Pre Board Examination - 2, 2018-2019
Tamil
Grade: 10
Date: 31.01.2019

Time: 3 Hours
Max. Marks: 80

இக் கேள்வித் தாள் நான்கு பிாிவுேளைக் கோண்டது:பிாிவு: அ – படித்தல்

-

15 மதிப்கபண்ேள்

பிாிவு: ஆ – எழுதுதல்

-

14 மதிப்கபண்ேள்

பிாிவு: இ – இலக்ேணம்

-

15 மதிப்கபண்ேள்

பிாிவு: ஈ – இலக்ேியம் / தமிழ்ப் பாடநூல் -

36 மதிப்கபண்ேள்

 எல்லா வினாக்ேளுக்கும் ேட்டாயம் விளடயைிக்ேப்பட கவண்டும்.
 ஒவ்கவாரு வினாவிற்கும் உாிய மதிப்கபண்ேள் அதனதன் இடத்தில் குறிக்ேப்
பட்டுள்ைன.
பிாிவு: அ – படித்தல்-15 மதிப்கபண்ேள்
I. ேீழ் வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும். இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு உாிய சாியான விளடளய எடுத்து எழுதவும்.
இல்வாழ்க்ளே
இருக்ேிறது.

வாழ்கவார்க்கும்

அதற்ோே

கபாருள்

அவர்ேள்

கதடுவது

பற்பல
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ஒரு

கதாழில்

ேடளமயாே
வளேேளை

கமற்கோண்டிருந்தார்ேள். உழவு, வணிேம், கநசவு முதலியளவ அத்கதாழில்
வளேேைில்

சில.

இருக்ேின்றன.

இங்கே

கவற்று

மளலேளும்
கவைிேளும்

ோடுேளும்
உண்டு.

ேடற்ேளைேளும்

அங்ேங்கே

வைமாே

இருந்த

மக்ேள்

அவ்வவிடங்ேளுக்குக்குத் தக்ே கதாழில்முளறளமேளை உன்னித்துப் பார்த்துத்
கதாிந்து

கோண்டார்ேள்.

மளலப்பக்ேங்ேைில்

இருப்பவர்ேள்

கதகனடுப்பது,

திளண விளதப்பது, ேிழங்ேேழ்வது முதலிய கதாழில்ேளையும் வயலிடங்ேைில்
இருப்பவர்ேள்

உழவு

கதாழில்ேளையும்

கசய்வது,

நேைளமப்பது,

ஆட்சி

ேடற்ேளைேைில்

இருப்பவர்ேள்

முத்துக்

புாிவது

முதலிய

குைிப்பது,

உப்பு

விளைப்பது மைக்ேலத்திகலறி அளலேடலில் கசன்று வாணிேம் கசய்வது முதலிய
கதாழில்ேளையும் கசய்து கபாருள்கதடி வந்தார்ேள். அறிவு முதிை முதிை இன்னும்
எத்தளனகயா வளேயான கதாழிேளை உணர்ந்து, வைம் மிகுந்து வாழ்ந்தனர்.
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வினாக்ேள்
1. இல்வாழ்க்ளே வாழ்வார்க்கு எது ஒரு ேளடளமயாே உள்ைது?
அ) அறம் கசய்தல்

ஆ) கபாருள் கதடுவது

இ) மறம் கசய்தல்

ஈ) கபான்ளனத் கதடுவது

2. கபாருள் கதட மக்ேள் என்ன கசய்தார்ேள்?
அ) பற்பல கவளலேள்

ஆ) பற்பல ளேவிளனத் கதாழில்ேள்

இ) பற்பல கதாழில்ேள்

ஈ) பற்பல ேடளமேள்

3. கதாழில் வளேேள் யாளவ?
அ) உழவு, வணிேம் மற்றும் சளமயற்ேளல
ஆ) உழவு, வணிேம் மற்றும் பட்டு கநய்தனர்
இ) உழவு, வணிேம் மற்றும் முத்துக்குைித்தல்
ஈ) உழவு, வணிேம் மற்றும் கநசவு
4. மக்ேள் எப்படி கதாழில் ேற்றுகோண்டார்ேள்?
அ) உன்னித்துப் பார்த்து

ஆ) ேவனித்துப் பார்த்து

இ) பழேிப் பார்த்து

ஈ) ேவனமுடன் பார்த்து

5. வயலிடங்ேைில் இருப்பவர்ேள் எத்கதாழில் கசய்தார்ேள்?
அ) உழவு, ஆட்சி புாிவது

ஆ) உழவு, நேைளமப்பு, ஆட்சி புாிவது

இ) உழவுத் கதாழில் மட்டும்

ஈ) ஆட்சி புாிவது மட்டும்

II. ேீழ் வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும். இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு உாிய சாியான விளடளய எடுத்து எழுதவும்.
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நாம் வாழும் இன்ளறய சமுதாயத்தில் கதான்றும் அைசியல், கபாருைாதாை,
சமுதாய சமயச்சிக்ேல் கபாரும்பாலான மக்ேளை மூச்சுத் திணறச் கசய்ேின்றன.
வாழ்க்ளேயில் நம்பிக்ளேயிழந்து பலர் கசார்ந்து விடுேின்றனர். இளறவன் மீது
அளசயா

நம்பிக்ளே

கோண்டு,

கசாதளனேளைக்

ேண்டு

அஞ்சாமல்

கசயல்படுவர்ேள்; வாழ்க்ளேளய ஓர் அரும்கபரும் சாதளனயாே மாற்றிக் கோள்ை
முடியும். இதற்கு மோத்மா ோந்தியடிேைின் வாழ்க்ளே ஓர் எடுத்துக்ோட்டு முன்பு
எப்கபாழுதும் இருந்தளதவிட இப்கபாழுது மோத்மாவின் வாழ்க்ளேளய அறிந்துக்
கோள்ளும் ஆர்வம் மக்ேைிடம் மிகுந்திருக்ேிறது. ஆங்ேிலத்தில் கவைிவந்த ‘ோந்தி’
என்ற திளைப்படம் உலே மக்ேளைத் தட்டி எழுப்பியிருக்ேின்றது. இப்படியும்
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ஒருவர் வாழ்ந்தாைா? என்ற கேள்வி எங்கும் எதிகைாலிக்ேின்றது. அேிம்ளச,
சத்தியம் என்ற அடிப்பளடயில் ேட்டப் கபற்ற கோபுைம் மோத்மாவின் வாழ்க்ளே.
அதளனத் திரும்பத் திரும்ப படிக்கும் கபாழுது நமது வாழ்க்ளேயில் கதைிவு
பிறக்கும். ோந்தியடிேள் மளறந்து 70 ஆண்டுேள் ேடந்திருக்ேின்றன. அவர் ேண்ட
வளேயில் பாைதநாடு இன்னும் உருவாேவில்ளல. அதற்கு பாடுபட கவண்டும்.
வினாக்ேள்:
1. எத்திளைப்படம் மக்ேளை தட்டி எழுப்பியது?
அ) உலே உத்தமர் ோந்தி

ஆ) அம்கபத்ேர்

இ) மோத்மா ோந்தி

ஈ) ோந்தி

2. யாைால் வாழ்க்ளேளய சாதளனயாே மாற்றி கோள்ை முடியும்?
அ) இளறவன் மீது நம்பிக்ளே கோண்டிருப்பவர்
ஆ) இளறவன் மீது நம்பிக்ளேயில்லாதவர்
இ) இளறவன் மீது அளசயா நம்பிக்ளே கோண்டு இருப்பவர்
ஈ) இளறவன் மீது சிறிதைவு நம்பிக்ளே கோண்டு இருப்பவர்
3. மோத்மாவின் வாழ்க்ளே கோபுைம் எதன் அடிப்பளடயில் ேட்டப் கபற்றது?
அ) உண்ளம, கநர்ளம

ஆ) அேிம்ளச, சத்தியம்

இ) விடாமுயற்சி

ஈ) அேிம்ளச, ேடளம

4. ோந்தியடிேள் மளறந்து எவ்வைவு ஆண்டுேள் ஆயிற்று?
அ) 44 ஆண்டுேள்

ஆ) 70 ஆண்டுேள்

இ) 54 ஆண்டுேள்

ஈ) 52 ஆண்டுேள்

5. யாருளடய வாழ்க்ளேளய நாம் திரும்ப திரும்ப படிக்கும்கபாழுது கதைிவு
பிறக்கும்?
அ) மோத்மாவின் வாழ்க்ளே

ஆ) ோமைாசாின் வாழ்க்ளே

இ) அண்ணாவின் வாழ்க்ளே

ஈ) கநருவின் வாழ்க்ளே

III. ேீழ்வரும் பத்திளயப் படித்து மூன்றில் ஒரு பங்ோேச் சுருக்ேி எழுதுே. [1X5=5]
அறிவு

வைர்ச்சிக்கு

விளலகோடுத்து

வாங்ேிட

நாம்

விரும்பும்

முடியாது.

நூல்ேளைகயல்லாம்

இக்குளறளய

நூலேம்

நாகம

கபாக்குேிறது.

நூலேத்தால் நாட்டின் நல்லுறவு வைரும். படிக்கும் பழக்ேம் வைரும். சிக்ேனத்தின்
சீர்விைங்கும். ோலத்தின் நற்பயன் கதைிவாகும். உலே அறிவு ஓங்கும், கசய்தி
அறிவு கசேைமாகும். ேட்டுளை அறிவு ேிட்டும். ேவிளதச் சுளவ விைங்கும். ேளதயின்
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மாண்பு

புாியும்.

கதாடர்ேளதயின்

இயல்புேள்

கதாியும்.

நூலேத்தால்

படிப்பாைியாேவும் ஆேலாம்; பளடப்பாைியாேவும் ஆேலாம். நூல் நிளலயம்
வழங்ோத பயளன கவறு எதுவுகம வழங்ே முடியாது. நற்பண்புேள், அடக்ேம்,
எைிளம,

கபாறுளம,

வன்ளம

முதலிய

மனப்பயிற்சிேளுக்கும்

நூல்நிளலயம்

வழிோட்டும். நூல்நிளலயத்தால் மாந்தர்தம் வாழ்வு முழுளம கபறுேிறது.
பிாிவு: ஆ - எழுதுதல் - 14 மதிப்கபண்ேள்
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IV. அ) உன் பகுதியில் ேஜா புயலின் பாதிப்பால் மின்ேம்பங்ேள் சாய்ந்ததால்,
மின்சாைம் தளடப்பட்டளத குறித்தும், மின்சாைத் கதளவ குறித்தும் மின்துளற
இயக்குநருக்கு ேடிதம் ஒன்று எழுதுே.
(அல்லது)
ஆ) பத்தாம் வகுப்பு கபாதுத் கதர்வு எழுதவிருக்கும் உன் கதாழன் / கதாழிக்கு
கதர்வு எழுதும் முளற குறித்து, அறிவுளைக் கூறி ேடிதம் ஒன்று எழுதுே.
இைண்டு ேடிதங்ேைிலும் உமது முேவாி:
 குமனன் / குழலி, 50. கசாழன் நேர், முதல் கதரு,கசன்ளன. எனக் கோள்ே.
V. ஏகதனும் ஒரு பகுதியிலுள்ை குறிப்புேளைக் கோண்டு ேட்டுளை ஒன்று
எழுதுே.
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அ) முன்னுளை – கபருேி வரும் கபாக்குவைத்து – மக்ேள்கநருக்ேம் –
சாளலவிதிேளைப் பின்பற்றாளம – சாளல விபத்துேைின் உயர்வு – தடுக்கும்
வழிமுளறேள் – சட்டமும் மனமாற்றமும் – முடிவுளை.
ஆ) கோளடோலமும் குைிர்பானங்ேளும் – இயற்ளேயான குைிர் பானங்ேள் –
எைிளமயான குைிர்பானங்ேள் – கசயற்ளேயான குைிர்பானங்ேள் – அவற்றால்
ஏற்படும் கசலவுேளும் பக்ேவிளைவுேளும் – உடல் நலகம உயிர் நலம்.
இ) ேல்வி – ேல்வியின் சிறப்புேள் – ேற்றவர் சிறப்பு – ேல்லாதவர் இழிவு –
ேல்வியின் பயன்ேள் – சங்ேோலக் ேல்வி – சங்ேோலப் புலவர்ேள் – சங்ே
இலக்ேியங்ேள்.
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பிாிவு: இ - இலக்ேணம் - 15 மதிப்கபண்ேள்
VI. சான்று தருே. (எளவகயனும் மூன்றனுக்கு மட்டும்)

[3X1=3]

1. முல்ளல நிலத்தின் விலங்குேள்
அ) முயல் மான்

ஆ) முதளல சுறா

இ) புலி ேைடி

ஈ) எருளம நீர்நாய்

2. இயல்புப்புணர்ச்சி
அ) மளலப் பழம்

ஆ) கசாற்கபார்

இ) தமிழ்கமாழி

ஈ) பூந்கதாட்டி

3. இைட்ளடக் ேிைவி
அ) கபா கபா

ஆ) ேலர் ேலர்

இ) மாடு மாடு

ஈ) பைபை

4. ஆய்த குறுக்ேம்
அ) முள் தீது

ஆ) முஃடீது

இ) முள்றீது

ஈ) முள்ாீது

5. கூவிைங்ோய்
அ) மணிவாசல்

ஆ) இயல்கபன்பான்

இ) மாசிலாதான்

ஈ) விைக்ேல்ல

VII. கூறியவாறு கசய்ே. (எளவகயனும் மூன்றனுக்கு மட்டும்)

[3X1=3]

1. ேிைி கபான்ற கமாழி (உவளமத் கதாளேயாக்குே)
அ) ேிைிகயாப்ப கமாழி

ஆ) ேிைி கமாழி

இ) ேிைியன்ன கமாழி

ஈ) ேிைியுறழ கமாழி

2. கபாலும் (மேை குறுக்ேம்)
அ) கபான்ம்

ஆ) கபாதும்

இ) கபாண்ம்

ஈ) கபானும்

3. பைமமூர்த்தி - அளச பிாித்து வாய்ப்பாடு கூறுே.
அ) நிளை + கநர் + கநர் – புைிமாங்ோய்
ஆ) கந + கநர் + கநர் – கதமாங்ோய்
இ) கநர் + நிளை + கநர் - கூவிைங்ோய்
ஈ) நிளை + நிளை + கநர் – ேருவிைங்ோய்
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4. கநய்தல் – சாியானளதப் கபாருத்துே.
அ) முருேன்

ஆ) வருணன்

இ) இந்திைன்

ஈ) கோற்றளவ

5. ேருங்குழி – புணர்ச்சி விதி கூறுே.
அ) ஈறு கபாதல் இனமிேல்
ஆ) தன்கனாற்றிைட்டல் இளடயுேைம் இ ஆதல்
இ) ஆதி நீடல் இனமிேல்
ஈ) ஈறுகேடுதல்
VIII. நிைப்புே. (எளவகயனும் மூன்றனுக்கு மட்டும்)

[3X1=3]

1. இைவழேன் வந்தான் இது ___________ கதாடர்.
அ) குறிப்பு

ஆ) கவைிப்பளட

இ) எதுவுமில்ளல

ஈ) ஒன்கறாழிப் கபாதுச்கசால்

2. கசால்லுக்கு முதலில் ஐோைம் _________________ மாத்திளை அைவு ஒலிக்கும்.
அ) ஒன்றளை

ஆ) ோல்

இ) ஒன்று

ஈ) இைண்டு

3. மருத நிலம் என்பது ___________.
அ) ேடலும் ேடல் சார்ந்த நிலம்

ஆ) மளலயும் மளல சார்ந்த நிலம்

இ) வயலும் வயல் சார்ந்த நிலம்

ஈ) ோடும் ோடு சார்ந்த நிலம்

4. கபரும் கபாழுதுேள் கமாத்தம்_________ வளேப்படும்.
அ) எட்டு வளேப்படும்

ஆ) ஆறுவளேப்படும்

இ) மூவளேப்படும்

ஈ) பத்துவளேப்படும்

5. இைட்டுற கமாழிதல் அணி ________ வளேப்படும்.
அ) நால்வளேப்படும்

ஆ) ஏழுவளேப்படும்

இ) பத்துவளேப்படும்

ஈ) இருவளேப்படும்

IX. இலக்ேணக் குறிப்புத் தருே. (எளவகயனும் மூன்றனுக்கு மட்டும்)

[3X1=3]

1. சதுைக்ேல்
அ) பண்புப் கபயர்ப் புணர்ச்சி

ஆ) குற்றியலுேைப் புணர்ச்சி

இ) மேை ஈற்றுப்புணர்ச்சி

ஈ) விோைப்புணர்ச்சி
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2. கவண்பா எவ்வாறு வரும்?
அ) ேலித்தளை கபற்று வரும்
ஆ) இயற்சீர் கவண்டளை கவண்சீர் கவண்டளை கபற்று வரும்.
இ) ஆசிாியத்தளைேளைப் கபற்று வரும்.
ஈ) தளைேைில் தனிப்பட்ட நியதிேள் ேிளடயாது.
3. ஒவ்கவாரு நிலத்திற்கும் உாிய அேகவாழுக்ேம்
அ) முதற்கபாருள்

ஆ) ேருப்கபாருள்

இ) புறப்கபாருள்

ஈ) உாிப்கபாருள் எனப்படும்.

4. எருதா? பசுவா?
அ) கோளட வினா

ஆ) ஐய வினா

இ) ஏவல் வினா

ஈ) அறியா வினா

5. கதன் தமிழ்
அ) உருவேம்

ஆ) விளனமுற்று

இ) கபயகைச்சம்

ஈ) உவளம

X. சாியான விளடளயத் கதர்ந்கதடுத்து எழுதுே. (எளவகயனும் மூன்றனுக்கு)
1. அ) விோைப்புணர்ச்சி ஐந்து வளேப்படும்

[3X1= 3]

ஆ) விோைப்புணர்ச்சி மூவளேப்படும்
இ) விோைப்புணர்ச்சி இருவளேப்படும்
ஈ) விோைப்புணர்ச்சி ஆறு வளேப்படும்
2. அ) ஆசிாியப்பா ஈற்றடி முச்சீர் ஏளனய அடிேள் நாற்சீைாய் வரும்
ஆ) ஆாியப்பா நான்ேடிச்சீர்ேளைப் கபற்று வரும்.
இ) ஆாியப்பா இைண்டடி எழுச்சீர்ேளைப் கபற்று வரும்.
ஈ) ஆாியப்பா மூன்றடிச் சிற்கறல்ளலயும் பாடும் புலவாின் ேருத்திற்கேற்பப் பல
அடிேளும் கபற்று வரும்.
3. அ) ஓர் எழுத்து தனித்து வருவது கசால்.
ஆ) பல எழுத்துேள் கதாடர்ந்து வருவது கசால்.
இ) ஓர் எழுத்கதா பல எழுத்துேகைா கதாடர்ந்து வருவது கசால்.
ஈ) ஓர் எழுத்கதா பல எழுத்துேகைா கதாடர்ந்து வந்து கபாருள் தருவது கசால்.
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4. அ) ஒைாேைம் கமாழிக்கு முதலில் மட்டும் வரும்
ஆ) ஒைாேைம் கமாழிக்கு முதல், இளடயில் மட்டும் குறுகும்
இ) ஒைாேைம் கமாழிக்கு இளடயில் மட்டும் குறுகும்
ஈ) ஒைாேைம் கமாழிக்கு முதல், இளட, ேளடயில் மட்டும் குறுகும்
5. அ) முற்றுப் கபறாத விளனச்கசாற்ேள் கவகறாரு விளனமுற்ளறக் கோண்டு
முடிந்தால் அது விளனமுற்று.
ஆ) முற்றுப் கபறாத விளனச்கசாற்ேள் கவகறாரு விளனமுற்ளறக் கோண்டு
முடிந்தால் அது விளனகயச்சம்.
இ) முற்றுப் கபறாத விளனச்கசாற்ேள் கவகறாரு விளனமுற்ளறக் கோண்டு
முடிந்தால் அது கபயகைச்சம்.
ஈ) முற்றுப் கபறாத விளனச்கசாற்ேள் கவகறாரு விளனமுற்ளறக் கோண்டு
முடிந்தால் அது முற்கறச்சம்.
பிாிவு: ஈ இலக்ேியம்/தமிழ்ப் பாடநூல்

- 36 மதிப்கபண்ேள்

XI. ேீழ் வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும். இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு உாிய சாியான விளடளய எடுத்து எழுதவும்.

[5X1=5]

வள்ைலார், இளறவன் ஒருவகன; அவன் ஒைி வடிவினன் என்பதளனயும்
அருட்கபருஞ்கசாதியாே

விைங்கும்

இளறவளன

அளடவதற்குத்

தனிப்

கபருங்ேருளணகய ேருவி என்பளதயும் உலகோர்க்கு உணர்த்த சமைச சுத்த
சன்மார்க்ே சங்ேத்திளன வடலூாில் நிறுவினார். சாதி, மத, சமய, இன கவறுபாடு
கூடாது; எவ்வுயிளையும் கோல்லலாோது; புலால் புசித்தல் கூடாது; எல்லா
உயிர்ேளையும் தம்முயிர் கபால் எண்ணுதல் கவண்டும்; ஏளழ மக்ேைின் பசிளயப்
கபாக்குதல்

கவண்டும்;

உலே

மக்ேள்

அளனவளையும்

உடன்பிறப்புேைாய்

கநசித்தல் கவண்டும் என்பன இச்சங்ேத்தின் கநாக்ேங்ேைாம்.
வினாக்ேள்
1. இளறவன் எத்தளேய வடிவினன்?
2. இளறவளன அளடய உதவும் ேருவி எது?
3. வள்ைலார் எத்தளேய கவறுபாடு கூடாது என்றார்?
4. யாருளடய பசியிளனப் கபாக்குதல் கவண்டும் என்று வள்ைலார் கூறுேிறார்?
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5. வடலூாில் வள்ைலார் நிறுவிய சங்ேத்தின் கபயர்?
XII. ேீழ் வரும் பாடல் வாிேளைப் படித்து அதளனத் கதாடர்ந்து வரும்
வினாக்ேளுக்கு விளடயைிக்ே.

[4X1=4]

சீக்ேிைம் கசல்லுே கநர்வழியில் – அளதச்
கசத்ளதேள் கூடிகய தூர்க்கு முன்கன
கநாக்ேிய அத்திளச கநர்த்திளசயில் – துைிச்
கசாம்பலுமின்றி நளட எடுநீ
ோல்ேள் இைண்டு பளடத்தவன்நீ – கபருங்
ேல்லும் மளலயும் ேடப்பதற்கே
கமலிரு ளேேள் அளவேளுண்கட – அங்கு
விம்மும் புதர்ேள் அறுப்பதற்கே.
வினாக்ேள்
1. இப்பாடளல இயற்றியவர் யார்?
அ) உமறுப்புலவர்

ஆ) குலகசேை ஆழ்வார்

இ) சாளல இைந்திளையன்

ஈ) பாைதிதாசன்

2. கநர் வழிளய எளவ தூர்க்கும்?
அ) கசற்றுநீர்

ஆ) கசத்ளதேள்

இ) ேற்ேள்

ஈ) மணல்கமடுேள்

3. ோல்ேள் பளடத்தன் பயன் யாது?
அ) அடுத்தவளை உளதக்ே

ஆ) ேல்லும் மளலயும் ேடக்ே

இ) கதாழில் கசய்ய

ஈ) பயகனதுமில்ளல

4. புதர்ேள் அறுப்பதற்கு எளவ பயன்படும்?
அ) ேண்ேள்

ஆ) ோல்ேள்

இ) ளேேள்

ஈ) அறிவு

XIII. பின்வரும் குறட்பாக்ேைில் உள்ை கோடிட்ட இடங்ேளைச் சாியான
கசாற்ேைால் நிைப்புே. (இைண்டிற்கும் விளடயைி)
அ) அழுக்ோ றுளடயாங்ேண் _____________ றில்ளல
ஒழுக்ேம் _____________ உயர்வு.
ஆ) அறனீனும் ___________ ஈனும் திறனறிந்து
__________ வந்த கபாருள்.
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[4X½=2]

XIV. விளடயைிக்ே (ஏகதனும் இைண்டனுக்கு மட்டும்)

[2X4=8]

அ) கபாியாளைத் துளணயாேக் கோள்வது குறித்து வள்ளுவர் கூறும் ேருத்துேளைத்
கதாகுத்து எழுதுே.
ஆ) மாணிக்ேவாசேர் இளறவனிடம் எவ்வாறு கவண்டுேிறார்?
இ) ேங்ளேயின் மறுேளை அளடந்த குேனிடம் இைாமன் கூறியவற்ளறத்
கதாகுத்கதழுதுே.
ஈ) குலகசேை ஆழ்வார் பற்றிக் குறிப்பு எழுதுே.
உ) வாழ்க்ளேயில் அளனவரும் பின்பற்ற கவண்டிய கநறிமுளறேள் பற்றி
ேலித்கதாளே பாடல் கூறுவனவற்ளற கதாகுத்து எழுதுே.
XV. விாிவான விளடயைி:- (ஏகதனும் இைண்டனுக்கு மட்டும்)
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அ) கசம்கமாழிக்குாிய எளவகயனும் ஐந்து தகுதிப்பாடுேளை விைக்ேி எழுதுே.
ஆ) கமளடப்கபச்சின் கூறுேளை எழுதுே.
இ) தமிழாின் மருத்துவ அறிவு குறித்துக் கூறும் கசய்திேளைத் கதாகுத்து எழுதுே.
ஈ) இைாமலிங்ேர் இைளமயிகலகய கசாற்கபாழிவாற்றும் திறன்
கபற்றிருந்தளமளய விைக்குே.
உ) ேளல அறிவியல் ேல்வி, சிறுகதாழில் ேல்வி குறித்து எழுதுே.
XVI. ேளதப் பகுதி - விாிவான விளடயைி:- (ஏகதனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும்)
[1X7=7]
அ) குறட்ளட ஒலி ேளதயில் வரும் இருகவறு குடும்பங்ேைின் இயல்பிளன
விைக்குே.
ஆ) அேழ்வாய்வு குறித்த கசய்திேளைத் கதாகுத்கதழுதுே.
இ) பாிதிமாற்ேளலஞாின் தமிழ்த் கதாண்டின்ளன விவாிக்ே.
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