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                                                    70 

‘அ’ பிரிவு 

A1 மரபுத்த ொடர்கள், இணைதமொழிகள், செய்யுள்கள் (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 தேசிய அளவில் நடைபெற்ற கவிடே ஒப்புவிக்கும் தெோட்டி மற்றும் சிறுகடே எழுதும் 

தெோட்டியில் கெிலன் முேல் ெரிடச பவன்றேோல், அவனின் அப்ெோ செருமிதத்தில் 

____________________________________ தெோனோர். 

Q2  சமூக வலைத்தளங்களில் பிரமுகலரப் பற்றி ____________________________________ கூறி 

வந்த ஆடவலரக் காவல் துலறயினர் உடனடியாகக் லகது சசய்தலத மக்கள் 

பாராட்டினர்.     

Q3 ‘____________________________________ பவள்ளம் பகோண்டு தெோகோது’ என்ெதுதெோல நமக்குத் 

பேரிந்ே ேகவல்கடளப் ெிறத ோடு ெகிர்வதால் நமக்கு இழப்பு ஏற்ெைோது என்றோர் 

ஆசிரியர்.    

Q4 கும ன் கல்வி தகள்வியில் சிறந்ே புள்ளிகடளப் பெற்றிருந்ேோலும், அவனின் 
ேிறடமகடள ____________________________________ பெோறுப்புகடள வழங்க தவண்டும் என்று 
கர்ணன் கூறினோர்.  

Q5  வோன்நின்று உலகம் வழங்கி வருேலோல்  

 _________________________ பாற்று 
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ததர்வுத்தாள் 1 

1. இனிக்க தெசி                         6. அமிழ்ேம்ேோன் என்றுண ற் 

2. தாலயயும் தண்ணலீரயும்    7. அழுத்தம் திருத்தம் 

3. ேோன்அமிழ்ேம் என்றுண ற்   8. ஆழம் ெோர்த்து 

4. இல்லோேதும் பெோல்லோேதும் 9. கிணற்றுத் தண்ணலீர 

5. உச்சி குளிர்ந்து  10. ஒருலக பார்த்து 
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 A2 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

கீழ்வரும் ெகுதியில் தகாடிட்ட இடங்களை நிரப்புவதற்தகற்ற அளமப்புச் சொற்கள் ெகுதியின் 
அடியில் சகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. ஒவ்சவாரு தகாடிட்ட இடத்ளதயும் நிரப்புவதற்தகற்ற 
மிகப்சொருத்தமான சொல்ளைத் ததர்ந்சதடுத்து எழுதுக.  

   மன அடமேிக்கோக ேன்னுடைய வோழ்க்டகடயத் துறந்ேவர் ேோன் புத்ேர். புத்ேர் ேற்தெோது 

இந்ேியோவின் அண்டை நோைோக Q6. ____________________________________ தநெோளத்ேில் “லும்ெினி” 

எனும் நகரில் அ சர் குலத்ேில் ெிறந்ேவர். இவரின் Q7. ___________________________________ பெயர் 

சித்ேோர்த்ேர். இவர் அ ச ோக இருந்ேேோல் பவளியுலகத்டேக் கோணோமல் மிகவும் மகிழ்ச்சியோக 

வோழ்ந்து வந்ேோர். ேனது 29ஆம் வயேில் ஊர் மக்கடளக் கோண தவண்டும் என்ற ஆடசயில் 

ேன்னுடைய ஊட ச் சுற்றிப்ெோர்க்கச் பசன்றோர். ஓர் அ ச ோகச் சோமோனிய மக்களின் வோழ்க்டக 

முடறகள், முேியவர்களின் கூன் வடளந்ே உைல், தநோயோல் ெோேிக்கப்ெட்ைவரின்                       

Q8. ____________________________________ தெோன்றவற்டறப் ெோர்த்ேதும் மனமுடைந்து தெோனோர். 

நம்முடைய வோழ்க்டகயும் இதுதெோன்று ஒரு நோள் ஆகும் என்ற எண்ணம் அவருக்குத் 

தேோன்றியது. இேனோல் நிம்மேிடயத் தேடி துறவறம் தமற்பகோண்ைோர். மனநிம்மேிக்கோகக் 

கடுந் வம் புரிந்ேோர். ஆனோல், கடுந்ேவத்ேில் அவருக்கு எந்ே ஒரு விடயமும் 

கிடைக்கவில்டல. ெிறகு, புத்ேர் தெோேிம த்ேடியில் Q9. _____________________________________ 

ேியோனம் பசய்ய ஆ ம்ெித்ேோர். 12 வருைம் கழித்து அவரின் ேியோனத்ேோல் மனநிம்மேி 

அடைந்து ஞொனம் பெற்றோர். இவரின் ேியோன மகிணமடயயும் அேில் பெற்ற                

மன அடமேிடயயும் Q10. ____________________________________ எடுத்துட த்ேோர். ‘ஆடசதய 

துன்ெத்ேிற்குக் கோ ணம்’ எனும் அவரின் பெோன்பமோழிடய அடனவருக்கும் புரியடவத்ேோர். 

அேன் ெிறகு, இவரின் ெோல் ஈர்க்கப்ெட்ைவர்கதள புத்ே மேத்ேில்  ரைணடந் ொர்கள்.   

 
 

 

 

 

 

 

 

1. வைிகள்      6. உன்னதமான 

2. எண்ணங்கள்     7. இவருக்கு 

3. உண்லமயான     8. சசன்று 

4. உைகுக்கு      9. பிறலர 

5. அமர்ந்து   10. உள்ள 
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A3 பிணழ  ிருத் ம் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

கீழ்க்கொணும் பகு ியின் இடப்பக்கத் ில் ஐந்து வினொக்களின் எண்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஒவ்தவொரு வினொவிற்கும் எ ிரிலுள்ள வரியில் ககொடிடப்பட்டுள்ள த ொல் பிணழயொக 
உள்ளது. அந் ப் பிணழயொன த ொற்கணளத்  ிருத் ி அச்த ொற்களின்  ரியொன வடிவத்ண  
எழு வும். 
 
 

 

 

 

Q11 

 

 

 

Q12 

 

Q13 

 

Q14 
 

Q15 

இேழ்களில் இைம்பெறும் பசய்ேிகளுக்பகல்லோம் ேடலயோனதும் இேழ் நைத்துெவரின் 

எழுத்ேோகவும் அடமவது ேடலயங்கம் ஆகும். ேடலயங்கம் ‘ஆசிரியர் ெகுேி’ என்ற 

பெயரிலும் வருவதுண்டு. நோட்டு நிலவ கடளப் ெற்றிய மக்களின் கருத்துகடள 

பவளியிடுவதே ேடலயங்கத்ேின் தநோக்கமோகும். மக்கள் கருத்ேோயினும், துடற 

வல்லுநரின் கருத்ேோயினும் விருப்பு பவறுப்பு இன்றி நடுவுநிடலடமதயோடு 

ேடலயங்கம் அடமேல் தவண்டும். ஆசிரியர் ேனது கருத்துகடளத் ேிணிப்ெது 

இேழின் வளர்ச்சியின் ேடையோக அடமயலோம். மக்களின் கருத்துகள் எத்ேடகயது 

என்ெடேக் கூறுவதேோைல்லோமல், நன்கு ஆ ோய்ந்து மக்களுக்கு நன்டம ே க்கூடிய 

கருத்ேிடன உருவோக்குவடே ேடலயங்கதம ஆகும். உள்நோட்டு, பவளிநோட்டுச் 

பசய்ேிகள், வ வு பசலவுத் ேிட்ைங்கள், பெோருளோேோ க் பகோள்டககள், தேர்ேல், 

அ சியல், சட்ை விவ ங்கள் தெோன்ற வடிவங்களோக ேடலயங்கம் அடமயோது. 

இதுயோவும், மக்கடளக் குழப்ெோமல் விமர்சனங்களின் வோயிலோக உண்டமகடள 

பவளிச்சத்துக்குக் பகோண்டு வரும் பெோறுப்புகடளக் பகோண்டுள்ளன.  

 

Q11 _______________________________  

Q12 _______________________________  

Q13 _______________________________  

Q14 _______________________________  

Q15 _______________________________  
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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 

ஒரு மனிேனுடைய பவற்றிக்கும் தேோல்விக்கும் 

பெரும்ெோலோன தேரங்களில் நண்ெர்கதள முக்கியக் கோ ணமோய் 

இருக்கிறோர்கள். அேனோல்ேோன் நமக்கு அடமயும் நண்ெர்கள் 

நல்லவர்களோக இருக்க தவண்டியது அவசியமோகிறது. நல்ல 

நண்ெர்கள் எப்ெடி நம்டம உய ப் ெறக்கவிடுவோர்கதளோ, 

அதேப்தெோல ேயீ நண்ெர்கள் நம்டம உய த்ேில் இருந்து 

ெள்ளத்ேிற்குத் ேள்ளி விடுவோர்கள். சரியோன ெோடேயில் கப்ெடலச் பசலுத்தும் ஒரு மொலுமிடயப் 

தெோல இருக்க தவண்டும் நல்ல நண்ென். 'கூைோ நட்பு தகைோய் முடியும்' என முன்தனோர்கள் 

அந்ேக் கோலத்ேிதலதய அழுத்ேமோய்ச் பசோன்னேன் கோ ணம் அதுேோன். உண்டம நண்ெர்கள் நோம் 

மகிழ்ந்ேிருக்கும் ேருணங்களில் கோணோமல் தெோய்விட்ைோலும், நம்முடைய துய த்டேப் ெகிர்ந்து 

பகோள்ள நிச்சயம் இருப்ெோர்கள். அப்தெோது அவர்கள் ேங்களின் பசோந்ே அலுவல்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் பகோடுக்கோமல் நோம் தெசுவடேக் கவனமுைனும் ஈடுெோட்டுைனும் தகட்ெோர்கள். 

இதுதவ நல்ல நண்ெர்களின் அடையோளமோகும். சில நண்ெர்கதளோடு ெழகும்தெோது நம்முடைய 

நல்ல குணங்கள் எல்லோம் தமம்ெடும். அத்ேடகய நண்ெர்கடள எப்தெோதுதம அருகில் 

டவத்ேிருங்கள். ேீய நண்ெர்களிைமிருந்து ஒதுங்குங்கள். ேீய நண்ெதனோடு ெழகுவடே விை 

நண்ெதன இல்லோமல் வோழ்வது  ொலச்  ிறந் து. 

 

Q16 நல்ல நண்ெர்கள் எத்ேடகய குணத்டேப் பெற்றிருப்ெோர்கள்?  

1. நம்டம உய த்ேிலிருந்து ெள்ளத்ேிற்குள் ேள்ளி விட்டு விடுவோர்கள் 

2. நம்முடைய துய த்ேில் அவர்களும் ெங்கு பகோள்வோர்கள்  

3. அவர்களுடைய தவடலகளுக்கு மட்டுதம முக்கியத்துவம் பகோடுப்ெோர்கள்  

4. நம்முடைய மகிழ்ச்சியில் மட்டுதம ெங்பகடுப்ெோர்கள்          (          )  
     
Q17 ேீய நண்ெர்களிைமிருந்து விலக தவண்டும் என்று ஏன் கட்டுட யோசிரியர் கருதுகின்றோர்? 

1. நமக்கு நன்டமடய பகோடுப்ெவர்கள் என்ெேோல் 

2. நோம் உயர்வடே அவர்கள் ேடுப்ெேோல் 

3. நம்முடைய துன்ெங்களில் ெங்கு பகோள்வேோல் 

4. நம்டம சரியோன வழியில் அடழத்துச் பசல்வேோல்         (          ) 
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பகு ி 2 

கற்கும் தெோது கசப்ெோகவும், கற்ற ெின் கரும்ெிடனப் 

தெோல் இனிப்ெோகவும் சுடவப்ெது கல்வி. கல்வி என்ெது இந்ே 

உலகில் பெரிேோக மேிக்கப்ெடும் ஒன்று. “கல்வி ஒன்தற இந்ே 

உலடக மோற்றக்கூடிய சக்ேிவோய்ந்ே ஆயுேம்” என்ெது பநல்சன் 

மண்தைலோவின் கருத்தாகும். இன்டறய வோழ்க்டக முடறயில் 

கல்வி என்ெது மனிேனின் வோழ்க்டகயில் ஓர் அத்ேியோவசியத் 

தேடவயோகிவிட்ைது. இன்று அடனத்து தவடலயிைங்களிலும் கல்வி அறிவுப் பெற்றிருக்கும் 

ஒருவட த்ேோன் முேலோளிகள் ெணிக்கு நியமனம் பசய்கிறோர்கள். ெணமும் ெிற பசல்வங்களும் 

ஒரு மனிேனுக்கு மரியோடேடயத் தேடித் ேருவேில்டல. ஆனோல், கல்வியிைம் அந்ே இயல்பு 

உள்ளது. சமுேோயத்ேில் தெரும் புகழும் உள்ளவரிைம் கல்வியின் உயர்டவக் கோணலோம். கல்வி 

ஓர் அற்புேமோன  ொ னம். கல்வி கற்றோல் நோம் ெல உயிர்கடளக் கோப்ெோற்றலோம். உயரிய 

மடலகடளக் கோட்டிலும் உயர்ந்ே தகாபுரங்கடளக் கட்ைலோம். மின்னல் தவகத்ேில் 

தவடலகடளச் பசய்யலோம். புேிய நோட்டைக் கூை அடமக்கலோம். “கற்றது டகமண்ணளவு 

கல்லோேது உலகளவு". எனதவ, இடளஞர்களோகிய நோம்ேோன் நோட்டின் முன்தனற்றத்ேிற்கோக 

முணனப்புக் கோட்ை தவண்டும். நோம் கல்விக் கற்றோல் மட்டுதம நோட்டைச் பசழிப்ெோக டவத்துக் 

பகோள்ள இயலும். ஆகதவ, கல்விடய இனி ஒரு சுடமயோக எண்ணோமல், ே மோன எேிர்கோலம் 

ேரும் ஓர் உந்துசக்ேி என்பறண்ணி அேனுடைய நன்டமகடள அடனவரும் இடணந்தே 

அனுெவிப்தெோம்.  

Q18 கல்விடயப் ெற்றி பநல்சன் மண்தைலோவின் கருத்து என்ன? 

1. கற்றப்ெின் சுடவடயத் ேருவது கல்வி 

2. கல்வி ஒன்தற இந்ே உலடக மோற்றக்கூட்டிய சக்ேிவோய்ந்ே ஆயுேம் 

3. கல்வி உலகில் பெரிேோக மேிக்கப்ெடும் ஒன்று 

4. கல்வி மனிேனின் வோழ்வில் அத்ேியோவசியமோன ஒன்று        (          ) 

 

Q19 கல்வியிைம் எந்ே இயல்பு உள்ளது?  

1. ஒரு மனிேனுக்கு மரியோடேடயத் தேடித் ேரும் இயல்பு 

2. மற்றவர்கள் மத்ேியில் தெரும் புகழும் தேடித் ேரும் இயல்பு 

3. ெல உயிர்கடளக் கோப்ெோற்றும் இயல்பு 

4. நோட்டைச் பசழிப்ெோக டவத்துக் பகோள்ளும் இயல்பு         (          ) 

 

 

 



 
 

ததர்வுத்தாள் 1 

 

6 WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE    6 

Q20 கீதழ பகோடுக்கப்ெட்ைவற்றுள் எது நோம் கல்விக் கற்றோல் அனுெவிக்கும் நன்டம அல்ல? 

1. கல்வி கற்றோல் நோம் ெல உயிர்கடளக் கோப்ெோற்றலோம் 

2. மின்னல் தவகத்ேில் தவடலகடளச் பசய்யலோம் 

3. கல்விக் கற்றோல் நோம் மற்றவர்கடள மேிக்கலோம் 

4. மடலகடளக் கூை அடமக்கலோம்          (          ) 

‘இ’ ெிரிவு 

C5  சுயவிணடக் கருத் றி ல் (30 ம ிப்தபண்கள்) 

 பின்வரும் ெகுதிணயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ னடியிற் கொணும் வினாக்களுக்கு உம் 
த ொந்  நணடயில் விளட தருக. 

1. பலற ஒரு தமிழிலசக் கருவியாகும். இது ததாைால் ஆன 

தமளமாகும். ‘ெடற’ என்ற சசால் தபச்லசக் குறிக்கும். பலற 

ததாைிலசக் கருவிகளின் தாய். தமிழினத்தின் சதான்லமயான 

அலடயாளம், உலழக்கும் மக்களின் இலசக் களஞ்சியம். 

குறிஞ்சிப்பலற, முல்லைப்பலற, மருதப்பலற, சேய்தற்பலற, 

பாலைப்பலற என ஐந்திலணகளிலும் பலறகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

2. இக்கருவியில் மூன்று அடிப்பலட பாகங்கள் உள்ளன. அடவ வட்டச் சட்டம், மாட்டுத் 

ததால் மற்றும் சட்டத்தின் உட்புறத்தில் சபாருத்தப்படும் உதைாகத் தட்டு. பலறலயத் தயாரிக்க 

ேன்கு முதிர்ந்த எருலம மாட்டுத் ததாதை உகந்தது. எருலமலயக் சகான்று அதன் எலும்பு, 

சலதகலள ேன்கு ேீக்கிய பின் மீதி இருக்கும் காயாத எருலம ததாலைக் சகாண்டு பலறலயச் 

சசய்வர். பலறலய வாசிப்பதற்கு அதலனத் தீயில் ேன்கு சுடுவது அவசியம். இப்பலறலய 

வாசிக்க இடது லகயில் சிம்புக்குச்சியும் வைது லகயில் அடிக்குச்சியும் பயன்படுத்த தவண்டும். 

சிம்புக்குச்சி என்பது மூங்கில் மரத்தினால் சசய்யப்படும். அடிக்குச்சி என்பது தவைிகாத்தான் மரம், 

புளியமரம், மஞ்சள் சேத்திமரம் மூைம் சசய்யப்படும். 

3. பலறயடித்துத் தகவல் சசால்லுதல் பழங்காைத்தில் முக்கியத் தகவல்கடள மக்களுக்குப் 

பரப்பும் முலறயாக அலமந்தது. பழங்காைத் தமிழர்களின் வோழ்க்டகமுடறயில் செய்தியூடகம் 

என்று ஒன்று இல்டல. அேனோல் அக்காைக்கட்டத்தில், ஒரு ோட்டில் ேடக்கும் ேிகழ்வுகலள, 

அறிவித்தல்கலள, அரசக் கட்டலளகலள ஊர் ஊராகச் சசன்று ெடறயடித்துக் கூறினோர்கள். 

அவ்வோறு சசால்லுதடல “பலறதல்” என்றும், அவ்வாறு ஊர் ஊராகச் சசன்று சசால்பவட ப் 

“பலறயர்” என்றும் அடழத்ேோர்கள். ெடறயர்கள் ஊர் ஊ ோகச் சசன்று சசய்திகள், அறிவித்தல்கள், 

அரச மற்றும் ேிர்வாகக் கட்டளைகள் தபான்றவற்லற, உரத்தக் குரைில் சத்தமாகக் கூறி  

மக்களின் கவனத்லத ஈர்த்து, தான் சகாண்டு வந்த சசய்திலய அல்ைது அறிவித்தலை 

மக்களுக்குப் பலறவார்கள். 
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4. பலற ஆட்டம் என்பது தமிழர்களின் பாரம்பரிய ேடனம் ஆகும். பலறயாட்டம் 

உணர்ச்சிமிக்கது மற்றும் எழுச்சி மிகுந்தது. பலறயின் அதிர்ந்ே ஓலசக்கு ஆைோே கோல்கதள 

இல்டல எனலோம். ெடறயின் ஓடசமிகுந்ே சத்ேத்டேக் தகட்ைோதல உடல் அலசவுகள் ேோனோக 

எழும். இன்று பலறயோட்ைம் தகாவில்களிலும் இறப்பு வடீுகளிலும் ஆைப்ெடுகிறது. முற்கோலத்ேில் 

ஆதி மனிதச் சமூகம் தங்கள் கூடுதலுக்காகவும் தங்கள் குழுவுக்கு ஆபத்துகலள உணர்த்தவும் 

விைங்குகளிடம் இருந்து தங்கலளத் தற்காத்துக் சகாள்ளவும் எழுப்பிக் சகாண்ட சத்தம் தான் 

பலறயாட்டத்தின் மூைம் எனக் கருதப்படுகிறது. ஆதவெம், மகிழ்ச்சி, உற்சாகம் என 

உணர்ச்சிகலள எழுப்பி, தகட்தபாலர ஒதர தேர்க்தகாட்டில் இலணக்கும் சக்தி வாய்ந்தது இது.  

5. இத்ேடன சிறப்பு மிக்க இலசக்கருவிக்குச் பசோந்ேக்கோ ர்கள் தமிழர்கள் என்ெடே 

அறியும்தெோது நோம் பெருடமயடைகிதறோம். இக்கருவிலய எவ்வோறு வோசிக்க தவண்டும் 

என்ெற்கோன வகுப்புகள் இங்கு ெல சமூக மன்றங்களில் நைக்கின்றன. அவற்றில் தசர்ந்து நம் 

இடளய ேடலமுடறயினர் ெடறடய முடறப்ெடி வோசிக்கக் கற்றுக்பகோள்ளலோம். தமலும், நமது 

ெள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் மோணவர்களுக்குப் ெடறயடித்ேல் தெோன்ற ெோ ம்ெரியக் கடலகடளப் 

ெற்றி கற்ெிக்கிறோர்கள். இதன்வழி, பலறயடிக்கும் கடலடய இன்னும் பை நூற்றாண்டுகளுக்குப் 

பாதுகாக்க முடியும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. 

 

வினாக்கள் (26 மதிப்செண்கள்) 

Q21 ஐந்திலணகளில் பயன்படுத்ேப்ெட்ை பலறகள் யாலவ? (4 மதிப்சபண்கள்) 

 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Q22  ெடறயின் முக்கிய ெகுேிகள் யோடவ? (4 மேிப்பெண்கள்) 

 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Q23  ெடறகள் எவ்வாறு சசய்யப்படுகின்றன?   (4 மேிப்பெண்கள்) 

 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Q24 அக்காைத்தில் பலற எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது? (4 மேிப்பெண்கள்) 

 ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

  ததர்வுத்தாள் 1 
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Q25 ஆேிகோலப் பலறயாட்டமும் இன்லறய பலறயாட்டமும் எவ்வோறு தவறுெடுகின்றன?  

(5 மேிப்பெண்கள்) 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Q26 ெடறயோட்ைக் கடலடய அழியாமல் எவ்வாறு பாதுகாக்கைாம்? (5 மேிப்பெண்கள்) 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

இடம் கநொக்கி தபொருள் எழுதுக  (4 ம ிப்தபண்கள்) 
பின்வரும் த ொற்களுக்கு இணையொன த ொற்கள் வினொவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பத் ியில் 
இடம் தபற்றுள்ளன. அ ணனக் கண்டறிந்து விணடத் ொளில் எழுதுக.  

Q27  ெத்ேி 2-இல் ‘வயேோன’ என்னும் பசோல்லுக்கு இடணயோக இைம் பெற்றுள்ள தவறு பசோல் 
       எது? (2 மேிப்பெண்கள்) 

 

 _______________________________________________ 
 

Q28   ெத்ேி 4-இல் ‘தசர்க்கும்’ என்ெடே எந்ேச் பசோல் உணர்த்துகிறது? (2 மேிப்பெண்கள்) 

 

 _______________________________________________ 
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SEC 2 O-LEVEL EXAM REVISION WORKSHEETS (PAPER 2) - LEVEL 1 

உயர்நிலை 2 சாதாரண நிலை ததர்வுப் பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) - நிலை 1 
 
 

 

 
 

 
 

தேர்வுத்ோள் 1 

எண் அருஞ்ச ால் ச ாருள் English Meaning 

1. பெருமிதம் (பெருமிதத்தில்) பெருமம Proud 

2. ெகிர்வு (ெகிர்வதால்) ெங்கிடுதல்  Share 
3. துறவறம் சன்னியாசம் Ascetic 
4. கடுந்தவம் ஆழ்ந்த தியானம் Austerities 
5. விடயம் (விடயமும்) ெதில் Answer 
6. ஞானம் அறிவு Wisdom 
7. மகிமம மமன்மம Greatness  
8. சரணமடந்தார் மசர்ந்தார் Surrender 
9. மாலுமி  கப்ெம ாட்டி Captain 
10. சா ச் சிறந்தது  மிக நன்று Excellent 
11. நியமனம் மதர்ந்பதடுத்தல் (ெதவி / 

மவம ) 
Appoint 

12. சாதனம் கருவி Tool 
13. முமனப்பு ஆர்வம் Eager 
14. உகந்தது  ஏற்றது Suitable 
15. பசய்தியூடகம்  - Media  
16. அறிவித்தல்  பதரிவித்தல் Announcement 

17. கட்டமை  ஆமண Command 

18. உரத்த  சத்தமான Loud 

19. ஆமவசம்  மகாெம் 

 

Anger 

 

அருஞ்ச ாற்ச ாருள் 
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SEC 2 O-LEVEL EXAM REVISION WORKSHEETS (PAPER 2) - LEVEL 1 

 உயர்நிலை 2 சாதாரண நிலை ததர்வுப் பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) – நிலை 1 
 

 
 

 

 
தேர்வுத்ோள் 1 

 
A1 மரபுத்ததாடர்கள், இலணதமாழிகள், செய்யுள்கள் 
Q1 உச்சி குளிர்ந்து          (5) 

Q2  இல்லாததும் ப ால்லாததும்  (4) 

Q3  கிணற்றுத் தண்ணரீை      (9) 
Q4 ஆழம் பார்த்து                    (8)       
Q5    தான்அமிழ்தம் என்றுணரற்   (3)                    
 

A2  முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் 
Q6  உள்ள       (10) 

Q7 உண்ரையான      (3) 

Q8 வலிகள்              (1) 
Q9 அைர்ந்து      (5) 

Q10 உலகுக்கு      (4) 

 
A3 பிலழ திருத்தம்      

Q11 நிலவைங்கரள  

Q12  வளர்ச்சிக்கு  

Q13 உருவாக்குவதும்  

Q14 அரையும்  

Q15    இரவயாவும்  

 
B4  சேரிவுவிடைக் கருத்ேறிேல்  
Q16 2 
Q17 2 
Q18 2 
Q19 1 
Q20 4 

 
C5 சுயவிடைக் கருத்ேறிேல்  
Q21 குறிஞ்சிப்பறற, முல்றைப்பறற, மருதப்பறற, நெய்தற்பறற, பாறைப்பறற ஆகியரவ 

ஐந்திரணகளில்  யன் டுத்தப் ட்ட  ரைகள் ஆகும். 
Q22  ரையின் முக்கிய  குதிகள் வட்டச் சட்டம், மாட்டுத் ததால், சட்டத்தின் உட்புறத்தில் 

நபாருத்தப்படும் உதைாகத் தட்டு ஆகியரவ ஆகும். 
Q23 பறறகறைச் நசய்ய ென்கு முதிர்ந்த எருறம மாட்டுத் ததாதை ஏற்றது. எருறமயின் 

எலும்பு, சறதகறை ென்கு ெீக்கிய பின் மிச்சமிருக்கும் காயாத எருறமத் ததாறைக் 

விடைத்தாள் 

 



 

 
  Sec 2 Level 1 விறடகள் 
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நகாண்டு பறறகள் நசய்யப்படுகின்றன. இப்பறறறய வாசிக்க இடது றகயில் 
சிம்புக்குச்சியும் வைது றகயில் அடிக்குச்சியும் பயன்படுத்த தவண்டும். சிம்புக்குச்சி 
என்பது மூங்கில் மரத்தினாலும் அடிக்குச்சி என்பது தவைிகாத்தான் மரம், புைியமரம், 
மஞ்சள் நெத்திமரம் மூைமும் நசய்யப்படும். 

Q24 அக்காலத்தில்  ரை ஒரு முக்கிய தகவல் பரப்பும் சாதனைாக  யன் டுத்தப் ட்டது. ஒரு 
ொட்டில் ெடக்கும் ெிகழ்வுகறை, அறிவித்தல்கறை, அரசக் கட்டறைகறை ஊர் ஊராகச் 
நசன்று நசால்ை பறற பயன்படுத்தப்பட்டது.  

Q25 ஆதி மனித சமூகம் தங்கள் கூடுதலுக்காகவும், தங்கள் குழுவுக்கு ஏற்படவிருக்கும் 
ஆபத்துகறை உணர்த்தவும், விைங்குகைிடம் இருந்து தங்கறைப் பாதுகாத்துக் நகாள்ைவும் 
 ரைரயப்  யன் டுத்தினார்கள். தங்களுக்குள் தகவல்கறைப் பகிர்ந்துக் நகாள்ைவும் 
பறறயாட்டம் ெறடநபற்றது. இன்று பறறயாட்டம் தகாயில் திருவிழாக்கைிலும் இறப்பு 
வடீுகைிலும் ெடக்கிறது. இவ்வாறு ஆதிகாலப்  ரையாட்டமும் இன்ரைய 
 ரையாட்டமும் வவறு டுகின்ைன. 

Q26  ரையாட்டத்ரதத் தற்வ ாது சமூக ைன்ைங்களில் கற்றுக்பகாடுக்கிைார்கள். அதரன நம் 
இரளய தரலமுரையினர் கற்றுக்பகாண்டு அதன் ப ருரைரயப்  ற்ைி 
அைிந்துபகாள்ளலாம். வைலும்,  ள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள்  ரையடித்தல் வ ான்ை 
 ாைம் ரியக் கரலகரளப்  ற்ைி ைாணவர்களுக்குக் கற் ிக்கிைார்கள். இதன்வழி, 
 ரையாட்டத்ரத அழியாைல்  ாதுகாக்கலாம்.  

Q27   முதிர்ந்த  
Q28   இரணக்கும் 
 
 

தேர்வுத்ோள் 2 
 

 

A1 மரபுத்ததாடர்கள், இலணதமாழிகள், செய்யுள்கள் 
Q1 தட்டிக்கழித்து            (3) 

Q2  அகநக நட் து            (9) 

Q3  ஆை அைை            (1) 

Q4 அரசன் இல்ைாத          (10)              

Q5    பழக்க வழக்கங்கள்         (8)                  

 
 A2 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் 

Q6  வழங்குவதுண்டு     (1) 
Q7 பதான்ரை     (9) 

Q8 இல்லாவிடினும்     (3) 

Q9 உருவாக்கம்     (7) 
Q10 நடிக்கும்     (5) 
 

A3 பிலழ திருத்தம் 
Q11 உரடயவர் 
Q12 உலகிற்கு 
Q13  ஆகவவ / எனவவ 
Q14 பசய் வருக்கு 
Q15    கடினைாக 
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