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மாதிரித் ததர்வுத்தாள் 

 
உயர்நிலை 1   

 
தமிழ் தாள் 2 
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மமாத்த ததர்வு தநரம்: 1 மணி தநரம் 30 நிமிடம்     

  

 

 

 

 

வினா 
எண் 

மமாத்த 
மதிப்மெண்கள் 

மாணவரின் 
மதிப்மெண்கள் 

 
A1 

 
10 

 

 
A2 

 
10 

 

 
B3 

 
10 

 

 
B4 

 
10 

 

 
C5 

 
30 

 

 
மமாத்தம் 

 
70 

 

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 

Follow all instructions carefully.  
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 “அ” ெிரிவு 

A1 மரபுத்மதாடர்கள், இலணமமாழிகள் (10 மதிப்மெண்கள்) 

ெின்வரும் வாக்கியங்களில் தகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புவதற்தகற்ற 
ம ாற்மறாடர்கள் அடியில் மகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன.  ஒவ்மவாரு தகாடிட்ட 
இடத்லதயும் நிரப்புவதற்தகற்ற மிகப் மொருத்தமான ம ாற்மறாடலரத் 
ததர்ந்மதடுத்து  எழுதுக. 

Q1 ேன் பபற்த ார் வறுலமயிைிருப்பலே அ ிந்தும் விலையுயர்ந்ே  

      லகத்போலைதபசி தவண்டும் என்று ______________________ நின்     

      ரமாவின் பசயலை எண்ணி அவள் அப்பா வருந்ேினார். 

Q2 to Q4 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q5 ஒரு வருடம் ஆஸ்ேிதரைியாவில் இருந்துவிட்டு வரும் ேன் மகனுக்காக 

______________________ பை சுலவயான உணவு வலககலளச் சலமத்து லவத்ோர் 

ேிருமேி. மாைா. 

1) கண்மூடித்ேனமாக 6) கம்பி நீட்டிய 

2) குரங்குப்பிடியாக 7) சிட்டாய்ப்ப ந்து 

3) இன்ப துன்பம் 8) ஈவிரக்கம் 

4) அன்றும் இன்றும் 9) லக கழுவினான் 

5) ேட்டிப் ப ித்ேல் 10) பம்பரமாகச் சுழன்று 
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A2 வாக்கியங்கலள முடித்மதழுதுதல் (10 மதிப்மெண்கள்) 

ெின்வரும் வாக்கியங்கலளப் மொருத்தமான ம ாற்கலளக் மகாண்டு முடித்துக் 
காட்டுக.  அவ்வாறு முடிக்கப் மெறும் வாக்கியங்கள் ஒவ்மவான்றும் அதற்கு 
முந்திய வாக்கியத்தின் கருத்லததய மகாண்டிருக்க தவண்டும்.   

Q6 முன்பனச்சரிக்லக நடவடிக்லககலள நாம் தமற்பகாள்வேன் மூைம் சீக்கா  
      தநாயிைிருந்து நம்லமக் காப்பாற் ிக் பகாள்ளைாம். 

      சீக்கா தநாயிைிருந்து நம்லமக் காப்பாற் ிக் பகாள்ள _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Q7 TO Q9 HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

Q10 கடும் உலழப்புடன், ேன்னம்பிக்லகயும் உலடயவதன வாழ்க்லகயில்  
      பவற் ிப் பபறுவான். 

      வாழ்க்லகயில் பவற் ி பபறுவேற்கு  _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

“ஆ” ெிரிவு 

B3 அலமப்புச்ம ாற்கள் (10 மதிப்மெண்கள்) 

ெின்வரும் ெகுதியில் தகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புவதற்தகற்ற அலமப்புச் ம ாற்கள், 
ெகுதியின் அடியில் மகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. ஒவ்மவாரு தகாடிட்ட இடத்லதயும்  
நிரப்புவதற்தகற்ற மிகப் மொருத்தமான ம ால்லைத் ததர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

நாம் உயிர் வாழ உணவு மிகவும் அவசியமாகும். உணவு அலனத்து (Q11) 

________________________  மிகுந்ேோக இருந்ோல்ோன் நாம் தநாய்களின் பிடியிைிருந்து 

விடுபட்டு ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

(Q14) ________________________ நம்லமக் காத்துக்பகாள்ள முடியும்.  அத்துடன், நம்முலடய 

தவலைகலளப் பி ர் உேவியின் ி, (Q15) ________________________  உலழக்க லகபகாடுக்கும் 

உணவு வலககலளத் தேர்ந்பேடுத்து உண்ணும் பழக்கத்லேச் சிறு வயேிைிருந்து 

கலடப்பிடிப்பேில் உறுேியாக இருக்க தவண்டும். 

 

1) குல வாக 6) விடுபட்டு 

2) சத்துக்களும் 7) வராமல் 

3) பகிர்ந்து 8) குல யாமல் 

4) நீக்கப்பட்டு 9) உ க்கமின் ி 

5) சுறுசுறுப்பாக 10) தேர்ந்பேடுத்து 



தேர்வுத்ோள் 1 – உயர்நிலை 1 

 
NO REPRODUCE / COPY AND NOT FOR CIRCULATION. COPYRIGHTS OF WORDSMITH EDUCATION GROUP 
PTE LTD -  SIGARAM TAMIL TUITION   
                                                                                                                                                                           P a g e  | 5
   
  

 

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

“இ” ெிரிவு 

B4 மதரிவுவிலடக் கருத்தறிதல் (10 மதிப்மெண்கள்) 

ெின்வரும் கட்டுலரப் ெகுதிலயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியில் காணும் 
வினாக்களுக்கு விலட தருக.  

ெகுதி 1 

கடல்நீரில் உள்ள சிப்பிகள் முத்லே உருவாக்கும் ேன்லம 

உலடயலவ.  சிப்பிக்குள் நுலழயும் அந்நிய பபாருள் சிப்பியின் 

உட்பு ம் உறுத்துவோல் சிப்பிக்குள் சுரக்கும் ேிரவதம முத்ோக 

மாறுகி து.  சிப்பியில் உருவாகும் முத்துக்களில் உருண்லட 

வடிவமுள்ள முத்துக்கதள நல்ை முத்துக்களாகும்.  இம்மாேிரியான உருண்லட 

முத்துக்கலள --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------இரத்ேினங்களும் பட்லட 

ேீட்டப்படும் பபாழுதுோன் நல்ை பபாைிவிலனப் பபறும்.  ஆனால், இயற்லகயிதைதய 

நல்ை பபாைிவுடன் கிலடப்பது முத்து ஒன்றுோன். 

Q16 சிப்பியில் உருவாகும் முத்துக்களில் சி ப்பான முத்துகளாகக் கூ ப்படுபலவ     
      எலவ?  

1. நீள் வட்ட வடிவ முத்துக்கள் 
2. ேட்லட வடிவ முத்துக்கள் 
3. உருண்லட வடிவமான முத்துக்கள் 
4. அலர வட்ட வடிவமான முத்துக்கள்     (      ) 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q17 பசயற்லக முத்துக்கள் ஏன் உற்பத்ேி பசய்யப்படுகின் ன? 

1. அவற்ல  மிகவும் சீக்கிரம் பசய்துவிடைாம் என்போல் 
2. அவற்ல ச் பசய்வது சுைபம் என்போல் 
3. சிப்பிக்குள் தேலவயில்ைாே பபாருள்கலள நுலழக்கைாம் என்போல் 
4. இயற்லக முத்துக்கள் கிலடப்பேற்கு நாளாகும் என்போல்  (      ) 

     

Q18 நவரத்ேினங்களில் சி ப்பானது முத்து என்று ஏன் கூ ப்படுகி து? 

1. பட்லட ேீட்டதவண்டிய தேலவ இல்ைாேோல் 
2. இயற்லகயிதைதய நல்ை பபாைிவுடன் கிலடப்போல் 
3. பை வடிவம், பை நி ங்களில் கிலடப்போல் 
4. கடைில் மட்டும் கிலடப்போல்       (      ) 

ெகுதி 2                  

  சி ிய நாடாக இருந்ோலும் சீரிய வளர்ச்சியால் 

பபரிோகப் தபசப்படும் நாடு நம் சிங்கப்பூர் ஆகும்.  சி ிய 

நாடான சிங்கப்பூரில் ப லவகளுக்காக இயற்லகச் 

சூழைில் பபரிய அளவு பரப்பில் ஜூதராங் ப லவ பூங்கா 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்பூங்காவில் ஒரு பபரிய 

வலைக்கூண்டுக்குள் பை ப லவகலளச் ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

பசய்யப்படுகி து. நம்முலடய ஓய்வு தநரத்லேப் பயனுள்ள வழியில் கழிப்பேற்கான ஒரு 

சி ந்ே இடம் ஜூதராங் ப லவ பூங்கா என்று கூ ினால் அது மிலகயாகாது.  

Q19 ஜூதராங் ப லவ பூங்காவில் ப லவகள் எவ்வாறு பராமரிக்கப்படுகின் ன? 

1. சுேந்ேிரமாக பவளியில் விடப்பட்டு 
2. கூண்டுக்குள் அலடத்து லவக்கப்பட்டு 
3. அலனத்துப் ப லவகலளயும் ஒதர இடத்ேில் லவக்கப்பட்டு 
4. பபரிய வலைக் கூண்டுக்குள் சுேந்ேிரமாக விடப்பட்டு  (      ) 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q20 ஜூதராங் ப லவ பூங்காவில் விழும் அருவியின் சி ப்பு அம்சம் யாது? 

1. 98 அடி உயரமானது 
2. அருவியில் 140 ைிட்டர் நீர் பாய்வது 
3. உைகிலுள்ள பசயற்லக அருவிகளில் மிக உயரமானது 
4. இவ்வருவியின் நீரானது மறுசுழற்சி பசய்யப்படுவது   (      ) 

 

C5 சுயவிலடக் கருத்தறிதல் (25 மதிப்மெண்கள்) 

ெின்வரும் கட்டுலரப் ெகுதிலயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியில் காணும் 
வினாக்களுக்கு உம் ம ாந்த நலடயில் விலட தருக. 

உைகிதைதய ஓர் உன்னேமான உ வு நட்பு ஆகும்.  நட்பு, தோழலம, சிதனகம் 

என்பது இருவருக்கிலடதய அல்ைது பைருக்கிலடதய ஏற்படும் உ வாகும்.  நாடு, வயது, 

பமாழி,  இனம் கடந்து நட்பு ஏற்படுகி து. -----------------------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

இதுநாள் வலர எனக்கு எந்ே நண்பர்களும் இல்லை என யாருதம கூ முடியாது.  

நட்பு என்பது சிரித்து மகிழ்வேற்காக மட்டுமல்ை, துன்பத்லேப் பகிர்ந்து பகாள்வேற்கும் 

நட்பு அவசியமாகும்.  துன்ெம் வரும்தபாது உடனடியாக வந்து உேவி பசய்வது 

நட்பிற்கான பபரும் அலடயாளம் ஆகும்.   

நட்பின் பபருலமலய உணர்த்துவேற்காக உைகம் முழுவதும் ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

ஆகஸ்டு ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------சாேி, 

மேம், இனம், பமாழி, பால் கடந்து அன்பின் அலடயாளமாக நண்பர்கள் ேினம் 

பகாண்டாடப்படுகி து. 

  



தேர்வுத்ோள் 1 – உயர்நிலை 1 

 
NO REPRODUCE / COPY AND NOT FOR CIRCULATION. COPYRIGHTS OF WORDSMITH EDUCATION GROUP 
PTE LTD -  SIGARAM TAMIL TUITION   
                                                                                                                                                                           P a g e  | 8
   
  

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

நண்பர்கள் ேினத்ேில் தநரில் சந்ேிக்க  வாய்ப்புக் கிலடக்கும் நண்பர்கள் ஒருவலர 

ஒருவர் கட்டித்ேழுவி ேங்களது அன்லபப் பரிமா ிக்பகாள்கின் னர்.  மற்றும், 

போலைதூரத்ேில் இருப்பவர்களுக்குக் லகத்போலைதபசி வழியாகக் குறுந்ேகவல் 

அனுப்பியும், கணினி வழியாக மின்னஞ்சல் அனுப்பியும் ேங்கள் நட்லபப் பைப்படுத்ேிக் 

பகாள்கின் னர்.   

நல்ை நட்பு தபாைதவ ேீய நட்பும் ஒருவருலடய வாழ்க்லகயில் மாற் த்லே  

விலளவிக்கிறது.  உோரணமாகத் ேீய நட்பு புலகத்ேல், தபாலேப் பபாருளுக்கு 

அடிலமயாேல், பகாலை, பகாள்லள தபான்  குற் ங்களில் ஒருவலர ஈடுபட லவக்கி து. 

அேன் காரணமாக ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

வினாக்கள்: 

Q21 நாம் நட்லப பபறுவேற்கு எவ்வலகயான வழிமுல கலளப் பின்பற் ைாம்?           
      (5 மேிப்பபண்கள்) 
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Q22 ஒருவருக்கு நல்ை நட்பு இல்ைாமல் தபாகும்தபாது என்ன தநரிடும்? 
(4 மேிப்பபண்கள்) 
 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

Q23 நண்பர்கள் ேினம் எப்தபாது பகாண்டாடப்படுகி து? அது பகாண்டாடப்படுவேற்கான 
காரணம் என்ன? (6 மேிப்பபண்கள்) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Q24 நண்பர்கள் ேினத்ேன்று நட்பு எவ்வாறு பைப்படுத்ேப்படுகி து? (5 மேிப்பபண்கள்) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Q25 ேீய நட்பினால் உண்டாகும் விலளவுகள் யாலவ? (5 மேிப்பபண்கள்) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



தேர்வுத்ோள் 1 – உயர்நிலை 1 

 
NO REPRODUCE / COPY AND NOT FOR CIRCULATION. COPYRIGHTS OF WORDSMITH EDUCATION GROUP 
PTE LTD -  SIGARAM TAMIL TUITION   
                                                                                                                                                                           P a g e  | 10
   
  

 

ம ாற்மொருள் (5 மதிப்மெண்கள்) 

ெின்வரும் ம ாற்கள் தமற்கண்ட ெகுதியில் இடம்மெற்றுள்ளன.  அச்ம ாற்களின் 
மொருலள எழுதுக. 

Q26 வழிகளில்   ________________________________ 

Q27 துன்பம்   ________________________________ 

Q28 அலடயாளமாக  ________________________________ 

Q29 வாய்ப்பு   ________________________________ 

Q30 விலளவிக்கி து  ________________________________ 

முற்றும் 

 

 

அருஞ்ம ாற்மொருள்  

1. கண்காணிப்புப் புலகப்படக் கருவி – Security Camera Device 

2. போலைதநாக்கு - முன்கூட்டிலய நடக்கப்தபாவலேக் கணிப்பது 

3. விடுபட்டு  - நீங்கி 

 

4 TO 15 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

16. ஏற் தோ  - நல்ைதோ 

17. குறுந்ேகவல்  - சுருக்கமான பசய்ேி (SMS) 

18. அபாயம்  - ஆபத்து 


