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SEC 1 HIGHER TAMIL WORKSHEETS (PAPER 2) 

உயர்நிலை 1 உயர்தமிழ் ததர்வுப் பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) 

பபாருளடக்கம்  

எண் பபாருள் பக்கம் 

1 தேர்வுத்ோள் 1   1 - 10 

2 தேர்வுத்ோள் 2  11 - 20 

3 தேர்வுத்ோள் 3  21 - 30 

4 தேர்வுத்ோள் 4 31 - 40 

5 தேர்வுத்ோள் 5  41 - 50 

6 தேர்வுத்ோள் 6  51 - 60  

7 தேர்வுத்ோள் 7  61 - 70 

8 தேர்வுத்ோள் 8 71 - 80 

9 தேர்வுத்ோள் 9  81 - 90 

10 தேர்வுத்ோள் 10   91 - 100  

11 தேர்வுத்ோள் 11  101 - 110 

12 தேர்வுத்ோள் 12  111 - 120 

13 அருஞ்ச ாற்கள் (தேர்வுத்ோள் 1 to 12)   121 - 128  

14 விடைத்ோள் 129 - 148   
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‘அ’ பிரிவு 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் (10 மதிப்பபண்கள்)   

பின்வரும் பகுதியில் ககாடிட்ட இடங்களில் மிகப் பபாருத்தமான பசாற்களளக் 
பகாண்டு நிரப்பவும்.  

ஆத ாக்கிய வாழ்க்டகக்கான பழக்க வழக்கங்கடை தேற்சகாள்ளுோறு 

அடிக்கடி வலியுறுத்ேப்படுகிறது. உைல் நலத்டேப் கபணுகின்ற வழிகடைப் 

பின்பற்றினால் பல தநாய்கடைத் ேவிர்க்கலாம். (Q1) _____________________________ 

தநாயின் வலிடேடயக் குடறக்கலாம். தநாடயப்தபாக்கிக் சகாள்வடேவிை 

தநாய்வ ாேல் (Q2) _____________________________ சகாள்ை தவண்டும்  என்பேில்  

ஐயேில்டல. 

“நாம் உண்ணும் உணவு ேட்டும் நம்டே தநாயாைி ஆக்கவில்டல. நாம் 

என்னும் எண்ணமும் நம்டேக் பகடுக்கின்றது” என்று  ிங்கப்பூர் ேருத்துவர் ஒருவர் 

 ிந்ேடனடயத் தூண்டும் (Q3) _____________________________ ஒரு பத்ேிரிக்டகக்கு எழுேிய 

கடிேத்ேில் கருத்துட த்துள்ைார்.  

ஒருவர் ஆத ாக்கியோக  வாழ  தவண்டும்  என்றால்  நம்பிக்டக,  அன்பு,  

ேன அடேேி (Q4) _____________________________ வாழதவண்டும். இத்ேடகய 

ஆத ாக்கியோன வாழ்க்டகடய உைற்பயிற் ியின் மூலம் ேட்டும் (Q5) _________________ 

நம் வடீுகைில், பள்ைிக்கூைங்கைில், தவடல ச ய்யுேிைங்கைில் ஒருவருக்சகாருவர் 

பழகுகின்ற விதம், நாம் கடைப்பிடிக்கும் தபாக்கு, சபறுகின்ற ேனநிடறவு 

ஆகியவற்டறயும் சபாறுத்ேிருக்கிறது.  

 

 

ததர்வுத்தாள் 1 
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A2 பிளைத் திருத்தம் (10 மதிப்பபண்கள்) 

கீழ்க்காணும் பகுதியின் இடப்பக்கத்தில் ஐந்து வினாக்களின் எண்கள் 
இடம்பபற்றுள்ளன. ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் எதிரிலுள்ள வரியில் ஒரு 
பிளையான பசால் உள்ளது. அந்த ஐந்து வரிகளிலும் உள்ள பிளையான 
பசாற்களளத் திருத்தி அச்பசாற்களின் சரியான வடிவத்ளத எழுதவும். 
 
 
 
 
 
Q6 

 

 

 

Q7 

Q8 

Q9 

 

 

Q10 

ேபால் ேடல த கரித்ேல் பலருக்கு ஒரு நல்ல சபாழுதுதபாக்காக 

விைங்குகிறது. ேபால் ேடலகடை அவற்றின் விடலக்காக ேட்டும் 

த கரிப்போக இல்டல. ேபால் ேடலகைின் வடிவடேப்பு, அடவ கூறும் 

கடேகள் தபான்றன ேக்கடைப் சபரிதும் கவர்கின்றன. ேபால் ேடலகள் 

ேபால் ேயாரிப்பின்தபாது இைம் சபற்ற  ில நிகழ்ச் ிகடை நிடனவு கூறும் 

சபாருட்டு ேக்கள் ேபால் ேடலகடைச் த கரிக்கின்றனர். ேபால் ேடலகள் 

ஒரு நாடு பா ம்பரியத்டேக் கைல் கைந்து வாழும் ேக்களுக்குத் 

சேரிவிக்கின்றன. தேலும் அது நாட்டின் வ லாறு, கடல, இயற்டக, 

அறிவியல், டகவிடனத் ேிறன் தபான்றன எல்லாக் கூறுகடையும் 

பிரிேிபலிக்கின்றன. இன்று ேபால் ேடல த கரிப்பது ஒரு  ாோ ண 

சபாழுதுப்தபாக்காக  இல்டல. அது ஆழ்ந்து பயிலக்கூடிய  ஓர் அறிவார்ந்ே 

கடலயாக விைங்குகிறது. ேபால் ேடலகடை ஆர்வத்தோடு ஆ ாய்பவர்கள் 

ேற்ற நாடுகைின் புவியல், வ லாறு, இயற்டக சூழ்நிடலகள் 

ஆகியவற்டறப் பற்றிய புலடே கிடைக்கும்.  

 

Q6 _______________________________  

Q7 _______________________________  

Q8 _______________________________  

Q9 _______________________________  

Q10 _______________________________  
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‘ஆ’ பிரிவு 

B3 பசாற்புணர்ச்சி (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் ச ாற்கடைப் பிரித்து எழுேவும். 

Q11 கடலயார்வம்  =   __________________________ + __________________________ 

Q12 பாைச்சுடே  =   __________________________ + __________________________ 

Q13 அவனன்றி  =   __________________________ + __________________________ 

Q14 சோழிற் ாடல =   __________________________ + __________________________ 

Q15 பாலூட்டி  =   __________________________ + __________________________ 

‘இ’ பிரிவு 

   C4 கருத்தறிதல் 1 (22 மதிப்பபண்கள்)  

 பின்வரும் கட்டுளரப்பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் காணும் 
வினாக்களுக்கு உனது பசாந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  

 உலகச்  ிரிப்பு ேினம் ஆண்டுதோறும் தே ோேம் முேல் ஞாயிற்றுக்கிழடே 

அன்று சகாண்ைாைப்படுகிறது.  ிரிப்பின் வாயிலாக உலகில் அடேேிடய 

ஏற்படுத்ேதவண்டும் என்பது இந்ேத் ேினத்ேின் தநாக்கோகும். இது தவடிக்டகயாகவும் 

விந்டேயாகவும் தோன்றினாலும் இது சாத்தியம் என்படே அறிவியல் உண்டேகள் 

உறுேிப்படுத்துகின்றன. ‘ேனிேன்  ிரித்ோல் ேனிே ேனம் ோறும், ேனிேன் ேனம் 

ோறினால் அவடனச் சுற்றியுள்ை உலகம் ோறும்’ என்பதுோன் இத்ேினத்ேின் 

அடிப்படைக் தகாட்பாடு.  

ேன இறுக்கத்ளதக் குடறக்க, நட்டப வைர்க்க, ஒருவருக்சகாருவர் 

சநருக்கோகப் பழக, இடைசவைிடயக் குடறக்க, ேனத்சேைிவு சபறத் துடணநிற்பது 

 ிரிப்பு. ‘வாய்விட்டுச்  ிரித்ோல் தநாய்விட்டுப் தபாகும்’ என்பார்கள்.  ிரிக்கும்தபாது 
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ேனத்ேில் ஒருவிே ேகிழ்ச் ியான உணர்வு ஏற்படுகிறது. இேனால், உைலில் 

ஆத ாக்கியோன தவேிப்சபாருட்கள் உற்பத்தியாவதால் தநாடயத் தரீ்க்கும் 

ேருந்ோகிறது.  ிரித்து ேகிழ்வோல் தநாய்கள் வ ாேல் ேடுக்கப்படுவதுைன் வந்ே 

தநாய்களும் விட வில் குணோவோக ஆ ாய்ச் ி உண்டேகள் சேரிவிக்கின்றன.  

 ிரிப்பில் அ ட்டுச் ிரிப்பு, ஆணவச் ிரிப்பு, ஏளனச்சிரிப்பு,  ாக ச் ிரிப்பு, 

டநயாண்டிச்  ிரிப்பு எனப் பலவடககள் உண்டு. தேடலநாடுகைில் ேருத்துவர்கள் 

தநாயாைிகளுக்குச்  ிரிப்பு ஒைிக்காட் ிடயப் பார்க்குோறு பரிந்துளர ச ய்கிறார்கள். 

 ிரிக்கும்தபாது உைலில் முந்நூறு ேட கள் அட கின்றன. அேன் வாயிலாக 

உைலிலும் ேனத்ேிலும் உள்ை அழுத்ேங்களும் கவடலகளும் சவைிதயறுகின்றன.  

   ிரிக்கும் உணர்வு இருந்ோல் எத்ேடகய சகாடிய துன்பத்டேயும் து த்ே 

முடியும். பழம்சபரும் நடிகர் என்.எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள், ஒருமுடற சவைியூர் 

ச ன்றிருந்ே  ேயம் அவர் வாகனம் ே த்ேில் தோேி விபத்துக்குள்ைாகியது. தவசறாரு 

வாகனத்ேிற்காக அவர் காத்ேிருந்ேதபாது, அந்ே வழியாக வந்ே விவ ாயிகள் விபத்துக் 

குறித்துக் தகட்ைனர். அப்சபாழுது, “வாகனத்துக்குக் சகாஞ் ம் ஓய்வு தேடவப்பட்ைது. 

அேனால், அடே ே த்ேில்  ாய்த்து டவத்ேிருக்கிதறன்” என்றா ாம் 

நாம்  ிரித்ோல் உலகம் நம்முைன் த ர்ந்து  ிரிக்கும். அழுோல் நாம் ஒருவத  

ேனியாக அழுதுசகாண்டிருக்க தநரிடும். “ேகிழ்ச் ியாக இருக்கும் தந த்ேில் ேட்டுதே 

உங்கள் வடீ்டை விட்டு சவைிதய வாருங்கள்,” என்கிறார் சுவாேி விதவகானந்ேர். 

“த ாக அளலகளள, துக்கச் சுவடுகளள, கவடல எண்ணங்கடை வடீ்டில் 

புடேயுங்கள்; சவைி உலகில் வந்து ப ப்பாேீர்கள்,” என அறிவுறுத்துகிறார்.  ிரிப்பு 

அடலகள் பிறட  நம்ேிைம் ஈர்க்கச் ச ய்யும்; கவடல அடலகள் பிறட  நம்டே 

விட்டு விலகச் ச ய்துவிடும்.  
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வினாக்கள்  

பின்வரும் வினாக்களுக்கு நான்கு பதரிவுகள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் 
மிகப் பபாருத்தமான விளடளயத் கதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்ளண மட்டும் 
அளடப்புக்குள் எழுதவும்.  

Q16 உலகம் எப்தபாது ோற்றேடையும்? (2 ேேிப்சபண்கள்) 

1.   அடேேி ஏற்படும்தபாது  

2.    ிரிப்பு ேினம் சகாண்ைாடும்தபாது  

3.   விந்டேயும் தவடிக்டகயும் ோறும்தபாது  

4.    ிரிப்பால் ேனிேனின் ேனம் ோறும்தபாது                        (        ) 

Q17  ிரிப்பு எேனால் தநாய் ேீர்க்கும் ேருந்ோகிறது? (2 ேேிப்சபண்கள்) 

1.   ேன அழுத்ேங்களும் கவடலகளும் அகலுவோல்  

2.    ிரிக்கும்தபாது ேகிழ்ச் ியான உணர்வு ஏற்படுவோல் 

3.   வாய்விட்டுச்  ிரித்ோல் தநாய்விட்டுப் தபாகும் என்போல்  

4.    ிரிக்கும்தபாது தேகத்ேில் ஆத ாக்கியோன தவேிப்சபாருட்கள் ஏற்படுவோல்     

 (        ) 

பின்வரும் வினாக்களுக்கு உன் பசாந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  

Q18 நடிகர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன் நடகச்சுடவ நிடறந்ேவர் என்படே எேன்வழி 
அறியலாம்? (6 ேேிப்சபண்கள்) 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Q19 சுவாேி விதவகானந்ேரின் கருத்து என்ன? (6 ேேிப்சபண்கள்) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Q20 பின்வரும் ச ொற்கள் மேற்கண்ட பகுதியில் இடம்சபற்றுள்ளன. அச்ச ொற்களின் 
சபாருடை எழுதுேவும்.  (6 ேேிப்சபண்கள்) 

 
 அ) வாயிலாக - _______________________________ 

 ஆ) ேீர்க்கும்  - _______________________________ 

 இ) ஈர்க்க  - _______________________________ 

C5 கருத்தறிதல் 2 (16 மதிப்பபண்கள்) 

பின் வரும் கட்டுளரப்பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் காணும் 
வினாக்களுக்கு உன் பசாந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 

 ேக்கள் ேங்கடை அழகு ச ய்து சகாள்ை நவேணிகள் பேித்ே அணிகலன்கடை 

அணிந்து வருகின்றனர். ஒன்பது வடக ேணிகடை ‘நவேணிகள்’ என்றடழப்பர். 

நவேணிகைில் முத்டேயும் பவைத்டேயும் ேவி  ேற்றடவ எல்லாம் பூமியிலிருந்து 

கிடைக்கின்றன.  



    WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE                         

இன்று நம் சபண்கள் சபரிதும் விரும்பி அணியும் ஆப ணங்களுள் ஒன்று முத்து 

ஆப ணோகும். முத்து, முத்துச் ிப்பியிலிருந்து உருவாகிறது. முத்துச் ிப்பி கைலில் 

வாழ்கிறது. அேன் உைலில்  ேணல் தபான்ற ஏதேனும் ஒரு  ிறு சபாருள் டேக்கும் 

தபாது அது அப்படிதய தங்கிவிடுகிறது. முத்துச்  ிப்பியின் உைலில் அது 

இருக்கும்தபாது சுண்ணாம்பு கலந்ே நீர் சவைியாகி அந்ேப்சபாருடைச் சுற்றிப் படிந்து 

உறுேியாகி விடுகின்றது. இவ்வாறு வைர்ந்ே சபாருள் முத்து எனப்படுகிறது. முத்து 

முழுவைர்ச் ியடைய ஏறக்குடறய நான்கு ஆண்டுகள் ஆகின்றன.  

கைலுக்கடியில் ச ன்று முத்துச்  ிப்பிகடை எடுத்து வருதவாட  நாம் 

முத்துக்குைிப்தபார்  என அடழக்கிதறாம். அவர்கள் கைலுக்கடியில் ச ன்று  ிப்பிகடை 

எடுத்து வருகின்றனர். இவ்வாறு ச ய்யும் தபாது முத்துக்குைிப்பவர் நீரினுள் 

சநடுதந ம் இருக்க தநர்ந்ோல் அவர்கள் மூச்சுத்திணறி இறந்துவிடுவதும் உண்டு. 

கைலில் வாழும் சபரிய சுறாேீன்கள் முத்துக்குைிப்தபாட த் ோக்கிக் 

சகான்றுவிடுவதும் உண்டு.  

கிடைப்பேற்கு அரிய முத்து விடலயுயர்ந்ே சபாருைாகதவ இருந்து வருகிறது. 

பல நாட்டு மாதர்கள் முத்டே அணிய விரும்புகின்றனர். இடேயுணர்ந்ே 

‘ேிகிதோட்தைா’ என்ற ஜப்பானியர் ச யற்டக முடறயில் முத்து வைர்க்கும் 

சோழிடலத் தோற்றுவித்ோர். அவர் முத்துப் பண்டணடய அளமத்தார். அேில் 

முத்துச் ிப்பிகடை வைர்த்து முத்துகடை எடுத்ோர். அடவ கதாற்றத்தில் இயற்டக 

முத்ேிடன ஒத்திருந்த தபாேிலும் அவற்றின் அழகும் ஒைியும் இயற்டக முத்துக்கு 

ஈடாக இருப்பேில்டல. எனினும், விடலயுயர்ந்ே இயற்டக முத்ேிடன வாங்க 

இயலாேவர்கள் இவ்வடக முத்ேிடன வாங்கி அணிவேற்கு அவரின் கண்டுபிடிப்பு 

உேவியது. 
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வினாக்கள்      

Q21 நவேணிகள் கிடைக்கும் இைங்கள் யாடவ? அவற்றின் பயன் யாது?          
(3 ேேிப்சபண்கள்)  

 
   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Q22 முத்து எவ்வாறு உருவாகிறது? (4 ேேிப்சபண்கள்)    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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Q23 முத்துக்குைிப்தபார் எவற்றால் பாேிக்கப்படுகிறார்கள்? (4 ேேிப்சபண்கள்)   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Q24 ேிகிதோட்தைா என்ன ச ய்ோர்? அேனால் விடைந்ே நன்டே என்ன?          
(5 ேேிப்சபண்கள்)  

 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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‘ஈ’ பிரிவு  

D6 சுருக்கி வளரதல் (12 மதிப்பபண்கள்)  
 
Q25 கருத்ேறிேல் 2 இல், முத்டேப் பற்றி கூறப்பட்டுள்ை ச ய்ேிகடைப் சபாருள் 

பிறழாது உன் ச ாந்ே நடையில் 40 ச ாற்கைில் சுருக்கி எழுேவும்.  

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ததர்வுத்தாள் 1 

1. தபணுகின்ற   - பாதுகாக்கின்ற (tend)   

2. சகடுக்கின்றது           -  துன்புறுத்துகிறது (to suffer) 

3. விேம்       - முடற (like that) 

4.  ாத்ேியம்   - இயலக்கூடியது (possible) 

5. இறுக்கத்டே        - அழுத்ேத்டே (tie tightly) 

6. உற்பத்ேியாவோல்  - உண்ைாவோல் (produce) 

7. ஏைனச் ிரிப்பு  - தகலிச் ிரிப்பு (mockery laugh) 

8. பரிந்துட    -  ிபாரிசு (recommend) 

9. குறித்து   - பற்றி (about something) 

10. அடலகடை  - ேிட கடை (a wave) 

11. சுவடுகடை  - அடையாைங்கடை (records) 

12. பூேியிலிருந்து  - நிலத்ேிலிருந்து (from earth) 

13. உருவாகிறது  - உண்ைாகுகிறது (create) 

14. ேங்கிவிடுகிறது  - இருந்துவிடுகிறது (to stay) 

15. படிந்து   - ஒட்டி (stuck) 

16. மூச்சுத்ேிணறி  - சுவா ிக்க முடியாேல் (breathless) 

17. ோேர்கள்   - சபண்கள் (ladies) 

18. அடேத்ோர்  - ஏற்படுத்ேினார் (stashed) 

19. தோற்றத்ேில்         - அடேப்பில் (appearance)         

20. ஒத்ேிருந்ே            - தபான்றிருந்ே (being similar)      

21. ஈைாக                -  ேோக (equal to)           

 

ததர்வுத்தாள் 2 

1. ப ாேரிப்டப  - பாதுகாப்டப (tend)  

2. பட்டியலிட்டு  - சோகுத்து (listed) 

3. பலன்கடை  - நன்டேகடை (usefulness) 

4. உைடலயும்  - தேகத்டேயும் (body) 

 

அருஞ்ச ாற்சபாருள் 

 

 

 

 

6 TO 19 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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ததர்வுத்தாள் 1 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் A2 பிலைத்திருத்தம்  

Q1  அல்லது Q6 த கரிப்பது 

Q2  பார்த்து Q7  நாட்டின் 

Q3  வடகயில் Q8  அவவ 

Q4  நிடறந்து Q9 தபான்ற 

Q5   ாத்ேியோகாது Q10    ஆ ாய்பவர்களுக்கு 
 

B3 ச ாற்புணர்ச் ி  

Q11  கடல  +    ஆர்வம் 

Q12 பாைம்  +    சுடே 

Q13 அவன்  +   அன்றி 

Q14 சோழில் +     ாடல 
Q15 பால்  +   ஊட்டி 
 

C4 கருத்தறிதல் 1 
Q16  4 
Q17  4 
Q18 என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் ஒரு முடற சவைியூர் ச ன்றிருந்ே  ேயம் அவருடைய வாகனம் 

ே த்ேில் தோேி விபத்துகுள்ைாகியது. அப்தபாது அவ்வழியாக வந்ே  விவ ாயிகள் 
விபத்துக் குறித்துக் தகட்ைனர். அேற்கு என்.எஸ்.கிருஷ்ணன்  வாகனத்துக்குக் சகாஞ் ம் 
ஓய்வு தேடவப்பட்ைது. அேனால் ே த்ேில்  ாய்த்து டவத்ேிருக்கிதறன் என்றார். இேன் 
வழி அவர் நடகச் சுடவ நிவைந்தவர் என்படே அறியலாம். 

Q19 சுவாேி விதவகானந்ோ த ாக அடலகடையும் துக்கச் சுவடுகவளயும் அவ்விைத்ேிமேதய 
விட்டு விட்டு ச ல்லும்படியும் அதவன சவளிமய சகொண்டு வர மவண்டொம் 
என்பவதயும் கூைினொர். ேகிழ்ச் ிோன் கவடலடய ேறக்கச் ச ய்யும். எனதவ கவடல 
என்ற எண்ணங்கடை வடீ்டில் புடேத்து விடுங்கள். ேகிழ்ச் ியொக இருக்கும்மபொது ேட்டும் 
சவளிமய வரும்படி சுவாேி விதவகானந்ோ கூறுகிைொர்.  

Q20 அ) வழியாக 
 ஆ)  நீக்கும், தபாக்கும் 

 ிகரம் உயர்நிலை 1 உயர்தமிழ் விலைத்தாள் 


