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13 அருஞ்ச ாற்கள் (தேர்வுத்ோள் 1 to 12)   133 - 139  
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‘அ’ பிரிவு 

A1 மரபுத்பதாடர்கள், இணைபமாழிகள் (10 மதிப்பபண்கள்) 

கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களில் ககாடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவதற்ககற்ற பசாற்பறாடர்கள் 
அடியில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்பவாரு ககாடிட்ட இடத்ணதயும் நிரப்புவதற்ககற்ற மிகப் 
பபாருத்தமான பசாற்பறாடணரத் கதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

Q1  ம்பளப் பணம் கிடைத்ேதும்  காதேவன் எல்லாவற்டையும் ச லவு ச ய்ேடேப் பார்த்ே 

அம்மா “ காதேவன், ____________________________________ இருக்காதே!” என்று அவடைத் 

ேிட்டிைார். 

  
Q2  ேன் நண்பைிைம் ஆயிரம் சவள்ளி பணத்டேக் கைைாக வாங்கிய அகிலன், 

அடேத் ேிருப்பிக் சகாடுக்க இயலாேோல் இரதவாடு இரவாக யாருக்கும் சேரியாமல்   

 

      
Q3 விழாக்காலங்களின் தபாது பலகாரங்கடளச் ச ய்து ____________________________________ 

பகர்ந்து உண்ணுவது நல்ல ச யலாகும்.  

     
Q4 சகாதராைாவின் பாேிப்பால்  ிங்கப்பூரில் இவ்வாண்டு நடைசபை இருந்ே ேமிழ் சமாழி 

விழா நிகழ்ச் ிகள் அடுத்ே ஆண்டுக்கு ____________________________________. 

  
Q5 தகாயில் ேிருவிழாவின் தபாது அம்மன் ____________________________________ மிகப் 

பிரமாண்ைமாகக் காட் ியளிோர்.  

 

    
 
 
 
 

 
 

1. அக்கம் பக்கத்ோருைன்    6. நகை நட்ட ோடு 

2. ைம்பி நீட்டினோன்     7. நநோடித்துப் டபோ ப்பட் து 

3. ஓட்க வோயோை     8. சீரும் சிறப்புமோை 

4. ேட்டிக்ைழித்தோன்     9. ஓட்க க்கையைாக 

5. அங்கும் இங்குமோை  10. ஆறப்டபோ ப்பட் து 

  

  
 

கதர்வுத்தாள் 1 
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A2 வாக்கியங்கணள முடித்பதழுதுதல் (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் வாக்கியங்கணளப் பபாருத்தமான பசாற்கணளக் பகாண்டு முடித்துக்காட்டுக. 
அவ்வாறு முடிக்கப்பபறும் வாக்கியங்கள் ஒவ்பவான்றும் அதற்கு முந்ணதய வாக்கியத்தின் 
கருத்ணதகய பகாண்டிருக்க கவண்டும். 

 

Q6   உலக அைிஞர்களின் நூல்கள் அவற்டை வா ிபவர்களின் ேன்முடைப்டபயும் 
நற்பண்புகடளயும் வளர்க்கின்ைை. 

  உலக அைிஞர்களின் நூல்களால் ___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________
  

Q7  நிலத்தூய்டமக்தகட்டிைால் பல்தவறு பாேிப்புகள் மைிேர்களுக்கு ஏற்படுகின்ைை என்பது 
குைிப்பிைத்ேக்கது. 

  பல்தவறு பாேிப்புகடள நிலத்தூய்டமக்தகடு ________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________
  

Q8 வாழ்க்டகயில் முன்தைறுபவருக்குக் கடிை உடழப்பும் விைாமுயற் ியும் இருக்க 

தவண்டும். 

 கடிை உடழப்பும் விைாமுயற் ியும் இல்லாவிடில் __________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________
  

Q9  ிங்கப்பூரர்களின்  ிந்ேடை ஆற்ைதல  ிங்கப்பூரின் சபாருளாோரத்டேயும் 
அர ியடலயும் முடையாகக் சகாண்டு ச ல்ல வித்ேிட்ைது.  

  ிங்கப்பூரின் சபாருளாோரத்டேயும் அர ியடலயும் முடையாகக் சகாண்டு ச ல்வேற்கு  

 _________________________________________________________________________________________________
   

Q10 உைற்பயிற் ி ச ய்வோல் உைடலக் கட்டுக்தகாப்பாக டவத்துக் சகாள்ள முடியும். 

 உைற்பயிற் ி ச ய்யாமல் தபாைால் __________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
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 A3 அணமப்புச் பசாற்கள் (10 மதிப்பபண்கள்) 

கீழ்வரும் பகுதியில் தகாடிட்ட இடங்கலை நிரப்புவதற்தகற்ற அலைப்புச் சசாற்கள் பகுதியின் 
அடியில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. ஒவ்சவாரு தகாடிட்ட இடத்லதயும் நிரப்புவதற்தகற்ற 
ைிகப்சபாருத்தைான சசால்லைத் ததர்ந்சதடுத்து எழுதுக.  

   மை அடமேிக்காக ேன்னுடைய வாழ்க்டகடயத் துைந்ேவர் ோன் புத்ேர். புத்ேர் ேற்தபாது 

இந்ேியாவின் அண்டை நாைாக (Q11) ____________________________________ தநபாளத்ேில் “லும்பிைி” 

எனும் நகரில் அர ர் குலத்ேில் பிைந்ேவர். இவரின் (Q12) ____________________________________ 

சபயர்  ித்ோர்த்ேன். இவர் அர ராக இருந்ேோல் சவளியுலகத்டேக் காணாமல் மிகவும் 

மகிழ்ச் ியாக வாழ்ந்து வந்ோர். ேைது 29 ஆம் வயேில் ஊர் மக்கடளக் காண தவண்டும் என்ை 

ஆட யில் ேன்னுடைய ஊடரச் சுற்ைிப்பார்க்கச் ச ன்ைார். ஓர் அர ராகச்  ாமாைிய மக்களின் 

வாழ்க்டக முடைகள், முேியவர்களின் கூன் வடளந்ே உைல், தநாயால் பாேிக்கப்பைவரின்  

(Q13) ____________________________________ தபான்ைவற்டைப் பார்த்ேதும் மைமுடைந்து தபாைார். 

நம்முடைய வாழ்க்டகயும் இதுதபான்று ஒரு நாள் ஆகும் என்ை எண்ணம் அவரிைம் 

தோன்ைியது. இேைால் நிம்மேிடயத் தேடி துறவறம் தமற்சகாண்ைார். மைநிம்மேிக்காகக் 

கடுந்தவம் புரிந்ோர். ஆைால், கடுந்ேவத்ேில் அவருக்கு எந்ே ஒரு விடயமும் 

கிடைக்கவில்டல. பிைகு, புத்ேர் தபாேிமரத்ேடியில்                                        

(Q14) ____________________________________ ேியாைம் ச ய்ய ஆரம்பித்ோர். 12 வருைம் கழித்து 

அவரின் ேியாைத்ோல் மைநிம்மேி அடைந்து ஞானம் சபற்ைார். இவரின் ேியாை 

மகிணமடயயும் அேில் சபற்ை மை அடமேிடயயும் (Q15) ____________________________________ 

எடுத்துடரத்ோர். ‘ஆட தய துன்பத்ேிற்குக் காரணம்’ எனும் அவரின் சபான்சமாழிடய 

அடைவருக்கும் புரியடவத்ோர். அேன் பிைகு, இவரின் பால் ஈர்க்கப்பட்ைவர்கதள 

புத்ேமத்ேத்ேில் சரைணடந்தார்கள்.   

 
 

 

‘ஆ’ பிரிவு 

 

 

 

1. வலிைள்      6. உன்னதமோன 

2. எண்ணங்ைள்     7. இவருக்கு 

3. உண்கமயோன     8. நசன்று 

4. உலகுக்கு      9. பிறகை 

5. அமர்ந்து   10. உள்ள 
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B4 பதரிவுவிணடக் கருத்தறிதல் (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுணரப் பகுதிணயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியிற் காணும் வினாக்களுக்கு 
விணட தருக. வினாக்கள் ஒவ்பவான்றுக்கும் நான்கு பதரிவுகள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அவற்றுள் மிகப் பபாருத்தமான விணடணயத் கதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்ணை எழுதுக. 

 

பகுதி 1 

கற்கும் தபாது க ப்பாகவும், கற்ை பின் கரும்பிடைப் 

தபால் சுடவயாகச் சுடவப்பது கல்வி. கல்வி என்பது இந்ே 

உலகில் சபரிோக மேிக்கப்படும் ஒன்று. “கல்வி ஒன்தை இந்ே 

உலடக மாற்ைக்கூடிய   க்ேிவாய்ந்ே ஆயுேம்” என்பது சநல் ன் 

மண்தைலாவின் கருத்ோகும். இன்டைய வாழ்க்டக முடையில் 

கல்வி என்பது மைிேைின் வாழ்க்டகயில் ஓர் அத்ேியாவ ியத் தேடவயாகிவிட்ைது. இன்று 

அடைத்து தவடலயிைங்களிலும் கல்வி அைிவுப் சபற்ைிருக்கும் ஒருவடரத்ோன் முேலாளிகள் 

பணிக்கு நியமைம் ச ய்கிைார்கள். பணமும் பிை ச ல்வங்களும் ஒரு மைிேனுக்கு 

மரியாடேடயத் தேடித் ேருவேில்டல. ஆைால், கல்வியிைம் அந்ே இயல்பு உள்ளது. 

 முோயத்ேில் தபரும் புகழும் உள்ளவரிைம் கல்வியின் உயர்டவக் காணலாம். கல்வி ஓர் 

அற்புேமாை சாதனம். கல்வி கற்ைால் நாம் பல உயிர்கடளக் காப்பாற்ைலாம். உயரிய 

மடலகடளக் காட்டிலும் உயர்ந்ே கட்ைைங்கடளக் கட்ைலாம். மின்ைல் தவகத்ேில் 

தவடலகடளச் ச ய்யலாம். புேிய நாட்டைக் கூை அடமக்கலாம். “கற்ைது டகமண்ணளவு 

கல்லாேது உலகளவு". எைதவ, இடளஞர்களாகிய நாம்ோன் நாட்டின் முன்தைற்ைத்ேிற்காக 

முணனப்புக் காட்ை தவண்டும். நாம் கல்விக் கற்ைால் மட்டுதம நாட்டைச் ச ழிப்பாக டவத்துக் 

சகாள்ள இயலும். ஆகதவ, கல்விடய இைி ஒரு சுடமயாக எண்ணாமல், ேரமாை எேிர்காலம் 

ேரும் ஓர் உந்து  க்ேி என்சைண்ணி அேனுடைய நன்டமகடள அடைவரும் இடணந்தே 

அனுபவிப்தபாம்.  
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Q16 கல்விடயப் பற்ைி சநல் ன் மண்தைலாவின் கருத்து என்ை? 

 

1. கற்ைப்பின் சுடவடயத் ேருவது கல்வி 

2. கல்வி ஒன்தை இந்ே உலடக மாற்ைக்கூட்டிய  க்ேிவாய்ந்ே ஆயுேம் 

3. கல்வி உலகில் சபரிோக மேிக்கப்படும் ஒன்று 

4. கல்வி மைிேைின் வாழ்வில் அத்ேியாவ ியமாை ஒன்று  ( ) 

 
Q17 கல்வியிைம் எந்ே இயல்பு உள்ளது? 

     
1. ஒரு மைிேனுக்கு மரியாடேடயத் தேடித் ேரும் இயல்பு 

2. மற்ைவர்கள் மத்ேியில் தபரும் புகழும் தேடித் ேரும் இயல்பு 

3. பல உயிர்கடளக் காப்பாற்றும் இயல்பு 

4. நாட்டைச் ச ழிப்பாக டவத்துக் சகாள்ளும் இயல்பு   ( ) 

  

Q18 கீதழ சகாடுக்கப்பட்ைவற்றுள் எது நாம் கல்விக் கற்ைால் அனுபவிக்கும் நன்டம அல்ல? 

 

1. கல்வி கற்ைால் நாம் பல உயிர்கடளக் காப்பாற்ைலாம். 

2. மின்ைல் தவகத்ேில் தவடலகடளச் ச ய்யலாம். 

3. கல்விக் கற்ைால் நாம் மற்ைவர்கடள மேிக்கலாம். 

4. மடலகடளக் கூை அடமக்கலாம்.     ( ) 
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பகுதி 2 

 
ஒரு மைிேனுடைய சவற்ைிக்கும் தோல்விக்கும் 

சபரும்பாலாை தநரங்களில் நண்பர்கதள காரணமாய் 

இருக்கிைார்கள். அேைால்ோன் நமக்கு அடமயும் நண்பர்கள் 

நல்லவர்களாக இருக்க தவண்டியது அவ ியமாகிைது. நல்ல 

நண்பர்கள் எப்படி நம்டம உயரப் பைக்கவிடுவார்கதளா, அதே 

தபால ேீய நண்பர்கள் நம்டம உயரத்ேிலிருந்து பள்ளத்ேிற்குத் ேள்ளி விடுவார்கள்.  ரியாை 

பாடேயில் கப்படலச் ச லுத்தும் ஒரு மாலுமிடயப் தபால இருக்க தவண்டும் நல்ல நண்பன். 

'கூைா நட்பு தகைாய் முடியும்' எை வள்ளுவர் அந்ேக் காலத்ேிதலதய அழுத்ேமாய்ச் ச ான்ைேன் 

காரணம் அதுோன். உண்டம நண்பர்கள் நாம் மகிழ்ந்ேிருக்கும் ேருணங்களில் காணாமல் 

தபாய்விட்ைாலும், நம்முடைய துயரத்டேப் பகிர்ந்து சகாள்ள நிச் யம் இருப்பார்கள். அப்தபாது 

அவர்கள் ேங்களின் ச ாந்ே அலுவல்களுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுக்காமல் நாம் தபசுவடேக் 

கவைமுைனும் ஈடுபாட்டுைனும் தகட்பார்கள். இதுதவ நல்ல நண்பர்களின் அடையாளமாகும்.  

 ில நண்பர்கதளாடு பழகும்தபாது நம்முடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் தமம்படும். 

அத்ேடகய நண்பர்கடள எப்தபாதுதம அருகில் டவத்ேிருங்கள். ேீய நண்பர்களிைமிருந்து 

ஒதுங்குங்கள். ேீய நண்பதைாடு பழகுவடே விை நண்பதை இல்லாமல் வாழ்வது சாலச் 

சிறந்தது. 

 

Q19 நல்ல நண்பர்கள் எத்ேடகய குணத்டேப் சபற்ைிருப்பார்கள்?  

 

1. நம்டம உயரத்ேிலிருந்து பள்ளத்ேிற்குள் ேள்ளி விட்டு விடுவார்கள் 

2. நம்முடைய துயரத்ேில் அவர்களும் பங்கு சகாள்வார்கள்  

3. அவர்களுடைய தவடலகளுக்கு மட்டுதம முக்கியத்துவம் சகாடுப்பார்கள்  

4. நம்முடைய மகிழ்ச் ியில் மட்டுதம பங்சகடுப்பார்கள்    ( )  
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Q20 ேீய நண்பர்களிைமிருந்து விலக தவண்டும் என்று ஏன் கட்டுடரயா ிரியர் கருதுகின்ைார்? 

1. நமக்கு நன்டமடய சகாடுப்பவர்கள் என்போல் 

2. நாம் உயர்வடே அவர்கள் ேடுப்போல் 

3. நம்முடைய துன்பங்களில் பங்கு சகாள்வோல் 

4. நம்டம  ரியாை வழியில் அடழத்துச் ச ல்வோல்   ( ) 

 

‘இ’ பிரிவு 

C5  சுயவிணடக் கருத்தறிதல் (30 மதிப்பபண்கள்) 

 பின்வரும் பகுதிணயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியிற் காணும் வினாக்களுக்கு உம் 
பசாந்த நணடயில் விலட தருக. 

பகற ஒரு தமிழிகசக் ைருவியோகும். இது டதோலோல் ஆன டமளமோகும். ‘பணற’ என்ை 

நசோல் டபச்கசக் குறிக்கும். பகற டதோலிகசக் ைருவிைளின் தோய். தமிழினத்தின் நதோன்கமயோன 

அக யோளம், உகழக்கும் மக்ைளின் இகசக் ைளஞ்சியம். குறிஞ்சிப்பகற, முல்கலப்பகற, 

மருதப்பகற, நநய்தற்பகற, போகலப்பகற என ஐந்திகணைளிலும் பகற பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

இக்ைருவியில் மூன்று அடிப்பக  போைங்ைள் உள்ளன. 

வட் ச் சட் ம், மோட்டுத் டதோல், சட் த்தின் உட்புறத்தில் 

நபோருத்தப்படும் உடலோைத் தட்டு. பகறகயத் தயோரிக்ை நன்கு 

முதிர்ந்த எருகம மோட்டுத் டதோடல உகந்தது. எருகமகயக் 

நைோன்று அதன் எலும்பு, சகதைகள நன்கு நீக்ைிய பின் மீதி 

இருக்கும் ைோயோத எருகமத் டதோகலக் நைோண்டு பகறகயச் 

நசய்வர். பகறகய வோசிப்பதற்கு அதகனத் தீயில் நன்கு சுடுவது அவசியம். இப்பகறகய 

வோசிக்ை இ து கையில் சிம்புக்குச்சியும் வலது கையில் அடிக்குச்சியும் பயன்படுத்த டவண்டும். 

சிம்புக்குச்சி என்பது மூங்ைில் மைத்தினோல் நசய்யப்படும். அடிக்குச்சி என்பது டவலிைோத்தோன் மைம், 

புளியமைம், மஞ்சள் நநத்திமைம் மூலம் நசய்யப்படும். 
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பகறயடித்துத் தைவல் நசோல்லுதல் பழங்ைோலத்தில் முக்ைியத் தைவல்கடள மக்களுக்குப் 

பைப்பும் முகறயோைவும், பழங்ைோலத் தமிழர்களின் வாழ்க்டகமுடையில் சசய்தியூடகம் என்று 

ஒன்று இல்டல. அேைால் அக்ைோலக்ைட் த்தில், ஒரு நோட்டில் ந க்கும் நிைழ்வுைகள, 

அறிவித்தல்ைகள, அைசக் கட்டலைைகள ஊர் ஊைோைச் நசன்று  படையடித்துக் கூைிைார்கள். 

அவ்வாறு நசோல்லுதடல “பகறதல்” என்றும் அவ்வோறு ஊர் ஊைோைச் நசன்று நசோல்பவடர 

“பகறயர்” என்றும் அடழத்ோர்கள். படையர்கள் ஊர் ஊராகச் நசன்று நசய்திைள், அறிவித்தல்ைள், 

அைச மற்றும் நிர்வோைக் ைட் களைள் டபோன்றவற்கற, உரத்தக் குைலில் சத்தமோைக் கூைி  

மக்ைளின் ைவனத்கத ஈர்த்து, தோன் நைோண்டு வந்த நசய்திகய அல்லது அறிவித்தகல 

மக்ைளுக்குப் பகறவோர்கள். 

 

பகற ஆட் ம் என்பது தமிழர்ைளின் போைம்பரிய ந னம் ஆகும். பகறயோட் ம் உணர்ச்சி 

மிக்ைது மற்றும் எழுச்சி மிகுந்தது. பகறயின் அேரிந்ே ஓகசக்கு ஆைாே கால்கதள இல்டல 

எைலாம். படையின் ஓட மிகுந்ே  த்ேத்டேக் தகட்ைாதல உ ல் அகசவுைள் ோைாக எழும். 

இன்று பகறயாட்ைம் டைோவில்ைளிலும் இறப்பு வடீுைளிலும் ஆைப்படுகிைது. முற்காலத்ேில் ஆதி 

மனிதச் சமூைம் தங்ைள் கூடுதலுக்ைோைவும் தங்ைள் குழுவுக்கு ஆபத்துக்ைகள உணர்த்தவும் 

விலங்குைளி ம் இருந்து தங்ைகள தற்ைோத்துக் நைோள்ளவும் எழுப்பிக் நைோண்  சத்தம் தோன் 

பகறயோட் த்தின் மூலம் எனக் ைருதப்படுைிறது. ஆதவசம், மைிழ்ச்சி, உற்சோைம் என 

உணர்ச்சிைகள எழுப்பி, டைட்டபோகை ஒடை டநர்க்டைோட்டில் இலணக்கும் சக்தி வோய்ந்தது இது..  

இத்ேடை  ிைப்பு மிக்ை இகசக்ைருவிக்குச் ச ாந்ேக்காரர்கள் தமிழர்ைள் என்படே 

அைியும்தபாது நாம் சபருடமயடைகிதைாம். இக்ைருவிகய எவ்வாறு வா ிக்க தவண்டும் 

என்பற்காை வகுப்புகள் இங்கு பல  மூக மன்ைங்களில் நைக்கின்ைை. அவற்ைில் த ர்ந்து நம் 

இடளய ேடலமுடையிைர் படைடய முடைப்படி வா ிக்கக் கற்றுக்சகாள்ளலாம். தமலும் நமது 

பள்ளிகளில் ஆ ிரியர்கள் மாணவர்களுக்குப் படையடித்ேல் தபான்ை பாரம்பரியக் கடலகடளப் 

பற்ைி மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கிைார்கள். இதன்வழி பகறயடிக்கும் கடலடய இன்னும் பல 

நூற்றோண்டுைளுக்குப் போதுைோக்ை முடியும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்கல. 
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வினாக்கள் (25 ைதிப்சபண்கள்) 

Q21 ஐந்திகணைளில் பயன்படுத்ேப்பட்ை பகறைள் யோகவ? (4 மதிப்நபண்ைள்) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

   

Q22  படையின் முக்கிய பகுேிகள் யாடவ? அடவ (படைகள்) எவ்வோறு நசய்யப்படுைின்றன?  

  (6 மதிப்நபண்ைள்) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Q23 அக்ைோலத்தில் பகற எதற்ைோை பயன்படுத்தப்பட் து? (5 மேிப்சபண்கள்) 

 ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Q24 ஆேிகாலப் பகறயோட் மும் இன்கறய பகறயோட் மும் எவ்வாறு தவறுபடுகின்ைை?  
(5 மேிப்சபண்கள்) 

   

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Q25 படையாட்ைக் கடலடய அழியோமல் எவ்வோறு போதுைோக்ைலோம்? (5 மேிப்சபண்கள்) 

   

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

பின்வரும் பசாற்கள் கமற்கண்ட பகுதியில் இடம்பபற்றுள்ளன. அச்பசாற்களின் பபாருணள 
எழுதுக. (5 மதிப்பபண்கள்) 

 

 

Q26 முதிர்ந்த - _______________________________________________ 

Q27 உகந்ேது - _______________________________________________ 

Q28 அறிவித்தல் - _______________________________________________ 

Q29 உைத்த  - _______________________________________________ 

Q30 இகணக்கும் - _______________________________________________ 
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ததர்வுத்தாள் 1 
 

1. துைவைம்   -   ன்ைியா ம் (Ascetic) 

2. கடுந்ேவம்   -  ஆழ்ந்ே ேியாைம் (Austerities) 

3. விையம்    -  பேில் (Answer) 

4. ஞாைம்    -  அைிவு (Wisdom) 

5. மகிடம    -  அருடம (Glory) 

6.  ரணடைந்ோர்   -  Surrender 

7. நியமிப்பு   -  பேவி/தவடலயில் அமர்த்துேல் (Appoint) 

8.  ாேைம்    - கருவி (Tool) 

9. முடைப்பு   -  ஆர்வம் (Eager) 

10. சமன்சபாருள்   -  Software 

11. மாலுமி    -  கப்பதலாட்டி (Captain) 

12.  ாலச்  ிைந்ேது   -  மிக நன்று (Excellent) 

13. ச ய்ேியூைகம்   -  News medium 

14. கட்ைடள   -  ஆடண (Command) 

15. ஆதவ ம்   -  தகாபம் (Anger) 

 
 
 

ததர்வுத்தாள் 2 
 

1. முடைத்து    –  தகாபித்துக் சகாள்ளுேல் (Glower) 

2. அகராேி    -  சபாருடள விளக்கும் நூல் (Dictionary) 

3. ேழுவி    -  பின்பற்றுேல் (Adapt) 

4. பாமரம்    -  படிக்காேவர்கள் (Uneducated) 

5. புராணம்    -  சேய்வம் சோைர்பாை கடேகள் (legends) 
6. ஒப்பற்று   -  நிகர் (Peerless) 

7. மூலம்    -  சோைக்கம் (Foundation) 
8. நார்ச் த்து   -  Fiber 

9. உறுகு    -  உறுேி (Strong) 

10. ேட     -   டேப்பகுேி (Muscle) 
11. பச்ட யம்   -  Chlorophyll 

12. சவளிமம்   -  Magnesium 

13. இயந்ேிரம்   -  Machine 
14. சமாழிேல்   -  கூறுேல் (Tell) 

15. வைியவர்   -  ஏடழ (Poor person) 
16. காப்புறுேி    -  Insurance 

17. பிராணவாயு   -  உயிர்வளி (Oxygen) 

அருஞ்சசாற்சபாருள் 
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HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 



 

ததர்வுத்தாள் 1 

A1 ைரபுத்சதாடர்கள், இலணசைாழிகள்  

Q1  ஓட்டைக்டகயைாக (3) 

Q2  கம்பி நீட்டிைான்  (2) 

Q3  அக்கம் பக்கத்ோருைன் (1) 

Q4  ஆைப்தபாைப்பட்ைது (10) 

Q5  நடக நட்தைாடு  (6) 

 

A2 வாக்கியங்கலை முடித்சதழுதுதல் 

Q6 வா ிப்பவரின் ேன்முடைப்பும் நற்பண்புகளும் வளர்க்கப்படுகின்ைை.  

Q7 மைிேர்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்ைது என்பது குைிப்பிைத்ேக்கது. 

Q8 வாழ்க்டகயில் முன்தைை முடியாது. 

Q9  ிங்கப்பூரர்களின்  ிந்ேடை ஆற்ைதல காரணமாகும். 

Q10 உைடலக் கட்டுக்தகாப்பாக டவத்துக் சகாள்ள முடியாது.  

  

A3 அலைப்புச் சசாற்கள்  

Q11  உள்ள   (10) 

Q12 உண்டமயாை  (3) 

Q13 வலிகள்   (1) 

Q14 அமர்ந்து  (5) 

Q15 உலகுக்கு  (4) 

 

 

விலடகள் 

 

 



B4 சதரிவுவிலடக் கருத்தறிதல்  

Q16   2 

Q17   1 

Q18  4 

Q19  2 

Q20  2 

C5 சுயவிலடக் கருத்தறிதல்  

Q21 குறிஞ்சிப்பகற, முல்கலப்பகற, மருதப்பகற, நநய்தற்பகற, போகலப்பகற 

ஆகியடவ ஐந்ேிடணகளில் பயன்படுத்ேப்பட்ை படைகள் ஆகும். 

Q22 படையின் முக்கிய போைங்ைள் வட் ச் சட் ம், மோட்டுத் டதோல், சட் த்தின் 

உட்புறத்தில் நபோருத்தப்படும் உடலோைத் தட்டு ஆகியடவ ஆகும். சட் ம் நபோதுவோை 

டவப்பமைத்தில் நசய்யப்பட்டிருக்கும். பகறகய நன்ைாக வோசிப்பதற்கு அதகன தீயில் 

சுடுவது முக்கியமாைது. படைடய அடிப்பேற்காை சிம்புக்குச்சி என்பது மூங்ைில் 

மைத்தினோல் நசய்யப்பட்டிருக்கும். அடிக்குச்சி என்பது டவலிைோத்தோன் மைம், புளியமைம், 

மஞ்சள் நநத்திமைம் மூலம் ஆகியவற்ைால் நசய்யப்பட்டிருக்கும். 

Q23 அக்காலத்ேில் படை ஒரு முக்ைிய தைவல் பைப்பும்  ாேைமாக 

பயன்படுத்ேப்பட்ைது.. ஒரு நோட்டில் ந க்கும் நிைழ்வுைகள, அறிவித்தல்ைகள, அைசக் 

ைட் களைகள ஊர் ஊைோைச் நசன்று நசோல்ல பகற பயன்படுத்தப்பட் து.  

Q24 ஆதி மனித சமூைம் தங்ைள் கூடுதலுக்ைோைவும், தங்ைள் குழுவுக்கு ஆபத்துக்ைகள 

உணர்த்தவும், விலங்குைளி ம் இருந்து தங்ைகள தற்ைோத்துக் நைோள்ளவும் படைடயப் 

பயன்படுத்ேிைார்கள். தங்ைளுக்குள் தைவல்ைகளப் பைிர்ந்துக்ைநைோள்ளவும் பகறயோட் ம் 

நக நபற்றது. இன்று பகறயோட் ம் டைோயில் திருவிழோக்ைளிலும் இறப்பு வடீுைளிலும் 

ந க்ைிறது. 

Q25 படையாட்ைத்டேத் ேற்தபாது  மூக மன்ைங்களில் கற்றுக்சகாடுக்கிைார்கள். 

அேடை நம் இடளய ேடலமுடையிைர் கற்றுக்சகாண்டு அேன் சபருடமடயப் பற்ைி 

அைிந்துசகாள்ளலாம். தமலும் பள்ளிகளில் ஆ ிரியர்கள் படையடித்ேல் தபான்ை 

பாரம்பரியக் கடலகடளப் பற்ைி மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கிைார்கள். இேன்வழி, 

படையாட்ைத்டே அழியாமல் பாதுகாக்கலாம்.  


