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                                                      70                                                                                    
‘அ’ பிரிவு 

A1 மரபுத்த ொடர்கள், இணைதமொழிகள் (10 ம ிப்தபண்கள்) 
  
பின்வரும் வொக்கியங்களில் ககொடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவ ற்ககற்ற த ொற்தறொடர்கள் 
அடியில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு ககொடிட்ட இடத்ண யும் நிரப்புவ ற்ககற்ற மிகப் 
தபொருத் மொன த ொற்தறொடணரத் க ர்ந்த டுத்து அ ன் எண்ணை மட்டும் விணடத் ொளில் 
எழு வும். 
  

Q1   தனது உடல் எடட கூடிக்க ொண்டட ட ொவதொல் வருத்தம் அடடந்த ரம்யொஶ்ரீ  

______________________________ முடிவு கெய்தொள். 

Q2 சிவா பள்ளியில் வொக்குவொதம் கெய்தடதப்  ற்றி மதுமிதொ அடனவரிடமும் 

______________________________ கூறினொள். 

Q3 ______________________________ முழங்கியவுடன் க ரியவர் ள் மலர் தூவி புதுமணத் 

தம் தி டை ஆெிர்வொதம் கெய்தனர்.  

Q4 அச்சசல்வந்தரின் பாதுகாவலர்கள் ______________________________ இருப் தொல் அவடர 

கெருங் டவ அடனவரும்  யப் டு ிறொர் ள். 

Q5 க ற்டறொர் ள் அதி  ______________________________  ிள்டை ள் தத்தம் விருப் ப் டி 

வொழ்ந்து  ரீழியும் அ ொயம் உண்டு. 

 

1. இடித்துரைத்தால்  

2. இழுத்தடித்து 

3.  ரடு முரடொ  

4. வாரயக்கட்ட 

5. டமை தொைம் 

6. வொட்ட ெொட்டமொ  

7. இட்டுக் ட்டி 

8.  ழுத்திற் ட்ட 

9. மலரும் மணமும்  

10. இடங்க ொடுத்தொல் 
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A2 வொக்கியங்கணள முடித்த ழுது ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் வொக்கியங்கணளப் தபொருத் மொன த ொற்கணளக் தகொண்டு முடித்து எழு வும். 
அவ்வொறு முடிக்கப்தபறும் வொக்கியங்கள் ஒவ்தவொன்றும் அ ற்கு முந் ிய வொக்கியத் ின் 
கருத்ண கய தகொண்டிருக்க கவண்டும். உன் விடைகடை மட்டும் விடைத்ோைில் எழுேவும். 

  
 

Q6 மக்களிரடயய தண்ணரீ் சிக்கனம் குறித்த விழிப்புணர்டவ ஏற் டுத்தa அரெொங் ம் 
முடனப் ொ ச் கெயல் ட்டு வரு ிறது. 

 அைசாங்கம் முரனப்பாகச் சசயல்படுவது _________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 
Q7 சுகாதாைப் பழக்கங்கரளக் கரடப்பிடித்தால் சதாற்றுய ாய் பைவரலக் கட்டுப்படுத்த 

முடியும். 

சுகாதாைப் பழக்கங்கரளக் கரடப்பிடித்தாசலாழிய ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 
Q8 திருவள்ளுவர் உல  மக் ளுக்கு அறகெறிடயப் ட ொதிக்  இறவொப் பு ழ்க ற்ற 

திருக்குறடை இயற்றினொர். 

உல  மக் ளுக்கு அறகெறிடயப் ட ொதிக்  திருவள்ளுவரொல் ____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Q9 ஜுவல் கெயற்ட  ெீர்வழீ்ச்ெியின்  ிரமொண்டத்டதக்  ண்டு சுற்றுப் யணி ள் 

கமய்மறந்தனர். 

ஜுவல் கெயற்ட  ெீர்வழீ்ச்ெியின்  ிரமொண்டம் ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Q10 வடீ்டில்  ிள்டை ைிடம் தமிழ்கமொழியில் உடரயொடினொல் அவர் ைின் கமொழி வைம் 

டமம் டும். 

          ிள்டை ைின் கமொழி வைம் டமம் ட _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 
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A3   அடமப்புச்ச ாற்கள் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் பகு ியில் ககொடிட்ட இடங்கணள நிரப்புவ ற்ககற்ற அணமப்புச்த ொற்கள், 
பகு ியின் அடியில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு ககொடிட்ட இடத்ண யும் 
நிரப்புவ ற்ககற்ற மிகப் தபொருத் மொன த ொல்ணைத் க ர்ந்த டுத்து, அ ன் எண்ணை 
மட்டும் விணடத் ொளில் எழு வும். 
  

         இந்த உல ில் உள்ை கமண  டை வினவினொல் அவர் ள் உயர்ெிடலடய அடடய 
வொெிப்பு க ரும்  ங்கு வ ித்ததொ க் கூறுவொர் ள். வொெிப்பு ஒரு மனிதனுக்கு முழுடமயொன 

அறிடவ Q11. ____________________________________ என்றொல் அது மிட யொ ொது. இத்தட ய 

சிறப்பு வொய்ந்த வொெிப்புப்  ழக் மொனது, ெவனீ  ொலத்தின் அதியுயர் கதொழில்நுட் க் 
 ண்டு ிடிப்புகளின்  யன் ொட்டினொல் மக் ைிடடடய அருகி வரு ிறது. புதிய த வல் டைக் 
 ற்று அறிடவ வைர்த்துக் க ொள்ைவும்,  ரந்த உல  அறிடவப் க ற்றுக்க ொள்ைவும்                         

Q12. ______________________________________ அடமயும் வொெிப்புப்  ழக் த்டத  மது அன்றொட 

 ழக் மொக் ி க ொள்வது ஒவ்கவொருவரின் தடலயொய  டடமயொகும். வொெிப் து என் து 
 ொடப்புத்த ங் ளுடன் ெின்றுவிடொமல் அடதத் தொண்டியதொ  இருக்  டவண்டும். க ொதுவொ , 
 ள்ைி மற்றும்  ல்லூரியில்  டிப் வர் ள்  ொடப்புத்த ங் டைப்  டிப் டதடய வொெிப்பு என்று     

Q13. ____________________________________ எண்ணு ின்றனர். அதுடவ ட ொதும் என்ற 

எண்ணத்டதொடு ெின்றுவிடு ின்றனர். ஆனொல், அது வொெிப்பு ஆகாது.  ொடப்புத்த ங் டைத் 
தொண்டி இவ்வுல ில் க ொது அறிடவ வழங் க்கூடிய புத்த ங் ள் எவ்வளயவா உள்ளன. 
தைமான புத்தகங்கரளத் யதடிச் சசன்று வாசிப்பதால்  மது அறிவாற்றரலப் பன்மடங்காக                            

Q14. ____________________________________ சகாள்ளலாம். க ற்டறொர் ள் தங் ள் குழந்டத ைிடம் 

வொெிப் ின் அத்தியொவெியத்டத உணர்த்தி அப் ழக் த்டதக்  ற்றுக்க ொடுக்  டவண்டும். 
அவர்கள் வடீ்டிடலடய தங் ள் வெதிக்கு ஏற்  ெிறு நூல ம் அடமக்கலாம். அவர்கயளாடு 
இரணந்து வாசிக்கலாம். மொணவர் ளுக் ொன க ொதுத்டதர்வு ளும் ட ொட்டி ளும் கூட 

 ொடப்புத்த ங் டைத் தொண்டிய வொெிப் ின் Q15. ____________________________________ 

உணர்த்து ின்றன. எனயவ, இன்று முதல் வாசிப்ரப உயிர் மூச்சாகக் கருதி சசயல்படுயவாம்! 
 
 

1. யதரவரய   

2. தவறாக  

3. வழங்குகிறது 

4. ஏற்புரடயதாக  

5. உயர்த்தி  

6. உறுதுரணயாக 

7. வளர்க்கிறது  

8. சரியாக  

9. சபருக்கி  

10. முக்கியத்துவத்ரத
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‘ஆ’ பிரிவு 

B4   த ரிவுவிணடக் கருத் றி ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுணரப் பகு ிகணளக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அவற்றின் அடியில் கொணும் 
வினொக்களுக்கு விணட எழு வும். வினொக்கள் ஒவ்தவொன்றுக்கும் நொன்கு த ரிவுகள் 
தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் மிகப் தபொருத் மொன விணடணயத் க ர்ந்த டுத்து அ ன் 
எண்ணை மட்டும் விணடத் ொளில் எழு வும். 

பகு ி 1                                 

 தற்ட ொடதய  டலயுல ம்  ல புதுடம டைப்  டடத்த 
வண்ணமொ டவ இருக் ின்றது. அதன் அடிப் டடயில்,  டல டவறு 
இயந்திரம் டவறு என்ற ெிடலடயத் தொண்டி அறிவியல் 
ெொதனங் டைப் பயன் டுத்தி  டலத்துவத்டத கவைிப் டுத்தலொம் 
என் து இக் ொலத் திடரப் டங் ள் வொயிலொ  ெமக்கு 
எடுத்துடரக் ப் டு ின்றது. 

 தற் ொலத்தில் கவைிவரும் க ரும் ொலொன திடரப் டங் ள் வொெ ர் ைின் க ொது 
அறிடவப் க ரு ச் கெய்ய வழிவகுக் ின்றன. எைிய மக் ளுக்குத் தங் ள் ஊடரக்  டந்த 
டவற்றுகமொழி, கவைிெொடு ைின் அடமப்பு, ஊர் ி ைின் வட  ள், ெமுதொய ெிடல 
ட ொன்றவற்ரறத் கதரிந்துக ொள்ை ெல்ல வொய்ப் ொ  திடரப் டங் ள் அடம ின்றன.  ல்டவறு 
குடும்  அடமப்பு ள்,  ணத்தின் மதிப்பு, மக் ைின் மகனொநிணை, வொழ்க்ட த்தரம், உடட, 
அலங் ொரம்,  லொெொரம் என எல்லொக் ட ொணங் ைிலும் ஓர் அடிப் டடயொன அறிமு மும், 
விைக் மும் தற் ொலத் திடரப் டங் டைப்  ொர்க்கும் வொெ ர் ளுக்குக்  ிடடக் ின்றன. ஆ டவ, 
திடரப் டங் ள் மனம ிழ்வுக்கு மட்டுமில்லொமல்  ல்டவறு ககொைங்களில் ென்டமடய 
அள்ைித் தரும் க ரிய  ங்ட யும் ெிறப் ொ  ஆற்றி வரு ின்றன என்றொல் அது மறுப் தற்கு 
இல்டல.  

 
 

Q16 இக் ொலத் திடரப் டங் ள் வழி ெமக்கு என்ன எடுத்துடரக் ப் டு ின்றது?   

 1. க ொது அறிடவப் க ரு  வழிவகுக்  டவண்டும் என் டத    

 2. அறிவியல் ெொதனங் ள் வழி  டலத்துவத்டத கவைிப் டுத்தலொம் என் டத   

 3. கதொழில்நுட்   ருவி ைின் டதடவ இல்டல என் டத 
 4. கரல யவறு இயந்திைம் யவறு என் டத                       (   ) 
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Q17 தற் ொலத்தில் கவைிவரும் திடரப் டங்கள் எவ்வொறு வொெ ர் ைின் க ொது அறிடவப் 
க ரு ச் கெய் ின்றன?  

 1. எைிய மக் ைின் மடனொெிடலடய விைக்குவதன் வொயிலொ  

 2.  ல மக் ைின்  லொெொரத்டதத் கதரிவிப் தன் வொயிலொ  

 3. எல்லொ ட ொணங் ைிலும்  ல ென்டமடய அள்ைி தருவதன் வொயிலொ  

 4. அடிப் டட விைக் மும் அறிமு மும் வழங்குவதன் வொயிலொ                   (   ) 

 

பகு ி 2  

 மத கபொ ணன நூல் ளுக்கு அப் ொற் ட்டு ஒரு மனிதன் 
மனிதனொ  வொழ வழி ொட்டும் உைகமணறதொன் திருக்குறள்.  ல 
கமொழி ட சு வர் ளுக்கும் க ொருந்து ின்ற வொழ்க்ட ப்  ொடத்டத 

எடுத்துடரப் டதப் க ொருட்டு, சுமொர் 80 கமொழி ைில் இந்நூல் 

கமொழிக யர்க் ப் ட்டது. உல  மக் ைொல் ட ொற்றப் டு ின்ற இந்த 

உல  க ொதுமடறடயத் திருவள்ளுவர்  ி.மு. 2ஆம் நூற்றொண்டுக்கும் 

 ி. ி. 5ஆம் நூற்றொண்டுக்கும் இடடப் ட்ட  ொலக் ட்டத்தில் இயற்றியுள்ைொர் என் தும் 

குறிப் ிடத்தக் தொகும். 

  ல வொழ்க்ட  ட ொதடன டை வழங்கும் கெறிநூலொன திருக்குறடை வொழ்வியல் 
இலக் ியமொ க்  ருதுடவொரும் உண்டு. டமலும், இரண்டொயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முற்பட்ட 
மனிதனுக் ொ  மட்டுமல்லொமல், இரு த்டதொரொம் நூற்றொண்டின் புதிய தடலமுடறயினருக்கும் 
வழி ொட்டும் புரட் ிகரமொன நூல் திருக்குறைொகும். திருக்குறள்கைின் தபொருண்ணம,  ொலங் ள் 
 டந்தும் புதிய புதிய விைக் ங் டைத் தந்து, இனம், கமொழி, ெொடு எனும் எல்டல டைத் 
 கர்த்த றிந்து மனித வொழ்க்ட டய டமலும் வைப் டுத்து ிறது.  

 கதொழில்நுட் த்தின் உதவியொல்  ல தமன்தபொறியொளர் ள்  ற் ல இலவெ மின்னியல் 
திருக்குறள்  திவு டை இடணயத்தில்  திடவற்று ிறொர் ள். உல  மக் ைின் 
ெல்வொழ்க்ட க் ொ ப்  டடக் ப் ட்ட இந்த அரிய களஞ் ியத் ின் ெிந்தடன டைத் தற் ொல 
தடலமுடறயினருக்கும் இனி வரப்ட ொ ின்ற தடலமுடறக்கும் எடுத்துடரக்  வழி கெய்ய 
டவண்டும். அதனொல்தொன்,  ல க ொது இடங் ைிலும்  ள்ைி ைிலும் திருக்குறள் ட ொதடன 
வகுப்பு ள் ெடந்த வண்ணமொ டவ இருக் ின்றன.  

 

Q18 திருக்குறள் ஏன் 80 கமொழி ைில் கமொழிக யர்க் ப் ட்டது?   

 1. வொழ்க்ட ப்  ொடங் டைப் பிற சமாழி யபசுபவர்களுக்கும் எடுத்துக்கூற 

 2. தமிழர் ளுக்குத் திருக்குறள் உல  க ொதுமடறயொ த் தி ழ்வதனொல் 

 3. மத ட ொதடனடயக் க ொண்டிருக் ொததொல் 

 4. ஒரு மனிதன் மனிதனொ  வொழ வழி ொட்டுவதொல்      (  ) 



 

டதர்வுத்தொள் 1 

6 WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE            

Q19 தடலமுடற தொண்டியும் திருக்குறள் எவ்வொறு புரட்ெி ரமொன நூலொ த் தி ழ் ின்றது? 

 1. மனிதனின் வொழ்க்ட டய டமலும் வலுப் டுத்துவதினொல் 

 2.  ல வரம்பு டைத் த ர்த்கதறிந்து புது புது விைக் ங் டைத் தருவதினொல் 

 3.  ல வொழ்க்ட  ட ொதடன டை வழங்குவதொல் 

 4. கெறிநூலொன திருக்குறள் வொழ்வியல் இலக் ியமொ  மொறுவதினொல்    (        ) 

 

Q20 இளம் தரலமுரறயினருக்குத் திருக்குறைின் ெிந்தடன ள் எப்படி புகட்டப் டு ின்றது? 

 1. இலவெ திருக்குறள் கமன்க ொருள் உருவொக் ப் ட்டதன் வழி 

 2. இடணயத்தில் மலிவொன விடலயில்  திவு ள் இடம்க றுவதன் வழி  

 3. திருக்குறள் ட ொதடன வகுப்பு ள்  ல இடங் ைில் ெடத்தப் டுவதன் வழி 

 4. உல  மக் ைொல் திருக்குறள் அரிய  ைஞ்ெியமாகக்  ருதப் டுவதன் வழி    

                                                                           ( ) 
 

‘இ’ பிரிவு 

C5 சுயவிணடக் கருத் றி ல் (30 ம ிப்தபண்கள்)  

பின்வரும் பகு ிணயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ னடியிற் கொணும் வினொக்களுக்கு உம் 
த ொந்  நணடயில் விணட  ருக. 

1.  மனித வொழ்க்ட யின் வைர்ச்ெி  ருவங் டை 

ஐந்தொ ப்  ிரிக் லொம். 1 முதல் 12 வயதினர் குழந்டத ள் 

ஆவர். 12 முதல் 20 வயதுடடயவர் ள் இைடம 

 ருவத்தினர். இடைஞர் ள் 20 முதல் 25 

வயதுடடயவர் ள். 25இல் இருந்து 60 வயதுடடயவர் ள் 

க ரியவர் ள் ஆவர். 60 வயடத எட்டியவர்கள் முதுடம  ருவத்தினரொவர். இவற்றுள் முதுடம 

 ொலம் வடரயிலும் வொழ்க்ட டய வொழ்ந்தவர் ள் மனித வொழ்வின் முழு  யணத்டதடய 
அனுபவித் வர் ைொ ின்றனர்.  

2. ஒவ்கவொரு வயது வரம்ட க் கடக்கும் ட ொதும் மனிதன் தனக்குள்  ல்டவறு 

மொற்றங் டை எதிர்டெொக்கு ின்றொன். குழந்டத  ருவத்தில் குறும்புத்தனங் ளும், உடலில் 
டவ மும் மனதில் டதரியமும் ெிடறந்திருக்கும். இடைஞர் ைிடம், தம்டமப்  ற்றிய உயர்வொன 

எண்ணமும் அந்த வயதுக்ட  உரிய  ர்வமும் ெிடறந்திருக் ின்றன. 30 வயடதக்  டக்கும் 

ட ொது தற்க ருடம ள் மடறந்து,  லக் மும்  வடல ளும் கதொடங்கு ின்றன. 50 வயதுக்கு 

டமல் மூடையின் கெயல் ொடு ள் மந்தமொ ின்றன. இறுதியொ , 80 வயடத எட்டியவர் ைின் 

மனதில் சுய ம ிப்பீடும் சுய அ ிமொனமும் உச்ெத்டத அடட ின்றன. 
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3. வயது முதிரும் ட ொது உடல் ெலத்டதப்  ல மடங்கு அதி மொ ப்  ொது ொக்  டவண்டும். 

வயது ஆ  ஆ   ெியும் ருெியும் குடறயும். அதனொல், உண்ணும் உணவில் உப்பு, ெக் டரடயக் 
குடறந்த அைவிடலடய உட்க ொள்ை டவண்டும். உணவில் அதி ம் புர ச் த்ண யும் குடறந்த 
மொவுச் த்ண யும், தகொழுப்புச் த்ண யும் டெர்த்துக் க ொள்ை டவண்டும். தண்ணரீ் தொ ம் 

இல்லொமல் இருந்தொலும் ஒரு ெொைில் 2இல் இருந்து 3 லீட்டர் வடர ெீடரப்  ரு  டவண்டும். 

டமலும், மது  ழக் த்டதயும் புட   ிடிக்கும்  ழக் த்டதயும் ெிச்ெயமொ க் ணகவிட டவண்டும்.  

4. முதுடமக்  ொலங் ைில்  ல ெடவடிக்ட  டை டமற்க ொள்வது அப் ருவத்தில் வரும் 

மன அழுத்தத்டதத் தவிர்க்  ெிறந்ததொகும். குடும் த்துடன் அல்லது ெண் ர் ளுடன் 
சுற்றுப் யணம் கெல்லலொம். தனக்குப்  ிடித்தமொன க ொழுதுட ொக்ட ச் கெய்யலொம். 
இடதத்தவிர, தனக்குப்  ிடித்த புத்த ங் டை மீண்டும்  டிக் லொம். டமலும், தன்முடனப்புப் 
ட ச்சு ைில் ஈடுபடைொம். இது மட்டுமின்றி, டதொட்டமிடுதல், ெடமத்தல் ட ொன்றவற்றில் 
தங் டை ஈடு டுத்திக்க ொள்ைலொம். 

5.  ெொம் முதியவர் டை ென்முடறயில் வழி, ெடத்துவது அவெியமொகும். இைம் 

தடலமுடறயினர் முதியவர் ளுக்கு மரியொடத க ொடுக்  டவண்டும். அவர் டை உடல் 
ரீ ியொகடவொ மன ரீதியொ டவொ துன் ப் டுத்தும் கெயல் டைச் கெய்யக்கூடொது. அவர் ளுக்குப் 
ட ொதிய அன்ட யும் ஆதரடவயும் க ொடுத்து அக் டறயுடன்  ொர்த்துக்க ொள்ை டவண்டும். 
அவர் டை எப்க ொழுதும்  ொது ொப் ொன சூழைில் மட்டுடம டவத்திருக்  டவண்டும். 

6. முதியவர் ள் நூல ம் ட ொன்டறொர். இவ்வுலட ப்  ற்றி  ல்டவறு த வல் டை ெம்டம 

விட அவர் ள் ெிரம்  கதரிந்திருப் ர். அவர் ள் ெம்டமச் சுற்றி இருக்கும் வடரயில் 
அவர் ைிடம் வொழ்க்ட   ல்விடய ெொம்  ற்றுக்க ொள்ை டவண்டும். ெமது வயது அவர் ைின் 
அனு வமொகும். ஆகயவ, ெமது  லொெொரங் டை, உல  வரலொறு டை, ெல்ல  ண்பு ெலன் டை 
அவர்களிடமிருந்து  ற்றுக்க ொள்ை டவண்டும். இவ்வொறு முதியவர் டை ெொம் கபொற்றைொம். 
முதியவர் டைப் ட ொற்றுவது ெமது தடலயொய  டடமயொகும். 
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வினொக்கள் 

Q21 மனிதர் ைின் வைர்ச்ெி  ருவங் ள் யொடவ? (5 மதிப்க ண் ள்) 

  
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Q22 மனிதர் ைின் வயது கூடும் ட ொது அவர் ைது குணங் ள் எப் டி மொற்றம் 
  ொண் ின்றன? (5 மதிப்க ண் ள்) 

 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
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Q23 முதியவர் ள் எவ்வொறு தங் ைின் உடல் ஆடரொக் ியத்டதப்  ொது ொக்  டவண்டும்?  
(4 மதிப்க ண் ள்) 

  
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Q24 முதுடம  ொலத்தில் ஏற் டும் மன அழுத்தத்டத முதியவர் ள் எப் டி ட யொைலொம்? 

 (4 மதிப்க ண் ள்) 

 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
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Q25 முதியவர் ைின் ம ிழ்ச்ெிக்கு இைம் தடலமுடறயினர் என்ன கெய்ய டவண்டும்?  
 (4 மதிப்க ண் ள்) 

 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Q26  ட்டுடரயொெிரியர் ெொம் முதியவர் டைப் ட ொற்ற டவண்டும் என கூறுவதன் 
  ொரணம் என்ன? (4 மதிப்க ண் ள்) 

 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
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இடம் கநொக்கி தபொருள் எழுதுக. (4 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் த ொற்களுக்கு இணையொன த ொற்கள் வினொவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பத் ியில் 
இடம்தபற்றுள்ளன. அ ணனக் கண்டறிந்து விணடத் ொளில் எழுதுக. 

 
Q27  த்தி 2-இல் ‘டவ ம் குடறந்து’ என்னும் கெொல்லுக்கு இடணயொ  
 இடம்க ற்றுள்ை டவறு கெொல் எது? (2 மதிப்க ண் ள்) 

 

 _________________________________________  

 

Q28  த்தி 5-இல் உடடன ‘மிகுதியொ ’ என் டத எந்தச் கெொல் உணர்த்து ிறது?  
(2 மதிப்க ண் ள்) 

 

 _________________________________________ 

 

த ொற்தபொருள் 

கீழ்கொணும் த ொற்கள் கமற்தகொண்ட பகு ியில் இடம்தபற்றுள்ளன. அச்த ொற்களின் 
தபொருணள எழுதுக. 

 

Q29 எட்டியவர் ள்  - _______________________________  

Q30  டக்கும்  - _______________________________ 

Q31  ட விட   - _______________________________  

Q32 சூழலில்   - _______________________________ 

Q33 ட ொற்றலொம்  - _______________________________ 
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 SEC 4 EXAM REVISION WORKSHEETS - LEVEL 1 (PAPER 2) 

உயர்நிலை 4 சாதாரண நிலை ததர்வுப் பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) 
 
 
 

 
 
 

ததர்வுத்தாள் 1 

எண் அருஞ்சசால் ச ாருள் English Meaning 

1.  முழங்கியவுடன் ஒலித்தவுடன் Sounded 

2.  சீரழியும் ககடும் Destroy 

3.  இறவா நீண்ட   Evergreen 

4.  மேதத அறிஞர் Scholar 

5.  அருகி குறைந்து Decreasing 

6.  ஊர்தி வாகனம் Vehicle 
7.  ேமனாநிதல ேனநிதல State of mind 

8.  மகாணங்களில் கண்மணாட்டங்களில் Angles / Perspective  

9.  ம ாததன பாடம் Lesson 

10.  உலகேதற க ாதுநூல் Universal literature 

11.  வாழ்வியல் வாழ்க்றக Life 

12.  முற் ட்ட முந்றைய Ago 

13.  புரட்சிகரோன எழுச்சிேிக்க Awakening 

14.  க ாருண்தே விளக்கம் Meaning 

15.  தகர்த்கதறிந்து அகற்ைி Remove 

16.  கேன்க ாறியாளர் கேன்க ாருதளக் 
கட்டதேப் வர்  

Software engineer 

17.  ேின்னியல் இதணய கதாழில்நுட் ம் Electronics 

18.  களஞ்சியத்தின்   ைகவல் பபட்டகத்ைின் Encyclopedia 

19.  அனு வித்தவர் உணர்ந்தவர் Experienced 

20.  ேதிப் டீும் தகுதியும் Evaluation 

21.  புரதச்சத்து - Protein 

22.  ோவுச்சத்து - Carbohydrate 

அருஞ்சசாற்ச ாருள் 
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23.  ககாழுப்புச்சத்து - Cholesterol 

24.  ஈடு டலாம் மசர்ந்துககாள்ளலாம் Can involve 

25.  ரீதியாக அடிப்பறடயாக In terms of 

 

ததர்வுத்தாள் 2 

எண் அருஞ்சசால் ச ாருள் English Meaning 

1.  வம் ிழுக்க சண்தடயிழுக்க To start fight 

2.  இருளதடகிறது இருண்டு ம ாகிறது Darkening 

3.  அல்லல் ட சிரேப் ட Suffer 

4.  உயிர் திரவம் குறுதி Blood 

5.  ஆன்மறார் அறிஞர்கள் Scholars 

6.  சகாயோக உதவியாக Helpful 

7.  ம ான்ேி மகலிக்தகயான  டம் Memes 

8.  மேற்கத்திய நாடு கவளிநாடு Foreign country 

9.  விமவகோக புத்திசாலித்தனோக Wisely 

10.  உத்திமுதற அணுகுமுதற Technique 

11.  வரம்புகதள எல்றைகறை Limitations 

12.   ாதகோக பாைிப்பாக   Harmful 

13.  தகவண்ணமே கதல  தடப்ம  Fine touch / Own art 

14.  இயங்கு டத்தில் - In animation 

15.  ேனிதத்தன்தே ேனிதமநயம் Humanity 

 
ததர்வுத்தாள் 3 

எண் அருஞ்சசால் ச ாருள் English Meaning 

1.  ேலிந்து அதிகோக Too much 

2.  ேதியிழந்து அறிவிழந்து Ignorant 

3.  ககாதட வரப் ிரசாதம் Grace 
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உயர்நிலை 4  சாதாரண நிலை ததர்வுப் பயிற்சித்தாள் - தாள் 2 
SECONDARY 4  O-LEVEL REVISION EXAM WORKSHEETS - PAPER 2 

விலைகள் 

ததர்வுத்தாள் - 1 
A1 மரபுத்ததாடர்கள், இலைதமாழிகள் 

Q1 வாயைக்கட்ட (4) 
Q2 இட்டுக்கட்டி  (7) 
Q3 மேள தாளம்   (5) 
Q4 வாட்ட சாட்டோக  (6) 
Q5 இடங்ககாடுத்தால்  (10)  

A2 வாக்கியங்கலை முடித்ததழுதுதல் 

Q6 ேக்களிடம் தண்ணரீ் சிக்கனம் குறித்த விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தமவ ஆகும்.  

Q7 கதாற்றும ாய் பரவவைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 
Q8 இறவாப் புகழ்கபற்ற திருக்குறள் இயற்றப்பட்டது. 
Q9 சுற்றுப்பயணிகவள கேய்ேறக்கச் கசய்தது. 
Q10 வடீ்டில் அவர்களிடம் தேிழ்கோழியில் உவரயாட மவண்டும்.  

A3 அலைப்புச்சசாற்கள் 

Q11 வழங்குகிறது                                      (3) 

Q12 உறுதுயைைாக  (6) 

Q13 தவறாக (2) 

Q14 பெருக்கி (9) 

Q15 முக்கிைத்துவத்யத (10)  

B4  ததரிவுவிலடக் கருத்தறிதல்  

Q16 2 
Q17 4 
Q18 1  
Q19 2 
Q20 3 
 
C5 சுயவிலடக் கருத்தறிதல் 

Q21 ேனிதர்களின் வளர்ச்சி படிகள் ஐந்தாகும். 1 முதல் 12 வயதுவடயவர்கள் குழந்வதகள் 
எனப்படுவர். 12 முதல் 20 வயதுவடயவர்கள் இளவே பருவத்தினர் ஆவர். இவளஞர்கள் 
20 முதல் 25 வயதுவடயவர்கள். 25 முதல் 60 வயதுவடயவர்கவளப் கபரியவர்கள் 
என்மபாம். 60 வயதுக்கு மேற்பட்மடார் முதுவே பருவத்தினர் ஆவர். 

Q22 குழந்வதகளுக்குச் சுட்டித்தனமும், உடைில் உற்சாகமும் ேனதில் வதரியமும் இருக்கும். 
இவளஞர்கமளா உயர்வான சிந்தவனயும் அந்த வயதுக்மக உரிய கர்வமும் 
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ககாண்டிருப்பர். 30 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்குத் தற்கபருவேகள் ேவறந்து, 
கைக்கமும் கவவைகளும் கதாடங்குகின்றன. 50 வயதுக்கு மேல் மூவளயின் 
கசயல்பாடுகள் குவறவவடயும். இறுதியாக, 80 வயவத எட்டியவர்களின் ேனதில் சுய 
ேதிப்படீும் சுய அபிோனமும் உச்சேவடகின்றன. இவ்வாமற ேனிதர்களின் வயது கூடும் 
மபாது அவர்களது குணங்கள் ோறுகின்றன. 

Q23 முதியவர்கள் உணவில் உப்வபயும் இனிப்வபயும் குவறத்துக்ககாள்ள மவண்டும். 
உணவில் அதிக புரதச்சத்வதச் மசர்க்க மவண்டும். இவதத்தவிர, ோவுச்சத்வதயும் 
ககாழுப்புச் சத்வதயும் குவறந்த அளவில் மசர்த்துக்ககாள்ள மவண்டும். மேலும், ஒரு 
 ாளில் 2 முதல் 3 லீட்டர் வவர தண்ணவீரக் குடிக்க மவண்டும். முக்கியோக, ேது 
பழக்கத்வதயும் புவக பிடிக்கும் பழக்கத்வதயும் தவிர்க்க மவண்டும். இவ்வாமற 
முதியவர்கள் தங்களின் உடல் ஆமராக்கியத்வதப் பாதுகாக்கைாம். 

Q24 முதியவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் க ருங்கிய  ண்பர்களுடனும் சுற்றுப்பயணம் 
கசல்ைைாம். பிடித்தோன கபாழுதுமபாக்கில் ஈடுபடைாம். மேலும், பிடித்தோன 
புத்தகங்கவள ேறுபடியும் வாசிக்கைாம். இவதத்தவிர, தன்முவனப்புப் மபச்சுகவளக் 
மகட்டல், பூச்கசடிகவள  டுதல், சவேத்தல் மபான்ற  டவடிக்வககவளயும் 
மேற்ககாள்ளைாம். இவ்வாமற, முதுவே காைத்தில் ஏற்படும் ேன உவளச்சவை 
முதியவர்கள் வகயாளைாம். 

Q25 முதியவர்கள் ேகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு இளம் தவைமுவறயினர் அவர்களுக்கு 
மவண்டிய ேரியாவதவயக் ககாடுத்து அவர்கவள  ன்றாகப் பார்த்துக்ககாள்ள மவண்டும். 
உடல் ரீதியாகமவா ேன ரீதியாகமவா அவர்கவளக் காயப்படுத்தும் கசயல்கவளச் 
கசய்யக்கூடாது. மேலும், அவர்களுக்குப் மபாதிய அன்வபயும் ஆதரவவயும் ககாடுத்து 
அக்கவறயுடன் கவனித்துக்ககாண்டு அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பவத உறுதிச்கசய்ய 
மவண்டும். இவவமய முதியவர்கள் ேகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு இளம் தவைமுவறயினர் 
கசய்ய மவண்டிய கசயல்களாகும். 

Q26 முதியவர் நூைகம் மபான்மறார். ஆதைால், இவ்வுைவகப் அவர்கள் பற்றி  ன்கு 
அறிந்திருப்பர். அவர்கள் இருக்கும் வவரயில் அவர்களிடேிருந்து வாழ்க்வகப் பாடத்வத 
 ாம் கதரிந்துககாள்ளைாம்.  ேது வயவத அவர்கள் அனுபவோகக் ககாண்டிருப்பதால் 
கைாசாரங்கள், உைக வரைாறுகள்,  ல்ை பண்பு  ைன்கள் மபான்றவற்வற  ாம் 
அவர்களிடேிருந்து அறியைாம். எனமவதான், முதியவர்கவள  ாம் மபாற்ற மவண்டும் 
என்று கட்டுவரயாசிரியர் கூறுகிறார்.  

Q27 ேந்தோகின்றன 

Q28  ிரம்ப 

Q29 அவடந்தவர்கள் 

Q30 தாண்டும் 

Q31 தவிர்க்க  

Q32 இடத்தில் 

Q33 ககாண்டாடைாம் 
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