Code No. 006
.PRE-BOARD EXAMINATION-1, DECEMBER – 2019
TAMIL-2nd LANGUAGE

CLASS: X

Time: 3 hours
MAX. MARKS: 80

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

- படித்தல்
-எழுதுதல்
-இலக்கணம்
-இலக்கியம் /தமிழ்ப்பாடநூல்
பகுதி

1.

பின்வரும்

பகுதியைப்

- 15
- 14
- 15
- 36
- அ (படித்தல்)

படித்துக்

ககொடுக்கப்பட்ட

பலவுள்

கதரிவுகெய்

வினொக்களுக்கு ஏற்ற வியட எழுதுக.
வடு,
ீ
அலுவலகம் என அனனத்து வனக கட்டிடங்களிலும் மனைநீர் சேகரிப்னை
சைோல சூரியமின் ேக்தினய உற்ைத்தி சேய்யவும் அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது.
சேோலோர் சைனல்கனள நிறுவுவதற்கு மோனியங்கனளயும் அளித்துவருகிறது.
•

சேோலோர்

சைனல்கனளப்

ையன்ைடுத்தி

மின்ேோரம்

தயோரிக்கும்

முனறக்கு

‘சைோட்சடோ சவோல்டோய்க்’ என்று சையர். இம்முனறயில் ஒளி மின் வினளனவ
(சைோட்சடோ

எலக்ட்ரிக்)

மோற்றப்ைடுகிறது.

ையன்ைடுத்தி

இதற்கோக

சூரிய

சேோலோர்

ஒளி

மின்

சைனல்களில்

ேக்தியோக
சேலினியம்

பூேப்ைடுகிறது.
•

எனசவ அதன்மீ து சூரிய ஒளி விழும்சைோது, மின்னணுக்கள் தூண்டப்ைட்டு,
மின்ேோரமோகிறது.

சநர்மின்ேக்தியோக

இன்சவர்ட்டர்கனளக்

சகோண்டு

ஏ.ேி.

இருக்கும்
மின்ேோரமோக

அம்மின்ேோரத்னத
மோற்றி

வடுகளில்
ீ

ையன்ைடுத்திக் சகோள்ளலோம்.
•

ைகலில்

கினடக்கும்

சநரங்களிலும்

மின்ேோரத்னத

ைோட்டரிகளில்

ையன்ைடுத்திக்சகோள்ளலோம்.

சேமித்து,

அனத

சதனவக்குத்

இரவு

தகுந்தைடி

ைோட்டரிகனளக் கூடுதலோகவும் இனைத்துக்சகோள்ளலோம். ஒரு நோனளக்கு 10
யூனிட் மின்ேோரம் சைறுவதற்கு, 10 யூனிட் சேோலோர் சேல் சைனசலோடு 5
அல்லது 10 ஆம்ைியர் மின்ேோர ைோட்டரி சதனவ.
•

இம்முனறயில் குனறந்த அளவில்தோன் மின்ேோரம் தயோரிக்க முடியும். அனத
வட்டின்
ீ
சதனவகளுக்கு மட்டுசம ையன்ைடுத்திக்சகோள்ள முடியும். ஆனோல்
சூரிய ஒளியிலிருந்து இன்னும் நம்மோல் அதிகளவில் மின்ேக்தினயப் சைற
முடியும்.

நீர்,

கோற்று

ஆகியவற்றிலிருந்து

கினடக்கும்

மின்ேக்தினயக்

கோட்டிலும் கூடுதலோகவும் சைறமுடியும்.
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வினொக்கள் :
i.

சேோலோர் சைனல்கனளப் ையன்ைடுத்தி மின்ேோரம் தயோரிக்கும் முனறக்கு
________________ என்று சையர்?

ii.

(அ) சைோட்சடோ சவோல்டோய்க்

(ஆ) சைோட்சடோ

(இ) மின்ேக்தி

(ஈ) இனையம்

ஒரு நோனளக்கு 10 யூனிட் மின்ேோரம் சைறுவதற்கு, 10 யூனிட் சேோலோர் சேல்
சைனசலோடு ________________ ஆம்ைியர் மின்ேோர ைோட்டரி சதனவ.
(அ) 6 அல்லது 12

(ஆ)15 அல்லது 10

(இ) 5 அல்லது 10
iii.

(ஈ) 10 அல்லது 10

சூரிய ஒளி மின் ேக்தியோக மோற்ற சேோலோர் சைனல்களில் __________ பூேப்ைடுகிறது?

iv.

(அ)

முலோம்

(ஆ) சேலினியம்

(இ)

வண்ைம்

(ஈ) தோமிரம்

நீர், கோற்று ஆகியவற்றிலிருந்து கினடக்கும் மின்ேக்தினயக் கோட்டிலும் சேோலோர்
சைனல்கனளப் ையன்ைடுத்தி மின்ேோரத்னத நோம் எவ்வளவு சைறமுடியும்?

v.

(அ) குனறவோக

(ஆ) மிதமோக

(இ) கூடுதலோக

(ஈ) கைிேமோக

இன்னறய சூழ்நினலயில் சேோலோர் சைனல்கனள ையன்ைடுத்துவது?

2.

(அ) ேரியோனது

(ஆ) சதனவயற்றது

(இ) தவறோனது

(ஈ) எதுவும் இல்னல

பின்வரும்

பகுதியைப்

படித்துக்

ககொடுக்கப்பட்ட

பலவுள்

கதரிவுகெய்

மக்களின்

எண்ைிக்னக

வினொக்களுக்கு ஏற்ற வியட எழுதுக.
ஒரு

சமோைினயத்

தோய்சமோைியோகக்

சகோண்டு

சைசும்

அடிப்ைனடயில் ைதிசனட்டோவது இடத்தில் தமிழ் சமோைி உள்ளது. இனையத்தில்
அதிகம் ையன்ைடுத்தப்ைடும் இந்திய சமோைிகளில் தமிழ் முதன்னமயோக உள்ளதோக
2017 ஆவது

ஆண்டில்

இரண்டோயிரத்து
வோய்ந்த

இலக்கிய

நனடசைற்ற

ஐந்நூறு
மரனைக்

கூகுள்

கைக்சகடுப்ைில்

ஆண்டுகளுக்கும்
சகோண்டுள்ள

தமிழ்

சதரிய

வந்தது.

சமல்

ைைனம

சமோைி, தற்சைோது

வைக்கில்

இருக்கும் ஒரு ேில சேம்சமோைிகளில் ஒன்றோகும்.
ைைங்கோல இலக்கிய நனட கூட, இன்னறய மக்களோல் புரிந்து சகோள்ளும் நினலயில்
உள்ளது.

எடுத்துக்கோட்டோக,

ைள்ளிக்

குைந்னதகள்

வரினேயோன ஆத்திசூடி 1,000 ஆண்டுகளுக்கு

ேிறுவயதில்

முன்னர்

கற்கும்

அகர

இயற்றப்ைட்டது.

திருக்குறள் ஏறத்தோை 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இயற்றப்ைட்டது.
இந்தியோவில் சைேப்ைடும் சமோைிகளில் மிக நீண்ட இலக்கிய, இலக்கை மரபுகனளக்
சகோண்டது.

தமிழ்

இலக்கியங்களில்

ேில

2500

ஆண்டுகளுக்கு

சமல்

ைைனமயோனனவ. கண்சடடுக்கப்ைட்டுள்ள தமிழ் ஆக்கங்கள் கிறித்துவுக்கு முன்
400ம்

ஆண்னடச்

இந்தியோவில்

சேர்ந்த

கினடத்துள்ள

ைிரோமி

எழுத்துகளில் எழுதப்

ஏறத்தோை

100,000

கல்சவட்டு,

சைற்றனவகளோகும்
சதோல்சலழுத்துப்

ைதிவுகளில் 60,000 த்தி ற்கும் அதிகமோனனவ தமிைகத்தில் கினடத்துள்ளன. இதில்
ஏறத்தோை 95 விழுக்கோடு தமிைில் உள்ளன; மற்ற சமோைிகள் அனனத்தும் ஐந்து
விழுக்கோட்டுக்கும்
ைனனசயோனலகளில்

குனறவோன
எழுதப்ைட்டு

கல்சவட்டுகனளசய
திரும்ைத்

திரும்ைப்

சகோண்டுள்ளன.

ைடிசயடுப்ைதன்

(ைிரதி

ைண்ணுவது) மூலம் அல்லது வோய்சமோைி மூலம் வைி வைியோகப் ைோதுகோக்கப்ைட்டு
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வந்ததோல், மிகப் ைனைய ஆக்கங்களின் கோலங்கனளக் கைிப்ைது மிகவும் கடினமோக
உள்ளது

.

இன்று கினடக்கக்கூடிய மிகப் ைனைய ஆக்கம் சதோல்கோப்ைியம் ஆகும்.

இது ைண்னடக்கோலத் தமிைின் இலக்கைத்னத விளக்கும் ஒரு நூலோகும். இதன் ேில
ைகுதிகள் கி. மு. 400 ஆம் ஆண்டு கோலத்தில் எழுதப்ைட்டதோகக் கருதப்ைடுகின்றது.
வினொக்கள்:
i.

இந்தியோவில் சைேப்ைடும் சமோைிகளில் மிக நீண்ட இலக்கிய, இலக்கை மரபுகனளக்
சகோண்டது _______________________ .
அ. தமிழ் சமோைி
ஆ. ஆங்கில சமோைி
இ. ைிரன்ச் சமோைி

ii.

இன்று கினடக்கக்கூடிய மிகப் ைனைய ஆக்கம் ______________________ ஆகும்.
அ. ேிலப்ைதிகோரம்
ஆ. சதோல்கோப்ைியம்
இ. திருக்குறள்

iii.

சதோல்கோப்ைியம்

ைண்னடக்கோலத்

தமிைின்

______________

விளக்கும்

ஒரு

நூலோகும்.
அ. இலக்கைத்னத
ஆ. இலக்கியத்னத
இ. நோட்டின் வளத்னத

iv.

சதோல்கோப்ைியத்தின்

ேில

ைகுதிகள்

___________________

ஆண்டு

கோலத்தில்

எழுதப்ைட்டதோகக் கருதப்ைடுகின்றது.
அ. கி. மு. 4000
ஆ. கி. மு. 400
இ. கி. மு. 40
v.

கண்சடடுக்கப்ைட்டுள்ள தமிழ் ஆக்கங்கள் கிறித்துவுக்கு முன் 400ம் ஆண்னடச்
சேர்ந்த __________________ எழுதப் சைற்றனவகளோகும்.
அ. கிரோமிய எழுத்துகளில்

ஆ. ேமஸ்கிருத எழுத்துகளில்
இ. ைிரோமி எழுத்துகளில்
3.

பின்வரும் பகுதியைப் படித்து, அதயன மூன்றில் ஒரு பங்கொகச் சுருக்கி

5

எழுதுக.
விசவகோனந்தர் 1863 ஜனவரி 12ஆம் நோள் கல்கத்தோவில் விசுவநோத் தத்தோவுக்கும்
புவசனஸ்வரி
வயதிசலசய

சதவிக்கும்
மிகுந்த

மகனோகப்

நினனவோற்றல்

ைிறந்தோர்.

தோய்

சமோைி வங்கோளம். ேிறு

சகோண்டவரோகவும்

ேிறந்த

வினளயோட்டு

வரரோகவும்
ீ
திகழ்ந்தோர். இனேயும், இனே வோத்தியங்களும் ையின்றோர். இள வயது
முதசல தியோனம் ைைகினோர். ைகுத்தறிவோளரோகவும் திகழ்ந்தோர்.
ைள்ளிப்ைடிப்பு

முடிந்தவுடன் 1879 ஆம்

ஆண்டு

கல்கத்தோவில்

உள்ள

மோநிலக்

கல்லூரியில் (Presidency College) சேர்ந்தோர். ைின்னர் ஸ்கோட்டிஷ் ேர்ச்சு கல்லூரியில்
(Scottish Church College) தத்துவம் ையின்றோர்.
மற்றும் ஐசரோப்ைிய நோடுகளின்

வரலோறு

அங்சக

சமல்நோட்டு

முதலியவற்னற

தத்துவங்கள்,

ைடித்தறிந்தோர்.

சுவோமி

விசவகோனந்தருக்கு மசகந்திரநோத் தத்தர் மற்றும் பூசைந்திரநோத் தத்தர் எனும் இரு
இனளய ேசகோதரர்களும், மூத்த, இனளய ேசகோதரிகளும் இருந்தனர். பூசைந்திரநோத்
தத்தர் இந்திய சுதந்திரத்திற்குப் சைோரோடியவர்.
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இனற உண்னமகனளப் ைற்றி அறிந்து சகோள்வதற்கோக, இரோமகிருஷ்ைனரப் ைற்றி
சகள்விப்ைட்டு

அவரிடம்

சேன்றோர்

விசவகோனந்தர்.

முதலோக விசவகோனந்தர் ேந்தித்த ஆண்டு

இரோமகிருஷ்ைனர

முதன்

1881. எனதயும் ைகுத்தறிந்து ஏற்றுக்

சகோள்ளும் விசவகோனந்தரோல் முதலில் இரோமகிருஷ்ைரின் இனறவனனப் ைற்றிய
கருத்துக்கனள

முழுனமயோக

ஏற்றுக்சகோள்ள

முடியவில்னல.

இனறவைிைோட்னடயும் உடனடியோக ஏற்றுக்சகோள்ளவில்னல. இரோமகிருஷ்ைரின்
சைோதனனகள், உருவ
வைியினன

வைிைோடு, அல்லது

சைோதிக்கோமல்,

இரண்டு

அருவ

வைிைோடு

வைிகளிலும்

என்று

இருக்கும்

ஒசர

தனி

உண்னமனய

உைர்த்துவதோக இருந்தன. இரோமகிருஷ்ைரின் ஈடுைோட்டோல், விசவகோனந்தரோல்,
ைக்தி மோர்க்கம், மற்றும் ஞோன மோர்க்கம், இரண்டின் அவேியத்தினனயும்
சகோள்ள

முடிந்தது.

விசவகோனந்தரும்

1886 ஆம்

ஆண்டு

இரோமகிருஷ்ைரின்

இரோமகிருஷ்ைர்
மற்ற

புரிந்து

இறந்த

முதன்னம

ைின்

ேீடர்களும்

துறவிகளோயினர்.
ைின்னர்

நோன்கு

ஆண்டுகள்

இந்தியத்

துனைக்

கண்டம் முழுவதும்

சுற்றினோர்

விசவகோனந்தர். தன்னுனடய இந்த ையைங்கள் மூலம் இந்தியோவிலுள்ள அனனத்து
ைகுதிகளின் கலோச்ேோரம், ைண்ைோடு, வோழ்க்னக நினல சைோன்றவற்னற அனுைவித்து
அறிந்தோர்

விசவகோனந்தர்.

மிகவும்

அச்ேமயத்தில்

கீ ைோனதோக

இந்தியர்

இந்திய

மக்களின்

இருந்தது.

ஆங்கிசலயரிடம்

வோழ்க்னக

நினல

சமலும்,

அடினமப்ைட்டிருந்த

கோலமோகும்.

அது
தன்

ையை

முடிவில் 24 டிேம்ைர் 1892 இல் கன்னியோகுமரி சேன்ற விசவகோனந்தர் அங்சக கடல்
நடுவில் அனமந்த ஒரு ைோனற மீ து மூன்று நோட்கள் தியோனம் சேய்தோர். அந்த
மூன்று

நோட்கள்

இந்தியோவின்

கடந்த

கோலம், நிகழ்கோலம், மற்றும்

எதிர்கோலம்

குறித்து தியோனம் சேய்ததோக ைின்னர் அவர் குறிப்ைிட்டுள்ளோர். இன்றும் அந்தப்
ைோனற

விசவகோனந்தர்

குடத்தில்

தட்டினோல்

என்று ேட்டம்ைி

நினனவிடமோக
எழும்

கிண்கிைி

சுவோமிகள், சுவோமி

ைரோமரிக்கப்
நோதம்

ைட்டு

சைோன்ற

விசவகோனந்தரது

வருகிறது.

தங்கக்

இனினமயோன

குரல்

வளம்

குரல்

குறித்துக்

கூறுகின்றோர்.
பகுதி – ஆ (எழுதுதல்)
4.

உயர்நினலப் ைடிப்ைிற்கு ைிறகு உயர்க்கல்வி என்ன ைடிக்கலோம்? எனும் அறிவுனர

6

சவண்டி சவளிநோட்டில் இருக்கும் உன் ேசகோதரர்களுக்கு கடிதம் ஒன்று எழுதுக.
(அல்லது)
நனடைோனதக்கனடகனள நீக்கக்சகோரி நகர் மன்ற ஆனையருக்கு கடிதம் ஒன்று
எழுதுக.
5.

பின்வருவனவற்றுள் ஏததனும் ஒரு பகுதிைின் குறிப்புகயைக் ககொண்டு

8

கட்டுயை எழுதுக.
அ)

முயற்ேியும்

உயர்ச்ேியும்

-

முன்னுனர

–

முயற்ேியின்

ேிறப்பு

–

முயற்ேி

திருவினன அக்கம் – முயற்ேி உனடயோர் இகழ்ச்ேி அனடயோர் – முயன்றோல் வோனம்
வேப்ைடும் – நோட்டு முன்சனற்றம் – முடிவுனர.
(அல்லது)
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ஆ) ேிக்கன வோழ்வு - முன்னுனர – ேிக்கனம் உைசயோகத்தன்னம –ேிக்கனமோய்
வோழ்வது எப்ைடி? – வரவு சேலவு - முன்சனற்றப்ைோனத

– ேமுதோய சமம்ைோடு –

முடிவுனர.
பகுதி – இ (இலக்கணம்)
6.

ெொன்று தருக:

(எனவசயனும் மூன்றனுக்கு வினடயளி)
3

i.

சேய்யுளினே அளசைனட
அ. உரனனேஇ

ii.

ஆ. சகடுப்ைதூஉம்

இ. ஆஅளிய

ஈ. உடுப்ைதூஉம்

இருசையசரோட்டுப் ைண்புத்சதோனக
அ. சேம்மலர்

ஆ. முல்னல மலர்

இ.வட்டநிலோ

ஈ. முத்துப்ைல்

சைோதுசமோைி

iii.

அ. ைடித்தோன்

ஆ. சுனவத்சதன்

இ. சுனவயோன சதன்

ஈ. னத

வினனமுற்றுத் சதோடர்

iv.

அ. சேன்ற சகோனத

v.

i.

இ. ைடித்தோன் ைோரி

ஈ. கண்ைோ வோ!
சதமோங்கோய்
அ. எழுத்சதல்லோம்

7.

ஆ. நல்ல மோைவன்

ஆ. யோதோனும்

இ. வோைியசவ

ஈ. வந்தனன்

நிைப்புக: (எனவசயனும் மூன்றனுக்கு வினடயளி)
இலக்கை முனறயின்றிப் சைசுவதும் எழுதுவதும்

3
_____________

எனப்ைடும்.
அ. வழுநினல
ii.

ஆ. வைோநினல

இ. கோல வைோநினல

சநய்தல் நிலம் என்ைது _________________.
அ. வயலும் வயல் ேோர்ந்த இடமும்
ஆ. மனலயும் மனல ேோர்ந்த இடமும்
இ. கோடும் கோடு ேோர்ந்த இடமும்

iii.

வினோ _______________ வனகப்ைடும்.
அ. ஆறு

iv.

v.

8.

ஆ. சைரும்சைோழுது

இ. ேிறுசைோழுது
3

ைடித்தல் (வினனயோலனனயும் சையரோக மோற்றுக)
ஆ) ைடி

இ) ைோடிய

ஈ) ைோட்டு

மைற்சகைி (அனே ைிரித்து வோய்ைோடு கூறு)
அ) நினர சநர் சநர் – புளிமோங்கோய்

ஆ) சநர் சநர் சநர் – சதமோங்கோய்

இ) நினர நினர சநர் – கருவிளங்கோய்

ஈ) சநர் நினர சநர் – கூவிளங்கோய்

‘மருதம்’ – ேரியோன சதோைினலப் சைோருத்துக.
அ. ஏறு தழுவுதல்

iv.

இ. வரினே

கூறிைவொறு கெய்க: (எனவசயனும் மூன்றனுக்கு வினடயளி)

அ) ைடித்தவர்

iii.

ஆ. ைசுக்கூட்டம்

ஓர் ஆண்டின் கூறுகள் __________ எனப்ைடும்.
அ. மோதம்

ii.

இ. எட்டு

சவட்ேி நினர கவர்தல் என்ைதில் உள்ள நினர என்ைதன் சைோருள் _______
அ. ைசு

i.

ஆ. ஏழு

ஆ. கனள எடுத்தல்

இ. கிைங்கு அகழ்தல்

ஈ. வைிப்ைறி சேய்தல்
ஆடுதல் ( சதோைிற்சையர் விகுதினய எழுதுக)
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v.

அ. அல்
சவந்தர்

ஆ. தல்

i.

ஈ. ஆடல்

(அளவுப் ைண்புத்சதோனகயோக்குக)

அ. வோள்சவந்தர்
9.

இ. ல்

ஆ. சைருசவந்தர்

இ. மூசவந்தர்

ஈ. ேிற்றரேர்

இலக்கணக்குறிப்பு: (எனவசயனும் மூன்றனுக்கு வினடயளி)

3

மோமனை
அ. இனடச்சேோல் சதோடர்

ஆ. இனட சதோடர்

இ. உரிச்சேோல் சதோடர்
ii.

ஈ. எழுவோய்த் சதோடர்

சைறு
அ. முதனினலத் சதோைிற்சையர்
இ. விகுதிசைற்ற சதோைிற்சையர்

iii.

ஆ. முதனினல திரிந்த சதோைிற்சையர்
ஈ. ைகுதி

‘அைிகலமும்’ – இதன் இலக்கைக்குறிப்பு யோது?

iv.

அ. ைண்புத்சதோனக

ஆ. சவற்றுனம

இ. முற்றும்னம

ஈ. சையர்ச்சேோல்

சகோல்யோனன
அ. வினனத்சதோனக

ஆ. ைண்புத்சதோனக

இ. முற்றும்னம

ஈ.

உருவகம்

10. ெரிைொன கதொடயைத் ததர்வு கெய்க: (எனவசயனும் மூன்றனுக்கு வினடயளி)
i.

அ. சேய்யுனள அைகு ைடுத்த வருவது சேோல் இலக்கைம்.
ஆ சேய்யுனள அைகு ைடுத்த வருவது சைோருள் இலக்கைம்
இ. சேய்யுனள அைகு ைடுத்த வருவது அைி இலக்கைம்
ஈ. சேய்யுனள அைகு ைடுத்த வருவது யோப்பு இலக்கைம்

ii.

அ. ைசுனவ என்னம்னம வந்தோள் என்ைது தினை வழு
ஆ. ைசுனவ என்னம்னம வந்தோள் என்ைது ைோல் வழு
இ. ைசுனவ என்னம்னம வந்தோள் என்ைது ைோல்வழுவனமதி
ஈ. ைசுனவ என்னம்னம வந்தோள் என்ைது தினை வழுவனமதி

iii.

iv.

கோலப்சைோக்கில் மருவி மோறி வருைனவ ______________.
அ. இலக்கைப் சைோலி

ஆ. மரூஉ

இ. எழுத்துப் சைோலி

ஈ.கோலப்சையர்

அ. எயில் கோத்தல் கரந்னத
ஆ. எயில் கோத்தல் உைினஞ
இ. எயில் கோத்தல் தும்னை
ஈ. எயில் கோத்தல் சநோச்ேி

v.

அ. சநர் சநர் சநர் – புளிமோங்கோய்
ஆ. சநர் சநர் சந இ. சநர் சநர் சந
ஈ. சநர் சநர் சந

சதமோங்கோய்
-

கருவிளங்கோய்
- கூவிளங்கோய்
பகுதி – ஈ இலக்கிைம் /தமிழ்ப்பொடநூல்
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3

11.

பின்வரும் உயைநயடப் பகுதியைப் படித்து அதன் அடிைிற் கொணும்

5

வினொக்களுக்கு வியட தருக.
தம்

வட்டுக்கு
ீ

உைவும்

வரும்

இருக்க

விருந்தினனர

இடமும்

முக

சகோடுத்து

மகிழ்ச்ேிசயோடு

அன்பு

வரசவற்று

ைோரோட்டுவசத

உண்ை

விருந்சதோம்ைல்.

விருந்தினர் என்றோல் உறவினர் என்று இக்கோலத்தவர் கருதுகின்றனர், உறவினர்
சவறு; விருந்தினர் சவறு. முன்ைின் அறியோத புதியவர்களுக்சக விருந்தினர் என்று
சையர். ‘விருந்சத புதுனம’ என்று சதோல்கோப்ைியர் கூறியுள்ளோர்.
அற உைர்வும் தமிைர் மரபும் திருவள்ளுவர் விருந்சதோம்ைனல வலியுறுத்த ஓர்
அதிகோரத்னதசய ைனடத்து உள்ளோர். இல்லறம் புரிவது விருந்சதோம்ைல் சேய்யும்
சைோருட்சட

என்கிறோர்.

முகம்

சவற்ைடோமல்

முகமலர்ச்ேிசயோடு

விருந்தினனர

வரசவற்க சவண்டும் என்கிறோர்.
வினொக்கள்:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

12.

விருந்தினர் – உறவினர் சவறுைோடு யோது?
விருந்சதோம்ைல் என்றோல் என்ன?
விருந்து குறித்து சதோல்கோப்ைியர் கூறியுள்ளது யோது?
திருவள்ளுவர் விருந்சதோம்ைனல எவ்வோறு வலியுறுத்துகிறோர்?
எதற்கு இல்லறம் என்கிறோர் திருவள்ளுவர்?

பின்வரும் கெய்யுள் பகுதியைப் படித்து அதன் அடிைிற் கொணும்

4

வினொக்களுக்கு வியட தருக.
விசும்ைில் ஊைி ஊழ் ஊழ் சேல்லக்
கரு வளர் வோனத்து இனேயில் சதோன்றி,
உரு அறிவோரோ ஒன்றன் ஊைியும்;
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊைி ஊழ் ஊைியும் .........
வினொக்கள்:
i.

ii.

இச்சேய்யுளடிகள் இடம் சைற்ற நூலின் சையர்?
அ. ேிலப்ைதிகோரம்

ஆ. நன்னூல்

இ. முனலப்ைோட்டு

ஈ. ைரிைோடல்

ஊைி என்ைதன் சைோருள் என்ன?
அ. யுகம்

iii.

ஆ.

ஈ. வோனம்

ஆ. ைோரதியோர்

இ.கண்ைதோேன்

ஈ. கம்ைர்

உரு அறிவோரோ – என்ைதன் இலக்கைக் குறிப்பு யோது?
அ. சையசரச்ேம்

13.

இ. உயிர்சவளி

இப்ைோடலின் ஆேிரியர் யோர்?
அ. கீ ரந்னதயோர்

iv.

உயிர்

ஆ. முற்சறச்ேம்

இ. சதோைிற்சையர்

ஈ. வினனச்சேோல்

பின்வரும் குறட்பொக்கயைச் ெரிைொன ெீர்கைொல் நிைப்புக:
i.

2

சேயற்னக ________________ கனடத்தும் உலகத்து
இயற்னக __________________சேயல்.

ii.

குற்றம் _________ குடிசேய்து வோழ்வோனர
சுற்றமோய்ச் _____________ உலகு.
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14.

எயவதைனும் இைண்டு கெய்யுள் வினொக்களுக்கு வியடைைி:

8

i.

இனடக்கோடனோர் இனறவன் திருமுன் விழுந்து வைங்கி உனரத்தன யோனவ?

ii.

சகோேல நோட்டின் இயற்னக வளத்னதயும் நோட்டு வளத்னதயும் குறித்து எழுதுக?

iii.

இரோேரோேன் கோக்கும் திருநோட்டின் இயல்புகள் யோனவ?

15.

எயவதைனும் இைண்டு உயைநயட வினொக்களுக்கு வியடைைி.
i.

சமோைி சையர்ப்ைின் சதோடக்க கோலம் குறித்து எழுதுக.

ii.

சதோற்ைோனவக் கூத்து குறித்து எழுதுக?

iii.

ம.சைோ.ேி அவர்கள் ஆறுமோதம் கடுங்கோவல் தண்டனன சைற்றதற்கு கோரைம்

1௦

என்ன?
16.

ஏததனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும் வியடைைி.

(துனைப்ைோடம்)

அ.ைோய்ச்ேல் – கனதச்சுருக்கம் .

7

(அல்லது)
ஆ. சகோைோலபுரத்து மக்களின் விருந்சதோம்ைல்

~~<><>~~
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