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தேர்வுப்பயிற்சி 1 

‘அ’ பிரிவு 

A1 தேற்றுமை 

Q1 முேல் Q5 ேமையுள்ள தகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேேற்கு ைிகப் 

பபோருத்ேைோன தேற்றுமை உருபு ஏற்ற பசோல்மைக் 

பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் பசோற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.  (10 

ைேிப்பபண்கள்) 

ககோவலன் என்பவன் தீய வழிகளில் தன் ச ோத்துக்களள இழந்தோன்.  

அவன் தன் மளைவி (Q1)________________________ ச ன்றோன்.  கண்ணகி தன் 

(Q2) _____________________ அணிந்திருந்த  ிலம்ளபக் கணவைிடம் 

சகோடுத்தோள். அவன் அளத விற்று அதில் கிளடக்கும் (Q3) ___________________ 

சகோண்டு பிளழக்க முடிசவடுத்தோன்.  அவன் அளத விற்கப் சபோற்சகோல்லன் 

ஒருவைின் உதவிளய நோடிைோன். அந்தப் சபோற்சகோல்லன்தோன் அர ியின் 

 ிலம்ளபத் திருடிய திருடன். அவன் தோன் எடுத்த (Q4) ___________________ 

பதிலோக இளத அர ரிடம் சகோடுத்தோன்.  கமலும் ககோவலன்மீது வணீ்பழி 

சுமத்திைோன்.  (Q5) ___________________ தன் கணவன் சகோளலத்தண்டளைக்கு 

ஆளோக்கப்பட்டளத அறிந்த கண்ணகி எரிமளலயோய்ப் சபோங்கி எழுந்தோள். 

 

 

Q1 (1) கண்ணகியிடம் 

 (2) கண்ணகியோல் 

 (3) கண்ணகிக்கு 

 (4) கண்ணகி 
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Q2 (1) கோகலோடு 

 (2) கோலோல் 

 (3) கோலின் 

 (4) கோலில் 

 

Q3 (1) பணத்தோல் 

  (2) பணத்துடன்  

(3) பணத்கதோடு 

 (4) பணத்ளத 

 

Q4 (1)   ிலம்பில் 

 (2)   ிலம்பிற்கு 

 (3)   ிலம்பின் 

 (4)   ிலம்கபோடு 

 

Q5 (1)  சபோற்சகோல்லளை 

 (2)  சபோற்சகோல்லைோல் 

 (3)  சபோற்சகோல்லனுடன் 

 (4)  சபோற்சகோல்லன் 
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A2 பசய்யுள் / பழபைோழி 

Q6 முேல் Q10 ேமையுள்ள பசய்யுள்/பழபைோழிமய நிமறவு பசய்ேேற்கு 

ஏற்ற பசோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் பசோற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.  

(10 ைேிப்பபண்கள்) 

Q6. _____________ ஆகோததும் ஆகும்.   

   

 (1) ஊக்கமிருந்தோல் 

 (2) அன்பிருந்தோல் 

 (3) முயற் ியிருந்தோல்  

 (4) எண்ணமிருந்தோல் 

Q8. நிளறகுடம் நீர் ______________.  

   

 (1) தளும்போது 

 (2) நிளறயோது 

 (3) வழியோது 

Q7. கோற்றுள்ளகபோகத ______________. 

   

 (1) சுவோ ித்துக்சகோள் 

 (2) முடித்துக்சகோள் 

 (3) சகௌவிக்சகோள் 

 (4) தூற்றிக்சகோள் 
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 (4) குளறயோது 

 

 

Q10. சகடுப்பதூஉம் சகட்டோர்க்குச்  ோர்வோய்மற் றோங்கக  

எடுப்பதூம் எல்லோம் ______________.   

   

 (1) குளற 

 (2) நன்ளம 

 (3) நிளற 

 (4) மளழ 

 

 

 

 

 

Q9. கற்க க டறக் கற்பளவ கற்றபின்  

______________ அதற்குத் தக. 

   

 (1) ச ய்க 

 (2) நடக்க 

 (3) நிற்க 

 (4) வோழ்க 



© Tamilcube Learning Centre    5  http://tamilcube.com 

A3 அமடபைோழி / எச்சம் 

Q11 முேல் Q15 ேமையுள்ள அமடபைோழி / எச்சத்மே நிமறவு பசய்ேேற்கு 

ஏற்ற பபோருத்ேைோன பசோல்ைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் 

பசோற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு. (10 ைேிப்பபண்கள்) 

11.  என் பிறந்தநோளன்று என் அம்மோ ச ய்த கக ரிளய _______________     

     ோப்பிட்கடன்.    

      1) சுளவயோை 

(2) சுளவத்து 

(3) சுளவ 

(4) சுளவயுடன் 

12. ககளிக்ளக  ந்ளதயில் சதோளலந்த கீதோ தன் அம்மோளவக் கண்டவுடன் 

_____________மகிழ்ச் ி அளடந்தோள். 

 1) இைிய 

(2) புதிய 

(3) மிகுந்த 

(4) கபோதிய 

13. திைமும்_____________ கோய்கறிகளும் பழங்களும் உண்பது உடலுக்கு  

  நல்லது.   

1) இைிப்போை 

(2) சுளவயோை 

(3)  த்தோை 
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(4) அழகோை 

14.  நூல்கள் வோ ிப்பதன் மூலம் நோம் பல _____________ அறியலோம் . 

1) தகவல்களள 

(2) விபரங்களள 

(3) படிப்புகளள 

(4)  அறிவிப்புகளள 

15. எைக்குத் ___________ இருந்ததோல், நோன் குளிர்போைத்ளத அருந்திகைன் . 

1) க ோகமோக 

(2) தோகமோக 

(3) ககோபமோக 

(4) ஆர்வமோக 
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A4  முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் 

பின்ேரும் பகுேியில்  Q16 முேல்  Q20 ேமையுள்ள தகோடிட்ட இடங்கமள 
நிைப்புேேற்கு ஏற்ற பசோற்கள் இப்பகுேியின் அடியில் 
பகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. அேற்றிைிருந்து ஒவ்பேோரு தகோடிட்ட 
இடத்மேயும் நிைப்புேேற்கு ஏற்ற ைிகச் சரியோன ேிமடமயத் 
தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மண அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது.  

(10 ைேிப்பபண்கள்) 

கதன்சமோழி பள்ளி முடிந்து வடீ்டுக்கு வந்தோள். கூடத்தில் அப்போவும் 

அம்மோவும் விருந்திைர்களுடன் கப ிக் சகோண்டிருந்தோர்கள். கதன்சமோழி 

தன் அளறக்குள் (Q16)__________ ச ன்றுவிட்டோள். பிறகு, சபற்கறோர் 

விருந்திைளர மின்தூக்கி வளர ச ன்று (Q17)__________ ளவத்துவிட்டு 

வந்தோர்கள்.  

அப்போ, கதன்சமோழியிடம், ‘‘என் நண்பர்களள உைக்கு அறிமுகம் 

ச ய்ய விரும்பிகைன். (Q18)__________, நீ  உடகை உன் அளறக்குள் 

கபோய்விட்டோய்!’’ என்றோர். அதற்குத் கதன்சமோழி, தைக்கு (Q19)__________ 

கபசுவதற்கு அச் மோக இருந்ததோகக் கூறிைோள். அதற்கு அப்போ, ‘‘யோரோக 

இருந்தோலும் நம் வடீ்டுக்கு வரும் விருந்திைர்களள நோம் மகிழ்ச் ிகயோடு 

வரகவற்க கவண்டும்.  

அதுதோன் நமது பண்போடு,’’ என்றோர். இைிகமல் தோன் அவ்வோறு 

நடந்துசகோள்ளமோட்டோள் என்று தந்ளதயிடம் கூறிைோள். அன்று முதல் 

கதன்சமோழி அவள் வடீ்டுக்கு வரும் விருந்திைர்களள அன்புடன் 

(Q20)__________ . தந்ளதயின் அறிவுளரயோல் அவளிடம் மோற்றம்  

ஏற்பட்டது. அளதப் போர்த்து அவளுளடய சபற்கறோர் மகிழ்ச் ியளடந்தைர்.  

Q16  (1) வரகவற்க 

(2) ஓட்டமோக 
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(3) சமதுவோக 

(4)  கவகமோக 

Q17   (1) வழியனுப்பி 

(2) வரகவற்று 

(3)  விளடசபற்று 

(4)  ளகயள த்து 

Q18 (1)  எதைோல் 

(2) ஆைோல் 

(3) அப்படி 

(4) ஆளகயோல் 

Q19 (1) சதரியோதவர்ககளோடு  

     (2) உறவிைர்ககளோடு  

     (3)  நண்பர்ககளோடு  

     (4)  கதோழர்ககளோடு  

Q20   (1) வரகவற்றோள் 

(2) கப ிைோள் 

(3) வழியனுப்பிைோள்    

(4) நிளைத்தோல் 
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B3.பேரிவுேிமடக் கருத்ேறிேல் 

பின்ேரும் கமேமயக் கருத்தூன்றிப் படி. 

முன்சைோரு கோலத்தில்  ிங்கப்பூளரச் சுற்றியிருந்த கடலில் 

வோள்மீன்கள் ஏரோளமோக வோழ்ந்தை.  அவற்றுக்கு வோள் கபோன்ற மூக்கு 

இருந்தது.  அம்மீன்கள் கடகலோரத்தில் ச ன்ற மக்கள்மீது போய்ந்து தோக்கிை.  

அதைோல், அச் மளடந்த மக்கள் தம் மன்ைைிடம் முளறயிட்டைர்.  

மன்ைன் தன் பளடவரீர்களள அளழத்து, வோள்மீன்களளக் 

சகோல்லும்படி ஆளணயிட்டோன்.  ஆைோல், வோள்மீன்கள் தம்ளம அழிக்க 

வந்த வரீர்களளகய தோக்கிை.  அதைோல், வரீர்கள் பலர் மோண்டைர். இவ்வோறு 

வரீர்கள் பலமுளற வோள்மீன்களுக்குப் பலியோயிைர்.   ிங்கப்பூர் மன்ைன் 

அம்மீன்களள அழிக்க வழி சதரியோமல் தவித்தோன்.   

ஒருநோள்,  ிறுவன் ஒருவன், அர ளைப் போர்க்க வந்தோன். “அரக !, 

வோள்மீன்களளக் சகோல்ல நோன் ஒரு வழி கூறுகிகறன்.  கடற்களரயில் 

வரிள யோக வோளழமரங்களள நட்டு ளவயுங்கள்.  வோள்மீன்கள் 

வோளழமரங்கள்மீது போயும். அப்கபோது, அவற்றின் கூர்ளமயோை மூக்குகள் 

வோளழமரங்களில் ச ருகிக்சகோள்ளும். பின்ைர், அவற்ளற எளிதில் 

சகோன்றுவிடலோம்,” என்று அச் ிறுவன் ஆகலோ ளை கூறிைோன்.     

  அளதக் ககட்ட மன்ைன்  ிறுவைின் அறிவோற்றளல பைச்சினோன்.   

 ிறுவைின் திட்டப்படி பளடவரீர்கள் வோள்மீன்களளக் சகோன்று குவித்தைர்.  

வோள்மீன்களின் சதோல்ளல நீங்கியது.  ஆைோல், மன்ைைின் மைதில் ஒரு 

கவளல கதோன்றியது.  மன்ைன் தன் தளபதியிடம், “அச் ிறுவன் மிகவும் 

அறிவோளியோக இருக்கிறோன். அவன் சபரியவைோக வளர்ந்து எைக்குப் 

கபோட்டியோக வந்தோலும் வரக்கூடும்,” என்று ச ோல்லி வருந்திைோன்.   
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    அன்றிரவு தளபதியும் வரீர்களும்  ிறுவளைத் கதடிச் ச ன்றைர்.  

அச் ிறுவன் வோழ்ந்த குடிள  ஒரு குன்றின் உச் ியில் இருந்தது.  அவன் 

குடிள யில் உறங்கிக் சகோண்டிருந்தோன்.  வரீர்கள் இரக்கமின்றிச் 

 ிறுவளை சவட்டிக் சகோன்றைர். அவன் உடலிலிருந்து பறீிட்டு 

சவளிகயறிய ரத்தம் அவ்விடத்ளதச் ச ந்நிறமோக்கியது.  அன்றுமுதல் 

அவ்விடம் ச ங்குன்று என்று அளழக்கப்பட்டது. அந்த இடம்தோன் 

இப்கபோது ‘புக்கிட் கமரோ’ எை அளழக்கப்படுகிறது.                                                     

 

Q21 முேல் Q24 ேமையுள்ள ேினோக்கள் தைற்கண்ட பகுேிமயபயோட்டி 

அமைந்துள்ளன. ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிய ைிகப் பபோருத்ேைோன 

ேிமடமயத் தேர்ந்பேடுத்து. (8 ைேிப்பபண்கள்) 

Q21  கடகலோரத்தில் வோழ்ந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச் ளை என்ை? 

1. அவர்கள் பளடவரீர்களோல் தோக்கப்பட்டைர் 

2. அவர்கள் வோள்மீன்களோல் தோக்கப்பட்டைர் 

3. அவர்கள் மன்ைைோல் தோக்கப்பட்டைர் 

4. அவர்கள்  ிறுவைோல் தோக்கப்பட்டைர் 

  

  Q22.   ிறுவன் ஏன் வோளழமரங்களள நட்டு ளவக்கச் ச ோன்ைோன்?  

1.  வோள்மீன்களளப் பிடித்து அழிக்க 

2. மன்ைன் கட்டளளளய நிளறகவற்ற 

3. வோள்மீன்களின் மூக்குகளள அழிக்க  

4. வோள்மீன்கள் நிலத்திற்கு வரோமல் தடுக்க 
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 Q23.    ிறுவளை மன்ைன் ஏன் போரோட்டிைோன்?  

1. வோள்மீன்களள அழித்ததோல் 

2. பிரச் ளைளயத் தீர்க்க உதவியதோல் 

3. மக்களுக்கு உதவியதோல் 

4. வோளழமரங்களள நட்டு ளவத்ததோல்  

 

Q24.    ிறுவன் வோழ்ந்த குன்றுக்கு ஏன் ‘ச ங்குன்று’ என்ற சபயர் 

வழங்கப்பட்டது?   

1.  ிறுவன் அக்குன்றில் வோழ்ந்ததோல் 

2.  ிறுவன் அக்குன்றில் உறங்கியதோல் 

3.  ிறுவைின் ரத்தம் அக்குன்ளறச் ச ந்நிறமோக்கியதோல் 

4.  ிறுவைின் குடிள  அக்குன்றில் இருந்ததோல் 

 

பசோற்பபோருள் 

ேினோ Q25 இடம் பபற்றுள்ள பசோல்ைின் பபோருமள உணர்த்தும் சரியோன 

பசோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் பசோற்களிைிருந்து  தேர்ந்பேடு (2 

ைேிப்பபண்கள்) 

Q25   சமச் ிைோர்   1. போரோட்டிைோர் 

     2. விரும்பிைோர் 

     3. அறிந்தோர் 

                          4. கவைித்தோர் 
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“ஆ” பிரிவு 

 

C6 ஒைி தேறுபோட்டுச் பசோற்கள் 

பின்ேரும் பகுேியில்  Q26 முேல் Q29 ேமையுள்ள தகோடிட்ட இடங்கமள 
நிைப்புேேற்குப் பபோருத்ேைோன ஒைி தேறுபோட்டுச் பசோற்கள் 
இப்பகுேியின் அடியில் பகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. அேற்றிைிருந்து 
ஒவ்பேோரு தகோடிட்ட இடத்மேயும் நிைப்புேேற்கு ஏற்ற ைிகச் சரியோன 
ேிமடமயத் தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மண அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது.  

(8  ைேிப்பபண்கள்) 

Q26 என் அத்ளத விமோைப் பணிப்சபண்ணோக ___________  புரிகிறோர்.          

    அதைோல், அவர் அடிக்கடி சவளிநோடுகளுக்குச் ச ல்வோர்.               

Q27 .அன்று இடியுடன் சபரிய மளழ சபய்துசகோண்டிருந்தது. அதைோல்,   

     எைக்குப் பள்ளி மணியின் ___________ ககட்கவில்ளல.        

Q28. நோளயக் கண்ட பூளை பயந்து மரத்தில் ஏறியது. நீண்ட          

    கநரத்திற்குப் பின்ைர் அது கீகழ ___________ தப்பித்து ஓடியது.       

Q29. நோனும் என் நண்பர்களும் ___________ விளளயோடிகைோம். நோங்கள்     

       அந்த விளளயோட்ளடப் பற்றிய ச ய்திகளளத் சதரிந்துசகோண்கடோம். 

 

 

 

 

 

1. இரங்கி               2.  மணம் 

3. மனம்           4.  பனி 

5. ஒலி    6.  க ோழி  

7. க ோலி        8.  இறங்கி 

9. பணி         10.  ஒளி  
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B5. கருத்து ேிளக்கப்படக் கருத்ேறிேல் 

பின்வரும் விளம்பரத்ளதக் கருத்தூன்றிப் படி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q30 முேல் Q33  ேமை இடம்பபற்றுள்ள ேினோக்கள் முன்பக்கத்ேில் 

ேைப்பட்டுள்ள ேிளம்பைத்மே அடிப்பமடயோகக் பகோண்டு  

 

அற்புத வாய்ப்பு 

கமன ோ நிறுவனம் இனிய 

தீபோவளித் திருநோளள முன்னிடட்ு  
அ ்கடோபர ்1  முதல் 31 வளர 

 குளறந்த  ட்டணத்தில் மு த்திலுள்ள  ரும்புள்ளி ளள 

அ ற்றிப்  பளபள ்கும் சருமத்ளதப் பபற்று ்ப ோள்ளுங் ள். 

 $30 மதி ் த்த ்  மு ப்பரோமரிப்புப் பபோருள் ள் இலவசம். 

 உடல் எளடளய ் குளற ்  விரும்புகவோரு ்கு நல்ல 

சந்தரப்்பம்.  

   நவீன முளறயில் உடல் எளடளய ் குளற ்  வோருங் ள் - 

   50% தள்ளுபடி. 

 முடி உதிரவ்ளதத் தடுத்து அடரத்்தியோன கூந்தல் கவண்டுமோ? 

   எங் ளள நோடுங் ள் - 25% தள்ளுபடி. 

 முதல் 100 வோடி ்ள யோளர ்ளு ்கு இலவச மு ப் பரோமரிப்பு  

   ஆகலோசளனகயோடு $20 பற்றுசச்ீடட்ும் வழங் ப்படும். 

 
திருப்தி 

இல்லலயயல் 
பணம் திரும்பக் 
ககாடுக்கப்படும்



© Tamilcube Learning Centre    14  http://tamilcube.com 

Q30 முேல் Q33  ேமை இடம்பபற்றுள்ள ேினோக்கள் முன்பக்கத்ேில் 

ேைப்பட்டுள்ள ேிளம்பைத்மே அடிப்பமடயோகக் பகோண்டு அமைந்துள்ளன. 

ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிய ைிகப் பபோருத்ேைோன ேிமடமயத் 

தேர்ந்பேடு. (10 ைேிப்பபண்கள்) 

 

Q30. கமைகோ நிறுவைம் எத்தளகய க ளவகளள வழங்குகிறது? 

 (1) ஆகரோக்கிய உடலுக்கோை க ளவகளள   

 (2)  பளபளக்கும் கமைிக்கோை க ளவகளள   

 (3)  அழகுபரோமரிப்புச் க ளவகளள 

 (4)  கரும்புள்ளிகளள அகற்றும் க ளவகளள 

 

Q31. முதல் நூறு வோடிக்ளகயோளர்களுக்கு அளிக்கப்படும்  லுளககள் 

யோளவ? 

 (1)  இலவ  முகப்பரோமரிப்புச் க ளவயும் முகப்பரோமரிப்புப் 

சபோருள்களும் 

 (2)  இலவ  உடல் எளட குளறக்கும் க ளவயும் $30 பற்றுச் ீட்டும் 

 (3)  இலவ  முகப்பரோமரிப்பும் $20 பற்றுச் ீட்டும் 

 (4)  இலவ  முகப்பரோமரிப்பு ஆகலோ ளையும் $20 பற்றுச் ீட்டும் 
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Q32. வோடிக்ளகயோளர்கள் ஏன் கவளலயின்றி கமைகோ நிறுவைத்திற்குச் 

ச ல்லலோம்? 

 (1)    வோடிக்ளகயோளர்கள் திருப்திகரமோகப் பணத்ளதக் 

சகோடுப்போர்கள்     

 (2)  மைநிளறவு அளடயோத வோடிக்ளகயோளர்களுக்குப் பணம் 

திரும்பத் தரப்படும் 

 (3)  வோடிக்ளகயோளர்களுக்குத் திருப்திகரமோை க ளவ 

வழங்கப்படும் 

 (4)  மைநிளறவு அளடயோத வோடிக்ளகயோளர்கள் திருப்தியுடன் 

பணம் அளிப்பர் 

 

 

Q33. கமைகோ நிறுவைத்திடம் இருந்து   $30 மதிக்கத்தக்க முகப்பரோமரிப்புப் 
சபோருள்கள் இலவ மோக சபற  என்ை ச ய்ய கவண்டும்? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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D8 சுயேிமடக் கருத்ேறிேல் 

பின்ேரும் பகுேிமயக் கருத்தூன்றிப் படி.  

ஒரு மோளல கநரத்தில் தோத்தோவும், கபத்தியும் கடற்களரகயோரம் நடந்து 

ச ன்றோர்கள்.  ற்று கநரத்தில் ஒரு இளளஞன் களரகயோரத்தில் நின்று 

பரபரப்போக ஏகதோ  ச ய்துசகோண்டிருந்தோன். அவன் என்ை ச ய்து 

சகோண்டிருக்கிறோன் என்று, தோத்தோவுக்கும் கபத்திக்கும் புரியவில்ளல. 

எைகவ, சநருங்கிச் ச ன்று போர்த்தோர்கள். இளளஞன் களரயில் ஒதுங்கிய 

நட் த்திர மீன்களள ஒவ்சவோன்றோக எடுத்து கடலுக்குள் வ ீிக் 

சகோண்டிருந்தோன். “நீங்கள் என்ை ச ய்கிறரீ்கள் அண்கண?” என்று 

இளளஞைிடம் ககட்டோள்  ிறுமி.  

 

“போப்போ, அளலயடிக்கும்கபோது நிளறய நட் த்திர மீன்கள் களரயில் ஒதுங்கித் 

தத்தளிக்கின்றை. இப்படிகய விட்டோல் இளவ ச த்துப் கபோய்விடும். 

அதைோல்தோன் ஒவ்சவோன்றோக எடுத்து மீண்டும் கடலில் வ ீிக் 

சகோண்டிருக்கிகறன்.” “ஆைோல் தம்பி, இந்த ஒரு கடற்களரதோன் இருக்கிறதோ? 

உலகம் முழுதும் நிளறய கடற்களர இருக்கிறகத? அங்சகல்லோம் 

இதுகபோன்ற நட் த்திர மீன்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இறந்து சகோண்டிருக்குகம? 

இப்படி ஒன்றிரண்டு நட் த்திர மீன்களளச் கோப்போற்றுவதோல் சபரிதோக என்ை 

பயன் கிளடத்துவிடும்?” என்று ககட்டோர் தோத்தோ. 

 

இளளஞன் மற்சறோரு நட் த்திர மீளை எடுத்து கடலில் வ ீிசயறிந்தபடி 

“நீங்கள் ச ோல்வது உண்ளமதோன் தோத்தோ. எத்தளைகயோ நட் த்திர மீன்கள் 

களரசயோதுங்கலோம். ச த்துப் கபோகலோம். ஆைோல், இப்கபோது நோன் 

கடலுக்குள் வ ீிசயறிந்த ஒரு மீன் பிளழத்துக்சகோள்ளும் அல்லவோ? 
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அதுதோன் மிகவும் முக்கியம். என்ைோல் முடிந்த அளவு நட் த்திர மீன்களளக் 

கோப்போற்றுவதுதோன் எைக்குத் திருப்தியளிக்கிறது” என்று ச ோல்லிக் 

சகோண்கட இளளஞன் அடுத்த நட் த்திர மீளைக் கோப்போற்றச் ச ன்றோன். 

தோத்தோ, கபத்திளய கநோக்கி “இவர் ச ோல்வது  ரிதோன் போப்போ. இந்த உலகில் 

நோம் ஒவ்சவோருவரும் பயன் தரும் ச யல்களள நிளறயச் ச ய்ய முடியும். 

நம்மோல் முடிந்த அளவு, நம்  க்திக்கு உட்பட்டு நல்ல விஷயங்களளச் 

ச ய்தோல் இந்த உலகம் நன்ளம நிளறந்ததோகும். எதிர்கோலத்தில் நல்ல 

மோற்றங்களள ஏற்படுத்தும்  க்தி நம்  

ஒவ்சவோருவரிடமும் உண்டு எண்பளதத்தோன் அந்த இளளஞர் ச ய்து 

கோட்டுகிறோர்” என்றோர் தோத்தோ.  

ஒரு நபரோல் உலளகத் தளலகீழோகப் புரட்டிவிட முடியோது. ஆைோல், நோம் 

ஒவ்சவோருவரும் நம் மை ோட் ியின் குரளலக்ககட்டு,  ிறு  ிறு நன்ளமகளள 

ஈடுபோட்டுடன் ச ய்தோல், நமது எதிர்கோலமும் சுற்றுச்சூழலும் வளத்துடன் 

இருக்கும். மைித வோழ்க்ளக கமம்படும். 

 

தகள்ேிகள் 

34. தோத்தோவும் கபத்தியும் எப்கபோது இளளஞளைக் கண்டோர்கள்?  (3 
மதிப்சபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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35. தோத்தோவும் கபத்தியும் எதைோல் இளளஞைின் அருகில் ச ன்றோர்கள்? 

        (3 மதிப்சபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

36. இளளஞன் ஏன் நட் த்திர மீன்களளக் கடலுக்குள் 
வ ீிக்சகோண்டிருந்தோன்?     (3 மதிப்சபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

37. இளளஞைின் ச ய்ளகளயப் பற்றி தோத்தோவுக்கு ஏற்பட்ட  ந்கதகம் 
என்ை?       (3 மதிப்சபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

38. நட் த்திர மீன்களளக் கடலில்  வசீுவதோல் இளளஞனுக்கு எவ்வோறு 
திருப்தி ஏற்படுகிறது?                      (3 மதிப்சபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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39. தோத்தோ தன் கபத்தியிடம் இளளஞைின் ச யல் எளத 
வலியுறுத்துவதோக கூறிைோர்?                (4 மதிப்சபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

  Q40. இளளஞன் தன் ச யலின் மூலம் உணர்த்திய கருத்து என்ை 
என்பளத விளக்கி உன் நண்பனுக்கு குறிப்பு எழுது. ( 4 ) 

அன்புள்ள   

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

 

-   
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தேர்வுப்பயிற்சி 2 

‘அ’ பிரிவு 

A1 தேற்றுமை 

Q1 முேல் Q5 ேமையுள்ள தகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேேற்கு ைிகப் 

பபோருத்ேைோன தேற்றுமை உருபு ஏற்ற பசோல்மைக் 

பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் பசோற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.  .  (10 

ைேிப்பபண்கள்) 

பள்ளி இளடகவளள மணி  த்தமோக ஒலித்தது. மோணவர்கள் வரிள யில் 

நின்று ____(Q1)____  ிட்டோய் பறந்தைர். பலரோமன் பழச் ோறு விற்கும் 

களடக்கு முன்ைோல் வரிள யில் நின்றோன். பின், தைது  ட்ளடப்ளபக்குள் 

தைது ளகளய நுளழத்தோன். ____(Q2)____ முகம் அதிர்ச் ியில் சவளுத்துப் 

கபோைது. அவனுளடய ____(Q3)____கோணவில்ளல. அவன் கவளலயுடன் 

____(Q4)____ சவளிகயறிைோன். நடந்தளத அவனுளடய உற்றத் கதோழன், 

க கர் கவைித்துவிட்டோன். அவன் உடகை, தன்னுளடய பணத்திலிருந்து 

ஐம்பது கோள   ____(Q5)____ சகோடுத்தோன். பலரோமன் மலர்ந்த முகத்துடன் 

க கரிடம் நன்றி கூறிைோன். அவன் மீண்டும் வரிள யில் நின்று தைக்குப் 

பிடித்த பழச் ோற்ளறவோங்கி அருந்திைோன். க கரின் உதவிளய அவன் 

எப்கபோதும் மறக்க மோட்டோன். 

Q1 (1)  உணவகத்ளத 

 (2)  உணவகத்தில் 

 (3)  உணவகத்திற்கு   

      (4)  உணவகத்கதோடு 
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Q2 (1)  அவைிடம்   

 (2)  அவளை  

 (3)  அவகைோடு   

 (4)  அவனுளடய  

   

Q3 (1)  பணப்ளபளய   

 (2)  பணப்ளபயில்  

 (3)  பணப்ளபயுடன் 

 (4)  பணப்ளபயிலிருந்து    

Q4 (1)  வரிள க்கு    

 (2)  வரிள யில்   

 (3)  வரிள யோல் 

 (4)  வரிள யிலிருந்து   

Q5 (1)  பலரோமளை   

 (2)  பலரோமைோல்   

 (3)  பலரோமைிடம்  

 (4)  பலரோமைிடமிருந்து   
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A2 பசய்யுள் / பழபைோழி 

Q6 முேல் Q10 ேமையுள்ள பசய்யுள்/பழபைோழிமய நிமறவு பசய்ேேற்கு 

ஏற்ற பசோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் பசோற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.  

.(10 ைேிப்பபண்கள்) 

Q6 அளவுக்கு மிஞ் ிைோல் ________________ நஞ்சு.  

(1)  ஆபத்தும்     

 (2)  அமிர்தமும் 

 (3)  அமுதமும் 

 (4)  ஆத்திரமும்    

 

Q7 உண்டிக்கு அழகு _________________ உண்டல். 

(1) என்கைோடு 

(2) விருந்கதோடு  

(3) உன்கைோடு 

(4) எல்கலோகரோடும் 

Q8 கமோப்பக் குளழயும் அைிச் ம்  முகந்திரிந்து   

      கநோக்கக் குளழயும் ___________________. 

(1)  மருந்து 

 (2)  விருந்து 
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 (3)  எறிந்து  

 (4)  சதரிந்து        

Q9 __________________ நீர் தளும்போது. 

 (1) மண்குடம் 

 (2) சபோற்குடம் 

 (3) நிளறகுடம் 

 (4) பித்தளளக்குடம்    

Q10. கற்க க டறக் கற்பளவ கற்றபின்  

______________ அதற்குத் தக. 

   

 (1) ச ய்க 

 (2) நடக்க 

 (3) நிற்க 

 (4) வோழ்க 
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A3 அமடபைோழி / எச்சம் 

Q11 முேல் Q15 ேமையுள்ளோ அமடபைோழி / எச்சத்மே நிமறவு 

பசய்ேேற்கு ஏற்ற பபோருத்ேைோன பசோல்ைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் 

பசோற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு. (10 ைேிப்பபண்கள்) 

Q11.   கநற்று என் போட்டி ச ய்த பலகோரம் ___________________ இருந்தது. 

      (1) இைிப்போை 

(2) இைிப்பு 

(3) இைிப்போக 

(4)  இைிப்புடன் 

Q12.   கோயத்துடன் சதருவில்  ___________________ பூளைளயக் கண்டு மதுமதி  

இரக்கப்பட்டோள். 

      (1) ஓடிய 

(2) குதித்த 

(3) திரிந்த 

(4)  தோவிய  

Q13.   திவ்யோ தோன்  ___________________ உயர்நிளலப்பள்ளியில் க ர 

கபோவளத எண்ணி மகிழ்ந்தோள். 

      (1) படித்த 

(2) விரும்பிய 

(3)  கிளடத்த 

(4)   அளமத்த 
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Q14. பவித்ரோ ______________ கவிளதக்கு முதல் பரிசு கிளடத்ததோல், 

அவளுக்குப் போரோட்டுகள் குவிந்தை. 

     (1) போடிய 

(2) வளரந்த 

(3) எழுதிய 

(4) உருவோக்கிய 

Q15.  பூங்கோவில் தன்ளை துரத்திய   நோளயக் கண்டு ___________________ ரவி 

மரத்தில் ஏறிைோன். 

     (1) பயம் 

(2) பயமோை 

(3) பயந்து 

(4)  பயமோக  
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A4 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் 

 (10 ைேிப்பபண்கள்) 

       

       முதுகு வளளந்திருந்த கூைன் ஒருவன் மீன் பிடித்து 

வோழ்க்ளக நடத்தி வந்தோன். ஒவ்சவோரு நோளும் அவன் 

அதிகோளலயில் (Q16)____________ ச ன்று மீன் பிடிப்பது வழக்கம். 

அன்றும் அவன் எப்கபோதும்கபோல ஆற்றங்களரயில் மீன் 

பிடித்துக்சகோண்டிருந்தோன். அப்கபோது அவ்வழியோக வந்த 

(Q17)____________ அவளைப் போர்த்து, “கூைன்! கூைன்!” என்று 

ளநயோண்டி ச ய்தைர். கூைகைோ, எளதயும் கோதில் 

வோங்கிக்சகோள்ளோமல் தன் பணியில் (Q18)_____________ இருந்தோன். 

 ிறுவர்களும் அதன் பின்ைர் ஆற்றில் நீந்தச் ச ன்றைர். 

அவ்கவளளயில் (Q19)___________ நீந்திக் சகோண்டிருந்த  ிறுவன் 

ஒருவன் ஆற்றின்  ஆழமோை பகுதிக்குச் ச ன்றுவிட்டோன். 

ஆைோல், அவனுக்கு நீச் ல் சதரியோது. ஆற்றில் தத்தளித்தவோகற 

அவன் உதவிக்கோகக் கூச் லிட்டோன். இதளைக் கண்ட  ிறுவைின் 

நண்பர்கள் ச ய்வதறியோது (Q20)_____________.  

       உடகை கூைன்  ட்சடை ஆற்றில் குதித்துச்  ிறுவளை 

கோப்போற்றி அவனுக்கு முதலுதவி அளித்தோன். உயிர் பிளழத்த 

 ிறுவனும் அவனுளடய நண்பர்களும் கூைளைக் ககலி 

ச ய்தளத எண்ணி சவட்கித் தளல குைிந்தைர். 

 

 

 

 

Q16.(        ) 

 
 

 

 

Q17.(        ) 

 

 

Q18(        ) 

 

Q19.(        ) 

  

Q20.(        ) 
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Q16  (1) வடீ்டிற்கு 

(2) கடற்களரக்கு 

(3) ஆற்றங்களரக்கு 

(4)  குளத்துக்கு 

Q17  (1) நண்பர்கள் 

(2)  ிறுவர்கள் 

(3)  மோணவர்கள் 

(4)  சபண்கள் 

Q18 (1) கருத்தோய் 

(2) ஆர்வமோய் 

(3) தீர்க்கமோய் 

(4) உருதியோய் 

Q19   (1) வடீ்டிற்கு 

(2) கடற்களரக்கு 

(3) ஆற்றங்களரயில் 

(4)  குளத்துக்கு 
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Q20   (1) மகிழ்ந்தைர் 

(2) வருந்திைர் 

(3) தவித்தைர்   

(4) நிளைத்தைர் 
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B5  பேரிவுேிமடக் கருத்ேறிேல் 

பின்ேரும் கமேமயக் கருத்தூன்றிப் படி. 

 

அர ளவயில் பரீ்போலின் ச ல்வோக்கு அதிகமோகிக்சகோண்கட ச ன்றது. 

இதைோல் தங்களின் மதிப்புக் குளறகிறகத என்று அளமச் ர்களும் 

மற்றவர்களும் சபோறோளம சகோண்டோர்கள். அதற்கு முடிவு கட்ட 

அர ளவயில் கவளல ச ய்யும் கந்தளைத் தங்களுள் ஒருவைோகச் க ர்த்துக் 

சகோண்டோர்கள். ஒருநோள், அளமச் ர்கள் ஒன்றுகூடி கந்தளைச் 

 ந்தித்தோர்கள். அவர்கள் கந்தைிடம் பரீ்போளல ஒழித்துவிட கவண்டும் எைக் 

ககட்டுக் சகோண்டோர்கள். தங்களின் திட்டத்ளதக் கந்தைிடம் கூறிைர். 

கந்தனுக்கும் பரீ்போளலப் பிடிக்கோததோல் அவன் அளமச் ர்களின் திட்டத்துக்கு 

ஒத்துப் கபோைோன்.  

 மறுநோள், சபோழுது விடிந்ததும் கந்தன் பரபரப்புடன் அரண்மளைக்கு 

ஓடி வந்தோன். அவன் அர ரிடம், ``அரக ! கநற்றிரவு உங்கள் தந்ளதயோர் என் 

கைவில் கதோன்றிைோர். அவர் கமல் உலகத்தில் நலமோக இருப்பதோகக் 

கூறிைோர். ஆைோல், அவருடன் கப ி மகிழ அறிஞர்கள் யோரும் அங்கு 

இல்ளலயோம். எைகவ, தங்களிடம் கூறி, அர ளவயில்  ிறந்த அறிஞர்களில் 

யோரோவது ஒருவளர கமல் உலகத்திற்கு அனுப்பி ளவக்கச் ச ோன்ைோர். 

மூன்று மோதங்களுக்குப் பிறகு, திருப்பி அனுப்பிவிடுவதோகவும் கூறிைோர்,” 

என்றோன். 

 அர ரும் கந்தன் கூறியளத நம்பி, நடந்தளத அளவயில் 

இருந்கதோரிடம் கூறிைோர். அளவகயோரும் பரீ்போல்தோன்  ிறந்த அறிஞர் என்று 
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கூறி அவளரகய அனுப்பிவிடலோம் என்று ச ோன்ைோர்கள். அர ரும் 

அதன்படிகய பரீ்போளலக் கோட்டில் புளதத்துவிடும்படி கட்டளளயிட்டோர்.  

 தைக்கு எதிரோகச் சூழ்ச் ி நடப்பளத அறிந்துசகோண்டோர் பரீ்போல். 

கோட்டில் தன்ளைப் புளதத்து விட்டோல் தோன்  ோக கவண்டியதுதோன் என்பளத 

உணர்ந்தோர். உடகை, பரீ்போல் அர ரிடம், ``நோன் கமலுலகம் ச ன்றோல் 

திரும்புகவகைோ மோட்கடகைோ என்று சதரியவில்ளல. எைகவ, என் குடும்பக் 

கடளமகளளச் ச ய்து முடித்து விடுகிகறன். அதற்கு இரண்டு மோத கோல 

அவகோ ம் தர கவண்டுகிகறன்,” என்றோர். அர ரும் அதற்குச்  ம்மதம் 

சதரிவித்தோர். 

 அந்த இரு மோதக்கோலத்தில் தன்ளைப் புளதக்கும் குழிக்கு அருகில் 

ஒரு சுரங்கப் போளதளயப் பரீ்போல் கதோண்டிைோர். அந்தப் போளதளயத் திறக்க 

ஒரு கதளவயும் அளமத்தோர். அதற்குள் அவளரப் புளதக்கும் நோளும் 

வந்துவிட்டது. பரீ்போல் குழியில் புளதக்கப்பட்டோர். அந்த இரகவ 

சுரங்கப்போளதயின் கதவு வழி தன் வடீ்டிற்கு வந்து அங்கககய மூன்று 

மோதத்ளதயும் கழித்ேோர். அதன் பின், நீண்ட தோடியுடன் பரீ்போல் 

அரண்மளைக்குத் திரும்பிைோர். அளமச் ர்களும் கந்தனும் உண்ளம 

புரியோமல் வோய்பிளந்து நின்றோர்கள். 

Q21 முேல் Q24 ேமையுள்ள ேினோக்கள் தைற்கண்ட பகுேிமயபயோட்டி 

அமைந்துள்ளன. ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிய ைிகப் பபோருத்ேைோன 

ேிமடமயத் தேர்ந்பேடுத்து. (8 ைேிப்பபண்கள்) 

21. கந்தன் அர ரிடம் பரபரப்புடன் ஓடி வரக் கோரணம் என்ை? 

 (1) தங்களுளடய திட்டத்ளத அர ரின் முன் ச யல்படுத்த 

 (2) அர ரின் தந்ளத நலமோக இருப்பளதப் பற்றிக் கூறுவதற்கு 
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 (3) தோன் கண்ட கைளவப் பற்றிய உண்ளமளய அறிவிப்பதற்கு 

 (4) அர ரின் தந்ளதக்கு அறிஞர் ஒருவர் கதளவ என்பளத 

அறிவிப்பதற்கு 

22. அர ர் ஏன் கமலுலகம் ச ல்ல பரீ்போளலத் கதர்ந்சதடுத்தோர்? 

 (1) அர ர் கந்தன் கூறியளத நம்பியதோல் 

 (2) அளவகயோர் அளைவரின் முடிவும் ஒன்றோக இருந்ததோல் 

 (3) பரீ்போல் அர ருக்கு மிகவும் பிடித்தமோைவர் என்பதோல் 

 (4) பரீ்போல் எளதயும் எளிதில்  மோளித்து விடுவோர் என்பதோல் 

23. பரீ்போலுக்குப் புரிந்த உண்ளம யோது? 

(1) அர ரும் அளமச் ர்களுடன் க ர்ந்து தன்ளைக் சகோல்லப்கபோகிறோர்   

என்பது 

 (2) தோன் இைி குடும்பத்ளத விட்டு நிரந்தரமோகப் பிரிய கபோகிகறோம் 

என்பது 

 (3) அர ருக்குத் சதரியோமல் அளவகயோரோல் தீட்டப்படும்  தி என்பது 

 (4) கமலுலகம் ச ன்றோல் அர ரது தந்ளதயுடன் தங்கி விட கவண்டும்  

         என்பது 

24 . பரீ்போல் மூன்று மோதங்களளயும் எங்கக கழித்தோர்? 

 (1) அர ரின் தந்ளதயுடன் 

 (2) புளதக்கப்பட்ட இடத்தில்  

 (3) தோன் கதோண்டிய சுரங்கப் போளதயில் 
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 (4) தன் குடும்பத்துடன் 

பசோற்பபோருள் 

ேினோ Q25 இடம் பபற்றுள்ள பசோல்ைின் பபோருமள உணர்த்தும் சரியோன 

பசோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் பசோற்களிைிருந்து  தேர்ந்பேடு (2 

ைேிப்பபண்கள்) 

 

Q25  கழித்தோர்    (1) சகோண்டோடிைோர் 

           (2) ச லவிட்டோர் 

           (3) வணீோக்கிைோர் 

           (4) தங்கிைோர் 
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“ஆ” பிரிவு 

C6 ஒைி தேறுபோட்டுச் பசோற்கள் 

பின்ேரும் பகுேியில்  Q26 முேல் Q29 ேமையுள்ள தகோடிட்ட இடங்கமள 
நிைப்புேேற்குப் பபோருத்ேைோன ஒைி தேறுபோட்டுச் பசோற்கள் 
இப்பகுேியின் அடியில் பகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. அேற்றிைிருந்து 
ஒவ்பேோரு தகோடிட்ட இடத்மேயும் நிைப்புேேற்கு ஏற்ற ைிகச் சரியோன 
ேிமடமயத் தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மண அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது.  

(8  ைேிப்பபண்கள்) 

 

(1) குழி   ( 2) போணம்  (3) பைமே  (4) பகோல்மை 

(5) கறி    (6) கரி       (7) போனம்    (8) குளி 

 

 

Q26 கதோட்டக்கோரன் ஒரு _________________ கதோண்டிைோன். 
அதில் மோங்கன்ளற நட்டு ளவத்தோன். 

 Q26 (        
) 

Q27 ________________ மிகக் சகோந்தளிப்போக இருந்தது. ஆதலோல், 
மீைவர்கள் தங்கள் படளகக் கட்டுப்படுத்தச்  ிரமப்பட்டைர். 

 

 Q27 (        
) 

Q28  ிறுவர்கள் விலங்கியல் கதோட்டத்திற்குச் ச ன்றைர். 
அவர்கள் _________________ மீது ஏறி அமர்ந்து  வோரி 
ச ய்தைர். 

 Q28 (        
) 

Q27 திருடர்கள் இரவு கநரத்தில் ஒரு தைியோர் வடீ்டின் 
___________________ பக்கமோக இல்லத்திற்குள் புகுந்தைர். 
அவர்கள் விளலயுயர்ந்த சபோருட்களளக் களவோட 
முடிசவடுத்தைர்.  

 

 Q29 (        
) 
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கருத்து ேிளக்கப்படக் கருத்ேறிேல்  

பின்வரும் விளம்பரத்ளதக் கருத்தூன்றிப் படி:   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

    

     நுளழவுச்  ீட்டுகளளப் சபறும் இடம்  ங்கி மிங்கி  மூக மன்றம் 

அல்லது கமலோ மளிளகக் களட.  கமல் விவரங்களுக்குத் திரு போலோளவ 

9988888000 என்ற எண் மூலம் சதோடர்புசகோள்ளுங்கள் 

அதிரஷ்்டக் குலுக்கிற்கான பரிசுகள் 

முதல் பரிசு    -     80 பவள்ளி 

இரண்டோம் பரிசு    -     50 பவள்ளி 

மூன்றோம் பரிசு    -     30 பவள்ளி 

அதிரஷ்்டக் குலுக்கு 

நி ழ்சச்ி ்கு வரும் முதல் 

ஐம்பது கபரு ்கு அதிரஷ்்ட ் 

குலு ்கில்  லந்துப ோள்ள 

ஒரு வோய்ப்பு!!! 

தீபாவளி கலல இரவு 

வழங்குகவோர ்

சங்கி மிங்கி சமூக மன்றம் 

நடனப் யபாடட்ி 

18 முதல் 30 வயது வயதுளடகயோர ்ஒரு குழுவோ  ் 

 லந்துப ோள்ளலோம். 

சிங் ப்பூர ்அல்லது நிரந்தரவோசி ள் மடட்ுகம பங்கு பபறலோம். 

பதிவு பசய்யும் இறுதி நோள் அ ்கடோபர ்18 -ஆம் கததி.  

இடம்   -   சங்கி மிங்கி சமூக மன்றம் 

நாள்    -   12 நவம்பர ்2013 

யநரம்   -   இரவு 6 .30 மணி முதல் 10   

   மணி வலர 

நடனப் கபோட்டி ் ோன பரிசு ள் 

முதல் பரிசு       -   800 பவள்ளி 

இரண்டோம் பரிசு   -   500 பவள்ளி  

மூன்றோம் பரிசு     -   300 பவள்ளி  
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Q30 முேல் Q33  ேமை இடம்பபற்றுள்ள ேினோக்கள் முன்பக்கத்ேில் 

ேைப்பட்டுள்ள ேிளம்பைத்மே அடிப்பமடயோகக் பகோண்டு அமைந்துள்ளன. 

ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிய ைிகப் பபோருத்ேைோன ேிமடமயத் 

தேர்ந்பேடு. (10 ைேிப்பபண்கள்) 

Q30. அதிர்ஷ்ட குலுக்கில் கலந்துசகோள்ள ஒருவர் என்ை 

ச ய்யகவண்டும்?(2 ) 

1. 30 வயதுக்கு உட்பட்டவரோக இருக்க கவண்டும் 

2. 18-ஆம் கததிக்குள் நுளழவுச்  ீட்டுகளள வோங்க கவண்டும் 

3.  ிங்கப்பூர் குடிமக்கள் அல்லது நிரந்தரவோ ியோக இருக்க கவண்டும் 

4. நிகழ்ச் ிக்கு வரும் முதல் 50 கபர்களில் ஒருவரோக இருக்க 

கவண்டும் 

Q31. நடைப் கபோட்டியில் யோர் பங்கு சபறலோம்?   (2) 

1. 20 வயது இந்தியோளவச் க ர்ந்த குழு 

2. 30 வயது  ிங்கப்பூளரச் க ர்ந்த குழு 

3. 15 வயது இந்தியோ நிரந்தரவோ ி குழு 

4. 31 வயது  ிங்கப்பூளரச் க ர்ந்த குழு     
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Q32. இந்த நிகழ்ச் ிளய நடத்துபவர்கள் யோர்?  (2) 

1. அதிர்ஷ்ட குலுக்கு அங்கம்  

2.  ங்கி மங்கி  மூக நிளலயம்  

3.  ிங்கப்பூர் நிரந்தரவோ ி நிளலயம் 

4. கமலோ மளிளகக் களட 

Q33. நடைப்கபோட்டியில் குழுவோக கலந்துக்சகோள்ள எவற்ளறக் கவைத்தில் 

சகோள்ள கவண்டும்?   (4) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.  
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D8 சுயேிமடக் கருத்ேறிேல் 

பின்ேரும் கட்டுமைப் பகுேிமயக் கருத்தூன்றிப் படி.  

     முன்சைோரு கோலத்தில் விஜயபுரிநோட்ளட இரோகஜந்திரோ என்ற 

மன்ைன் ஆண்டு வந்தோன். மன்ைைின் மளைவியின் சபயர்  குந்தலம். 

அவளிடம் நவரத்திைங்கள் பதித்த விளலயுயர்ந்த தங்க ஒட்டியோணம் 

ஒன்று இருந்தது. அது பல வருடங்களுக்கு முன் ச ய்யப்பட்ட அரிய 

ஆபரணமோகும். ஒரு நோள் ரோணி அளத இடுப்பில் அணியும்கபோது அது 

இரண்டோக உளடந்துவிட்டது. ரோணி அளதச்  ரிச ய்ய யோரிடம் சகோடுப்பது 

எை மந்திரியிடம் ககட்டோள். அவர் அளதச் க ோம்பல் நிளறந்த அரண்மளை 

சபோற்சகோல்லரோை நோகைிடம் சகோடுக்கோமல், திறளமமிக்க போலன் என்ற 

சபோற்சகோல்லரிடம் சகோடுத்தோர். போலன் அளத ஒகர வோரத்தில் ச ய்து 

தருவதோகக் கூறிைோன். இது நோகனுக்கு ஆத்திரத்ளத மூட்டியது. அவன் 

போலன்மீது சபோறோளம சகோண்டோன். 

     போலனுக்கு ஒட்டியோணத்ளத ச வ்வகை ச ய்து முடிக்க இரண்டு 

வோரங்கள் ஆயிை. அது கமலும் ரோணி விரும்பியபடிகய அழகுடன் 

கோணப்பட்டது. அவன் மந்திரியிடம் தைக்கு ஒரு வோரமோய் உடல் 

நலமில்லோததோல் ஒரு வோரம் கோலதோமதமோயிற்று எைக் கூறிைோன். 

ரோணியும் ஒட்டியோணம் நன்கு ச ய்யப்பட்டிருப்பளதக் கண்டு மகிழ்ந்தோள். 

அளதக் கண்ட மன்ைனும் நிளறய பரிசுகள் அளித்துப் போலளைக் 

சகளரவித்தோன். இளதக் கண்ட நோகன், ‘‘ஒரு வோரக் கோலத்தில் சகோடுக்க 

கவண்டிய ஒட்டியோணத்ளதப் போலன் இரண்டு வோரங்கள் கழித்துக் சகோண்டு 

வரக் கோரணம் என்ை சதரியுமோ? அவனுளடய மளைவி அளத அணிந்து 

அழகு போர்த்துக்சகோண்டிருந்தோள்,” எைக் ககோள் மூட்டிைோன். இளதக் ககட்ட 

மந்திரி மன்ைைிடம், ‘‘நோளளக்குள் நோன் இளதப்பற்றி வி ோரித்துச் 

ச ோல்கிகறன்,’’ என்றோர். 
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             மறுநோள் மந்திரி, மன்ைைின் முன் போலைின் 

மளைவிளய நிற்கச் ச ய்தோர். அவளளப் போர்த்த மன்ைனுக்கும் ரோணிக்கும் 

 ிரிப்கப வந்துவிட்டது. போலைின் மளைவி ரோணிளயவிட மூன்று மடங்கு 

பருமைோக இருந்தோள்.  ிறிய இளடயுளடய அர ிக்குப் சபோருந்தும் 

ஒட்டியோணத்ளதப் போலைின் மளைவியோல் அணிந்திருக்க முடியோது. நோகன் 

கூறியது சபோய் என்பளத மன்ைன் உணர்ந்தோன்.  

Q34 முேல் Q40 ேமையுள்ள ேினோக்களுக்கு தைற்கண்ட பகுேியிைிருந்து 
ேிமடகமளக் கண்டறிந்து எழுது. (22 ைேிப்பபண்கள்) 

 

Q34  ரோணியின் ஒட்டியோணத்தின்  ிறப்புகள் யோளவ? ( 3ம ) 

             

             

             

             

Q35. உளடந்த ஒட்டியோணத்ளதச்  ரிச ய்ய ஏன் போலன் 
கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோன்?      ( 3 ம ) 

      

             

             

             

             

  

   Q36.  போலன் ஒட்டியோணத்ளதச் ச ய்து முடிக்க இரண்டு வோரங்கள் எடுத்துக்  
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            சகோண்டதற்குக் கோரணம் என்ை ?   ( 3ம ) 

      

             

             

             

             

 

 

Q37  மன்ைன் எவற்ளறக் சகோடுத்துப் போலளைக் சகளரவித்தோன் ? ( 
2ம ) 

 

             

             

             

             

           

Q38  போலைின் மளைவி எதைோல் மன்ைைின் முன் நிறுத்தப்பட்டோள்? ( 3 
ம ) 
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Q39 “போலைின் மளைவிளயப்  போர்த்த மன்ைனுக்கும் ரோணிக்கும்  ிரிப்பு 
வந்துது ஏன்? ( 4ம ) 

 

             

             

             

             

 

Q40. நோகன் கூறியது சபோய் என்பளத மன்ைன் எவ்வோறு அறிந்து 
சகோண்டோன் என்பளத விளக்கி உன் நண்பனுக்கு குறிப்பு எழுது. ( 4ம ) 

 

 

   அன்புள்ள   

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Enjoy the best Tamil tuition in Singapore  

Call 66186567 now, and take FREE trial class! 

Do you want your child to experience the modern, interactive, game based and blended 
learning at Singapore's top and the largest premium private Tamil school? 

 

We are delighted to announce the commencement of 2017 Registration. Take FREE trial class 
at any of our three Centres, and experience how we make learning Tamil FUN & EASY. 

Premium Tamil classes available for all levels, including N2, K1, K2, Primary and Secondary. 

What can you expect? 
* Proven rapid improvement in grade 
* Game based learning 
* Blended learning using the World's first Tamil E-Learning Platform 
* Highly qualified MOE Experienced local teachers 
* Plenty of time slots to choose from 
* Flexibility to take online or face to face classes 
* Choice of small group tuition or one-to-one classes 
* Monitor the progress of your child through our School Managemment System 
* Excellent materials (printed and online) 
* Emphasis on speaking Tamil 
* Three Centres conveniently located very near MRTs 

 

More details available at: 

http://tamilcube.com/tamil-tuition/ 

Book a trial class online: 
http://tamilcube.com/tamil-tuition/trial-class/ 

Register online: 
http://tamilcube.com/tamil-tuition/register/ 

 

Call Tamilcube hotline 66186567 today, and start learning Tamil from the true experts! 

http://tamilcube.com/tamil-tuition/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftamilcube.com%2Ftamil-tuition%2Ftrial-class%2F&h=-AQFsQ4a2AQGENEYyygd_NI_cKeVXsbUz5UPDUELQAzsH-A&enc=AZNuP_plGuYtbKW4NnglHbB-ON4y18jRgF0TmiTBObyrUlmBlb-PWJGNmvQuegF0n-CAINkuszUKHXBWlpI5DUf2dsDY4KmCDj1GVi1srBpJwRC09y7ph6QPg_J7ZjR6YXf3l6R5keUT75i3vZFXPQlrUGEOJysf_Mq90MrXm3Dv1ZTPpj_JnnZbOBYq1019L62KP3Z8lcSBpmvsz8OBqlrs&s=1
http://tamilcube.com/tamil-tuition/register/
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Top Tamil Assessment books & Test papers 

Revised Editions based on latest MOE syllabus. Authored by experienced local teachers. For all levels: 
Nursery, Kindergarten, Primary & Secondary. Order today and enjoy FREE HOME DELIVERY! 

 

Are you buying the right Tamil books for your child? 

 

Learn Tamil from the true experts! Practice with Singapore's top selling Tamilcube Tamil test 
papers and Tamil Assessment Books for all levels, Nursery to Secondary including PSLE and O-
Level. 

 

Based on the latest MOE syllabus, Tamilcube Assessment Books and Guides are authored by 
MOE experienced local teachers and provide you the unfair advantage to ace the Tamil exams! 

 

Our fast selling titles include PSLE Tamil oral guide and PSLE Tamil composition guide. 

FREE HOME DELIVERY within Singapore for a limited period! 

 

Call 66186567 or order online now! 

http://tamilcube.com/publication.aspx 

 
  

http://tamilcube.com/publication.aspx
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Tamil online - Fun & Easy: Tamilcube Academy 

Practice unlimited number of Tamil Exam Questions from anywhere anytime for FREE. Available for 

all levels from Kindergarten to Secondary. 

 

Are you still buying OLD test papers & worksheets and OUTDATED assessment books for 
your DIGITAL AGE child?  
 
 
Experience new age learning through the world's first Tamil E-learning Platform, 
Tamilcube Academy. Tamil Exam practice questions are available for all levels including 
Kindergarten, Primary and Secondary. 
 
 
Learn Tamil from the true experts. Register and grab your free membership today, and, watch 
the rapid progress of your child! 
 
http://academy.tamilcube.com/ 
 
 
 

 

 

http://academy.tamilcube.com/

