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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 மிகப் 
தபொருத் மொன த ொற்தறொடணரத் க ர்ந்த டுத்து எழுதுக. 

 

Q1 பாரதியாரின் மீது அளவு கடந்த பற்று வைத்திருந்ததால் அைரின் கைிவதகள் 

அவைத்வதயும் கைிதா ____________________________________ வைத்திருக்கிறாள். 
   

Q2 குமரவைல் அதிகப் பணம் சம்பாதித்தாலும் தைக்ககன்று வைத்துக் ககாள்ளாமல் ஏவை 
எளிகயொருக்கு ____________________________________ கசய்து ைருகிறார். 

 

Q3 எப்கபாழுதும் ____________________________________ சண்வட வபாட்டுக் ககாள்ளும் தம்பியும் 
தங்வகயும் உறைிவைர்கள் ைடீ்டிற்கு ைந்தவுடன் ஒற்றுவமயாக இருப்பவதப்வபால 
பாசாங்கு கசய்தைர். 

 

Q4 பிறர் இடர்பொடுகளில் ____________________________________ கூடாது என்று கூறியும் மாதைன் 

வகட்காததால் பல இன்னல்கள் அைவை ைந்து வசர்ந்தை. 
   

Q5 வேற்று ேடந்த கவல ேிகழ்ச்சி ____________________________________ சிறப்பாக ேடந்தவதப் 

பார்த்த மக்கள் கமய்சிலிர்த்து ேின்றார்கள். 
 

 

 

    
 
 
 

 

 

 

(1) கவரத்துக் குடித்து  (6) குருட்டுப்பாடம் 

(2) தாை தர்மம்   (7) சீரும் சிறப்புமாக 

(3) உயிர்விடுதல்  (8) வமள தாளத்வதாடு 

(4) தவலயிடுதல்  (9) ைம்பு தும்பு 

(5) அள்ளியிறைத்தல்  (10) எதிரும் புதிருமாக 
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A2 வொக்கியங்கணள முடித்த ழுது ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் வொக்கியங்கணளப் தபொருத் மொன த ொற்கணளக் தகொண்டு முடித்துக்கொட்டுக. 
அவ்வொறு முடிக்கப்தபறும் வொக்கியங்கள் ஒவ்தவொன்றும் அ ற்கு முந்ண ய வொக்கியத் ின் 
கருத்ண கய தகொண்டிருக்க கவண்டும். 

 

Q6  அகிலன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடி முதல் பரிசு ைாங்கிப் கபற்வறாருக்குப் கபருவம 
வசர்த்தான். 

 ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடி அகிலனால் ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Q7 ோள்வதாறும் கவதப்புத்தகம் ைாசித்தால் கசால்ைளமும் வபச்சுைளமும் அதிகரிக்கும் 
என்பது திண்ணம். 

ோள்வதாறும் கவதப்புத்தகம் ைாசிக்காைிடில் ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Q8 ஆவராக்கியமாை பாரம்பரிய உணவுகள் இந்தியர்களின் சுகாதாரமாை ைாழ்ைிற்கு 
ைித்திடும். 

 

 இந்தியர்களின் சுகாதாரமாை ைாழ்ைிற்கு ைித்திடுைது _________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

    

Q9 குமரன் அண்ணைிடமிருந்து கணிதப்பாடத்வதக் கற்று வதர்வு எழுதிைான். 

 அண்ணன் குமரனுக்குக்  கணிதப்பாடத்வத ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Q10 2021 ஆம் ஆண்டின் ஒலிம்பிக் வபாட்டி ைிவளயாட்டு வதாக்கிவயா ேகரில் 
ேடத்தப்வபாைதாகக் கூறுகிறார்கள். 

 ஒலிம்பிக் வபாட்டி வதாக்கிவயா ேகரில் ________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
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A3 அணமப்புச் த ொற்கள் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

 கீழ்வரும் பகுதியில் ககோடிட்ட இடங்களை நிரப்புவதற்ககற்ற அளைப்புச் ச ோற்கள் பகுதியின் 
அடியில் சகோடுக்கப்பட்டுள்ைன. ஒவ்சவோரு ககோடிட்ட இடத்ளதயும் நிரப்புவதற்ககற்ற 

ைிகப்சபோருத்தைோன ச ோல்ளைத் கதர்ந்சதடுத்து எழுதுக.  

 

  சிறுைர்கள் முதல் கபரியைர் ைவர இன்று அவைைரும் கவடப்பிடிக்காத                           
ஒன்று வேரம்தான். வேரம் கபான் வபான்றது கடவம கண் வபான்றது என்பார்கள். ோம் 
கடவமவயச் சரிைரச் கசய்ய வைண்டும் என்றால் வேரத்வத ேன்றாக                       

(Q11) ____________________________________ வைண்டும். காலம் ஓடும் ஓட்டத்திற்கு ோமும் 

இவணந்து ஓடும் சூைலில் ைாழ்ந்து (Q12) ____________________________________. அவ்ைாறு 

இருக்வகயில் வதவையில்லாத காரியத்திற்கு அதிக வேரத்வதச் கசலவு கசய்யக் கூடாது. 
இன்வறய இவளஞர்கள் தங்கவள உயர்த்திக் ககாள்ைதற்காகப் பல ேடைடிக்வககவள ேம் 
அரசாங்கம் ஏற்பாடு கசய்துள்ளை. எடுத்துக்காட்டாக, சிறு ையதிவலவய ைியாபாரத்தில் 
ஈடுபடுைது, வபாட்டி ைிவளயாட்டுகளில் ஈடுபடுைது, அரசாங்கப் கபாறுப்புகவள ஏற்று ேடப்பது 

வபான்ற பலைற்வற இவளஞர்களுக்காக (Q13) ____________________________________ 

கசய்துள்ளார்கள். ஆைால், இவை அவைத்திலும்  அதிக இவளஞர்கள் பங்கு ககாள்ளைில்வல 
என்பது தவள்ளிளடமணை.  

   கபரும்பாலாை இவளஞர்கள் இன்று வபராங்காடிகளிலும் திவரயரங்குகளிலும் வகளிக்வக 
இடங்களிலும் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றைர். இருப்பினும், முழு வேரமும் இம்மாதிரியாை 
இடங்களில் ோள்கவளக் கைிப்பது வேரத்வதச் கசலைைிப்பவத ஆகும். இதவைப் ப ின்ம 

வய ினர்கள் (Q14) ____________________________________ உணர வைண்டும். ஒரு ோட்டின் 

ைளர்ச்சிக்கு அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பு இவளஞர்கள்தான் என்பவதப் புரிந்து ககாள்ள வைண்டும். 

இன்வறய இவளஞர்கள் ோவளய (Q15) ____________________________________ என்பார்கள். அவத 
ேன்கு உணர்ந்து இவளஞர்கள் வேரத்வதச் கசலவு கசய்யாமல் அடுத்து என்ை ேல்ல 
காரியங்கவளச் கசய்ய வைண்டும் என்பவத அறிந்து கசயல்படுைது  ொைச் சிறந்தது.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

(1) கட்டாயம்   (6) தறலவர்கள் 

(2) உண்றையாக  (7) ஏற்பாடு 

(3) அைிந்திருக்கிதைாம்  (8) செலுத்த 

(4) சகாண்டிருக்கிதைாம்  (9) இதனால் 

(5) சபற்தைார்கள்  (10) பயன்படுத்த 
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‘ஆ’ பிரிவு 

B4 த ரிவுவிணடக் கருத் றி ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

 பின்வரும் கட்டுணரப் பகு ிணயக் 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 மைிதன் உண்ணும் உணைில் மிகவும் 
ஆவராக்கியமாை உணைாக இட்லி கருதப்படுகிறது. அறிைியல் 
ஆரொய்ச் ியின்படி ஒரு ோள் காவல உணைாக இட்லி உண்பது 
மிகவும் ேல்லது என்கிறார்கள். உணவைக் ககாடுத்தவுடன் 
பு ிக்கும் ோம் அதன் ைரலாற்வறக் வகட்டு அறிந்து ககாள்ைவத 

மறந்துைிடுகிவறாம். இட்லி என்பது 700 ஆண்டுகளாக 

இந்தியாைில் அறியப்பட்டு ைந்த ப ொர்த் ம். குறிப்பாக இந்தியர்களுக்கிவடவய இந்த இட்லி 
எனும் உணவு மிகவும் பிரபைமொனது.  

 காலங்கள் மாற இட்லி கசய்யும் முவறயும் மாறிப்வபாைது. பண்ணடய காலங்களில் 
கசய்த இட்லியும் ேைைீ காலத்தில் கசய்யப்படும் இட்லியும் மிகவும் வைறுபட்டுள்ளது என்பது 
ஆய்ைாளர்களின் கருத்தாகும். அண்ணமயில் இந்த உணவை இட்லி என்று அவைக்கிவறாம். 
ஆைால், முந்வதய காலங்களில் இவத ‘இட்டரிக’ என்று அவைப்பார்கள். இட்லிவயப் கபாதுைாக 
அரிசி மாவும் உளுத்தமாவும் ககாண்டு அவரத்து உருைாக்குைார்கள். இது ஆைியில் வைக 
வைத்துச் கசய்யப்படுகிறது. இவத உண்பதால் ேம் உடலில் ஊட்டசத்து அதிகரிக்கும் என்பது 
ஆய்ைின் முடிைாகும். எைவை, இட்லி என்பது உலகின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓர் உணவு என்பவத 
ோம் மட்டும் கதரிந்து ககாள்ைவத ைிடப் பலருக்கும் ககாண்டு வசர்க்க வைண்டும்.  

 

Q16  எவத ோம் மறந்துைிடுகிவறாம்? 

1.  இட்லி ஆவராக்கியமாை உணவு என்பவத 

2. இட்லிவயக் காவல உணைாக உண்பவத  

3.  இட்லி பதார்த்தம் என்பவத  

4.  ைரலாற்வறத் கதரிந்து ககாள்ைதற்கு     ( ) 
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Q17  ஆய்ைின் முடிைில் இட்லிவயப் பற்றி என்ை கூறியுள்ளார்கள்? 
 

1. ஆைியில் வைகவைத்துச் கசய்யப்படுகிறது 

2.  இட்லிவய உண்டால் உடல் ைலிவம கபறும் 

3.  உலகின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உணவு 

4.  உடலில் ஊட்டச்சத்து அதிகரிக்கும்     ( ) 

 

பகு ி 2 

 
“கல் வதான்றி மண் வதான்றாக் காலத்வத ைாவளாடு முன் 

வதான்றிய மூத்த குடி தமிழ்க் குடி” எனும் ைரிவயப் பரைலாகப் 
பலரும் பயன்படுத்தி பார்த்திருப்வபாம். அதாைது காடுகள் வதான்றி 
ையல்கள் வதான்றாத காலகட்டத்திற்கு முன்வப தமிழ் வபசும் 
குடியிைர்கள் வதான்றிைிட்டார்கள் என்பவத இதன் கபாருள். 

ணவயகம் வதான்றி இன்று ைவர 6500 கமாைிகள் பல வகாடி மக்களால் வபசப்பட்டு ைருகின்றை. 

ஆைால், இவ்ைளவு கமாைிகளுக்கும் மூத்த கமாைியாகத் தமிழ் கமாைி திகழ்கிறது என்பதற்குத் 
தமிைர்களாகிய ோம் கபருவம ககாள்ள வைண்டும்.  

 இன்று தமிவைப் பற்றி மவறந்துைிட்ட பல உண்வமகள் ஆய்வொளர்களால் க ொண்டி 

எடுக்கப்பட்டுள்ளை. தாய் கமாைியாை தமிழ் கமாைி வதான்றி 50 ஆயிரம் ஆண்டு ஆகியுள்ளது 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல வகாடி மக்கள் ைாழும் இந்தப் பூமியில் தமிழ் வபசுபைர்கள் மட்டும் 
உலகம் முழுைதும் இருக்கிறார்கள் என்று ஆய்ைாளர்கள் கூறியுள்ளார்கள். அப்படி என்ை சிறப்பு 
இந்த கமாைியில் உள்ளது எைப் பலர் வகட்கலாம். ஆைால், காணக் கிவடக்காத அம் ங்கள் 
இன்று ோம் வபசும் இந்தத் தமிழ் கமாைியில் இருக்கின்றை என்பதில் ஐயமில்வல. 

 தமிைர்கள் வபசும் இந்த கமாைியில் தமிழ் எழுத்துக்கள் மட்டும் கமாத்தம் 247 ஆகும். 

மற்ற கமாைிகவளக் காட்டிலும் ேம் கமாைியிவலவய அதிக எழுத்துக்கள் இருக்கின்றை. 
கதாடர்ந்து, ேம் கமாைியில் உருைாக்கப்பட்ட இலக்கணம்தான் இன்று பல கமாைிகளுக்கு 
அடிப்பவடயாக இருக்கிறது என்றால் அது மிவகயாகாது. பண்வடய காலத்தில் அரசர்களும் 
புலைர்களும் தமிவை ைாைவைக்க மூன்று சங்கமாக உருைாக்கிப் வபணிக்காத்தார்கள். இவ்ைாறு 
அைியாமல் பாதுகாத்த ேம் கமாைிவய ோமும் எந்த ஒரு  ிண வும் இல்லாமல் பாதுகாத்து 
அடுத்து ைரும்  ந்  ியினருக்குக் ககாடுப்பது ேமது கடவமவய ஆகும். 
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Q18  தமிைர்கள் ஏன் கபருவம ககாள்ள வைண்டும்?  

1. மூத்த கமாைி என்பதால் 

2. மூத்த இைம் என்பதால்  

3. மூத்த குடி என்பதால்  

4. மூத்த மதம் என்பதால்      ( ) 

 

Q19  ேமது கமாைியில் உள்ள எந்தக்கூறு பல கமாைிகளுக்கு அடிப்பவடயாகத் திகழ்கிறது? 

 

1. எழுத்துக்கள் 

2. இலக்கியம் 

3. இலக்கணம் 

4. மூன்று சங்கம்          (         ) 

 

Q20  எது ேமது கடவம என்று கட்டுவரயாசிரியர் கூறுகிறார்? 
 

1. ஒரு கமாைி சிவதயாமல் அடுத்த சந்ததியிைரிடம் ககாடுப்பது 

2. அடுத்த சந்ததியிைருக்கு கமாைிவயக் ககாடுப்பது 

3. ஒரு கமாைிவய ேன்றாகப் பார்த்துக் ககாள்ைது 

4. ஒரு கமாைிவய அைியாமல் வைத்திருப்பது          (       ) 
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‘இ’ பிரிவு 

 C5  சுயவிணடக் கருத் றி ல் (30 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ னடியிற் கொணும் வினோக்களுக்கு உம் 
த ொந்  நணடயில் விணட தருக. 

தைிழர்களின் பாரம்பரிய உணவு வறககளில் ஒன்று கூழ். 
தகழ்வரகு, கம்பு தபான்ைவற்ைிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் கூழ்தான் 
முந்றதய நாள்களில் பிரதோன உணவாக இருந்தது. நாளறடவில் 
தகழ்வரகு, கம்பு தபான்ைவற்ைின் பயன்பாடு குறைந்து தைிழர்கள் 
அரிெி உணவுக்கு ைாைிவிட்டனர். ஆயினும், ஆடி ைாதம் 
வந்தவுடன் கூழ் பிரபைைோகி. அறனத்து அம்ைன் 

தகாயில்களிலும் கூழ் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் இன்ைளவும் வடீுகளில் கூழ் செய்வது 
சதாடர்ந்து வழக்கத்தில் உள்ளது. ஆடி ைாதத்தில் ஆலயங்களில் கூழ் ஊற்றுவது தபான்று 
அவரவர் இல்லங்களிலும் கூழ் ெறைத்து அறனவருக்கும் வழங்குவர். 
  கூழ் என்பது கம்பு, தகழ்வரகு தபான்ைவற்ைின் ைாவில் தயாரித்து வழங்கப்படும் உணவு 
ஆகும். அதிக அளவு தண்ணரீ் தெர்த்து, உணவுப் சபாருள் குறைவாய்க் கலந்து செய்யப்படும் 
கூழ் குறைந்த செலவில் அதிக நபர்களின் பெிறயத் தீர்க்கும் அைிர்தைாகும். ஒரு ச ம்பு கூழ் 
குடித்துக் காறலயில் தவறலக்குச் செல்லும் விவொயி, நாள் முழுவதும் களைப்பின்றி 
விவொயப் பணிளய தைற்சகாள்வான். 
  அன்ைாட உணவாகத் தினெரி கூழ் குடித்த ைக்கள், இன்று தங்களின் தநாய்கறளத் தீர்க்கும் 
ைருந்தாக உட்சகாள்கின்ைனர்.  ர்க்களர கநோயோைிகள் தங்கள் இரத்தத்தில் உள்ள ெர்க்கறர 
அளறவக் குறைப்பதற்காகக் தகழ்வரகு கூழ், களி, சராட்டி தபான்ைவற்றைச் செய்து 
ொப்பிடுகின்ைனர். கூழ் குடிப்பதன் மூலம் உடல் எறட குறைகிைது. உடலில் சகட்ட சகாழுப்புச் 
தெர்வதில்றல.  
  சதாடர்ந்து, கூழ் எலும்புகளுக்கு உறுதி அளிக்கும். இதில் உள்ள கால்ெியம் ெத்து 
எலும்புகளின் உறுதித் தன்றைக்கு உத்திரவோதம் அளிக்கிைது. இதனால், மூட்டு வலி, முட்டி 
வலி, எலும்பு முைிவு தபான்ை பிரச்ெறனகள் வராைல் தடுக்கலாம். தற்சபாழுது தைிழர்களின் 
பாரம்பரிய உணவான கூழ் ைைக்கப்பட்டு வருகிைது. இவ்வளவு நன்றைகள் தரும் கூறழ 
நம்முறடய அன்ைாட உணவு முறையில் தெர்த்துக் சகாள்வது அவெியைாகும். இதன் வழி நாம் 
தநாய் சநாடியின்ைி நலைாக வாழலாம். தைலும் கூழ் உடலுக்கு உற்ொகத்றதக் சகாடுப்பததாடு, 
தாகத்றதயும் தணித்து, உடல் சவப்பநிறலறய குறைக்கவும் உதவுகிைது. இறத அருந்தினால் 
ஆழ்ந்த தூக்கத்றதயும் சபைலாம் என்பதால் தினமும் கூறழ அருந்துவது ெிைப்பு. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 



 
 
ததர்வுத்தாள் 1 

8                         WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 
 

வினொக்கள் (25 ைதிப்சபண்கள்) 

Q21 ஆடி ைாதத்தில் கூழ் பிரெித்திவிடும் எனக் கூைப்படுவதன் காரணங்கள் யாறவ? 
 (4 ைதிப்சபண்கள்) 

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

     

Q22 கூழ் எப்படித் தயாரிக்கப்படுகின்ைது? (5 ைதிப்சபண்கள்) 

   

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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 Q23 கூழ் ஏன் தநாய் தீர்க்கும் ைருந்தாக விளங்குகிைது எனக் கூைப்படுகிைது?  
           (5 ைதிப்சபண்கள்) 

   
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

   

Q24 கூழில் உள்ள கால்ெியம் ெத்து நைக்கு எவ்வறகயில் உதவுகின்ைது? (5 ைதிப்சபண்கள்)  

   
 ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Q25 எதனால் கட்டுறரயாெிரியர் கூறழ அன்ைாட வாழ்வில் தெர்த்துக் சகாள்ள தவண்டும் 
என்கிைார்? (6 ைதிப்சபண்கள்)  

 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

    
பின்வரும் த ொற்கள் கமற்கண்ட பகு ியில் இடம்தபற்றுள்ளன. அச்த ொற்களின் தபொருணள 
எழுதுக. (5 ம ிப்தபண்கள்) 

 

 
 Q26  பிரபலைாகி -  _____________________________________________ 

 Q27  வழக்கத்தில் - _____________________________________________ 

 Q28  கறளப்பின்ைி - _____________________________________________ 

 Q29  பணிறய - _____________________________________________ 

 Q30  உத்திரவாதம் - _____________________________________________ 
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தேர்வுத்ோள் 1 

 

1. எளிய ோர்  -  வசதி இல்லோதவர் (Poor) 

2. இடர்போடு  - பிரச்சனை (Problem) 

3. இன்ைல்  -  துன்பம் (Difficult) 

4. வவள்ளினடமனல -  வதளிவோகத் வதரிதல் (Seen Clearly) 

5. பதின்ம வ திைர்கள் -  இனளஞர்கள் (Teenagers) 

6. சோல   - மிக (Very) 

7. ஆரோய்ச்சி  -  ஆய்வு (Research) 

8. புசி   -  உண்ணுவது (Eating) 

9. பதோர்த்தம்  -  உணவு (Food) 

10. பிரபலமோைது  -  பலரோலும் அறி ப்பட்டது (Famous) 

11. பண்னட   -  பனை  (Ancient) 

12. அண்னம  -  அருகில் (Latest) 

13. னவ கம்   -  உலகம் (World) 

14. ஆய்வோளர்  -  ஆரோய்ச்சி ோளர் (Researcher) 

15. யதோண்டி  -  Dig 

16. அம்சங்கள்   -  சிறப்புகள் (Features) 

17. சினத    -  Rupture 
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