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தேர்வுத்ோள் 1    

(some lines are replaced with  dotted lines to protect the 
copyrights) 

‘அ’ பிரிவு 

 

A1 மரபுத்தோடர்கள், இணைதமாழிகள் (10 மதிப்தெண்கள்)  

கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களில் தகாடிட்ட இடங்கணை நிரப்புவேற்தகற்ற த ாற்தறாடர்கள் 
அடியில் தகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. ஒவ்தவாரு தகாடிட்ட இடத்ணேயும் நிரப்புவேற்தகற்ற மிகப் 
தொருத்ேமான த ாற்தறாடணரத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக. 

 

Q1  தேடிவரும் தவடைவொய்ப்புகடை __________________________ மனமில்ைொே தியொகு, ேன் 

 டிப்பிற்கு நிகரில்ைொே  ணிபயன்றத ொதிலும் அதில் த ர்ந்துபகொண்ைொன். 

Q2   இன்டறய ப ற்தறொர்கள் பிள்டைகளின் இடைய உடையொைல்களில் 

 _____________________ அவர்கடைக் கண்கொணிப் து இன்றியடமயொேேொகும். 

Q3 ______________________________ த ர்ப் து வ தியொன வொழ்க்டகக்கு வழிவகுக்கும் 

என்றொலும்,  அவற்டறக் குறுக்குவழிகளில் ஈட்ைக்கூைொது. 

Q4   ேன் முட்ைொள்ேனத்ேொல் ப ரும் பிைச்சிடனயில் மொட்டிக்பகொண்ை தவணு, அதிலிருந்து 

எப் டி  __________________________ என்று சிந்தித்ேொன். 

Q5    மொறனின் திருமைம் சுற்றம்சூழ __________________________ நைந்தேறியது.  

 

 

(1) ப ொத்து சுகம்  (2)  எடுத்பேறிந்து 

 (3) த ரும் புகழும்  (4)  ஒத்துப் ொடி 

 (5) ேடையிட்டு   (6)  சீரும் சிறப்புமொக        

 (7) கம்பிநீட்டுவது  (8)  கடைதயறுவது 

 (9) உற்றொர் உறவினருைன்    (10) ேட்டிக்கழிக்க 
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A2  வாக்கியங்கணை முடித்தேழுதுேல் (10 மதிப்தெண்கள்)  

பின்வரும் வாக்கியங்கணை தொருத்ேமான த ாற்கணைக் தகாண்டு முடித்துக்காட்டுக. 
அவ்வாறு முடிக்கப்தெறும் வாக்கியங்கள் ஒவ்தவான்றும் அேற்கு முந்ணேய வாக்கியத்தின் 
கருத்ணேதய தகாண்டிருக்க தவண்டும். 

Q6    ட்ைேொரிகள் சிைரின் மனப்த ொக்கொல் அவர்களின் திருமை வொழ்க்டக ேள்ளிப்த ொகிறது. 

  ட்ைேொரிகள் சிைரின் மனப்த ொக்கு __________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Q7 ேமிழ்ப்புைடம வொய்ந்ே புைவர்கள் மன்னர்கடைப் த ொற்றிப்  ொடிப்  ரிசுகள் ப ற்றொர்கள். 

 மன்னர்கடைப் த ொற்றிப்  ொடிப்  ரிசுகள் ப ற்ற புைவர்கள் ____________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Q8  ேமிழ்முைசு ப ய்தித்ேொள் சிங்கப்பூரில் ேமிழ்பமொழியின்  யன் ொட்டை உயர்த்துகிறது.   

 ேமிழ்முைசு ப ய்தித்ேொைொல் _________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Q9 உைகத்தில் நைக்கும் த ொரும் பூ லும் மக்களின் நிம்மதியொன வொழ்க்டகடயப் 

 றித்துவிட்ைன.  

 மக்களின் நிம்மதியொன வொழ்க்டக  றித ொக __________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Q10 இம்மண்ணுைகில் மனிேதநயம் இருப் ேொல்ேொன் ஆேைவற்ற குழந்டேகளுக்கும் நல்ை 

வொழ்க்டக கிடைத்திருக்கிறது.  

 இம்மண்ணுைகில் மனிேதநயம் இல்ைொவிடில் __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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A3 அணமப்புச் த ாற்கள் (10 மதிப்தெண்கள்) 

கீழ்வரும் ெகுதியில் தகாடிட்ட இடங்கணை நிரப்புவேற்தகற்ற அணமப்புச் த ாற்கள் 
ெகுதியின் அடியில் தகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. ஒவ்தவாரு தகாடிட்ட இடத்ணேயும் 
நிரப்புவேற்தகற்ற மிகப்தொருத்ேமான த ால்ணைத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக. 

  ைம் ஈட்டுவது வொழ்க்டகக்கு அத்தியொவசியம் ேொன். ஆனொல்  ைதம வொழ்க்டக ஆகிவிைொது. 

உைகத்தில்  ைத்டேவிை விடைமதிப் ற்றடவ (Q11) ______________________ இருக்கின்றன. அதில் 

ேடையொயது அன்பு. அன்ட  நொம் விடைபகொடுத்து வொங்க இயைொது. அது விற் டனக்கும் 

கிடைக்கொது. அன்பிடன உைைத்ேொன் முடியுதம (Q12) _______________________ அடேப்  ொர்க்க 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

பகொடுத்து மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்கொை டவப் ொர்கள். இடவ யொவும் அன்பின் (Q13) 

________________________! அன்பு கண்டிப்பின் மூைமும் பிைதி லிக்கும். ப ற்ற பிள்டைகள் ேவறொன 

வழியில் ப ன்றுவிடுவொர்கதைொ என்ற  யத்தில் ப ற்தறொர்கள் பிள்டைகடைக் கண்டிப் துண்டு. 

மொைவர்களின் (Q14) _______________________ பகொண்ை அக்கடறயொல் ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்குத் 

ேண்ைடன வழங்குவதுண்டு.  நொட்டு மக்களுக்குப்  ொதுகொப் ொன வசிப்பிைத்டே ஏற் டுத்தித் 

ேைதவண்டும் என்ற கைடமயுைர்வொல் அை ொங்கம்  ை கடுடமயொன  ட்ைதிட்ைங்கடை (Q15) 

_________________________. ‘தகொ ம் உள்ை இைத்தில்ேொன் குைமிருக்கும்’ என் து ஆன்தறொர்  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

   (1) விதித்துள்ைது  (2) வைர்ச்சியில் 

 (3) அதிகம்   (4) ஒழிய  

 (5) கல்விதமல்  (6) த ொட்டுள்ைது 

 (7) ஆனொல்   (8) எவ்வைதவொ  

 (9)  அடையொைங்கதை (10)   பவளிப் ொடுகதை  
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‘ஆ’ பிரிவு 

 

B4  தேரிவுவிணடக் கருத்ேறிேல் (10 மதிப்தெண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுணரப் ெகுதிணயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அேனடியிற் காணும் வினாக்குகக்கு 
விணட ேருக. வினாக்கள் ஒவ்தவான்றுக்கும் நான்கு தேரிவுகள் தகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. 
அவற்றுள் மிகப் தொருத்ேமான விணடணயத் தேர்ந்தேடுத்து அேன் எண்ணை எழுதுக. 

 

ெகுதி 1 

  சிறுகடே என் து நம் வொழ்க்டகயில் நைக்கும்  ம் வங்களின் 

ஆழமொன  ொர்டவதய ஆகும். ப ொதுவொக மற்றவர்கள் கொைத் ேவறும் ஒன்டறச் 

சிறுகடே எழுத்ேொைன் கண்டு, அனு வித்து அடே உைர்ந்து எழுதுகிறொன்.  

 

சிறுகடே என் து ப ொதுவொக அைவில் சிறியேொக இருந்ேொலும் அது 

வொ கர்கள் மனத்தில் ஓர் உைர்ச்சிடய ஏற் டுத்ே தவண்டும். எழுதிமுடித்ே 

கடேக்கு இருக்கும் எழுேொே முன் கடேடயயும் பின்கடேடயயும் வொ கன் உைர்ந்து அேடன அவன்  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

சிறுகடேக்குப் ப ரும்  ம் வங்கதைொ, பேொைர் நிகழ்ச்சிகதைொ தேடவயில்டை. நம் 

வொழ்க்டகயின் ஒதை ஒரு தகொைமும் அேன் மூைம் பவளிப் டும் ஒதை ஓர் உைர்ச்சியும் அேற்குப் 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Q16 ஒரு சிறுகடே எப்த ொது பவற்றியடைகிறது? 

1. எழுதி முடிக்கப் டும்த ொது 
2. ஆழமொகப்  டிக்கப் டும்த ொது 
3. விடைவொகப்  டிக்கப் டும்த ொது  
4. அைவில் சிறியேொக இருக்கும்த ொது     (        ) 

 

 

சிறுகதைகள் 
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Q17 சிறுகடே எழுதுவேற்கு எது அடிப் டையொக அடமகிறது? 

1. ஓர் உைர்ச்சி 

2. கற் டன 

3. ப ரும்  ம் வங்கள் 

4. சிறு துவொைம்        (     ) 

 
 
ெகுதி 2  

 
  நொட்டுப்புற மக்கள் ேங்கள் அன்றொைப் த ச்சு வழக்கில்  யன் டுத்தும் 

ப ொற்பறொைர்கதை மைபுத்பேொைர்கைொயின.  இடவ ஏட்டில் எழுேப் ைொே 

பேொைர்கள் என்றும் கூறைொம். மைபுத்பேொைர்கள் ேமிழர்களின்  ண் ொடுகடைப் 

பிைதி லித்ேன. அேனொதைதய இவற்றுக்கு இேன் ப யரும் ப ொருத்ேமொய் 

அடமந்ேன.  

 

கிைொமத்து மக்கள் உைர்ச்சிவயப் ட்ைவர்கள் என் ேொல் அவர்கள் த ச்சு வழக்கிலும் 

அதிகமொன உைர்ச்சி கைந்திருக்கும். ப ொல்ை வந்ே ப ய்திடயப் ப ொருள் பிறழொது, ஏற்ற 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… திந்துவிடும். 

‘’ஐதயொ, நம்பிய எனக்குத் துதைொகம் ப ய்துவிட்ைொதன!’’ என்றுடைப் டேவிை, ‘’ஐதயொ, நம்பிய 

என்டனக் கழுத்ேறுத்துவிட்ைொதன!’’ என்று கூறும்த ொது  ொதிக்கப் ட்ைவரின் வலிடய நம்மொல் உைை 

முடிகிறது. இதுதவ மைபுத்பேொைரின் வலிடமயொகும். இந்ே பமொழியழகிடனச்  ொேொைை நடையில் 

நொம் பவளிக்பகொைை இயைொது. 

 

மைபுத்பேொைரின் ப ொருள் தநைடியொக அல்ைொமல் மடறமுகமொகதவ இருக்கும். அடேச் 

ப ொல்லுக்குச் ப ொல் அப் டிதய ப ொருள்பகொள்ை முடியொது. உேொைைமொக, கொதுகுத்துேல் என் து 

…………………………………………………………………………………………………………….

கொதுகுத்துேல் இந்தியர்களின் மைபு. சிறுவர்களுக்கும் குழந்டேகளுக்கும் கொதுகுத்தும்த ொது 

அவர்களுக்கு வலி பேரியொமலிருக்கப் ப ரியவர்கள்  ை கடேகடைச் ப ொல்லி அவர்கடை 

மரபுத்த ொடர் 

குரங்குப்பிடி 

உ ட்டளவு 
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……………………………………………………………………………………………………...............

....................................................................................................................................................................... 

 

 

Q18  மைபுத்பேொைர் என்னும் ப யர் எப் டி ஏற் ட்ைது?  

1. நொட்டுப்புற மக்கள்  யன் டுத்தியேொல் 

2. ேமிழர்களின்  ண் ொடுகடைப் பிைதி லித்ேேொல்  

3. ஏட்டில் எழுேப் ைொேேொல் 

4. அன்றொைப் த ச்சுவழக்கில்  யன் டுத்ேப் ட்ைேொல்    (     ) 

 

 

Q19  மைபுத்பேொைர்களின் வலிடம யொது? 

1. சுருங்கச் ப ொல்லி விைங்க டவப் து 

2. அைவில் குறுகியேொக இருப் து 

3. பமொழிடய அழகு டுத்துவது 

4. ப ய்திடய ஆழமொகப்  திப் து      (     ) 

 

 

Q20  ‘கொதுகுத்துேல்’ என்னும் மைபுத்பேொைர் எவ்வொறு தேொன்றியது? 

1. நொம் கொேணிகடை அணிய கொதுகுத்திக்பகொண்ைேொல் 

2. குழந்டேகளுக்கு வலி உண்ைொகொமல் குத்தியேொல்  

3. குழந்டேகடை ஏமொற்றிக் கொதுகுத்தியேொல் 

4. மைபுத்பேொைரில் ப ொருள் தநைடியொகக் கூறப் ைொேேொல்   (     ) 
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`இ’ பிரிவு 

C5 சுயவிணடக் கருத்ேறிேல் (30 மதிப்தெண்கள்)      

 

பின்வரும் ெகுதிணயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அேனடியிற் காணும் வினாக்குகக்கு உம் 
த ாந்ே நணடயில் விணட ேருக. 

 

     நட்பு என் து  தின்ம வயதினரிடைதய இன்றியடமயொே ஒன்றொக 

உருபவடுத்து தவரூன்றியும் விட்ைது. குடும் ப்  ந்ேத்டேப் த ொைதவ 

நட்பும் அவர்களின் வொழ்வில் ஒரு பிரிக்க முடியொே உறவொகிவிட்ைது. 

அடேவிை, நட்த  சிை  மயங்களில் அவர்களுக்கு இைத்ே உறவுகடைவிை 

வலிடம மிக்கேொகவும் விைங்குகிறது. இேற்கு முக்கியக் கொைைம், அவர்கள் வொழும் சூழதை ஆகும். 

ேவிர்க்க முடியொே நிடைகளில் ப ற்தறொர்கள் பிள்டைகடைவிட்டு அதிக தநைம் பிரிந்திருப் து 

நண் ர்கள் ேங்கள் ஆதிக்கத்ணேச் ப லுத்ே இைங்பகொடுத்துவிட்ைது.   

 நண் ர்கள் என்றுடைக்கும்த ொது அவர்கள் எல்ைொரும் தீயவர்கள்ேொம்,  ேங்கள் பிள்டைகடைக் 

பகட்ை வழிகளில் இட்டுச்ப ல்ைக் கூடியவர்கள்ேொம்  என்று ப ற்தறொர்கள் உைதன 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

இருக்கிறொர்கள். இவர்கள் ேங்கள் நண் ர்களின் நடத்ணேயில் அதிகம் அக்கடற பகொண்ைவர்கள். 

சுயநைம் கருேொது ேம்  சிதநகிேனின் நல்வொழ்வு ஒன்றிற்கொகதவ  ொடு டு வர்கள். தேொழடமக்கு 

என்றுதம தேொள்பகொடுக்கும் இவர்கள், ேங்கள் நண் னுக்கு ஒன்பறன்றொல் உயிடையும் பகொடுக்கும் 

ேன்டம வொய்ந்ேவர்கள். 

 தைொஜொச் ப டியில் ஆங்கொங்தக முட்கள் இருப் து த ொன்று நல்ை நண் ர்கள் மத்தியில் தகடு 

நிடனக்கும் தீயவர்களும் இருக்கதவ ப ய்கிறொர்கள். இவர்கள் முகமைர்ந்து மட்டுதம 

நட்புறவொடுவொர்கள்; ேங்கள் நைத்டேப்  ற்றி மட்டுதம எண்ணுவொர்கள். இவர்களின் தீய உள்ைம் 

அறிந்து அரும்பிதைதய இவர்களின் உறடவ அறுத்துவிடுவது நைம் யக்கும். தேொலின்மீது இருக்கும் 

புண் சிறியேொகவிருக்கும்த ொதே அேற்குச் சிகிச்ட  அளிப் து அறிவுடைடம. இல்டைதயல், அது சீழ் 

டவத்து, உைடை ஊடுருவி நம் ஆதைொக்கியத்டேக் பகடுத்துவிடும். 
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 ‘உன் நண் ர்கள் யொபைன்று ப ொல், நீ யொபைன்று கூறுகிதறன்’ என்கிறது அயல்நொட்டுப் 

 ழபமொழிபயொன்று. நொம் யொருைனொவது பநருக்கமொகப்  ழகினொல் இயற்டகயொகதவ அவர்களின் 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 ண்புகளும்  ழக்கங்களும் நம்டமச் த ர்ந்ேொல் அது நமக்கும் உயர்டவத் ேரும். ஆனொல், தநர்மொறொக 

நைந்துவிட்ைொல் அது நம் வொழ்க்டகடயதய சீரழித்துவிடும்.  

  தின்ம வயதினருக்கு நல்ைவற்டறயும் தீயவற்டறயும் ெகுத்துப்  ொர்க்கும் ஆற்றல் 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

நண் ர்கடைத் தேர்ந்பேடுப் தில் அவர்களுக்குச் சுை மொக நல்வழிகொட்ை முடியும். 

 வினாக்கள் (25 மதிப்தெண்கள்) 

Q21    தின்ம வயதினர் நட்ட  எவ்வொறு கொண்கிறொர்கள்? (4 மதிப்ப ண்கள்)       

 ___________________________________________________________________________________    

     

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________

  

 ___________________________________________________________________________________ 

Q22  நல்ை நட்பு எப் டிப் ட்ைது என்று கட்டுடையொசிரியர் கூறுகிறொர்? (5 மதிப்ப ண்கள்)               

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

Q23 தீய நட்பு தேொலின்மீது இருக்கும் புண்ணுக்கு ஒப்பிைப் டுவது ஏன்? (5 மதிப்ப ண்கள்)  

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

Q24 ‘உன் நண் ர்கள் யொபைன்று ப ொல், நீ யொபைன்று கூறுகிதறன்’ என்னும்  ழபமொழி  
உைர்த்தும் ப ொருள் யொது? (5 மதிப்ப ண்கள்) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

Q25  ேங்கள்  தின்ம வயதுப் பிள்டைகளுக்குப் ப ற்தறொர்கள் எப்த ொது நல்வழிகொட்ை இயலும்?   

 (6 மதிப்ப ண்கள்)          

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________________ 

 

பின்வரும் த ாற்கள் தமற்கண்ட ெகுதியில் இடம்தெற்றுள்ைன. அச்த ாற்களின் தொருணை 
எழுதுக.  (5 மதிப்தெண்கள்) 

 

 

Q26 ஆதிக்கத்டே  - ___________________________________________ 

  

Q27   நைத்டேயில்  - __________________________________________  

 

Q28   அரும்பிதைதய  - __________________________________________   

 

Q29 சீைழித்து  - __________________________________________ 

 

Q30  குத்து   - __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


