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உயர்நிலைப் பள்ளி 
மாதிரித் ததரவ்ுத்தாள் 
உயரத்மிழ்  -  தாள் 2 

உயர்நிலை 3 / 4   
 

                       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. 
 

 

 

 

 

80 
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‘அ’ பிரிவு 

 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் பகுதியில் ககோடிட்ட இடங்களை மிகப் பபோருத்தமோன ப ோற்களைக் 
பகோண்டு நிரப்பவும். 
 
 

 பபாருளியைில் வளர்ச்சி கண்ட நாடுகளில் சிங்கப்பூர் இன்னமும் தனது 

இரண்டாவது இடத்திலனத் தக்க லவத்துக்பகாண்டிருக்கிறது. இந்த இடத்லத அது (Q1) 

______________________ இருபத்து இரண்டு ஆண்டுகளாக நிலைநாட்டி வந்துள்ளது. முதல் 

நிலையில் இருக்கும் ஹாங்காங் நாட்டுடன் (Q2) ___________________ சிங்கப்பூர் பவறும் 

0.8 புள்ளிகள் மட்டுதம பின்தங்கி உள்ளது. இந்த நிலைலம வரும் ஆண்டுகளில் உயர்ந்து 

நமது நாடு பபாருளியல் வளர்ச்சியில் முதல் இடத்லதப் பிடிக்கும் (Q3) 

______________________ அதிகம் உள்ளது.  

 

 Q4 to Q5 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

 

 (Q5) _____________________ இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அபமரிக்கா பபாருளியல் 

வளர்ச்சியில் இவ்வாண்டு பதிபனான்றாவது இடத்தில் இருக்கின்றது என்பது இங்தக 

குறிப்பிடத்தக்கது.  
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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) 
(Q10) 

‘’பூமியின் பழலமயான பண்பாடு, பதான்லமயான கைாச்சாரம்’’ என்று 
பை வரைாற்றாசிரியர்கள் குறிப்பிடுவது நமது இந்தியர்களின் 
கைாச்சாரத்லதத்தான். சுமார் 8000 ஆண்டுகளின் முன்தப நமது இந்தியக் 
கைாச்சாரம் ததான்றிவிட்டது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் பதிவு 
பசய்துள்ளனர். நமது கலைகள், நம்பிக்லககள், பழக்க  

 

 

 Q6 to Q9 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

ததாப்புக்கரணம் தபாடும் பாரம்பரியத்லதச் தசர்ந்து நாதம இன்று 
அதலன ‘சூப்பர் தயாகா’ என்று ஆங்கிதையர்கள் பசால்வலதப் பணம் 
பகாடுத்துப் பயின்று வருகிதறாம். இவ்வாறு பைவற்றுக்கு 
உரிலமயாளர்களான நாம், இன்று அவற்லறதய மற்ற 
இனத்தாரிடமிருந்து விலைபகாடுத்து வாங்கும் நிலையில் 
இருக்கிதறாம்.  

 
ஆ’ பிரிவு 

 
B3 ப ோற்புணர்ச் ி (10 மதிப்பபண்கள்) 
 
 பின்வரும் பசாற்கலளப் பிரித்து எழுதவும். 
 
Q11 பமல்ைினம்  = _________________________ + ______________________ 
Q12 மதிநுட்பம்  = _________________________ + ______________________  
Q13 மாவிலை  = _________________________ + ______________________  
Q14 கலையார்வம் = _________________________ + ______________________  
Q15 பத்பதான்பது  = _________________________ + ______________________  
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‘இ’ பிரிவு  

C4 கருத்தறிதல் 1 (22 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உனது ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 
  
 சவால்கள் என்பன இன்லறக்கு தநற்லறக்கு உதித்தலவ அல்ை. அவற்லறக் 
காைங்காைமாக மனிதன் கடந்துதான் வந்துள்ளான். ஆதி மனிதன் தன் வாழ்நாலளக் கழிக்க 
விைங்கினங்கலளச் சமாளித்து, அதனுடன் கூட்டுறவு பகாள்ள தவண்டியிருந்தது. பகாடிய 
விைங்குகதளாடு தபாராடி, தன் உயிலரக் காப்பாற்றிக்பகாள்ளப் பை சாதலனகலளப் புரிந்தான். 
நாகரிகம் தளைதூக்கியகபோது தன் நலடமுலறகலள மாற்றி ஆலட அணிகைன்கலள 
அணிந்துபகாண்டு  விைங்கினங்களுக்கு அப்பால் நிற்கக் கற்றுக்பகாண்டான். இப்தபாது 
பதாழில்நுட்பத்துடன் தபாட்டி தபாட்டுக்பகாண்டிருக்கும் மனிதனுக்கு ஒவ்பவாரு நாளும் 
சவால் மிகுந்ததாகதவ இருக்கிறது.  

 
 
DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 கல்ளைக் கண்டோல் நோளயக் கோகணோம், நோளயக் கண்டோல் கல்ளைக் கோகணோம் 
என்ற பழபமாழி கூறுவதுதபாை, எப்பபாருளும் நாம் காணும் காட்சியில்தான் அலமந்துள்ளது. 
எலதயுதம சாதித்துக்காட்ட முடியும் என்று பதாடக்கத்திதைதய எண்ண தவண்டும். அத்தலகய 
எண்ணம் எடுத்த எடுப்பிதைதய வருவபதன்பது சாத்தியப்படாத ஒன்றுதான். 
பவற்றியாளர்களின் சாதலனக் குறிப்புகளிைிருந்து படித்துத் பதரிந்துபகாள்வதன்மூைம் நாம் 
அதலன வளர்த்துக்பகாள்ளைாம்.   மாறாக, முடியாது என்ற விலதலய நம் ஆழ்மனத்தில் 
பதாடக்கத்திதைதய விலதத்துவிட்டால் அது நம் பசயல்திறலன முடக்கி, சாதலனகலளச் 
பசய்ய விடாமல் கட்டிப்தபாட்டுவிடும்.  

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

 
Q16 ‘சவால்கள் என்பன இன்லறக்கு தநற்லறக்கு உதித்தலவ’ அல்ை என்பலத நாம் 

எதன்மூைம் அறிந்துபகாள்ளைாம்? (2 மதிப்பபண்கள்) 
 

 (1) மனிதன் ஆலட அணிகைன்கலள அணிந்துபகாண்டதன்மூைம் 

 (2) மனிதன் விைங்தகாடு தபாராடி வாழ்க்லக நடத்தியதன்மூைம் 

 (3) மனிதன் விைங்குகளுக்கு அப்பால் பசல்ைக் கற்றுக்பகாண்டதன்மூைம் 

 (4) மனிதன் பதாழில்நுட்பத்தின்மூைம் ஏற்பட்ட சவால்கலளச்  

சமாளித்ததன்மூைம்  

 

              (        ) 
 
Q17 எத்தலகய பபாருலள நாம் அதிக சிரமம் எடுத்துப் பாதுகாப்தபாம்? (2 மதிப்பபண்கள்) 
 
 (1) சிரமமின்றிக் கிலடத்த பபாருலள 
 (2) அருலமலயப் பற்றி அறிந்த பபாருலள 
 (3) நிலறய சவால்களுக்கிலடயில் கிலடத்த பபாருலள 
 (4) லகநழுவிப்தபான பபாருலள 
             (     ) 
பின்வரும் வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 
 
Q18 பிரச்சிலனகளும் சவால்களும் எவ்வாறு தவறுபடுகின்றன? (6 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Q19 கல்ளைக் கண்டோல் நோளயக் கோகணோம், நோளயக் கண்டோல் கல்ளைக் கோகணோம் 

என்ற பழபமாழியில் இருக்கும் உண்லம என்ன? (6 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
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Q20 பபோருள் எழுதுதல் (6 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் ப ோற்கள் கமற்கண்ட பகுதியில் இடம்பபற்றுள்ைன. அச்ப ோற்கைின் பபோருளை 
எழுதவும். 
 
அ) தலைதூக்கியதபாது  - ______________________________  

ஆ) தமதாவிகள்   - ______________________________  

இ) எதிபராைிக்கும்  - ______________________________ 

 
 
C5 கருத்தறிதல் 2 (16 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  
 
 இன்லறய உைகம் அனுபவக் கல்விலய தநாக்கிச் பசல்லும் ஒரு சமுதாயம். இதற்குச் 
சிங்கப்பூர் விதிவிைக்கல்ை. அனுபவதம ஒரு மாணவனுக்கு நல்ை ஆசான் என்பதனால் 
கற்றலுக்கு ஏற்ற பை அனுபவங்கலளப் பாடசாலைகள் அவனுக்கு ஏற்படுத்திக் பகாடுக்கின்றன. 
அனுபவப் பூர்வமாகக் கற்றல் நலடபபறும்தபாது அது மாணவனின் மனத்தில் நிலையாய் 
நிற்கிறது. புத்தகத்தில் படிப்பலவ யாவும் நாளலடவில் அதிலுள்ள எழுத்துகள்தபாை அவன் 
நிலனவிைிருந்து மக்கிப் தபாய்விடுகின்றன. ‘ஏட்டுச்சுளரக்கோய் கறிக்கு உதவோது’ என்று நம் 
முன்தனார்கள் எழுதி லவத்துள்ள பழபமாழியும் இதலனதய இயம்புகிறது. 
 

 
DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 அனுபவம் ஒரு மாணவலன புடம் தபாட்ட தங்கமாக மிளிரச் பசய்கிறது. எவ்வாறு 
மற்றவர்களிடம் உலரயாடுவது, தன்னம்பிக்லகயுடன் பசயல்படுவது, பணிவன்புடன் 
நடந்துபகாள்வது, கனிவன்லபக் கலடப்பிடிப்பது தபான்ற விழுமியங்கலள அனுபவம்மூைதம 
மாணவர்கள் கற்றுக்பகாள்ள முடியும். அவற்லற எந்த நூைிலும் படித்து உணர முடியாது. 



SECONDARY  3  &  4 /  உயரத்மிழ் ததரவ்ுத்தாள்  
 

NO PHOTOCOPY / REPRODUCE / NOT FOR CIRCULATION P a g e  | 8 
COPYRIGHTS RESERVED FOR WORDSMITH EDU GROUP- SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 
 
 

ஆகதவதான் பள்ளிகளில் கற்றல் பயணங்கள், முகாம்கள். பவளியூர் பயணங்கள் தபான்றலவ 
ஏற்பாடு பசய்யப்படுகின்றன. எதிர்காைத்தில் மாணவர்கள் பவறும் கிணற்றுத் தவலளகளாக 
இல்ைாமல் சவால்கலள எதிர்தநாக்கும் சாதலனயாளர்களாக உருவாக தவண்டும் என்பதத 
இதன் தநாக்கமாகும்.  
 
வினோக்கள்  
Q21 ‘ஏட்டுச்சுளரக்கோய் கறிக்கு உதவோது’ என்னும் பழபமாழி எவ்வாறு இன்லறய 

சூழ்நிலைக்குப் பபாருந்தும்? (4 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Q22 அனுபவம் ஒருவலர எவ்வழிகளில் பாதிக்கிறது? (3 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Q23 பயிற் ிகய அனுபவம், அனுபவகம பயிற் ி என்பதற்குக் கட்டுலரயாசிரியர் கூறும் 

சான்றுகலள யாலவ? (5 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Q24 அனுபவம் எவ்வாறு மாணவர்கலளப் புடம் தபாட்ட தங்கமாக மாற்றுகிறது? 



SECONDARY  3  &  4 /  உயரத்மிழ் ததரவ்ுத்தாள்  
 

NO PHOTOCOPY / REPRODUCE / NOT FOR CIRCULATION P a g e  | 9 
COPYRIGHTS RESERVED FOR WORDSMITH EDU GROUP- SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 
 
 

 (4 மதிப்பபண்கள்) 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

‘ஈ’ பிரிவு 
 
D6 சுருக்கி வளரதல் (12 மதிப்பபண்கள்) 
 
Q25 கருத்தறிதல் 2-இல் அனுபவத்தினால் ஏற்படும் நன்லமகலளப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள 

கருத்துகலளப் பபாருள் பிறழாது உன் பசாந்த நலடயில் 40 பசாற்களில் சுருக்கி 
எழுதவும்.  

 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  

 
முற்றும் 

அருஞ்ப ோற்பபோருள் 
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1. பபாருளியைில்  - நிதிநிலையில் (economy) 

2. நிலைநாட்டி   - நிரந்தரமாக்கி 

3. வலுவான   - உறுதியான 

4. வர்த்தக முதலீடுகலள - business investment  

3. வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது - பிரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

 

 

4 TO 17 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS  

 

 

18. குலைத்துவிடும்  - அழித்துவிடும் 

19. சாத்தியப்படாத  - முடியாத 

20. முடக்கி   - அடக்கி 

21. மக்கி    - அழிந்து 

22. வல்ைலவ   - ஆற்றல் பபற்றலவ 

23. மாய்த்துவிடும்  - தபாக்கிவிடும் 

24. மிளிர    - மின்ன 

25. கிணற்றுத் தவலளகளாக - உைகம் பதரியாதவராக  


