நாதிரி யிாத்தாள் -2016-17
MODEL QUESTION PAPER -2016-17
SUMMATIVE ASSESSMENT - II
த்தாம் யகுப்பு

மநாத்த நதிப்மண்கள் :90

X–STD

Maximum marks: 90

தநிழ்

கா அவு: நணி

TAMIL
Time Allowed: 3 hours
…………………………………………………………………………………………………
குதி –அ (Section:A )

டித்தல் (Reading)

15 Marks ( 15 நதிப்மண்கள் )
(1 ) ின்யரும் குதியனப் டித்துக் மகாடுக்கப்ட்ட வுள் ததரிவு
யிாக்களுக்கு ற் யியட ழுதுக.

5

80 நில்ினன் ஆண்டு மமநனா மேற்கு த ொடர்ச்சி ேலோலை,
உோகின் பொம்பரிைேிக்க இடேொக பதெஸ்மகொ 2012 ஆம் ஆண்டு
அொிித் து.7,402 பூக்கும் தாயபங்கள், 1,814 பூக்காத தாயபங்கள்,
பிமகச்செடிகள், 10 யமக காட்டுத் தத ீக்கள், 6,000 பூச்ெிகள், 508
மயனிங்கள், 179 ீர், ி யாழ்ய, 288 நீ ன் யமககள், ல்யமக
யயம், கிநயம், தநற்கு சதாடர்ச்ெி நமனில் சகாட்டிக்
கிடக்கின். 14 ததெின பூங்காக்கள், 44 ய உனிரி ெபணானங்கள், 11
புிகள் காப்கங்கள் உள். இந்தினாயிததன தநற்கு சதாடர்ச்ெி
நமனில்தான் அதிகவு னாமகள் உள். இதுதயிப, புி, ெிறுத்மத,
ஆடு உள்ிட்ட 139 யமக ாலூட்டி யிங்குகள் உள். 35 ெிகபங்கள்
உள்.
பற்காத்தில் தநற்கு சதாடர்ச்ெி நமகள் தற்தாமதன ஆப்ிரிக்கா,
நடகாஸ்கர் நற்றும் செெல்சு தீவுகதாடு இமணந்திபேந்துள். 150
நில்ினன் ஆண்டுகலக்கு பன்ர் மடசற் புயினினல் நாற்த்தால்
அந்த ிப்பப்புகில் இபேந்து ிரிந்து சதன்ிந்தின குதிகள் ஆெின
கண்டத்மத தாக்கி இடம்சனர்ந்தது. 80 நில்ினன் ஆண்டுகலக்கு பன்
சதன்ிந்தின குதிகில் ஏற்ட்ட எரிநம சயடிப்பு உபேயாக்கின

புயினினல் அமநப்த தநற்கு சதாடர்ச்ெி நமனாகக் கபேதப்டுகிது.
I.

மேற்கு த ொடர்ச்சி ேலோலை,
இடேொக பதெஸ்மகொ அொிித்
அ)

II.

ஆ) 2012

ஆண்டு
இ) 2022

ஈ) 1902

மேற்கு த ொடர்ச்சி ேலோைில் உள்ௌ பொலைிெங்கள்
அ)

III.

2002

உோகின் பொம்பரிைம் ேிக்க

44

ஆ) 508

இ) 179

ஈ) 558

மேற்கு த ொடர்ச்சி ேலோ …………………..ஆண்டு ப்லேைொெது.
அ)150 ில்ினன்.
நில்ினன்

ஆ) 80 ில்ினன் இ) 150 நில்ினன் ஈ) 80

தநற்கு சதாடர்ச்ெி நமதனாடு

IV.

இமணந்திபேந்தமய

அ) நடகாஸ்கர் நற்றும் செெல்சு தீவு ஆ) நடகாஸ்கர் நற்றும்
அசநரிக்கா இ) ஆப்ிரிக்கா, நடகாஸ்கர் நற்றும் செெல்சு தீவு
ஈ ஆப்ிரிக்கா செெல்சு தீவு
v. இந்தினாயிததன அதிகவு னாமகள் உள் இடம்
அ) தநிமகம்

ஆ) தகபா

இ ) தநற்கு சதாடர்ச்ெி நம

ஈ )கர்ாடகா
2. ின்யரும் குதியனப் டித்து,மகாடுக்கப்ட்ட யிாக்களுக்ககற்
யியட ழுதுக.

(5)

ன்

நிொத்ல மைொ,டித்ல மைொ

ேொற்ொிக்தகொள்பல
ங்கள்

உடல்கௌில்

கொோத் ிோிபேந்ம

பச்மசொந் ிகள்.
ேிகச்சிோ

சிொிை

சூல்நிலோக்மகற்ப

சுொொேீ னும்,கு ிலக்கொல்
ேொற்ொங்கலடன்

நண்டும்

லடமெொசர்கள்

இபேந்து பேகின்ொெ. இன்னும் த ொடர்ந்து ொழ்கின்ொெ.

ேிபேகங்கௌில் சிோ நீரிலும் , நிோத் ிலும் ொ் ல்ோல. அவ்லகைில்
லௌகள்

நிபெட்ஸ்,சொோேண்டர்கள்

ேற்றும்

மகசிோிைன்ஸ்

ஆகிைல

அடங்கும்
இல

பட்லடப்புழு

பபேத் ில்

நீரில்

இபேக்கும்

தபொழுது

அ ற்மகற்ொொற்மபொல் சுொசிக்கும், பின்ெர் பழு ௌர்ச்சி அலடந் வுடன்
நிோத் ில் தலைீோிெொல் சுொசிக்கும்
லக

ிோங்குகௌிோிபேந்து

நிபெசிோொந்ல

மசர்ந்

மறுபடுகின்ொெ.

பைன்படுத்துகின்ொெ.

டுொொ

என்னும்

பல்ோி மபொன்ொ பிொணி லடமெொசர் கொோத்ல ச்

மசர்ந் து. அதுமபொல் ேட்ஸ்கிப்பர்கள்
தேன்லேைொெ

ிொன் தபற்று இபேப்ப ொல் ேற்ொ

ழுக்கும்

ங்கௌது பன் பக்கத்துடுப்புகலௌ

மசற்ொில்

நடக்க

கொல்கௌொய்ப்

யிாக்கள் :I . மகசிோிைன்ஸ் பட்லடப்புழு பபேத் ில் எங்கிபேக்கும்?
அ) நிோத் ில்

ஆ) நீரில்

இ)

ொன்தௌிைில்

ஈ)

பொலொைில்

ii. நிொத்ல மைொ, டித்ல மைொ சூல்நிலோக்மகற்ப ேொற்ொி தகொள்பல
அ) பச்மசொந் ி ஆ) பல்ோி

இ) நிபெட்ஸ்

ஈ) ேண்புழு

Iii. டுொொ என்பது
அ) கப்பொன்பூச்சி
ிபாணி

ஆ)

ேீ ன்

இ)

லௌ

ஈ)

பல்ோி தான்

Iv .டுொொ எந்நொட்லடச் சொர்ந் து?
அ) பிமசில்

ஆ)

இத் ொோி

இ) நிபெசிோொந்து

ஈ) இந் ிைொ

V .பன்பக்கத்துடுப்புகலௌக் கொல்கௌொகப் பைன்படுத்துது
அ) ேட்ஸ்கிட்பரி ஆ) டூொொ

இ) லடமெொசர்

ஈ) நிபெட்ஸ்

3. ின்யரும் குதியனப் டித்து, மகாடுக்கப்ட்ட யிாக்களுக்ககற்
யியட ழுதுக.

(5)

இந்தின
தாஸ்,த

தக்கயர்கள்

ஆய்யார்கலள்

ெி.யி.இபாநன்,செகதீெ

ெந்திப

ாநி ாா, ,ெந்திபதெகர்,அப்துல் காம் பதிதனார் குிப்ிடத்
.இயர்கலள்1930-ஆம்

ஆண்டு

இனற்ினலுக்கா

தால்

ரிமெ சயன்யர் ெி.யி. இபாநன். இந்தினாயில் ிந்து, இந்தினாயில்
நட்டுதந டித்து, இந்தினாயிததன தன் அமத்து ஆபாய்ச்ெிகமபம்
செய்து, இந்த உனரின ரிமெப் சற்யர் இயர் ஒபேயதப.சங்கலபேயில்

உள், இன்று இந்தினன் இன்ஸ்டிட்பெட் ஆஃப் ெனின்ஸ் எப்டும் கல்யி

நற்றும் ஆபாய்ச்ெி ிமனத்மத டாடா ிதி உதயிபடன் உபேயாக்குயதில்
இபாநன்

சபேம்

இனக்குபாகப்

ங்கு

யகித்தார்..1934

ணினாற்ின

பாநன்,

பதல்

ின்ர்

1948

தன்

யமப

சொந்தப்

அங்கு

ணத்தில்

சங்கலபேயில் பாநன் ரிெர்ச் இன்ஸ்டிட்பெட் என் ஆபாய்ச்ெி அமநப்ம
ஏற்டுத்தி, அதில் தன் இறுதிக் காம் யமப ணினாற்ிார்.
கடல் ஏன் ீ ித்தில் உள்து

எடுத்துக்சகாண்டார் இபாநன்

.

என்மத ஆபான

குிப்ிட்ட அமீம் சகாண்ட

ஒித்துகள்கள் ஒபே சாபேள்நீ து தநாதும்தாது

,

சாதுயாக அதத

அமீம் சகாண்ட ஒித்துகள்கள்தான் சயிதன சதிக்கும் . ஆால்
நிகக் குமயா அவுக்கு தயறு அம ீம் சகாண்ட
ஒித்துகள்கலம் சதிக்கின் .

இதற்கா காபணத்மத யிக்கும்

பாநின் ஆபாய்ச்ெிக்குத்தான் தால் ரிசு கிமடத்தது

.இபாநன்

ஸ்சக்ட்பாநீ ட்டர் எப்டும் கபேயிமனக் சகாண்டு ஒபேயர் என்
சாபேம நமத்து எடுத்துச் செல்கிார் என்மதத் துல்ினநாகச்
சொல்ியிடாம்.

யிநா ிமனங்கில் தாமத நபேந்துக்

கடத்தமத் தடுக்க இக்கபேயி சரிதும் னன்டுகிது.
இபாநன்,

இந்தின இமெக்கபேயிகள் குித்தும் ிமன

ஆபாய்ச்ெிகமச் செய்தார் . உகின் அமத்து தா யாத்தினங்கிலும்
நிபேதங்கம்,
(

ததா ஆகின இபண்டு நட்டுதந இமெயமகம

ார்தநாிக்ஸ்)

கண்டுிடித்தார்.
I.

உற்த்தி செய்னக்கூடினமய என்று அயர்

இந்தினன் இன்ஸ்டிட்பெட் ஆஃப் ெனின்ஸ் அமநந்துள் இடம்
அ ) சென்ம ஆ ) சங்கலபே இ ) டில்ி

II.

ெி.யி. இபாநன்.தால் ரிமெ சயன் தும
அ)தயதினல்

III.

ஈ ) கல்கத்தா

ஆ)இனற்ினல்

இ) யிண்ணினல்

ஈ)சாபேினல்

இந்த இபண்டு நட்டுதந இமெயமகம உற்த்தி
செய்னக்கூடினமய
அ)நிபேதங்கம், ததா ஆ, ததா,ஆர்தநாினம்
இ) நிபேதங்கம்,,கஞ்ெிபா

IV.

ஈ)நிபேதங்கம்,தயில்

தன் சொந்தப் ணத்தில் சங்கலபேயில் பாநன்
உபேயாக்கினஆபாய்ச்ெி அமநப்பு

அ) இந்தினன் இன்ஸ்டிட்பெட் ஆஃப் ெனின்ஸ்
ஆ) டாடா இன்ஸ்டிட்பெட்

இ) பாநன் ரிெர்ச் இன்ஸ்டிட்பெட்

ஈ) இபாநன் ஸ்சக்ட்பாநீ ட்டர்
V.

இந்தினாயிததன தன் அமத்து ஆபாய்ச்ெிகமபம் செய்து,
தால்ரிமெப் சற்யர்
,அ) ெந்திப தாஸ், ஆ) த

ாநி ாா, ,இ) ,அப்துல் காம் )

ஈ ெி.யி.இபாநன்
குதி - ஆ (Section:A )

எழுதுதல் (Writing)

20 நதிப்மண்கள் (20 Marks )
4 .நீ ொழும் பகு ிைில் கொல் நிலோைம் அலேத்துத்
.

லோர்க்குக் கடி ம் எழுதுக

பேேொறு கொல்துலொ
8

அல்து
உடற்பைிற்சிைொல் உன் கல்ிபம் உடலும் மேம்படும் எெ அைலூர்

நண்பனுக்குக் கடி ம் எழுதுக.

[எக்கடிதநானினும் உெது பகரி: அ.ேோன் / அ.ேொ ிெிைொள்
15. ேணிமேகலோ த பே, பொடி, தசன்லெ-40. எக்சகாள்க]
5. ின்யருயயற்றுள் கதனும் ஒரு குதினின் குிப்புகயக் மகாண்டு
கட்டுயப ஒன்று ழுதுக.

8

அ. பன்னுல –நீரின்ொி அலேைொது உோகு – ஐம்பூ ங்கௌில்
ப ன்லேைொெது -பன்ொொம் உோகப்மபொர் ந் ொல் நீம கொணேொகும் ணொகும்
ீ
நீர்ௌம் .- மசேிக்கும் ்ிகள் - படிவுல.
ஆ தபபேகி பேம் மபொக்குத்துக் கபேிகள்- சொலோி ிகள் – ி ிேீ ொல்கள்மகபம் மசொகபம்- ம ல கடும் ி ிகள்-ிபத் ில்ோொப் பைணம்படிவுல
இ. பன்னுல -ேங்கௌின் ம ல – கொடுகள் –கொட்டின் லககள் –பைன் –
கொடுகௌின் அ்ிவு- ேம் ௌர்ப்மபொம்- படிவுல..

6. புயகனியப் னன்ாட்டின் ககடு ற்ி டந்த யிமிப்புணர்வு ஊர்யம்
குித்து அிக்யக ழுதுக.

( 4 )

[ அல்து ]
முதிகனார் காய் கண்டிமம் நருத்துய முகாம் ற்ி அிக்யக யயபக.

குதி – இ

இலக்கணம் ( Grammar )

(Section:C )

15 நதிப்தண்கள் ( 15 Marks
7

சான்று தருக. ( மூன்னுக்கு நட்டும் )
I.

. ம ொன்ொல் ிகொப் புணர்ச்சி

II.

சய்தல் நிோ ிோங்குகள்.

அ. ேலோப்ப்ம்

ஆ தசொற்மபொர்

இ.

அ. பைல் ேொன் ஆ. ப லோ சுொொ

III.

. கபேிௌம்

IV.

குற்ொிைலுகப் புணர்ச்சி

அ .கசடொ

ஆ.கற்க

அ .ௌநொடு

V.

ஆ. மசொ்நொடு

ஞ்சப்புகழ்ச்சிைணி

8. ிபப்புக.
I.

இ. புோி கடி

ஈ.நமயாமம.
ஈ. எபேலே நீர் நொய்.

ஈ. ிௌக்கு

ஆ.க லடப்பு ஈ. ைிற்றுப் பசி

அ. உள்ௌம் உலடலே உலடலே
இ. ஏற்றுேின் ிௌக்லக

( 3 )

ேிழ் தேொ்ி

இ.கற்பல

ஆ ம ர் அலெைர் கைர்

ஈ. தநடும் புெலுள் தல்லும் ப லோ.

( மூன்னுக்கு நட்டும் )

(3 )

ேபே நிோம் என்பது ____________.

அ. ைலும் ைல் சொர்ந்

இடபம் ஆ. ேலோபம் ேலோ சொர்ந்

இ. கடலும் கடல்

இடபம்

சொர்ந்

சொர்ந்

இடபம்

. ிலண

III.

தட்சி நில கர் ல் என்ப ில் உள்ௌ நில என்ப ன் தபொபேள்

IV.

என்ப ற்கு ________

ஈ. கொடும்கொடு

இடபம்

II.

அ. பே

ொெிைம் ஆ. ிண்லண

என்பது தபொபேள்.
இ. ேொ ம்

ஈ. நிோம்

__________
அ .பசு

ஆ. பசுக்கூட்டம் இ.கூட்டம்

ஈ. ரிலச

ஈற்ொைோடி பச்சீொய் பேது ___________

அ. மநரிலச .ஆசிரிைப்பொ

இ. இலணக்குொள் ஆசிரிைப்பொ

V.

அன்பு கோந்

ஆ. நிலோ

.

ேண்டிோ ஆசிரிைப்பொ

ஈ. அடிேொி

அகத் ிலண ________

அ. ஏழு ஆ.பன்ெிண்டு

ேண்டிோ ஆசிரிைப்பொ

லகப்படும் .

இ. நொன்கு

ஈ. ஐந்து

9. கூினயாறு மசய்க ( மூன்னுக்கு நட்டும் )
I.

தநட்தடழுத்து (புணர்ச்ெி
அ. இெேிகல்

ஆ. ஆ ிநீடல்

துப்ாக்கி (அலச பிரித்து

இ.

)
ன்தெொற்ொிட்டல்

ொய்பொடு கூறு )

அ. நில மநர் மநர் – புௌிேொங்கொய்
இ. நில நில மநர் – கபேிௌங்கொய்
III.

(3)

ி ிைிலெக்கூறு

ஈ. அடி அகம் ஐைொ ல்.
II.

)

ஆ. மநர் மநர் மநர் –ம ேொங்கொய்
ஈ. மநர் நில மநர்

-கூிௌங்கொய்

பொலோ (சரிைொெல ப் தபொபேத்துக.)
அ. ஏறு

ழுல்

ஆ.கலௌ எடுத் ல் இ.கி்ங்கு அகழ் ல்

ஈ. ்ிப்பொி தசய் ல்

IV.

V.

சிறுலே+ஒலட ( மசர்த்து எழுதுக )

அ. சிறு ஒலட

ஆ .சிறுலே ஒலட இ .சிற்மொொலட ஈ . சித்ம ொலட

. இலோ ( அௌவுப்பண்புப் தபைர் மசர்த்து எழுதுக )
அ. தற்ொிலோ ஆ. கற்ொிலோ இ. பொசிலோ ஈ. சிற்ொிலோ

10. சரினா மதாடயபத் கதர்வு மசய்க ( மூன்று நட்டும் )
I.

அ. கற்சிலோ என்பது ம ொன்ொல் ிகொம்.
ஆ கற்சிலோ என்பது
இ

கற்சிலோ என்பது

ஈ கற்சிலோ என்பது
II.

(3)

ிரி ல் ிகொம்.

தகடு ல் ிகொம்.

இைல்புப் புணர்ச்சி.

அ. பிற்பகல் 2 ேணி ப ல் 6 ேணி ல ேொலோ

ஆ.. பிற்பகல் 2 ேணி ப ல் 6 ேணி ல எற்பொடு

இ . பிற்பகல் 2 ேணி ப ல் 6 ேணி ல நண்பகல்
ஈ.

III.

IV.

பிற்பகல் 2 ேணி ப ல் 6 ேணி ல இவு

அ. அ ிப் தபொபே ல் ொலக.

ஆ.. அ ிப் தபொபே ல் கந்ல
இ

அ ிப் தபொபே ல் தும்லப.

ஈ.

அ ிப் தபொபே ல் தட்சி

அ. ஈற்ொடி பச்சீொய் ஏலெை அடிகள் நொற்சீொய் பேது தண்பொ
ஆ.ஈற்ொடி பச்சீொய் ஏலெை அடிகள் நொற்சீொய் பேது ஆசிரிைப்பொ..
இ ஈற்ொடி பச்சீொய் ஏலெை அடிகள் நொற்சீொய் பேது.ஞ்சிப்பொ

.

ஈ ஈற்ொடி பச்சீொய் ஏலெை அடிகள் நொற்சீொய் பேது கோிப்பொ
V.

அ .தசய்பலௌ அ்கு படுத்

ஆ. தசய்பலௌ அ்கு படுத்

பேது தசொல் இோக்கணம்

பேது தபொபேள் இோக்கணம் ..

இ. . தசய்பலௌ அ்கு படுத்

பேது அணி இோக்கணம்

ஈ. . தசய்பலௌ அ்கு படுத்

பேது ைொப்பு இோக்கணம்

11. இக்கணக் குிப்பு ழுதுக. ( மூன்னுக்கு நட்டும் )
I.

துப்பொர்க்குத் துப்பொை துப்பொக்கித் துப்பொர்க்குத்

துப்பொை தூஉம் ேல்.
அ. பே ிகற்பக் குொள்தண்பொ
II.

இ. இபே ிகற்பக் குொள்தண்பொ

ஆ. போ ிகற்பக் குொள்தண்பொ
ஈ. சிந் ிைல் தண்பொ

பன்று அடிகௌொல் அலேபம் தண் பொ
அ. இன்ெிலச தண்பொ.

ஆ. குொள் தண்பொ.

இ. மநரிலச தண்பொ ஈ. சிந் ிைல் தண்பொ
III.

(3)

கபேப்தபொபேள்
அ. நிோபம் தபொழுதும்
இ ேக்கள் ப ோிமைொர்

ஆ.ிலௌபம் தபொபேள்
ஈ. சிறுதபொழுது

IV.

த ன் இந் ிைொ

அ. ிலசமைொடு
மசர்ந்

ிலச மசர்ந்

புணர்ச்சி

புணர்ச்சி

இ.பிொற்மொொடு

ஈ. எதுவும் தபொபேந் ில்லோ
V.

ஆ.

ிலசமைொடு பிொ

ிலச மசர்ந்

புணர்ச்சி

அகத் ிலணைிலும் புொத் ிலணைிலும் இடம் தபறுெ
அ. லகக்கிலௌ ஆ. தபபேந் ிலண

இ. லகக்கிலௌபம் தபபேந் ிலணபம்
குதி – ஈ

ஈ.எதுவுேில்லோ

இலக்கினம் (Literature/Text Books)

40 நதிப்தண்கள் (40 Marks)

12. ின்யரும் உயபயடப் குதியனப் டித்து யிாக்களுக்ககற்
யியடயனத் கதர்ந்மதடுத்து ழுதுக.

(5)

பன்ெிவு மநம்,தசன்லெ நகத்து இோிங்கிச் தசட்டித்த பேில்புொணத்
த ொடர்

தசொற்தபொ்ிலக்

மகட்க

ேக்கள்

கூட்டம்

ஆர்த்துடன்

ிண்டிபேந்த்து.அன்று மண்டிை தசொற்தபொ்ிொௌர் ில்லோ ஆெொல்

ந் மொ தள்ௌொலட அணிந்து அ்தகொழுகும்

ிபேபகத்துடன் கூடிை

ன்பது ைதுச் சிறுர்.அச்சிறுர் அலெலபம் ணங்கித்

ம் அண்ணன்

 இைோொலேலைக் கூொி உோதகோொம் உணர்ந்து ஒ ற்கரிைன் என்ொ
தபரிை

புொணப்

பொடலோப்

பொடிெொர்.அலெது

கபேத்ல பம்

கபேம்

ண்ணம் தநடுமநம் அ ற்குப் தபொபேள் கூொிெொர்.
ைொபேம் ிைக்கும் ண்ணம் அன்று உல நிகழ்த் ிைர் ொன் பிற்கொோத் ில்
சொ ிகௌிலும் ே ங்கௌிலும் சேைச் சடங்குகௌிலும் உ்ன்று தகொண்டிபேந்
ேக்கலௌ
அலேத்
I.

அற்ொிோிபேந்து
ள்ௌோொர்.

ேீ ண்டு

சேச

சுத்

சன்ேொர்க்கப்

பொல

த ொடர் தசொற்தபொ்ிலக் மகட்க ேக்கள் கூட்டம் ைொபேக்கொகத்
ிண்டிபேந் து?
அ . ள்ௌோொபேக்கு ஆ .இொேோிங்கபேக்கு இ . ள்ௌோொர் அண்ணனுக்கு
ஈ .சிறுனுக்கு

II.

தள்ௌொலட அணிந்து ந்
அ .எட்டு

III.

ஆ .ஏழு

சிறுெின் ைது
இ .ன்பது

சிறுன் ப ோில் பொடிை பொடல்
அ . தபரிை புொணப் பொடல்
இ .பபேகன் பொடல்

IV.

இ .இோிங்கிச் தசட்டித்த பே

V.

ஆ .கணப ிப் பொடல்
ஈ . ிபேேொல் பொடல்

புொணத் த ொடர் தசொற்தபொ்ிவு நடந்
அ .தசன்லெ

ஈ .பத்து

த பே

ஆ. ள்ௌோொர் த பே
ஈ .பொரிபலெ

ே ங்கௌிலும் சேைச் சடங்குகௌிலும் உ்ன்று தகொண்டிபேந்
ேீ ண்டு ள்ௌோொர் கண்ட பொல

ேக்கலௌ

அ . சேச பொல
இ . சுத்

ஆ . சன்ேொர்க்கப் பொல

சன்ேொர்க்கப் பொல

ஈ சேசசுத்

சன்ேொர்க்கப் பொல

13. . ின்யரும் உயபயடப் குதியனப் டித்து யிாக்களுக்ககற்
யியடயனத் கதர்ந்மதடுத்த ழுதுக.

(5)

ேணிமேகலோைின் ம ொ்ி சு ே ிைின்

அரின் குடல் சரிந் து. சரிந்

ந்ல லை ேொடு பட்டிை ொல்

குடலோப் புத் த் துொிைர் சரி தசய் ெர்.

இச் தசய் ிலை ேணிமேகலோ எடுத்துலக்கிொது.
ிபேொசகத் ில்

ேபேத்து

த ொடங்கும்

பல்மறு அொிிைல்

தசய் ிகள்

ிிக்

தசய் ிகள்

உைிரிைல்

கிடக்கின்ொெ.’புல்ோொகிப்

தசய் ிகள்,

பூடொய்.’எெத்

ிபேொசக ரிகள் பல்லக உைிர்கௌின் பரிணொே

ௌர்ச்சிலை ிரிொகக் கூறும் ேொனுடப் பிொப்பினும் ேொ ொ உ த்து
ஈெேில் கிபேேி தசபேிெில் பில்த்தும்

” எெத் த ொடபேம் பொடோடிகள்

கபேிைல் அொில நன்கு த ரிிக்கின்ொெ.
I.
II.

.

ேொடு பட்டிை ொல் குடல் சரிந் ர்

அ . ேணிமேகலோ

ஆ. சு ே ி

இ . சு ே ிைின்

அ . ேணிமேகலோ

ஆ.சிோப்ப ிகொம் இ . ிபேொசகம் ஈ

அறுல ேபேத்தும் பற்ொிக் கூறும் தல்
ிபேக்குொள்

ந்ல

ஈ பபேம்

பரிணொே ௌர்ச்சிலை ிரிொகக் கூறும் ரிகௌின் த ொடக்கம்

III.

அ . ேொனுடப் பிொப்பினும்

இ . ஈெேில் கிபேேி

ஆ .ேொ ொ உ த்து

ஈ புல்ோொகிப் பூடொய்

ிபேொசகத் ில் இந் ச் தசய் ிகள் உள்ௌெ

IV.

அ . அொிிைல் தசய் ிகள் ஆ .உைிரிைல் தசய் ிகள்,
இ .ேபேத்து தசய் ிகள் ஈ .பன்றும்
V.

உ ம் என்ொ தசொல்ோின் தபொபேள்
அ . உ ிர்து

ஆ . லச

இ .ைிறு

ஈ .நம்பு

14. மசய்மடி யிாயிற்குரின யியடயனத் கதர்வு

மசய்து ழுதுக.
(4 )

” ஆற்று ல் என்பது அோந் ர்க்கு உ வு ல்

மபொற்று ல் என்பது புணர்ந் ொலப் பிரிைொலே
பண்தபெப் படுது பொடொிந்து ழுகு ல்
அன்தபெப் படுது
I.

ன்கிலௌ தசொொஅலே “

இப்பொடோின் ஆசிரிைர்
அ. உேறுப்புோர் ஆ. குோமசக ஆழ்ொர்

இ. நல்ோந்துெொர்

ஈ. பொ ிைொர்
II.
அ.

.இச்தசய்பள் இடம் தபற்ொ தோின் தபைர் ?
ேிழ் ிடு தூது ஆ. கோித்த ொலக இ .ம ொம் ஈ. நந் ிக் கோம்பகம்

III.

.பேந் ி ந் ர்க்கு உ வு ல் என்பது

அ. ஆற்று ல் ஆ மபொற்று ல்.
கிலௌ என்ப ன் தபொபேள்

IV.

அ.ேக்கிலௌ

ஆ. கீ ம்

இ.அன்பு

இ ,சுற்ொம்

ஈ பண்பு .

ஈ. நண்பன்

15. ின்வரும் உரபரைவிாக்களில் யயகனனும் இபண்டு
யிாக்களுக்கு விளக்கநா யியடனி (10)
I.

ேண்ணிைல், அடிைல் ஆகிைல பற்ொி எழுதுக.

II.

எர் மலோக்கொக கொத் ிபேக்க மண்டிைது இல்லோ ? ஏன் ?

III.

ேெி

மநைம் பற்ொிக்

கொந் ிைடிகௌின் கபேத்துகலௌ ிரி.

IV.

ள்ௌோொர் பொடல்கலம் ,அது

ேிழ்ப்பற்றும் பற்ொி ிரி.

V.

சதான்மநத் தநிமகம் கூறும் இமெக்கமக் குித்து எலதுக.

16. யயகனனும் இபண்டு தெய்யுள் யிாக்களுக்கு யியடனி
I.

புோி செித்

II.

(8)

படோக் கபேத்துகலௌத் த ொகுத் ிடுக.

தபரிைொரின் இோக்கணம் ,அலத் துலணக்தகொள் ின் சிொப்பு
குொித்து எழுதுக.

III.

.ித்துக் மகொட்டு இலொெிடம் ஆழ்ொர் மண்டுது ைொது ?

IV.

ேிழ் ிடு தூது கூறும் தசய் ிகலௌ ிரி.

17.கதனும் ஒரு தயப்ில் துரணநூல் கட்டுயப ழுதுக.
I.
II.
III.

தோகபம் அற்ொின் தசைல்பொடுகலம்
அ ிசை ேெி ர் அமைொத் ி

ொசர்

அடித் ௌம்- மநர்பக சிந் லெமை ொழ்ின் அடித் ௌம்
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

(8)

