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தேர்வுத்ோள் -1 

அ ெிரிவு 

A1 தவற்றுமை            (10 ைேிப்பெண்கள்) 

Q1 முேல் Q5 வமையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கமள நிைப்புவேற்கு ைிகப் 

பொருத்ேைான தவற்றுமை உருபு ப ால்மைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் 

ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.   

 

1. வெற்றி என்பது ெிடாமுயற்சியும் கடின உழைப்பும்தான்    

   ________________________ மாணெர்கள் உணர வெண்டும். 

2. எனக்குக் கிழடத்த ___________________________ தான் நான் வதாடர்ந்து  

  முயற்சி வசய்யும் சக்திழயப் வபற்வறன்.  

3. தன்னலமற்ற _________________________ தியாகவம இன்று சிங்கப்பூழர  

  தழல சிறந்த நாடாக்கி இருக்கிறது. 

4. பைங்காலங்களில் நெராத்திரி ெிைாெிற்காக ெிஜயதசமி அன்று, வகாலு 

தரிசனத்திற்கு ______________________ மட்டுவம அனுமதி இருந்தது. 

5. பாரி மன்னன் முல்ழலக் வகாடி படர தன் __________________  

  வகாடுத்துெிட்டு அரண்மழனக்கு நடந்வத வபானான். 

 
1.  1. என்பது 
 2. என்பழத 
 3. என்பதால் 
 4. என்பதின் 
 
2.  1. வதால்ெிக்கு 
 2. வதால்ெிழய 
 3. வதால்ெியால் 
 4. வதால்ெியின் 
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3.  1. எண்ணற்வறாரின் 

 2. எண்ணற்வறார்கழள 
 3. எண்ணற்வறாரால் 
 4. எண்ணற்வறார்களுக்கு 
 
4.  1. வபண்களுக்கு 
 2. வபண்கழள 
 3. வபண்களால் 
 4. வபண்களின் 
 
5.  1. வதருக்கு 
 2. வதரின் 
 3. வதரில் 
 4. வதழர 
 
 

A2 ப ய்யுள் / ெழபைாழி     (10 ைேிப்பெண்கள்) 

Q6 முேல் Q10 வமையுள்ள ப ய்யுள்/ெழபைாழிமய நிமைவு ப ய்வேற்கு 

ஏற்ை ப ால்மைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.  

Q6. மந்திரிக்கு அைகு ெரும்வபாருள் _________________________ .  

(1)  புழதத்தல்   

 (2)  வகட்டல்  

 (3)  வசமித்தல் 

 (4)  உழரத்தல்    

Q7. கற்றது ழகமண்ணளவு, கல்லாதது __________ . 

(1) மனதளவு   

 (2) ழகயளவு 

 (3) ொனளவு    

(4) உலகளவு 
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Q8. __________ அருழம வெயிலில் வதரியும். 

1) சூரியனின்   

 (2) மழையின் 

 (3) வெள்ளத்தின்  

 (4) நிைலின்  

Q9. சிறு __________ பல் குத்த உதவும். 

(1) வபாருளும்   

(2) துரும்பும்   

 (3) குச்சியும்   

 (4) கத்தியும் 

Q10. தன்ழனத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காொக்கால்  

     தன்ழனவய _________________________ சினம்.  

(1)  காக்கும்   

 (2)  ெருத்தும் 

 (3)  ெஞ்சிக்கும் 

 (4)  வகால்லும்    
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A3 அமடபைாழி / எச் ம்     (10 ைேிப்பெண்கள்) 

Q11 முேல் Q15 வமையுள்ள அமடபைாழி / எச் த்மே நிமைவு ப ய்வேற்கு 

ஏற்ை பொருத்ேைான ப ால்மைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் 

ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு. 

  

1. ராமன் தன் ____________________ வதாழள ெிரித்து அம்ழப உழடத்தான் 

 1. பரந்த 

 2. சிறந்த 

 3. பறந்த 

 4. மறந்த 

 

2. ெகுப்பில் _____________________ மாணெர்கள் ஆசிரியர் ெருழகக்காக  

  காத்திருந்தனர். 

 1. அமர்ந்த 

 2. குடிவயறிய 

 3. ெந்வதறிய 

      4. பார்த்த 

 

3. வெற்றிழய அழடய _______________ உழைப்பும் ெிடாமுயற்சியும் வதழெ 

 1. சிறந்த 

 2. கடின 

 3. வமதுொன 

 4. சரியான 
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4. நாழயப் பார்த்து _______________________ குைந்ழத பறீிட்டு அைத்  

  வதாடங்கியது. 

 1. சிரித்த  

 2. பிரிந்த 

 3. பயந்த 

 4. நயந்த 

 

5. நல்ல வபயர் ____________________ நாட்கள் வசல்லும் 

 1. வசால்ல 

 2. எடுக்க 

 3. வபச  

 4. பார்க்க 

 

A4 முன்னுணர்வுக் கருத்ேைிேல்    (10 ைேிப்பெண்கள்) 

ெின்வரும் ெகுேியில்  Q16 முேல்  Q20 வமையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கமள 

நிைப்புவேற்கு ஏற்ை ப ாற்கள் இப்ெகுேியின் அடியில் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. அவற்ைிைிருந்து ஒவ்பவாரு தகாடிட்ட 

இடத்மேயும் நிைப்புவேற்கு ஏற்ை ைிகச்  ரியான விமடமயத் 

தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மண அமடப்புக்குைிக்குள் எழுது.  

 

ஒரு நாள் ெிெசாயி தான் கட்டி இருந்த ழகக்கடிகாரத்ழதத் தன் 

குடிழசக்குள்  16. ___________________________ெிட்டார். அது அெரது 

திருமணத்தின்வபாது மழனெி அெருக்கு ஆழசயாகப் பரிசளித்த 

ழகக்கடிகாரம். அெர் அந்த இடத்ழதச் சுற்றி வதடிப்பார்த்துெிட்டார், 

அெருக்கு அந்தக் ழககடிகாரம் 17. _______________________. 
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நிலத்தில் சிறுெர்கள் ெிழளயாடிக் வகாண்டு இருந்தனர். அெர்கழள 

அழைத்து தன் ழகக்கடிகாரம் வதாழலந்துெிட்டது, அழதக் கண்டுபிடித்துக் 

வகாடுப்பெர்களுக்கு நல்ல பரிசு ஒன்று வகாடுப்வபன் என்றார். 

சிறுெர்கள் ஆர்ெமுடன் குடிழசக்குள் வசன்று வதட ஆரம்பித்தனர். சிறிது 

வநரத்தில் அெர்கள் வெளிவய ெந்து தங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியெில்ழல 

என்று வசால்லிெிட்டுக் கிளம்பிெிட்டனர். 

ஒரு சிறுென் மட்டும் மீண்டும் ெந்து எனக்கு இன்வனாரு 

18._______________________ வகாடுங்கள் நான் வதடித் தருகிவறன் என்றான். 

ெிெசாயியும் சம்மதித்தார். 

குடிழசக்குள் வசன்ற சிறுென் சிறிது வநரத்தில் ழககடிகாரத்துடன் வெளிவய 

ெந்தான். அழதப் பார்த்த ெிெசாயி 19._______________________ எப்படி 

உன்னால் மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது என்று வகட்டார். 

“நான் உள்வள வசன்று தழரயில் அழமதியாக உட்கார்ந்து காதுகழள 

20.____________________________ எந்தத் திழசயில் இருந்து டிக் டிக் சத்தம் 

ெருகிறது என்று வகட்வடன். பிறகு சுலபமாக கண்டுபிடித்து எடுத்து 

ெந்வதன்,” என்றான். 

 

16.   1. காணாமல் 

  2. வதாழலத்து 

  3. கிழடத்து 

  4. வபாட்டு 
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17.   1. வதரியெில்ழல 

  2. கிழடக்கெில்ழல 

  3. மழறயெில்ழல 

  4. பார்க்கெில்ழல 

 

18.   1. வெழல 

  2. வதாைில் 

  3. ொய்ப்பு 

  4. ெசதி 

 

19.   1. அதிர்ச்சியுடன் 

  2. ஆச்சரியத்துடன் 

  3. கெழலயுடன் 

  4. கலெரத்துடன் 

 

20.  1. வமன்ழமயாக்கி 

  2. கூர்ழமயாக்கி 

  3. சுத்தமாக்கி 

  4. பழுதாக்கி 

 

B5 பேரிவுவிமடக் கருத்ேைிேல்    (8 ைேிப்பெண்கள்) 

ெின்வரும் கமேமயக் கருத்தூன்ைிப் ெடி. 

ஒரு நாட்டில் உப்பு ெியாபாரி ஒருென் இருந்தான்.  அென் தினந்வதாறும் 

ஒரு கழுழதயின் மீது உப்பு  மூட்ழடகழள ஏற்றி ஊருக்குள் வபாய் 

ெியாபாரம் வசய்து ெருொன். வபாகும் ெைியில் ஒரு ஆறு இருந்தது. அந்த 
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ஆற்ழறக் கடந்துதான் ஊருக்குள் வபாக வெண்டும். ஒரு நாள் உப்பு 

ெியாபாரி ெைக்கம் வபால கழுழதயின் முதுகில் உப்பு மூட்ழடகழள 

ஏற்றிக் வகாண்டு ெியாபாரத்திற்கு கிளம்பிச் வசன்றான். 

ெைியில் உள்ள ஆற்ழற கழுழத கடந்த வபாது எதிர்பாராமல் கழுழதயின் 

கால் ெழுக்கிெிட்டது. எனவெ, கழுழத தடுமாறி ஆற்றுக்குள் ெிழுந்து 

ெிட்டது. கழுழத தெறி ெிழுந்ததால் அதன் முதுகில் இருந்த உப்பு மூட்ழட 

நழனந்து ெிட்டது. கழுழதழய ெியாபாரி வமல்ல தூக்கிெிட்டான். ஆனால், 

நீரில் மூழ்கியதால் உப்பு மூட்ழட நழனந்தது. அது ஒரு சில நிமிடத்தில் 

அப்படிவய, தண்ணரீில் கழரந்து பாதி மூட்ழடயாகிெிட்டது. எனவெ, கழுழத 

முதுகில் இருந்த உப்பு மூட்ழட வெறும் சாக்குப் வபால கனமில்லாமல் 

ஆகிெிட்டது இப்வபாது கழுழதக்கு முதுகில் சுழமவய வதரியெில்ழல. 

கழுழதக்கு மிகுந்த சந்வதாஷம். ஆனால் ெியாபாரிக்கு வபரிய நஷ்டம். 

ெியாபாரம் வசய்ய ெைியில்லாமல் கழுழதழய ஓட்டிக்வகாண்டு ெடீ்டிற்குத் 

திரும்பினான். 

மறுநாளும் ெைக்கம் வபால ெியாபாரி உப்பு ெியாபாரத்திற்கு கிளம்பினான். 

கழுழத முதுகில் இருந்த உப்பு மூட்ழட கழுழதக்கு கனமாக இருந்தது. 

கழுழத வமல்ல நடந்து ஆற்றுப் பாலம் அருவக ெந்தது. திடீவரன அதற்கு 

முந்ழதய நாள் நிழனவு ெந்தது. எனவெ, வமல்ல தடுமாறுெது வபாலச் 

வசய்து சட்வடன்று ஆற்றுக்குள் ெிழுந்தது. அடுத்த நிமிடம் கழுழத முதுகில் 

இருந்த உப்பு மூட்ழட நீரில் கழரந்து ெிட்டது. இன்றும் கழுழதக்கு முதுகில் 

சுழம இல்லாது வபாய்ெிட்டது. கழுழத தனது தந்திரத்தால் வதாடர்ந்து 

இழதவய வசய்துெந்தது. இதனால் தினமும் ெியாபாரத்திற்குப் வபாக 

முடியாமல் ெியாபாரி வதாடர்ந்து சிரமப்பட்டான். அெனுக்கு வமல்ல 

வமல்ல கழுழதயின் தந்திரம் புரிந்தது. எனவெ, அதற்கு ஒரு நல்ல பாடம் 

கற்பிக்க நிழனத்தான். 
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அன்று கழுழத முதுகில் ெைக்கம் வபால உப்பு மூட்ழடழய ஏற்றெில்ழல 

ெியாபாரி. மாறாக, பஞ்சு நிழறந்த ஒரு சாக்கு மூட்ழடழய கழுழத 

முதுகில் ஏற்றினான். கழுழத ெைக்கம் வபால ஆற்றுப் பாலத்தின் அருவக 

ெந்தது. எதிர்பாராமல் கால் தடுமாறுெதுவபாலத் தடுமாறி ஆற்றிற்குள் 

ெிழுந்தது. மூட்ழடயில் இருந்த பஞ்சு நீரில் நழனந்தது. கழுழதயின் 

முதுகில் இருந்த பஞ்சு மூட்ழட முன்ழபெிட அதிகமாகக் கனத்தது. 

கழுழதயும் மிகவும் சிரமப்பட்டு ஆற்ழறக் கடந்து கழரக்கு ெந்து வசர்ந்தது. 

தனது ஏமாற்று வெழல இவ்ெளவு நாள் தன்ழனக் காப்பாற்றிெந்த 

ெியாபாரிக்குத் வதரிந்து ெிட்டத்ழத எண்ணி வெட்கப்பட்டது. இனி 

வநர்ழமயாக நடக்க முடிவெடுத்தது. 

 

Q21 முேல் Q24 வமையுள்ள வினாக்கள் தைற்கண்ட ெகுேிமயபயாட்டி 

அமைந்துள்ளன. ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் உரிய ைிகப் பொருத்ேைான 

விமடமயத் தேர்ந்பேடு.  

21. நழனந்த மூட்ழடயின் சுழம குழறய காரணம் என்ன? 

1. மூட்ழடயில் இருந்த பஞ்சு தண்ணரீில் கழரந்து சுழம குழறந்தது. 

2. மூட்ழடயில் இருந்த உப்பு தண்ணரீில் வகாட்டி சுழம குழறந்தது. 

3. மூட்ழடயில் இருந்த உப்பு தண்ணரீில் கழரந்து சுழம குழறந்தது. 

4. மூட்ழடயில் இருந்த பஞ்சு தண்ணரீில் வகாட்டி சுழம குழறந்தது. 

 

22. கழுழத ஏன் தினமும் ஆற்றுக்குள் ெிைத் வதாடங்கியது? 

1. தினமும் கால் ெழுக்கி தடுமாறியதால். 

2. தினமும் ெியாபாரி ஆற்றுக்குள் தள்ளிெிட்டதால். 

3. தினமும் முதுகின் சுழமழய தண்ணரீில் நழனக்க வெண்டும்  என்பதால். 

4. தினமும் முதுகின் சுழமழய குழறக்கச் வசய்த தந்திரத்தால். 
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23. ெியாபாரி ெைக்கதிற்கு மாறாக என்ன வசய்தான்? 

1. ெியாபாரத்துக்கு வெறு ெைிவய வசன்றான். 

2. ஆற்ழறக் கடக்கும்வபாது கழுழதழயப் பிடித்துக்வகாண்டான். 

3. ெியாபாரத்துக்கு உப்பிற்கு பதிலாகப் பஞ்ழச ழெத்தான். 

4. வெறு புதிய கழுழதயுடன் ெியாபாரத்துக்கு வசன்றான். 

 

24. கழுழத எப்வபாது தன் தெற்ழற உணர்ந்தது? 

1. நழனந்த பஞ்சு மூட்ழட முன்ழப ெிட கனத்த வபாது. 

2. சிரமப்பட்டு முதுகின் சுழமழயத் தூக்கிச் வசன்றவபாது. 

3. ஆற்றுக்குள் கால் தடுமாறி ெிழுந்தவபாது. 

4. தான் ஏமாற்றியது ெியாபாரிக்குத் வதரிந்துெிட்டது என்று நிழனத்த 

வபாது. 

 

ப ாற்பொருள்           (2 ைேிப்பெண்கள்)       

வினா Q25 இடம் பெற்றுள்ள ப ால்ைின் பொருமள உணர்த்தும்  ரியான 

ப ால்மைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து  தேர்ந்பேடு  

 

25. ேந்ேிைத்ோல்   1. மந்திரத்தால் 

     2. புத்திசாலித்தனத்தால் 

     3. சூழ்ச்சியால் 

     4. சமவயாசிதத்தால் 

  



© Tamilcube Learning Centre    11  http://tamilcube.com 

 

“ஆ” ெிரிவு 

C6 ஒைி தவறுொட்டுச் ப ாற்கள்    (8 ைேிப்பெண்கள்) 

ெின்வரும் ெகுேியில்  Q26 முேல் Q29 வமையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கமள 

நிைப்புவேற்குப் பொருத்ேைான ஒைி தவறுொட்டுச் ப ாற்கள் 

இப்ெகுேியின் அடியில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன  .அவற்ைிைிருந்து 

 ஒவ்பவாரு தகாடிட்ட இடத்மேயும் நிைப்புவேற்கு ஏற்ை ைிகச்  ரியான 

விமடமயத் தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மண அமடப்புக்குைிக்குள் 

எழுது .  

 

Q26. இன்ழறய அறிெியல் பாடம் மிகவும் சுொரசியமாக இருந்தது.     

வசவ்ொய் ________________ பூமியிலிருந்து வெகு வதாழலெில் உள்ளது 

என்பழத நான் கற்றுக்வகாண்வடன். 

 

Q27. யாழனகழளக் கூட்டங்கூட்டமாகக் காணலாம்.  அழெ      ________________ 

புல்வெளியில் ொழும். 

 

Q28. அகிலா ஏழை மக்களின் மீது ________________ வகாண்டாள்.      அெள் 

அெர்களுக்கு உதெ நன்வகாழட அளித்தாள். 

 

Q29. அரசர் வெட்ழடயாட காட்டுக்குச் வசன்றார். அெர் ெிடுத்த     

________________ மாழனக் வகான்றது. 

 

1) பறந்த   2) வகால்   3) பரந்த 

4) பாணம்    5) இரக்கம்                             6)  பானம் 

7) இறக்கம்      8) வகாள் 
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அதிகப் வபாருட்கள் 
வகாண்டு 

ெருவொருக்குச் 
சிறப்புப் பரிசுகள் 
காத்திருக்கின்றன. 

முதல் பரிசு  
100 வெள்ளி வராக்கம். 

இரண்டாம் பரிசு  
உணவு பற்றுச்சீட்டு. 

வபாட்டிகளில் வெற்றி 
வபறுபெர்களுக்கு 
ெரெிருக்கும் 
சிங்கப்பூர் 

மறுபயனடீ்டு 
மாநாட்டில் 

பங்வகற்கும் மாவபரும் 
ொய்ப்பு 

ெைங்கப்படும். 
 

D7 கருத்து விளக்கப்ெடக் கருத்ேைிேல்   (10 ைேிப்பெண்கள் ) 

ெின்வரும் விளம்ெைத்மே கருத்தூன்ைிப் ெடி 

            மறுபயனடீ்டு நாள்         
                              
 
10 நெம்பர் 2016                        
ஜுவராங் சமூக மன்றம்                         
காழல 9.30 மணி முதல்                 
மாழல 6 மணி ெழர                     
    

          
 
மறுபயனடீ்டுப் வபாருள்கழளக் வகாண்டு ெந்து வகாடுங்கள். 
அெற்றுக்குப் பதிலாக வராக்கவமா, பற்றுச்சீட்டுகவளா  வபற்றுச் 
வசல்லுங்கள் !!!! 
 
      கேம்ெ நிகழ்ச் ிகள்  
 
மறுபயனடீ்டுத் தாட்கழளக்வகாண்டு 
உருெம் அழமக்கும் வபாட்டி!                                     
அலங்காரக் வகாப்ழபகள் ெடிெழமக்கும்  
வபாட்டி!!                         
மறுபயனடீ்டுப் வபாருள்கழளவகாண்டு 
பயனுள்ள வபாருட்கள் வசய்யும் வபாட்டி!  
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Q30 முேல் Q33 வமை இடம்பெற்றுள்ள வினாக்கள் முன்ெக்கத்ேில் 

ேைப்ெட்டுள்ள விளம்ெைத்மே அடிப்ெமடயாகக்பகாண்டு அமைந்து 

உள்ளன. ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் உரிய ைிகப் பொருத்ேைான 

விமடமயத் தேர்ந்பேடு. 

 

1. மிகுதியான மறுபயனடீ்டுப் வபாருள்கழளக் வகாண்டு ெருபெர்களுக்கு 

என்ன கிழடக்கும்? 

  1) பற்றுச்சீட்டுகளும் உணவுப்வபாருட்களும் 

  2) வராக்கமும் உணவுப்வபாருட்களும் 

  3) வராக்கமும் பற்றுச்சீட்டுகளும் 

  4) பரிசுகளும் பற்றுச்சீட்டுகளும் 

 

2. மறுபயனடீ்டு மாநாட்டில் கலந்துக் வகாள்ள என்ன வசய்ய வெண்டும்? 

  1) ெிளம்பரத்ழத வெட்டிக் வகாண்டுெர வெண்டும். 

  2) மறுபயனடீ்டுப் வபாருள்கழளக் வகாண்டுெர வெண்டும். 

  3) வபாட்டியில் வெற்றிவபற வெண்டும். 

  4) வபாட்டியில் கலந்துவகாள்ள வெண்டும். 

 

3.   மறுபயனடீ்டு நாள் ஏன் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது? 

   1) மக்கழள மறுபயனடீ்டுக் கண்காட்சிக்கு ஈர்க்க. 

   2) வபாருள்களின் மறுபயனடீ்ழட ஊக்குெிக்க. 

   3) மக்கள் வபாட்டியில் பங்வகடுக்க. 

   4) மக்களுக்குப் பரிசுகள் ெைங்க. 
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4. மறுபயனடீ்டின் அெசியம் பற்றி ெிைிப்புணர்வு ஏற்பட என்வனன்ன 

வசய்யலாம் என்று உன் கருத்துகழள கூறவும். 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

D8 சுயவிமடக் கருத்ேைிேல்         (22 ைேிப்பெண்கள்) 

ெின்வரும் ெகுேிமயக் கருத்தூன்ைிப் ெடி. 

ஓரு நாள், பாலன் அென் ெடீ்டுப் பரழணச் சுத்தம் வசய்து வகாண்டிருந்தான். 

அப்வபாது அதுெழர அென் கெனித்திராத ஒரு மாயப் புத்தகத்ழதக் 

கண்வடடுத்தான். 

அது ஒரு மிகப் பழைய புத்தகம். பக்கங்கள் மஞ்சள் படிந்து மடித்துப் 

வபாயிருந்தன. பக்கங்கழளத் திருப்புழகயில் மிகக் கெனம் 

வதழெயிருந்தது. இல்லாெிட்டால் பக்கங்கள் உதிரத் வதாடங்கின. 

அென் அந்தப் புத்தகம் மந்திர மாயங்கழளப் பற்றியது என்று அறிந்து 

வகாண்டான். எத்தழனவயா முழற படிக்க முயன்றும் அென் ஒவர ஒரு 

பத்தியில் உள்ள கருத்ழத மட்டும் வதரிந்துவகாள்ள முடிந்தது. மற்றழெ 

அெனுக்குப் புரியெில்ழல. 

அந்தப் பத்தியில் கருங்கடற் கழரயில் கிடக்கும் மாய சக்தி மிக்க ஒரு 

கறுப்புக் கூைாங்கல்ழலப் பற்றிச் வசால்லப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கல்லால் 

எழதத் வதாட்டாலும் அழதத் தங்கமாக மாற்றி ெிடுமாம். அந்தக் கல்ழல 

எப்படிக் கண்டுவகாள்ெது என்றும் அந்தப் புத்தகத்தில் வசால்லப் 
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பட்டிருந்தது. வதாட்டுப் பார்த்தால் மற்ற கற்கள் எல்லாம் பனிக்கட்டிவபால் 

குளிராய் இருக்க, அந்தக் கல் மட்டும் வெதுவெதுப்பாய் இருக்குமாம். 

இழதத் வதரிந்து வகாண்ட பாலனுக்கு இருப்புக் வகாள்ளெில்ழல. கருங்கடற் 

கழர வநாக்கி உடவன புறப்பட்டான். 

அங்கு தினமும் காழலயிலிருந்து மாழல ெழர அென் ஒவ்வொரு கல்லாய் 

வதாட்டுப் பார்த்துத் வதடத் துெங்கினான். கடற்கழரயில் கண்ணுக்வகட்டிய 

தூரம்ெழர கருங்கூைாங்கற்கள் கிடந்தன. அெனுக்கு ஒரு முழற வசாதித்த 

கல்ழல மறுபடி மறுபடி வசாதிக்காமல் இருக்க வெண்டுவம என்ற கெழல 

ெந்து ெிட்டது. வசாதித்த கல்ழலக் கடலுக்குள் உடவன எறிந்து ெிட்டால் 

குைப்பம் ெராது என்று வயாசித்து, அதன்படிவய ஒவ்வொன்றாகக் கற்கழளக் 

கடலுக்குள் எறிந்தான். 

பல மாதங்களும் ெருடங்களும் கடந்து வபாயின. கல்லும் கிழடக்கெில்ழல, 

அெனும் ெிடுெதாய் இல்ழல. கற்கழளத் வதாட்டுப் பார்த்து கடலுக்குள் 

எறியும் பணி அெனுக்கு  அனிச்ழசச் வசயல் வபால் ஆகி ெிட்டது. 

ஒரு நாள் மாழல, மிகுந்த வதடலுக்குப் பிறகு கழளத்துப்வபாய் 

கடற்கழரழய ெிட்டுச் வசல்லும்வபாது ஒரு கறுப்புக் கூைாங்கல் அென் 

கண்ணில் பட்டது. அழதக் ழகயில் எடுத்தான். அது வெதுவெதுப்பாய் 

இருந்தது. ஆனால், பல ெருடப் பைக்கத்தால், எப்வபாழுதும் வபால் அழதயும் 

வயாசிக்குமுன் கடலில் தூர எறிந்து ெிட்டான். 

வசய்யும் வசயல்களில் எப்வபாழுதும் கருத்தும் கெனமும் வதழெ. 

பைக்கங்களுக்கு அடிழமயாெழதத் தெிர்க்க வெண்டும். 
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Q34 முேல் Q40 வமையுள்ள வினாக்களுக்கு தைற்கண்ட ெகுேியிைிருந்து 

விமடகமளக் கண்டைிந்து எழுது . 

1. பாலனுக்கு மாயப் புத்தகம் எப்படிக் கிழடத்தது?    (2 மதிப்வபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. பாலனுக்குக் கிழடத்த புத்தகம் எத்தழகயது?  (3 மதிப்வபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. பாலன் புத்தகத்திலிருந்து என்ன வதரிந்து வகாண்டான்?  (3 மதிப்வபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. பாலன் மாயக்கல்ழல கண்டுபிடிக்க கழடப்பிடித்த உத்தி என்ன? ஏன்? 

            (3 மதிப்வபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. அனிச்ழசச் வசயல் எனும் வதாடர் எழதக் குறிக்கிறது? 

            (4 மதிப்வபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. பாலன் ஏன் கல்ழலக் கடலுக்குள் ெசீினான்?         (3 மதிப்வபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. வதடிய கல் ழகக்குக் கிழடத்தும் பாலன் ஏன் அழத கடலுக்குள் 

ெசீிவயறிந்தான் என்று உன் நண்பனுக்கு கடிதம் மூலம் வதரியப்படுத்து. 

           (4 மதிப்வபண்கள்) 

அன்புள்ள _______________, 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

இப்படிக்கு, 

________________________ 
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தேர்வுத்ோள் -2 

‘அ’ ெிரிவு 

A1 தவற்றுமை 

Q1 முேல் Q5 வமையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கமள நிைப்புவேற்கு ைிகப் 

பொருத்ேைான தவற்றுமை உருபு ஏற்ை ப ால்மைக் 

பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.  (10 

ைேிப்பெண்கள்) 

 
Q1. ‘தஞ்சாவூரு மண்ணு எடுத்து தாமிரபரணி தண்ணிய ெிட்டு ’எனும் தமிழ்த் 

_______________________ முன்னாள் அதிபர் எஸ்.ஆர்.நாதனின் இறுதிச் சடங்கு 

நிகழ்வுகள் வதாடங்கியது.  
(1) திழரப்பாடழல 
(2) திழரப்பாடலின் 
(3) திழரப்பாடலுடன் 
(4) திழரப்பாடலுக்கு 

 
Q2.ஆயிரத்திற்கும் வமற்பட்வடார் கூடியிருந்த பல்கழலக்கைக 

___________________________ திரு நாதனுக்குப் பிடித்தமான‘ வபாற்காலம் ’

திழரப்படப் பாடல் முழுழமயாக ஒலித்தது. 
(1) கலாச்சார நிழலயத்தில்  
(2) கலாச்சார நிழலயத்திற்கு 
(3) கலாச்சார நிழலயத்ழத 
(4) கலாச்சார நிழலயத்தின் 
 

Q3.  ‘தஞ்சாவூரு மண்ணு’ என்னும் ____________________ வபால பல்வெறு 

இனங்களும் பாரம்பரியங்களும் ஒன்றிழணந்து இன்று நாம் காணும் சிங்கப்பூர் 

இருப்பதாக திரு நாதன் உருெகப்படுத்தி  பார்த்தார் . 
(1) பாடழலப்  
(2) பாடலுக்குப்  
(3) பாடலாய்  
(4) பாடலால் 
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Q4. பிரதமர் லீ சியன் லூங் உட்பட எழுெர் திரு ______________ புகழுழர 

ொசித்தனர். 

(1) நாதனுக்கு  
(2) நாதழன  
(3) நாதனுடன் 
(4) நாதனால் 

 
Q5.  நம் நாட்டின் _______________ நிர்ணயித்த பல முக்கிய நிகழ்வுகழள வநரில் 

கண்டெர் திரு நாதன் என்று புகழுழர ொசித்தார் பிரதமர். 
(1) ெரலாற்றுடன்  
(2) ெரலாற்றில்  
(3) ெரலாற்ழற 
(4) ெரலாற்றுக்கு 
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A2 ப ய்யுள் / ெழபைாழி 
Q6 முேல் Q10 வமையுள்ள ப ய்யுள்/ெழபைாழிமய நிமைவு 

ப ய்வேற்கு ஏற்ை ப ால்மைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் 

ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு.  (10 ைேிப்பெண்கள்) 

Q6. எறும்பு ஊரக் கல்லும் _________________. 
   

       (1)  சரியும்  
     (2)  ெளரும் 
     (3)  வதயும்  
    (4)  சறுக்கும்   

Q9. மந்திரிக்கு அைகு _________________ உழரத்தல். 
   
 (1) கற்றுணர்ந்து 
 (2) ெரும்வபாருள் 
 (3) ெிருந்வதாடு 
 (4) வபருழமயுடன்  

Q7. _________________ ழகெிவடல் 
   
 (1) இயல்ெது 

 (2) ஓதுெது 
 (3) ஏற்பது 
 (4) ஊக்கமது 

Q8. ெருமுன்னர்க்  காொதான் _________________ எரிமுன்னர் 
ழெத்தூறு வபாலக் வகடும். 

   
 (1) கல்ெி 
 (2) அரசு 
 (3) ொழ்க்ழக   
 (4) உதெி 
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Q10. _________________ கல்ெி சிழலயில் எழுத்து.  
   
 (1) இளழமயில் 
 (2) முதுழமயில் 
 (3) ஏழ்ழமயில் 
 (4) பருெத்தில் 
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A3 அமடபைாழி / எச் ம் 
Q11 முேல் Q15 வமையுள்ள அமடபைாழி / எச் த்மே நிமைவு 

ப ய்வேற்கு ஏற்ை பொருத்ேைான ப ால்மைக் 
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடு. (10 
ைேிப்பெண்கள்) 
 
11.  ெிழளயாடிெிட்டு ெடீு திரும்பிய அண்ணனின் சட்ழட மிகவும் 
_______________    இருந்தது. 
     (1) அைகாக 
       (2) சுத்தமாக 

       (3) அழுக்காக 

       (4) மடிப்பாக 

 

12. மவலசியாெில் உள்ள இரட்ழடக் வகாபுரம் ஆசியாெில் உள்ள 

___________________ கட்டடங்களில் ஒன்றாகும். 

 (1) அைகான 

(2) உயரமான 

(3) வபரிய 

(4) நெனீமான 

 

13. பாட்டி ெடீ்டுத் வதாட்டத்திலுள்ள மாமரத்தில் நிழறய மாம்பைங்கள் 
_______________  வதாங்கின. 

(1)  பழுத்து 

(2) அழுகி 

(3) இனிப்பாக   

(4) ெரிழசயாக 
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14.  ரெி ________________ கட்டுழர கருத்துடன் பிழையின்றி இருப்பதாகக் கூறி 

ஆசிரியர் அெழனப் பாராட்டினார்.  

(1)  தீட்டிய 

(2) ெழரந்த 

(3) வசதுக்கிய 

(4)  எழுதிய 

 

15.  மழை ெருெதற்கு அறிகுறியாக ொனம் _________________ வமகங்களால் 

சூழ்ந்து இருந்தது. 

(1) வபரும் 

(2) வெண் 

(3) கரும் 

(4) நீர் 

  



© Tamilcube Learning Centre    24  http://tamilcube.com 

 

A4  முன்னுணர்வுக் கருத்ேைிேல் 
ெின்வரும் ெகுேியில்  Q16 முேல்  Q20 வமையுள்ள தகாடிட்ட 
இடங்கமள நிைப்புவேற்கு ஏற்ை ப ாற்கள் இப்ெகுேியின் அடியில் 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. அவற்ைிைிருந்து ஒவ்பவாரு தகாடிட்ட 
இடத்மேயும் நிைப்புவேற்கு ஏற்ை ைிகச்  ரியான விமடமயத் 
தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மண அமடப்புக்குைிக்குள் எழுது.  
(10 ைேிப்பெண்கள்) 
 

ஆங்கிவலா சீன பள்ளிக் குடும்பத்தின் மாணெர்கள், ஆசிரியர்கள் என சுமார் 

500 வபர் வநற்றுக் காழல ஒன்றுகூடி, தங்கள் முன்னாள் (Q16)__________ 

ஒலிம்பிக் சாதழனழய வநரில் கண்டு ஆனந்தக் கூத்தாடினர். ஆங்கிவலா சீன 

தன்னாட்சிப் பள்ளி மண்டபத்தில் வநற்றுக் காழல அெர்கள் முன்னாள் 

மாணெர் வஜாசஃப் ஸ்கூலிங் ஒலிம்பிக் ெிழளயாட்டுகளின் ஆண்களுக்கான 

100 மீட்டர் ெண்ணத்துப்பூச்சி பாணி நீச்சல் (Q17)__________ வபாட்டியில் அபார 

வெற்றி வபற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றழதப் பார்த்தனர். 

ஆங்கிவலா சீன தன்னாட்சிப் பள்ளியில் முதல் ஈராண்டுகள் படித்த 

ஸ்கூலிங், 2009-ஆம் ஆண்டில் ஃபுவளாரிடாெில் உள்ள வபாவலஸ் பள்ளியில் 

வசர்ந்தார். “இறுதிப் வபாட்டியில் பங்வகற்கும் ஸ்கூலிங்குக்கு மாணெர்களும், 

ஆசிரியர்களும் (Q18)__________ ஊட்ட ொய்ப்பளிக்கும் ெழகயில் நாங்கள் 

இந்தச் சிறப்பு வநரடிக் காட்சிக்கு ஏற்பாடு வசய்வதாம்,” என்றார் ஆங்கிவலா 

சீன தன்னாட்சிப் பள்ளியின் வபச்சாளர் ஒருெர். 

“ஸ்கூலிங் வபாட்டியில் வெற்றி வபற்றது மட்டுமல்லாது புதிய ஒலிம்பிக் 

(Q19)__________  ஏற்படுத்தியுள்ளார். இந்த நிகழ்வு சிங்கப்பூர் ெரலாற்றில் 

பல்லாண்டு காலம் நீடித்து நிழலத்திருக்கும். ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் தங்கம் 

வென்ற முதல் சிங்கப்பூரர் என்ற முழறயில் ஸ்கூலிங் (Q20)__________  

இடம்வபற்றுெிட்டார். ஏசிஎஸ் குடும்பம் மற்றும் சிங்கப்பூரின் மகன் என்ற 
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ெழகயில் ஸ்கூலிங்குக்கு எங்கள் மனமார்ந்த ொழ்த்துகள்,” என்றார் அந்தப் 

பள்ளியின் சுகாதார, உடலியல் கல்ெி, வபாழுதுவபாக்குப் பிரிெின் இயக்குநர்.  

Q16  (1) முதல்ெரின் 

(2)  ஆசிரியரின் 

(3)  மாணெரின் 

(4)  மாணெியின் 

Q17  (1)  முதல் 

(2)  வதாடக்க 

(3)  இறுதிப் 

(4)  பந்ழதய 

Q18    (1) உற்சாகம் 

(2) ஆக்கம் 

(3) ஆதரவு 

(4) மகிழ்ச்சி 

Q19   (1) மதிப்ழபயும்  

      (2) சாதழனழயயும்  

     (3)  புகழையும் 

      (4)  வெற்றிழயயும் 

Q20   (1) பள்ளியில் 

(2) வபாட்டியில் 

(3) நிழனெில்  

 (4) ெரலாற்றில் 
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B5. பேரிவுவிமடக் கருத்ேைிேல் 
ெின்வரும் கமேமயக் கருத்தூன்ைிப் ெடி. 
 

ஓர் ஊரில் அைகர்சாமி என்ற பண்ழணயார் ொழ்ந்து ெந்தார். அெருக்கு 

அந்த ஊரில் நிழறய வதன்னந்வதாப்புகள் இருந்தன. அெற்றில் ஏராளமான 

கூலியாட்கள் வெழல வசய்து ெந்தனர். அைகர்சாமி பண்ழணயாராக 

இருந்தும் கூட, கூலியாட்களுக்கு ஊதியம் வகாடுப்பதில் மிகவும் கருமியாக 

இருந்தார்; அெர் அெர்களுக்குப் வபாதுமான ஊதியம் அளிக்காமல் அதிக 

வெழல ொங்கினார்.  

கூலியாட்கள் காழல முதல் மாழல ெழர வதன்னந்வதாப்பில் வெழல 

வசய்ய வெண்டும். பிறகு அருகிலிருக்கும் காட்டிற்குச் வசன்று ஒரு கட்டு 

ெிறகு வபாறுக்கிக் வகாண்டு ெரவெண்டும். அக்கட்டுகழள அெர் நல்ல 

ெிழலக்கு ெிற்பார். இவ்வெழலகளுக்வகல்லாம் ஊதியமாக ஐந்து 

வெள்ளியும், ொழையிழலயில் சாப்பாடும் தருொர் அைகர்சாமி. 

கூலியாட்கள் எவ்ெளவுதான் ெிறகு வகாண்டு ெந்து வபாட்டாலும் அது 

அைகர்சாமிக்குத் திருப்தி அளிக்காது. "இது என்ன? ெிறகு மிகவும் குழறொக 

இருக்கிறவத," என்று அைகர்சாமி குழற கூறுொர். கூலியாட்கள் "இழல 

சிறியதாக இருக்கிறது. உணவும் குழறொக தருகிறரீ்கள்," என்று வசான்னால், 

அைகர்சாமி மிகவும் சினங்வகாள்ொர். "நீங்கள் வசய்யும் வெழலக்கு இதுவெ 

அதிகம்," என்று கூறி அச்சுறுத்துொர். கூலியாட்களும், பிழைக்க வெறு 

ெைியில்லாததால், அெர் வகாடுத்தழத ொங்கிச் வசன்றனர். புதிதாக 

வெழலயில் வசரும் ஒவ்வொருெரிடமும் முன்கூட்டிவய அைகர்சாமி 

நிெந்ேமனகமளக் கூறிெிடுெதால், கூலியாட்களும் ஒன்றும் வபசாமல் 

அெரிடம் வெழல வசய்து ெந்தனர். அதனால், அைகர்சாமிக்குப் பணத்துக்கு 

வமல் பணம் வபருகியது. 
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ஒருநாள்  பக்கத்து  ஊரிலிருந்து வெலு என்ற ஓர் இழளஞன்  

அைகர்சாமியிடம் வெழல வகட்டு ெந்தான். வெலு பார்ப்பதற்கு மல்யுத்த 

ெரீழனப்வபால் இருந்ததால், அெழனப் பார்த்ததும் அைகர்சாமிக்கு மிகவும் 

பிடித்துெிட்டது. உடவன அெனிடம் வெழலகழள எடுத்துக்கூறி 

ஊதியத்ழதயும் கூறினார். வெலுெின் தந்ழதயார் தீராத வநாயினால் 

அெதிப்பட்டுக் வகாண்டிருந்தார். அெரது மருத்துெச் வசலெிற்குப் பணம் 

வதழெப்பட்டது. அதனால், அைகர்சாமி வசான்னழதப்பற்றி வெலு 

கெழலப்படாமல் வெழல வசய்ய ஆரம்பித்தான். 

மாழலயில் வெழல முடிந்ததும் வெலு காட்டுக்குச் வசன்று, ழகயில் 

கிழடத்த சில ெிறகுகழளப் வபாறுக்கிக் ஒன்றுவசர்த்துக் கட்டாகக் 

கட்டினான்; அழதக் வகாண்டு ெந்து அைகர்சாமியின் ெடீ்டில் வபாட்டான். 

அழதப் பார்த்ததும் அைகர்சாமிக்குக் வகாபம் ெந்துெிட்டது. "நான் ஒரு கட்டு 

ெிறகல்லொ வகாண்டு ெரச் வசான்வனன். இவதன்ன ெிறகு வகாஞ்சமாக 

இருக்கிறது?" என்று வகட்டார் அைகர்சாமி. "ஐயா! நமக்குள் ஒப்பந்தம் ஒரு 

கட்டு ெிறகு தாவன. அது வபரிய கட்டா, சிறிய கட்டா என்று நீங்கள் 

வசால்லெில்ழலவய," என்று பதிலளித்தான். அைகர்சாமியால் பதில் ஏதும் 

வபச இயலெில்ழல. 

வெலு வதாட்டத்திற்குச் வசன்று ஒரு வபரிய ொழை இழலழய 

வெட்டிக்வகாண்டு ெந்து சாப்பாடு வபாடும்படி கூறினான். வபரிய இழலழயக் 

கண்டதும் அைகர்சாமி குதிக்க ஆரம்பித்தார். "இவ்ெளவு வபரிய இழலயில் 

சாப்பாடு வபாட முடியாது," என்று கத்தினார். அதற்கு வெலு, "ஐயா, நம் 

ஒப்பந்தத்ழத மறந்து ெிடாதீர்கள். அதில் ஓர் இழல நிழறய சாப்பாடு 

என்றுதான் இருக்கிறது. சிறிய இழலயா, வபரிய இழலயா என்று 

குறிப்பிடெில்ழலவய," என்று சாதூரியமாகப் வபசினான். 
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வெலு கூறியழதக் வகட்ட அைகர்சாமி ெியப்பழடந்தார். தன்னிடம் வெழல 

வசய்யும் மற்றத் கூலியாட்கழளக்காட்டிலும் இென் ெித்தியாசமானென் 

என்பழத அறிந்தார். இெழனப் பழகத்துக் வகாண்டால் தனக்குத்தான் 

பிரச்சிழன என்று எண்ணிய அைகர்சாமி, அெனிடம் நயமாகப் வபசி, அென் 

வகட்டழதக் வகாடுத்தனுப்பினார்.                      

 

Q21 முேல் Q24 வமையுள்ள வினாக்கள் தைற்கண்ட 

ெகுேிமயபயாட்டி அமைந்துள்ளன. ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் 

உரிய ைிகப் பொருத்ேைான விமடமயத் தேர்ந்பேடுத்து. (8 

ைேிப்பெண்கள்) 

 
Q21  கூலியாட்கள் எதனால் அைகர்சாமியிடம் வசன்றனர் ? 
 (1) அெரது வதன்னந்வதாப்பில் வெழல வசய்யலாம் என்பதால். 
 (2) அெர் பண்ழணயார் என்பதால். 
 (3) அெரிடம் ஏராளமான வெழலயாட்கள் வெழல வசய்ததால். 
 (4) அெர் உணவும் பணமும் வகாடுப்பதால். 
 
Q22.  கூலியாட்கள் அைகர்சாமிக்குப் பயந்த காரணம் என்ன ? 
 (1) அைகர்சாமி மிரட்டுொர் என்பதால். 
 (2) சாப்பாடு கிழடக்காது என்பதால். 
 (3) அைகர்சாமி வெழலழய ெிட்டு நீக்கிெிடுொர் என்பதால். 
 (4) வெறு ஊருக்குச் வசன்று வெழல வசய்ய முடியாததால். 

 Q23.   வெலுழெப் பார்த்ததும் அைகர்சாமி என்ன எண்ணினார் ? 
 (1) வெலுெின் தந்ழதயாருக்கு உதெலாம் என்று.  
        (2) வெலு ஒரு சிறந்த மல்யுத்த ெரீன் என்று.  
 (3) வெலுழெச் சுலபமாக ஏமாற்றலாம் என்று.  
 (4) வெலுெிடம் நிழறய வெழல ொங்கலாம் என்று.  
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Q24.   அைகர்சாமியால் வெலுழெ ஏமாற்ற முடியாதது ஏன்? 
 (1) வெலு புத்தியுள்ளெனாக இருந்ததால். 
 (2) வெலு மற்றெர்கழளெிட வெறுபட்டு இருந்ததால். 
 (3) வெலு முரடனாக இருந்ததால். 
 (4) வெலு கடின உழைப்பாளியாக இருந்ததால். 
 
ப ாற்பொருள் 

வினா Q25 இடம் பெற்றுள்ள ப ால்ைின் பொருமள உணர்த்தும் 

 ரியான ப ால்மைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து  

தேர்ந்பேடு (2 ைேிப்பெண்கள்) 

 
Q25   நிபந்தழனகழள (1) கருத்துகழள 
     (2) ெிதிமுழறகழள 
     (3) கட்டுப்பாடுகழள 
            (4) கட்டழளகழள  



© Tamilcube Learning Centre    30  http://tamilcube.com 

 

“ஆ” ெிரிவு 

ெின்வரும் ெகுேியில்  Q26 முேல் Q29 வமையுள்ள தகாடிட்ட 
இடங்கமள நிைப்புவேற்குப் பொருத்ேைான ஒைி தவறுொட்டுச் 
ப ாற்கள் இப்ெகுேியின் அடியில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

அவற்ைிைிருந்து ஒவ்பவாரு தகாடிட்ட இடத்மேயும் நிைப்புவேற்கு 
ஏற்ை ைிகச்  ரியான விமடமயத் தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மண 
அமடப்புக்குைிக்குள் எழுது.  
(8  ைேிப்பெண்கள்) 
 

Q26.   காந்தியடிகள்  அஹிம்ழச ___________  முழறழயப் பயன்படுத்தி 

இந்தியாெிற்கு ெிடுதழல ொங்கி தந்தார்.           

Q27. பைச்சாறு  பிைிய  ஆரஞ்சுத் வதாழல  ___________ என்று அம்மா 

பணிப்வபண்ணிடம்  கூறினார்.        

Q28. நாழயக் கண்ட பூழன பயந்து மரத்தில் ஏறியது. நீண்ட         

வநரத்திற்குப் பின்னர் அது கீவை ___________ தப்பித்து ஓடியது.       

Q29. நானும் என் நண்பர்களும் ___________ ெிழளயாடிவனாம். நாங்கள்     

 அந்த ெிழளயாட்ழடப் பற்றிய வசய்திகழளத் வதரிந்துவகாண்வடாம். 

 

 

 

 

 
 

  

1. இரங்கி                2.  உரி 

3. உறி                    4.  பனி 

5. நெறி    6.  க ோழி  

7. க ோலி        8.  இறங்கி 

9. பணி           10.  நெரி  

  

 



© Tamilcube Learning Centre    31  http://tamilcube.com 

 

 

பிறர் கலாசாரத்தத அறிந்து ககாள்வ ாம்! 

நல்லிணக்கத்தத  ளரத்்துக்ககாள்வ ாம்!!  
ஒற்றுதமதை வமம்படுத்துவ ாம்!!!   

  

                  ஏற்போட்டோளர ்ள்:  தமிழ்ந ோழிப் பண்போடட்ு ் ழ  ்  
   

நாள்  : ஆகஸ்டு 17 முதல் 19 ஆம் வததி  தர 

இடம்  : க ஸ்ட ் கதாடக்கப்பள்ளி 

கதல  நிகழ்சச்ி !!!17 ஆகஸ்டு 

ஒன்றுகூடிப் பழடக்கும் திறழன ெளர்க்க மாணெருக்கு ஓர் அரிய ொய்ப்பு ! 

(காழல 9 முதல் மாழல 6 ெழர)       
 சீன, மலாய், இந்திய நடனங்கள் நழடவபறும். 
 கரகம் மற்றும் பங்கரா நடனங்களும் இடம்வபறும். 
 வமற்கத்திய இழசக்கருெிகள் இழசக்கப்படும். 
         மூன்று இனத்தெரின் பாரம்பரிய ொத்தியக் கருெிகளும் ொசிக்கப்படும். 

         ரு ிக்க வாருங்கள்!!!  18 ஆகஸ்டு                   

 காழல 10 முதல் மதியம் 2 மணி ெழர                                
 எல்லா ெழக உணழெயும் சுழெத்து மகிைலாம் 
 $5 வெள்ளிக்கு வமல் உணவு ொங்குபெர்களுக்கு ஒரு பைரசம் இலெசமாகத் தரப்படும்  
 

ெை இனத்ேவரின்  உமட அைங்காைக் காட் ி!!! 19 ஆகஸ்ட்  

 காழல முதல் மாழல ெழர 
 சிறந்த ஆழட அணிந்து ெரும் மாணெர்களுக்குச் சிறந்த பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.                               
 பாரம்பரிய உழடகழள அணிந்து ஆண்களும் வபண்களும் பெனி ெருெர்.  
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Q30 முேல் Q33வமை இடம்பெற்றுள்ள வினாக்கள் முன்ெக்கத்ேில் 
ேைப்ெட்டுள்ள விளம்ெைத்மே அடிப்ெமடயாகக் பகாண்டு 
அமைந்துள்ளன. ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் உரிய ைிகப் 
பொருத்ேைான விமடமயத் தேர்ந்பேடு. (10 ைேிப்பெண்கள்) 

Q30. வெஸ்ட்  வதாடக்கப்பள்ளி மாணெர் முதல் நாள் அன்று எத்திறழன 

ெளர்த்துக்வகாள்ளலாம்? 

Q31. ஆழட அணிகலன்களில் நாட்டமுழடயெர் எந்நாளில் அெற்ழறக் 

கண்டு களிக்கலாம்? 

Q32. மாழல இரண்டு மணிக்குப் பிறகுச் வசல்பெர்கள் எந்த ொய்ப்ழப 
இைந்துெிடுெர்? 

(1) நடனங்கழளக் காணும் ொய்ப்ழப  
(2) உணழெச் சுழெத்து மகிழும் ொய்ப்ழப  
(3) வமற்கத்திய இழசழயக் வகட்டு மகிழும் ொய்ப்ழப 

(4) ஆழட அலங்காரக் காட்சியில் பரிசு வபறும் ொய்ப்ழப 
 

Q33. இன நல்லிணக்க நாள் வகாண்டாடுெதன் வநாக்கம் என்ன? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

(1) வமற்கத்திய, பாரம்பரிய இழசக்கருெிகழள ொசிக்கும் திறன்.  
(2) மூன்று இனத்தெரின் நடனங்கழளக் கண்டு ரசிக்கும் திறன் . 
(3) கரகம், பங்கரா மற்றும் வகாலாட்டம் ஆடும் திறன். 
(4) நிகழ்ச்சிழய ஒற்றுழமயாகப் பழடக்கும் திறன்.  

 

(1) முதல் நாளுக்கு மறுநாள் 
(2) இறுதி நாளுக்கு முதல்நாள்   
(3) இரண்டாம் நாளுக்கு  மறுநாள்   
(4) இறுதி நாளுக்கு முந்ழதய நாள்   
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D8 சுயவிமடக் கருத்ேைிேல் 
ெின்வரும் ெகுேிமயக் கருத்தூன்ைிப் ெடி.  

ஒரு  ஊரில்  ெயதான துறெி ஒருெர் ொழ்ந்து ெந்தார். எளிழமயும், அன்பும் 

நிழறந்த அெர் தனக்கு உரிய வபாருள்களில் வபரும்பாலான வபாருட்கழள  

மற்றெர்களுக்குத் தந்துெிட்டார். அெர் சாப்பாட்டு வமழசயில் பயன்படுத்தும் 

சில வெள்ளிப் பாத்திரங்கழள மட்டும் தமக்கு என ழெத்திருந்தார். ஒரு நாள் 

மாலன் என்ற வகாள்ழளக்காரன் சிழறயிலிருந்து ெிடுதழலயாகி  அந்த 

ஊருக்கு ெந்தான். அெனது ஆழடகள்  அழுக்கழடந்து கிைிந்துவபாய்  

இருந்தன. அெனது வகாரமான வதாற்றத்ழதக் கண்டு அந்நகரத்தில்  

ெசித்தெர்கள்  அெனுக்குத் தங்க  இடம் தர மறுத்துெிட்டனர். 

மாலன்  துறெியின் ெடீ்ழட அழடந்து  கதழெத் தட்டி உள்வள 

நுழைந்ததும், துறெியின் சவகாதரியும், பணிப்வபண்ணும் அெழனப் பார்த்துப் 

பயந்தனர். ஆனால் துறெி அெழனக் கண்டு பயப்படாமல்  அழமதியாக  

அெழனப் பற்றி ெிசாரித்தார். மாலன் துறெியிடம் தான் சிழறயிலிருந்து 

ெந்த குற்றொளி. அதனால் தன்னிடம் பணம் இல்ழல என்றும், தன்ழன 

அழனெரும் வெறுத்து  ஒதுக்கி ெிட்டதால்  அன்றிரவு அங்கு தங்க 

அனுமதிக்குமாறும்  வகட்டான். துறெி அெனுக்கு இரவு உணவு ெைங்கி, 

அென் தங்க வெண்டிய அழறழயக் காட்டினார். 

அதிகாழலயில் எழுந்தவுடன் அெனுக்கு நிழனெில் ெந்தது அந்த எைில் 

மிக்க ெிழலமதிப்புழடய  வெள்ளிப் பாத்திரங்கள்தான். அென் அத்தழன 

வெள்ளிப் பாத்திரங்கழளயும் ொரிப் ழபயில் வபாட்டுக்வகாண்டான். வெள்ளி 

வமழுகுெத்தித் தாங்கிழய மட்டும் வமழசயின் வமல் ழெத்துெிட்டு திருடிய 

வபாருட்களுடன் ெடீ்டிலிருந்து வெளிவயறிெிட்டான். சில மணி வநரம்  

கைித்து மூன்று காெலர்கள் மாலழன இழுத்துக்வகாண்டு துறெியிடம் 

ெந்தார்கள். மாலன் வெட்கத்தால்  தனது முகத்ழத  மூடிக்வகாண்டு  குறுகி 
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நின்றான். “மாலன், நீ ஏன் அந்த வமழுகுெத்தித் தாங்கிழய எடுத்துச் 

வசல்லெில்ழல? அழெயும் வெள்ளியால் ஆனழெதான்! அழதயும் எடுத்துப் 

வபாயிருந்தால் உனக்கு நிழறய பணம் கிழடத்திருக்குவம!” என்றார். அழதக் 

வகட்ட காெலர்கள் ெியப்பழடந்தனர். 

“ஐயா, அப்படியானால்  இந்த வெள்ளிப் பாத்திரங்கள் எல்லாம் நீங்களாகவெ  

இெனுக்குத் தந்தழெயா?” என காெலர் ஒருெர் வகட்டார். “ஆம், நான்தான் 

தந்வதன், நீங்கள் தெறு வசய்துெிட்டீர்கள்!” என்றார் துறெி. காெலர்கள் 

துறெியிடம் மன்னிப்புக் வகட்டுெிட்டு மாலழன ெிடுதழல வசய்தனர். 

துறெி வமழுகுெத்தித் தாங்கிழய மாலனிடம் வகாடுத்தார். “எடுத்துக்வகாள், 

இதனால் கிழடக்கும் பணத்ழத  நீ வநர்ழமயாக ொழ்ெதற்வக பயன்படுத்த 

வெண்டும், மறந்துெிடாவத!” என்றார். 

 
தகள்விகள் 
34. துறெியார் தமக்கு என ழெத்திருந்தழெ எழெ?  (3 மதிப்வபண்கள்) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
35. மாலன் சிழறயில் அழடக்கப்பட்டிருந்ததன் காரணம் என்ன? 
        (3 மதிப்வபண்கள்) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
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36. நகர மக்கள் ஏன் மாலனுக்குத் தங்க இடம் தரெில்ழல?   
  (3 மதிப்வபண்கள்) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
 
37.  மாலன் ஏன் துறெியிடம்  அழடக்கலம்  வகட்டான்?   
    (3 மதிப்வபண்கள்) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
 

38. மாலன் துறெியின் வெள்ளிப் பாத்திரங்கழள ஏன் திருடினான் ?                      
(3 மதிப்வபண்கள்) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
39. காெலர்கள் ஏன் ெியப்பழடந்தார்கள்?          (4 மதிப்வபண்கள்) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
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40. துறெி காெலர்களிடமிருந்து மாலழனக் காப்பாற்றியதன் காரணம் 
என்ன என்பழத ெிளக்கி உன் நண்பனுக்கு குறிப்பு எழுது. ( 4 ) 
அன்புள்ள   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 
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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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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
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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/ 
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