
 

 

 “அ” பிரிவு 

ONLY FEW QUESTIONS SHOWN AS SAMPLE - 

COPYRIGHTS RESERVED CAN’T REVEAL WHOLE DUE 

TO COPYRIGHTS   

A1 வேற்றுமை 

Q1 முதல் Q5 வரையுள்ள ககோடிட்ட இடங்கரள நிைப்புவதற்கு மிகப் ப ோருத்தமோன கவற்றுரம 
உருபு ஏற்ற ப ோல்ரைக் பகோடுக்கப் ட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து கதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்ரை அரடப்புக்குறிக்குள் எழுது.             (10 மதிப்ப ண்கள்)  

Q1 _____________________ முன்னிட்டுச்  ிைோங்கூன்  ோரையில் ஒளியூட்டு நிகழ்ச் ி 
ககோைோகைமோக நரடப ற்றது.  

(1)  தீ ோவளிரய 
(2)  தீ ோவளிக்கு 
(3)  தீ ோவளியின் 
(4)  தீ ோவளியிடம்        ( ) 

 
Q2 வோழ்க்ரகயில் பவற்றி ப ற கடின ________________ மிக அவ ியம்.  

(1)  உரைப் ின் 
(2)  உரைப்புக்கு  
(3)  உரைப் ோல் 
(4)  உரைப்பு         ( ) 

Q3 TO Q4 – HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT  
         

Q5 கந்தன் வடீ்டுக்குச் ப ல்லும் விருந்தினர்களுக்கு அவன் அம்மோ ___________________  
 ைை மும்  ரிமோறுவோர்.  

(1) உைவில்   
(2) உைவின்  
(3) உைகவோடு  
(4) உைரவ        ( )   

 

தேரவ்ுே்ோள் 1 



 

A2  செய்யுள் / பழசைொழி 

Q6 முதல் Q10 ேமையுள்ள செய்யுள் / பழசைொழிமை நிமைவு செய்ேதற்கு ஏற்ை 
செொல்மைக் சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் செொற்களிைிருந்து வதர்ந்சதடுத்து அதன் எண்மை 
அமைப்புக்குைிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்சபண்கள்) 

Q6. ஈன்ற ப ோழுதின் ப ரிதுவக்கும் தன்மகரனச் 

  ோன்கறோன் எனக்ககட்ட _______________. 

 (1)  அன்ரன   
 (2)    தோய்       

(3)  மதோ  
(4) அம்மோ         ( ) 

  
Q7. தன் ________________ தனக்குத் பதரியோது 

 (1)  வோல்    
 (2)    கோல்      

(3)  முதுகு  
(4) புறம்         ( ) 

 
Q8 TO Q9 - HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT  
   
 
     
Q10. ________________ ைோயினும் நோகோக்க கோவோக்கோல் 

க ோகோப் ர் ப ோல்ைிழுக்குப்  ட்டு  

 (1)  வோகோவோ    
 (2)    யோகோவோ       
 (3)   ோகோவோ  
 (4) யோவோகோ         ( )
    



 

A3  அமைசைொழி / எச்ெம் 

Q1 முதல் Q5 அமைசைொழி/எச்ெத்மத நிமைவு செய்ேதற்கு ஏற்ை ைிகப் சபொருத்தைொன 
செொல்மைக் சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் செொற்களிைிருந்து வதர்ந்சதடு.  

Q11. நமது நோட்ரட ஜப் ோனியர்கள் ஆண்டக ோது அவர்கரள    

     ________________    ைர் க ோைோடினோர்கள். 

(1)  எதிர்த்து  
(2)  ஒைித்து 
(3)  வைீமோக 
(4)  உறுதியோக        ( ) 

       
Q12 TO Q13 - HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT  

  
  

Q14. கவிஞர் வோைி தமது  ோடல்களில் இயற்ரகரயயும் ______________    
        ோடியுள்ளோர். 
 

(1)  இரைத்து 
(2)  இரைந்து 
(3)  இரையும் 
(4)  இரைக்கிற        ( ) 

 
Q15.  கவடனின்  தூக்கத்ரதப் புைி ______________ விட்டது.  
 

(1)  கரைக்க 
(2)  கரைக்கிற 
(3)  கரைய 
(4)  கரைத்து               ( ) 

            
           

A4  முன்னுைர்வுக் கருத்தைிதல் 
 
Q16 முதல் Q20 ேமையுள்ள வகொடிட்ை இைங்கமள நிமைவு செய்ேதற்கு ஏற்ை செொல்மைக் 
சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் செொற்களிைிருந்து வதர்ந்சதடுத்து அதன் எண்மை 
அமைப்புக்குைிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்சபண்கள்) 
 

நோன்  எவ்வளவு  தூைம் ஓடிகனன் என் து எனக்கக பதரியோது. எனக்கு கமல்மூச்சு                      

(16) ________________  வோங்கியது. அந்த உருவம் என்ரன  ின் பதோடருகிறதோ என்று மீண்டும் 

ஒருமுரற திரும் ி  ோர்த்கதன். 



 

PASSAGE HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT  
   

 

 

தூைத்தில் ஒரு வடீு இருப் துக ோை (19) _________________________. கவகமோக அந்த 

வடீ்ரட கநோக்கி ஓடிகனன். அந்தப் ப ரிய வடீ்டின்முன் நோன் (20) _______________________ 

நின்கறன். ‘மனித நடமோட்டம் இல்ைோத இந்த அடர்ந்த கோட்டிற்குள் இவ்வளவு ப ரிய வடீோ? 

இந்த வடீ்டிற்குள் வ ிப் வர் யோர்?’ என்ற  ந்கதகத்துடன் கதரவத் தட்டிகனன்.   

 

Q16. (1) கீழ்மூச்சு 
   (2)   ப ருமூச்சு 
   (3)  முழுமூச்சு  

  (4)   ன்மூச்சு        ( ) 
 

Q17. (1) யோரையும் 
   (2)   எல்கைோரையும் 
   (3)  மனிதர்கரளயும்  

  (4)  ப ோருட்கரளயும்       ( ) 
 

Q18. (1) க ிந்தது 
   (2)   ஊற்றியது 
   (3)  வறண்டது  

  (4)  கோய்ந்தது        ( ) 
 

 
 Q19. (1) மரறந்தது 
   (2)   உதித்தது 
   (3)  கண்டது  

  (4)  கதோன்றியது        ( ) 
 
Q20. (1) தயங்கி 

   (2)   மயங்கி 
   (3)  குனிந்து  

  (4)  வைீத்கதோடு        ( ) 
 
 

 
 



 

 
B5  சதரிவுேிமைக் கருத்தைிதல் 
 
பின்ேரும் பகுதிமைக் கருத்தூன்ைிப் படி. 
 

ஒருநோள், ஓரிடத்தில், அறிவற்ற வோைி ர்கள் மூவர்  ந்தித்துப் க  ிக் 

பகோண்டிருந்தனர். அப்ப ோழுது, அவ்வைிகய  வ ஊர்வைம் ஒன்று ப ன்றது. அரதக் கண்ட 

அவர்களின் எண்ைம் மைைத்ரதப்  ற்றிச்  ிந்தித்தது. மைைம் எப்ப ோழுது யோருக்கு வரும் 

என் ரதப்  ற்றி யோரும் அறிந்ததில்ரை. நோம் ஏன் அந்த மைைத்ரதக் கண்டு க  ி 

வைக்கூடோது என்று எண்ைி, மைைத்ரதக் கண்டுவை முடிவு ப ய்து மூவரும் புறப் ட்டனர். 

அவர்கள்  ிறிது தூைம் ப ன்றதும் எதிகை முதியவர் ஒருவர் வருவரதக் கண்டனர். அவர்கள் 
அவரை அணுகி, “மைைத்ரத எங்கக  ந்திக்கைோம்? அது ப ய்யும் பகோடுரமகரளப்  ற்றி 
உைை விரும்புகிகறோம்.  

 
PASSAGE HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT  

  

அம்மூவரும்  ிறிது கநைத்தில் மோந்கதோப்ர  அரடந்தனர். ஒரு மோமைத்தின் அடியில் 

ஒரு  கமட்ரடக் கண்டனர். அங்கக கிடந்த மண்பவட்டி, கடப் ோரற ஆகியவற்ரறக் பகோண்டு 

கமட்ரடத் தகர்த்தனர். அங்கக புரதயல் ஒன்ரறக் கண்டனர். இனிகமல் தங்கள் ஆயுட்கோைம் 

முழுவதும் அரதக் பகோண்டு இன் மோக வோைைோம் எனப் க  ிக் பகோண்டனர். மைைத்ரதத் 

கதடகவண்டும் என்ற எண்ைம் அவர்கள் மனத்ரதவிட்டு ஓடிவிட்டது.  

PASSAGE HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT  
  

உைவும்  ோனமும் வோங்கியவன் அவற்றில் நஞ்ர க் கைந்து வந்து பகோடுத்தோன். 

அவற்ரறப் ப ற்றுக் பகோண்டதும் அந்த இருவரும் அவரனக் பகோன்றுவிட்டு அவன் 

பகோண்டு வந்த உைரவ உண்டு இறந்தனர். முதியவரின் வோக்குப் டி அம்மூவரும் 

மோந்கதோப் ில் மைைத்ரதக் கண்டனர். 

Q21 முதல் Q24 ேமையுள்ள ேினொக்கள் வைற்கண்ை பகுதிமைசைொட்டி அமைந்துள்ளன. 
ஒவ்சேொரு ேினொேிற்கும் உரிை ைிகப் சபொருத்தைொன ேிமைமைத் வதர்ந்சதடுத்து அதன் 
எண்மை அமைப்புக்குைிக்குள் எழுது.  (8 ைதிப்சபண்கள்)  



 

      

Q21. இரளஞர்கள் ஏன் மைைத்ரதப்  ற்றி க  ினர்? 
 
 (1)     மூவரும்  ந்தித்துக் பகோண்டதோல் 

(2)   ிைம் ஒன்ரறக் கண்டதோல் 
(3)    ிைம் ஒன்று தூக்கிச் ப ல்ைப் டுவரதக் கண்டதோல் 
(4)  யோர் மைைம் அரடவோர்கள் என அறிய    ( ) 
 

Q22. மூவரும் முதியவரிடம் என்ன ககட்டனர்?  
 

  (1)  மோந்கதோப்பு எங்கிருக்கிறது என்று ககட்டனர் 
  (2)  மைைத்தின் வைி எங்கிருக்கிறது என்று ககட்டனர்  
  (3)   மரணம் எதனால் வரும் என்று கேட்டனர்  
  (4)  மைைம் எப் டி இருக்கும் என்று ககட்டனர்    ( )
  

Q23. அவர்கள் எப்க ோது மைைத்ரத மறந்தோர்கள்? 

(1)   ிறிய கமட்ரடப்  ோர்த்தக ோது 
(2)  மைைத்ரதப்  ோர்க்க முடியோததோல் 

 (3)   கமட்ரடத் தகர்த்ததோல் 
 (4)  புரதயரைப் பார்த்த பின்பு      ( ) 
 
Q24. அவர்கள் எவ்வோறு மைைத்ரதக் கண்டனர்? 
 
       (1)   உைவு வோங்கியவரனக் பகோன்றதோல் 
       (2)   இருவர் நஞ்சுண்டு இறந்ததோல் 
       (3)   மூவரும் இறந்ததோல் 
       (4)   ஒருவருக்கோருவர் துகைோகம் ப ய்ததோல்    ( ) 
          
 

செொற்சபொருள் 

ேினொ Q25-இல் இைம்சபற்றுள்ள செொல்ைின் சபொருமள உைர்த்தும் ெரிைொன செொல்மைக் 
சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் செொற்களிைிருந்து வதர்ந்சதடுத்து அதன் எண்மை 
அமைப்புக்குைிக்குள் எழுது. (2 ைதிப்சபண்கள்) 

Q25. உ ோயத்ரத   
 
        (1) வைிரய   (3)  உத்திரய 
        (2)   ைிரய   (4)  துன் த்ரத   ( ) 

 



 

‘ஆ’ பிரிவு 

 

C6   ஒைி வேறுபொட்டுச் செொற்கள் 

பின்ேரும் பகுதிைில் Q26  முதல் Q29  ேமையுள்ள வகொடிட்ை இைங்கமள நிைப்புேதற்குப் 
சபொருத்தைொன ேிமைமைத் வதர்ந்சதடுத்து, அதன் எண்மை அமைப்புக்குைிக்குள் எழுது.  
(8 ைதிப்சபண்கள்) 
 

 
 

Q26. பவயில் அதிகமோக இருந்ததோல், எனக்குத் தோகமோக இருந்தது. 
    குளிர் ோனம் அருந்தியதும் என் தோகம் _____________________. 
 
  
Q27 TO Q28 HIDED DUE TO COPYRIGHTS  PROTECT  
  
 
Q29. கபரங்ோடியில்   கபாருட்ேளை    வாங்ேிய    என்     அம்மா    
     ____________________  ளபளயத் தூக்ேிக் கோண்டு  வடீ்டிற்கு வந்து 
    கேர்ந்தார்.  
 
 

(1)  ேனமான  (2)  HIDED 

(3)  ப ோறித்து 
 

(4)  ேணமான 

(5)  HIDED 
 

(6)  உரை 

(7)  உரற 
 

(8)  ப ோரித்து 

 

 

Q26 (       ) 

 

Q27 (       ) 

 

Q28 (       ) 

 

 

Q29 (       ) 



 

 

நுரைவுச்  ீட்டுகரளப் 
ப ற்றுக்பகோள்ளும் இடம்: 

→ ிஷோன்  மூக மன்ற 
அலுவைகம்  

→ ோந்திபுஷ் க்கரட  

* தினமும் கோரை 8 முதல் மோரை 
6 மைி வரை 

D7 கருத்து ேிளக்கப்பைக் கருத்தைிதல்: 
 
 ின்வரும் விளம் ைத்ரதக் கருத்தூன்றிப்  டி. 
 
 

பிஷொன் குழுத்சதொகுதியும் 
இந்திை கைொச்ெொை ைன்ைமும் இமைந்து ஏற்பொடு செய்யும் 

 

சபொங்கல் கமைநிகழ்ச்ெி 2016 

நோள்   : 15.01.2016 

இடம்   :  ிஷோன்  மூகமன்றம் 

கநைம்   : கோரை 9 முதல் மோரை 5 வரை  

 திவுக் கட்டைம்  : $10.00 (மதிய உைவு இைவ மோக வைங்கப் டும்)   
 

❖ ஜனவரி 9-ஆம் கததிக்குள்  திவு ப ய்து பகோள் வர்களுக்குப் ப ோங்கல் 
 ரமப் தற்கோன அரனத்துப் ப ோருட்களும் இைவ மோகக் பகோடுக்கப் டும். 
நோல்வர் பகோண்ட குழுவோகப்  திவு ப ய்துபகோண்டோல் 20% கைிவு உண்டு. 
இந்தச்  ிறப்பு  லுரககரளப் ப ற உடகன  திவு ப ய்துபகோள்ளுங்கள்! 
 

❖ இந்நிகழ்ச் ியின்  ிறப்பு விருந்தினைோன  ிஷோன் குழு பதோகுதித் 
தரைவருடன் இந்திய கைோச் ோை மன்றத்ரதச் க ர்ந்த திரு மதனும் வருரக 
தருகிறோர்.  
 

❖ உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்க கீதோ நடனக் குழுவினரின்  ிறப்பு 
நடனமும் இடம்ப றும். 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Q30 முதல் Q33 ேமை இைம்சபற்றுள்ள ேினொக்கள் முன்பக்கத்தில் தைப்பட்டுள்ள 
ேிளம்பைத்மத அடிப்பமைைொகக் சகொண்டு அமைந்துள்ளன. ஒவ்சேொரு சதரிவுேிமை 
ேினொேிற்கும் உரிை ைிகப் சபொருத்தைொன ேிமைமைத் வதர்ந்சதடுத்து,  அதன் எண்மை 
அமைப்புக்குைிக்குள் எழுது.  சுைேிமை ேினொேிற்கு ேிளம்பைத்திைிருந்து ேிமைமைக் 
கண்ைைிந்து எழுது. (10 ைதிப்சபண்கள்) 
 
Q30.  இந்நிகழ்ச் ியின்  ிறப்பு விருந்தினர் யோர்? 

(1)  ிஷோன்  மூகமன்றத் தரைவர்  
(2) இந்திய கைோச் ோை மன்றத்ரதச் க ர்ந்த திரு மதன் 
(3)  ிஷோன்குழு பதோகுதித் தரைவர் 
(4) கீதோ நடனக் குழுவினர்      ( ) 

 
Q31 TO Q32 HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT  
 
Q33. ப ோங்கல் கரைநிகழ்ச் ியின்  ிறப்புச்  லுரககளோல் ஒருவர் அரடயும் நன்ரமகள் 

யோரவ? (4 மதிப்ப ண்கள்) 
 
 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

D8 சுைேிமைக் கருத்தைிதல்: 
 
பின்ேரும் கட்டுமைப் பகுதிமைக் கருத்தூன்ைிப் படி. 
 

ஓர் ஏரைக் குடியோனவன் தன் வயைில் ஒரு  ோம்புப் புற்ரறக் கண்டோன். அதில் ஒரு 
 ோம்பு இருப் ரதக் கண்டு அவன் அதற்குத் தினமும்  ோல் வோர்த்து விட்டுப் க ோவோன். அந்தப் 
 ோம்பும் அந்தப்  ோரைக் குடித்துவிடும். குடியோனவன் அரத நோக கதவரத என்கற நிரனத்து 
வந்தோன். அவனுக்கு தினமும் அந்தப்  ோம்பு ஒரு ப ோற்கோர க் பகோடுத்து வந்தது. 
 
 PASSAGE HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT 
 
 குடியோனவன் திரும் ிவந்து நடந்தரத அறிந்து  ோரை எடுத்துக் பகோண்டு  ோம்புப் 
புற்றின் அருகக ப ன்றோன். நோக கதவரதரய எண்ைிக் கூப் ிட்டோன். அவன் அங்கு ப ன்ற 
 ிறிது கநைத்திற்பகல்ைோம்  ோம்பு அவன் முன் கதோன்றி, “நீயும் உன் மகரனப் க ோல் க ைோர  
பகோண்டவன். உன் மகன் இறந்து க ோனரதக் கூட மறந்து  ோரை எடுத்துக் பகோண்டு 
வந்திருக்கிறோகய! எனக்குப்  ோல் வோர்த்துவிட்டு மறு டியும் ப ோற்கோர ப் ப ற 
நிரனக்கிறோகய! க ோ! க ோ! இனிகமல் உனக்கு ஒன்றும் இல்ரை. இனி என் முன் நிற்கோகத!” 
என்று கூறிவிட்டு அடுத்த பநோடிகய புற்றுக்குள் புகுந்தது. 
 
Q34  முதல் Q40 ேமையுள்ள ேினொக்களுக்கு வைற்கண்ை பகுதிைிைிருந்து ேிமைகமளக் 
கண்ைைிந்து எழுது. (22 ைதிப்சபண்கள்) 
 
Q34. ஏரைக் குடியோனவன்  ோம்ர  எங்கக கண்டோன்? (2 மதிப்ப ண்கள்) 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
 
Q35. தினந்கதோறும்  ோம்பு அவனுக்கு என்ன பகோடுத்தது? (2 மதிப்ப ண்கள்) 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 



 

Q36. கவறு ஊருக்குச் ப ல்ைவிருந்ததோல் குடியோனவன் மகனிடம் என்ன கூறிச் ப ன்றோன்?  
        (3 மதிப்ப ண்கள்) 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 Q37 TO Q38 HIDED DUE TO COPYRIGHTS PROTECT 

 
Q39. “நீயும் உன் மகரனப் க ோல் க ைோர  பகோண்டவன்” என்னும் வோக்கியத்தில் வபைொமெ   

 என்னும் ப ோல் எரதக் குறிக்கிறது? (3 மதிப்ப ண்கள்) 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

Q40. க ைோர யோல் குடியோனவனின் மகனுக்கு ஏற் ட்ட நிரைரய விளக்கி நீ உன்     

நண் ருக்குக் குறிப்பு எழுது. (4 மதிப்ப ண்கள்) 
 
அன்புள்ள நண் னுக்கு 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
  

இப் டிக்கு   
உன் கதோைன்  

 

                                                                                                     


