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                                           “அ” பிரிவு                               

A1 மரபுத்த ொடர்கள், இணைதமொழிகள் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

கீழ்க்கொணும் வொக்கியங்களில் ககொடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவ ற்ககற்ற 

த ொற்தறொடர்கள் அடியில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு ககொடிட்ட 

இடத்ண யும் நிரப்புவ ற்ககற்ற மிகப்தபொருத் மொனச் த ொற்தறொடணரத் 

க ர்ந்த டுத்து எழுதுக.  

Q1.   ரமணன் எப்போழுதும் ஆசிரியரின் தேச்சிற்கு _________________________ ேதில் கூறியதால் 

அவரின் கடுங்தகாேத்திற்கு ஆளாைான். 

Q2 to Q4 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q5. இன்று ேை இலளயர்கள் தகாயில்களுக்குச் பசல்லும்தோதுகூடத் தங்கள் ோரம்ேரிய 

_________________________ உடுத்த மறுக்கின்றைர். 

   (1) ஆலட அணிகைன்கலள      (2) கள்ளங் கேடமற்ற 

   (3) சீரும் சிறப்புமாக  (4) ஏட்டிக்குப் தோட்டியாக        

   (5) அல்லும் ேகலும்  (6) கண்மூடித்தைமாக 

   (7) எதிரும் புதிருமாக            (8) நலக நட்டுகலள 

   (9) லகயுங் களவுமாக           (10) பவள்லள மைம் 

A2 வொக்கியங்கணள முடித்த ழுது ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் வொக்கியங்கணளப் தபொருத் மொனச் த ொற்கணளக் தகொண்டு 

முடித்துக்கொட்டுக. அவ்வொறு முடிக்கப் தபறும் வொக்கியங்கள் ஒவ்தவொன்றும் 

அ ற்கு முந்ண ய வொக்கியத் ின் கருத்ண கய தகொண்டிருக்க கவண்டும். 

ததர்வுத்தாள் – 1 
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Q6. சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்திைர் மாணவர்களுக்பகன்று ேை தோட்டிகலள 

நடத்திைர்.   

மாணவர்களுக்பகன்று ேை தோட்டிகலள நடத்தியவர்கள் _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 Q7 to Q8 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

Q9. சிங்கப்பூரர்கள் ஒற்றுலமயாக வாழ்வதால் நம் நாட்டில் அலமதி நிைவுகிறது.  

நம் நாட்டில் அலமதி நிைவ ________________________________________________________________       

________________________________________________________________________________________________ 

Q10.   ததசிய நூைகத்தில் உள்ள தமிழ்நூல்கலள மாணவர்கள் இரவல் வாங்கிைர்.  

 ததசிய நூைகத்தில் உள்ளத் தமிழ்நூல்கள் __________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

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 ொல்ணைத் க ர்ந்த டுத்து எழுதுக. 

 தமிழர்களுலடய கைாச்சாரத்தில் முக்கியப் ேங்கு வகிப்ேது வாலழ இலை. 
வாலழயிலை ஒரு கிருமி நாசிைியாகும். இது உணவில் உள்ள (Q11) _______________ 
கிருமிகலள அழிக்கும் தன்லம பகாண்டது. வாலழ இலையில் உணவு உண்ேது 
தமிழர்களின்  ோரம்ேரியம். இவ்விலையில் தசாறுண்டால் ஆதராக்கியம் தமம்ேடும்  
என்று நம்புகின்றைர்.  
 
DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

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

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

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

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

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

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

 தமலும், இளநலர வராதேடித் தடுக்கைாம். தீ விேத்திைிருந்து 

மீண்டவர்கலளயும், தீக்காயம் ேட்டவர்கலளயும் வாலழ இலையின் மீது (Q15) 

_______________ லவத்தால் அதில் உள்ள ேச்லசயம் தீக்காயத்தின் எரிச்சலைப் தோக்கும். 

தீப்புண்கள் குணமாக இலையில் எண்பணலயத் தடவிக் கட்டுவார்கள்.  

 

 

 

 

 

 

“ஆ” பிரிவு   

B4  த ரிவுவிணடக் கருத் றி ல் (10 ம ிப்தபண்கள்)  

பின்வரும் கட்டுணரப் பகு ிகணளக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ னடியிற் கொணும் 

வினொக்களுக்கு விணட  ருக. வினொக்கள் ஒவ்தவொன்றுக்கும் நொன்கு த ரிவுகள் 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் மிகப் தபொருத் மொன விணடணயத் க ர்ந்த டுத்து 

அ ன் எண்ணை எழுதுக. 

பகு ி 1 

இன்று தநரத்லதக் கண்டறிய ேல்தவறு கடிகாரங்கள் 
கண்டுேிடிக்கப்ேட்டுள்ளை. ஆைால், ஆதிகாைத்தில் எவ்வாறு 
தநரத்லதக் கண்டறிந்தைர் என்று பதரியுமா? ஆதியில் 

    (1) மணம்                    (2) ேடுக்க 

    (3) நச்சுக்                     (4) ேலகவர்களுக்கு 

    (5) நிலைத்திருக்க             (6) ேசிக்க 

    (7) சுலவ                     (8) விருந்திைர்களுக்கு    

    (9) அமர                      (10) விடுேட 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

------------------------- இவ்விதம் விழுந்த நீரின் அளலவ பகாண்டு தநரத்லத அளவிட்டைர்.  
இம்முலற ேண்லடவாழ் மக்களின் அறிவு திறலை பவளிக்காட்டுகிறது.  
வினொக்கள் 

Q16. ேண்லடக் காைத்தில் மக்கள் எவ்வாறு தநரத்லதக்  கண்டறிந்தைர்?  

 1. திலசகலளப் ோர்த்து  

 2. நிழலைப் ோர்த்து  

 3. நிழைின் நீளத்லதப் ோர்த்து       

 4. மரங்கலளப் ோர்த்து               ( )  

Q17. நீர்க்கடிகாரத்லத மக்கள் எப்போழுது ேயன்ேடுத்திைர்? 

 1. ேகல் தநரங்களில்   

 2. காலைப் போழுதுகளில்   

 3. மாலைப் போழுதுகளில்          

 4. இருண்டிருக்கக்கூடிய காைங்களில்      ( )  
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பகு ி 2  

      

மைிதனுலடய வாழ்க்லக இலையின் தமல் 

இருக்கும் ேைித்துளிலயப் தோன்றதத.  அந்தப் 

ேைித்துளிகள் ேளேளபவன்று ேிரகாசித்துக் 

பகாண்டிருந்தாலும் ஒரு சிை பநாடிப்போழுதத அந்த 

இலைகளின் தமல் நீடித்து இருக்கும்.  ேின்ைர் 

மலறந்துவிடும். அததப்தோை மைிதனுலடய 

வாழ்நாளும் குறுகியதத.  அந்த வாழ்நாள் எப்தோது, எப்ேடி முடிவுக்கு வரும் 

என்ேலதப் ேற்றி எவருக்கும் உறுதியாகத் பதரியாது.  ஆதைால், ஒவ்பவாரு மைிதனும் 

தன்ைால் இயன்ற அளவுக்குச் சமூகத்திற்குச் தசலவயாற்ற தவண்டும்.  

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

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

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

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

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

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

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

----- 

தன்ைைத்ததாடு தைக்காகவும் தன் குடும்ேத்துக்காகவும் மட்டுதம ஒருவன் வாழ்வது 

எந்தக் குறிக்தகாளும் இல்ைாது பசல்லும் ேயணம் தோன்றதாகும். 

வினொக்கள் 

Q18. இப்ேத்தியில் மைித வாழ்க்லக எதற்கு ஒப்ேிடப்ேட்டுள்ளது? 

 1. தன்ைைமற்ற தசலவக்கு     

 2. குறிக்தகாள் இல்ைாத ேயணத்திற்கு 

 3. இலைதமல் ேடிந்துள்ள ேைித்துளிக்கு 
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 4. குறுகிய வாழ்க்லகக்கு           (     )  

 

Q19.  சமய நூல்கள் எதலைப் தோதிக்கின்றை?  

 1. வாழ்நாள் எப்தோது முடிவுக்கு வரும் என்ேலத 

 2. சமூகத்திற்கு முடிந்த வலரயில் ேணியாற்ற தவண்டும்  

 3. குடும்ேத்திற்காக உலழக்க தவண்டும் என்ேலத 

 4. ஒருவன் வாழ்க்லகலய எப்ேடி அனுேவிக்க தவண்டும்           ( )   

 

 Q20. தன்ைை வாழ்க்லக என்ேது என்ை?   

 1. தைக்காகவும் குடும்ேத்திற்காகவும் வாழ்வது 

 2. தைக்காகவும் ேிறருக்காகவும் வாழ்வது 

 3. தைக்காகவும் சமூகத்திற்காகவும் வாழ்வது 

 4. குறிக்தகாள் இல்ைாமல் வாழ்வது          ( )          

“இ” பிரிவு 

C5  சுயவிணடக் கருத் றி ல் (30 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுணரப் பகு ிணயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ னடியில்   கொணும்  

வினொக்களுக்கு உன் த ொந்  நணடயில் விணட எழு வும். 

“சந்தர்ப்ேம் என்று கூறுவலத நான் ஒப்பு 

பகாள்ளமாட்தடன்.  ததலவயாைச் சந்தர்ப்ேங்கலளத் 

ததடிப் பேறுேவர்கள்தான் முன்தைற்றம் காண்ோர்கள்”  



SEC 1 – ACHIEVER LEVEL 

உயர் நிலை 1 – சாதலையாளர் நிலை                            ததர்வுத்தாள் 1 

 

WORDSMITH LEARNING HUB – TAMIL COACHING CENTRE                                7 

 

என்கிறார் பேர்ைாட்ஷா.  “வாழ்க்லகயில் உயர்வலடய என்ைால் முடியவில்லைதய 

என்று அழுதுபகாண்டிருக்காதத. முன்தைறுவதற்காை  ேை சந்தர்ப்ேங்கள் உன் முன்ைர் 

ததான்றியதோபதல்ைாம் அவற்லற நீ ேயன்ேடுத்திக்பகாள்ளாத உன் அறியாலமலய நீ 

என்றாவது எண்ணிப் ோர்த்ததுண்டா?”    

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------- “இவ்வாறு எந்த சின்ை விஷயமாக இருந்தாலும் 

காைமறிந்து பசயல்ேடும் ேழக்கம் என்ைிடம் அலமந்துவிட்டது.  இதுதான் நான் 

வாழ்க்லகயில் முன்தைற உதவியது”  என்று கூறிைார் அபமரிக்க ஜைாதிேதி 

தஜஸன்த ாவர்.  நம்முலடய காை தநரத்லதச் த ம்ணமயொகப் ேயன்ேடுத்துவதன் 

மூைம் சந்தர்ப்ேத்லதயும் சரியாக அலமத்துக் பகாள்ள முடியும்.  காைம் என்ேதத 

சந்தர்ப்ேம்தான்.  காைத்லதக் கவைித்துக் கருத்துடன் பசயல்ேட்டால் வாழ்க்லகயில் 

நிச் யமொக பவற்றிப் பேறமுடியும்.    
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வினொக்கள்                 

Q21.  எவற்லற நாம் எண்ணிப் ோர்க்க தவண்டும் எை ஜார்ஜ் ேிராண்ட் கூறுகிறார்?            
(6 மதிப்பேண்கள்) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Q22. சந்தர்ப்ேத்லத எப்தோது நாம் குலற பசால்ைக்கூடாது? (4 மதிப்பேண்கள்) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Q23. உண்ணும் உணவில் எத்தலகய முலறலயக் கலடேிடிக்க தவண்டும்?                      

(5 மதிப்பேண்கள்) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Q24.  எந்த ஒரு பசயலையும் எவ்வாறு பதாடங்க தவண்டும்? (5 மதிப்பேண்கள்)  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Q25. வாழ்வில் பவற்றிப்பேற எத்தலகய முயற்சிகலள தமற்பகாள்ள தவண்டும்?  
(5 மதிப்பேண்கள்) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

ேின்வரும் பசாற்கள் தமற்கண்ட ேகுதியில் இடம்பேற்றுள்ளை. அச்பசாற்களின் 

போருலள விலடத்தாளில் எழுதுக. (5 மதிப்பேண்கள்)                     

Q26.    சந்தர்ப்ேம்  _____________________________________ 

Q27.    வலரயலற  _____________________________________ 

Q28.    ஜரீணம்  _____________________________________ 

Q29.    பசம்லமயாக _____________________________________ 

Q30.   நிச்சயமாக  _____________________________________ 

    


