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�குதி – அ  (சசயயுள், உலைநலட) 
I ்பைவுள் பதரிை                                                                                                   6x1 = 6
 1. �ாயிைம் இல்ைது ________ அனய்ற 
  (அ) ்காவியம் (ஆ) �னுவல் (இ) �ாடல் (ஈ) ்கவில்த
 2. ச�ாருத்தைானை இைககிய வடிவம் எது? 
  (அ) ஏதிலிககுருவி்கள் – ைைபுக்கவில்த (ஆ) திருைலை முரு்கன �ள்ளு – சிறு்கல்த 
  (இ) யாலனை டாகடர் – குறும் புதினைம் (ஈ) ஐஙகுறுநூறு – புதுக்கவில்த
 3.  சசால்லிழுககுப்�டு�வர்  ______________ 
  (அ) அடங்காைலிருப்�வர்  (ஆ) தீயினைால் சுடடவர் 
  (இ) ச�ாருலளக ்காக்கா்தவர் (ஈ) நாலவக ்காக்கா்தவர்
 4. உறு�ல்க, இடன ஆகிய சசாற்களின இைக்கணககுறிப்பு 
  (அ) உரிச்சசால் ச்தாடர், ஈறறுப்ய�ாலி     (ஆ) விலனைதச்தால்க, இடவாகு ச�யர் 
  (இ) விலனைசயச்சம், விலனைதச்தால்க (ஈ) ச�யசைச்சம், �ண்புதச்தால்க
 5. கீழுள்ளவறல்றப் ச�ாருததி விலட ய்தர்்க 
  (i) விரியன -  (1) ்தண்லட 
  (ii) திருகுமுறுகு -  (2) ்காைாழி 
  (iii) நாஙகூழ்ப்புழு -  (3) சிைம்பு 
  (iv) குண்டைப்பூச்சி -  (4) �ாட்கம் 
  (அ) 3   4   2   1       (ஆ) 3   1   4   2       (இ) 4   3   2   1       (ஈ) 4   1  3   2
 6. ்கறய்றன என�ாய ்கற்றாயா? -  சவறும் 
  ்காகி்தம் தின�து ்கல்வியில்லை – இவவடி்களில் �யினறு வருவது  
  (அ) அடியைாலனை, அடிஎதுல்க        (ஆ) சீர்யைாலனை, அடிஎதுல்க 
  (இ)  அடியைாலனை, அடிஇலயபு       (ஈ) அடியைாலனை, சீர்யைாலனை

II. அ. குறுவினா (எடவயயனும் மூன்்றனுக்கு ேடடும் விடை தருை)         3x2 = 6
 7. ‘�ாயிைம்’ �றறி நீவிர் அறியும் ்கருதது யாது?
 8. ்தமிைர்்கள் பு்கலையும், �ழிலயயும் எவவாறு எதிர்ச்காண்டனைர் என�ல்தப் பு்றநானூறு வழி விளககு்க
 9. ்காறறின தீைா்த �க்கங்களில் எது எ்தலனை எழுதிச் சசன்றது?
 10. சீர்தூககி ஆைாய யவண்டிய ஆற்றல்்களா்க வள்ளுவர் குறிப்பிடுவனை எலவ?

ஆ. குறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு  ேடடும் விடை தருை)         2x2=4
 11. ்தமிழ்நாடடின ைாநிை ைைம் – சிறுகுறிப்பு வலை்க
 12. இநதியக ்கடடடக்கலையின மூனறு வல்க்கள் யாலவ?
 13. ‘நாழிககுள் திணிககும் ைருநதுய�ால்’ எனனும் உவலைலய  ஜீவானைந்தம் வாழ்வுடன ஒப்பிடு்க.

வினாத்தாள் – ோதிரி 1
ப்பாதுத் தமிழ் – யேனிடை முதைாண்டு

வகுபபு – 11 
யநரம்: 2.30 ேணி 
எழுத்துத்யதர்வு ேதிபப்பண்: 90 
வாய்போழித் யதர்வு - 10  



104

ேனப்பாைப்பகுதி
III. அ. சிறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடை தருை)             2x4 = 8
 14. சிஙகி ச�ற்ற �ரிசுப்ச�ாருட்களா்கக குற்றாைக கு்றவஞசி கூறுவனைவறல்றப் �டடியலிடு்க
 15. ைருநது, ைருததுவர், ைருததுவம் ஆகியனை �றறித திருககு்றள் கூறுவனை யாலவ?
 16. குறிஞசித  திலண (அல்ைது) ச�ாருண்சைாழிக ்காஞசித துல்ற – விளக்கம் ்தரு்க
 ஆ. சிறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடை தருை) (2x4=8)
 17. இயறல்க யவளாண்லை ைறுைைர்ச்சிககு விததிடடவர் ைசானைபு ஃபுய்கா்கா – இககூறல்ற நிறுவு்க
 18. சைணப்�ள்ளி்களும் ச�ண் ்கல்வியும் – குறிப்பு வலை்க 
 19. இநதியர்்களின ச�ாறுப்�ற்ற ைனைப்�ானலை குறிததுத ்தாகூர் வருநதுவல்த விவரிக்க
IV. பநடுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு இரு்பது வரிைளில் விடை தருை)  (2x6=12)
 20.   நீைய்கசி – அறிவியல் சிந்தலனை்கள் நிைம்பிய ்காப்பியம் என�ல்தப் �ாடப்�குதி வாயிைா்க ஆைாய்க 
                                  (அல்ைது)
  நடைாசன ்தனிசைாழியிலிருநது நீங்கள் அறியும் ்கருதது்கலள ையனைானைணீயம் வழி ச்தாகுதது எழுது்க
 21.  ஆடிப்�டடததில் உைலவத ச்தாடங்க விரும்பும் ைஙல்கககுச் சசாக்கலிங்கம் ்தந்த அனு�வ உலைலய எழுது்க
                                  (அல்ைது)
   ‘்கல்லும் ்கல்த சசால்லும்’  எனனும் ச்தாடர் ்தஞலசப் ச�ரிய ய்காவிலுககுப் ச�ாருநதுவல்த விளககி வலை்க

ேனப்பாைப ்பகுதி
 4+2=6
 22.  ‘உண்டாைம்ை’ எனைத ச்தாடஙகும் பு்றநானூறறுப் �ாடலை அடி பி்றைாைல் எழுதிப் �ாவல்கலயச் சுடடு்க
�குதி – ஆ  (இைக்கணம், துலணப்�ாடம், சைாழிப்�யிறசி)
V. ்பைவுள் பதரிை  (8x1=8)
 23. ்தவ்றானை இலணலயத ய்தர்வு சசய்க 
  (அ) சைாழி + ஆளுலை – உயிர் + உயிர் (ஆ) ்கடல் + அலை – உயிர் + சைய 
 ` (இ) ்தமிழ் + உணர்வு – சைய + உயிர் (ஈ) ைண் + வளம் – சைய + சைய
 24. சசாற்களின இலடயில் ஒயை சையசயழுதது அடுத்தடுதது வருவது ________ சையம்ையக்கம் 
  (அ) ஈசைாறறு     (ஆ) யவறறுநிலை      (இ) உடனிலை        (ஈ) ்தனி
 25. ய�சினைான எனனும் சசால்லின ச�ாருத்தைானை �கு�்தப் பிரிப்பு முல்றலயத ய்தர்்க. 
  (அ) ய�சு + ன + ஆன (ஆ) ய�சு + இன + ஆன   (இ) ய�சி + ன + ஆன      (ஈ)  ய�சி + இன + ஆன
 26. அடிய்கைம் ஐயா்தல் எனனும் விதி �யினறு வரும் புணர்ச்சிச் சசால் 
  (அ)  சசங்கதிர்   (ஆ) ்காரிருள்    (இ) ச�ருஙச்காலட    (ஈ)  ல�ஙகூழ்
 27. வம்சவிருததி எனனும் சிறு்கல்தலய எழுதியவர் 
  (அ) அ. முததுலிங்கம் (ஆ) இநதிைன (இ) �வணநதி முனிவர் (ஈ) சு.வில்வைததினைம்
 28. இனசுலின ஹார்யைாலனைக ்கண்டறிந்தவர் 
  (அ) சர். எடவர்டு ஆல்�ர்ட ைார்ய� சாஃய� (ஆ)  ஃபிசைசடரிக �ாண்டிங 
  (இ) யெ.பி. ்காலிப்  (ஈ) ொன ைகலியாடு
 29. ைாந்கர் எனனும் சசால்லின இைக்கணக குறிப்பு 
  (அ)  உரிச்சசால் ச்தாடர்  (ஆ) �ண்புதச்தால்க 
  (இ) விலனைதச்தால்க  (ஈ)  விலனையாைலணயும் ச�யர்
 30. ச�ண்்களுக்கா்கப் �ாைதி எழுதிய கு்றள் சவண்�ா இடம் ச�ற்ற இ்தழ் 
  (அ) சக்கைவர்ததினி   (ஆ) இநதியா   (இ) சுய்தசமிததிைன  (ஈ) நவசகதி
VI. குறுவினா (எடவயயனும் ஏைனுக்கு விடை தருை) (7x2=14)
 31. உயிரீறு, சையயீறு என�்தன விளக்கம் யாது? 
 32. உடனிலை, யவறறுநிலை சையம்ையக்கச் சசாற்கலளச் சானறு ்காடடி விளககு்க
 33. �கு�்த உறுப்பு்களுள் சநதி, சாரிலய அலையும் இடங்கலள விளககு்க
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 34. உவலை எவசவவறறின அடிப்�லடயில் ய்தானறும்?
 35. ஆசிரியப்�ாவுககுரிய சீரும் ்தலளயும் எலவசயனைக குறிப்பிடு்க
 36. எலவயயனும் ஒன்றனுககுப் �கு�்த உறுப்பிைக்கணம் ்தரு்க 
  (அ) அைர்நது (ஆ) வருகின்ற
 37. வலி, வளி, வழி – ச�ாருள் யவறு�ாடு அறிநது சசாறச்றாடர் அலைக்க
 38. எலவயயனும் ஒன்றனுககுப் புணர்ச்சி விதி ்தரு்க 
  (அ) ைனனுயிர் (ஆ) சிறுய்கால்
VII. போழித்தி்றன் ்பயிற்சிைள் (எடவயயனும் மூன்்றனுக்கு விடை தருை) (3x4=12)
 39. உம் �ள்ளி இைககிய ைன்றததுககு வருல்க ்தரும் ்தமிைறிஞர் குறிதது அறிமு்கவுலை ஒனல்ற எழுது்க
 40.  சசால் பினவரு நிலையணி அல்ைது சசாறச�ாருள் பினவரு நிலையணி.  ்தகுந்த கு்றட�ாவுடன 

ச�ாருததிக ்காடடு்க
 41. கீழ்க்காணும் �ததிலயப் �டிததுணர்நது வினைாக்களுககு விலட ்தரு்க.
   அறிவியல் ்தமிைர் எனறு ய�ாற்றப்�டும் ச�.நா. அப்பு்ஸவாமி ்தமிழ்நாடடின சநல்லை ைாவடடததில் 

ச�ருஙகுளததில் பி்றந்தவர். வைக்கறிஞர் ச்தாழிலில் ஈடு�டடய்தாடு அறிவியல் ்கடடுலை்கலள எழுதித 
்தமிழில் அறிவியலை எழு்த முடியும் எனறு உணர்ததினைார். அ்தனைால் அறிவியல் ்தமிழின முனயனைாடி 
எனறு ய�ாற்றப்�டடார். ்தமிழில் வந்த மு்தல் அறிவியல் இ்தழ் ்தமிைர் யநசன. அதில் குறிப்பிடத்தகுந்த 
�ை ்கடடுலை்கலள எழுதினைார். ்கலைை்கள், �ாை்தைணி, அமு்தசுைபி, பிைசண்ட வி்கடன, சுய்தசமிததிைன 
ய�ான்ற �ை இ்தழ்்களில் ச்தாடர்நது அறிவியல் ்கடடுலை்கலள எழுதியுள்ளார். ச�ாஙகிசயழு ய்கணி 
(Artesian Well), நுண்து்கள் ச்காள்ல்க (Corpuscullar Theory), அறிவுககுறி எண் (Intelligent Quotient) 
ய�ான்ற நல்ை ்தமிழ்த ச்தாடர்்கள் அவர் உருவாககியலவ. மினசாைம், வானைக்காடசி, இனல்றய 
விஞஞானைமும் நீங்களும், அணுசகதியின எதிர்்காைம், ைாகச்கடடும் துலணகய்காள்்களும் உள்ளிடட 
�ை நூல்்கள் அவர் இயறறியலவ.

 வினாக்ைள் :
 1. அறிவியல் ்தமிழின முனயனைாடி எனைப் ச�.நா. அப்பு்ஸவாமி ய�ாற்றப்�டக ்காைணம் எனனை?
 2. ்தமிழில் சவளிவந்த மு்தல் அறிவியல் இ்தழ் எது?
 3. ச�.நா. அப்பு்ஸவாமி எழுதிய நூல்்கள் இைண்டலனைக கூறு்க
 4. விஞஞானைமும் நீங்களும் – இைக்கணக குறிப்புத ்தரு்க

 42.  பினவரும் �ாடலைப் �டிததுணர்நது  லையக ்கருதல்த எழுதி ஏறபுலடய நயங்கள் மூன்றலனை 
எடுதச்தழுது்க. 

  ச�ண்ணுககு ஞானைதல்த லவத்தான – புவி
              ய�ணி வளர்ததிடு மீசன
  ைண்ணுககுள்யள சிை மூடர் – நல்ை
              ைா்தர் அறிலவக ச்கடுத்தார்
  ்கண்்கள் இைண்டினில் ஒனல்ற – குததிக
    ்காடசிச்கடுததி டைாயைா?
  ச�ண்்கள் அறிலவ வளர்த்தால் – லவயம்
   ய�ல்தலை அறறிடும் ்காணீர்.
VIII.  பின்வரும் துடைப்பாைப ்பகுதி வினாவிற்கு இரு ்பக்ைஙைளுக்கு மிைாேல் விடை தருை (1x6=6)
 43.  ‘யாலனை டாகடர்’ ்கல்த வாயிைா்க இயறல்க, உயிரினைப் �ாது்காப்பு ஆகியனை குறிதது நீவிர் 

அறிந்தவறல்றத ச்தாகுதது எழுது்க
                               (அல்ைது) 
  புதுலைப்பித்தனின முனனுலை, �லடப்�ாளனுலடய ்கருததுரிலைலய எவவாறு புைப்�டுததுகி்றது?
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்பகுதி – அ (பெய்யுள், உடரநடை)

I  ்பைவுள் பதரிை (6X1 = 6)
 1. ச�ாருதது்க 
  i. �்றலவ்கள் ஒருயவலள தூங்கப் ய�ாயிருக்கைாம் – 1) �ாப்யைா சநரூடா 
  ii. ய்தாற்கா்த ச�ருந்கைம் ஒனறு ்கண்யடன – 2) ைல்ைார்யை 
  iii. ்கத்தரிகய்காைால் ்காைதல்த சவடடமுடியாது – 3) வால்ட விடைன 
  iv. ய்கள் என ைாலுமி்களின �ாடலை – ையனைாைைா பி்ஸவா்ஸ 
   அ) 4   3   1   2 ஆ) 4   3   2   1 இ) 3   4   2   1 ஈ) 4   1   2   3 
 2) �டததுககுப் ச�ாருத்தைானை திருககு்றலளக ்கண்டுபிடிக்க. 
  

  

  
  
  அ) வில்யைர் உைவர் �ல்கச்காளினும் ச்காள்ளற்க 
   சசால்யைர் உைவர் �ல்க 
  ஆ) இைசவனனும் ஏைாப்பில் ய்தாணி ்கைசவனனும் 
   �ார்்தாக்கப் �ககு விடும் 
  இ)  உள்ளியது எய்தல் எளிதுைன ைறறும்்தான 
   உள்ளியது உள்ளப் ச�றின 
  ஈ)  இலள்தா்க முள்ைைம் ச்கால்்க ்கலளயுநர் 
   ல்கச்கால்லும் ்காழ்த்த விடதது
 3) இைாசசிம்யைச்சுைம் எனை அலைக்கப்�டும் ய்காவில் 
  அ) திருப்�ததூர் திருத்தளிநா்தர் ய்காவில் ஆ) ்தஞலசப் ச�ரிய ய்காவில் 
  இ) ்காஞசிபுைம் ல்கைாசநா்தர் ய்காவில் ஈ) ்தாைாசுைம் ஐைாவய்தசுவைர் ய்காவில்
 4) ச�டடிககு வந்தபின 
  எல்ைாக ்காய்களும் சைம்்தான 
   சதுைங்கக ்காய்கள் 
  என்ற ெப்�ானிய   லஹககூவின குறியீடு 
  அ) �ைங்கள்  ஆ) ய்தங்காய  இ) ைனி்தர்்கள்  ஈ) ச�டடி

வினாத்தாள் – ோதிரி 2
ப்பாதுத் தமிழ் – யேனிடை முதைாண்டு

வகுபபு – 11 
யநரம்: 2.30 ேணி 
எழுத்துத்யதர்வு ேதிபப்பண்: 90 
வாய்போழித் யதர்வு - 10  
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 5) அைகும் அறிவும் இளலையும் வாயத்தவன – யார் யாரிடம் கூறியது?. 
  அ) அலைச்சர் ்கவிஞரிடம்  ஆ)ைனனைர் அலைச்சரிடம் 
  இ) அலைச்சர் ைனனைரிடம் ஈ) ைனனைர் அமு்தவல்லியிடம்
 6) “விஞஞானி” எனும் ்தலைப்பிைானை ்கவியைங்கக ்கவில்தலயப் �லடத்தவர் யார்? யாருலடய  
  ்தலைலையில் வாசிக்கப்�டது? 
  அ) இனகுைாப், சுை்தா ஆ) பிைமிள், முடியைசன இ) மீைா, ்கண்ண்தாசன ஈ) ஆதைாநாம், வாணி்தாசன 

II)  அ. குறுவினா  (எடவயயனும் மூன்்றனுக்கு ேடடும் விடையளி)  (3x2 = 6)
 7) ஏதிலியாயக குருவி்கள் எஙய்கா ய�ாயினை – ்காைணம் ்தரு்க.
 8) திருச்சாைல்- விளக்கம் ்தரு்க.
 9) “்களிறு ்கவுள் அடுத்த எறி்கல் ய�ாை” – உவலைலயப் ச�ாருயளாடு ச�ாருதது்க.
 10) வில்யைர், சசால்யைர் – கு்றள் வழி விளக்கம் ்தரு்க.

ஆ. குறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடையளி) (2x2 = 4)
 11. ய�ச்சுசைாழி எழுததுசைாழிலயக ்காடடிலும் உணர்ச்சி சவளிப்�ாடடுச் சகதி மிக்கது ஏன?
 12. உயிர்வளிப்�சி – குறிப்புத ்தரு்க.
 13. சித்தர்்கள் ்தமிழ் இைககியங்களில் எவவாறு �திவு சசயயப்�டடுள்ளனைர்?

III) அ. சிறுவினா ( எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடையளி)  (2x4 = 8)
 14. “ஏவல் ைறுககும் சிறுவிலளயாடடி 
  அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டுணர்ந்தனைள் ச்கால்” 
  இடஞசுடடிப் ச�ாருள் விளககு்க
 15. வாயக்காலின சி்றப்பு்களா்க ையனைானைணீயம் குறிப்பிடுவனை யாலவ?
 16. �ாலைததிலண அல்ைது இயனசைாழிததுல்ற விளக்கம் ்தரு்க.

ஆ. சிறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடையளி) (2x4 = 8)
 17. ச்காறல்க, வஞசி, ச்தாண்டி வளா்கம் – குறிப்புத ்தரு்க.
 18. ்தமிழ் இைககியங்களில் ்கல்வி குறிதது நானகு ்த்கவல்்கலள எழுது்க.
 19. ஆனைந்தைங்கர் ஒரு வைைாறறு ஆசிரியர் என�ல்தப் �ாடப்�குதி வழி எடுததுக்காடடு்க.

IV) பநடுவினா ( எடவயயனும் இரண்டிற்கு விடையளி) (2x6 = 12)
 20. நனனூல் ச�ாதுப்�ாயிைம், சி்றப்புப் �ாயிைம் வாயிைா்க அறியைாகும் சசயதி்கலளத ச்தாகுதது எழுது்க. 
                                 (அல்ைது) 
  ைனி்த வாழ்நிலைலயக குறிதது இயறல்க மூைம் ஆதைாநாம் எவவாறு �திவு சசயகி்றார்?
 21. ச்தனனிநதியாவில் “ைலை” என்ற இடப்ச�யரின சி்றப்பிடம் குறிதது எழுது்க. 
                                (அல்ைது) 
  கீழ்க்கண்ட ்தலைப்பு்களில் �ததி எழுது்க. 
  (i) ஜீவா யைலடயில் வாழ்ந்த ைனி்தர் 
  (ii) ஜீவாவின ய�ச்சுநலட
 22. ேனப்பாைப ்பகுதி  (4+2 = 6)
 அ) ”ஏடு ச்தாடககி லவதது” எனைத ச்தாடஙகும் யு்கததின �ாடலை அடிபி்றைாைல் எழுது்க
 ஆ) ”சசயல்” எனறு முடியும் கு்றட�ாலவ எழுது்க.
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�குதி – ஆ (இைக்கணம், துலணப்�ாடம், சைாழிப்�யிறசி)

V. ்பைவுள் பதரிை. (8x1=8)
 23. ஒடடுப் ய�ாடா்த 
  ஆ்காயம் ய�ாை – இந்த 
  உை்கமும் ஒனய்ற்தான. 
  இக்கவில்தயில் �யினறு வருவது ----------------- 
  அ) உவலை  ஆ) உருவ்கம்  இ) உள்ளுல்ற  ஈ) இல்றச்சி
 24. மு்தைடியும் இறுதி அடியும் அளவடி்களா்கவும் இலடயடி்கள் கு்றளடி சிந்தடியா்கவும் வரும் ஆசிரியப்�ா 
  அ) யநரிலச ஆசிரியப்�ா   ஆ) நிலைைண்டிை ஆசிரியப்�ா 
  இ) இலணககு்றள் ஆசிரியப்�ா  ஈ) அடிைறிைண்டிை ஆசிரியப்�ா
 25. Plastic, Apartment ஆகிய ஆஙகிைச் சசாற்களுககு இலணயானை ்தமிழ்க ்கலைச்சசாற்கள்  
  அ) சநகிழி , அடுக்க்கம்   ஆ) இழுலவ, வளா்கம் 
  இ) உறிஞசு குைல் , வளா்கம்  ஈ) சநகிழி, குடியிருப்பு
 26. ஏடு, சுவடி, ச�ாத்த்கம், �னுவல், ஆகிய சசாற்கள் ்தரும் ச�ாருள் 
  அ) நூல்  ஆ) ஓலை  இ) எழுத்தாணி  ஈ) ்தாள்
 27. நர்த்தகி நடைாஜ யாரிடம் �ை்தம் ்கற்றார்? 
  அ) �தைா சுப்பிைைணியம்  ஆ) வழுவூர் இைாலையா       
  இ) சிதைா வி்ஸயவ்ஸவைன ஈ) சாந்தா ்தனைஞசசழியன
 28. "�டடிைண்ட�தது �ாங்கறிநது ஏறுமின“ எனனும் அடி்கள் இடம்ச�றறுள்ள நூல். 
  அ) சிைப்�தி்காைம்  ஆ) சீவ்கசிந்தாைணி  இ) ைணியை்கலை  ஈ) வலளயா�தி
 29) “வானைம் வசப்�டும்” எனனும் புதினைததின ஆசிரியர் 
  அ) புதுலைப்பித்தன  ஆ) சி.சு. சசல்ைப்�ா  இ) பிை�ஞசன  ஈ) ்கண்ண்தாசன
 30) ்த்காஅர் - இைக்கணககுறிப்புத ்தரு்க. 
  அ) சசால்லிலசயளச�லட  ஆ) இனனிலசயளச�லட 
  இ) சசயயுளிலசயளச�லட  ஈ) ஒற்றளச�லட

VI)  குறுவினா (எடவயயனும் ஏைனுக்கு விடை தருை.) 7x2 = 14
 31)  ‘்தனசனைாறறு இைடடல்’ – ‘்தனிககுறில்முன ஒறறு உயிர் வரின இைடடும்’ – இவறல்ற விதி 

யவறு�ாடறிநது விளககு்க.
 32) ஆசிரியப்�ா எத்தலனை வல்கப்�டும்? அலவ யாலவ?
 33) ்கலைச் சசால்ைாக்கப் �ணி்களுககு உரிய விதிமுல்ற்கள் சிைவறல்றக குறிப்பிடு்க.
 34) நிறுத்தக குறி்களின �யன்கலளக கூறு்க.
 35) எலவயயனும் ஒன்றனுககுப் புணர்ச்சி விதி ்தரு்க. 
  அ) சசங்கயல் ஆ) ்காைத்தச்சன     
 36) எலவயயனும் ஒன்றனுககு உறுப்பிைக்கணம் ்தரு்க. 
  அ) முனிவிைர்   ஆ) நின்றார்
 37) அ) சசால்லைச் யசர்ததும் பிரிததும் சசாறச்றாடர் அலைக்க - ்தஙல்க  
  ஆ) மீனைாடசி சுந்தைனைார் ்தைபுைாணங்கள் �ாடுவதில் வல்ைவர் – விலடகய்கற்ற வினைா அலைக்க.
 38) அ) ்கல்விக ய்கள்வி்களில் சி்றந்தவர் நனலைத தீலை்கலள புரிநதுப் ய�சுவர் –  
   வல்லினை சைய்கலள இடடும் நீககியும் எழுது்க.
  ஆ) பூவின உறுப்பும் நாயனை; புனனைல்கயின பி்றப்பிடமும் நாயனை – இப்புதிர்க்கானை விலடயளிக்க.
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VII) போழித்தி்றன் ்பயிற்சி      (எடவயயனும் மூன்்றனுக்கு விடை தருை.) 3 x 4 = 12
 39)  உருவ்க அணி (அல்ைது) பிறிதுசைாழி்தல் அணிலய விளககித  ்தகுந்த கு்றட�ாவுடன ச�ாருததிக 

்காடடு்க.
 40) அலடப்புக குறிககுள் உள்ள விலட்களுகய்கற� வினைாக்கள் அலைக்க. 
  (்தாயசைாழிக ்கல்வி, அப்துல் ்கைாம், ்கணினிப் புைடசி, �ால் ப்யைாக்கா)
 41) ்தமிைாக்கம் ்தரு்க. 
  அ) Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world. 
  ஆ) Winners don’t do different things, they do things differently.
 42) �டததிறகுப் ச�ாருத்தைா்கக ்கவில்த எழுது்க.

  

VIII) பின்வரும் துடைப்பாைப்பகுதி வினாவிற்கு இரு ்பக்ைஙைளுக்கு மிைாேல் விடை தருை. (1 x 6 = 6)
 43)  புைம் ச�யர்ந்த ைக்களின வலிலயயும் வாழ்லவயும் ஆ்றாம் திலண வாயிைா்க நீவிர் அறிவல்தத 

ச்தாகுதது எழுது்க. 
                             (அல்ைது) 
வாடிவாசல் எனனும் குறும் புதினைம் ‘்தமிைர் �ண்�ாடடின அலடயாளதல்தப் புைப்�டுததுவல்த நிறுவு்க.
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்பகுதி-அ (பெய்யுள்,  உடரநடை)
I. ்பைவுள் பதரிை.   (6 x  1 =  6)
 1. கூவும் குயிலும் ்கலையும் ்கா்கமும் – ச்தாடரில் இடம்ச�ற்ற ைைபு 
  அ) ச�யர் ைைபு ஆ) விலனை ைைபு இ) ஒலிைைபு ஈ)  இலவ மூனறும்
 2) கூறறு 1  - ்தஞலசப் ச�ரிய  ய்காவிலிலுள்ள ஓவியங்கலள எ்ஸ.ய்க. ய்காவிந்தசாமி ்கண்டறிந்தார். 
  கூறறு 2 – அஙகுள்ள யசாைர் ்காைதது ஓவியங்கள் பிசை்ஸய்கா வல்கலயச் சார்ந்தலவ 
  அ) கூறறு 1 சரி, கூறறு 2 ்தவறு ஆ) கூறறு இைண்டும் ்தவறு 
  இ) கூறறு 1 ்தவறு கூறறு 2 சரி ஈ) கூறறு இைண்டும் சரி
 3. கீழ்க்காணும் புதுக்கவில்தககுப் ச�ாருநதும் திருககு்றலளத ய்தர்நச்தடுக்க. 
  பூக்களுககும் முள்்களுககும் இலடயில்
   புைஙகுகி்றது யயாசலனை 
  �ாசததுககும் நியாயததுககும் நடுவில் 
   நசுஙகுகி்றது அ்றம் 
  இன�ததுககும் ய�ைாலசககும் நடககும் 
   ய�ாைாடடததில் சவடிககின்றனை 
  சவளியில் குண்டு்களும் 
   வீடடில் சண்லட்களும்… 
  ஆலச அறுத்தல் எளி்தல்ை! 
   முயனறு �ார்க்கைாம் வா! 
  அ) அருவிலனை சயன� உளயவா ்கருவியான 
   ்காைம் அறிநது சசயின. 
  ஆ) பீலிச�ய சா்காடும் அச்சிறும் அப்�ண்டம் 
   சாை மிகுததுப் ச�யின 
  இ) இன�ம் இலடய்றாது ஈண்டும் அவாசவனனும் 
   துன�ததுள் துன�ம் ச்கடின. 
  ஈ) தீயினைால் சுடடபுண் உள்ளாறும் ஆ்றாய்த 
   நாவினைால் சுடட வடு
 4) ச�ாருந்தா்த துல்ற வல்லுநலைச் சுடடு்க. 
  அ) ்தாை்ஸ ஆல்வா எடிசன ஆ) ஐன்ஸலடன 
  இ) ்ஸடீ�ன ஹாககிங  ஈ)  யநாம் யசாம்்ஸகி
 5) "்தன இனைதல்தயும் சைாழிலயயும் �ாடா்த ்கவில்த, யவரில்ைா்த ைைம், 
  கூடில்ைா்த �்றலவ"  - எனறு �ாடியவர் 
  அ) லியயா டால்்ஸடாய ஆ) இைசூல் ்கம்சய்தாவ இ) �ாப்யைா சநரூடா ஈ) வால்ட விடைன
 6) ச�ாருதது்க. 
  (i)  இநதுளம்    -         1) ையில் 
  (ii)  இடங்கணி -        2)  �ண் 
  (iii)  ்தைளம்           -        3)  சஙகிலி 
  (iv)  ைஞலஞ     -       4) முதது 
  அ) 2,3,4,1 ஆ) 3,4,2,1 இ)  4,3,2,1 ஈ) 2,1,4,3

வினாத்தாள் – ோதிரி 3
ப்பாதுத் தமிழ் – யேனிடை முதைாண்டு

வகுபபு – 11 
யநரம்: 2.30 ேணி 
எழுத்துத்யதர்வு ேதிபப்பண்: 90 
வாய்போழித் யதர்வு - 10  
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II ) அ. குறுவினா (எடவயயனும் மூன்்றனுக்கு ேடடும் விடையளி) (3 x  2 =  6)
  7)  பிள்லள்கள் எவறறிலனைப் ய�ாை நடக்க, இலசக்க, �்றக்க யவண்டுசைனறு பிள்லளககூடம் 

்கவில்த கூறுகின்றது?
  8) ைதீனைா ந்கைம் ஒரு ைாளில்க ந்கைம் எனனும் கூறறிலனை உறுதிப்�டுதது்க.
  9)  ”நீளும் ல்க்களில் ய்தாைலை ச்தாடரும் 

நீளா்தல்க்களில்சநஞசம்�டரும் “ – ச்தாலட நயங்கலள எடுதச்தழுது்க.
  10) ைருநது ைைைா்க இருப்�வர் யார்? ைருநது எது?
 ஆ) குறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடையளி) (2x2=4)
  11) ‘ய்காடலட எனனும் சசால் திைாவிட சைாழி்களில் எவவாறு எடுத்தாளப்�டடுள்ளது?
  12) யைா்கைா ய்தவீச்சுைம் ய்காவில் ்கல்சவடடில் ்காணைாகும் ச�ண் அதி்காரி்களின ச�யர்்கலளக குறிப்பிடு்க.
  13) குறும் புதினைம் விளக்கம்்தரு்க.
III. அ.  சிறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடையளி) (2x4=8)
  14) சங்க்காைத ்தமிைர்்களின வானியல் அறிவிலனை முது்கண்ணனைார் �ாடல்வழிப் புைப்�டுதது்க.
  15) ்கண்ணன ்கனனைனிடம் யவண்டி நின்ற நி்கழ்லவ வில்லி�ாை்தம்வழி விரிவா்க எழுது்க. 
  16) �ாடண்திலண (அ) ை்கள் நிலை உலைத்தல் துல்ற விளக்கம் ்தரு்க. 
 ஆ) சிறுவினா (எடவயயனும் இரண்ைனுக்கு ேடடும் விடையளி) (2x4=8)
  17)  ்கவில்த என�து எது? ்கவிஞனின ்கடலை எது என�னைவறறுககு ய�ச்சு சைாழியும் ்கவில்த 

சைாழியும் என்ற �ாடப்�குதி வாயிைா்க விளக்கம் ்தரு்க.
  18) நாடகுறிப்பு இைககியைாகுைா? நிறுவு்க
  19) இடப்�க்க மூலளயின நனலை்கள் யாலவ?
IV பநடுவினா( எடவயயனும்மூன்்றனுக்குவிடையளி) (2x6=12)
 20)   திருைலை முரு்கன �ள்ளு கூறும் வட்கலை ச்தன்கலை நாடடுப் �ாடல்்கள்வழி இயறல்க வளங்கலள 

விவரிக்க. 
                              (அல்ைது)

 21)  நம்முலடய ய்தால்வி்களுகச்கல்ைாம் மூை்காைணம் எனைத ்தாகூர் குறிப்பிடுவனைவறல்றத ச்தாகுதது எழுது்க
 22)  ைனைப்�ாடப்�குதி  (4+2=6)
  அ. நனனூல் �ாயிை ைனைப்�ாடப் �ாடலை அடிைா்றாைல் எழுது்க. 
  ஆ. ‘்காவியம்’ என்ற ்தலைப்பில் பிைமிள் �ாடிய ்கவில்தலய எழுது்க.
�குதி ஆ  (இைக்கணம், துலணப்�ாடம், சைாழிப்�யிறசி)
V.  கீழ்க்ைண்ை  ்பயிற்சிைளுக்கு ஏற்்ற விடைைடளத் தருை. (8 x  1 =  8)
 23) சரியானை நிறுத்தக குறியுலடய சசாறச்றாடலைக ்கண்டறி்க. 
  அ) ைைைவன ்தன �ாடடியிடம் நான �டிககிய்றன என்றான 
  ஆ) ைைைவன ்தன �ாடடியிடம்," நான �டிககிய்றன" என்றான. 
  இ) ைைைவன ்தன �ாடடியிடம்," நான �டிககிய்றன",  என்றான. 
  ஈ) ைைைவன ்தன �ாடடியிடம் நான �டிககிய்றன?  என்றான.
 24)  சையப்புத திருத்தப் �ணியின ய�ாது, சசாற்கள் அல்ைது எழுதது்கலளச் யசர்க்க இலடசவளி விட 

யவண்டும் என�ல்தக குறிககும் குறியீடு 
அ)  ஆ) இ)   ஈ)

 25) Data, password  - இச்சசாற்களுககுரிய ்தமிழ்க ்கலைச்சசாற்கலள எழுது்க.
 26)  சசாந்தக ்காலில் நிற்றல் – இம்ைைபுச் சசாறச்றாடலைக ச்காண்டு ச்தாடர் அலைக்க.
 27)   அறிலவத ய்தடிப் ய�ாகுமிடம்; உை்கம் அறிய உ்தவும் இடம் (அ்கம்) – இவவிடு்கல்தககுரிய 

ஆக்கப்ச�யரிலனை எழுது்க. 
 28)  மூனறு நாள்்கள் ்கல்லூரிககு விடுமுல்ற. ைாணவர்்கள் ்தஞலச ச�ரிய ய்காவிலுககுச் சசன்றனைர். 

சிற�ங்கலளக ்கண்டு ைகிழ்ந்தனைர் (்கைலவத ச்தாடைா்க ைாறறு்க)
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 29) குலை, குல்ற – ( ச�ாருள் யவறு�ாடறிநது சசாறச்றாடர் அலைக்க)
 30) புதிர்கய்கற்ற விலடயளிக்க. 
   பூவின உறுப்பும் நாயனை; 
   புனனைல்கயின பி்றப்பிடமும் நாயனை. 
VI . எடவயயனும் ஏைனுக்கு விடையளிக்ை. (7x 2= 14)
 31) சைாழிககு மு்தலில் வரும் எழுதது்கள் எத்தலனை? அலவ யாலவ?
 32) விகுதி்கள் எவறறிலனை உணர்ததும்?
 33) ்கலைச் சசால்ைாக்கம்  - ச�ாருள் ்தரு்க.
 34) ஈைலசச் சீர்்களுககு வைங்கப்�டும் யவறு ச�யர்்கள் யாலவ?
 35) உவலை, உருவ்கம் – யவறு�டுதது்க.
 36) எலவயயனும் ஒன்றனுககுப் புணர்ச்சி விதி ்தரு்க. 
  அ) அணிநதுலை ஆ) பு்றந்தரு்தல்
 37) எலவயயனும் ஒன்றனுககு உறுப்பிைக்கணம்  ்தரு்க. 
  அ) ்தரு்க ஆ) பிரிந்த
 38) இைக்கணக குறிப்புத ்தரு்க. (இைண்டனுககும்) 
  அ) அலை்கடல் ஆ) புதுககியவர்
VI I. போழித்தி்றன் ்பயிற்சிைள் (3x 4= 12)
 39) யவறறுலை அணி (அல்ைது) உவலையணிலய விளககித ்தகுந்த கு்றட�ாவுடன ச�ாருததிக ்காடடு்க. 
 40) கீழ்க்காணும் �ததியில் உள்ள உருவ்கங்கலளயும்  உவலை்கலளயும் �டடியலிடு்க.
   விழிச்சுடர் வாசலில் உட்கார்நதிருந்தாள். அவளது எண்ணவலையில் மினனைல்்கலளப் ய�ான்ற சசாற்கள்   

ய்தானறி  ைல்றந்தனை.  அடுககி லவக்கப்�டா்த புத்த்கங்கலளப் ய�ாைக குைம்பிய எண்ணங்கலள 
ஒழுஙகு�டுத்த நிலனைத்தாள். யநைம் நதல்தலயப் ய�ாை சைதுவா்க ந்கர்ந்தது. அண்ணாநது �ார்த்தாள். 
நீைப்�டடு உடுததியல்தப் ய�ான்ற வானைம் அம்ைாலவ நிலனைவூடடியது. 

 41) பினவரும் ்கவில்தலய �டிததுணர்நது அ்தன லையக்கருததிலனை எழுதி ஏறபுலடய  நயங்கலள எழுது்க. 
  என புனனைல்கலயக கூட 
   சைாழிச�யர்க்க முடியா்த 
  அநநிய ய்தசததில் 
   எனைககு நாயனை அ்கதியாயனைன 
  உணர்வு்கலளச் சசால்ை முடியாைலும் 
   உ்த்ற முடியாைலும் 
  குைைறறுக கிடநய்தன
  என ்காயதல்த வருடிச் சசன்றது 
   மினனைசைனைக ்கடந்த 
  ்தாயசைாழியின அமுதிலச  
   துள்ளி உயிர்தச்தழுநய்தன 
  �ைவச சவளியில் 
   நானுயைார் �்றலவயாயனைன.
 42)   சையப்புத திருததுநர் �ணி யவண்டி நாளி்தழ் மு்தனலை ஆசிரியருககுக கீைக்காணும் 

விவைங்களுடன ்தனவிவைக குறிப்பு ஒனறு எழுது்க 
(ச�யர், வயது, �ாலினைம், பி்றந்தநாள், ச�றய்றார், மு்கவரி, அலைய�சி எண், மினனைஞசல் மு்கவரி, 
அறிந்த சைாழி்கள், ்கல்வித்தகுதி)

VIII. பின்வரும்  துடைப்பாைப்பகுதி வினாவிற்கு இரு ்பக்ைஙைளுக்கு மிைாேல் விடைதருை. (1 x  6 =  6)
 43)   சிம்ச�ானித ்தமிைர் இலளயைாொ இலசத்தமிழுககு ஆறறிய �ணியிலனை நும் �ாடப்�குதி ச்காண்டு 

ச்தாகுதச்தழுது்க.  
                              (அல்ைது) 
பிம்�ம் ்கல்தயின வாயிைா்கப் பிை�ஞசன ச்தளிவு�டுததும் ைனி்த மு்கங்கலளப் �றறி விவரிக்க.


