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ரிவு 

 
A1   மரபுத்த ொடர்கள், இணைதமொழிகள் (10 ம ிப்தெண்கள்) 

ெின்வரும் வொக்கியங்களில் ககொடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவ ற்ககற்ற 
த ொற்தறொடர்கள் அடியில் தகொடுக்கப்ெட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு ககொடிட்ட 
இடத்ண யும் நிரப்புவ ற்ககற்ற மிகப் தெொருத் மொன த ொற்தறொடணரத் 
க ர்ந்த டுத்து அ ன் எண்ணை மட்டும் விணடத் ொளில் எழு வும். 

 Q1 கணிதத் ததர்வில் வினாக்களைச் சரியாக வாசிக்காமல் _________________ 

விளையயழுதிய மாலா ததால்வி அளைந்தாள். 

Q2 சீதாவும், கீதாவும் அன்று முதல் இன்று வளை ஒருவருக்யகாருவர் 

___________________ வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.  

Q3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Q4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Q5 நம் முன்தனார்கள் விதைாதிகளைக் கூை __________________ மன்னிக்கும் 
பண்ளபக் யகாண்டிருந்ததாதல இன்றுவளை தபாற்றப்படுகின்றனர். 

(1) பழி வாங்காமல் (2) யவட்டிப் தபச்சில் 

(3) ஒப்புயர்வற்ற (4) ஒட்டி உலர்ந்த 

(5) தளலதமற்யகாண்ை (6) அவசைக்குடுக்ளகயாக 

(7) அள்ைியிளறத்த (8) விட்டுக்யகாடுத்து 

(9) கண்ைளதயும் தகட்ைளதயும் (10) ஒத்துப்பாடிய 

ததர்வுத்தாள் - 1 70 

மதிப்யபண்கள்: 
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A2 வொக்கியங்கணள முடித்த ழுது ல் (10 ம ிப்தெண்கள்) 

ெின்வரும் வொக்கியங்கணளப் தெொருத் மொன த ொற்கணளக் தகொண்டு முடித்து 
எழு வும். அவ்வொறு முடிக்கப் தெறும் வொக்கியங்கள் ஒவ்தவொன்றும் அ ற்கு 
முந் ிய வொக்கியத் ின் கருத்ண கய தகொண்டிருக்க கவண்டும். உன் விணடகணள 
மட்டும் விணடத் ொளில் எழு வும்.  

Q6 குழந்ளதகைிளைதய தசமிப்புப் பழக்கத்ளத வைர்க்க பல்தவறு வங்கிகள் 

யசயல்பட்டு வருகின்றன. பல்தவறு வங்கிகள் யசயல்படுவது _________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

Q7 தனிமனிதன் துன்பமின்றி இன்பமாக வாழ நல்ல குடும்பம் இன்றியளமயாதது. 

நல்ல குடும்பம் இருந்தால்தான் ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

Q8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Q9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Q10 அறிவியல் யபருக்கமும், யதாழில்நுட்ப வைர்ச்சியுதம இன்று மனிதளனக் 

கட்டுப்படுத்துகின்றன. இன்று மனிதன் கட்டுப்படுவதற்கு _______________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
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A3 அணமப்புச்த ொற்கள் (10 ம ிப்தெண்கள்) 

ெின்வரும் ெகு ியில் ககொடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவ ற்ககற்ற 
அணமப்புச்த ொற்கள், ெகு ியின் அடியில் தகொடுக்கப்ெட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு 
ககொடிட்ட இடத்ண யும் நிரப்புவ ற்ககற்ற மிகப் தெொருத் மொன த ொல்ணைத் 
க ர்ந்த டுத்து, அ ன் எண்ணை மட்டும் விணடத் ொளில் எழு வும். 

‘கூடி வாழ்ந்தால் தகாடி நன்ளம’ என்பார்கள். ஆனால், இன்ளறய 

காலக்கட்ைத்தில் ஒற்றுளம என்பதற்குப் யபாருள் என்ன? என்று தகட்கிறார்கள். 

இதனால் குடும்பத்திலும், அலுவல்கைிலும் ஏன் நண்பர்கைிைத்திலும் கூை 

பல…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ஒற்றுளமளய வைர்த்துக்யகாள்ை தவண்டுயமன்றால் நாம் பிறரிைம் ஒரு 

யவைிப்பளையான மனிதனாக இருக்க தவண்டும். எப்யபாழுதும் நம்ளமப் பற்றி 

நிளனக்காமல் அடுத்தவர்கைிைத்தில் நம்ளம ளவத்துப் பார்த்துச் சிந்திக்க தவண்டும். 

ஒருவளைப் பற்றி   (Q13)_________________ யசால்லும்தபாது மூன்று முளறயாவது 

தயாசிக்க தவண்டும். பிறரின் முன் ளவத்து யாளையும் குளற யசால்லக் கூைாது. 

அவ்வாறு குளற கூறினாலும் அவர்களை (Q14)_________________ அளழத்துக் கூற 

தவண்டும். ஒவ்யவாருவரிைமும் சில நல்ல பழக்கங்களும், குணங்களும் இருக்கும். 

அவற்ளற அறிந்து அவர்களைப் பாைாட்ை தவண்டும். இம்முளறகைில் ஒருவர் 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

(1) குளற (2) தனியாக 

(3) யவல்லலாம் (4) சண்ளைகள் 

(5) யபாதுவாக (6) நிளனக்காமல் 

(7) புகார் (8) கருத்து 

(9) பிைச்சிளனகள் (10) நிளனப்பவர்கள் 
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“ஆ” ெிரிவு 

B4 த ரிவுவிணடக் கருத் றி ல் (10 ம ிப்தெண்கள்) 

ெின்வரும் கட்டுணரப் ெகு ிகணளக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அவற்றின் அடியில் 
கொணும் வினொக்களுக்கு விணட எழு வும். வினொக்கள் ஒவ்தவொன்றுக்கும் 
நொன்கு த ரிவுகள் தகொடுக்கப்ெட்டுள்ளன. அவற்றுள் மிகப் தெொருத் மொன 
விணடணயத் க ர்ந்த டுத்து அ ன் எண்ணை மட்டும் விணடத் ொளில் எழு வும். 

ெகு ி 1 

காலம் யசல்லச் யசல்ல வாழ்க்ளக படிப்படிதய 

மாறி வருகிறது. வாழ்க்ளகளய ஒட்டிய கருத்துகளும் 

யமல்ல யமல்ல மாறி வருகின்றன. உண்பது, -------------

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

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

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

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

தாமளைக் குைத்ளததய நம்பி வாழ்ந்த அன்னப்பறளவயின் இனம் அழிந்து 

தபானது. ஆனால், எங்கும் வாழலாம், எப்படியும் வாழலாம் என்று எண்ணி 

வாழ்க்ளகளய நைத்தும் காக்ளக இனம் யபருகி வருகிறது. ஆகதவ, 

சூழ்நிளலக்தகற்ப மாறுதல் யசய்துயகாள்ளும் திறளமளயப் யபற்றிருப்பது 

வாழ்க்ளகயின் அடிப்பளை விதிகைில் ஒன்றாகும். -----------------------------------------------------------

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

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

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

 

இன்று நாம் அலங்காைம் யசய்துயகாள்ளும் முளறக்கும் எவ்வைதவா 

தவறுபாடுகள் உள்ைன. அளவ எல்லாம் புறத்தத நிகழ்ந்த மாறுதல்கள். மனிதன் 
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மனம் உளையவனாக இருப்பதால் இன்ப, துன்பங்களை உணர்ந்து வாழ்ந்து 

வருகிறான். ஆகதவ, மனிதன் காலத்திற்தகற்ப மாறுதல்களைச் யசய்யக் 

கைளமப்படுகின்றான். 

வினொக்கள் 

Q16 மனிதனின் புறவாழ்க்ளகயில் ததான்றும் மாறுதல்களை எவ்வாறு அறியலாம்? 

 (1) மனிதனின் உணவு, உளை ஆகியவற்றின் மூலம்  

 (2) மனிதனின் பழக்கவழக்கங்கள் மூலம்  

 (3) மனிதனின் உணர்வுகள் மூலம்  

 (4) மனிதன் யகாண்டுள்ை கருத்துள்ை மூலம் (      ) 

Q17 அக்காலத் தமிழருக்கும், இக்காலத் தமிழருக்கும் இளைதய எவற்றில் யபரும் 

மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ைன?  

 (1) அவர்களுளைய சுற்றுப்புறச் சூழல்கைில்  

 (2) அவர்கள் காலத்ளதப் புரிந்துயகாள்வதில்  

 (3) அவர்கைின் வாழ்க்ளக முளறகைில்  

 (4) அவர்கள் உளை உடுத்தும் முளறகைில் (      ) 
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ெகு ி 2 

தநைம் தவகமாக ஓடி மளறந்து வருகிறது 

என்று அளனவரும் யசால்லி வருகிறார்கள். அந்த 

தநைத்ளத நாம் நன்கு பயன்படுத்திக் 

யகாள்ைாவிட்ைால் நஷ்ைம் தநைத்துக்கு அல்ல, ------

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

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

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

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

உங்களுளைய மீதி 75 வருை வாழ்க்ளக மகிழ்ச்சி நிளறந்ததாக அளமயும். 

நீங்கள் உங்கள் முதல் 25 வருை காலத்ளத வம்பு தபசுவதிலும், 

தசாம்தபறித்தனமாக வாழ்வதிலும், உறங்குவதிலும் கழித்திருந்தால், உங்களுளைய 

மீதி வாழ்க்ளக தவதளன நிளறந்ததாக அளமந்துவிடும்’ என்ற ஓர் அறிஞருளைய 

கூற்று உண்ளமயாக நைக்கக்கூடிய ஒன்றாகும். ---------------------------------------------------------------

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

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

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

வாழ்க்ளக என்பது தநைத்ளதக்யகாண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இந்த 

உலகத்தில் வாழப்தபாவதத சில காலத்திற்குத்தான். யகடுதளலத் தரும் ததளவயற்ற 

கவளலகளை வைவளழத்துக்யகாண்டு நம் தநைத்ளத வணீாக்கி வருவது 

முட்ைாள்தனம். விதைாதம், யவறுப்பு, சண்ளை, தகாபம் தபான்றவற்ளற நம்மிைம் 

வைவளழத்துக்யகாண்டு நாம் நம் தநைத்ளதப் பாழடித்து வந்தால் நமக்கு 

முன்தனற்றம் கிளைக்காது. பயம், ததால்வி, கலக்கம், சந்ததகம், அவநம்பிக்ளக 

தபான்றவற்ளறத் தரும் எண்ணங்களை வைவளழத்துக்யகாண்டு தகாளழயாக மாறி 

நின்றால், மகிழ்ச்சி நிளறந்த வாழ்க்ளகளய நாம் கட்ைாயம் இழந்துவிைத்தான் 

தவண்டியிருக்கும். 
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வினொக்கள் 

Q18 ஒருவருளைய வாழ்க்ளகயின் யபரும்பகுதி தவதளன மிக்கதாக அளமவதற்குக் 

காைணம் என்ன?  

 (1) தநைத்ளத நல்ல முளறயில் பயன்படுத்திக் யகாள்ைாதது  

 (2) யதாைக்கக் காலத்தில் பாடுபட்டு உளழக்காதது  

 (3) பிற்காலத்தில் தசாம்தபறித்தனமாக வாழ்வது 

 (4) வம்பு தபசுவதிலும், உறங்குவதிலும் தநைத்ளதக் கழிப்பது (      ) 

Q19 நாம் எப்தபாது சாதளனகளைப் பளைக்க முடியும்? 

 (1) மற்றவர்கள் புகழும்படி வாழ்ந்து காட்டும்தபாது  

 (2) பலவற்ளறயும் உண்ளமயிதலதய இழந்திருக்கும்தபாது  

 (3) பலவற்ளறயும் உண்ளமயிதலதய இழக்காததபாது  

 (4) வருங்காலத்ளத நல்ல முளறயில் பயன்படுத்திக் 
யகாள்ளும்தபாது (      ) 

Q20 மகிழ்ச்சி நிளறந்த வாழ்க்ளகளய ஒருவன் இழக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன 

யசய்ய தவண்டும்?  

 (1) ததளவயான விஷயங்கைில் கவளலயகாள்ை தவண்டும் 

 (2) வருங்காலம் சிறியது என்பளத நிளனவிற்யகாள்ை தவண்டும் 

 (3) ததளவயற்ற கவளலகைில் மூழ்காமல் இருக்க தவண்டும்  

 (4) ததால்விளயக் கண்டு துவண்டு விைாமல் இருக்க தவண்டும் (      ) 
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“இ” ெிரிவு 

C5   சுயவிணடக் கருத் றி ல் (30 ம ிப்தெண்கள்) 

ெின்வரும் கட்டுணரப் ெகு ிணயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து,  அ னடியில் கொணும் 
வினொக்களுக்கு உன் த ொந் நணடயில் விணட எழு வும். 

ஒவ்யவாரு தளலமுளறயிலுதம தளலமுளற 

இளையவைி என்பது ஒரு பிைச்சிளனயாகதவ 

இருக்கிறது. இன்று ஒவ்யவாரு குடும்பத்திலும், 

வைர்ந்த யபரியவர்களும் இருப்பர். வைர்ந்து வரும் 

இளைதயார்களும் இருப்பர். இந்த இைண்டு 

 ரப்ெினர்களுக்கும் இளையில் மனநிளலகள் மற்றும் அணுகுமுளறகள் யதாைர்பாக 

ஏற்படும் கருத்து தவறுபாடுகள் தான் தளலமுளற இளையவைி எனப்படுகிறது. 

உண்ளமயில் தளலமுளற இளையவைி எனப்படுகிறது. உண்ளமயில் தளலமுளற 

இளையவைி யதாைர்பான பிைச்சிளனகளுக்குப் யபரியவர்கள், குழந்ளதகள் ஆகிய 

இருதைப்பினருதம சம அைவில் காைணமாக இருக்கின்றனர். -----------------------------------------

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

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

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

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

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

இளைஞர்கள் எப்படி வைர்கின்றனர் என்பது, யபற்தறார்கள் அவர்களை எப்படி 

வைர்க்கின்றனர் என்பளதப் யபாருத்ததுதான். இருப்பினும், இன்ளறய இளைஞர்கள் 

தங்கள் யபற்தறாருைன் பழகும் தநைத்ளதவிை, யவைி உலகில் பழகும் தநைதம 

அதிகம். அததாடு, இன்று மக்கள் யதாைர்பு சாதனங்கைில் ஏற்பட்டுள்ை 

முன்தனற்றமும், வைர்ச்சியும் காைணமாக நம்முளைய வாழ்க்ளக முளறளயவிை 

முற்றிலும் தவறுபட்ை வாழ்க்ளக முளறகள் பற்றியும் அவர்கள் யதரிந்துயகாள்ை 

அதிக வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ைது. இதனால், மனித வாழ்க்ளக முளற என்பது 
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இயற்ளகயானது அல்ல என்பளதயும், ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

யபரியவர்கள் இதளனக் கண்டு சமுதாயதம  ரீழிந்து விட்ைதாக எண்ணி 

ஆத்திைமளைகின்றனர். இது சூழ்நிளல மாற்றத்தால் இன்ளறய இளைஞர்கைிைம் 

ஏற்பட்டுள்ை ஒரு மாற்றம் என்பளதப் புரிந்துயகாள்ை அவர்கள் மறுக்கின்றனர். 

சமுதாய மாற்றத்தால் மனிதர்கதை வாழ முடியாது என்னும் நிளல 

உருவானால்தான் அது ககடு. மனித வாழ்க்ளகக்கு உதவக்கூடிய சமுதாய மாற்றம் 

தகடு அல்ல. அது மனநிளலகைிலும், ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

இதுதபான்ற பிைச்சிளனகளைத்  விர்க்க, யபற்தறார்கள் தங்களுளைய 

குடும்பத்தின் உண்ளமயான யபாருைாதாை நிளல பற்றி அவ்வப்தபாது 

குழந்ளதகளுக்கு எடுத்துக்கூற தவண்டும். தங்களுளைய பண்பாடு மற்றும் 

சம்பிைதாயங்கைின் யபருளமகளை விைக்க தவண்டும். எளதயும் புரியும் வளகயில் 

யபாறுளமயாகவும், நிதானமாகவும் கூறினால் குழந்ளதகள் விளைவில் புரிந்து 

யகாள்வர். ஒருமுளற கூறியதும் விளைவில் புரிந்துயகாள்ை தவண்டுயமன 

ஆத்திைப்பைக் கூைாது. அவர்கைின் தபாக்கிற்தகற்ப நாமும் மாறிக்யகாள்ை தவண்டும். 

அவ்வாறு இல்லாமல் எடுத்ததற்யகல்லாம் தவறு கண்டுபிடிப்பதும், ----------------------------

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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வினொக்கள் (25 ம ிப்தெண்கள்) 

Q21 இன்ளறய குடும்பங்கைில் உள்ை பிைச்சிளனகைாகக் கட்டுளையாசிரியர் 

எவற்ளறக் குறிப்பிடுகின்றார்? (5 மதிப்யபண்கள்) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Q22 தளலமுளற இளையவைி எதனால் உருவாகின்றன என நீ நிளனக்கிறாய்?  

(4 மதிப்யபண்கள்) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Q23 ‘இன்று இளைஞர்கள் யபற்தறாருைன் பழகும் தநைத்ளதவிை யவைி உலகில் 

பழகும் தநைதம அதிகம்’ என்று கூறக்காைணம் என்ன? (5 மதிப்யபண்கள்) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Q24 நம் மூத்ததார்கள் எதளன விைங்கிக் யகாள்ை தவண்டும்? (5 மதிப்யபண்கள்) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Q25 தளலமுளற இளையவைி பிைச்சிளனகளை நீக்குவதற்கான வழிமுளறகளை 

விைக்குக. (6 மதிப்யபண்கள்) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ெின்வரும் த ொற்கள் கமற்கண்ட ெகு ியில் இடம் தெற்றுள்ளன. அச்த ொற்களின் 
தெொருணள விணடத் ொளில் எழுதுக. (5 ம ிப்தெண்கள்) 

Q26 தைப்பினர்களுக்கும் - ______________________________________ 

Q27 சீைழிந்து - ______________________________________ 

Q28 தகடு - ______________________________________ 

Q29 தவிர்க்க - ______________________________________ 

Q30 வகுக்கும் - ______________________________________  
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ததர்வுத்தாள் 1 

அருஞ்யசாற்கள் (Listing for difficult words throughout the worksheets): 

1 இட்டு  - அளழத்து (Call) 

2 விதைாதிகளை - பளகவர்களை (Enemies) 

3 இன்றியளமயாதது - முக்கியமானது (Important) 

4 திகழ்ந்தார் - விைங்கினார் (Branched) 

5 தகாலாகலமாக - சிறப்பாக (Grand) 

6 கட்டுப்படுத்துகின்றன - ஓர் எல்ளலக்குள் சிக்க ளவக்கின்றன (Control) 

7 அலுவல்கைிலும் - தவளலகைிலும் (Job) 

8 மாறுதல்களை - மாற்றங்களை (Changes) 

9 சூழ்நிளலக்தகற்ப - வசதிக்தகற்ப (Situation) 

 10 to 15 – hided for copyrights reason 

16 மனநிளலகளும் - எண்ணங்களும் (Thoughts) 

17 தளலமுளற - பைம்பளை (Generation) 

18 யபாருைாதாை நிளல - பணச்சூழல் (Economic Situation) 

19 பண்பாடு - கலாச்சாைம் (Culture) 

20 சம்பிைதாயங்கைின் - சைங்குகைின் (Traditional) 

 

 

 


