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                                          70                                                
‘அ’ பிரிவு 

A1 பழம ொழிகள், 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   சதுரங்கப் ப ோட்டியில் தனது மகன் வெற்றியோளரோக அறிெிக்கப் ட்ட வசய்தியயக் 

பகட்டு திரு. தயோளன் __________________________________________________ ப ோனோர். 

QUESTION 2 TO 4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q5 அந்தக் கிரோமத்தில் நீண்ட நோட்களோகக் ககவரிகைகைக் 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 

 

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. 
  

தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது வாடழ இடல. 

வாடழயிடல ஒரு கிருமிநொ ினியாகும். இது உணவில் உள்ள Q11. _________________________ 
கிருமிகணள அழிக்கும் தன்டம ககாண்ைது. வாடழ இடலயில் உணவு உண்பது தமிழர்களின்  
பாரம்பரியம். இவ்விடலயில் சசாறுண்ைால் ஆசராக்கியம் சமம்படும் என்று நம்புகின்றனர்.  

 

தேர்வுத்ேொள் 1 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 சமலும், இளநடர வராதபடி தடுக்கலாம். தீ விபத்திலிருந்து மீண்ைவர்கடளயும், 

தீக்காயம் பட்ைவர்கடளயும் வாடழ இடலயின் மீது Q15. _________________________________ 

டவத்தால் அதில் உள்ள பச்டசயம் தீக்காயத்தின் எரிச்சடலப் சபாக்கும். தீப்புண்கள் குணமாக 
இவ்விடலயில் எண்கணடயத் தைவிக் கட்டுவார்கள்.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A3  பிணழ  ிருத் ம் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

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

 
 
 

 
 

Q6 

 

Q7 

 
 

 
 

Q8 
 

Q9 

 

Q10 

வரலாறு என்பது கபாதுவாக எழுத்துகள், சித்திரங்கள் அல்லது வாய்வழியாக நம் 
மூதாடதயர்களால் நமக்கு கூறப்பட்ைடவயாகும். அவற்றின் உண்டமத்தன்டமடய 
அறிவதற்குப் பல சான்றுகடளயும், பல அறிஞர்கடளயும் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் 
கூற்றுகடளயும் ஆராய்வது மிகவும் அவசியம். ஏகனண்றால், அக்காலத்தில் 
வாழ்ந்தவர்கள், தனக்காகத் தன்டனப் சபாற்றும் விதமாக எழுதிய கடதகளும் 
வரலாறு குறிப்புகளாக இடம்வ ற ெோய்ப்புகள் இருக்கின்றன. ஆகபெ, வரலாற்றிடன 
ஒரு மூலத்திலிருந்து படிப்பது மட்டும் சரியான தகவல் புரிதலுக்கு வித்திைாது. 
சமலும், வரலாற்றிடனப் படிப்பதன் மூலமாக நம் வலங்கடள எவ்வாறு பாதுகாப்பது, 
எதிர்கால சந்ததியினர் எவ்வாறு அவற்டறப் பரிசாகக் ககாடுப்பது என்படதப் பற்றிய 
புரிதல் கிடைக்கும். வரலாற்றிடனப் பதிவு கசய்தல் எவ்வளவு அவசியம் என்படத 
வரலற்று நிகழ்வுகடளப் படிக்கின்ற சபாது தான் நமக்கு புரிய வரும்.  

1. மணம்      6. படுக்க 

2. நச்சு                         7. படகவர்களுக்கு 

3. நிடலத்திருக்க     8. பசிக்க 

4. சுடவ      9. விருந்தினர்களுக்கு 

5. அமர   10. விடுபை 

 

 

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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Q6 _______________________________  

Q7 _______________________________  

Q8 _______________________________  

Q9 _______________________________  

Q10 _______________________________  

‘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 சநரத்டதக் கண்ைறிய பல்சவறு கடிகாரங்கள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், ஆதிகாலத்தில் எவ்வாறு 
சநரத்டதக் கண்ைறிந்தனர் என்று கதரியுமா? ஆ ியில்  
 

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE  

TO PROTECT COPYRIGHTS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- இதிலுள்ள ஒரு சிறு துடள 
வழியாக ஒசர  ரீொகத் துளித்துளியாக நீர் விழுந்துககாண்சையிருக்கும். இவ்விதம் விழுந்த நீரின் 
அளடவக்ககாண்டு சநரத்டத அளவிட்ைனர்.  இம்முடற பண்டைவாழ் மக்களின் அறிவுத்திறடன 
கவளிக்காட்டுகிறது. 
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Q16 பண்டைக் காலத்தில் மக்கள் எவ்வாறு சநரத்டதக் கண்ைறிந்தனர்?  

 1.  திடசகடளப் பார்த்து  

 2.  நிழடலப் பார்த்து  

 3.  நீடரப் பார்த்து  

4.  மரங்கடளப் பார்த்து          (                ) 

 

Q17    நீர்க்கடிகாரத்டத மக்கள் எப்கபாழுது பயன்படுத்தினர்? 

 1.  பகல் சநரங்களில்   

 2.  காடலப் கபாழுதுகளில்   

 3.  மாடலப் கபாழுதுகளில்          

 4.  இருண்டிருக்கக்கூடிய காலங்களில்                      (                ) 

 
பகு ி 2  
      

 மனிதனுடைய வாழ்க்டக இடலயின் சமல் இருக்கும் 
பனித்துளிடயப் சபான்றசத. அந்தப் பனித்துளிகள் பளபளகவன்று 
பிரகொ ித்துக் ககாண்டிருந்தாலும் ஒரு சில கநாடிப்கபாழுசத அந்த 
இடலகளின் சமல் நீடித்து இருக்கும். பின்னர் மடறந்துவிடும். 
அசதசபால, மனிதனுடைய வாழ்நாளும் குறுகியசத.  அந்த 
வாழ்நாள் எப்சபாது, எப்படி முடிவுக்கு வரும் என்படதப் பற்றி 
எவருக்கும் உறுதியாய்த் கதரியாது. ஆதலால், ஒவ்கவாரு 

மனிதனும் தன்னால் இயன்ற அளவுக்குச் சமூகத்திற்குச் சசடவயாற்ற சவண்டும்.  

 DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------  ன்னைத்க ொடு தனக்காகவும் தன் குடும்பத்திற்காகவும் 
மட்டுசம ஒருவன் வாழ்வது எந்தக் குறிக்சகாளும் இல்லாத பயணம் சபான்றதாகும். 

 

 

Q18 இப்பத்தியில் மனித வாழ்க்டக எதற்கு ஒப்பிைப்பட்டுள்ளது? 

1.  தன்னலமற்ற சசடவக்கு     

2.  குறிக்சகாள் இல்லாத பயணத்திற்கு 

3.  இடலசமல் படிந்துள்ள பனித்துளிக்கு 

4.  குறுகிய வாழ்க்டகக்கு                                (               ) 
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Q19 சமய நூல்கள் எதடனப் சபாதிக்கின்றன?  

 1.  வாழ்நாள் எப்சபாது முடிவுக்கு வரும் என்படத 

 2.  சமூகத்திற்கு முடிந்த வடரயில் பணியாற்ற சவண்டும் என் யத 

 3.  குடும்பத்திற்காக உடழக்க சவண்டும் என்படத 

4.  ஒருவன் வாழ்க்டகடய எப்படி அனுபவிக்க சவண்டும் என் யத         (                ) 

 

Q20 தன்னல வாழ்க்டக என்பது என்ன?   

 1.  தனக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் வாழ்வது 

 2.  தனக்காகவும் பிறருக்காகவும் வாழ்வது 

 3.  தனக்காகவும் சமூகத்திற்காகவும் வாழ்வது 

4.  குறிக்சகாள் இல்லாமல் வாழ்வது                                                   (                ) 

 

   ‘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. ‘சந்தர்ப்பம்’ என்று கூறுவடத நான் ஒப்புக்ககாள்ள 
மாட்சைன். சதடவயான சந்தர்ப்பங்கடளத் சதடிப் 
கபறுபவர்கள்தான் முன்சனற்றம் காண்பார்கள்” என்கிறார் 
கபர்னாட்ஷா.  

2. “வாழ்க்டகயில் உயர்ெடைய என்னால் 
முடியவில்டலசய என்று கூறி அழுதுககாண்டிருக்காசத. 

முன்சனறுவதற்கான பல சந்தர்ப்பங்கள் உன் முன்னர் சதான்றியசபாகதல்லாம் அவற்டறப் 
பயன்படுத்திக் ககாள்ளாத உன் அறியொணமணய நீ என்றாவது எண்ணிப் பார்த்ததுண்ைா?” 
என்கிறார் ஜார்ஜ் பிரோண்ட் என்ற ஆங்கில நாட்டு அறிஞர்.  
 

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

6. “இவ்வாறு எந்தச் சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் காலமறிந்து கசயல்படும் பழக்கம் 
என்னிைம் அடமந்துவிட்ைது. இதுதான் நான் வாழ்க்டகயில் முன்சனற உதவியது” என்று 
கூறினார் அகமரிக்க ஜனாதிபதி சஜஸன்ச ாவர். நம்முடைய கால சநரத்டதச் த ம்ணமயொகப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் சந்தர்ப்பத்டதயும் சரியாக அடமத்துக்ககாள்ள முடியும். காலம் 
என்பசத சந்தர்ப்பம்தான். காலத்டதக் கவனித்துக் கருத்துைன் த யல்பட்டொல் வாழ்க்டகயில் 
நிச் யமொக கவற்றி கபற முடியும்.   
 

வினொக்கள் (26 ம ிப்தபண்கள்)  

Q21 சந்தர்ப்பம் பற்றிய கவிஞர் கபர்ட்னாட்ஷாவின் கருத்து என்ன?  (4 மதிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Q22 எவற்டற நாம் எண்ணிப் பார்க்க சவண்டும் என ஜார்ஜ் பிராண்ட் கூறுகிறார்? 
 (4 மதிப்கபண்கள்) 

 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
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Q23 சந்தர்ப்பத்டத எப்சபாது நாம் குடற கசால்லக்கூைாது? (4 மதிப்கபண்கள்) 

  _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Q24 உண்ணும் உணவில் எத்தடகய முடறடயக் கடைப்பிடிக்க சவண்டும்?  
 (4 மதிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Q25 எந்த ஒரு கசயடலயும் எவ்வாறு கதாைங்க சவண்டும்? (5 மதிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
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Q26 வாழ்வில் கவற்றி கபற எத்தடகய முயற்சிகடள சமற்ககாள்ள சவண்டும்?  
 (5 மதிப்கபண்கள்) 

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

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 பத்தி 1-இல்  வாய்ப்பு என்னும் கசால்லுக்கு இடணயாக இைம் கபற்றுள்ள சவறு கசால் 
 எது? (2 மதிப்கபண்கள்) 
 

 _________________________________________  

 
Q28 பத்தி 4-இல் கசரிமானம் என்படத எந்தச் கசால் உணர்த்துகிறது? (2  மதிப்கபண்கள்) 

 

 _________________________________________  

 

 

 
அருஞ்மைொற்கள் 

தேர்வுத்ேொள்  1  

 

1. நிர்வாகியாக  -   சமலாளராக (Manager) 

2. டகவரிடசடய - திருட்டுத்தனத்டத (Theft) 

 

VOCABULARY 3 TO 17 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

18. வசம்யமயோக            -           முயறயோக (Wisely) 
19. கசயல்பட்ைால் - நைந்துககாண்ைால் (Following) 
20. நிச்சயமோக                -           உறுதியோக (Surely) 
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விகைகள் 
 

க ர்வுத் ொள் 1 
A1  பழம ொழிகள், மரபுத்த ொடர்கள், இணைதமொழிகள்  
Q1 உச்சிக் குளிர்ந்து        (10) 
Q2 உயர்வு தோழ்வு            (3) 

Q3 மின்னுெவதல்லோம் வ ோன்னல்ல     (5) 
Q4 ஓட்யடெோய்       (9) 

Q5  ல நோள் திருடன் ஒருநோள் அகப் டுெோன்  (7) 
 
A2  முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல்     
Q11 நச்சு      (2) 
Q12 விருந்தினர்களுக்கு  (9) 
Q13 மணம்      (1) 

Q14 விடுபை     (10) 

Q15 படுக்க     (6)    
  
A3  பிகழ ேிருத்ேம்     
Q6 கூறப்பட்ைதாகும்      
Q7  ஏகனன்றால் 
Q8  வளங்கடள 
Q9 சந்ததியினருக்கு 
Q10    வரலாற்று 
 
B4  த ரிவுவிணடக் கருத் றி ல்  
Q16 2 
Q17 4 
Q18 3 
Q19 2 
Q20 1 

C5  சுயவிணடக் கருத் றி ல் 
Q21 ‘சந்தர்ப்பம்’ என்று கசால்வடத நான் ஏற்றுக்ககாள்ள மாட்சைன். சதடவயான 
 சந்தர்ப்பங்கடளத் சதடிப் கபறுபவர்கள்தான் முன்சனற்றம் காண்பார்கள்” என்பசத 
 சந்தர்ப்பம்  பற்றிய கவிஞர் கபர்ட்னாட்ஷாவின் கருத்து ஆகும். 
Q22 வாழ்க்டகயில் முன்பனற முடியவில்டல என்று அழுதுககாண்டிருக்காமல், 

முன்சனறுவதற்குப் பல சந்தர்ப்பங்கள் ஏற் ட்டோலும் அவற்டறப் பயன்படுத்திக் 
ககாள்ளாத நம் அறியாடமடய எண்ணிப் பார்க்க சவண்டும் என்று ஜார்ஜ் பிராண்ட் 
கூறுகிறார். 

Q23 நல்ல சந்தர்ப்பங்கயள நம்யமத் பதடி ெரும்வ ோழுது அெற்யற உதோசினப்படுத்திவிட்டு, 
சந்தர்ப்பம் முயறயோக அடமயவில்டல என்று குடற வசோல்லக்கூைாது. 

Q24 காடல உணவு சத்தாகவும் இசலசானதாகவும் இருக்க சவண்டும். மதிய உணவின் 
அளவு கூடுதலாகவும் இரவு உணவு எளிதில் கசரிமானம் ஆகக்கூடியதாகவும் இருக்க 
சவண்டும். இதுபெ உண்ணும் உணெில் நோம் கயடப் ிடிக்க பெண்டிய முயறயோகும். 

Q25   நாம் ஒரு கசயடலத் வதோடங்குெதற்கு முன்பு, அதயன எந்தச் சமயத்தில் கசய்தால் 
கவற்றி அயடயலோம் என்படத அறிந்துககாண்டு அதற்சகற்ப கசயல்பை சவண்டும். 
காலமறிந்து வசயல் ட்டோல் வெற்றி அயடயலோம். 

Q26 நோம் சநரத்டதத் திட்டமிட்டு முயறயோகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சந்தர்ப்பத்டதயும் 
சரியாக அடமத்துக்ககாள்ளலாம். பநரத்யதக் கருத்தில் வகோண்டு கெனமோகச் 
கசயல்படும்கபாழுது வாழ்க்டகயில் அயடய முடியும் .  

Q27 வாய்ப்பு 
Q28 ஜரீணம் 


