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ெகுதி அ 
SECTION – A (40 MARKS 

1. அ.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் 
வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது         5x1=5 

 
சிதம்பைம் அருகக கைக ொைத்தில் அரைந்துள்ை பிச்சொவைம் 
வனப்பகுதிைில் எழில்ைிகு சுைபுன்ரன (ைொங்குகைொவ்) கொடுகள்   
அரைந்துள்ைன.   பிச்சொவைத்தின் கைற்கரை நீைம் 6 கி.ைீ. . 
பிச்சொவைம் சதுப்பு நி க்கொடுகள் 3 ஆைிைம் ஏக்கர் பைப்பைவில் 
உள்ைது. சுைபுன்ரன தசடிகள் இங்கு ைிகுதிைொக உள்ைன. 
பிச்சொவைம் சதுப்பு நி க்கொடுகைில் உப்பங்கழிகளும், 
அைர்த்திைொன ைொங்குகைொவ் தசடிகளும் உள்ைன. உப்பனொற்றில் 
உள்ை இக்கொடுகைில்  சுைொர் 4,400 கொல்வொய்கள் உள்ைன.  
ஆண்டு கதொறும் ைொர்ச், ஏப்ைல், கை ஆகிை 3 ைொதங்கைில்  
இங்கு தவைிநொட்டுப் பறரவகள் கூட்ைம், கூட்ைைொக வரும்.  
எம்ஜிஆர் நடித்த ஒரு பைத்தின் பைப்பிடிப்பு இங்கு 
நரைதபற்றதொல் அங்குள்ை தீவிற்கு "எம்ஜிஆர் திட்டு' என 
தபைர் சூட்ைப்பட்ைது. கைற்கரைகைொைம் எம்ஜிஆர் திட்டு,  
சின்னவொய்க்கொல், பில்லுகைடு ஆகிை 3 எழில்ைிகு தீவுகள் 
உள்ைன. கைற்கண்ை தீவுகைில் ைீனவர்கள் வசித்து வந்தனர். 
2004  டிசம்பர் 26-ஆம் கததி சுனொைிப் கபைர ைின் கபொது 
கைற்கண்ை தீவுகைில் உள்ை ைீனவர்கள் தபரும்பொக ொர் 
இறந்ததொல் தற்கபொது அங்கு ைீனவர்கள் வசிக்க தரை 
விதிக்கப்பட்டுள்ைது. 
இப்பகுதிைில் ைருத்துவ குணம் தகொண்ை "தில்ர  ைைம்' என்ற 
வரக ைைங்கள் இருந்ததொகவும், தற்கபொது அந்த ைைவரககள் 
அழிந்துவிட்ைதொகவும் கூறப்படுகிறது. தில்ர  ைைம், 
ததொழுகநொய், ஆஸ்துைொரவ குணப்படுத்தும் தொவைைொகும். 
தனது ததொழுகநொய் குணைரைை கவண்டி முத ொம் பைொந்தக 
கசொழன் தில்ர  நைைொஜரை வணங்குவதற்கொக இங்கு வந்து 
தங்கினொன். 45 நொட்கள் முனிவர் ஒருவரிைம் தில்ர  ைை 



மூ ிரக மூ ம் சிகிச்ரச தபற்று அந்கநொய் குணைரைந்ததொக 
வை ொறு கூறுகிறது. சுைபுன்ரன தசடி புற்றுகநொய் கபொன்ற 
தகொடிை கநொய்கரை அழிக்கும் திறன் தகொண்ைது என 
எம்.எஸ்.சுவொைிநொதன் விஞ்ஞொன ஆய்வு ரைைம் கசொதரன 
மூ ம் கண்ைறிந்துள்ைது. இப்பகுதிைில் உள்ை ைீனவர்கரை 
புற்றுகநொய் தொக்குவதில்ர  என அந்த ஆய்வு ரைைத்தினர் 
ததரிவித்துள்ைனர். 
வினாக்கள்  

I. ைொங்குகைொவ் கொடுகள் தைிழகத்தில் எங்கு 
அரைந்துள்ைன?.  

அ) சிதம்பைத்தில்  ஆ) கைக ொைத்தில் இ) 
பிச்சொவைத்தில்ஈ) நொகப்பட்டினத்தில்  

II. சுனொைிப் கபைர  தைிழகத்தில் எத்தரன 
ஆண்டுகளுக்கு  

முன் வந்தது ? 
அ) 2004  ஆ)  பதினொறு  இ} பதிரனந்து  ஈ ) 
பதிகனழு 

III. தில்ர  ைைம் எந்கநொய்கரைக்  குணப்படுத்தும் ? 
  அ) ததொழுகநொய், ஆ) ஆஸ்துைொ இ) ததொழுகநொய்,  

ஆஸ்துைொரவ ஈ) ைஞ்சள் கொைொர   
IV. புற்றுகநொரை  அழிக்கும் திறன் தகொண்ை ைைம் எது ? 
    அ) தில்ர  ஆ) புன்ரன  இ) சுைபுன்ரன  ஈ) பரன 
V. பிச்சொவைத்தின் கைற்கரை நீைம் என்ன? 
   அ) 6 ரைல்  ஆ) 5 கிக ொ ைீட்ைர் இ) 6 கிக ொ ைீட்ைர்  
    ஈ) 6 ைீட்ைர் 
                  ( அல்லது) 

 
ஆ. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் 
வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது       
 
 தபொக்ைொனில் இந்திைொ இைண்ைொவது அணுகுண்ரை 
தவற்றிகைைொக தவடித்துச் கசொதரன நைத்த மூரைைொக 
இருந்து தசைல்பட்ைவர் தைிழ்நொட்ரைச் கசர்ந்த பிைப  
விஞ்ஞொனி ஏ.பி.கஜ. அப்துல் க ொம்.  அப்துல் க ொம் 
இைொகைசுவைத்தில் 1931-இல் பிறந்தவர்.  தந்ரத தபைர் 
ஏ.பி.கஜைினு  ொப்தின் ைரைக்கொைர்.  தொைொர் அஸீைொ.  திருச்சி 
தசைிண்ட் கஜொசப் கல்லூரிைில் படித்துப் பட்ைம் தபற்றொர். 1998-
இல் இைொஜஸ்தொன் ைொநி த்தில் உள்ை தபொக்ைொனில் 



இந்திைொவின் இைண்ைொவது அணுகுண்டு தவற்றிகைைொக 
தவடித்துச் கசொதித்துப் பொர்க்கப்பட்ைது. அந்த அரிை சொதரனக்கு 
‘மூரைைொக’ இருந்து தசைல்பட்ைவர் அப்துல் க ொம்ஆவொர்.  
அவருக்கு உறுதுரணைொக இருந்தவர் இன்தனொரு விஞ்ஞொனி 
சிதம்பைம். அப்துல் க ொைின் கசரவரைப் பொைொட்டி 
இந்திைொவின் ைிக உைர்ந்த விருதொன ‘பொைத ைத்னொ’ விருது 
அவருக்கு வழங்கப்பட்ைது.  ைத்திை அைசின் பொதுகொப்புத்துரற 
ஆக ொசகைொக இருந்த அப்துல் க ொம் தைிழ் இ க்கிைத்தில் 
ைிக்க ஆர்வம் தகொண்ைவர்.  ஓய்வு கநைங்கைில் கவிரதகள் 
வடிப்பொர்.  சிறந்த கபச்சொைர். 
வினாக்கள் 
I. தபொக்ைொன் என்ற இைம் எந்த ைொநி த்திலுள்ைது? 

           அ) ைத்திை பிைகதசம் ஆ) இைொஜஸ்தொன்  
இ) ைகொைொஸ்டிைம் ஈ)  தைிழ்நொடு 

II. அப்துல் க ொம் பிறந்த ஊர்  எது? 
அ) தபொக்ைொன்   ஆ) சிதம்பைம்  
 இ) இைொகைசுவைம்  ஈ) இைொஜஸ்தொன்  

III. தபொக்ைொனில் இைண்ைொவதுமுரற அணுகுண்டு தவடிப்புச் 
கசொதரன நைத்திை ஆண்டுஎது ? 

அ) 1998   ஆ) 1988   இ) 2008 ஈ)  1978  
IV. ‘ஏ.பி.கஜ. அப்துல் க ொைிற்கு’ இந்திை அைசு வழங்கிை 

விருததன்ன? 
அ) பைம் வரீ் சக்ைொ ஆ) பத்ை பூஷண்  இ) பொைத 
ைத்னொ ஈ) பத்ை விபூஷண் 

V. ஏ.பி.கஜ. அப்துல் க ொைிற்கு உறுதுரணைொக இருந்த 
இன்தனொரு விஞ்ஞொனிைின்  தபைதைன்ன ? 

அ) வொஜ்பொய்     ஆ) சிதம்பைம்   இ) அஸீைொ  
ஈ)  சிவசிதம்பைம்  

 
2. அ.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் 

வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது       5x1=5 
 

 லலரியொ ல ொய்க் கிரு ிகளளத் தொங்கி வருகின்ற 
மகொசுக்கள்  னிதக் குருதிளய விட அதிக ொக  னித உடலின் 
 ணத்தினொல் கவரப்ெடுவதொக அது குறித்து ஆரொயும் 
விஞ்ஞொனிகள் கண்டுெிடித்துள்ளொர்கள்.   லலரியொ ல ொய்க் 
கிரு ிளயத் தொங்கி வரும் மகொசு, அந்தக் கிரு ி இல்லொ ல் 
வரும் மகொசுளவவிட மூன்று  டங்கு அதிக ொக  னித 



வியர்ளவ  ணத்தினொல் கவரப்ெடுவதொக அவர்கள் 
கூறுகிறொர்கள். அதனொல், இந்தக் கிரு ிகளள தொங்கி வருகின்ற 
மகொசுவினொல்  னிதன் கடிெடும் வொய்ப்பு மூன்று  டங்கு 
அதிக ொக இருப்ெதொக ம தர்லொந்ளதச் லேர்ந்த விஞ்ஞொனிகள் 
கூறுகிறொர்கள். இவர்கலள இதுெற்றி அதிகம் ஆய்வு 
மேய்தவர்கள். இவ்வொறு ல ொய்க்கிரு ிகளளத் தொங்கி வரும் 
அந்தக் மகொசுக்கள் அதிகம் கவரப்ெடுவதற்கு. அந்த 
ல ொய்க்கிரு ிகள் உயிர் வொழ்வதற்கொன  ற்றும் மெருக்கம் 
மேய்வதற்கொன முயற்ேியும் கொரண ொக இருக்கலொம் என்றும் 
அவர்கள் கூறுகிறொர்கள். 
த து இந்த ஆய்வுகள் மூலம் மகொசுக்களளப்  ெிடிக்கும் 
மெொறிகளள உருவொக்க உதவமுடியும்   என்று  அந்த 
விஞ்ஞொனிகள் கூறியுள்ளனர். 
வினாக்கள் 
I.  லலரியொ ல ொய்க் கிரு ிகளளத் தொங்கும் மகொசுக்கள் 

எதனொல் அதிகம் கவரப்ெடுகின்றன.? 
அ)  னிதக் குருதி  ஆ) இரத்தம்  
இ) வியர்ளவ  ணம்   ஈ)  னித உடல் 

II.  லலரியொ மகொசுக்கள் குறித்து அதிகம் ஆய்வு 
மேய்தவர்கள்.யொவர் 

அ) இந்தியர்கள்  ஆ) ம தர்லொந்து  ொட்டினர்   
இ)  ஆங்கிலலயர்   ஈ) அயர்லொந்து  ொட்டினர். 

III.  லலரியொ மகொசு  ற்றவற்ளறவிட வியர்ளவ  ணத்தொல் 
கவரப்ெடும் அளவு. 

அ)  இரண்டு  டங்கு  ஆ)  ெல  டங்கு  இ)  மூன்று 
 டங்கு ஈ)    ற்றளவ லெொல். 

IV. ல ற்கண்ட கண்ெிடிப்ெின் ெயன். 
அ)  மகொசு ெிடிக்கும் மெொறிகளள உருவொக்கலொம்  
ஆ)  மகொசுக்களள அழிக்கலொம்.இ)  லலரியொளவக்  
குளறக்கலொம்.   ஈ)  ல ற்கண்ட எல்லொம். 

V.  னித வியர்ளவ  ணத்தொல்  ிகவும் கவரப்ெடும் மகொசு. 
அ)  ேொதொரண மகொசு  ஆ)  லலரியொ கிரு ி தொங்கிய 
மகொசு  இ) சுல்லொன்  ஈ) எதுவும் இல்ளல. 

( அல்லது ) 
 

ஆ.பின்வரும் பத்தியைப் படித்து அதயனத் ததாடர்ந்து 
வரும் பலவுள் தெரிவு வினாக்களுக்கு  வியடைளி:                                                       

                                                         



கலங்களள விண்ணில் ஏவும் இரொக்மகட் மதொழில் நுட்ெத்தில் 
மெரும் திறள  மகொண்ட  ொதவன்  ொயர் 1943. அக்லடொெர் 31-
ஆம்  ொள் திருவனந்தபுரத்துக்கு அருகில் உள்ள 
ம ொல்யொற்றங்கரொ என்ற இடத்தில் ெிறந்தொர்.மெொறியியல் ெட்டம் 
மெற்ற ெின், ெொெொ அணு ஆரொய்ச்ேி  ிளலயத்தில் ெயிற்ேி மெற்ற 
இவர் விண்மவளி ஆரொய்ச்ேியில் தன்ளன முழுவது ொக 
ஈடுெடுத்திக் மகொண்டொர்.1967-இல் இருந்து, இத்துளறயில் 
ெல்லவறு மெொறுப்புகளள ஏற்று மேயல்ெட்ட இவர், 2003 – ஆம் 
ஆண்டு இந்திய விண்மவளி ஆரொய்ச்ேிக் கழகத்தின் 
தளலவரொகப் மெொறுப்லெற்றொர். ம்  ொட்டு ஆரொய்ச்ேி 
விண்கலங்களள வொனில் ஏவ மவளி ொட்டு ஏவுகளணகளள 
 ம்ெி இருந்த  ிளலளய  ொற்றி, விண்லகொள் ஆரொய்ச்ேிக் 
கலங்களள வொனில் ஏவும் இரொக்மகட் ஆன ெி.எஸ்.எல்.வி. என்ற 
ஏவுகளணளய  ம்  ொட்டிலலலய வடிள த்தொர் இவர்.இந்த 
ஏவுகளண மூலம் விண்ணில் ஏவப்ெட்ட  ம் 
மேயற்ளகக்லகொள்கள் ெலப்ெல. மவற்றிகர ொக  டத்தப்ெட்ட 
விண்மவளி ஆரொய்ச்ேிகளும் ஏரொளம்! ொதவன்  ொயர் கடவுள் 
 ம்ெிக்ளக  ிக்கவர்.. ஸ்ரீ ஹரிலகொட்டொவுக்குப் ெக்கத்தில் 
இருக்கும்சூளூர்ப்லெட்ளடேங்கலம் ொ லகொயிலுக்கு தவறொ ல் 
மேன்று வணங்குவொர். 
    வொன் ஆரொய்ச்ேியின் மூலம்  ொட்டு வளர்ச்ேியும், ேொதொரண 
 க்களின் முன்லனற்றமும் ஏற்ெட ெொடுெட்டவர்  ொதவன் 
 ொயர். இவருக்குெத் பூஷன், ெத் விபூஷன் உட்ெட்ட ெல 
விருதுகளும்,ெதவிகளும் இந்திய அரசு மகொடுத்து 
மகளரவித்தது.2009-இல் “உலகளொவியவொன் ிபுணர்கள் குழு ம்” 
என்ற உயர்ந்த  ிறுவனத்தின் தளலவரொகத் 
லதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டு, இப்ெதவி வகிக்கும் அம ரிக்கர் அல்லொத 
முதல் இந்தியர் என்ற மெருள ளயப் மெற்றிருக்கிறொர்.                             

வினாக்கள்                                           
 ம்  ொட்டு ஆரொய்ச்ேி விண்கலங்களள வொனில் ஏவ 
மவளி ொட்டு  ஏவுகளணகளள  ம்ெி இருந்த  ிளலளய 
 ொற்றியவர் யொர்? 

(அ)  ொதவன்  ொயர்  (ஆ) டொக்டர் ெொெொ   
(இ)  ொயர்   (ஈ)  ொதவன் 

I. அவர் எவ்வொண்டு இந்திய விண்மவளி ஆரொய்ச்ேிக்  
கழகத்தின் தளலவரொகப் மெொறுப்லெற்றொர்? 

(அ) 2003 (ஆ) 2005 (இ) 2002 (ஈ) 2001 
II.  ம்  ொட்டில் உருவொக்கப்ெட்ட ஏவுகளணயின் மெயமரன்ன? 



(அ) ெி.எஸ்.எல்.வி (ஆ) ஏ.எஸ்.எல்.வி   
(இ) வி.எஸ்.எஸ்.ெி (ஈ) ெி.எஸ்.எஸ்.ெி 

III.  ொதவன்  ொயர் எதன்  ீது  ம்ெிக்ளகயுளடவர்? 
        (அ) கடவுள்  (ஆ) இரொக்மகட் (இ) அறிவியல்  
        (ஈ) தன்னம்ெிக்ளக 
IV. எந்தொண்டு உலகளொவிய வொன்  ிபுணர்கள் குழு த்    

தளலவரொக அவர்  ிய ிக்கப்ெட்டொர்? 
 

    (அ) 2009-இல் (ஆ) 2008-இல் (இ) 2001-இல் (ஈ) 2007-இல் 
 

 
3. பியை நீக்கித் ெிருத்ெப்பட்ட ததாடர் எதுதவனக் 

கண்டறிந்து எழுதுக    [ ஐந்து மட்டும் ]       . 5x1=5                       
 

I. கடப்ெொளற மகொண்டு  ளல ிலப்ெொளரளயப் ெிளந்தனர். 
 
அ) கைப்பொரை மகொண்டு  ளல ிலப் ெொளரளயப் ெிளந்தனர். 
ஆ)கைப்பொரற மகொண்டு  ளல ிலப் பொரறரைப் ெிளந்தனர்  
இ) கைப்பொரை மகொண்டு  ளல ிலப் பொரறரைப் ெிளந்தனர்  
ஈ) கைப்பொரற மகொண்டு  ளல ிலப் பொரைரைப் ெிளந்தனர், 
 

II. இளரவனின் ெத லர்கள் வழுத்துவொர் எல்லொ  ளங்களும் 
மெறுவொர். 
 

     அ) இளறவனின் ெத லர்கள் வழுத்துவொர் எல்லொ 
 ளங்களும் மெறுவொர் 

     ஆ)இளறவனின்,  ெத லர்கள் வழுத்துவொர் எல்லொ 
 லங்களும் மெறுவொர்  

     இ) இளரவனின் ெத லர்கள் வழுத்துவொர் எல்லொ 
 ளங்களும் மெறுவொர் 

     ஈ) இளறவனின் ெத லர்கள் வழுத்துவொர் எல்லொ 
 ழங்களும்  மெறுவொர்  
 

III. தூது இளக்கியம் ேிற்றிளக்கிய வளககளில் புகழ் மெற்ற 
ஒன்று. 
 
அ) தூது இலக்கியம் ேிற்றிலக்கிய வளககளில் புகழ் மெற்ற  
    ஒன்று  



ஆ) தூது இளக்கியம் ேிற்றிலக்கிய வளககளில் புகழ் மெற்ற  
    ஒன்று  
இ தூது இளக்கியம் ேிற்றிலக்கிய வளககளில் புகழ் மெற்ற 
ஒன்று  
ஈ  தூது இலக்கியம் ேிற்றிலக்கிய வளககளில் புகல் மெற்ற 
ஒன்று 
 

IV. கள்வி கர்ெது   து கடள . 
 
அ) கல்வி கர்ெது   து கடள   
ஆ) கல்வி கற்ெது   து கடள   
இ) கள்வி கற்ெது   து கடள  
ஈ ) கழ்வி கர்ெது   து கடள  
 

V. வயலில் களல ெறிப்ெது உழவனுக்குக் ளகவந்த களள. 
 
அ) வயலில் களள ெறிப்ெது உழவனுக்குக் ளகவந்த களள. 
ஆ) வயலில் களல ெறிப்ெது உழவனுக்குக் ளகவந்த களழ 
இ ) வயலில் களல ெறிப்ெது உழவனுக்குக் ளகவந்த களள. 
ஈ) வயலில் களள ெறிப்ெது உழவனுக்குக் ளகவந்த களல. 
 

VI. கினற்றில் தண்ணரீ் மெறுகியது. 
 

        அ ) கிணற்றில் தண்ணரீ் மெறுகியது.  
        ஆ  கினற்றில் தண்ணரீ் மெறுகியது 
        இ)  கிணற்றில் தண்ணரீ் மெருகியது   
        ஈ)  கிணறில் தண்ணரீ் மெறுகியது 

 
4. வல்லின தமய்ைிட்டுத் ெிருத்ெிய ததாடர் எதுதவனக் 

கண்டறிந்து எழுதுக  [ ஐந்து மட்டும் ]              5x1=5                                           
 
I. குரளவ கூத்திற்கு வந்து குழு ிய மெண்கலள லகளுங்கள். 

 
அ) குரளவக் கூத்திற்கு வந்து குழு ிய மெண்கலள 
லகளுங்கள் 
ஆ) குரளவ கூத்திற்கு வந்துக் குழு ிய மெண்கலள 
லகளுங்கள்  



இ) குரளவ கூத்திற்கு வந்து குழு ிய மெண்கலள 
லகளுங்கள்  
ஈ) குரளவக் கூத்திற்கு வந்துக் குழு ிய மெண்கலளக் 
லகளுங்கள் 
 

II. கு ணன் த ிழுக்கு தளலளய தர முன்வந்தொன். 
 
அ) கு ணன் த ிழுக்கு தளலளயத் தர முன்வந்தொன். 
ஆ) கு ணன் த ிழுக்குத் தளலளய தர முன்வந்தொன். 
இ) கு ணன் த ிழுக்கு தளலளய தர முன்வந்தொன். 
ஈ) கு ணன் த ிழுக்குத் தளலளயத் தர முன்வந்தொன். 
 

III.   ிலளவ ெிடித்து ேில கரறகள் துளடத்துக் குறுமுறுவல் 
ெதித்த முகம் 
  அ)  ிலளவப் ெிடித்து ேில கரறகள் துளடத்துக் 
குறுமுறுவல்  
      ெதித்த முகம் 
  ஆ)  ிலளவப் ெிடித்துச் ேில கரறகள் துளடத்துக் 
குறுமுறுவல் 
       ெதித்த முகம் 
   இ)  ிலளவ ெிடித்துச் ேிலக் கரறகள் துளடத்துக் 
குறுமுறுவல்  
      ெதித்த முகம் 
   ஈ)  ிலளவ ெிடித்து ேில கரறகள் துளடத்துக் 
குறுமுறுவல்  
       ெதித்த முகம் 
. 

IV. ளத திங்களில் மெொங்களல மகொண்டொடுவது த ிழர் 
வழக்கம். 
 
அ) ளதத் திங்களில் மெொங்களல மகொண்டொடுவது த ிழர் 
வழக்கம். 
ஆ) ளத திங்களில் மெொங்களலக் மகொண்டொடுவது த ிழர் 
வழக்கம். 
இ) ளதத் திங்களில் மெொங்களலக் மகொண்டொடுவது த ிழர் 
வழக்கம். 
 ஈ) ளத திங்களில் மெொங்களல மகொண்டொடுவது த ிழர் 
வழக்கம். 



 
 

V. எள்ளு மேடியிலல மவள்ளள பூ பூத்தது. 
 
அ) எள்ளுச் மேடியிலல மவள்ளளப் பூ பூத்தது  
ஆ) எள்ளு மேடியிலல மவள்ளள பூ பூத்தது 
இ) எள்ளுச் மேடியிலல மவள்ளள பூ பூத்தது  
ஈ)  எள்ளு மேடியிலல மவள்ளளப் பூ பூத்தது 
 

VI. ெத்துெொட்டும் எட்டுமதொளகயும் ேங்க ெனுவல்கள். 
 
அ) ெத்துப்ெொட்டும் எட்டுமதொளகயும் ேங்க ெனுவல்கள். 
ஆ) ெத்துப்ெொட்டும் எட்டுத்மதொளகயும் ேங்க ெனுவல்கள். 
இ) ெத்துெொட்டும் எட்டுத்மதொளகயும் ேங்க ெனுவல்கள். 
ஈ) ெத்துப்ெொட்டும் எட்டுத்மதொளகயும் ேங்கப் ெனுவல்கள் 
 

5. எடுத்துக்காட்டு எழுதுக  [ஐந்ெனுக்கு மட்டும்]  5x1=5                   
 

I. தசய்தி வொக்கிைம் 
 
அ)  அச்சம் தவிர் 
ஆ)  அஞ்சுவது அன்று ஆண்ரை 
இ)  ஐகைொ ! அஞ்சுகிகறன் 
ஈ)   அச்சைொ ?எனக்கொ? 
 
 

II. க ரவ வொக்கிைம் 
 
அ) பொைதிைொர் சிறந்த கவிஞர். 
ஆ) பொைதிைொர் சிறந்த கவிஞர்; தைிழகத்ரதச் கசர்ந்தவர்; 
ஒருரைப்பொட்ரை கபசிைவர். 
இ)  பொைதிைொர் தைிழகத்தில் பிறந்த கபொதும் ஒருரைப்பொடு 
பற்றி கபசினொர். 
ஈ) பொைதிைொர் ஒருரைப்பொடு பற்றி கபசிைவர் . 
 

III. தனி  வொக்கிைம் 
 



அ) நொைக்கல் இைொை ிங்கனொர்  சிறந்த கவிஞர் ; ஓவிைர் ; 
விடுதர  வைீர் 
ஆ) நொைக்கல் ொர் சிறந்த கவிஞர்; தைிழகத்ரதச் கசர்ந்தவர் 
ஒருரைப்பொட்ரை கபசிைவர் 
இ)  நொைக்கல் ொர் தைிழகத்தில் பிறந்த கபொதும் 
ஒருரைப்பொடு பற்றி கபசினொர் 
ஈ நொைக்கல் கவிஞர் தன்வை ொறு எழுதினொர்.  
 

IV. தன் விரனத்ததொைர்  
அ)  ொன்  ன்றொகக் களதகள் எழுதுலவன் 
ஆ) ெொண்டியர்களொல்  த ிழ் வளர்க்கப்ெட்டது. 
இ)  க்கள் தளலவர்களொல் ெொரொட்டப்ெட்டனர். 
ஈ) லகொளத எப்மெொழுதும் ெடிக்கொ ல் இருந்தலத இல்ளல  
 

V. தசைப்பொட்டுவிரனத்ததொைர்  
 
அ) திருக்குறள் தசொல் ொதது எதுவும் இல்ர   
ஆ) திருக்குறைில் வொழ்க்ரக உண்ரைகள் ப  
தசொல் ப்பட்டுள்ைன. . 
இ) திருக்குறைில் எல் ொப் தபொருளும் உள்ைன. 
ஈ) திருக்குறைில் இல் ொதது எதுவும் இல்ர   
 

VI. பிறவிரனத்ததொைர் 
  
அ) உ கம் உண்ண உண். 
ஆ) உ கம் உண்ைபின் உண் 
இ)  உ கிற்கு உண்பித்த பின் உண். 
ஈ) உ ரகப் தபொதுவில் ரவ 

 
6. பின்வரும் தெய்யுளைப் படித்து அதயனத் ததாடர்ந்து 

வரும் வினாக்களுக்கு  வியடைளி:            (5x1=5)               
 

” ரவைகம் பனிப்ப வ கனர்பு வரைஇப்  
 தபொய்ைொ வொனம் புதுப்தபைல் தபொழிந்ததன  
 ஆர்க ி முரனஇை தகொடுங்ககொல் ககொவ ர்  
 ஏறுரை இனநிரை கவறுபு ம் பைப்பிப்  
 பு ம்தபைர் பு ம்தபொடு க ங்கி ககொைல் 



 நீடுஇதழ்க் கண்ணி நீர் அர க் க ொவ  
 தைய்க்தகொள் தபரும்பனி ந ிை ப ருைன் 
 ரகக்தகொள் தகொள்ைிைர் கவுள்புரையூஉ நடுங்க* 
 ைொகைைல் ைறப்ப ைந்தி கூைப்  
 பறரவ படிவன வழீ கறரவ  
 கன்றுககொள் ஒழிைக் கடிை வசீி  
 குன்று குைிர்ப்பன்ன கூதிர்ப் பொனொள்.” 

வினாக்கள் 
 

I. இச்தசய்யுள் இைம்தபற்ற நூல் எது ?  
அ)புறநொனூறு ,        ஆ)தநடுநல்வொரை .  
இ) அகநொனூறு .       ஈ) அகநொனூறு,. 
 

II. இச்தசய்யுள் எத்திரணரைச் சொர்ந்தது?  
 
 அ) பொைொண்    ஆ)வொரக   இ) கொஞ்சி        ஈ)வஞ்சி  
 

III. இந்நூ ின் பொட்டுரைத்தர வன் ைொர் ?  
 
 அ) நன்ைொறன்          ஆ) பொண்டிைன் தநடுஞ்தசழிைன்  
 இ) தபருஞ்கசை ொதன்   ஈ) கரிகொ ன்   
 

IV. ைறந்தன எரவ ?  
 
அ) குைங்குகள் ஆ) வி ங்குகள் இ) பறரவகள் ,ஈ) ,பசுக்கள்,  
 

V. ஆர்க ி , இச்தசொல் ின் தபொருள் ைொது ? 
  அ) தவல் ம்     ஆ) தவள்ைம் இ) தண்ணரீ்  ஈ) கைல்  
. 

7. பின்வரும் பத்தியைப் படித்து அதயனத் ததாடர்ந்து 
வரும் பலவுள் தெரிவு வினாக்களுக்கு  வியடைளி:
  

                                   5×1=5 
இன்று தசன்ரன என்று அரழக்கப்படும் பகுதியும் அதன் 
சுற்றுபபகுதிகளும்  வை ொற்றுக்கு முந்ரதை 
கொ த்தி ிருந்கத ைனிதன் வொழ்ந்ததற்கொன தைைங்கரைக் 
தகொண்டுள்ைன. தசன்ரனக்கு  



அருககயுள்ை குடிைம், அத்திைம்பொக்கம் கபொன்ற பகுதிகைில் 
கைற் தகொள்ைப்பட்ை அகழொய்வுப் பணி, அப்பகுதிைின் ைனித 
நொகரிகத்தின் பழரைரை ஒரு  ட்சம் ஆண்டுகளுக்கும் 
முற்பட்ைது என நிறுவுகிறது. அங்கு ஓைக்கூடிை 
தகொற்றர ைொற்றுப் படுரக ைனித நொகரிகத்தின் 
முதன்ரைைொன கைங்கைில் ஒன்று என ொம். பல் ொவைத்தில் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ை கல் ககொைரி, இந்திை அகழ்வொய்வுத்துரற 
வை ொற்றில் தபரும் திருப்புமுரனரை ஏற்படுத்திைது. 
கைலும் கூடுவொஞ்கசரி பல் ொவைம், புழல் கபொன்ற 
பகுதிகைில் இன்றும் கிரைக்கும் ததொல்பழங்கொ   ைொனுை 
எச்சங்கள் இப்பகுதிைின் பழரைரை நைக்கு 
உணர்த்துகின்றன. இன்று தசன்ரனைின் ஒரு பகுதிைொக 
விைங்கும் ைைி ொப்பூர் , கி.பி. (தபொ .ஆ.) 2ஆம் நூற்றொண்டில் 
தொ ைி என்பவைொல் ‘ைல் ிைர்பொ’ எனும் துரறமுகைொகச் 
சுட்ைப்பட்டுள்ைது. தசன்ரன நகைத்தில் பழரைைொன 
ககொைில்கைொன திருதவொற்றியூர் , திருவொன்ைியூர் , 
ைைி ொப்பூர் , திருமுல்ர வொைில் ஆகிைவற்றில் உள்ை 
ககொைில்கள் பொைல் தபற்ற, ஆைிைம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ை 
த ங்கைொக உள்ைன. பல் ொவைத்தில் உள்ை பல் வர் 
குரைவரை , முத ொம் ைககந்திைவர்ைன் கொ த்தில் 
அரைக்கப்பட்ைது. இங்குள்ை கல்தவட்ரைச் தசன்ரனைில் 
கிரைத்தவற்றுள் பழரைைொன கல்தவட்டு என ொம் 
வினாக்கள் 
 

I. தசன்ரன எக்கொ த்தின் தைைங்கரைத் தன்னகத்கத 
தகொண்டுள்ைது? 
   அ) வை ொற்றுக்கொ ம் ஆ)வை ொற்றுக்குப் 
       பிந்ரதை கொ ம் 
   இ) கசொழர் கொ ம்   ஈ) பல் வர் கொ ம்   

II. ஒரு  ட்சம் ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ை நொகரிகப் 
பழரைரை உரைைது என நிறுவும் இைங்கள் 
     அ) கூடுவொஞ்கசரி பல் ொவைம்,  
     ஆ)திருவொன்ைியூர் ,ைைி ொப்பூர்  
     இ)குடிைம், அத்திைம்பொக்கம் ஈ) குடிைம், கூடுவொஞ்கசரி 

III. தொ ைி ைைி ொப்பூரை எவ்வொறு குறிப்பிடுகிறொர்? 
    அ) ைல் ிைர்பொ’  ஆ) ைல் ிைொர்பொ   
    இ) ைல் ிப்பூர்  ஈ)ைசு ிப்பூர் 

IV. ைனித நொகரிகத்தின் முதன்ரைரைக் கொட்டும் படுரக எது? 



    அ)அரைைொற்றுப் படுரக  ஆ) கூவப் படுரக 
     இ)பக்கிங்கொம் படுரக  ஈ) தகொற்றர ைொற்றுப் படுரக 
 
 

V. பல் ொவைத்தில் உள்ை பல் வர் குரைவரை ைொைொல் 
அரைக்கப்பட்ைது ? 
   அ) நைசிம்ை பல் வன்      ஆ)முத ொம் ைககந்திை 
வர்ைன் 
   இ) இைண்ைொம் ைககந்திை வர்ைன் ஈ) இைொச சிம்ைன் 
 

8. வழுவற்ற  ததொைரைத் கதர்வு தசய்து எழுதுக. 
                                                 (5x1=5)                             
I. அ)கம்பைொைொைணத்ரத எழுதிைது கம்பர் ஆகும் 

        ஆ)கம்ப ைொைொைணத்ரத எழுதிைவர் கம்பர் ஆகும் 
        இ) கம்ப ைொைொைணத்ரத எழுதிைவர் கம்பர் ஆவொர் 
        ஈ) கம்பைொைொைணத்ரத எழுதிைது கம்பர் 

 
II. அ) கண்கள் பைபைதவன்று துடிக்கிறது 

        ஆ) கண்கள் பைபைதவன்று துடிக்கின்றன 
        இ) கண் பைபைதவன்று துடிக்கின்றன 
        ஈ) கண்கள் பைபைதவன்று துடித்துக்தகொண்டிருந்தது  

 
III.  அ) தவக்கம்  இல் ொைல்  கட்சித் தொவி விட்ைொன் 

       ஆ) தவட்கைில் ொைல் கட்சி    தொவிட்ைொன் 
       இ)  தவட்கம் இல் ொைல்  கச்சி    தொவிட்ைொன் 
       ஈ ) தவட்கைில் ொைல் கொட்சி    தொவிட்ைொன் 
 

IV. அ )நீங்கள் தசொல்வன ஏற்றதன்று 
ஆ) நீங்கள் தசொல்வன ஏற்றதல்  
இ) நீங்கள் தசொல்வது ஏற்றதல்  
ஈ) நீங்கள் தசொல்வது சரிைல்  
 
 

V. அ) கொட்டில் குைில் கத்திைது ைைில் அகவிைது 
ஆ) கொட்டில் குைில் கூவிைது ைைில் கத்திைது 
இ) கொட்டில் குைில் கூவிைது ைைில் அகவிைது 
ஈ) கொட்டில் கூவின   ைைில் அகவின  

 



 
 

 
 

பகுதி –ஆ (section:B )(40 மதிப்தபண்கள்) (40 marks) 
 

                                                                 
9. பின்வரும் தெய்யுள் வினாக்களில் எயவயைனும் 

இரண்டனுக்குச்   சுருக்கமான வியடைளி.  [ 2×3= 6 ] 
                                                                    

I. ஞொ த்து இருைகற்றுவன குறித்து எழுதுக 
 

II. குகதனொடும் ஐவர் ஆகி வைீணகனொடு எழுவைொன 
நிகழ்வுகரை எழுதுக 
 

III. எவற்ரறதைல் ொம் விை நன்றி உைர்ந்தது விைக்குக 
 

IV. நகைம் பட்ரை தீட்டிை ரவைம் ஆகிறது -  விைக்குக 
 
 
 

10. பின்வரும் உளரநளட வினாக்களில் எயவயைனும் 
மூன்றனுக்கு வியடைளி.  

                                                    [ 3×4=12 ]                               
                                                           

I. சங்க இ க்கிை ஒ ிக்ககொ ம் குறித்து எழுதுக 
 

II. கபரிைர் கை ொண்ரை வொரிைம் விைக்குக 
 

III. பண்ரைை விரிந்த குடும்பத்தில் ததொைர்ச்சிகை இன்ரறை 
கூட்டுக்குடும்பம் விைக்குக 
 

IV. தசன்ரனைில் பண்பொட்டு அரைைொைங்கைில் இன்றும் 
நிர த்திருப்பனவற்ரறக் குறிப்பிடுக 
 

V. தொயும் தந்ரதயும் பணிக்குச் தசல்லும் இன்ரறை சூழ ில் 
குடும்ப உறுப்பினைொன நீங்கள் குடும்பத்திற்கு தசய்யும் 
உதவிகள் குறித்து எழுதுக 



 
 
 
 

11. ஏதெனும் ஒன்று குறித்து துளைப்பாடக் கட்டுளர 
எழுதுக                                         1x7=7                

 
I. முதல் கல் சிறுகரத கொட்டும் ைருதனின் பண்பு ந ன்கள் 

குறித்து எழுதுக 
 

II. தர க்குைம் அல் து  உரிரைத்தொகம் கரதரைஅதன் 
சுரவ குன்றொைல்  சுருக்கி வரைக 
 
 

12. பின்வரும் தயலப்புகளில் ஒன்று பற்றிக் கடிதம் 
வயரக.                       1×6=6   
                                            

உங்கள் ெகுதியில் கொவல்  ிளலயம் அள த்துத் தரு ொறு 
கொவல்துளற உயரதிகொரிக்குக் கடிதம் ஒன்று எழுதுக: 

(அல்லது) 
    சமூக ஊைகங்கரைச் சரிைொகப் பைன்படுத்தும் முரறரைப்  
    ெற்றி   ண்ெனுக்குக் கடிதம் எழுதுக  
 
    [ எக்கடிதைொைினும் உம் முகவரி  ெ.தைிழ்நம்பி  /  
      ெ.தைிழ்நங்ரக ,30.தொடிக்கொைசொைி ததரு, ஆ ந்தூர், 
      தசன்ரன-16 எனக் தகொள்க  ] 

                     
13. தண்ணரீ்த் தட்டுப்பொட்ரைச் சீர்தசய்ை அைசு எடுத்துள்ை 

முைற்சி குறித்து குடிநீர் வடிகொல் ஆரணைரை 
கநர்கொணல் தசய்க.                         1×3=3 

                                 
                   [ அல்லது ] 
 
நீ விரும்பும் விரைைொட்டு வைீர் ஒருவரை கநர்கொணல் 
தசய்க. 
 
 



14.  பின்வரும் தர ப்புகைில் ஒன்று குறித்துக் கட்டுரை 
எழுதுக. 

                                                 1x6=6 
I. அறிரவ விரிவுதசய்; அகண்ைைொக்கு 
II. கட்ரைவண்டி முதல் ஏவுக ம் வரை 
III. சுதந்தை ைனிதனும் சுற்றுச்சூழலும் 

 
____________________ 


