PRE-FINAL MODEL EXAMINATION - (2018-19)
SUBJECT: தமி$ CODE (006)

TIME- 3HOURS

Class: X

Marks: 80

இந் த %னாத்தாள் நான்) *ரி-கைளக் ெகாண்ட3
*ரி-

ம5ப் ெபண்கள்

SECTION

-

A (Reading)
அ. பBத்தல்
B (Writing)
ஆ.எN3தல்
- C (Grammar)
இ.இலக்கணம்
D (Literature)
ஈ.இலக்Xயம் / உைரநைட

*ரிSECTION

*ரிSECTION

*ரிSECTION

*ரி-

ப/தி

15
15
10
40

– அ (ப23த4)

Section – A (Reading)

I.

பCD வFG

ப/திையJ

ப23KL ெகாPLகJபQட பலTU ெதVT

வCனாLகXL/ வCைட தFக;
ேபால&ைத) சா+&த வ-.ெவள1
உலக<

(5x1=5)
வ-2ஞான1 நிேகால8 ேகாப+ நிக8 எ:பவ+

உ=.ைட எ:ற உ.ைமையB

வ-ளBJவதKகாக அவ+

க.Cப-DEF Gறினா+. இைத

மாதிM உலக உ=.ைடைய உ=வாBகினா+. ஆனாO

அF வ-ளBகEதிKகாக உ=வாBகPபQட ஒ= உ=.ைடேய. இ=&த ேபாதிS<
ஜ+மன1 நாQைடேச+&த வைரபட வOSந+, மா+D: பWெகXக< எ:பவ+ 1942 இO

உ=வாBகிய

வரலாKறிO

உலக

பதிவாகி

உேலாகப&திO

உ=.ைடேய
உ_ளF

^தO

பWெகXமி:

ைகய-O

உலக
உலக

நாCகைள

உ=.ைடயாக

உ=.ைடயானF.
வ+ண<

aசி

வைர&Fஉ=வாBகPபQD=&தF. அவ+ தனFஉலக உ=.ைடBJ. எ+டாPெபO,
எ:b ெபயMQD=&தா+ அத:

ெபா=_. ஆPப-_ aமி எ:பதாJ<.

வCனாLகU:
1

1. ^தO உலக உ=.ைடயாக வரலாKறிO பதிவாகி உ_ள உலக
உ=.ைடைய உ=வாBகியவ+ யா+?
அ. ேகால<ப8

ஆ. நிBேகால8 ேகாப+ நிக8

இ. ைகேராய-8

ஈ. மா+D: பWெகX<

2. எ+டாPெபO – எனபத: ெபா=_ எ:ன?
அ. ஆர2f aமி

ஆ.உ=.ைடaமி

இ. ேகாளaமி

ஈ. ஆPப-_ aமி

3. ^தO உலக உ=.ைட உ=வாBகPபQட ஆ.C.
அ.

1942

ஆ. 1492

இ.1882

ஈ 1442

4. மா+D: பWெகX< எ&தநாQைட) ேச+&தவ+?
அ. ஜPப:

ஆ. ெஜ+மன1

இ. அெமMBகா

ஈ. இEதாலி

5. வ-2ஞான1 நிேகால8 ேகாப+ நிக8 எ&தநாQைட) ேச+&தவ+
அ அெமMBகா ,

ஆ. ேபால&F

இ ல.ட:

ஈ

ெஜ+மன1

2 .*ன் வ\ம் ப)5ையப் பBத்3க் ெகா]க்கப் பட்ட பல-ள் ெதரி%னாக்க^க்) %ைட த\க:

(5x1=5)

இந்$யமண்ணின் உயர்,க். ெவளிநாட்4னர் பலர்.இங் . வந்8தங் :
இந்$யமக்களின்.உயர்,க். பலவைக<=ம் உைழத்8ள் ளனர்.அவர்க@ள்
இந்$ய மனைனேய தன்ெசாந்தமாக என்னி சDகெதாண்டாற் Fயவர் அன்ைன
மதர்ெதரசா.அவர் ஆற் Fய சDகத்ெதாண்ைனப் பார்ப்ப8 நம் கடைமயா.ம் .
Hக்ேகாஸ்ேலாJயா நாட்4ல் 27.08 .1910- இல் Kறந்8வளர்ந்8.:Lத்8வமதத்ைத
பரப் Mம் எண்ணத்8டன்இந்$யமண்ணில் .கால4ைவத்தார்.இந்$யமக்கைளக்கண்
ட,டன் மனமள: மனிதாKமானத்$ற் .த் தம் ைம அர்பணித்8க்ெகாண்டார்.
கல் கத்தா வந்8 இறங் :ய8ம் . கல் Jகற் Kக்.ம் .ஆNரியர்
ஆனார்.ேநா<னால் Oடக்கப் பட்வLக்.ம் மLத்8வம் ேதைவஎன்Pம்
JJQயவாக்.க். அன்ைனமனம் மLத்8வம் சய் ய Jைழந்த8.

2

%னாக்கள் :
1.அன்ைனத் ெதரசா Kறந்த நாR?
அ.இலண்டன

ஆ.இத்தாQ

இ.Hேகாஸ்ேலாJயா

2.அன்ைனத் ெதரசா எந்த எண்ணத்8டன் இந்$யா வந்தார்.?
அ,பணிெசய் Sம் ெபாLட்R
இ,ெமாTபணியாற் ற

ஆ ,:Lத்8வமதத்ைத பரப் ப

3.அன்ைனத் ெதரசா தன்ைன எதற் . அர்பணித்8
ெகாண்டார்?
அ,கட,@க்.

ஆ ,மதத்8க்.

இ,மனிதாKமானத்$ற் .த்

4. அன்ைனத் ெதரசா கல் த்தா வந்த,டன் என்ன பணியாற் Fனார்.
அ,ஆNரியர்

ஆ,.Lக்கள்

இ,டாக்டர்

5.ேநா<னால் Oக்கப் பட்டவர்கேக மLத்8வம் ேதைவ என்ப8 எதன் வாக். ?
அ,$Lக்.றள்

ஆ.JJQயம்

இ.பகவத்Uைத

3. பCDவFG ப3திையJ ப23K அதDகF3Kமாறாம4 bDறி4
ஒFபdகாகe fFLகி வைரக.
மகாகவ- பாரதி தி=ெநOேவலி மாவQட<

(5)

எQைடயjரEதிO 1882 ஆ< ஆ.C

திச<ப+ திkக_ 11 ஆ< நா_ ப-ற&தா+.ெபKேறா+ சி:னசாமி ஐய+

இலBJமி

கவ-ைதக_

வயதிேல

அ<மா_ .இவரF இயKெபய+ fPப-ரமண-ய: . இள< வயதிேலேய தமிழிO
பாD

அைனவைரn<

கவ+&தவ+

.இவரF

16

ஆ<

எQைடயjர அரசைபய-O கவ-ைத பாD பாரதி எ:ற பQட< ெபKறா+.
பாரதி எ:றாO கைலமக_

எ:b ெபா=_

. பல ெமாழிகைளP

கKறி=&த பாரதி ‘’யாமறி&த ெமாழிகள1ேல தமிr ெமாழி ேபாO இன1தாவF
எkJ<

காேணா<’’எ:b

சாதிBெகாCைமக_

தமிr

ெமாழிய-:

,ெப.ணDைம

,

சிறPைப

சsக

எCEFைரEF_ளா+.

ஏKறEதாruக_

ஆகிய

அைனEF< நvBக ேவ.C< எ:b உbதியாக இ=&தா+. ெப.wMைமBகாகP
ேபாராDனா+ .
எQC<
J<மியD
.

அறிவ-ன1O
எ:b

ஆwBகிkேக

ெப.

இைளPப-Oைல

உKசாகEFட: பாDயவ+ பாரதியா+ .

3

கா.

எ:b

4. க2தG:

[6]

I.நv வாx< பJதிய-O ெபாFம=EFவமைனஅைமEF த=மாb
மாவQட ஆQசிய=BJவ-.ணPப< வைரக..

(அ4லK)
II.

உடKபய-KசியாO உ:கOவ-n< உடS< ேம<பC< என அயS+
ந.பyBJB கDத< எxFக.

[எLக2தமாயCmG

உDoகவV

கUளழகv வதி–
w
மKைர-

646420.

,

அ.பCைறpடD

/

அ.பCV3தா,,

எs

எனL ெகாUக]

5. ஏேதmG ஒDைற வCளLகிL கQPைர எ{Kக:

[8]

அ.^:yைர- ேவKbைமய-OஒKbைம,பாரதிய-:ஒ=ைமPபாC,வ-QCBெகாCBJ<
மனPபா:ைம ,தv.டாைம ஒழிPj,மாணவMைடேயஒ=ைமPபாC - ^Duைர.
( அ4லK )

ஆ. ^:yைர- ெப=கிவ=<ேபாBJவரEF -மBக_ெந=Bக<-சாைலவ-திகைளP
ப-:பKறாைம- சாைலவ-பEFக_உய+u-தCBJ<வழி^ைறக_- சQட<
மனமாKற^<-^Duைர.( அ4லK )

இ. ^:yைர– ேநாயKறவாrேவ JைறவKற ெசOவ<-ேநாXவரB காரண<இ&தியாைவ அ)fbEF<- தv+BJ< ^ைறக_ - – ^Duைர.

ப/தி – இ (இலLகணG)
Section – C (Grammar)
6 சாDƒ தƒக. (எைவேயmGbDறmL/ மQPG)
I. மகரBJbBக<_________________
அ.வ=<
இ.ம=.<, ேபா:<

ஆ.Jண< ,இண<
ஈ.ேகாண< ,இள<
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20.

II. இனமிகO__________________________
அ. ேசவD

ஆ.ைபkGr

இ. ேசதா<பO

ஈ. க=வ-ழி

III.வயS<வயO சா+&த இட< ____________________
அ. J=2சி

ஆ. ^Oைல

இ. ம=த<

ஈ. பாைல

IV. இர.டாவF சீ+ நிைர என வ&தாO அதைன __________

சீ+

எ:bGறPபC<.
அ.கன1

ஆ காX

இ மல+

ஈ. காf

V. க.Dேல:. ___________________________
அ. sவைச)சீ+

ஆ. ஈரைச)சீ+

இ. ஓரைச)சீ+

ஈ. நாரைச)சீ+

7. நிரJ†க. (எைவேயmGbDறmL/ மQPG)

(3)

I .ெசாKெபா=_ ப-: வ= நிைலயன1____________
அ. உ_ள< உைடைம உைடைம

ஆ. ேதவ+ அைனய+ கயவ+

இ. ஏKbமி: வ-ளBைக

ஈ ெநC< jனS_ ெவOS< ^தைல

II. ^Oைல நிலB கடu_ ______________________
அ. ^=க:

ஆ. தி=மாO

இ. இ&திர:

ஈ. ^=க.

III. ம=த< நிலEதிKJMய பறைவ ______________________
அ. கிள1, மய-O

ஆ. நாைர, அ:ன<

இ. jறா, ப=&F

ஈ அ:ன< jறா

IV எOலா<._______________________
அ. jள1மா

ஆ. Gவ-ள<

இ. க=வ-ள<

ஈ. ேதமா

V. வ-னாஎEதைன வைகPபC<_______________
அ. 2

ஆ. 4

இ. 6

ஈ. 8

8. ‡றியவாƒ ெசˆக. (எைவேயmGbDறmL/ மQPG)
I .ெதMநிைலP ெபயெர)ச<.
அ.பாDயபாQC

ஆ.நOலப.j

இ.அழகியகிள1
5

ஈ.சிறியமா:.

(3)

II. இயKசீ+, ெவ.சீ+ மQCேம வ=வF.
அ. ெவ.பா

ஆ. ஆசிMயPபா

இ. மQCேம

III. கா+கால<.

ஈ. கலிPபா

அ .ஐPபசி கா+Eதிைக,

ஆ.

ைத மாசி

இ. ஆவண- jரQடாசி

ஈ மாசி பkJன1

iv. ப-Mவ-OலாமO இ=ெபா=_ த=< அண-ையB க.டறிக.
அ. ெச<ெமாழி) சிேலைட

ஆ. ப-Mெமாழி) சிேலைட

இ. தKJறிPேபKறஅணV.திைண எ:பதKJ ------- எ:பF
அ.மாத<

ஈ. மடBைகயணெபா=_.

ஆ.நில<

இ.தி.ைண

ஈ.தாண-ய<

9.இலLகணL/றிJ†எ{Kக.(எைவேயmGbDறmL/மQPG)
I. மைலPபழ<.
அ.) ேதா:றO வ-கார<

ஆ) திMதO வ-கார<

இ.) ெகCதO வ-கார<

ஈ) இயOj jண+)சி

II. ஆ.மகன1: வரEைதB
v
GbவF.
அ. ெவQசி

ஆ. கர&ைத

இ. வ2சி

ஈ

பாடா:

III.தமிr தாX = அைச ப-MEF எxFக.
அ.) நிைர ேந+ ேந+

ஆ) நிைர ேந+

இ.) ேந+ நிைர

ஈ) ேந+ ேந+

IV. s„+= ப-MEF எxFக.
அ. ^F+ஊ+

இ. s„+ஊ+

ஆ. ^Fைம+ஊ+

ஈ ^F+ஊ+

V. பாO ேபா:ற நிலா- ெதாைகஉவைமயாBJக.
அ.பாO நிலா

ஆ.ேபா:ற நிலா

இ.பாOநிலu
6

ஈ. நிலாபாO

(3)

10. சVயானெசாŠெறாடைர3ேதvTெசˆக. (எைவேயmGbDறmL/மQPG)

1.
i.

.ெவ.பாவ-:ஓைச அகவO

ii.

ெவ.பாவ-ன ஓைச

iv.

ெவ.பாவ-: ஓைச

iii.
2.

ெவ.பாவ-: ஓைச

F_ளO
ெசPபO
„kகO

i.

வ-காரPjண+)சி இ= வைகPபC<

ii.

வ-காரPjண+)சி நாO வைகPபC<

iii.

வ-காரPjண+)சி s:b வைகPபC<

iv.

வ-காரPjண+)சி இOபபாக வைகPபC<

3.
i.

க=Pெபா=_ ெமாEத< பதினா:J

ii.

க=Pெபா=_ ெமாEத< பEF

iii.

க=Pெபா=_ ெமாEத< ப:ன1ர:C

iv.

க=Pெபா=_ ெமாEத< ஐ&F

4.
i.

வ-னா ஆb வைகP பC<

ii.

வ-னா ஐ&F வைகP பC<

iii.

வ-னா எx வைகP பC<

iv.

வ-னா நா:J வைகP பC<

5.
i.அகEதிைனக_

ெமாEத< ஐ&F வைகP பC<

ii.அகEதிைனக_

ெமாEத< எx வைகP பC<

iii.அகEதிைனக_

ெமாEத< நா:J வைகP பC<

iv.அகEதிைனக_

ெமாEத< எQC வைகP பC<
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ப/தி - ஈ.இலLகியG / உைரநைட.
Section – D (Literature)
11. பCDவFG உைரநைடJப/திையJ ப23KவCனாLகXLேகŠற வCைடைய

(5)

எ{Kக:

நாQD:வ-CதைலBகாக வr&தவ+
v
பல+ ம.DBகிட&த sடBக=EFகைள
சிைதEதவ+சிலேர.அவ=_ஒ=வேரெபMயா+.ெபMயாM:ெப.வ-Cதைல)சி&தைனக
ைளஇர.CவைகயாகPபJBகலா<.அDபபைடEேதைவக_, அகKறPபடேவ.Dயைவ.
ப-:j நாCவளEFட: இ=Bக ேவ.CமானாO. அ&தநாQCமBக_ அைனவ=< ஒEத
ஒxBக^ைடயவ+களாக இ=Bக ேவ.C< ெப.க_ பழ&தமிr ச^தாயEதிO
ெப.க_ந:மதிPjெபKறி=&தன+ஒxBக<உய-My<ஓ<பPபC<,எ:y<வ_‡வ+வா
Xெமாழிையந:Jண+&தவ+jலவராX,பாDன1யாX,வ-றலியாXEதிகr&Fமா.jைடயம
:ன+களாOமதிBகPெபKறன.சடkJகைளn<,sடந<ப-Bைககைளn< கைளவதிO
உbதியான உ_ள<பைடEதவராக ெபMயா+இ=&தா+.ைக<ைமெப.ைகைளமbமண<
ெசXFெகா_ளஇ:ைறயஇைளஞ+^:வரேவ.C<எ:றா+.ெப.கைளஅDைமEதைள
ய-லி=&FமிQடவ+.ெபMயா+வழிகாQCதலாO தமிழக< தைலநிமி+&F நிKகிறF.
வCனாLகU:

அ. ெபMயாM: ெப. வ-Cதைல) சி&தைனகைள எˆவாb பJBகலா< ?
ஆ. ஒxBக< JறிEFP ெபMயா+ Gbவன யாைவ ?
இ. ச^தாயEதிO ெப.க_ எˆவாb மதிBகPபQடன+ ?
ஈ

எவKைறBகைளவதிO உbதியான உ_ள< பைடEதவராக இ=&தா+ ?

உ . யா+? வழிகாQCதலாO தமிழக< தைலநிமி+&F நிKகிறF ?

12. பCD வFG ெசˆŽள•D அ2யCŠ கா•G வCனாLகXL/e சVயான வCைட
ேதv‘K எ{Kக;

4

“KD†ள ெதன•D அDேறா fகoளK அKவDறிJ
பCD†ள திைடமDmG பCVTளெதன உDேன4
oD†ெள ஒFநா4ேவG o2Tள ெதன உDனா
அD†ள இன•நாG ஓv ஐவvகU உளராேனாG.”
8

வCனாLகU:

அ. இPபாடO இட< ெபKற ‰O எF?
i. க<பராமாயண<

ii. சிலPபதிகார<

iii. ெபMயjராண<

iv. தமிrவள+)சி

ஆ. இ&தP பாடலி: ஆசிMய+?
i. க<ப+

ii. .ெபMயா+

iii. பாரதியா+

iv. இளkேகாவDக_

இ. F:j – எ:பத: ெபா=_ -----------i. F:ப<

ii. இ:ப<

iii. ெப=ைம

iv. சிbைம

ஈ ஐவ+க_ உளராேனா< - யா+? யாMட< GறியF?
13. பCDவFG/றQபாLகள•4வCPபQடஇடdகள•4சVயான ெசாŠகளா4
நிரJ†க.
1. ஒxBக<

[2]
---------

-----------------------

---------------------2. பகOெவOS< ----------------------------------

------------------------

----- பC<
-----------------

-----------------

-------------- ெபாxF

14. எைவேயmG இரsP ெசˆŽU வCனாLகXL/வCைடயள•.
I.
II.
III.
IV.

.அப் V$ய4கள் $Lநா,க்கரசர் W8 ெகாண்டபற் Fைன Jளக்.க.
.தைலவPக்.த் ேதாT XYம் ெசய் $ைன நற் Fனைணப் பாடல் வT
ெதா.த்8 எZ8க.
. கங் ைக<ன்மரYகைர அைடந்த .கனிடம் இராமன் XFயவற் ைறத்
ெதா.த்ெதZ8க.
.காலமறிதைல வ_‡வ+ வழிநி:b வ-ளBJக.

9

(8)

15.எைவேயmG இரsP உைரநட வCனாLகXL/வCைடயள•:

(10)

i.தமிழM: இைசBகைல JறிEFE ெதாJEF எxFக.
ii.கா&தியDக_ ப-:பKறிய ெகா_ைககைளE ெதாJEF எxFக.
iii.வ_ளலா+ அ=ள1ய பாடOக_ தமிrபKbB JறிEF< வளBகி எxFக.
iv.தமிழM: ம=EFவ அறிuJறிEFB

Gb< ெசXதிகைளE ெதாJEFஎxFக.

v.ெதாழிKகOவ-,ெதாழிO‰QபBகOவ- JறிEF வ-Mவாக எxFக.
16. ஏேதmG ஒFதைலJபC4 KைணJபாடL கQPைர எ{Kக.
I. அ.ணா எxதிய கDதEதி: க=EFகைள) f=Bகி எxFக.
II.ெதாOலிய-O Fைற பKறி எxFக.
III.பMதிமாK

கைலஞM: தமிr பKறிைன வ-ளBJக.
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