Code No. 006
.PRE-BOARD EXAMINATION, DECEMBER – 2019
TAMIL-2nd LANGUAGE(

CLASS: IX

Time: 3 HOURS
MAX. MARKS: 80

பிரிவு : அ
பிரிவு : ஆ
பிரிவு : இ
பிரிவு : ஈ

- படித்தல்
-எழுதுதல்
-இலக்கணம்
-இலக்கியம் /தமிழ்ப்பாடநூல்

- 15
- 14
- 15
- 36

பகுதி – அ (படித்தல்)
1.

பின்வரும் பத்தியை படித்து கீ ழ்வரும் வினாக்களுக்கு வியைைளிக்கவும்.
சுற்றுச்சூழலை

சிலைக்காமல்

இயற்லகக்கு

இணக்கமாக

வாழ்வது,

நாம்

ஒவ்வவாருவரும் அன்றாட வாழ்க்லகயில் சிறிய மாற்றங்கலை வசய்வைன் மூைமும்,
சிை வசயல்கலை ைவிர்ப்பைன் மூைமும் நிச்சயம் மாற்றங்கலை உருவாக்க முடியும்.
ைினசரி

காலையில்

பல்

துைக்கும்பபாது

குழாலய

ைிறந்து

லவத்துக்வகாண்பட, பல்

துைக்குகிபறாமா என்பலை கவனிக்க பவண்டும். ஒருவர் இப்படிச் வசய்வைால் மட்டும் 3
ைிட்டர் ைண்ண ீர் வணாகிறது.
ீ
உண்லமயில் இந்ைச் வசயல்களுக்கு ஒரு கப் ைண்ண ீபே
பபாதுமானது.
ைண்ண ீர்

ஷவரில்

குைித்ைால்

வணாகிறது.
ீ

வாைியில்

அைிக

பநேம்

எடுத்துக் வகாள்கிபறாம்.

குைித்ைால்

அலைவிட

குலறந்ை

இைனால்
ைண்ண ீபே

வசைவழியும்.
பழுைலடந்ை
குழாயில்

குழாய்கள், லபப்புகைாலும்

இருந்து

30 வசாட்டு

ைண்ண ீர்

ைண்ண ீர்
ஒரு

வணாகும்.
ீ

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு

நிமிடத்துக்கு

வவைிபயறினால், ஒரு

நாலைக்கு பை ைிட்டர் ைண்ண ீர் வணாகும்.
ீ
எனபவ, வட்டிலும்
ீ
அலுவைகத்ைிலும் குழாய்
பழுைலடந்து

இருந்ைால்

உடபன

அவற்லற

சரிவசய்ய

பபனாலமலய கலேத்து விட்டால் வைரியும். காய்கறி,

பவண்டும்.

இலை

அறிய

அரிசி பபான்றவற்லற கழுவிய

நீலே வசடிகளுக்கு ஊற்றைாம். பாத்ைிேங்கலைக் கழுவும்பபாது குழாலய ைிறந்து விட்டுக்
வகாண்பட கழுவுவலைவிட,
லவத்துக்

ஒரு வபரிய பாத்ைிேத்ைில் மற்ற பாத்ைிேங்கலை பைய்த்து

வகாண்டு, மற்வறாரு

முலற முக்கி
வசய்ைாபை

பாத்ைிேத்ைில்

நிேப்பப்பட்ட

நல்ை

நீரில்

இேண்வடாரு

எடுத்ைால் ைண்ண ீர் பைலவயின்றி விேயம் ஆகாது. இலைவயல்ைாம்

சாக்கலட

குலறந்து

சுற்றுச்சூழல்

சீேலடயும்.

வடுபைாறும்
ீ

ைண்ண ீர்

வபருமைவு மிச்சமாகும் என்கிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர்கள்.
வினாக்கள் :

i.

வட்டிலும்
ீ
அலுவைகத்ைிலும் குழாய் பழுைலடந்து இருந்ைால் உடபன அவற்லற என்ன
வசய்ய பவண்டும்?
அ. சரிவசய்ய பவண்டும்
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ஆ. சரிவசய்ய கூடாது
இ. சரிவசய்ய பைலவயில்லை

ii.

பல் துைக்கும்பபாது குழாலய ைிறந்து லவத்துக்வகாண்பட, பல் துைக்கும் பபாது என்ன
நிகழ்கிறது?
அ. 3 ைிட்டர் ைண்ண ீர் வணாகிறது
ீ
ஆ. ைண்ண ீர் வணாகவில்லை
ீ
இ.

iii.

ைண்ண ீர் சிக்கனமாகிறது

காய்கறி, அரிசி பபான்றவற்லற கழுவிய நீலே என்ன வசய்யைாம்?
அ. வசடிகளுக்கு ஊற்ற கூடாது
ஆ. பைலவயில்லை
இ. வசடிகளுக்கு ஊற்றைாம்

iv.

ைண்ண ீர் சிக்கனத்ைினால் என்ன ஏற்படும்?
அ. வவள்ைம் ஏற்படும்
ஆ. சாக்கலட குலறயும்
இ. வகாசு உற்பத்ைியாகும்

v.

ைினமும் நாம் ஷவரில் குைிக்க பவண்டும்.
அ. சரி
ஆ. ைவறு
இ. எதுவும் இல்லை

2.

பின்வரும் பத்தியை படித்து கீ ழ்வரும் வினாக்களுக்கு வியைைளிக்கவும்.
கடல்

நீரில்

மிக அைிகைவு கலேந்துள்ை ைிடப்வபாருள் பசாடியம் குபைாலேடு

(சாைாேணஉப்பு) ஆகும். பமலும் இந்நீரில்

மக்ன ீசியம், கால்சியம், வபாட்டாசியம்

பபான்ற உப்புகளும் பமலும் பை ைனிமங்களும் உள்ைன. இைில் சிை குலறந்ை வசறிவுத்
ைன்லமயுடன் காணப்படுகின்றன.

உவர்ப்புத் ைன்லம (salinity) இடத்ைிற்பகற்றார் பபால்

வவகுவாக பவறுபடுகிறது.
ஆறும்

கடலும்

காணப்படுகிறது.

கைக்கும்

கடல்

எவ்வாபறனும்,

பகுைியில்

உவர்ப்புத்

வபருங்கடல்கைில்

ைன்லம

குலறவாகக்

கலேந்ைிருக்கும்

உப்புகைின்

"ஒப்புலம" வைங்கள்
ீ
வபாதுவாக ஒன்றாகபவ இருக்கின்றன; வபரிைாக மாறுவைில்லை.
கடல்

பேப்பின்

மீ து

வசும்
ீ

காற்றினால்

அலைகள்

உருவாகின்றன.

இலவ

ஆழக்குலறவான நீலே அலடயும்பபாது வகாந்ைைிப்புடன் உலடந்து சிைறுகின்றன. வசும்
ீ
காற்றின் உோய்வின் மூைமாக பேப்பு நீபோட்டங்கள் உருவாகின்றன.
லவேசுகள், பாக்டீரியங்கள்,
இவற்றுடன்

புபோடிஸ்ட்கள்,

விைங்குகள்

பபான்ற

பாசிகள்,

வபரும்

ைாவேங்கள்,

அைவிைான

பூஞ்லசகள்

உயிரினங்கள்

கடைில்

வாழ்கின்றன. இந்ை உயிரிகள் சூரியஒைி அைிகம் படும் பேப்பு நீர் முைல் சூரிய ஒைிபய
படாை அைிக அழுத்ைத்ைிலும் குைிர்ச்சியிலும் இருட்டிலும் இருக்கும் அைி ஆழ நீர் வலே
பேவியுள்ைன.

குறுக்குக்

எடுத்துக்காட்டாக,
பகுைிகைில்

ஆர்க்டிக்

வண்ண

முைன்லமயான

பகாடு

பை

வாக்கில்

பனிக்கு

(latitude)

அடியில்

மயமான

பவைப்

உயிரினக்

குழுக்கள்

கடைின்

குைிர்

ைன்லமயும்

நீலேயும்

பாலறகலையும்
கடைில்ைான்

மாறுகிறது.

வவப்ப

கடல்

மண்டைப்

வகாண்டுள்ைது.

சிறந்துவந்ைன

(evolved).

பமலும், உயிரும் கடைிபைபய பைான்றியிருக்கக்கூடும்.
வினாக்கள் :

i.

கடல் பேப்பின் மீ து வசும்
ீ
காற்றினால் ______________________ உருவாகின்றன.
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அ.

ii.

iii.

அலைகள்

ஆ.

சூரியஒைி

இ.

உயிரிகள்

ஆர்க்டிக் பனிக்கு அடியில் குைிர்நீலேயும் வவப்பமண்டைப்பகுைிகைில் வண்ண
மயமான ____________________ யும் கடல் வகாண்டுள்ைது.
அ.

பசாடியம் குபைாலேடு

ஆ.

பவைப் பாலறகலை

இ.

கால்சியம்

உயிரும் முைன்முைைில் _________________

பைான்றியிருக்கக்கூடும்.

அ. கடைிபைபய
ஆ. ைலேயில்
இ. வானத்ைில்

iv.

ஆறும் கடலும் கைக்கும் கடல் பகுைியில் எைன் ைன்லம குலறவாகக் காணப்படுகிறது.
அ. புைிப்பு
ஆ உவர்ப்பு
இ. இனிப்பு

v.

கடல் நீரின் உவர்ப்புத் ைன்லம இடத்ைிற்பகற்றார் பபால் வவகுவாக _____________ .
அ. பவறுபடவில்லை
ஆ. மாறுபடவில்லை
இ. பவறுபடுகிறது

3.

பின்வரும் பகுதியைப் படித்து, அதயன மூன்றில் ஒரு பங்காகச் சுருக்கி
எழுதுக.

வளி மண்ைலம்
நம் பூமிலய சூழ்ந்துள்ை வைி மண்டைம், பை வாயுக்கைலவ உலடயைாகும், இைில் 79%
லநட்ேஜனும் 20%, பிோணவாயுவும், 3% கரியமிைவாயுவும், சிறிைைவு பிற வாயுக்களும்
உள்ைன.
காற்று மாசுபாடு
வாயுக்கைின்

இந்ை

சமச்சீர்நிலை

மாறாமல்

இருக்கும்

வலேயில்

வைி

மண்டைம்

எந்ைவிை பாைிப்பும் அலடயாது. வைாழில் மயமாைல், நவனமயமாைல்
ீ
முைைியவற்றால்
வைி

மண்டைமானது

பாைிப்பலடகிறது,

இலவ

காற்று

மாசு

ஏற்படுத்துவைற்கு

வழிவகுக்கின்றன,
இந்ைியா உட்பட பை நாடுகைில் காற்று மாசுக்பகடு ஒரு நிலையான பிேச்சலனயாக
உள்ைது.

மனிை

உடல்நைம்

உணவு,

உற்பத்ைி,

சுற்றுச்சூழல்

மற்றும்

இயற்லக

வைங்கலையும் பாைிக்கின்றன,
நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, வைாழிற்சாலை மற்றும் வாகனங்கள் வவைியிடும் புலகயினால்
அசுத்ைப்படுத்ைப்படுகின்றது, வைாழிற்சாலைகைிைிருந்து வவைிவரும் லநட்ேஜன் மற்றும்
கந்ைக ஆக்லைடுகள், வபட்போல் சுத்ைிகரிப்பு ஆலைகைிைிருந்தும் வாகனகைிைிருந்தும்
வவைிவரும்
கார்பன்

வரியமிக்க
ீ

பமானாக்லைடு,

ஆலைகைிைிருந்தும்

லைட்போ

கார்பன்கள்,

வாகனங்கைிைிருந்து

வைாழிற்சாலைகைிைிருந்தும்,
வவைிவரும்

உபைாகம்

உபைாகத்துகள்கள்,

வவைிவரும்

பிரித்வைடுக்கும்
இேசாயனத்
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வைாழிற்சாலைகைிைிருந்து

வவைிவரும்

கரிமச்

பசர்மங்கள்

முைைியலவ

காற்லற

மாசுபடுத்துகின்றன.
காற்று மாசுபாடுகளினால் ஏற்படும் வியளவுகள்
கண் எரிச்சல், ைலைவைி, வைாண்லடக்கட்டு, காய்ச்சல் மற்றும் புற்றுபநாய் பபான்ற பை
பநாய்கலை காற்று மாசுபாடு உண்டாக்குகிறது, வைாழிற்சாலைகளும், வாகனங்களும்
ஏற்படுத்தும்

புலகயினால்

ைாவேங்கள்,

நிைம்,

நீர்,

நிலனவுச்

சின்னங்கள்

மற்றும்

கட்டிடங்கள் முைைியலவ பாைிக்கப்படுகின்றன.
அமில மயை
வைாழிற்சாலைகைிைிருந்து
பபான்ற

வாயுக்கைால்

அைிகப்படுத்துவது
மற்றும்

வவைிபயறும்

ஏற்படுகிற

மட்டும்

ஆறுகைில்

அமிைமலழ,

அல்ைாமல்

உள்ை

கந்ைகம்

மற்றும்

லநட்ேஜன்

ஆக்லைடு

மண்ணின்

அமிைத்

ைன்லமலய

ைாவேங்கள்

நீர்வாழ்

இலைகலை

உயிரினங்கள்

உைிர்த்ைல்,

பாைிக்கப்படுைல்

குைம்

முைைிய

பாைிப்புக்களும் காேணமாகிறது.
ஓச ான் பைலம்
வாயுமண்டைத்ைின் ஸ்ேபடாஸ்பியரிலுள்ை ஓபசான் படைம் சூரியனிைிருந்து வருகிற
ஆபத்ைான

புற

ஊைாக்கைிர்கலை

ைலடவசய்கிறது.

அைிகபவக

விமானங்கள்

(சூப்பர்

சானிக்) வவைியிடும் அைிகப்படியான லநட்ேஜன் ஆக்லைடுகளும், குைிர்சாைனப் வபட்டி,
ைீயலணப்பான் பபான்றவற்றிைிருந்து வவைிவரும் க்பைாபோப்ஃபபைாபோ கார்பன்களும்
ஓபசான் படைத்லை சிலைக்கிறது. இைன் விலைவாக மனிைர்களுக்கும் விைங்குகளுக்கும்
பைால் புற்றுபநாய் ஏற்படுகிறது.
வாகனங்கள் - காற்று மாசுசகட்டின் முக்கிை காரணிகள்
மனிைனின்
குலறத்து

கண்டுபிடிப்பான

வாகனங்கள்

வாகனங்கைிைிருந்து

நம்மிடம்

வவைிவரும்

புலக

உள்ை

எண்வணய்

(கார்பன்

பமானா

பசமிப்லப
ஆக்லைடு)

(லநட்ேஜன்) ஆக்லைட்டு மற்றும் பிற வாயுகள் காற்லற மாசுப்படுத்ைிகிறது. இலவ,
சூரிய கைிர்களுடன் இலணந்து ஒைிபவைி நச்சுப்புலக படைத்லை ஏற்படுத்துகிறது, இது
நகேங்கைில் வபரிதும் பாைிக்கின்றன.
வைாழிற்சாலை
வைிமண்டைத்ைில்

மற்றும்

வாகனங்கைில்

அமிைத்ைன்லமலய

இருந்து

வவைிபயறும்

ஏற்படுத்துக்கின்றது.

இது

வாயுக்கபைா

அமிை

மலழயாக

உற்பத்ைியாகிறது. இைனால் நிைத்ைடி நீர் மாசுலடகின்றது.

பகுதி – ஆ எழுதுதல்
3.

உைகத் ைாய்வமாழி நாள் வகாண்டாடுவைற்காக உங்கள் பள்ைிக்கு வரும் ைமிழ்
அறிஞருக்கு வேபவற்பு கடிைம் எழுதுக.

6

(அல்ைது)
பைலவயற்ற இலறச்சலைக் குலறக்கக் பகாரி மாசு கட்டுப்பாட்டு ஆலணயருக்கு
கடிைம் ஒன்று எழுதுக.

4.

பின்வருவனவற்றுள் ஏசதனும் ஒரு பகுதிைின் குறிப்புகயளக் ககாண்டு கட்டுயர
எழுதுக.
அ) நீரின்றி இயங்காது உைகு – நீரின் இன்றியலமயாலம – நீர்ப் பற்றாக்குலற ஏற்படக்
காேணம் – நீலேச் பசமித்ைல் – நிைத்ைடி நீர் மட்டம்.

(அல்ைது)
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ஆ) அறவியல் இயந்ைிேங்கள் – வியத்ைகு சாைலனகள் – அவசியம் – பயன்பாடு –
நன்லமகள் – ைீலமகள் – விழிப்புணர்வு.

பகுதி – இ (இலக்கணம்)
5.

ான்று தருக. (எயவசைனும் மூன்றனுக்கு வியைைளி)
i.

கனகாம்பேம் பூத்ைது – இத்வைாடரில் ‘பூத்ைது’ என்பது?
அ. வினாத்வைாடர்
இ. எழுவாய்

ii.

ஆ. விைித்வைாடர்
ஈ. பயனிலை

நிலை வமாழி ஈற்றில் இ, ஈ, ஐ வரும் பபாது இடம்வபறும் உடம்படுவமய் __________ .
அ. யகே உடம்படுவமய்

ஆ. வகே உடம்படுவமய்

இ. இேண்டும் வரும்

iii.

ஈ. இேண்டும் வோது

புத்ைகம் பமலசயில் இருக்கிறது -இத்வைாடரில் உள்ை விலனயடி?
அ. புத்ைகம்

ஆ. பமலச

இ. இரு

iv.

6

3

ஈ. கிறது

நான் நன்றாக பபசிபனன் - என்பது எவ்வலகத்வைாடர் ?
அ. ைன்விலனத் வைாடர்

ஆ. பிறவிலனத் வைாடர்

இ. வசய்விலன வைாடர்

ஈ.வசயப்பாட்டு விலனத்வைாடர்

நிரப்புக:

3

i.

விலனச்வசாற்கலை அலமப்பின் அடிப்பலடயில் ____________, ____________ என

ii.

மேபவர் என்பது ______________ புணர்ச்சி எனப்படும்.

iii.

பிறர்நாணத் - சீர் பிரித்து எழுதுக.

iv.

இருவபயவோட்டுப் பண்புத்வைாலகயில் வல்ைினம் ___________ .

7.

இருவலகப்படுத்ைைாம்.

கூறிைவாறு க ய்க:
i.
ii.

படி

iii.

உயேம்

8.

3

– ைன்விலனத் வைாடோக மாற்றுக.

இயங்கு – வசயப்பாட்டு விலனயாக மாற்றுக.
– உணர்ச்சித் வைாடோக மாற்றுக.

இலக்கணக்குறிப்பு:
i.
ii.

விரிமைர் -

iii.

பூக்கும் -

iv.

வகாள்வார் - பகுபை உறுப்பிைக்கணம் ைருக.

9.

ஏந்ைி

3

பகுபை உறுப்பிைக்கணம் ைருக.

ரிைான கதாையரத் சதர்வு க ய்க.
i.

3

பின்வரும் கூற்றுகைில் எது சரி ?
அ.

அ, இ – என்னும் சுட்வடழுத்ைின் பின் வல்ைினம் மிகும்.

ஆ.

அந்த, இந்த - என்னும் சுட்டுப்வபயர்கைின் பின் வல்ைினம் மிகாது.
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இ.

எ - என்னும் வல்வைழுத்ைின் பின் வல்ைினம் மிகாது.

ஈ.

எந்த - என்னும் வினாச்வசால்ைின் பின் வல்ைினம் மிகாது.

ii.

யாப்பிைக்கண அடிப்பலடயில் எழுத்து வலக அல்ைாைது எது?

iii.

எழுவாய்த் வைாடரில் வல்ைினம் மிகாது என்பைற்கான சரியான கூற்று?

iv.

அ. குறில்

ஆ. வநடில்

இ. ஒற்று

ஈ. முைவைழுத்து

அ. குைிலே ைாண்டியது

ஆ. வாழ்க ைமிழ்

இ. குடி ைண்ண ீர்

ஈ. வந்ை சிரிப்பு

அடி ________ வலகப்படும்.
அ. 5

ஆ. 7

இ. 4

ஈ. 10

பகுதி – ஈ பாைநூல்
1௦.

பின்வரும் உயரநயைப் பகுதியைப் படித்து அதன் அடிைிற் காணும்

5

வினாக்களுக்கு வியை தருக.

பல்ைவர் காைத்ைில் சுலையினாலும், கருங்கற்கைினாலும் சிற்பங்கள் அலமக்கப்பட்டன.
பகாவில் தூண்கள் சிற்பங்கைால் அழகு வபற்றன. தூண்கைில் யாைி, சிங்கம், ைாமலே
மைர், நுட்பமான பவலைப்பாடுகள் நிலறந்ை வட்டங்கள் பபான்றலவ வபாறிக்கப்பட்டன.
பல்ைவர்

காைத்ைில்

சுற்றுச்சுவர்கள்,

அலமக்கப்பட்ட

நுலழவு

வாயில்கள்

பகாவில்கைின்
என

கட்டடங்கள்,

அலனத்து

கற்றூண்கள்,

இடங்கைிலும்

சிற்பங்கள்

மிைிர்வலைக் காண முடியும்.
பல்ைவர் காைச் சிற்பக்கலைக்கு மாமல்ைபுேச் சிற்பங்கள் மிகச் சிறந்ை சான்றுகைாகும்.
கடற்கலேயில்

காணப்பட்ட

வபரும்

பாலறகலைச்

வசதுக்கிப்

பற்பை

உருவங்கள்

அலமக்கப்பட்டுள்ைன. அங்கு உருவாக்கப்பட்ட பஞ்ச பாண்டவர் இேைங்கைில் அழகிய
சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன. பறலவகள், விைங்குகள் ஆகியவற்றின் பல்பவறு உருவச்
சிற்பங்களும் பல்ைவர்கைின் சிற்பக்கலைப் வபருலமலய உைகுக்கு உணர்த்துகின்றன.
காஞ்சி கயிைாசநாைர் பகாவில் சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்கைின் கலைக்கூடமாகத் ைிகழ்கிறது.

i.

வினாக்கள்:

பல்ைவர் காைச் சிற்பக்கலைக்கு ___________________ மிகச் சிறந்ை சான்றுகைாகும்?
அ. மலைக்பகாவில் சிற்பங்கள்
இ மாமல்ைபுேச் சிற்பங்கள்

ii.

ஆ. மலைக் குன்றுகள்
ஈ. குலடவலேக் பகாயில்கள்

பல்ைவர்கைின் சிற்பக்கலைப் வபருலமக்கு __________, ______________ உருவச்
சிற்பங்களும் சான்று?
அ. அருவி, ஆறு
இ. அருவி, காட்டாறு

iii.

ஈ. ஆறு, விைங்குகள்

சுலை என்பைற்கு வபாருள் யாது?
அ. சுண்ணாம்பு
இ. சுவர்

iv.

ஆ. பறலவகள், விைங்குகள்

ஆ. அேசு
ஈ. குவிக்

கடற்கலேயில் காணப்பட்ட வபரும் ________________ வசதுக்கிப் பற்பை உருவங்கள்
அலமக்கப்பட்டுள்ைன.

v.

அ. மணல் பபாக்கிகலை

ஆ. ைடுப்பலணகலை

இ. பாலறகலை

ஈ. கிணறுகலை

____________ பகாவில் சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்கைின் கலைக்கூடமாகத் ைிகழ்கிறது.
அ. காஞ்சி கயிைாசநாைர்

ஆ. காஞ்சி விஸ்வநாைர்
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இ. காஞ்சி காமாட்சி

11.

ஈ. காஞ்சி மாரியம்மன்

பின்வரும் க ய்யுள் பகுதியைப் படித்து அதன் அடிைிற் காணும்

4

வினாக்களுக்கு வியை தருக.

அள்ைல் பழனத்து அேக்காம்பல் வாயவிழ
வவள்ைம்ைீப் பட்ட(து) எனவவவரீஇப்பு ள்ைினம்ைம்
லகச்சிறகால் பார்ப்வபாடுக்கும் கவ்லவ உலடத்ைாபோ
நச்சிலைபவல் பகாக்பகாலை நாடு.
-----------------------------------------------------------

வினாக்கள்:
i.

ii.
iii.
iv.

12.

அள்ைல் என்பைின் வபாருள் யாது?
இப்பாடைில்

அலமந்துள்ை பா வலக யாது?

இப்பாடல் இடம்வபற்றுள்ை நூல் யாது?
அஞ்சி – இைக்கணக் குறிப்பு ைருக?

பின்வரும் குறட்பாக்கயளச்

ரிைான

ர்
ீ களால் நிரப்புக.

i.

அடுக்கிய பகாடி வபறினும் ________________________

ii.

___________________________ ஒப்புேவு கண்பணாட்டம் வாய்லமவயா(டு)

2

குன்றுவ வசய்ைல் _____________ .
_____________ஊன்றிய தூண்

13.
i.

எயவசைனும் இரண்டு க ய்யுள் வினாக்களுக்கு வியைைளி.
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குடும்ப விைக்கு நூைில் ைலைவி பபச்சில் வவைிப்படும் வபண்கல்விக்கான
கருத்துகலை இன்லறய சூழலுடன் ஒப்பிட்டு எழுதுக?

ii.

இோவண காவியத்ைில் உங்கலை ஈர்த்ை இயற்லக எழில் காட்சிகலை விவரிக்க ?

iii.

பசே, பசாழ, பாண்டிய நாட்டு வைங்கலை முத்வைாள்ைாயிேம் வழி விைக்குக.

14.

எயவசைனும் இரண்டு உயரநயை வினாக்களுக்கு வியைைளி.

10

i.

ஏறு ைழுவுைல் ைமிழரின் அறச்வசயல் என்று பபாற்றப்படுவைற்கான காேணங்கலை

ii.

நாயக்கர் காைச் சிற்பங்கைின் நுட்பங்கள் யாலவ?

iii.

நீங்கள் அறிந்ை சாைலனப் வபண்கள் குறித்து வசய்ைிகலை எழுதுக.

15.

விவரி ?

ஏசதனும் ஒன்யறப் பற்றி துயணப்பாைம் எழுதுக.

7

அ. ைண்ண ீர் கலைலய கருப்வபாருள் குன்றாமல் சுருக்கி வலேக.
(அல்ைது)
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ஆ. நூைகம், நூல்கள் ஆகியன குறித்து அண்ணாவின் வாவனாைி உலேயில்
வவைிப்படுகின்ற கருத்துகள் யாலவ?

~~<><>~~
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