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இந்த வினாத்தாளில் அச்சிடப்பட்ட 13 பக்கங்கள் உள்ளததச் சரி
பார்க்கவும்

*

இந்த வினாத்தாளில் 14 வினாப் பகுதிகள் உள்ளனவா எனச்
சரிபார்க்கவும்

*

எழுதத் மதாடங்குவதற்கு முன் வினாவரிதச எண்தணக் குறிப்பிடவும்

*

Please check that this question paper contains 13

*

Please check that this question paper contains 14 part of the questions

*

printed pages

Please write down the serial number of the question before attempting it.
__________________________________________________________________________________
பகுதி அ

SECTION – A (40 MARKS)
1. A. பின்வரும் உதரநதடப் பகுதிதைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ட
பலவுள் மதரிவுமசய் வினாக்களுக்கு விதடதருக.
உலக

அரங்கில்

தனிச்சிறப்புப்

பெற்றுத்

5x1=5
திகழும்

இந்தியக்

கலலப்ெலைப்புகளுக்கு ஈராயிரம் ஆண்டு மரபுப் பெருலம உண்டு. ெல்வேறு
அரச மரெினர் தம் முயற்சியாலும், இந்திய மண்ணில் உதித்த சமயங்களின்
எழுச்சியாலும்

அக்கலல

மரபு

புதிய

புதிய

ெரிமாணங்கலளப்

பெற்றுத்

தலைக்கலாயிற்று. அத்தகு இந்தியக் கலல மரபுக்கு மகுைபமன ேிளங்குேன
தமிைகக்

கலலப்ெலைப்புகவள

காரணம்

யாது

என்ெலத

என்றால்

மிலகயன்று.

வ ாக்குவோமாயின்,

லக,

இதற்கு

அடிப்ெலைக்

அழுலக,

இளிேரல்,

மருட்லக , அச்சம், பெருமிதம், பேகுளி, உேலக, சம ிலல என்னும் ஒன்ெது
சுலேகலளயும்

பமய்ப்ொைாக

பேளிப்ெடுத்தும்

உயிர்ப்புப்

ெலைப்புகளாக

அலே ேிளங்குகின்றன. கல்லும் கேிொடும் என்ெர். இது புலனந்துலரயன்று.
கல்

ம்வமாடு வெசும்! சிரிக்கும்! அழும்! வகாெத்துைன் சீ றும்! ேலி தாங்காமல்

அலறும்! ஆம். கலலப்ெலைப்புகவளாடு
இரசலன
அலனத்தும்
ப ருப்ெின்

உணர்லேப்

புரிதவலாடு

ிகழ்ேலதக்
சூடு

ேளர்த்துக்பகாண்வைாமானால்

காணலாம்.

தாங்கமுடியாமல்

ம் உள்ளத்லதப் ெிலணக்கக் கூடிய
ஆயிரத்து

துடித்து
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முந்நூறு

அலறும்

இலே

ஆண்டுகளாக

அரக்கர்

இருேர்தம்

கற்சிற்ெங்கலளத்
பசன்றால்

திருபமய்யம்

என்னும்

ஊரில்

காணலாம்.

பமய்யம்

ாமும் அச்சூட்டின் பகாதிப்லெ உணரலாம்.

ேினாக்கள்:
I.

இந்தியக் கலலமரபுக்கு மகுைபமன ேிளங்குேன________ ஆகும்.
A) பதன்னகக் கலலப்ெலைப்புகள் B) தமிைகக் கலலப்ெலைப்புகள்
C) சிற்ெக்கலலகள்

II.

D) கட்ைைக்கலலகள்

இந்தியக்கலல மரபு புதிய புதிய ெரிமாணங்கலளப் பெற்றுத்
தலைக்கக் காரணம் யாது?
A) அரசர் முயற்சி

B) சமய எழுச்சி C) கலலஞர்கள் எழுச்சி

D) அரசமரெினர் முயற்சி
III.

பமய்ப்ொைாக உணர்த்தப்ெடும் சுலேகள் எத்தலன?
A) எட்டு

IV.

மற்றும் சமய எழுச்சி

B) ஒன்ெது

திருபமய்யம்

C) ெத்து

D) ஆறு

அரக்கர் சிலல அலமக்கப்ெட்டு எத்தலன ஆண்டுகள்

ஆகின்றன?
A) 1000ஆண்டுகள்

B) 1100 ஆண்டுகள்

C) 1200 ஆண்டுகள்

D) 1300 ஆண்டுகள்
V.

இந்தியக் கலலமரெின் ேயது என்ன?`
A) 3000ஆண்டுகள்

B) 1100 ஆண்டுகள்

C) 2000 ஆண்டுகள்

D) 1300 ஆண்டுகள்

( அல்லது)
B. பின்வரும் உதரநதடப்பகுதிதைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ட பலவுள்
மதரிவு வினாக்களுக்கு விதடதருக.
ோழ்ேில்

கடிதத்திற்குச்

எதிர்வ ாக்கி இருக்கச்
ெின்னரும்

வெணிக்

சீ ரிய

பசய்யும்;
காக்கவும்

இைம்

ஆர்ேத்லத
பசய்யும்.

உண்டு.
எழுப்ெிப்
சில

கடிதம்
ெடிக்க

கடிதங்கள்

எேலரயும்

ஏவும்;

ெடித்த

பொன்னினும்

சிறந்தனோகப் வொற்றப் பெறும். இத்தலகய ஆர்ே உத்திலய மு.ே. அரிதில்
வதர்ந்து அருலமயாகப் வொற்றி ஐந்து கடித இலக்கிய நூல்கலள அலமத்தார்.
அேற்றுள்

ான்கு

ோழ்ோங்கு

ோழும்

ோழ்வு

ப றிலய

ேனப்புறத்

தீட்டிக்காட்டுேது. ஒன்று ஈை ாட்டுச் பசலவு ெற்றியது. வ ரு பெருமகனார் தம்
மகளார்க்கு

எழுதிய

கடிதம்

உலக

ேரலாறு

ஆகியது;

காரல்

மார்க்ஸ்,

ஏங்கல்ஸ் என்ொர் கடிதங்கள் பசல்ேமாக மதிக்கப்ெடுகின்றன. காந்தியடிகளார்
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கடிதங்கள்

ேைிகாட்டும்

மலறமலலயடிகளார்
புலனவு

இயற்றிய

இலக்கியமாக

கூறும்

ஒளிேிளக்குகளாகக்
மதிக்கப்ெடுகின்றது.

லைமுலறயும்

ொன்லமக்கு

மு.ே.

நூல்களினும்

ஏன்

’வகாகிலாம்ொள்

உண்டு.

கடித
கலத

நூல்களிலும்

ேிற்ெலனயாயின என்னும்

கடிதங்கள்’என்னும்

கடித

அேலந்

இலக்கியங்கள்

பகாள்ளப்ெடுகின்றன.
அலமப்ெிவலவய

தகர்த்து

சான்று

கூை

உண்லமச்பசய்தி கடித

கலத

ல்ேைிப்ெடுத்தும்

ெகர்ேனோம்.

கடித

நூல்

நூல்கவள

கட்டுலர
மிகுதியாக

இலக்கியத்லதச்

சமூகம்

எத்துலண ேரவேற்கின்றது என்ெலதத் பதளிோக்க ேல்லதாம். 'அன்லனக்கு',
' ண்ெர்க்கு', 'தம்ெிக்கு', தங்லகக்கு' என்ெலே கடித நூல்களின் பெயர்கள்.
ேினாக்கள்:
I.

ோழ்ோங்கு ோழும் ோழ்வுப றி குறித்து மு.ே எழுதிய நூல்கள்
எத்தலன?
A) ஐந்து

II.

B) ஒன்று

C)

ான்கு

D) மூன்று

யார்தம் கடிதநூல் உலகேரலாறு ஆனது?
A) மார்க்ஸ்

III.

B)வ ரு பெருமகன்

C) ஏங்கல்ஸ்

D) காந்தியடிகள்

யாருலைய கடிதங்கள் ேைிகாட்டும் ஒளிேிளக்காகத் திகழ்கின்றன?
A) மார்க்ஸ்

IV.

புலனவு

B)வ ரு பெருமகன்

C) ஏங்கல்ஸ்

D) காந்தியடிகள்

இலக்கியமாக மதிக்கப்ெடும் நூல் எது ?

A) ’வகாகிலாம்ொள் கடிதங்கள் B) மலறமலலயடிகள் கடிதங்கள்
C) தம்ெிக்கு
V.

மு.ே ெலைத்த கடித இலக்கிய நூல்கள் எத்தலன?
A) ஐந்து

2.

D) தங்லகக்கு

B) ஒன்று

C)

ான்கு

D) மூன்று

A. பின்வரும் உதரநதடப்பகுதிதைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ட பலவுள்

மதரிவுமசய் வினாக்களுக்கு விதட தருக.
ேட்டுக்பகாரு
ீ
அத்தலகய

நூலகத்தின்

கைலமயாகும்.லிப்ரா
இலத்தீன்

பமாைிச்

நூலகம்

வேண்டும்’

ேரலாற்லறத்

என்றால்

என்றார்

அறிஞர்

பதரிந்து

பகாள்ள

என்று

பொருள்

புத்தகம்

பசால்லுக்குப்

5x1=5

புத்தகத்

பதாகுதி

அண்ணா.

வேண்டியது
.“லிெர்”
என்று

ம்

என்கிற
பொருள்.

அதிலிருந்வத ‘லலப்ரரி’ என்னும் ஆங்கிலச் பசால் ெிறந்தது.
உலகின் முதல் நூல் ிலலயம் கி.மு.2500 ஆம் ஆண்டு ொெிவலானிய அரசால்
ொெிவலான்
உருோக்கிய

கரத்தில்
‘களிமண்

ிறுேப்ெட்ைது.
ெலலகப்

அப்வொது

புத்தகங்கவள

களிமண்லணக்
ேைக்கத்தில்

பகாண்டு
இருந்தன,’

இப்ெடிப்ெட்ை ஆயிரத்துக்கும் வமலான புத்தகங்கலளக் பகாண்டு இந்நூலகம்
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ிறுேப்பெற்றது.
அடுக்குகளில்
இந்நூலகம்

இந்தக்

களிமண்

(அலமாரி)
அமில்

ெலலக

பொருள்

அனு

புத்தகங்கலள

ோரியாகச்

என்ெேரால்

அப்வொவத

வசர்த்து

ிலல

லேத்திருந்தார்கள்.

ெராமரிக்கப்ெட்டு

ேந்தது.

இேவர

உலகின் முதல் நூலகராோர். இந்நூலகத்தில் இருந்த 25 களிமண் ெலலகப்
புத்தகங்கலள
காணலாம்.

இன்றும்

அண்ணல்

ெிரிட்ைன்

அருங்காட்சியகத்தில்

அம்வெத்கர்

,

அறிஞர்

அண்ணா

,

லேத்துள்ளலதக்
ெண்டிதர் வ ரு

,

அறிஞர் காரல் மார்க்ஸ் வொன்றேர்கள் ோசிப்லெ வ சித்த தலலேர்கள் ஆேர்

ேினாக்கள்:
I.

உலகின் முதல் நூல் ிலலயம் பதாைங்கப்ெட்ை
A) கி.ெி.2500

II.

B) கி.மு.2500

B)

B)அண்ணா

C) வ ரு

ஆங்கிலம்

உலகின் முதல் நூல்
A) காகிதத்தால்

V.

D) கி.ெி.1500

D)காரல் மார்க்ஸ்

நூலகத்திற்கான ஆங்கிலச்பசால் எம்பமாைியிலிருந்து ெிறந்தது?
A) கிவரக்கம்

IV.

C) கி.மு.1500

எது?

ேட்டுக்பகாரு
ீ
நூலகம் வேண்டும்’ என்ற அறிஞர் யார்?
A) அம்வெத்கர்

III.

ஆண்டு

C) இலத்தீன்

ிலலயத்தின்
B) கல்லால்

D) தமிழ்

நூல்கள் எதனால் ஆனலே?

C} ஓலலயால்

D ) களிமண்ணால்

அமில் அனு என்ெேரின் சிறப்பு யாது?
A) முதல் நூலகர்,

B) முதல் எழுத்தாளர்

C) நூலலக் கண்டுெிடித்தேர்

D) முதல் ெதிப்ொளர்

( அல்லது)
B.பின்வரும் உதரநதடப் பகுதிதைப் படித்து, மகாடுக்கப்பட்ட
வினாக்களுக்ககற்ற விதட எழுதுக.
ஒரு பமாைியின் பசழுலம என்ெது அதன் பசாற்களில் இருக்கிறது.
தமிழ், பசாற்களுக்குப் ெஞ்சம் இல்லாத ஒரு பமாைி. மனிதன் உருோக்கிய
ீர் ிலல

கட்டுமானங்களுக்கு

அேன்

ெல

பெயர்கலளலேத்திருக்கிறான்.இலஞ்சி,கயம்,வகணி,வகாட்ைகம்,ஏரி,
மடு,ஓலை,

ோேி,

சலந்தரம்,ேட்ைம்,தைாகம்,

ளினி,

மலங்கன்,

பொய்லக,

குட்ைம்,

கிைங்கு, குளம்,கண்மாய் என்ென அேற்றுள் சில.
இயற்லகயான
ீர் ிலலகளுக்குப்
சிறிய

அளேில்

ஊற்றுகள்

ீ ர்

ஊற்றுகள்

“பொய்லக,ஊற்று”
வதான்றும்

எதுவும்

ீர்த்வதக்கத்திற்குக்

ீர்

உள்ள

என்று

பெயர்.

ிலலகளுக்குச்

இல்லாமல்

மலை ீ ர்

‘குட்லை’

என்று
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இைங்களில்

மட்டும்

தானாகவே

அலமந்த
ீர்

கசிந்து

‘சுலன’,’கயம்’என்று

பெயர்.

வதங்கி

பெயர்.மக்கள்

இருக்கும்

சிறிய

குளிப்ெதற்காக

உருோக்கப்ெட்ை

ீ ர் ிலலகளுக்குக்

‘குளம்’

என்று

பெயர்.

குடிப்ெதற்கும்,

சலமப்ெதற்கும் வொன்ற உணவுத் வதலேகளுக்குப் ெயன்ெடும்

ீர் ிலலகலள

‘ஊருணி’ என்று அலைத்தார்கள்.
ிலத்தால்
கலரகளில்

மாறுெடும்

பதாைில்களுக்கு

மட்டுவம

ீர் ிலலகளுக்கு
ீலரக்

மருந்தாகவும்

‘ஏந்தல்’

கால்ோய்

மூலம் உருோக்கப்ெட்ை

ீரின்

ஊருணிக்
சுலேலயக்

ெயன்ெட்ைது.ஏர்

ஏந்தி

தன்னுள்

என்று

மூலம்

பெயர்.

பகாண்டு

வசர்த்து
இதில்

ேந்து

லேத்துக்
தியின்

வசர்த்து

ீ ர் ிலலகளுக்குக் ‘கண்மாய்’ என்று பெயர்.

ேினாக்கள்:
I.

குடிப்ெதற்கும் சலமப்ெதற்கும் ெயன்ெடும்

ீர் ிலலகலள எவ்ோறு

அலைத்தனர்?
A.குட்லை
II.

B.ஊருணி

C.குளம்

D.ஊற்று

ஒரு பமாைியின் ேளம் எதில் இருக்கிறது?
A.பசாற்களில்

III.

B.எழுத்துகளில்

C.வெசுேதில்

D.எழுதுேதில்

ீலரக் கால்ோய் மூலம் பகாண்டு வசர்ப்ெதன் மூலம் உருோகும்
ீர் ிலலயின் பெயபரன்ன?
A.சுலன

IV.

B.குட்லை

C..கண்மாய்

D.ஏரி

ஏரிலய எதற்குப் ெயன்ெடுத்தினார்கள்?
A.குளிப்ெதற்கு

B.துலேப்ெதற்கு

C.ஏர் உழும் பதாைிலுக்கு

D.சலமப்ெதற்கு
V.

ப ல்லிமரங்கலள எதற்காக

ட்ைார்கள்?

A. ீரின் வேகத்லதக் கட்டுெடுத்த
C. ீரின் சுலேலயக் கூட்ை

B. ீரின் ொலதலய மாற்ற
D.

ீரின் வேகத்லதக் கூட்ை

3. பிதை நீக்கித் திருத்தப்பட்ட மதாடர் எதுமவனக் கண்டறிந்து
எழுதுக
I.

உழும்

ீர் ிலலகளுக்கு ‘ஏரி’ என்று பெயர் லேத்தார்கள்.

ீ லர

வசர்ேதில்லல.

இனிலமயாக்க

ட்ைார்கள்.அது

பகால்லும்

ீர் தரும்

மலை

பகாள்ளும்

சுலேலய

ப ல்லிமரங்கலள

கூட்டும்,கிருமிகலளக்
பேறும்

ீ ரின்

[ ஐந்து மட்டும் ]

5x1=5

மிகக் குதரவாகப் கபசுகிறவர் உளகின் மிகச் சிறந்த மனிதர்.
A. மிகக் குலரோகப் வெசுகிறேர் உலகின் மிகச் சிறந்த மனிதர்.
B. மிகக் குலறோகப் வெசுகிறேர் உளகின் மிகச் சிறந்த மனிதர்.
C. மிகக் குலறோகப் வெசுகிறேர் உலகின் மிகச் சிறந்த மனிதர்.
D. மிகக் குலறோகப் வெசுகிரேர் உலகின் மிகச் சிறந்த
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மனிதர்.

ீ ர்

அதன்

II.

மணத்தில் கருதன நிதறந்தவர் அரம் மசய்கின்றனர்
A. மனத்தில் கருலண

ிலறந்தேர் அரம் பசய்கின்றனர்

B. மனத்தில் கருலண

ிலறந்தேர் அறம் பசய்கின்றனர்

C. மனத்தில் கருலண

ிலறந்தேர் அரம் பசய்கின்றனர்

D. மனத்தில் கருலன
III.

ிலறந்தேர் அரம் பசய்கின்றனர்

சிக்கண வாழ்கவ சீறான வாழ்வு என்றனர் முன்கனார்.
A. சிக்கன ோழ்வே சீ றான ோழ்வு என்றனர் முன்வனார்
B. சிக்கண ோழ்வே சீ ரானோழ்வு என்றனர் முன்வனார்
C. சிக்கன ோழ்வே சீ ரானோழ்வு என்றனர் முன்வனார்
D. சிக்கன ோள்வே சீ றானோழ்வு என்றனர் முன்வனார்

IV.

ஆள்ந்த மவறுப்பு ஆைமான மவட்டுக் காைத்தத உன்டாக்குகிறது.
A. ஆழ்ந்த பேறுப்பு ஆைமான பேட்டுக் காயத்லத உண்ைாக்குகிறது.
B. ஆள்ந்த பேறுப்பு ஆைமான பேட்டுக் காயத்லத உண்ைாக்குகிறது.
C. ஆழ்ந்த பேறுப்பு ஆைமான பேட்டுக் காயத்லத உன்ைாக்குகிறது.
D. ஆள்ந்த பேறுப்பு ஆளமான பேட்டுக் காயத்லத உன்ைாக்குகிறது.

V.

VI.

கடள்கதரைில் நின்று அதளதை மநடுகநரம் பார்த்கதன்.
A. கைல்கலரயில்

ின்று அலளலய ப டுவ ரம் ொர்த்வதன்

B. கைள்கலரயில்

ின்று அலலலய ப டுவ ரம் ொர்த்வதன்

C. கைள்கலரயில்

ின்று அலளலய ப டுவ றம் ொர்த்வதன்

D. கைற்கலரயில்

ின்று அலலலய ப டுவ ரம் ொர்த்வதன்

பனப்தப தவத்திருக்கும் தந்ததைர் பில்தலகள் பரிதவக் காண்பர்.
A. ெணப்லெ லேத்திருக்கும் தந்லதயர் ெில்லலகள் ெரிலேக் காண்ெர்.
B. ெணப்லெ லேத்திருக்கும் தந்லதயர் ெிள்லளகள் ெரிலேக் காண்ெர்.
C. ெனப்லெ லேத்திருக்கும் தந்லதயர் ெிள்லளகள் ெரிலேக் காண்ெர்.
D. ெணப்லெ லேத்திருக்கும் தந்லதயர் ெிள்லளகள் ெறிலேக் காண்ெர்.
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4.

வல்லினமமய்ைிட்டுத் திருத்திைமதாடர் எதுமவனக் கண்டறிந்து

எழுதுக
I.

[ ஐந்து மட்டும் ]

5x1=5

பலவற்தற ககளுங்கள்:ஒரு சிலவற்தற கபசுங்கள்.
A. ெலேற்லறக் வகளுங்கள்:ஒரு சிலேற்லற வெசுங்கள்
B. ெலேற்லற வகளுங்கள்:ஒரு சிலேற்லறப் வெசுங்கள்
C. ெலேற்லறக் வகளுங்கள்:ஒரு சிலேற்லறப் வெசுங்கள்
D. ெலேற்லற வகளுங்கள்:ஒருச் சிலேற்லற வெசுங்கள்.

II.

கரடிதை கண்ணாடிைாலும் மனிததன புகழ்ச்சிைாலும் ஏமாற்றலாம்.
A. கரடிலயக் கண்ணாடியாலும் மனிதலனப் புகழ்ச்சியாலும்
ஏமாற்றலாம்.
B. கரடிலய கண்ணாடியாலும் மனிதலனப் புகழ்ச்சியாலும்
ஏமாற்றலாம்.
C. கரடிலயக் கண்ணாடியாலும் மனிதலன புகழ்ச்சியாலும்
ஏமாற்றலாம்.
D. கரடிலய கண்ணாடியாலும் மனிதலன புகழ்ச்சியாலும் ஏமாற்றலாம்.

III.

சிற்றுைிர்கள் நமக்கு கற்று தரும் பாடம் முைற்சி ஆகும்
A. சிற்றுயிர்கள்

மக்குக் கற்றுதரும் ொைம் முயற்சி ஆகும்

B. சிற்றுயிர்கள்

மக்குக் கற்றுத்தரும் ொைம் முயற்சி ஆகும்

C. சிற்றுயிர்கள்

மக்கு கற்றுத்தரும் ொைம் முயற்சி ஆகும்

D. சிற்றுயிர்கள்ந்
IV.

மக்குக் கற்றுதரும் ொைம் முயற்சி ஆகும்

உனக்கு கீ கை உள்ளவர் ககாடி என்பதத சிந்தித்து பார்.
A. உனக்குக் கீ வை உள்ளேர் வகாடி என்ெலதச் சிந்தித்து ொர்.
B. உனக்கு கீ வை உள்ளேர் வகாடி என்ெலதச் சிந்தித்து ொர்.
C. உனக்குக் கீ வை உள்ளேர் வகாடி என்ெலதச் சிந்தித்துப் ொர்.
D. உனக்கு கீ வை உள்ளேர் வகாடி என்ெலதச் சிந்தித்துப் ொர்.
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V.

கருதணதை வற்புறுத்தி மபற முடிைாது அது வானிலிருந்து விழும்
அமுத தாதர.
A. கருலணலய ேற்புறுத்திப் பெற முடியாது அது ோனிலிருந்து
ேிழும் அமுத தாலர.
B. கருலணலய ேற்புறுத்தி பெற முடியாது அது ோனிலிருந்து ேிழும்
அமுதத் தாலர.
C. கருலணலய ேற்புறுத்திப் பெற முடியாது அது ோனிலிருந்து
ேிழும் அமுதத் தாலர.
D. கருலணலய ேற்புறுத்திப் பெற முடியாது அதுவ் ோனிலிருந்து
ேிழும் அமுத தாலர.

VI.

சமுதாை மதாண்டர்கள் மக்களுக்கு மதாண்டு மசய்தனர்
A. சமுதாயத் பதாண்ைர்கள் மக்களுக்குத் பதாண்டுச் பசய்தனர்.
B. சமுதாயத் பதாண்ைர்கள் மக்களுக்குத் பதாண்டு பசய்தனர்
C. சமுதாயத் பதாண்ைர்கள் மக்களுக்கு பதாண்டுச் பசய்தனர்
D. சமுதாய பதாண்ைர்கள் மக்களுக்குத் பதாண்டுச் பசய்தனர்
5. எடுத்துக்காட்டு எழுதுக

I.

[ஐந்தனுக்கு மட்டும்]

5x1=5

உணர்ச்சி வாக்கிைம்
A. ஏறுவொல்

ை

B. அஞ்சுேது அன்று ஆண்லம
C. ஐவயா ! இன்றும் ேருவமா ெசி.
D. அச்சமும் உண்வைா எனக்கு?
II.

மதாடர்

வாக்கிைம்

A. இளங்வகா சிறந்த கேிஞர்.
B. இளங்வகா சிறந்த கேிஞர்; தமிைகத்லதச் வசர்ந்தேர்;
ஒருலமப்ொட்லை வெசியேர்.
C. இளங்வகாவசர ாட்டில் ெிறந்த வொதும் ஒருலமப்ொடு ெற்றி
வெசினார்.
D. இளங்வகா ஒருலமப்ொடு ெற்றி வெசியேர் .
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III.

தனி

வாக்கிைம்

A.

ாமக்கல் இராமலிங்கனார்

ேிடுதலல ேரர்,
ீ

B.

ாமக்கல்லார் சிறந்த கேிஞர்; தமிைகத்லதச் வசர்ந்தேர்:
ேிடுதலலப் வொரில் ஈடுெட்ைேர்

IV.

C.

ாமக்கல்லார் ஓேியராக இருந்த வொதும் கேிலதகள் எழுதினார்

D.

ாமக்கல் கேிஞர் தன்ேரலாறு எழுதினார்.:ஓேியம் தீட் டினார்

தன் விதனத்மதாடர்
A. குமணன்

ன்றாகக் கலதகள் எழுதுோன்

B. ொண்டியர்களால் தமிழ் ேளர்க்கப்ெட்ைது.
C. மக்கள் தலலேர்களால் ொராட்ைப்ெட்ைனர்.
D. வகாலத எப்பொழுதும் ெடிக்காமல் இருந்தவத இல்லல
V.

மசைப்பாட்டுவிதனத்மதாடர்
A. திருக்குறள் பசால்லாதது எதுவும் இல்லல
B. திருக்குறளில் ோழ்க்லக உண்லமகள் ெல பசால்லப்ெட்டுள்ளன. .
C. திருக்குறளில் எல்லாப் பொருளும் உள்ளன.
D. திருக்குறளில் இல்லாதது எதுவும் இல்லல

VI.

மசய்விதனத்மதாடர்
A. கரிகாலன் கல்லலண கட்டினான்
B. கல்லலண கரிகாலனால் கட்ைப்ெட்ைது.
C. புலேர்களால் தமிழ் ேளர்க்கப்ெட்ைது.
D. உலலகப் பொதுேில் லே
6. பின்வரும் மசய்யுதளப் படித்து அததனத் மதாடர்ந்து வரும்
வினாக்களுக்கு விதடைளி:

(5x1=5)

ஆர்கலி முதனஇை மகாடுங்ககால் ககாவலர்
ஏறுதட இனநிதர கவறுபுலம் பரப்பிப்
புலம்மபைர் புலம்மபாடு கலங்கி ககாடல்
நீடுஇதழ்க் கண்ணி நீர் அதலக் கலாவ
மமய்க்மகாள் மபரும்பனி நலிை பலருடன்
தகக்மகாள் மகாள்ளிைர் கவுள்புதடயூஉ நடுங்க*
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மாகமைல் மறப்ப மந்தி கூரப்
பறதவ படிவன வ ை
ீ கறதவ
கன்றுககாள் ஒைிைக் கடிை வசி
ீ
குன்று குளிர்ப்பன்ன கூதிர்ப் பானாள்.”
ேினாக்கள்:
I.

இச்பசய்யுள் ஆசிரியர் யார்?
A.அய்யப்ெ மாதேன்

II.

B) கெிலர்

C)

க்கீ ரர்

D) ெரணர்

இச்பசய்யுள் எத்துலறலயச் சார்ந்தது?
A) ோலக B) கூதிர்ப்ொசலற C) முதுபமாைிக்காஞ்சி D) காஞ்சி

III.

குளிரால் டுங்கியலே
A.) ெசுக்கள்

IV.

எலே ?

B) ஆயர்

C) குரங்குகள் D) ெறலேகள்

புலம்பு- இச்பசால்லின் பொருள் யாது ?
A.) குலற பசால்லுதல் B)பேறும் வெச்சு

V.

தலரயில் ேிழுந்தலே
A)ெசுக்கள்

B) ஆயர்

C) ேருத்தம் D) தனிலம

எலே ?
C) குரங்குகள் D) ெறலேகள்

7. பின்வரும் பத்திதைப் படித்து அததனத் மதாடர்ந்து வரும் பலவுள்
மதரிவு வினாக்களுக்கு விதடைளி:
மனிதன்

தன்

5×1=5
வெராலச

காரணமாக

இயற்லக

ேளங்கலளக் கடுலமயாகச் வசதப்ெடுத்தியதன் ேிலளலே இன்று சந்தித்துக்
பகாண்டிருக்கிறான். இங்கிலாந்லதச் வசர்ந்த அறிேியல் கருத்தாளர் வைேிட்
கிங் புேி பேப்ெமலைதல் மனிதன் உருோக்கிக் பகாண்ை சிக்கவல என்று
திட்ைேட்ைமாகக் கூறுகின்றார் ஆர்டிக் ெகுதி கைந்த முப்ெது ஆண்டுகளில்
ான்கு லட்சம் சதுர லமல்கள் உருகி உள்ளது இதற்குப் புேி பேப்ெமாதவல
காரணமாகும். கார்ென் லை ஆக்லசடு. மீ த்வதன் ,ல ட்ரஸ் ஆக்லசடு,

ீர்

ோயு வொன்றேற்லறத்தான் ெசுலமக்குடில் ோயுக்கள் என்கிறார்கள் இதன்
அளவு அதிகமாக அதிகமாக புேி பேப்ெமலையத் பதாைங்குகிறது இதனால்
கால ிலல மாறுதல்கள்

ஏற்ெட்டு புேியின்

இயக்கம்

குலறந்து ேருகிறது

எனவே மாற்று ஆற்றலாக ேிளங்கக்கூடிய சூரிய ஆற்றல், காற்று ஆற்றல்,
லைட்ரஜன் ஆற்றல் வொன்ற கார்ென் அற்ற ஆற்றல் ெயன்ொட்லை வ ாக்கி
உலக

ாடுகள்

பசன்றால்

கட்டுப்ெடுத்த முடியும். ஐக்கிய
பஜனிவராேில்
உருோக்கியது.

கால ிலல
இந்த

மட்டுவம

ிலலலமலய

ஓரளவேனும்

ாடுகள் அலே 1992 ஆம் ஆண்டு ரிவயா டி
மாற்றம்

ெற்றியெணித்திட்ைப்

அலமப்ெில்
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பதாைக்கத்தில்

வெரலேலய
50

ாடுகள்

உறுப்ெினர்களாக

இருந்தன.

ெின்னர்

இந்த

எண்ணிக்லக

193

ாடுகளாக

உயர்ந்தது.
ேினாக்கள்:
I.

ஆர்டிக் ெகுதி கைந்த 30 ஆண்டுகளில் உருகி உள்ள ெரப்ெளவு எவ்ேளவு?
A.

4 லட்சம் சதுர கிவலா மீ ட்ைர்

C.4 லட்சம் சதுர லமல்கள்
II.

B. 40 லட்சம் சதுர லமல்கள்
D. 4 லட்சம் லமல்கள்

மனிதன் இயற்லக ேளங்கலளக் கடுலமயாக வசதப்ெடுத்த என்ன
காரணம்?
A) அறியாலம

III.

இேற்றில்

B)

வெராலச

C) ெணம்

எது ெசுலமக்குடில் ோயு இல்லல?

A) மீ த்வதன் B) ல ட்ரஸ் ஆக்லசடு,
IV.

D) இன்ெநுகர்ச்சி

C) ஆக்ஸிஜன்

D)

ீர் ோயு

ரிவயா டி பஜனிவரா கால ிலல மாற்றம் ெற்றிய ெணித்திட்ைப் வெரலே
எத்தலன ஆண்டுகளுக்கு முன் உருோகியது?
A) 27

V.

B)28

புேி பேப்ெமாதல் குலறய

C) 29

D) 30

ாம் ெயன்ெடுத்த வேண்டிய ஆற்றல் எது?

A) சூரிய ஆற்றல் B) கார்ென் அற்ற ஆற்றல் C) காற்று ஆற்றல்
D) லைட்ரஜன் ஆற்றல்
8. ேழுேற்ற

பதாைலரத் வதர்வு பசய்து எழுதுக

I.
A. வகாேலன் கள்ேன் அல்ல
B. வகாேலன் கள்ேன் அல்லன்
C. வகாேலன் கள்ேன் அன்று
D. வகாேலன் கள்ேன் அல்லர்
II.
A.

முறுக்கும் வசாறும் உண்ைான்

B.

முறுக்கும் வசாறும் தின்றான்

C. முறுக்கு தின்றான் ;வசாறு உண்ைான்
D. முறுக்கு உண்ைான் ; வசாறு தின்றான்
III.
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.5x1=5

A. சிங்கக் குட்டி காட்டில் அலலந்து திரிந்தது.
B. சிங்கக் குருலள காட்டில் அலலந்து திரிந்தது.
C. சிங்கக் கன்று காட்டில் அலலந்து திரிந்தது.
D. சிங்கப் ெிள்லள காட்டில் அலலந்து திரிந்தது.
IV.
A. ஒவ்போரு ே டுகளிலும்
ீ
நூலகம் உள்ளது
B. ஒவ்போரு ே டுகளிலும்
ீ
நூலகம் உள்ளன
C. ஒவ்போரு ேட்டிலும்
ீ

நூலகம் உள்ளது

D. ஒவ்போரு ே டுகள்
ீ
வதாறும் நூலகம் உள்ளது

V.
A. திரு ிலறச்பசல்ேி சுடுதண்ண ீர் குடித்தாள்
B. திரு ிலறபசல்ேி

தண்ண ீர் குடித்தாள்

C. திரு ிலறச்பசல்ேி தண்ண ீர் குடித்தாள்
D. திரு ிலறச்பசல்ேி பேந் ீ ர் பேகுடித்தாள்
பகுதி –ஆ

section:B

( 40 marks )

9. பின்வரும் மசய்யுள் வினாக்களில் எதவகைனும் இரண்டனுக்குச்
சுருக்கமான விதடைளி

[ 2×3= 6]

I.

பசந்தமிவை சீ றி ோ என கேிஞர் சிற்ெி அலைக்கும் அைலக எழுதுக.

II.

குகபனாடும் ஐேர் ஆகி ேைணவனாடு
ீ
எழுேரான

III.

பேகுளாலம குறித்து குறள் கூறுேனேற்லற ேிளக்குக

IV.

ிகழ்வுகலள எழுதுக

இராமலிங்க அடிகள் கந்தவேளிைம் எத்தலகவயார் உறவு வேண்டுபமனக்
வகட்கிறார்?

10.

பின்வரும் உதரநதட வினாக்களில் எதவகைனும் மூன்றனுக்கு

விதடைளி.
I.

கேிலதயில்

[ 3×4=12 ]
லைலயக் கட்ைலமக்கும் அைகியல் கூறுகலள

எடுத்துக்காட்டி ேிளக்குக.
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II.

மலை பேள்ளத்திலிருந்து காத்துக் பகாள்ளும் முன்பனச்சரிக்லக
ைேடிக்லகலயக் குறித்து எழுதுக.

III.

தாய்ேைிக்

குடும்ெம் குறித்து ேிளக்குக

IV.

பசன்லனயில் ெண்ொட்டு அலையாளங்களில் இன்றும்
ிலலத்திருப்ெனேற்லறக் குறிப்ெிடுக

V.

லையியல் குறித்து ேிளங்க ேலரக.

11. ஏகதனும் ஒன்று குறித்து துதணப்பாடக் கட்டுதர எழுதுக 1x7=7
I.

உரிலமத்தாகம் சிறுகலத காட்டும் முத்லதயனின் ெண்பு

லன்கள்

குறித்து எழுதுக
II.

தலலக்குளம் கலதலய அதன் சுலே குன்றாமல்

சுருக்கி ேலரக

III.

ொரதியார் கடிதங்கள் ேைி அறியலாகும் அேர்தம் சமுதாயப் ொர்லேயும்
தமிழ்ப்ெற்றும் குறித்து எழுதுக.

12.

பின்வரும் ததலப்புகளில் ஒன்று பற்றிக் கடிதம் வதரக.
I.

1×6=6

.உங்கள் ெகுதியில் தடுப்பூசி முகாம் அலமத்திை வேண்டி மா கராட்சி
வமயருக்கு ேிண்ணப்ெக் கடிதம்.

II.

வதர்வுக்கு ஆயத்தப் ெடுத்தல் ெற்றி

[ எக்கடிதமாயினும் உம் முகேரி

ி.

ண்ெனுக்குக் கடிதம்.
றுமுலக

/ ெ.தாயுமானேன் ,

78. ாவுக்கரசர் பதரு, ஆலந்தூர், பசன்லன-16 எனக் பகாள்க

]

13. . மபருநகரங்களில் காற்று மாசதடவது குறித்து மாசுக் கட்டுப்பாட்டு
வாரிை ஆதணைதர கநர்காணல் மசய்க.

1×3=3

14. பின்வரும் ததலப்புகளில் ஒன்று குறித்துக் கட்டுதர எழுதுக.
1x6=6
I.

மலை ீர் வமலாண்லம

II.

உலகம் உண்ண உண்; உடுத்த உடுப்ொய்
III.

வ ாயற்ற ோழ்வே குலறேற்ற பசல்ேம்
________________________
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