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உயர்நிலைப் பள்ளி 
 

மாதிரித் ததரவ்ுத்தாள் 
         உயரத்மிழ்  -  தாள்         2  

உயர்நிலை 1/2   
 

                       மதிப்பபண்கள்: 

 

 

 

பபயர்:  

வகுப்பு, நாள், தநரம்:  

தததி:  

வகுப்பு ஆசிரியர:்  

பபற்தறார் லகபயாப்பம்:  

 

பமாத்த ததரவ்ு தநரம் :           

1 மணிதநரம் 45 நிமிடங்கள் 

 

 

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 
Follow all instructions carefully. 
Answer all questions. 
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‘அ’ பிரிவு 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்  (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் பகுதியில் ககோடிட்ட இடங்களை மிகப் பபோருத்தமோன ப ோற்களைக் 
பகோண்டு நிரப்பவும். 
 
 

இந்தியா வரைாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த நாடுகளுள் ஒன்று. இங்கிருக்கும் 

தகாயில்கள், ததவாையங்கள் (Q1) ___________ நூற்றாண்டுகளின் வரைாற்றிலைக் 

பகாண்டலவ. அக்காைத்தில் வாழ்ந்த தசர, தசாழ, பாண்டிய மன்ைர்கள், நாயக்க 

மன்ைர்கள், பல்ைவர்கள் ஆகிதயாரின்  

 Q2 to Q4 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

(Q5) ___________ படித்த கலைக்தகாயில்கலளயும் ததவாையங்கலளயும் தநரில் 

காணும்தபாது இவர்கள் மலைக்கத் தவறுவதில்லை!  

 

A2 பிளை திருத்தம் (10 மதிப்பபண்கள்) 
 
கீழ்க்கோணும் பகுதியின் இடப்பக்கத்தில் ஐந்து வினோக்கைின் எண்கள் இடம்பபற்றுள்ைன. 
ஒவ்பவோரு வினோவிற்கும் எதிரிலுள்ை வரியில் ஒரு பிளையோன ப ோல் உள்ைது. அந்த 
ஐந்து வரிகைிலும் உள்ை பிளையோன ப ோற்களைத் திருத்தி, அச்ப ோற்கைின்  ரியோன 
வடிவத்ளத எழுதவும்.  
 
 
 
(Q6) 
 
 
(Q7) 
 
 
(Q8) 

 
(Q9) 
 
 

நமது இந்தியப் பாரம்பரியத்தில் பவகுகாைமாக இருந்து வரும் ஓர் 
இலை பவற்றிலை. இதலை பாக்கு, சுண்ணாம்பு ஆகியவற்றுடன் 
சுருட்டி வயதாைவர்கள் வாயில்தபாட்டு பமள்வலத நாம் 
பார்த்திருப்தபாம். ஆைால், இந்த பவற்றிலையில் அபாரமாை 
மருத்துவக் குணங்கள் இருக்கின்றை என்பலத நாம் அறிந்திருப்தபாமா?  
 

 Q7 to Q8 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 
 

பாரம்பரியப் பபாருள்களால் தசர்ந்து மருந்தாக உட்பகாள்ளைாம். ததள் 
கடிபட்டவர்களுக்கும் பவற்றிலை அருமருந்தாகப் பயன்படுகிறது. 
நீரிழிவு தநாயால் அல்ைலுறுபவர்களும் இந்த பவற்றிலைலய 



SEC 1 & 2 /  உயரத்மிழ்  / ததரவ்ுத்தாள் 1 (NEW SYLLABUS) 

NO PHOTOCOPY / REPRODUCE / NOT FOR CIRCULATION P a g e  | 4 
COPYRIGHTS RESERVED FOR WORDSMITH - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 
 
 

 

 
‘ஆ’ பிரிவு 

 
B3 ப ோற்புணர்ச் ி (10 மதிப்பபண்கள்) 
 
 பின்வரும் பசாற்கலளப் பிரித்து எழுதவும். 

 
Q11 வலைப்பூ  = _________________________ + ______________________ 
Q12 மைபைம்  = _________________________ + ______________________  
Q13 விடியற்காலை = _________________________ + ______________________  
Q14 சிற்பக்கலை  = _________________________ + ______________________  
Q15 கலரதயாரம்  = _________________________ + ______________________  

 
‘இ’ பிரிவு  

 
C4 கருத்தறிதல் 1 (22 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உனது ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 
 

‘தகடில் விழுச்பசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு மாடல்ை மற்லற யலவ’ என்று கல்வியின் 
சிறப்பிலைத் திருவள்ளுவர் இயம்புகிறார். கல்விதய எல்ைாச் பசல்வங்களிலும் தலையாயது. 
கல்விச்பசல்வம் ஒருவரிடம் குடிபகாண்டிருப்பது அவருக்கு  மற்ற எல்ைாச்  பசல்வங்களும் 
இருப்பதற்கு  நிகராகும்.   கல்விலயக்  கற்பது  அத்தியாவசியம்  என்றால்  அது  நமக்குக்  
கற்பித்தவற்லறப் பிளையற தமற்பகாள்வது அலதக் காட்டிலும் இன்றியலமயாதது. நாம் 
அலைவரும் நம் கல்விப்பயணத்லதச் சிறுவயதில் பதாடங்குகிதறாம். கணிதம், அறிவியல், 
புவியியல் எைப் பாடங்கதளாடு விழுமியங்கலளயும் படிக்கிதறாம். படித்த பாடங்கள் பணம் 
சம்பாதிக்கப் பயன்படுகிறது என்றால், கற்றுக்பகாண்ட பண்புகள் நாம் வாழ்க்லகயில் நல்ை 
மைிதர்களாக உருபவடுக்கத் துலணபுரிகின்றை. 

 
DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

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

(Q10) தவப்பிலை, அருகம்புல் ஆகியவற்றுடன் தசர்த்து, பகாதிக்க லவத்து 
அந்த நீலரப் பருகிைால் நீரிழிவு தநாய் குலரயும் என்று கூறப்படுகிறது. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 கல்வி ஒருதபாதும் நமக்குத் தீயைவற்லறக் கற்பிப்பதில்லை. நல்பைாழுக்கத்லத 
மட்டுதம தபாதிக்கிறது. பிள்லளகள் படிக்கும் காைத்திதைதய அவர்களுக்கு அறபநறிக் கல்வி 
கற்றுக்பகாடுக்கப்படுகின்றது. அறபநறிக்கல்வி ததர்வில் தசாதிக்கப்படாவிட்டாலும் அதற்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுத்து மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கற்றுக்பகாடுக்க தவண்டியது 
இன்றியலமயாலம. மற்ற பாடங்கள் ததர்வுப் பாடங்கள் என்றால், அறபநறிக்கல்வி வாழ்க்லகப் 
பாடம். அதலை ஒருநாளும் புறக்கணிக்கைாகாது. இளலமயில் கற்றுக்பகாள்ளும் 
அறபநறிக்கல்வி மாணவர்களின் மைத்தில் ஆழப் பதிந்து அவர்கலள நல்ை மைிதர்களாக 
உருவாக்கும் என்பது திண்ணம்.  
 

வினோக்கள் 

 

 

பின்வரும் வினோக்கள் ஒவ்பவோன்றுக்கும் நோன்கு பதரிவுகள் பகோடுக்கப்பட்டுள்ைன. 
அவற்றுள் மிகப் பபோருத்தமோன விளடளயத் கதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்ளண எழுதவும். 
 
 

Q16 கல்வியின் சிறப்லபப் பற்றித் திருக்குறள் என்ை கூறுகிறது? (2 மதிப்பபண்கள்) 
 

 (1) கல்விலய ஒருவர் கற்க தவண்டியது மிகவும் அவசியம் 

 (2) கல்வி என்பது மாடல்ை, அது ஒருவலக பசல்வம் 

 (3) கல்வி மற்ற எல்ைாச் பசல்வங்கலளயும் பபற்றுத் தரும் 

 (4) கல்விலயப் பிலழயின்றிக் கற்றுக்பகாள்ள தவண்டும் (     )  
            

Q17 தநர்முகத் ததர்வில் எத்தலகயவர்களுக்கு தவலை வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது?  
 (2 மதிப்பபண்கள்) 
 
 (1) படித்திருந்தும் பண்பாக நடந்துபகாள்பவர்களுக்கு 
 (2) நிலறய படித்திருப்பவர்களுக்கு 
 (3) கல்வியின் எல்லைலய அலடந்தவர்களுக்கு 
 (4) எல்ைாம் பதரிந்த ஒருவருக்கு     (     ) 
            
பின்வரும் வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 
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Q18 ‘உண்லமயாகப் படித்தவர்’ என்று எப்தபாது ஒருவர் தபாற்றப்படுகிறார்? 
         (6 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Q19 அறபநறிக்கல்வியின் முக்கியத்துவம் என்ை?    (6 மதிப்பபண்கள்) 
 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 

 

Q20 பபோருள் எழுதுதல் (6 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் ப ோற்கள் கமற்கண்ட பகுதியில் இடம்பபற்றுள்ைன. அச்ப ோற்கைின் பபோருளை 
எழுதவும். 
 

அ) பிலழயற   - ______________________________  

ஆ) கல்ைாதவைாகதவ  - ______________________________  

இ) தளும்பாததா   - ______________________________ 

C5 கருத்தறிதல் 2 (16 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  
 

லகயடக்கத் பதாலைதபசி வளர்ச்சியலடந்த நாடுகளில் ஓர் இன்றியலமயாத இடத்லதப் 
பபற்றுவிட்டது. இது இல்லைபயைில் வாழ்க்லக நகருமா? என்ற விைாவிற்கு 
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இடமளித்துவிட்டது. உண்லமதான். இன்று நம்மில் எத்தலை தபரால் லகயடக்கத் பதாலைதபசி 
இல்ைாமல் இயங்கமுடிகிறது? அலத மறந்து வடீ்டில் லவத்துவிட்தடாம் என்றால், அந்த நாள் 
முழுதும் உடைில் ஏததா குலறபாடு இருப்பதுதபாைதவ ததான்றும். அந்தளவிற்கு 
இத்பதாலைதபசிகளின் பயன்பாட்டால் நாம் பபரும் பாதிப்பலடந்திருக்கிதறாம் என்று 
கூறிைால் அது மிலகயாது. 

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

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

ஒரு நாணயத்திற்கு இருபக்கங்கள் இருப்பதுதபால், லகயடக்கத் பதாலைதபசிகளிைால் 
பாதிப்புகளும் இருக்கின்றை. பபாதுவாகதவ, எந்தப் பபாருலளயும் அளவிற்குமீறிப் 
பயன்படுத்திைால் அலவ எதிர்மாறாை விலளவுகலள ஏற்படுத்தும். அதுதபான்று, 
இக்கருவிகலள அதிகமாகப் பயன்படுத்தும்தபாது தலைவைி, உடல்தநாவு, கண்பார்லவ பாதிப்பு 
தபான்ற தநாய்கள் வர வாய்ப்பிருக்கின்றை. நம் அன்றாடத் ததலவகளுக்கு இதலை 
நம்பியிருப்பதால் அது இல்ைாமல்தபாகும்தபாது மைஉலளச்சல் வருவதற்கும் 
வாய்ப்பிருக்கிறது. எலதயும் அளவுடன் பயன்படுத்தப் பழகிக்பகாள்ளும்தபாது அதைால் 
விலளயும் நன்லமகள் மட்டுதம நமக்குக் கிலடக்கும். இதலை உணர்ந்து ஒவ்பவாருவரும் 
லகயடக்கத் பதாலைதபசிகலளப் பயன்படுத்துதவாம்.  

வினோக்கள்  
 
Q21 லகயடக்கத் பதாலைதபசிகளிைால் நாம் எவ்வாறு பாதிப்பலடந்துள்தளாம்?   

         (4 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________________ 
 
Q22 லகயடக்கத் பதாலைதபசியில் தற்தபாது எத்தலகய வசதிகள் இருக்கின்றை?  

(3 மதிப்பபண்கள்) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
Q23 லகயடக்கத் பதாலைதபசி ‘மக்களின் நண்பன்’ என்று ஏன் கூறப்படுகிறது?  

         (5 மதிப்பபண்கள்) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Q24 லகயடக்கத் பதாலைதபசியிைால் ஏற்படும் ‘எதிர்மாறாை விலளவுகள்’  

என்று கட்டுலரயாசிரியர் எவற்லறக் குறிப்பிடுகிறார்?  (4 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 

‘ஈ’ பிரிவு 
 

D6 சுருக்கி வளரதல் (12 மதிப்பபண்கள்) 
 
Q25 கருத்தறிதல் 2-இல் லகயடக்கத் பதாலைதபசியிைால் ஏற்படும் நன்லமகலளப் பற்றிக் 

கூறப்பட்டுள்ள கருத்துகலளப் பபாருள் பிறழாது உன் பசாந்த நலடயில் 40 பசாற்களில் 
சுருக்கி எழுதவும்.  
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 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________  
  

___________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
அருஞ்ப ோற்பபோருள் 
 
1 ததவாையங்கள்  - church 

2 நூற்றாண்டுகளின்  - நூறு வருடங்கள் (100 years) 

3 கிறங்க   - மயங்க (to faint) 

4 ததசங்களிைிருந்து  - நாடுகளிைிருந்து (countries) 

5 TO 15 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS  

16 பசயைிகளின்   -  apps 

17 எதிர்மாறாை   - விரும்பத்தகாத (dislike) 


