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நாள்: ஜனவ� 14, 2019 

இடம்: ��யகாந்தி ��ய��ப்�  

ேநரம்: காைல 10 மண� �தல் 4 மண� வைர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேகாலாட்டம் - நிறங்கள் த�ட்டப்பட்ட 

கழிகைளக் ெகாண்� தாளத்�க்�ம், 

இைசக்�ம் ஏற்ப ஒன்�டன் ஒன்� 

தட்�க்ெகாண்ேட ஆ�ம் ஒ� நாட்டார் கைல 

மய�லாட்டம் - மய�லின் ேதாைகைய 

உைட�டன் ேசர்த்�, ஒ�க்கி�ம் 

வ��த்�ம் ஆடக்��யவா� உைட 

ெசய்யப்பட்��க்�ம். மய�லின் 

ஆட்டத்ைத அல்ல� அைச�கைள ஒத்� 

இந்த ஆட்டம் அைம�ம் 

 

PHRASES HIDDEN INTENTIONALLY TO 

PROTECT COPYRIGHTS. 

ெபாங்கல் ைவத்தல், 

ேதாரணம் ப�ன்�தல், க�ம்� 

க�த்தல்  

PHRASES HIDDEN INTENTIONALLY 

TO PROTECT COPYRIGHTS. 

 

PHRASES HIDDEN INTENTIONALLY TO 

PROTECT COPYRIGHTS. 

 

ெபாங்கல் தினச் சிறப்� நிகழ்ச்சி 

ெபாங்கேலா ெபாங்கல்! 

 

�வ�ன மக்கைள�ம் வ�க வ�க என 

வரேவற்கிேறாம்! 

�ைழ� இலவசம் 

ஏற்பா�: சிகரம் கைலக் கலாச்சார பயன்பாட்�க் 

��  

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D


க�த்� வ�ளக்கப்படக் க�த்தறிதல் 1 

2 
No Copy / Reproduce and Not for Circulation. Copyrights reserved by Wordsmith Learning Hub Pte Ltd - 
Tamil Coaching Centre  
 

Q30 �தல் Q33 வைர இடம்ெபற்�ள்ள வ�னாக்க�க்� உ�ய மிகப் ெபா�த்தமான 

வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்�, அதன் எண்ைண அைடப்�க்�றிக்�ள் எ��. �யவ�ைட 

வ�னாவ�ற்� வ�ளம்பரத்திலி�ந்� வ�ைடையக் கண்டறிந்� எ��.  

(10 மதிப்ெபண்கள்) 

Q30   இந்த நிகழ்ச்சிய�ன் ேநாக்கம் என்ன?       

 (1) ேபாட்�ய�ல் கலந்�ெகாண்� ப�� ெப�வ� 

 (2) பாரம்ப�ய கைலகைளக் கற்�க்ெகாள்வதற்� 

 (3) ெபாங்கல் ைவப்பைதக் கற்�க்ெகாள்வதற்�  

 (4) ெபாங்கல் தினத்ைதக் ெகாண்டா�வதற்�           (     ) 
 

Q31   இந்நிகழ்ச்சிக்கான கட்டணம் எவ்வள�?     

 (1) 25 டாலர் 

 (2) 10 டாலர் 

 (3) இலவசம்  

 (4) 5 டாலர்              (      ) 
 

Q32   இந்நிகழ்ச்சி ஏன் மற்ற நிகழ்ச்சிய�லி�ந்� ேவ�பட்��க்கிற�?   

 (1) �வ�ன மக்கள் கலந்�ெகாள்வதால் 

 (2) பாரம்ப�ய நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்ப�வதால் 

 (3) �ைழ� இலவசம் என்பதால் 

 (4) அதிக ேநரம் நடத்தப்ப�வதால்              (      )  
 

Q33   ந� பங்�ெபற்ற ெபாங்கல் ெகாண்டாடத்ைதப் பற்றி உன் நண்ப�க்� ஒ�  

     �றிப்� எ��. (4 மதிப்ெபண்கள்) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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ப�ன்வ�ம் கட்�ைரப் ப�திையக் க�த்�ன்றிப் ப�. 

ஒ� காட்�ல் த�ய �ணம் ெகாண்ட ேதள் ஒன்� வசித்� வந்த�. ஒ� நாள், ேத�க்� 

இக்கைரய�ல் இ�ந்� அக்கைரக்�ப் ேபாக ேவண்� இ�ந்த�. அக்கைரக்�ப் ேபாவதற்காக அந்த 

ந�ேராைடய�ல் இ�க்�ம் ெப�ய ம�ன்கள், நண்�, தவைள ேபான்றைவகள�டம் ேதள் உதவ� 

ேகட்ட�, ஆனால், அந்தப் ெபால்லாத ேதள் தம்ைம ெகாட்�வ��ம் என்� அைவ ம�த்� 

வ�ட்டன. 

அந்த ேநரத்தில், அவ்வழிேய வந்த ஆைம ஒன்றிடம் ேதள் உதவ� ேகட்ட�. ஆைம�ம் 

அக்கைரக்�ச் ெசல்வதால் ேத�க்� உதவ� ெசய்ய �ற்பட்ட�. ேத�ம் ஆைமய�ன் ��கில் 

ஏறிக்ெகாண்ட�. ஆைம ந��ல் ந�ந்திச்ெசல்ல ஆரம்ப�த்த�. சிறி� �ரம் தான் ஆைம 

ெசன்றி�க்�ம் ேத�க்� ஒ� ேயாசைன வந்த�. “நான் பல ேபைரக் ெகாட்�ய��க்கிேறன். 

அவர்கள் வலியால் ��த்தைத�ம் பார்த்தி�க்கின்ேறன். ஆனால், நான் ஒ� நா�ம், ஆைமையக்  

ெகாட்�யதில்ைல. இந்த ஆைமையக் ெகாட்�னால் எப்ப�த் ��க்�ம்? 

இைத வ�ட்டால் ேவ� சந்தர்ப்பம் கிைடயா�” என்� ஆைமையக் ெகாட்�ப் பார்க்க 

நிைனத்த� ேதள். ஆைமய�ன் ��கில் ெகாட்�ய�. ஆனால், ஆைம ேபசாமல் 

ேபாய்க்ெகாண்��ந்த�. உடேன, ேதள் ஆைமையப் பார்த்�, “ஆைமயாேர! உம� ��� 

க�னமாக இ�க்கிறேத. உம� உடம்ப�ல் வலிேய வ�வதில்ைலயா?” என்� ேகட்ட�. 

ேதள�ன் ெகட்ட எண்ணத்ைதப் ��ந்�ெகாள்ளாத ஆைம, “என� ��� க�னமான 

ஓட்�னால் �டப்பட்�ள்ள�. அதனால், எனக்� அந்த இடத்தில் வலிேய வ�வதில்ைல. ஆனால், 

என� க�த்�ப்பக்கம் ெமன்ைமயாக இ�க்�ம். இதில் தான் எனக்� வலிகள் காயங்கள் ஏற்ப�ம்” 

என்� ெசான்ன�  ஆைம.  

“ஓேகா ! அப்ப�யா?” என்� ேகட்ட ேதள், ெம�வாக ஆைமய�ன் க�த்�ப் ப�திைய ேநாக்கிச் 

ெசன்ற�. க�த்தில் இ�ந்� தைலப்ப�திக்�ச் ெசன்ற ேதள் ஆைமையக் ெகாட்ட ஆரம்ப�த்த�. 

தைலய�ல் ஏேதா �த்தியதால் வ��க்ெகன்� தைலைய உள்ேள இ�த்�க் ெகாண்ட� ஆைம. 

ேதள் ந�ேராைடய�ல் வ��ந்� வ�ட்ட�. தனக்� உதவ� ெசய்த ஆைமக்�க் ேக� வ�ைளவ�க்க 

நிைனத்த ேதள் தண்ண��ல் �ழ்கி இறந்த�. ஆைம கைரைய ேநாக்கி ந�ந்திச் ெசன்ற�. 

ஆம், நண்பர்கேள, 

‘ெக�வான் ேக� நிைனப்பான்’ என்ற ��ெமாழிக்ேகற்ப, ப�ற�க்�த் த�ங்� வ�ைளவ�க்க 

எண்ணம் ெகாண்டால் நமக்ேக த�ங்� வ�ைள�ம் என்பதில் எள்ளள�ம் ஐயமில்ைல.  ஒ�வர் 

எவ்வ�த பலைன�ம் எதிர்பாராமல் நமக்� உதவ� ெசய்தாராய�ன், அவ�ன் உதவ�ைய நாம், நம் 

வாழ்நாள�ல் என்�ேம மறந்� வ�டலாகா�. அவ�க்� நாம் எப்ேபா�ம் நன்றி�ைடயவனாக 

இ�க்க ேவண்�ம். 

ெதா�ப்� :  ‘ெக�வான் ேக� நிைனப்பான்’ - ‘எ�த்�’ அகப்பக்கம் 

           (சில மாற்றங்க�டன்) 

Q34 �தல் Q40 வைர�ள்ள வ�னாக்க�க்� ேமற்கண்ட ப�திய�லி�ந்� 

வ�ைடகைளக் கண்டறிந்� எ��. (22 மதிப்ெபண்கள்) 

Q34   ேதள் யா�டம்  அக்கைரக்�ச் ெசல்ல �தலில் உதவ� ேகட்ட�? (2 ம)    

 _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Q35   ஏன் மற்ற வ�லங்�கள் ேத�க்� உதவவ�ல்ைல? (2 ம) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Q36   ேதள் எதனால் ஆைமையக்  ெகாட்�ய�? (4 ம) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Q37 ேதள் ஆைமையக் ெகாட்�ம் ேபா� ஏன் ஆைமக்� வலிக்கவ�ல்ைல? (3 ம) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Q38   ேதள் எதனால் ந�ேராைடய�ல் வ��ந்� இறந்த�? (3 ம) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Q39   ெக�வான் ேக� நிைனப்பான் என்ற ��ெமாழி எதைன உணர்த்�கிற�? (4 ம) 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
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Q40 நமக்� நன்ைம ெசய்பவர்க�க்�க் த�ைம ெசய்வைதப் பற்றி உன் க�த்ைத உன்     

ேதாழிக்� ஒ� �றிப்� எ��. (4 ம) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

அ�ஞ்ெசாற்ெபா�ள் 

1. காட்�ல்  -  வனத்தில் (jungle / forest) 
2. வசித்�  -  தங்கி (living) 
3. ெபால்லாத  -     த�ய (bad) 
4. ம�த்�  -     தவ�ர்த்� (denied) 
5. ேயாசைன  -  சிந்தைன (thought) 
6. ��த்தைத  -  �ன்��வைத (struggle) 
7. சந்தர்ப்பம்  -  வாய்ப்� (opportunity) 
8. ெமன்ைமயாக -  இேலசாக (soft) 
9. ேக�   -  த�ங்� (harm) 
10. வ�ைளவ�க்க -  ஏற்ப�த்த (causing) 
 

அன்�ள்ள சீதா  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

இப்ப�க்� 

உன் ேதாழி 
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வல்லவ�க்�ப் �ல்�ம் ஆ�தம்  

 

A TALENTED MAN CAN CONVERT THE BLADE OF A 
GRASS INTO THE BLADE OF A SWORD. 
 
ெபா�ள்: திறைமசாலி தனக்�க் கிைடக்கக் ��ய 

சி� ��ம்ைபக் �ட அவ�ைடய திறைமயால் 

சிறந்த ஆ�தமாகப் பயன்ப�த்த ���ம். 

ெவள்ளம் வ��ன் அைணேபாட ேவண்�ம்  

 

PREVENTION IS BETTER THAN CURE 
 
 
ெபா�ள்: வாழ்க்ைகய�ல் �ன் எச்ச�க்ைக�டன் 

நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டால் எதிர்வ�ம் 

�ன்பங்கைளேயா இடர்கைளேயா தவ�ர்கலாம். 

 

 

ெதாடக்கநிைல - ஆ�  

தி�க்�றள் 

 

  
மகன்தந்ைதக்� ஆற்�ம் உதவ� இவன்தந்ைத  

என்ேநாற்றான் ெகால்எ�ஞ் ெசால் 

 

ெபா�ள்: மகன் தந்ைதக்� ஆற்றேவண்�ய கடைம 

யாெதன�ல், அவைன மகனாகப் ெபற அவர் என்ன 

தவம் ெசய்தாேரா எனப் ப�றர் �கழ்ந்� ேபாற்�ம்ப� 

நடந்� ெகாள்வேத ஆ�ம். 

 

Explanation:  
The duty of a son towards his father is to make others wonder. 
What great deeds did the father do to deserve such a son.     

பண��ைடயன் இன்ெசாலன் ஆதல் ஒ�வற்�  

அண�யல்ல மற்�ப் ப�ற 

 

ெபா�ள்: ஒ�வர் பண�� ெகாண்டவராக�ம், இன�ய 

ெசால் ேப�பவாராக�ம் இ�ப்பேத அவ�க்�ச் சிறந்த 

அண�கலன்; மற்றெதல்லாம் அண�கலனல்ல. 

 

 

Explanation:  
If one has modesty and utters sweet words, there is no other 
adornment he needs.   
 

 

இ� ேபான்ற 

மகைனப் 

ெப�வதற்� ந�ங்கள் 

தவம் ெசய்தி�க்க 

ேவண்�ம். 

�க�� 

அண�ந்ததால் 

தப்ப�த்ேதன்! 

நாம் ேசர்ந்� 

ெசல்லலாம்! 
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