PRE-BOARD EXAMINATION – 2020-21
SUBJECT – TAMIL 2L - STANDARD

Class: X (CBSE)
Total Marks: 80
Date: …………………….
Time: 3 hours
______________________________________________________________
▪
▪
▪

General Instructions:
All Questions are compulsory.
Marks are indicated against each question.
Please check this question paper contains 20 printed pages only.

இக்கேள்வித்தாள் இரண்டுபகுதிேளைக் கோண்டது:
This question paper is divided into two parts:
PART – A (MCQ - 40 MARKS) (பகுதி –அ)

I.
II.
III.

படித்தல் (UNSEEN) (கபாது)

10மதிப்கபண்ேள்

இலக்ேணம்

16மதிப்கபண்ேள்
14 மதிப்கபண்ேள்

படித்தல் (இலக்ேியம்)

(உளரநளட, கெய்யுள், திருக்குறள்)

PART – B (DESCRIPTIVE - 40 MARKS) (பகுதி–ஆ)

IV.
V.

ெிறுவினா/கபருவினா (கெய்யுள், உளரநளட)
கநடுவினா (துளணப்பாடம்)

18மதிப்கபண்ேள்

7மதிப்கபண்ேள்

VI. படவிைக்ேம், ேடிதம், ேட்டுளர
15மதிப்கபண்ேள்
____________________________________________________________
குறிப்பு
கதைிவான ளேகயழுத்து, ஏற்ற விளடேளை எழுத்துப் பிளைேள்
கொற்பிளைேள் இல்லாமல் எழுதுதல், கமற்கோள்ேள், ெிறந்த தமிழ்நளடயுடன்
எழுதப்படும் விளடத்தாள்ேள் ெிறந்த மதிப்கபண்ேள் கபற வைி கெய்யும்.

பகுதி - அ
I.(படித்தல்: உளரநளடப்பகுதி(கபாது)
1.

பின்வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும்.இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்குாிய ொியான விளடேளைத்
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கதர்ந்கதடுத்து எழுதுே:

(5X1=5)

மனித வாழ்விளன கமம்படுத்தி நல்ல ஒழுக்ேத்ளதயும் மனவலிளமளயயும்
விாிந்த அறிவிளனயும் சுயவலிளமளயயும் தருவது ேல்வி. அண்ணல் ோந்தியடிேள்
ேல்விளயப் பற்றி கூறும் கபாது, “குைந்ளதேைிடம் உடல், உள்ைம், ஆன்ம உணர்வு
ஆேியவற்றில் ெிறந்தவற்ளற ஒருங்கே கவைிக்கோணர்வது தான் ேல்வி என

நம்புேிகறன்” என்றார்.

ேல்வி “வாழ்வின் அணியாேவும் தாழ்வின் துளணயாேவும்
விைங்குவது” எனக் ேல்வியின் ெிறப்புளரப்பார் அாிஸ்டாட்டில். நுண்ணறிவுப்

பயிற்ெிகயாடு

மனத்தூய்ளமளயயும் ஆன்மீே கநறிளயயும் ேற்பிப்பது ேல்வி என
கமாைிவார் டாக்டர் இராதாேிருஷ்ணன். இயற்ளேளய எதிர்த்து வாை கவண்டிய
மனிதனுக்குக் கூாிய அறிவும் ெீாிய உணர்வும் மிகுந்த கதளவயாயிற்று. எனகவ
தனக்கு கவண்டிய அறிளவ இயற்ளேயிடமிருந்கத ேற்றான். எனகவ மனிதனின்
முதல் ஆெிாியர் இயற்ளேகய.

ெங்ே ோலத்தில் ேல்வி நிறுவனங்ேள் பள்ைிேள் என்னும் கபயாில் எந்த

இலக்ேியத்திலும்

இல்ளல. அதற்கு இளணயாே மன்றம் என்ற கபயாில் இயங்ேி
வந்தன. ெங்ேோலத்தில் ஊர்ப் கபாதுமன்றங்ேள், பலர் கூடி வாதிடவும் ேல்வி

ேற்ேவும் பயன்படுத்தப்

கபற்றிருந்தது. ெங்ேோலப் புலவர்ேள் பலர் ஆெிாியர்ேைாே
விைங்ேியுள்ைனர். ேற்றவருக்குத் தம் நாடும் ஊருகமயன்றி அளனத்து நாடுேளும்
ஊர்ேளும் கொந்தமாகும் என்பார் திருவள்ளுவர். பாெம் மிகுந்த தாயும் ேல்வி,
விைங்கும் மேளனகய கபாிதும் விரும்புவாள் என்று
புறநானூற்றில் கூறியுள்ைார் பாண்டியன் கநடுஞ்கெைியன். “பிச்ளெ புேினும்
ேற்ளே நன்கற” என்ேிறார் அதிவீரராம பாண்டியர்.

வினாக்ேள்:
(i)

“நுண்ணறிவுப் பயிற்ெிகயாடு மனத்தூய்ளமளயயும் ஆன்மீே கநறிளயயும்

ேற்பிப்பது ேல்வி” – என்று கூறியவர் யார்?

(ii)

(அ)

ோமராெர்

(ஆ

ோந்தியடிேள்

(இ)

டாக்டர் இராதாேிருஷ்ணன்.

(ஈ)

அாிஸ்டாட்டில்

மனித வாழ்விளன கமம்படுத்தி நல்ல ஒழுக்ேத்ளதயும் மனவலிளமளயயும்
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கேள்விேைில் ெிறந்து

விாிந்த அறிவிளனயும் சுயவலிளமளயயும் தருவது எது?

(iii)

(iv)

(v)

(அ)

ேல்வி

(ஆ)

புேழ்

(இ)

பணம்

(ஈ)

குணம்

மனிதனின் முதல் ஆெிாியர்
(அ)

புலவர்

(ஆ)

அரெர்

(இ)

அன்ளன

(ஈ)

இயற்ளே

ெங்ே ோலத்தில் ேல்வி நிறுவனங்ேள் எப்கபயாில் வைங்ேப்பட்டது?
(அ)

பள்ைி

(ஆ)

பாடொளல

(இ)

மன்றம்

(ஈ)

ெங்ேம்

‘ேற்றவருக்குத் தம் நாடும் ஊருகமயன்றி அளனத்து நாடுேளும்
ஊர்ேளும் கொந்தமாகும்’ – இது யாருளடய கூற்று?
(அ)

திருவள்ளுவர்

(ஆ)

ேணியன் பூங்குன்றனார்

(இ)

பாண்டியன் கநடுஞ்கெைியன்

(ஈ)

அதிவீரராம பாண்டியர்

(அல்லது)
உலேின் மிே சுவாரஸ்யமான நுணுக்ேமான உயிாினம் கதனீ. உலேின் மிேச்
ெிறந்த மேரந்த கெர்க்ளேயாைர். உலேின் 80 ெதவிேித உணவுப்கபாருட்ேைின்

கபருக்ேத்திற்குக்

ோரணமாே இருக்ேிறது. கூர்ளமயான ஞாபேெக்தி கோண்டளவ.
ஒட்டு கமாத்த மக்ேள் கதாளேயாலும் பூமிக்கு விளையாத நன்ளம, ஒகர ஒரு
கதனீயால் விளையும். கதனீக்ேைின் கபாறியியல் அறிவு அபாரமானது. கதன்கூட்ளட

அறுங்கோண

வடிவத்தில் ேட்டும். கதனீயிடமிருந்து வரும் ாீங்ோர ஓளெ, அதன்
இறகுேைின் மிே விளரவான துடிப்பால் தான் ஏற்படுேிறது.
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அதன் இறகுேள் கநாடிக்கு

நானூறு முளற துடிக்ேிறது.
ெமூே வாழ்க்ளே நடத்தும் கதனீக்ேைின் கூட்டில் ஒகர ஒரு இராணித் கதனீ
தான் இருக்கும். அந்தக்கூட்டில் அது தான் ெர்வாதிோாி. கூட்டில் இன்னும் இரண்டு
வளே கதனீக்ேளும் இருக்கும். கூட்ளட நிளலக்ேச் கெய்வதற்ோேப் பாடுபடும் ஒரு
வளே. இன்கனாரு வளே கதனீக்ேள் கொம்கபறியான ஆண் கதனீக்ேள். இராணித்

கதனீ மற்ற

கதனீக்ேளை விட உருவத்தில் கபாியதாே இருக்கும். கவளலக்ோாியான
கதனீக்ேள் தான் கதனும் மேரந்தப் கபாடியும் கெோிக்கும். கமழுோல் கூடு ேட்டுவது,
கூட்ளடச் சுத்தப்படுத்துவது, குஞ்சுேளுக்கு உணவு கோடுப்பது முதலான பல
கதனீக்ேள் தான் கெய்ேின்றன.

வினாக்ேள்:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

கதனீக்ேள் கதன்கூட்ளட எந்த வடிவத்தில் ேட்டும்?

(அ)

வட்ட வடிவத்தில்

(ஆ)

முக்கோண வடிவத்தில்

(இ)

அறுங்கோண வடிவத்தில்

(ஈ)

.ெதுர வடிவத்தில்

கதனீக்ேைின் இறகுேள் கநாடிக்கு எத்தளன முளற துடிக்ேிறது?
(அ)

100

(ஆ)

400

(இ)

500

(ஈ)

800

கதனீக்ேள் கூட்டில் ெர்வாதிோாி யார்?
(அ)

இராணித் கதனீ

(ஆ)

இராஜாத் கதனீ

(இ)

ஆண் கதனீ

(ஈ)

கபண் கதனீ

கதனீக்ேைின் அபாரமான அறிவு
(அ)

வணிே அறிவு

(ஆ)

அறிவியல்அறிவு
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கவளலேளையும் கபண்

(v)

(இ)

கபாறியியல்அறிவு

(ஈ)

ேணித அறிவு

கபண் கதனீக்ேள் கெய்யும் கவளல
(அ)

மேரந்தப் கபாடியும் கெோித்தல்

(ஆ)

கமழுோல் கூடு ேட்டுதல்

(இ)

குஞ்சுேளுக்கு உணவு கோடுத்தல்

(ஈ)

அளனத்தும் கபாருந்தும்
----------------------------------------------------------

2.

ேீழ்வரும் பத்திளயப்படித்து அதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட வினாக்ேளுக்குாிய
ொியான விளடேளைத் கதர்ந்கதடுத்து எழுதுே:
(5X1=5)
உலேின் பைளமயான நாோிேங்ேைில் குறிப்பிடத்தக்ேது ெிந்து ெமகவைி
நாோிேம். இமயமளலயில் கதான்றிப் கபருேி ஓடி அரபிக்ேடலில் ேலக்கும்
கபருநதியான ெிந்துநதியின் பள்ைத்தாக்குேைிலும், அந்நீரால் வைமாே இருந்த
ெமகவைிப் பகுதிேைிலும் சுமார் 5000 ஆண்டுேளுக்கு முன்கப கெைித்துத் தளைத்து
இருந்தது ெிந்து ெமகவைி நாோிேம். இந்த நிலப்பரப்பானது தற்கபாளதய பாேிஸ்தான்
மற்றும் இந்தியாவின் வடகமற்கு பகுதியாகும். இங்கு வாழ்ந்த நம் முன்கனார்ேள்
பண்ளடய ோலத்திகலகய விவொயம் கெய்தும், சுட்ட கெங்ேற்ேைால் வீடு ேட்டியும்,
ஆளட அணிேலன்ேள் அணிந்தும் வாழ்ந்துள்ைனர். இன்றைவும் உலே அைவில்
நீண்ட ேலாொரமும் பாரம்பாியமும் மற்றும் பண்பாடும் கோண்ட பைம்கபரும் பூமி
என்று பாரதம் புேைப்படுவதற்குச் ெிந்து ெமகவைி நாோிேகம முக்ேிய ோரணம் ஆகும்.
ேி.பி. 1842 ஆம் ஆண்டு ொர்லஸ் கமென் என்பவர் கெய்த அேழ்வு
ஆராய்ச்ெியின் கபாது கவைிப்பட்ட முதல் புராதன நேரம் ஹரப்பா ஆகும். அதனால்
ஹரப்பன் நாோிேம் என்றும் அளைக்ேப்படுேிறது. ேி.பி. 1921 மற்றும் 1922 ஆம் ஆண்டுேைில் ெர்.ஜான்
மார்ஷல், ராய் பஹதூர் தயாராம், மற்றும் மாகத ஸ்வருப்
கபான்றவர்ேைால் கமற்கோள்ைப்பட்ட அேழ்வாராய்ச்ெிேைின் பயனாே மற்கறாரு
புராதன நேரமாேிய கமாஹஞ்ெதாகரா கவைிப்பட்டது. ேி.மு.3300 முதல் ேி.மு.1300
வளரயுள்ை சுமார் 2000 ஆண்டுேள் கபரும் கெல்வாக்குடன் ெிந்து ெமகவைி நாோிேம்
திேழ்ந்துள்ைது.

வினாக்ேள்:
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(i)

(ii)

(iii)

ெிந்து நதி எங்கு கதான்றுேிறது?
(அ)

கபாதிளே மளலயில்

(ஆ

இமயமளலயில்

(இ)

உதளேமளலயில்

(ஈ)

கெர்வராயன் மளலயில்

உலேின் பைளமயான நாோிேங்ேளுள் ஒன்று
(அ)

ஆாிய நாோிேம்

(ஆ)

திராவிட நாோிேம்

(இ)

அகரபிய நாோிேம்

(ஈ)

ெிந்து ெமகவைி நாோிேம்

உலே அைவில் நீண்ட ேலாொரமும் பாரம்பாியமும் மற்றும் பண்பாடும்

கோண்ட பைம்கபரும்

பூமி எது?

(iv)

(v)

(அ)

எேிப்து

(ஆ)

ேிகரக்ேம்

(இ)

பாரதம்

(ஈ)

இலங்ளே

ெிந்து ெமகவைி நாோிேம் எத்தளன ஆண்டுேள் கபரும் கெல்வாக்குடன்
திேழ்ந்தது?
(அ)

5000

(ஆ)

1000

(இ)

2000

(ஈ)

1300

அேழ்வாராய்ச்ெியின் கபாது முதலில் கவைிப்பட்ட புராதன நேரம்
(அ)

கமாஹஞ்ெதாகரா

(ஆ)

தமிழ்நாடு

(இ)

ஹரப்பா

(ஈ)

குஜராத்

(அல்லது)

12,000 ஆண்டுேளுக்கு முன்பிருந்த மனிதனால் பைக்ேப்படுத்தப்பட்ட முதல் விலங்கு, நாய்
மட்டுகம. கமய்ச்ெலுக்குக் கோண்டு கெல்லப்படும் ோல்நளடேள் ெிதறிவிடாமல் ேண்ோணிக்ேவும் நாி,
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ஓநாய், கபான்ற விலங்குேைால் கவட்ளடயாடப்படாமல் ேண்ோணிக்ேவும் நாய்ேள் உதவின. நாய்ேள்
ஓநாய்ேைின்
வம்ொவைிளயச் கெர்ந்தளவ. உலேில் 150க்கும் கமற்பட்ட வளேேைில் நாய்ேள்
உள்ைன. கவட்ளடயாடப் பயன்படும் நாய்ேள் பாயின்டர்ஸ், ஸ்கபனியல்ஸ்,
ாிட்ாீவர்ஸ் கபான்றளவ ஆகும். புதர்ேைில் மளறந்திருக்கும் விலங்குேள், பறளவேள்
கபான்றவற்ளறக் ேண்டறிய ‘பாயின்டர்ஸ்’ உதவுேின்றன. புதர்ேைில் மளறந்திருக்கும் விலங்குேளையும்,
பறளவேளையும் தன் குளரத்தல் ஒலி மூலம் ெிதறடிக்ே
‘ஸ்கபனியல்ஸ்’ வளே நாய்ேள் உதவுேின்றன. மனிதர்ேைால் சுட்டுக் கோல்லப்பட்ட
விலங்குேளையும், பறளவேளையும் தமது வாயால் ேவ்விக் கோண்டு வருபளவ
‘ாிட்ாீவர்ஸ்’ வளே நாய்ேள் ஆகும்.
விலங்குேைிகல மிேவும் நன்றி உள்ை விலங்கு நாய் மட்டுகம. அவற்றின்
புத்திொலித்தனமும் கூர்ளமயான கமாப்ப ெக்தியும் அயராத உளைப்பும் மனிதர்ேளுக்குப் பல வளேேைில்
உதவுேின்றன. விண்கவைியில் பயணம் கெய்த
முதல் உயிாினகம ‘ளலக்ோ’ என்னும் நாய் தான். நாய்ேைின் ேண் இளமேைிலும்
உதட்டின் கமல் பகுதியிலும் உள்ை முடிேள் ோற்றில் ஏற்படும் ஒரு ெிறிய மாறுபாட்ளடக் கூட நாய்ேளுக்கு
உணர்த்தும் ‘கென்ஸார்’ ேைாே கெயல்படுேின்றன.
நன்கு வைர்ந்த நாய்ேளுக்கு 42 பற்ேள் வளர இருக்கும்.

வினாக்ேள்:
(i)

மனிதர்ேைால் சுட்டுக் கோல்லப்பட்ட விலங்குேளையும், பறளவேளையும் தமது வாயால் ேவ்விக்
கோண்டு வரும் நாய்
(அ)
பாயின்டர்ஸ்
(ஆ
ாிட்ாீவர்ஸ்
(இ)
ஸ்கபனியல்ஸ்
(ஈ)
ளலக்ோ

(ii)

(iii)

ோற்றில் ஏற்படும் ஒரு ெிறிய மாறுபாட்ளடக் கூட நாய்ேளுக்கு உணர்த்துவது
(அ)

நாய்ேைின் ேண் இளமேைிலும் உதட்டின் கமல் பகுதியிலும்
உள்ை முடிேள்

(ஆ)

நாய்ேைின் ேண் இளமேைிலும் ோல்ேைிலும் உள்ை முடிேள்

(இ)

நாய்ேைின் தளலயிலும் உதட்டிலும் உள்ை முடிேள்

(ஈ)

நாய்ேைின் ேண் இளமேைிலும் உதட்டின் ேீழ்ப் பகுதியிலும்
உள்ை முடிேள்

‘ஸ்கபனியல்ஸ்’ வளே நாய்ேள் புதர்ேைில் மளறந்திருக்கும் விலங்குேளையும்,
பறளவேளையும் தன் ----------------------------மூலம் ெிதறடிக்கும்.
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(iv)

(v)

(அ)

ேத்தல் ஒலி

(ஆ)

ேதறல் ஒலி

(இ)

பிைிறல் ஒலி

(ஈ)

குளரத்தல் ஒலி

நாய்ேள் எந்த வம்ொவைிளயச் கெர்ந்தளவ?
(அ)

ஓநாய்ேைின்

(ஆ)

பூளனேைின்

(இ)

புலிேைின்

(ஈ)

ேரடிேைின்

உலேில் எத்தளன வளே நாய்ேள் உள்ைன?
(அ)

44

(ஆ)

120

(இ)

150

(ஈ)

1200

II. (இலக்ேணம்)
3.

ொன்று தருே: (எளவகயனும் நான்ேினுக்கு மட்டும்)
(i)

(ii)

(iii)

முன்பனிக்ோலம்
(அ)

மாெி, பங்குனி

(ஆ)

மார்ேைி, ளத

(இ)

ஆனி, ஆடி

(ஈ)

ெித்திளர, ளவோெி

கபாது கமாைி
(அ)

ேண்

(ஆ)

படம் பார்த்தான்

(இ)

கவங்ளே

(ஈ)

பூ

திளண வைாநிளல
(அ)

கெல்வன் வந்தது
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(4X1=4)

(iv)

(v)

4.

(ஆ)

கெல்வன் வந்தாள்

(இ)

கெல்வன் வந்தான்

(ஈ)

கெல்வன் வந்தன

எதிர்ோல விளனயாலளணயும் கபயர்
(அ)

கபற்றாளன

(ஆ)

கபறுேின்றாளன

(இ)

கபறுவாளன

(ஈ)

கபற்ற

கோண்டு கூட்டுப் கபாருள்கோள்
(அ)

ேைிறும் ேந்தும் கபால அைிேடல்
கூம்பும் ேலனும் கதான்றும்

(ஆ)

சுளரயாை அம்மி மிதப்ப – வளரயளனய
யாளனக்கு நீத்து முயற்கு நிளலகயன்ப
ோனே நாடன் சுளன.

(இ)

அன்பும் அறனும் உளடத்தாயின் இல்வாழ்க்ளே
பண்பும் பயனும் அது.

(ஈ)

விலங்கோடு மக்ேள் அளனயர் இலங்குநூல்
ேற்றாகராடு ஏளனயவர்

கூறியவாறு கெய்ே:
(i)

(ii)

(iii)

கேடுதல்

(நான்ேிற்கு மட்டும்)

(முதனிளல திாிந்த கதாைிற்கபயராக்கு)

(அ)

கேடு

(ஆ)

கேடு

(இ)

கேடுதல்

(ஈ)

கேட்டு

யாமம் (எந்நிலத்திற்குாிய ெிறுகபாழுது?)
(அ)

மருதம்

(ஆ)

முல்ளல

(இ)

கநய்தல்

(ஈ)

குறிஞ்ெி

மரம் (இருகபயகராட்டுப் பண்புத் கதாளேயாக்கு)
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(4X1=4)

(iv)

(v)

5.

(அ)

உயர்ந்த மரம்

(ஆ)

குட்ளட மரம்

(இ)

பளைய மரம்

(ஈ)

பளன மரம்

அங்கே அளெவது பாம்கபா? ேயிகறா? (எவ்வளே வினா?)
(அ)

அறிவினா

(ஆ)

கோைல்வினா

(இ)

ஏவல்வினா

(ஈ)

ஐயவினா

எடுப்பதும்

(அைகபளடயாக்கு)

(அ)

ஏடுப்பதும்

(ஆ)

எடுப்பதூம்

(இ)

எடுப்பதூஉம்

(ஈ)

எடுப்பது

இலக்ேணக்குறிப்புத் தருே:
(i)

(ii)

(iii)

(நான்ேினுக்கு மட்டும்)

ேத்துங் குயிகலாளெ – ெற்கற வந்து
ோதில் பட கவண்டும் – பாரதியார்
(அ)

திளண வழுவளமதி

(ஆ)

மரபு வழுவளமதி

(இ)

ோல வழுவளமதி

(ஈ)

பால் வழுவளமதி

சுரமும் சுரம் ொர்ந்த இடமும்
(அ)

குறிஞ்ெி

(ஆ)

முல்ளல

(இ)

பாளல

(ஈ)

கநய்தல்

கதடிப் பார்த்தான்
(அ)

கபயகரச்ெத் கதாடர்

(ஆ)

விளனகயச்ெத் கதாடர்

(இ)

இளடச்கொல் கதாடர்

(ஈ)

உாிச்கொல் கதாடர்

Page 10 of 17

(4X1=4)

(iv)

அளலேடல்
(அ)
பண்புத்கதாளே
(ஆ)

விளனத்கதாளே

(ஈ)

உம்ளமத்கதாளே

(அ)

கெய்யுைிளெ அைகபளட

(ஆ)

இன்னிளெ அைகபளட

(இ)

ஒற்றைகபளட

(ஈ)

கொல்லிளெ அைகபளட

(இ)

(v)

6.

உவளமத்கதாளே

கதாைாஅள்

கோடிட்ட இடங்ேளை நிரப்புே:
(i)

(ii)

(4X1=4)

கநய்தல் திளணக்குாிய விலங்கு
(அ)

(ஆ)
(இ)
(ஈ)

புலி, ேரடி, ெிங்ேம்
முயல், மான், புலி
எருளம, நீர்நாய்
முதளல, சுறா

ஏவல் விளட, வினா எதிர் வினாதல் விளட, உற்றது உளரத்தல் விளட

உறுவது உளரத்தல் விளட, இனகமாைி விளட ஆேிய ஐந்தும்குறிப்பாே
இருப்பதால் ---------------------- விளடேள் எனப்படும்.

(iii)

(iv)

(அ)

கவைிப்பளட

(இ)

குறிப்பு

(ஆ)

மளறமுே

(ஈ)

எதிர்மளற

(அ)

இன்னிளெ அைகபளட

(இ)

கொல்லிளெ அைகபளட

கெய்யுைிளெ அைகபளடளய ------------------------------ என்றும் கூறுவர்.
(ஆ)

இளெநிளற அைகபளட

(ஈ)

ஒற்றைகபளட

(அ)

முதற்கபாருள்

(இ)

உாிப்கபாருள்

நிலமும் கபாழுதும் ----------------- எனப்படும்.
(ஆ)

ேருப்கபாருள்

(ஈ)

புறப்கபாருள்
----------------------------------------------------------
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III.

(இலக்ேியம்)

(படித்தல்: உளரநளடப்பகுதி, கெய்யுள், திருக்குறள்)
7.

பின்வரும் உளரநளடப் பகுதிளயப் படித்துத்கதாடர்ந்து வரும்
பல்விளட வினாக்ேளுக்கு ஏற்ற விளடேளை எழுதுே:
(5X1=5)
மக்ேள் பண்பாட்டின் பதிவுேைான நிேழ்ேளலேள் ேண்ணுக்குக் ோட்ெிளயயும்
ெிந்ளதக்குக் ேருத்திளனயும் தருவன; ஆடல், பாடல், இளெ, நடிப்பு, ஒப்பளன
உளரயாடல் வைியாே மக்ேளை மேிழ்வளடயச் கெய்வன; ெமூேப் பண்பாட்டுத்
தைத்தின் ேருத்துக் ேருவூலமாே விைங்குவன; ெிற்றூர் மக்ேைின் வாழ்வியல்
நிேழ்வுேைில் பிாித்துப் பார்க்ே இயலாக் கூறுேைாேத் திேழ்பளவ. பன்கனடுங்ோலமாே

மரபார்ந்த ேளலேைில் ஒன்கற ேரோட்டம். பித்தளை கெம்ளபகயா,
தாைத்திற்கு ஏற்ப ஆடுவது ேரோட்டம்.
ேருவிேளும்

விரும்பப்படும்

ெிறிய குடத்ளதகயா தளலயில் ளவத்து

இதற்கு ளநயாண்டி கமை இளெயும் நாதசுரம், தவில், பம்ளப இளெக்

இளெக்ேப்படுேின்றன.
ேரோட்டத்தின் துளணயாட்டமாே ஆடப்படுவது மயிலாட்டம். ளநயாண்டி

கமைம் இளெக்ே

ோலில் ேட்டப்பட்டுள்ை ெலங்ளே ஒலிக்ே மயிலின் அளெவுேளை
ஆடிக்ோட்டுவர். ஒகர நிறத்துணிளய முண்டாசு கபாலக் ேட்டியும் ோலில் ெலங்ளே
ளேயில் ளவத்துள்ை ெிறுதுணிளய இளெக்கேற்ப வீெியும் ஆடும் குழு

அணிந்தும்

ஆட்டகம ஒயிலாட்டம். இந்த

ஆட்டத்தில் குடம், ெிங்ேி, கடாலக், தவில்,தப்பு கபான்ற
இளெக்ேருவிேள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ோவடியாட்டம் இலங்ளே, மகலெியா உட்பட்ட
தமிைர் வாழும் பிற நாடுேைிலும் ஆடப்படுேிறது. “கபாலச்கெய்தல்”

புலம் கபயர்

பண்புேளைப் பின்பற்றி

நிேழ்த்திக்ோட்டும் ேளலேைில் கபாய்க்ோல் குதிளர
ஆட்டமும் ஒன்று.

இது இராஜஸ்தானில் ேச்ெிகோடி என்றும் கேரைத்தில்

அளைக்ேப்படுேின்றன.

வினாக்ேள்:
(i)

ெிற்றூர் மக்ேைின் வாழ்வியல் நிேழ்வுேைில் பிாித்துப் பார்க்ே இயலாக்
கூறுேைாேத் திேழ்பளவ எளவ?
(அ)
ெிற்பக்ேளலேள்
(ஆ)

நிேழ்ேளலேள்

(ஈ)

நாடேக்ேளலேள்

(இ)

(ii)

ஓவியக்ேளலேள்

கபாய்க்ோல் குதிளரயாட்டமும் கேரைத்தில் --------------------- என்றும்
அளைக்ேப்படுேின்றன.
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குதிளரக்ேைி என்றும்

(iii)

(iv)

(v)

(அ)

குதிளரக்ேைி

(ஆ)

ேச்ெிகோடி

(இ)

தப்பு ஆட்டம்

(ஈ)

புலி ஆட்டம்

ேரோட்டத்தின் துளணயாட்டமாே ஆடப்படும் ஆட்டம் எது?
(அ)

கதருக்கூத்து

(ஆ)

கதவராட்டம்

(இ)

ஒயிலாட்டம்

(ஈ)

மயிலாட்டம்

ேரோட்டத்திற்குத் கதளவயான இளெக்ேருவிேள்
(அ)

ளநயாண்டி கமைம், நாதசுரம், தவில், பம்ளப

(ஆ)

ளநயாண்டி கமைம், ெலங்ளே, கதாற்ேருவி

(இ)

குடம், ெிங்ேி, கடாலக், தவில், தப்பு

(ஈ)

தப்பட்டம், நாதசுரம், தவில், பம்ளப

ஒகர நிறத்துணிளய முண்டாசு கபாலக் ேட்டியும் ோலில் ெலங்ளே அணிந்தும் ளேயில் ளவத்துள்ை
ெிறுதுணிளய இளெக்கேற்ப வீெியும் ஆடும் குழு ஆட்டம்
(அ)
ேரோட்டம்
(ஆ)

ோவடியாட்டம்

(ஈ)

கபாய்க்ோல்

(இ)

ஒயிலாட்டம்.
குதிளரயாட்டம்
-----------------------------------------------------------

8.

பின்வரும் கெய்யுட் பகுதிளயப் படித்து, கதாடர்ந்து வரும்
பல்விளட வினாக்ேளுக்கு ஏற்ற விளடேளை எழுதுே:

(5X1=5)

கவய்கயான் ஒைி தன் கமனியில் விாி கொதியில் மளறயப்
கபாய்கயா எனும் இளடயாகைாடும் இளையாகனாடும் கபானான்;
ளமகயா? மரேதகமா? மறிேடகலா? மளை முேிகலா?
ஐகயா இவன் வடிவு என்பது ஓர் அைியா அைகு உளடயான்.

வினாக்ேள்:
(i)

இப்பாடல் எந்நூலில் இடம் கபற்றுள்ைது?
(அ)

ேம்பராமாயணம்

(ஆ)

நீதிகவண்பா

(இ)

முத்துக்குமாரொமி பிள்ளைத்தமிழ்
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(ஈ)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

9.

பூத்கதாடுத்தல்

கபாருள் எழுதுே: கவய்கயான்
(அ)

சூாியன்

(ஆ)

ெந்திரன்

(இ)

கெவ்வாய்

(ஈ)

நிலவு

இப்பாடலின் ஆெிாியர் யார்?
(அ)

ோ.ப. கெய்குதம்பிப் பாவலர்

(ஆ)

குமரகுருபரர்

(இ)

கெக்ேிைார்

(ஈ)

ேம்பர்

இப்பாடல் எக்ோண்டத்தில் இடம் கபற்றுள்ைன?
(அ)

பாலோண்டம்

(இ)

யுத்த ோண்டம்

(ஆ)

அகயாத்தியா ோண்டம்

(ஈ)

சுந்தர ோண்டம்

ஒப்பற்ற அைியாத அைேிளன உளடய வடிவம் கோண்டவர் யார்?
(அ)

இலட்சுமணன்

(ஆ)

பரதன்

(இ)

இராமன்

(ஈ)

இராவணன்

பின்வரும் குறட்பாக்ேைில் உள்ை கோடிட்ட இடங்ேளைச்
ொியான கொற்ேைால் நிரப்புே:
(i)

இன்ளமயின் -------------- தியாகதனின் இன்ளமயின்
இன்ளமகய இன்னா தது.
(அ)
அறிந்த
(ஆ) தாைாண்ளம

(ii)

(இ)

இல்லாளர

(ஈ)

இன்னாத

குன்கறறி யாளனப்கபார் ேண்டற்றால் தன்ளேத்கதான்
றுண்டாேச் கெய்வான் --------------.
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(4X1=4)

(iii)

(அ)

கெய்ே

(ஆ)

விளன

(இ)

ேருவியும்

(ஈ)

அறனீனும்

கெயற்ளே அறிந்தக் ேளடத்தும் உலேத்
---------------- அறிந்து கெயல்.
(அ)
தியற்ளே
(ஆ) இல்லார்
(இ)
(ஈ)

(iv)

படாதவன்
திருவிளன

கபாருைல் லவளரப் கபாருைாேச்
கபாருைல்ல தில்ளல கபாருள்.
(அ)

குற்றம்

(ஆ)

கெய்யும்

(இ)

பத்தடுத்த

(ஈ)

கதாழுளே

-----------

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

PART – B (DESCRIPTIVE - 40 MARKS) (பகுதி – ஆ)
IV. (கெய்யுள், உளரநளட)

1.

2.

பின்வரும் கெய்யுள் வினாக்ேளுள் எளவகயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விளடஎழுதுே:
(2X3=6)
(i)

இளடக்ோடனார் இளறவன் திருமுன் விழுந்து வணங்ேி உளரத்தன யாளவ?

(ii)

ளவத்தியநாதபுாி முருேன் குைந்ளதயாே அணிந்திருக்கும் அணிேலன்ேளுடன்
கெங்ேீளர ஆடிய நயத்ளத விைக்கு.

(iii)

வித்துவக்கோட்டம்மாவிடம் குலகெேர ஆழ்வார் உளரப்பான யாளவ?

(iv)

ஒழுக்ேத்தின் ெிறப்பு குறித்து வள்ளுவர் கூறும் ேருத்துேள் யாளவ?

பின்வரும்உளரநளட வினாக்ேளுள் எளவகயனும் மூன்றனுக்கு மட்டும் விளட எழுதுே:
(3X4=12)
(i)

தாவரங்ேைின் பூ, பிஞ்சு, குளல வளேேளுக்குத் தமிைில்
உள்ை கொல்வைத்ளத எழுதுே.
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3.

(ii)

கமாைிகபயர்ப்புக் ேல்வியின் பயன்ேள் குறித்து எழுதுே.

(iii)

விருந்கதாம்பல் -– அன்றும் இன்றும் என்பது குறித்து விவாி.

(iv)

எதிர்ோலத்தில் கெயற்ளே நுண்ணறிவு கெய்யப்கபாகும் மாற்றங்ேள்
யாளவ?

(v)

ேரோட்டம், கபாய்க்ோல் குதிளரயாட்டம் – குறிப்பு வளரே.

V. (கநடுவினா (துளணப்பாடம்)

ஏகதனும் ஒரு துளணப்பாட வினாவிற்கு விைக்ேமான விளட
எழுதுே:
(i)

‘பாய்ச்ெல்’ ெிறுேளதச் சுருக்ேம்.

(ii)

‘விண்ளணத் தாண்டிய தன்னம்பிக்ளே தரும்’ பாடம்.

(iii)

‘கோபல்லபுரத்து மக்ேள் ோட்டிய’ மனித கநயம்.
--------------------------------------------

(1x7=7)

VI. (படவிைக்ேம், ேடிதம், ேட்டுளர)

4.

படத்ளதப் பார்த்து குறிப்பு எழுதுே.

5.

கோடுக்ேப்பட்ட தளலப்புேளுள் ஒரு தளலப்பில் ேடிதம் ஒன்று
(1X6=6)
(i)

உளைப்பின் அவெியத்ளத வலியுறுத்தி உன் தம்பிக்குக் ேடிதம் எழுதுே.

(ii)

உங்ேள் பகுதில் உள்ை பூங்ோவில் இலவெ இளணயவெதி அளமத்துத்

(iii)

உங்ேள் பகுதியில் அரசுப்பள்ைி அளமக்ே கவண்டி ஆட்ெித் தளலவருக்கு

தருமாறு மாவட்ட ஆட்ெியர்க்குக் ேடிதம் எழுதுே.
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(1X3=3)

எழுதுே:

மின்னஞ்ெல் ேடிதம் எழுதுே.

(உன் முேவாி : தமிகைைில்@ ஜி.கமயில்.ோம்)
(எக்ேடிதமாயினும் உமது முேவாி: கெல்வன் \ கெல்வி,
எண். 12, ேம்பன் வீதி, ஆவடி, கென்ளன—29 எனக் கோள்ே)

6.

பின்வருவனவற்றுள் ஏகதனும் ஒரு பகுதியில் உள்ை
குறிப்புேளைக் கோண்டு ேட்டுளர எழுதுே:
(i)

(1X6=6)

தளலப்பு -– முன்னுளர –- மின்ொரம் தயாாிப்பதில் பலவளே முளறேள் –-

என்றும் ேிளடக்கும் சூாியெக்தி –- புதுப்பிக்ேத்தக்ே எாிெக்தி –- மக்ேளுக்கு
விைிப்புணர்வு –- கதாைில் வைர்ச்ெி –- கபாருைாதாரத்தில் அதன் பங்கு -முடிவுளர.

(ii)

முன்னுளர –- மானுட கமன்ளமக்ோன வைிேள் –- தன்னம்பிக்ளே முதற்படி -–

ஓய்வில்லா உளைப்பு இரண்டாம்படி -– விடாமுயற்ெி அடுத்தபடி -– கெயளலத் திட்டமிட்டுச் கெய்தல்
–- முடிவுளர.

(iii)

தளலப்பு -- முன்னுளர –- தூய்ளம இந்தியா -– சுற்றுப்புறச்சூைல் தூய்ளம -– தனி மனிதத் தூய்ளம – வீடு தூய்ளமயானால் நாடும் தூய்ளம -– கநாய்ேள் வராமல் தடுக்ே அரசு முயற்ெிேள் -–
மாசுநீக்ேித் தூய்ளம இந்தியாளவக் ோண்கபாம் –- முடிவுளர.
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