PRE BOARD EXAMINATION – (FEBRUARY – 2018)
CLASS: X Div: ____

Subject : TAMIL

Time: 3 hrs.

Date…………….

MAX. MARKS: 80

NAME: ……………………………………

Roll No…….

இவ்வினாத்தாள்

நான்கு

பிரிவுகளைக் ககாண்டது.

பிரிவு - அ

படித்தல்

-

15 மதிப்கபண்கள்

பிரிவு - ஆ

எழுதுதல்

-

14 மதிப்கபண்கள்

பிரிவு - இ

இலக்கணம்

-

15 மதிப்கபண்கள்

பிரிவு - ஈ

இலக்கியம்

-

36 மதிப்கபண்கள்

பகுதி - அ - படித்தல்
1. பின்வரும் பத்திளயப்

படித்து

பல்விளட

வினாக்களுக்ககற்ற

விளடகளை

5

எழுதுக.

நாட்டில் உள்ள பழமையான பபரு நகரங்களில் ைிக முக்கியைானது பென்மன. 1639 முதல்

பென்மன

ைாநகராட்ெிக்கு

கிழக்கிந்திய

கம்பபனியினரால்

அமைக்கப்பட்டது.
வமரபடத்தில்
கலாச்ொரத்

பென்மன

இடம்பபறும்

தமலநகராக

பைாழியினரும்

பெய்துள்ளது.

வரலாறு

1688-ம்

ைாநகராட்ெி

அளவிற்கு

விளங்கும்

வாழ்ந்து

ைாற்றிக்பகாண்டிருப்பதும்
கிமடக்கச்

நீண்ட

உள்ளது.

ஆண்டில்

பென்மன

வருவதும்

ைாநகரில்

நவன
ீ

பல்லவறு

ஆண்ட

முனிெிபல்

நிறுவப்பட்டது.

வளர்ச்ெிமயப்

“பைட்லராபபாலிட்டன்”
பென்மன,

பென்மன

1798-ல்

ெிறந்த

இந்தியாமவ

அது

பபற்றுள்ளது.

எல்லா

என்ற

பகுதிகளில்

கார்பலரஷன்

இன்று

ஏற்ப

அந்தஸ்மத
இருந்து

உலக

இந்தியாவின்

ைதத்தினரும்

ைாற்றங்களுக்கு

நகரம்

ஆங்கிலலய

எல்லா

தன்மன

இந்நகருக்குக்

வருபவர்களின்

குடிலயறுபவர் நகரைாக இருந்து வருகிறது. பென்மன ைக்கள் பதாமகயில் குடிலயறியவர்களின்
எண்ணிக்மக 60 ெதவதைாக
ீ
உள்ளது.
வினாக்கள்:

(i) பென்மன எப்லபாது அமைக்கப்பட்டது?
அ. 1679
ஆ.1688

இ. 1649
ஈ. 1639

(ii) பென்மன எப்படிப்பட்ட வளர்ச்ெிமயப் பபற்றுள்ளது?
அ. உலக வமரபடத்தில் இடம் பபறமுடியாைல்
ஆ. உலக வமரபடத்தில் இடம் பபறா

இ. உலக வமரபடத்தில் ஒரு மூமலயில்

இடம் பபறும்

ஈ. உலக வமரபடத்தில் இடம் பபறும்
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(iii) பென்மன நகருக்கு எந்த அந்தஸ்து கிமடத்துள்ளது?
அ. காஸ்பைாபாலிட்டன்

இ. கார்ப்பலரஷன்

ஆ. பைட்லராபாலிட்டன்

ஈ. முனிெிபல்

(iv) பென்மன ைக்கள் பதாமகயில் குடிலயறியவர்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன
ெதவதைாக
ீ
உள்ளது?

(v)

அ. 25 ெதவதம்
ீ

இ. 50 ெதவதம்
ீ

ஆ.40 ெதவதம்
ீ

ஈ. 60 ெதவதம்
ீ

1688-ம் ஆண்டில் பென்மன முனிெிபல் கார்ப்பலரஷன் யாரால் அமைக்கப்பட்டது.?

அ. லைற்கிந்திய கம்பபனியினரால்

இ. வடக்கிந்திய கம்பபனியினரால்

ஆ. கிழக்கிந்திய கம்பபனியினரால்

ஈ. பதற்கிந்திய கம்பபனியினரால்

2. பின்வரும் பத்திளயப் படித்துப்

பல்விளட

வினாக்களுக்ககற்ற விளடகளை

5

எழுதுக.
பபாக்ரானில்
லொதமன

நடத்த

இந்தியா

மூமளயாக

இரண்டாவது

இருந்து

அணுகுண்மட

பெயல்பட்டவர்

பவற்றிகரைாக

தைிழ்நாட்மடச்

பவடித்து

லெர்ந்த

பிரபல

விஞ்ஞானி எ.பி.லே. அப்துல்கலாம் அவர்கள். அவர் இராலைசுவரத்தில் 1931-ல் பிறந்தார். தந்மத
பபயர்

எ.பி.பேயினுலாப்தின்

ைமரக்காயர்.

தாயார்

அெீயா.

திருச்ெி

பெயின்ட்

லோெப்

பார்க்கப்பட்டது.

அதற்கு

கல்லூரியில்படித்து பட்டம் பபற்றார். 1998-ல் இராேஸ்தானில் உள்ள பபாக்ரானில் இந்தியாவின்
இரண்டாவது
கலாைிற்கு

லெமவமயப்

அணுகுண்டு

உறுதுமணயாக
பாராட்டி

வழங்கப்பட்டது.

பவற்றிகரைாக
இருந்தவர்

இந்தியாவின்

பவடித்து

இன்பனாரு

ைிக

லொதித்துப்

விஞ்ஞானி

உயர்ந்த

ெிதம்பரம்.

விருதான

வினாக்கள்:

i) பபாக்ரான் என்ற இடம் இந்தியாவின் எந்த ைாநிலத்தில் உள்ளது?
அ. ைத்தியப்பிரலதெம்
ஆ. இராேஸ்தான்
ii)

ஆ. பபாக்ரானில்

பபாக்ரானில் இரண்டாவதுமுமற
நடத்திய ஆண்டு எது?

iv)

ஈ. தைிழ்நாடு

எ.பி.லே அப்துல்கலாம் அவர்கள் பிறந்த இடம் எது?
அ. இராலைசுவரத்தில்

iii)

இ. ைகாராஷ்டிரா

இ. இராேஸ்தானில்
ஈ. திருச்ெி

அணுகுண்டு பவடிப்புச்

அ. 1998

இ. 2008

ஆ. 1988

ஈ. 1978

லொதமன

எ.பி.லே அப்துல்கலாைிற்கு இந்திய அரசு வழங்கிய விருது என்ன?
அ. பரம்வர்ெக்ரா
ீ

இ. பாரதரத்னா

ஆ. பத்ைபூஷன்

ஈ. பத்ைவிபூஷன்
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பாரதரத்னா

கலாைின்
விருது

v)

எ.பி.லே அப்துல்கலாைிற்கு உறுதுமணயாக இருந்த இன்பனாரு

விஞ்ஞானியின் பபயர் என்ன?
அ. ெிதம்பரம்

இ. வாஜ்பாய்

ஆ. ெிவெிதம்பரம்

ஈ. அெீயா

3. பின்வரும் பகுதிளயப் படித்து, சுருக்கி எழுதுக

5

அபைரிக்காவின் புகழ்பபற்ற பணக்காரர் ஒருவரிடம் நன்பகாமட பபறுவதற்காகச் ெில கல்லூரி
ைாணவர்கள்

பென்றார்கள்.

ைிகச்ெிறிய

விளக்கின்

ஒளியில்

படித்துக்பகாண்டிருந்த

அவர்,

விளக்மக அமணத்துவிட்டு அவர்களிடம் லபெத் பதாடங்கினார். வந்தவர்கள் இவர் என்ன
இப்படி

கஞ்ெனாக

நிமனத்தார்கள்.
கட்டுவதற்காக

இருக்கிறாலர!

ஆனால்
மூன்று

இவர்

அவலரா,
இலட்ெ

எங்லக

அவர்கள்

நைக்கு

நன்பகாமட

வியப்பமடயுைாறு

ரூபாய்பகாடுத்து

உதவினார்.

தரப்லபாகிறார்என்று

கல்லூரியில்

அவமரப்

வகுப்பமற

பற்றித்

தவறாக

நிமனத்துக் பகாண்டிருந்த ைாணவர்கள், “ஐயா எங்களுடன் லபசும்லபாது நீங்கள் விளக்மக
அமணக்கக் காரணம் என்ன? என்று லகட்டார்கள். அதற்கு அவர் படிபதற்குத்தான் விளக்குத்
லதமவ. உங்களுடன் லபசுவதற்குத் லதமவயில்மல. ெில காசுகல்தாலன என்று அற்பைாக
நிமனத்தால் கூடாது. ெிறு துளிதான் பபருபவள்ளம் ஆகிறது. நான் ெிக்கனைாக இருப்பதமனப்

பார்த்துவிட்டு, அதமன நீங்கள் கஞ்ெத்தனம் என்று நிமனத்தால் கூடாது. நான் ெிக்கனத்மதக்
கமடப்பிடிப்பதனால்தான், இந்தத் பதாமகமய நன்பகாமடயாகத் தரமுடிந்தது. ெிக்கனம் என்பது
லவறு கஞ்ெத்தனம் என்பது லவறு என்றார்.

பகுதி -ஆ - எழுதுதல்

4. உன் ஊருக்குப் லபருந்து நிழற்குமட லவண்டி லபாக்குவரத்துக் கழக லைலாண்மை
இயக்குநருக்கு ஊர்ப்பபாது ைக்கள் ொர்பில் கூட்டு விண்ணப்பம் ஒன்று எழுதுக.
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அல்லது
நடந்து முடிந்த பள்ளி விமளயாட்டுப்லபாட்டியில் நீளம் தாண்டுதலில் முதல் பரிசு

பபற்ற உன் நண்பமன / லதாழிமயப் பாராட்டி கடிதம் ஒன்று

எழுதுக.

(இவ்விரண்டு கடிதங்களிலும் உனது முகவரி: எழிலன் / எழிலி, எண் 25 வள்ளுவர்
பதரு, நுங்கம்பாக்கம், பென்மன – 7

எனக் பகாள்க)

5. கீ கே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி கட்டுளை எழுதுக.
முயற்ெியின் உயர்வு
லொதமனயும்

–

பபருைக்கள் வாழ்வு

–

முயன்றால் முடியாதது இல்மல

ொதமனயாகலாம் – பவற்றிக்கனிகள்.
அல்லது
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8
–

பெல்வம் – லெைிப்பும் பெலவும் - திட்டைிட்ட லெைிப்புகளில் முதலீடு – நம்பிக்மக தரும் அரசு
லெைிப்புத் திட்டங்கள் – அதிக பணம் தருவதாக ஆமெ காட்டும் தனியார் லெைிப்புத் திட்டங்களில்
எச்ெரிக்மகயுடன் இருத்தல் – எதிர்காலத்தில் வளைாக வாழ

வழி வகுத்தல்.

அல்லது
உணவுகளின் லதமவ – விமளநிலங்கள் வட்டு
ீ
ைமனகள் ஆதல் – நீர் ஆதார ஏரிகள், குளங்கள்
அழிக்கப்படுதல் – நீர்வள ஆதாரங்கள் ெீர்பகடுதல் – எதிர்காலம் கருதி இயற்மக வளங்கமளப்
லபணுதல் – உணவும் நீரும் வளம் பபற்றிடத் திட்டைிடல், பெயல்படுதல்.

பகுதி - இ - இலக்கணம்

6. சான்று தருக. (மூன்று மட்டும்)

3

i. முற்பறச்ெம்

அ. வந்தாள் படித்தாள்.

இ. வா லபா

ஆ. வந்தனள் படித்தனள்
ii. குறிஞ்ெி நிலத்திற்குரிய ைரம்
அ. பகான்மற, காயா

இ. அகில், லவங்மக

ஆ. இலுப்மப, பாமல

ஈ. காஞ்ெி, ைருதம்

iii. நிமர லநர் நிமர
அ. திருக்குறள்
ஆ. பீைாராவ்
iv. அடி

இ. ைகாபாரதம்

ஈ. எட்டுத்பதாமக

அகரம் ஐ ஆதல்

அ. பாெிமல

ஆ. பெம்பைாழி
v.

ஈ. வந்தனள் படித்தாள்

இ. மபங்கூழ்

ஈ. ஆட்டுக்கிடா

வஞ்ெப்புகழ்ச்ெி அணி
அ. ஆடிக்குடத்தமடயும் ஆடும்லபாலத இமரயும் .......
ஆ. லதவர் அமனயர் கயவர் ................

இ. அவிழ்ந்தன லதான்றி, அலர்ந்தன காயா ...........
ஈ. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் ......................

7. நிைப்புக. (மூன்று மட்டும்)
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i. ைார்கழி, மத ஆகிய இரண்டும் ______________ காலத்திற்குரியன.
அ. இளலவனில்

இ. பின்பனி

ஆ. முன்பனி

ஈ. இளலவனில்
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ii. லநரிமெயாெிரியப்பாவின் ஈற்றயலடி ________________ வரும்.
அ. நாற்ெீராய்

இ. ஐஞ்ெீராய்

ஆ. முச்ெீராய்

ஈ. இருெீராய்

iii. பவற்றிமயக் பகாண்டாடும் திமண ____________________.
அ.வஞ்ெித்திமண

இ. உழிமஞத்திமன

ஆ. பாடாண்திமண

ஈ. வாமகத்திமண

iv. உவமைமயக் கூறிப் பபாருமளப் பபற மவப்பது ______________.
அ. ெிலலமடயணி

இ. பிறிது பைாழிதலணி

ஆ. பெம்பைாழி
v.

ஈ. உருவக அணி

ஔகாரக்குறுக்கம் பைாழிக்கு

______________ ைட்டுலை வரும்..

அ. இமடயிலும் கமடயிலும்

இ. முதலிலும் கமடயிலும்

ஆ. கமடெியில்

ஈ. முதலில்

8. கூறியவாறு கசய்க. (மூன்று மட்டும்)
i. வடலைற்கு (பிரித்து எழுதுக)
அ. வட+ லைற்கு
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இ. வடக்கு + லைற்கு

ஆ. வடம்+ லைற்கு

ஈ. வா + லைற்கு

ii. பாடினான் (விகுதிமய எழுதுக)
அ. அன்

இ. ஆண்

ஆ. ஆன்

ஈ. னான்

iii. பவற்றிமல (மை விதி லெர்த்து எழுதுக)
அ.பவறுமை+ இமல

இ பவறு + இமல

ஆலவற்று+ இமல
iv. நூலகங்கள்

ஈ. பவறும் + இமல

(வாய்ப்பாடு எழுதுக)

அ. கூவிளங்காய்

இ. கருவிளங்காய்

ஆ. லதைாங்காய்
v.

ஈ. கூவிளங்கனி

பொல்லுக பொல்லிற் பயனுமடய பொல்லற்க
பொல்லில்

பயனிலாச்

பொல்.

அ. பொல் பின்வருநிமலயணி
ஆ. பொற்பபாருள்

(அணிமய எழுதுக)

பின்வருநிமலயணி

இ. பபாருள்

பின்வருநிமலயணி

ஈ. பிறிதுபைாழிதலணி

9. இலக்கணக் குறிப்புத் தருக. (மூன்று மட்டும்)
i. பைல்லப் லபெினான்

அ. விமனயாலமணயும் பபயர்
ஆ.பண்புப்பபயர்

இ.குறிப்பு விமனமுற்று
ஈ. பபயபரச்ெம்
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ii.

ஒப்பில்மல

அ.லநர் லநர் நிமர

இ. நிமர லநர் நிமர

ஆ. லநர் லநர் லநர்

ஈ. நிமர நிமர லநர்

iii. பவற்றி ஒன்மறலய குறிக்லகாளாகக் பகாண்டு லபாரிடுவது
அ. தும்மபத் திமண

இ. வஞ்ெித் திமண

ஆ. காஞ்ெித்திமண
iv.

ைரம் + அடி (வகர உடம்படுபைய் லெர்த்து எழுதுக).
அ. ைரம் அடி
ஆ. ைரைடி

v.

ஈ. பநாச்ெித்திமண

இ. ைர அடி
ஈ. ைரவடி

வால்குமழத்து
அ. உவமைத்பதாமக

ஆ. இரண்டாம் லவற்றுமைத்பதாமக

இ. வியங்லகாள் விமனமுற்று
ஈ. விமனமுற்று

10. சரியான கசாற்கறாடளைத் கதர்வு கசய்க. (மூன்று மட்டும்)
i.

i) அ. ஒரு பொல் இரு பபாருள்பட அமைந்து வருவது தற்குறிப்லபற்ற அணி.

ஆ. ஒரு பொல் இரு பபாருள்பட அமைந்து வருவது பின் வரும் நிமலயணி
இ. ஒரு பொல் இரு பபாருள்பட அமைந்து வருவது இரட்டுறபைாழிதல்

ஈ. ஒரு பொல் இரு பபாருள்பட அமைந்து வருவது வஞ்ெப்புகழ்ச்ெி அணி
ii. அ. ஒருதமலக்காைம் என்பது மகக்கிமள.

ஆ. ஒருதமலக்காைம் என்பது பபாதுவியல்.
இ. ஒருதமலக்காைம் என்பது ஐந்திமண.

ஈ. ஒருதமலக்காைம் என்பது காஞ்ெித்திமண.
iii. அ . வயலும் வயல் ொர்ந்த இடமும் முல்மல நிலம்.
ஆ

வயலும் வயல் ொர்ந்த இடமும் ைருத

நிலம்.

இ

வயலும் வயல் ொர்ந்த இடமும் பாமல நிலம்.

ஈ.

வயலும் வயல் ொர்ந்த இடமும் பநய்தல்

நிலம்.

iv. அ. லநரிமெயாெிரியப்பாவின் ஈற்றயலடி இரண்டு ெீராக வரும்.
ஆ. லநரிமெயாெிரியப்பாவின் ஈற்றயலடி நான்கு

ெீராக வரும்.

இ. லநரிமெயாெிரியப்பாவின் ஈற்றயலடி மூன்று
ஈ. லநரிமெயாெிரியப்பாவின் ஈற்றயலடி ஐந்து
v அ. பநய்தல் நிலத் பதய்வம் திருைால் ஆகும்..
ஆ. பநய்தல் நிலத் பதய்வம் வருணன்

ஆகும்..

இ. பநய்தல் நிலத் பதய்வம் இந்திரன்ஆகும்..
ஈ. பநய்தல் நிலத் பதய்வம் முருகன்

ஆகும்.
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ெீராக வரும்.

ெீராக வரும்.
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பகுதி - ஈ - உளைநளட

11. கீ ழ்க்கண்ட

உளைநளடப்

பத்திளயப்

படித்து,

கதாடர்ந்து

வரும்
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வினாக்களுக்கு ஏற்ற விளடகளை எழுதுக.

ெங்க காலத்தில் ஒரு முல்மலக் பகாடியின் துயர் நீக்க, பாரிவள்ளல் தன் லதமரலய
ஈந்தார். பல
பயிமரக்

நூற்றாண்டுகள்

கண்டலபாபதல்லாம்

கழித்துப்

பாரிவள்ளமலப்

வாடிலனன்’ என்று

பயிர்

லபால வள்ளலார் ‘வாடிய
வாடத்

வடுலதாறும்
ீ
இறந்தும் பெியறாது அயர்ந்தவமரயும் நீடிய பிணியால்
ஈடில்

ைானிகளாய்,

உயிர்

இமளத்தார்

தருைச்ொமலமய

உணவிட்டார். அங்கு

ஏமழகளாய்

அவர்

வாடினார்.

வருந்துலவாமரயும்,

பநஞ்சு இமளத்லதாமரயும் கண்டு வருத்தத்தால்

வள்ளற்பபருைான்.

நிறுவிச்

தாம்

ொதி,

ஏற்றி

பெிப்பிணிமயப் லபாக்கி வருகின்றது.

இவ்வருத்தம்

ைத

மவத்த

நீங்கலவ

லவறுபாடின்றிப்

அடுப்பின்

கனல்,

வடலூரில்

ெத்திய

பெித்லதார்க்பகல்லாம்
இன்றும்

பல்லலார்

வினாக்கள்.

i. பயிர்

வாடத் தாம் வாடியவர் யார்?

ii. பாரிவள்ளல் எதன் துயர் நீக்கத் தம் லதமரக் பகாடுத்தார்?

iii. ெத்திய தருைச்ொமலமய நிறுவியவர் யார்?
iv. வள்ளலார்
v.

ஏற்றி மவத்த அடுப்பின் கனல் எத்தமனப் லபாக்குகிறது?

பிணி என்பதன் பபாருள் என்ன ?

12. கீ ழ்க்காணும்

பாடல்

வரிகளைப்

படித்து பல்விளட வினாக்களுக்கு ஏற்ற

விளடகளை எழுதுக.
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வந்து பதண்டனிட் படழுந்துவாய் புமதத்துற வணங்கிப்
புந்தி கூர்தரப் லபாற்றிய வள்ளுகிர்ப் புலிமய
ைந்த ராெல முகம்ைது நனிைனம் ைகிழ்ந்து

ெந்த பைன்ைணிக் கரத்தினால் ெிரமுகம் தடவி

வினாக்கள்

i. இப்பாடல் இடம் பபற்றுள்ள படலம் எது?
அ. முகம்ைது நபிப்படலம்

இ. புலி வெனித்தப் படலம்

ஆ. புலிப்படலம்

ஈ. நுபுவத்துப்படலம்

ii. புலி யாரிடம் பதண்டனிட்டது?
அ.உைறுப்புலவரிடம்

ஆ. முகம்ைது நபியிடம்

இ. வழிப்லபாக்கனிடம்
ஈ. அப்துல்காதரிடம்
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iii. ெிரம் என்பதின் பபாருள் யாது?
அ. கரம்

இ. கால்

ஆ.முடி

ஈ. தமல

iv. இப்பாடமல எழுதியவர் யார்?
அ. உைறுப்புலவர்

இ. ெீ தக்காதி

ஆ. முகம்ைது

ஈ. பாரதியார்

13. விடுபட்ட சீர்களை நிைப்புக.
i)

குன்லறறி _____________________ கண்டற்றால் தன்மகத்பதான்

ii)

அழுக்கா _________________ ஆக்கம்லபான் றில்மல
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றுண்டாகச் __________________ விமன.
ஒழுக்கம் __________________ உயர்வு.

14. எளவகயனும் இைண்டு உளைநளடப்பகுதி வினாக்களுக்கு விளட தருக.
i) அம்லபத்காரின் அரும்பணிகள் குறித்து விவரிக்க.
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ii) காந்தியடிகள் பின்பற்றிய பகாள்மககமள பதாகுத்து எழுதுக.
iii) வள்ளலார் ஏற்படுத்திய ெைரெ சுத்த ென்ைார்க்க ெங்கம் குறித்துக் கட்டுமர
எழுதுக.

iv) கமல அறிவியல் கல்வி, ெிறுபதாழில் கல்வி குறித்து விரிவாக எழுதுக.
v) தைிழரின் இமெக்கமல பற்றி நீ அறிந்தவற்மற எழுதுக.
15. எளவகயனும் இைண்டு கசய்யுட்பகுதி வினாக்களுக்கு விளட தருக.
i) அப்பூதியடிகளார் வட்டில்
ீ
நடந்தவற்மற விவரிக்க.

8

ii) புலி வெனித்த படலத்தின் கருத்துகமளத் பதாகுத்து எழுதுக.
iii) பபாருள் பெயல் வமக குறித்து வள்ளுவர் கூறுவன யாமவ.
iv) குகனுக்கும் இராைனுக்கும் இமடலய நமடபபற்ற உமரயாடமலத் பதாகுத்பதழுதுக..
.

16. ஏகதனும் ஒரு துளணப்பாட வினாவிற்கு விைக்கமான விளட தருக.

i). குறட்மட ஒலி – கமதயின் கருத்தும் பபாருளும் ைாறாைல் சுருக்கி எழுதுக

ii). எம். ேி. இராைச்ெந்திரன் பற்றிக் கட்டுமர எழுதுக.
iii) நூலகத்தின் லதாற்றமும் வளர்ச்ெியும்

பற்றி நீ அறிந்தவற்மற விவரிக்க.
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