் பழகும் தநைத்ளதவிை யவைி உலகில் பழகும் தநைதம அதிகம். அததாடு, 
இன்று யதாைர்பு சாதனங்கைில் ஏற்பட்டுள்ை முன்தனற்றமும் வைர்ச்சியும் காைணமாக 
நம்முளைய வாழ்க்ளக முளறளயவிை முற்றிலும் தவறுபட்ை வாழ்க்ளக முளறகள் 
பற்றியும் மக்கள் யதரிந்துயகாள்ை அதிக வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ைது. இதனால், மனித 
வாழ்க்ளக முளற இயற்ளகயானது அல்ல என்பளதயும் அந்தந்த மக்கைின் வசதிக்தகற்ப 
யசயற்ளகயாக அளமத்துக் யகாள்ைப்பட்ை ஒன்றுதான் அது என்பளதயும் புரிந்து 
யகாள்ளும்தபாது அது இளைஞர்கைின் மனநிளலகைிலும் அணுகுமுளறகைிலும் 
மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. 

யபரியவர்கள் இதளனக் கண்டு சமுதாயதம  ரீழிந்து விட்ைதாக எண்ணி 
ஆத்திைமளைகின்றனர். இது சூழ்நிளல மாற்றத்தால் இன்ளறய இளைஞர்கைிைம் 
ஏற்பட்டுள்ை ஒரு மாற்றம் என்பளதப் புரிந்துயகாள்ை அவர்கள் மறுக்கின்றனர். சமுதாய 
மாற்றத்தால் மனிதர்கதை வாழ முடியாது எனும் நிளல உருவானால்தான் அது ககடு. 
மனித வாழ்க்ளகக்கு உதவக்கூடிய சமுதாய மாற்றம் தகடு அல்ல. அது மனநிளலகைிலும் 
அணுகுமுளறகைிலும் ஏற்பட்டுள்ை ஒரு மாற்றம், அவ்வைவுதான். அக்காலத்தில் அது 
நியாயம். இக்காலத்தில் இது நியாயம் என்பளதப் புரிந்துயகாண்ைால்  ணலமுணற 
இளையவைி ஒரு பிைச்சளனயாக இருக்காது.  

இதுதபான்ற பிைச்சளனகளைத்  விர்க்க, யபற்தறார்கள் தங்களுளைய குடும்பத்தின் 
உண்ளமயான தபொருளொ ொர நிணலலயப் பற்றி அவ்வப்தபாது குழந்ளதகளுக்கு 
எடுத்துக்கூற தவண்டும். தங்களுளைய பண்பொடு மற்றும்  ம்பிர ொயங்களின் 
யபருளமகளை விைக்க தவண்டும். எளதயும் புரியும் வளகயில் யபாறுளமயாகவும் 
நிதானமாகவும் கூறினால் குழந்ளதகள் விளைவில் புரிந்துயகாள்வர். ஒருமுளற கூறியதும் 
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விளைவில் புரிந்துயகாள்ை தவண்டுயமன ஆத்திைப்பைக் கூைாது. அவர்கைின் தபாக்கிற்தகற்ப 
நாமும் மாறிக்யகாள்ை தவண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல் எடுத்ததற்யகல்லாம் தவறு 
கண்டுபிடிப்பதும் கண்டித்துக் யகடுபிடி யசய்வதுமாக இருந்தால், குழந்ளதகள் 
ஆதைாக்கியமான மனநிளலயில் வைை மாட்ைார்கள். இனிதமல் தங்களைக் கட்டுப்படுத்த 
யாருமில்ளல என்ற நிளல ஏற்பட்ைதும் அவர்கள் விருப்பம்தபால் வாழ ஆைம்பித்து 
விடுவர். இது சில தநைங்கைில் தவறான தபாக்கிற்கு வழி வகுக்கும்.  

 

வினொக்கள் (25 ம ிப்தபண்கள்) 

  
Q21 இன்ளறய குடும்பங்கைில் உள்ை பிைச்சளனகைாகக் கட்டுளையாசிரியர் எவற்ளறக் 

குறிப்பிடுகின்றார்? (5 மதிப்யபண்கள்) 

 
 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 
Q22 தளலமுளற இளையவைி எதனால் உருவாகின்றது என நீ நிளனக்கிறாய்?  

(4 மதிப்யபண்கள்) 

 

  _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
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Q23 ‘இன்லறய இளைஞர்கள் யபற்தறாருைன் பழகும் தநைத்ளதவிை யவைி உலகில் 

பழகும் தநைதம அதிகம்’ என்று கூறக் காைணம் என்ன? (5 மதிப்யபண்கள்) 

 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Q24 நம் மூத்ததார் எதளன விைங்கிக் யகாள்ை தவண்டும்? (5 மதிப்யபண்கள்) 

 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
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Q25 தளலமுளற இளையவைி பிைச்சளனகளை நீக்குவதற்கான வழிமுளறகளை 

விைக்குக. (6 மதிப்யபண்கள்) 

 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

பின்வரும் த ொற்கள் கமற்கண்ட பகு ியில் இடம்தபற்றுள்ளன. அச்த ொற்களின் 
தபொருணள விணடத் ொளில் எழுதுக. (5 ம ிப்தபண்கள்) 

Q26 தைப்பினருக்கும்  - _______________________________________________ 

Q27 சீைழிந்து  - _______________________________________________ 

Q28 தகடு    - _______________________________________________ 

Q29 தவிர்க்க  - _______________________________________________ 

Q30 வகுக்கும்  - _______________________________________________ 
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அருஞ்ச ொற்ச ொருள் 
 

தேர்வுத்ோள் 1 

1. இட்டு   -  அழைத்து (Lead to) 

2. விர ோதிகழை  -  பழகவர்கழை (Enemies) 

3. இன்றியழையோதது  -  முக்கியைோனது (Important) 

4. திகழ்கிறொர்   -  விைங்குகிறொர் (Considered) 

5. ரகோலோகலைோக  -  சிறப்போக (Grand) 

6. கட்டுப்படுத்துகின்றன - ஓர் எல்ழலக்குள் அடக்குகின்றன  

      (Control) 

7. அலுவல்கைிலும்  -  ரவழலகைிலும் (Jobs) 

8. ைோறுதல்கழை  -  ைோற்றங்கழை (Changes) 

9. சூழ்நிழலக்ரகற்ப  -  வசதிக்ரகற்ப (Based on situation) 

10. வம்பு   -  வணீ் வோதம் (Argument) 

11. விர ோதம்   -  பழக (Enemy) 

12. போைடித்து   -  வணீடித்து (Spoil) 

13. அணுகுமுழறகள்  -  வழிமுறறகள் (Approaches) 

14. ைனநிழலகளும்  -  எண்ணங்களும் (Thoughts) 

15. தழலமுழற  -  ப ம்பழ  (Generation) 

16. பபோருைோதோ  நிழல -  பணச்சூைல் (Economic situation) 

17. பண்போடு   -  கலோச்சோ ம் (Culture) 

18. சம்பி தோயங்கைின்  -  சடங்குகைின் (Traditions) 
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உயர்நிடை 3 / 4 தமிழ்ப் பயிற்சித் ததர்வுத்தாள் (A) - தாள் 2 

SECONDARY 3 / 4 TAMIL REVISION EXAM WORKSHEETS (A) - PAPER 2 

விடைகள் 

ததர்வுத்தாள் - 1 
A1 மரபுத்ததாைர்கள், இடைதமாழிகள் 

Q1 அவசரக்குடுக்கைத்தனமாை  (6) 
Q2 விட்டுக்கைாடுத்து   (8) 
Q3 ஒப்புயர்வற்ற    (3) 
Q4 ைண்டகதயும் கைட்டகதயும்   (9) 
Q5 பழி வாங்ைாமல்   (1)  

A2 வாக்கியங்கடை முடித்ததழுதுதல் 

Q6 குழந்கதைளிடம் கசமிப்புப் பழக்ைத்கத வளர்க்ைகவ ஆகும்.  

Q7 தனிமனிதன் துன்பமின்றி இன்பமாை வாழலாம்.   

Q8 கவறு யாரும் தமிழ்த் திகரயிகசப் பாடல்ைள் எழுதுவதில் தனிச்சிறப்புற்றுத் 
திைழவில்கல.  

Q9 இந்த ஆண்டும் மக்ைளால் கைாலாைலமாைக் கைாண்டாடப்பட்டது. 
Q10 ைாரணம் அறிவியல் கபருக்ைமும் கதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியுகம ஆகும்.  

A3 அடமப்புச்தசாற்கள் 

Q11 பிரச்சகனைள் (9) 

Q12 நிகனப்பவர்ைள்  (10) 

Q13 குகற  (1) 

Q14 தனியாை  (2) 

Q15 கவல்லலாம்  (3)  

B4 ததரிவுவிடைக் கருத்தறிதல்  

Q16. 1 Q17. 1 Q18. 3 Q19. 1 Q20. 4 

C5 சுயவிடைக் கருத்தறிதல் 

Q21 ஒவ்கவாரு குடும்பத்திலும் மூத்ததாரும் இகளகயாரும் இருப்பதால், இவ்விரு 
தரப்பினருக்கும் இகடயில் ஏற்படும் எண்ணங்கள் மற்றும் அணுகுமுகறைள் 
கதாடர்பான ைருத்து கவறுபாடுைதே இன்கறய குடும்பங்ைளில் ஏற்படும் 
பிரச்சகனைோகக் கட்டுலையாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.  

Q22 கபரியவர்ைள் அவர்ைளுக்கு பழக்கமான பகழய மனநிகலைகளயும் 
அணுகுமுகறைகளயும் மாற்றிக்கைாள்ள மறுப்பதால் அவர்ைளுக்கு இகளகயாரின் 
மாறுபட்ட மனநிகலைளும் அணுகுமுகறைளும் பிரச்சகனயாகத் ததரிைின்றன. 
இதுகவ, தகலமுகற இகடகவளி உருவாவதற்குக் ைாரணம் என நான் 
நிலனக்கிதறன்.   
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Q23 கதாடர்பு சாதன வேர்ச்சியால் நம்முகடய வாழ்க்கை முகறகயவிட முற்றிலும் 
மாறுபட்ட வாழ்க்கை முகறைகள பற்றி அறிந்துகைாள்ள வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. 
இதனால், மனித வாழ்க்லக முலற அவைவர் வசதிக்தகற்ப அலமத்துக் 
தகாள்ேப்படுகிறது என இலேஞர்கள் புரிந்துதகாண்டு தங்கலே சூழ்நிலைக்தகற்ப 
மாற்றிக்தகாள்கின்றனர். இதுதவ இன்கறய இகளஞர்ைள் தங்ைள் கபற்கறாருடன் 
பழகும் கநரத்கதவிட கவளி உலைில் பழகும் கநரகம அதிைம் என்று கூறுவதற்குக் 
காைணமாக அலமகின்றன.   

Q24 இகளஞர்ைளின் மனநிகலயிலும் அணுகுமுகறயிலும் ஏற்படும் மாற்றங்கலேக் 
காணும் கபரியவர்ைள், சமுதாயம் சீர்தகட்டு விட்டதாை எண்ணி தகாபம் 
அகடைின்றார்ைள். இது சூழ்நிகல மாற்றத்தால் இன்கறய இகளஞர்ைளிடம் 
ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் என்பகத மூத்கதார் விளங்ைிக்கைாள்ள கவண்டும்.  

Q25 கபற்கறார்ைள் தங்ைளுகடய குடும்பத்தின் கபாருளாதார நிகலலயப் பற்றிக் 
குழந்கதைளுக்குத் ததரிவிக்க கவண்டும். தங்ைளுகடய பண்பாடு மற்றும் 
சைங்குைளின் கபருகமைகள எடுத்துக்கூற கவண்டும். கபாறுகமயாைவும் 
நிதானமாைவும் கூறினால் குழந்கதைள் விகரவில் புரிந்து கைாள்வர். ஒருமுகற 
கூறியதும் உைதன புரிந்துகைாள்ள கவண்டுகமன தகாபப்படக்கூடாது. அவர்ைளின் 
கபாக்ைிற்கைற்ப நாமும் மாற கவண்டும். இகவகய தகலமுகற இகடகவளி 
பிரச்சகனைகள நீக்குவதற்ைான வழிமுகறைள் ஆகும்.  

Q26 பிரிவினருக்கும் 
Q27 தகட்டு 
Q28 துன்பம் 
Q29 நீக்ை  
Q30 உண்டாக்கும் 

ததர்வுத்தாள் - 2 
A1 மரபுத்ததாைர்கள், இடைதமாழிகள் 

Q1 தகலகமற்கைாண்டு  (9) 
Q2 சீரும் சிறப்புமாை  (6) 

Q3 இடங்கைாடுக்ை  (4) 

Q4 பழி வாங்கும்  (1) 
Q5 ஓய்வு ஒழிச்சலின்றி  (2) 

A2 வாக்கியங்கடை முடித்ததழுதுதல் 

Q6 பல கமல்நாட்டு அறிஞர்ைளால் மனமுவந்து பாராட்டப்பட்டன. 
Q7 விடா முயற்சியும் தளர்ச்சி இல்லாத மனமும் அவசியம்.  
Q8 வாழ்க்கையில் தவற்றி அலைய முடியாது. 
Q9 தமிழர்ைளின் பண்பாட்டிலுள்ள சில ைட்டுப்பாடுைள் இன்கறக்கு உலைத்கதாடு 

கபாட்டிப் கபாடத் தகடைளாை இருப்பதில்கல என்பதாகும். 
Q10 கபருமாள் கைாயில் குடமுழுக்கு விழாகவக் ைண்டுைளிப்பதற்கை ஆகும். 
 
A3 அடமப்புச்தசாற்கள் 

Q11 இருப்கபார்  (7) 

Q12 வாழ்க்கை  (9) 

Q13 அைற்றுவதும்  (1) 
Q14 மாற்றி  (10) 
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