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                                          70                                                
‘அ’ பிரிவு 

A1 மரபுத்த ொடர்கள், இணைதமொழிகள், செய்யுள்கள் (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   சதுரங்கப் ப ோட்டியில் தனது மகன் வெற்றியோளரோக அறிெிக்கப் ட்ட வசய்தியயக் 

பகட்டு திரு. தயோளன் __________________________________________________ ப ோனோர். 

Q2 அருண் நிர்வாகியாகப்  ணிபுரிந்தோலும் _________________________________________________ 

 ோரோமல் அயனத்துப்  ணியோளர்களிடமும் சரிசமமோக நடந்துவகோள்ெோர். 

Q3 கெிதோ ெோங்கிய அழகிய, மினுமினுப் ோன ஆயடயின் சோயம் வெளுத்துப்ப ோனதோல் 

______________________________________________________ என் யத உணர்ந்து அெள் மனம் 
ெருந்தினோள்.  

Q4 க ிலன் தன்னிடம் கூறப் டும் இரகசியங்கயளப்  ிறரிடம்  கிர்ந்துவகோள்ெதோல் 

எல்பலோரும் அெயன __________________________________________________ என்று பகலி 
வசய்தனர். 

Q5 அந்தக் கிரோமத்தில் நீண்ட நோட்களோகக் ககவரிகெகயக் கோட்டி ெந்த திருட்டுக் கும் ல் 

__________________________________________________ என் தற்கு ஏற்  கோெல் அதிகோரிகளிடம் 
ெசமோகச் சிக்கினர். 

 

 1. தட்டிக் வகோடுத்து        6. ெல்லெனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம் 

 2. ஓட்யடக்யக         7.  ல நோள் திருடன் ஒருநோள் அகப் டுெோன் 

 3. உயர்வு தோழ்வு        8.  குத்தறியோமல் துணியோபத 

 4. ஒளிவு மயறவு        9. ஓட்யடெோய்  

 5. மின்னுெவதல்லோம் வ ோன்னல்ல   10. உச்சிக் குளிர்ந்து 
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A2  முன்னுைர்வுக் கருத் றி ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

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

ேமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்ேில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது வாடழ இடல. 

வாடழயிடல ஒரு கிருமிநொ ினியாகும். இது உணவில் உள்ள Q11. _________________________ 
கிருமிகணள அழிக்கும் ேன்டம ககாண்ைது. வாடழ இடலயில் உணவு உண்பது ேமிழர்களின்  
பாரம்பரியம். இவ்விடலயில் தசாறுண்ைால் ஆதராக்கியம் தமம்படும் என்று நம்புகின்றனர். 

அேனால்ோன், வடீ்டிற்கு வரும் Q12. _______________________________ வாடழ இடலயில் 

உணடவப் பரிமாறுகின்றனர். வாடழயிடலயின் தமல் உள்ள பச்டசயம், உணடவ எளிேில் 
 ரீைிக்கச் கசய்வதுைன் வயிற்றுப் புண்டண ஆற்றும் ேன்டமயும் ககாண்ைது. சூைான 

உணவுகடள வாடழ இடலயில் பரிமாறும்தபாது ஏற்படும் Q13. __________________________________ 

பசியிடனத் தூண்டுகிறது. இச்சக்ேிடய தவகறந்ேப் கபாருள்களாலும் உருவாக்க முடியாது. 
வாடழயிடலயில் உணவு உண்டு வந்ோல் தோல் பளபளப்பாகும். மந்ேம், வலிடமக்குடறவு, 

இடளப்பு தபான்ற பாேிப்புகளில் இருந்து Q14. _______________________________ முடியும். தமலும், 

இளநடர வராேபடி ேடுக்கலாம். ேீ விபத்ேிலிருந்து மீண்ைவர்கடளயும், ேீக்காயம் 

பட்ைவர்கடளயும் வாடழ இடலயின் மீது Q15. _________________________________ டவத்ோல் 

அேில் உள்ள பச்டசயம் ேீக்காயத்ேின் எரிச்சடலப் தபாக்கும். ேீப்புண்கள் குணமாக 
இவ்விடலயில் எண்கணடயத் ேைவிக் கட்டுவார்கள்.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. மணம்      6. படுக்க 

2. நச்சு                         7. படகவர்களுக்கு 

3. நிடலத்ேிருக்க     8. பசிக்க 

4. சுடவ      9. விருந்ேினர்களுக்கு 

5. அமர   10. விடுபை 
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A3  பிணழ  ிருத் ம் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

கீழ்க்கொணும் பகு ியின் இடப்பக்கத் ில் ஐந்து வினொக்களின் எண்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஒவ்தவொரு வினொவிற்கும் எ ிரிலுள்ள வரியில் ககொடிடப்பட்டுள்ள த ொல் பிணழயொக 
உள்ளது. அந்  பிணழயொன த ொற்கணளத்  ிருத் ி அச்த ொற்களின்  ரியொன வடிவத்ண  
எழு வும். 
 
 
 

 
 

Q6 

 

Q7 

 
 

 
 

Q8 
 

Q9 

 

Q10 

வரலாறு என்பது கபாதுவாக எழுத்துகள், சித்ேிரங்கள் அல்லது வாய்வழியாக நம் 
மூோடேயர்களால் நமக்கு கூறப்பட்ைடவயாகும். அவற்றின் உண்டமத்ேன்டமடய 
அறிவேற்குப் பல சான்றுகடளயும், பல அறிஞர்கடளயும் மற்றும் எழுத்ோளர்களின் 
கூற்றுகடளயும் ஆராய்வது மிகவும் அவசியம். ஏகனண்றால், அக்காலத்ேில் 
வாழ்ந்ேவர்கள், ேனக்காகத் ேன்டனப் தபாற்றும் விேமாக எழுேிய கடேகளும் 
வரலாறு குறிப்புகளாக இடம்வ ற ெோய்ப்புகள் இருக்கின்றன. ஆகபெ, வரலாற்றிடன 
ஒரு மூலத்ேிலிருந்து படிப்பது மட்டும் சரியான ேகவல் புரிேலுக்கு வித்ேிைாது. 
தமலும், வரலாற்றிடனப் படிப்பேன் மூலமாக நம் வலங்கடள எவ்வாறு பாதுகாப்பது, 
எேிர்கால சந்ேேியினர் எவ்வாறு அவற்டறப் பரிசாகக் ககாடுப்பது என்படேப் பற்றிய 
புரிேல் கிடைக்கும். வரலாற்றிடனப் பேிவு கசய்ேல் எவ்வளவு அவசியம் என்படே 
வரலற்று நிகழ்வுகடளப் படிக்கின்ற தபாது ோன் நமக்கு புரிய வரும்.  

 

 

Q6 _______________________________  

Q7 _______________________________  

Q8 _______________________________  

Q9 _______________________________  

Q10 _______________________________  
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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 

இன்று தநரத்டேக் கண்ைறிய பல்தவறு கடிகாரங்கள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், ஆேிகாலத்ேில் எவ்வாறு 
தநரத்டேக் கண்ைறிந்ேனர் என்று கேரியுமா? ஆ ியில் மரங்களின் 
நிழல்கடளப் பார்த்து மக்கள் தநரத்டேக் கணக்கிட்ைார்கள். 
நிழலின் நீளம் குடறந்து வந்ோல் நண்பகல் கநருங்கி விட்ைோகக் 
கண்ைார்கள். நிழல் கிழக்கில் நீண்டு கசன்றால் மாடல 
கநருங்குவடே அறிந்ோர்கள். இம்முடறயின் மூலம் பகலில் 

மட்டுதம தநரத்டேக் கணக்கிை முடியும்.  

இரவிலும், தமக மூட்ைமுள்ள நாட்களிலும் தநரத்டே அளப்பேற்காக நீர்க்கடிகாரம் என்ற 
கருவிடயக் ணகயொண்டனர். ஆனால், இடேக் காடல மற்றும் மாடலப் கபாழுதுகளில் 

பயன்படுத்ே முடியாது. சுமார் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப சீனர்கள் இடேப் பயன்படுத்ேினர். 
இந்ேியர், எகிப்ேியர், கிதரக்கர் மற்றும் தராமனியர்கள் இடே அறிந்ேிருந்ேனர். நீர்க்கடிகாரங்களில் 
பல வடககள் இருந்ேன. ஒரு பாத்ேிரத்ேில் நீடர நிரப்பி டவப்பார்கள். இேிலுள்ள ஒரு சிறு 
துடள வழியாக ஒதர  ரீொகத் துளித்துளியாக நீர் விழுந்துககாண்தையிருக்கும். இவ்விேம் 
விழுந்ே நீரின் அளடவக்ககாண்டு தநரத்டே அளவிட்ைனர்.  இம்முடற பண்டைவாழ் மக்களின் 
அறிவுத்ேிறடன கவளிக்காட்டுகிறது. 

  

Q16 பண்டைக் காலத்ேில் மக்கள் எவ்வாறு தநரத்டேக் கண்ைறிந்ேனர்?  

 1.  ேிடசகடளப் பார்த்து  

 2.  நிழடலப் பார்த்து  

 3.  நீடரப் பார்த்து  

4.  மரங்கடளப் பார்த்து          (                ) 

 

Q17    நீர்க்கடிகாரத்டே மக்கள் எப்கபாழுது பயன்படுத்ேினர்? 

 1.  பகல் தநரங்களில்   

 2.  காடலப் கபாழுதுகளில்   

 3.  மாடலப் கபாழுதுகளில்          

 4.  இருண்டிருக்கக்கூடிய காலங்களில்                      (                ) 
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பகு ி 2  
      

 மனிேனுடைய வாழ்க்டக இடலயின் தமல் இருக்கும் 
பனித்துளிடயப் தபான்றதே. அந்ேப் பனித்துளிகள் பளபளகவன்று 
பிரகொ ித்துக் ககாண்டிருந்ோலும் ஒரு சில கநாடிப்கபாழுதே அந்ே 
இடலகளின் தமல் நீடித்து இருக்கும். பின்னர் மடறந்துவிடும். 
அதேதபால, மனிேனுடைய வாழ்நாளும் குறுகியதே.  அந்ே 
வாழ்நாள் எப்தபாது, எப்படி முடிவுக்கு வரும் என்படேப் பற்றி 
எவருக்கும் உறுேியாய்த் கேரியாது. ஆேலால், ஒவ்கவாரு 

மனிேனும் ேன்னால் இயன்ற அளவுக்குச் சமூகத்ேிற்குச் தசடவயாற்ற தவண்டும்.  

 இேடனதய நம்முடைய சமய நூல்ககளல்லாம் வைியுறுத் ிக் கூறுகின்றன. 
சந்தேகமில்லாமல் ஒவ்கவாருவருக்கும் ேனிப்பட்ை வடகயில் தேடவகள் இருக்கின்றன. 
அதுமட்டுமில்லாமல் விருப்பு, கவறுப்பு மற்றும் பலவற்டறயும் அனுபவிக்க தவண்டும் என்ற 
தபராடசயும் இருக்கின்றது. ஆனால், மனிேன் ேன்னுடைய வாழ்நாடள எல்லாம் இவற்டற 
அடைவேிதலதய காலம் கழிப்பான் என்றால், இந்ே உலகத்ேில் அவன் பிறந்ேேன் 
குறிக்தகாள்ோன் என்ன?  ன்னைத்க ொடு ேனக்காகவும் ேன் குடும்பத்திற்காகவும் மட்டுதம 
ஒருவன் வாழ்வது எந்ேக் குறிக்தகாளும் இல்லாே பயணம் தபான்றோகும். 

 

Q18 இப்பத்ேியில் மனிே வாழ்க்டக எேற்கு ஒப்பிைப்பட்டுள்ளது? 

1.  ேன்னலமற்ற தசடவக்கு     

2.  குறிக்தகாள் இல்லாே பயணத்ேிற்கு 

3.  இடலதமல் படிந்துள்ள பனித்துளிக்கு 

4.  குறுகிய வாழ்க்டகக்கு                                (               ) 

 

Q19 சமய நூல்கள் எேடனப் தபாேிக்கின்றன?  

 1.  வாழ்நாள் எப்தபாது முடிவுக்கு வரும் என்படே 

 2.  சமூகத்ேிற்கு முடிந்ே வடரயில் பணியாற்ற தவண்டும் என் யத 

 3.  குடும்பத்ேிற்காக உடழக்க தவண்டும் என்படே 

4.  ஒருவன் வாழ்க்டகடய எப்படி அனுபவிக்க தவண்டும் என் யத         (                ) 

 

Q20 ேன்னல வாழ்க்டக என்பது என்ன?   

 1.  ேனக்காகவும் குடும்பத்ேிற்காகவும் வாழ்வது 

 2.  ேனக்காகவும் பிறருக்காகவும் வாழ்வது 

 3.  ேனக்காகவும் சமூகத்ேிற்காகவும் வாழ்வது 

4.  குறிக்தகாள் இல்லாமல் வாழ்வது                                                   (                ) 
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6          WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE            

   ‘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. 

1. ‘சந்ேர்ப்பம்’ என்று கூறுவடே நான் ஒப்புக்ககாள்ள 
மாட்தைன். தேடவயான சந்ேர்ப்பங்கடளத் தேடிப் 
கபறுபவர்கள்ோன் முன்தனற்றம் காண்பார்கள்” என்கிறார் 
கபர்னாட்ஷா.  

2. “வாழ்க்டகயில் உயர்ெடைய என்னால் 
முடியவில்டலதய என்று கூறி அழுதுககாண்டிருக்காதே. முன்தனறுவேற்கான பல சந்ேர்ப்பங்கள் 
உன் முன்னர் தோன்றியதபாகேல்லாம் அவற்டறப் பயன்படுத்ேிக் ககாள்ளாே உன் 
அறியொணமணய நீ என்றாவது எண்ணிப் பார்த்ேதுண்ைா?” என்கிறார் ஜார்ஜ் பிரோண்ட் என்ற 
ஆங்கில நாட்டு அறிஞர்.  

3. நல்ல சந்ேர்ப்பங்கள் எல்லாம் நம்மிைம் அடைக்கலமாகும்கபாழுது 
அலட்சியப்படுத்ேிவிட்டு, சந்ேர்ப்பம் சரியாகதவ அடமயவில்டல என்று கூறுவது எந்ே 
விேத்ேிலும் நியாயமானேல்ல. சரியான தநரத்ேிற்குப் தபருந்ேில் தபாகாமல் அேடனத் 
ேவறவிட்டுவிடுவது நம் ேவறு. குறிப்பிட்ை காலத்ேிற்குள் கசன்றால் தபருந்ேில் பயணம் கசய்ய 
முடியும் என்று அறிந்ேிருந்தும் அைட் ியப்படுத்துவது நம்முடைய குடறபாதை ேவிர தபருந்ேின் 
குடறபாைல்ல.  

4. இதுதபாலபெ சந்ேர்ப்பமும். எந்ே தநரத்ேில் எந்ேச் கசயடலச் கசய்யலாம் என்று 
அறியும் அறிவு இருந்தும் அேடனப் பயன்படுத்ோமல் விட்டுவிடுவது நம்முடைய குற்றதம.  
உண்ணும் முடறயிலும் ஒரு வணரயணற உண்டு. அேன்படி கசயல்பட்ைால் ஆதராக்கியமாக 
வாழலாம். அேிலும் நம்முடைய அலட்சியத்டேக் காட்டினால் உைல் தநாய்வாய்ப்படும்.  
உண்பேிலும் கால நிர்ையம் உண்டு. காடல உணவு சத்ோக, ஆனால் இதலசாக இருக்க 
தவண்டும். மேிய உணவின் அளவு கூடுேலாகவும், இரவு உணவு எளிேில் ஜரீணம் 
ஆகக்கூடியோகவும் இருக்க தவண்டும் என்பது முடற. இேடன முற்றிலும் மாற்றியடமத்துச் 
சாப்பிட்டுவிட்டு என் உைல் நலம் ககட்டுவிட்ைதே என்று வருத்ேப்படுவது சரியல்ல.   

5. உணடவக்கூை காலத்தோடு உண்படேப்தபால அடமகின்ற சந்ேர்ப்பத்டே அேற்கு ஏற்ற 
வடகயில் பயன்படுத்ேிச் கசயல்படுவதுோன் கவற்றிக்குரிய வழியாகும். நாம் 
தமற்ககாண்டிருக்கும் கசயடல எந்ேச் சமயத்ேில் கசய்ோல் கவற்றி கபற முடியும் என்படேத் 
கேரிந்துககாண்டு அேற்தகற்ப கசயல்பை தவண்டும். எடேச் கசய்ோலும் கொைமறிந்து கசய்ய 
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தவண்டும். “இவ்வாறு எந்ேச் சின்ன விஷயமாக இருந்ோலும் காலமறிந்து கசயல்படும் பழக்கம் 
என்னிைம் அடமந்துவிட்ைது. இதுோன் நான் வாழ்க்டகயில் முன்தனற உேவியது” என்று 
கூறினார் அகமரிக்க ஜனாேிபேி தஜஸன்த ாவர்.  

6. நம்முடைய கால தநரத்டேச் த ம்ணமயொகப் பயன்படுத்துவேன் மூலம் 
சந்ேர்ப்பத்டேயும் சரியாக அடமத்துக்ககாள்ள முடியும். காலம் என்பதே சந்ேர்ப்பம்ோன். 
காலத்டேக் கவனித்துக் கருத்துைன் த யல்பட்டொல் வாழ்க்டகயில் நிச் யமொக கவற்றி கபற 
முடியும்.   

வினொக்கள் (26 ம ிப்தபண்கள்)  

Q21 சந்ேர்ப்பம் பற்றிய கவிஞர் கபர்ட்னாட்ஷாவின் கருத்து என்ன?  (4 மேிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Q22 எவற்டற நாம் எண்ணிப் பார்க்க தவண்டும் என ஜார்ஜ் பிராண்ட் கூறுகிறார்? 
 (4 மேிப்கபண்கள்) 

 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

தேர்வுத்ோள் 1 

8          WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE            

Q23 சந்ேர்ப்பத்டே எப்தபாது நாம் குடற கசால்லக்கூைாது? (4 மேிப்கபண்கள்) 

  _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Q24 உண்ணும் உணவில் எத்ேடகய முடறடயக் கடைப்பிடிக்க தவண்டும்?  
 (4 மேிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Q25 எந்ே ஒரு கசயடலயும் எவ்வாறு கோைங்க தவண்டும்? (5 மேிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
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Q26 வாழ்வில் கவற்றி கபற எத்ேடகய முயற்சிகடள தமற்ககாள்ள தவண்டும்?  
 (5 மேிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

இடம் கநொக்கி தபொருள் எழுதுக  (4 ம ிப்தபண்கள்) 

 
பின்வரும் த ொற்களுக்கு இணையொன த ொற்கள் வினொவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பத் ியில் 
இடம் தபற்றுள்ளன. அ ணனக் கண்டறிந்து விணடத் ொளில் எழுதுக.  
 

Q27 பத்ேி 1-இல்  வாய்ப்பு என்னும் கசால்லுக்கு இடணயாக இைம் கபற்றுள்ள தவறு கசால் 
 எது? (2 மேிப்கபண்கள்) 
 

 

 _________________________________________  

 
Q28 பத்ேி 4-இல் கசரிமானம் என்படே எந்ேச் கசால் உணர்த்துகிறது? (2  மேிப்கபண்கள்) 

 

 

 _________________________________________  
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அருஞ்ச ொற்கள் 

 

தேர்வுத்ேொள்  1  

1. நிர்வாகியாக  -   மேலாளராக (Manager) 

2. ககவரிகைகய  - திருட்டுத்தனத்கத (Theft) 

3. கிருேிநாைினி  - மநாய் தடுப்பு ேருந்து (Antiseptic)  

4. கிருேிககள  - தீய ைக்திககள (Germs) 

5. ைீரணிக்க  - சைரிோனோக (Digest) 

6. ஆதியில்  - சதாடக்கத்தில் (Ancient) 

7. ககயாண்டனர்  - பயன்படுத்தினர் (Use) 

8. ைீராக   - ஒழுங்காக (Properly) 

9. பிரகாைித்து  - ஒளிவைீி (Shining) 

10. வலியுறுத்தி  - கட்டாயப்படுத்தி (Compel) 

11. தன்னலத்மதாடு  - சுயநலத்மதாடு  (Selfish) 

12. அறியாகேகய  - சதளிவின்கேகய (Innocent) 

13. அலட்ைியப்படுத்துவது - கண்டுசகாள்ளாதிருப்பது (Don’t care) 

14. வரையரை             -       எல்ரை (Limit) 

15. நிர்ணயம்  - கட்டுப்பாடு (Control) 

16. முற்றிலும்  - முழுவதும் (Full) 

17. காலேறிந்து  - மநரேறிந்து (Timeline) 

18. செம்ரையாக                   -           முரையாக (Wisely) 

19. சையல்பட்டால்  - நடந்துசகாண்டால் (Following) 

20. நிச்ெயைாக                       -           உறுதியாக (Surely) 

 
தேர்வுத்ேொள்  2  

1. அப்பாவி  - ஒன்றும் அறியாத (Innocent) 

2. ேிஞ்ைிய   - எஞ்ைிய (Leftovers) 

3. சையல்பாடுகளுக்கும் - நடவடிக்கககளுக்கும் (Activities) 

4. பருகி   - குடித்து (Drink)  
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SIGARAM SEC 1 - O-LEVEL EXAM REVISION WORKSHEETS (PAPER 2 - LEVEL 1) 

சிகரம் உயர்நிலை 1 - சாதாரண நிலை ததர்வுப் பயிற்சித்தாள் நிலை 1 (தாள் 2) 

 
விலைகள் 

 
தேர்வுத்ோள் 1 
A1  மரபுத்தோடர்கள், இணைதமாழிகள், சசய்யுள்கள் 
Q1 உச்சிக் குளிர்ந்து        (10) 
Q2 உயர்வு தாழ்வு            (3) 

Q3 மின்னுவததல்லாம் த ான்னல்ல     (5) 
Q4 ஓட்டைவாய்       (9) 

Q5  ல நாள் திருைன் ஒருநாள் அகப் டுவான்  (7) 

 
A2  முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்     
Q11 நச்சு      (2) 
Q12 விருந்தினர்களுக்கு  (9) 
Q13 மணம்      (1) 

Q14 விடுபட     (10) 

Q15 படுக்க     (6)    
  
A3  பிலை திருத்தம்     
Q6 கூறப்பட்டதாகும்      
Q7  ஏனனன்றால் 
Q8  வளங்களள 
Q9 சந்ததியினருக்கு 
Q10    வரலாற்று 
 
B4  தேரிவுவிணடக் கருத்ேறிேல்  
Q16 2 

Q17 4 

Q18 3 

Q19 2 

Q20 1 

C5  சுயவிணடக் கருத்ேறிேல் 
Q21 ‘சந்தர்ப்பம்’ என்று னசால்வளத நான் ஏற்றுக்னகாள்ள மாட்டடன். டதளவயான 
 சந்தர்ப்பங்களளத் டதடிப் னபறுபவர்கள்தான் முன்டனற்றம் காண்பார்கள்” என்படத 
 சந்தர்ப்பம் பற்றிய கவிஞர் னபர்ட்னாட்ஷாவின் கருத்து ஆகும். 

Q22 வாழ்க்ளகயில் முன்னனற முடியவில்ளல என்று அழுதுனகாண்டிருக்காமல், 
முன்டனறுவதற்குப் பல சந்தர்ப்பங்கள் ஏற் ட்ைாலும் அவற்ளறப் பயன்படுத்திக் 
னகாள்ளாத நம் அறியாளமளய எண்ணிப் பார்க்க டவண்டும் என்று ஜார்ஜ் பிராண்ட் 
கூறுகிறார். 



 

 
உயர்நிடல 1 நிடல 1 (தாள் 2) விடைத்தாள் 
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Q23 நல்ல சந்தர்ப்பங்கடள நம்டமத் னதடி வரும்த ாழுது அவற்டற உதாசினப்படுத்திவிட்டு, 
சந்தர்ப்பம் முடறயாக அளமயவில்ளல என்று குளற தசால்லக்கூடாது. 

Q24 காளல உணவு சத்தாகவும் இடலசானதாகவும் இருக்க டவண்டும். மதிய உணவின் 
அளவு கூடுதலாகவும் இரவு உணவு எளிதில் னசரிமானம் ஆகக்கூடியதாகவும் இருக்க 
டவண்டும். இதுனவ உண்ணும் உணவில் நாம் கடைப் ிடிக்க னவண்டிய முடறயாகும். 

Q25   நாம் ஒரு னசயளலத் ததாைங்குவதற்கு முன்பு, அதடன எந்தச் சமயத்தில் னசய்தால் 
னவற்றி அடையலாம் என்பளத அறிந்துனகாண்டு அதற்டகற்ப னசயல்பட டவண்டும். 
காலமறிந்து தசயல் ட்ைால் தவற்றி அடையலாம். 

Q26 நாம் டநரத்ளதத் திட்ைமிட்டு முடறயாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சந்தர்ப்பத்ளதயும் 
சரியாக அளமத்துக்னகாள்ளலாம். னநரத்டதக் கருத்தில் தகாண்டு கவனமாகச் 
னசயல்படும்னபாழுது வாழ்க்ளகயில் அடைய முடியும் .  

Q27 வாய்ப்பு 
Q28 ஜரீணம் 
 
தேர்வுத்ோள் 2 
A1  மரபுத்தோடர்கள், இணைதமாழிகள், சசய்யுள்கள் 
Q1 ஈவிரக்கம்     (2) 

Q2 கண்ணும் கருத்துமாக      (6) 

Q3 நிழலின் அருடம தவயிலில் ததரியும்   (3) 

Q4 காற்றுள்ளன ானத தூற்றிக்தகாள்   (4) 

Q5 ஓட்டை உடைசல்    (9) 

A2  முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்     
Q11 அவசியம்   (9) 
Q12 தீங்கும்    (2) 
Q13    னகடாமலிருக்க   (4) 

Q14 அதிகரிப்பதால்   (1) 

Q15 தளட    (10)     

A3  பிலை திருத்தம்     
Q6     எல்டலாரும்  

Q7    வலியுறுத்துவார்கள் 

Q8    கழித்தார்கள் 

Q9     கல்வியின் 

Q10   கணினி 

B4  தேரிவுவிணடக் கருத்ேறிேல்  
Q16 3 
Q17 4 
Q18 1 
Q19 4 
Q20 2  
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