Annual Examination - 2020-2021
Tamil
Grade: 9
Date: 18.02.2021

Time: 3 Hours
Max. Marks: 80

இக் கேள்வித் தாள் இரண்டு பிாிவுேளைக் கோண்டது:பகுதி: அ

-

40 மதிப்கபண்ேள்

பகுதி: ஆ

-

40 மதிப்கபண்ேள்

 எல்லா வினாக்ேளுக்கும் ேட்டாயம் விளடயைிக்ேப்பட கவண்டும்.
 ஒவ்கவாரு வினாவிற்கும் உாிய மதிப்கபண்ேள் அதனதன் இடத்தில் குறிக்ேப்
பட்டுள்ைன.
பகுதி - அ – 40 மதிப்கபண்ேள்
I. அ) ேீழ் வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும். இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு உாிய சாியான விளடளய எடுத்து எழுதவும்.
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ஒரு நாள் இங்ேிலாந்து நாட்டில் ரபீந்ரநாத் தாகூர் ஓர் ஏளை மனிதன்
கதருஓரமாே நின்று கோண்டிருப்பளத பார்த்தார். அவன் அணிந்திருந்த ோலணிேள்
ேிைிந்து கவைியில் விரல்ேள் கதாிந்து கோண்டிருந்தன. அந்த ோல ேட்டத்தில்
பிச்ளச எடுப்பது தளட கசய்யப் பட்டிருந்தது. அதனால் அம்மனிதர் எதுவும்
கபசாமல் தாகூளரகய உற்று கநாக்ேிக்கோண்டிருந்தான். தாகூர் அம்மனிதன் கமல்
பாிதாபப் பட்டு ஒரு தங்ே நாணயத்ளத அவனிடம் கோடுத்து விட்டு நேர்ந்தார்.
அவகனா தாகூர் தவறுதலாேத்தான் நாணயத்ளதக் கோடுத்துவிட்டு கசன்றார்
என்று ஏளை மனிதன் நிளனத்துக் கோண்டு, அவர் கோடுத்த தங்ே நாணயத்ளத
அவாிடகம கோடுத்துவிட்டு கசன்றார். இதளன சற்றும் எதிர்பாராத தாகூர்
அம்மனிதனின் கநர்ளமளயக் ேண்டு வியந்தார்.
வினாக்ேள்
1. இரபீந்ரநாத் தாகூர் எந்நாட்டிற்குச் கசன்றார்?
அ) கபாலந்து

ஆ) இங்ேிலாந்து

இ) பின்லாந்து

ஈ) அயர்லாந்து

2. இங்ேிலாந்தில் எது தளட கசய்யப்பட்டிருந்தது?
அ) பணம் கோடுப்பது

ஆ) கசாறு கோடுப்பது

இ) ஆளட கோடுப்பது

ஈ) பிச்ளச எடுப்பது
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3. ஏளையின் எச்கசயளலக் ேண்டு வியந்தார் தாகூர்?
அ) கநர்ளமளய

ஆ) நிதானத்ளத

இ) ளவராக்ேியத்ளத

ஈ) நளேச்சுளவளய

4. தாகூர் அம்மனிதனுக்கு என்ன கோடுத்தார்?
அ) கவள்ைி நாணயத்ளத

ஆ) பித்தளை நாணயத்ளத

இ) தங்ே நாணயத்ளத

ஈ) ளவர நாணயத்ளத

5. தாகூர் யாளரத் கதருகவாரமாேப் பார்த்தர்?
அ) ஓர் கபண்ளண

ஆ) ஓர் ஏளை மனிதளன

இ) ஒரு மனிதளன

ஈ) ஓர் பணக்ோரளன
(அல்லது)

ஆ) ேீழ் வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும். இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு உாிய சாியான விளடளய எடுத்து எழுதவும்.
தமிைேம் சங்ே ோலத்தில் மக்ேள்தம் வாழ்கவாழுக்ேங்ேளை அடிப்பளடயாேக்
கோண்டு குறிஞ்சி, முல்ளல முதலிய ஐந்நிலங்ேைாேப் பிாிக்ேப்பட்டிருந்தது. இந்த
ஐந்திளண மக்ேளுள் ஆயர் தமக்குள் ஒருதளலவளன அளமத்துக் கோண்டு
அவளனக் ‘கோ’ என்னும் கபயரால் அளைத்தனர் என்றும், மருத நில மக்ேள்
தமக்குள் ஒரு தளலவளன ஏற்படுத்தி அவளன ‘கவள்’ என்னும் கபயரால்
அளைத்தனர் என்றும் அறிஞர் கூறுவர். ‘கோ’ எனத் தளலவளன அளைத்த
இளடயர்குல மக்ேள் நாைளடவில் அவளனக் ‘கோன்’ என அளைத்தனர். மருத
நிலம்

ேைனிேள்

நிளறந்த

நிலமாதலால்

மற்ற

நிலங்ேளைக்

ோட்டிலும்

உயர்ந்திருந்தது. மருத நிலத்துத் தளலவகன எல்லா மக்ேளுக்கும் தளலவனாே –
அரசனாே விைங்ேினான் என்றும் அறிஞர் கூறுவர்.
வினாக்ேள்
1. தமிைர் வாழ்வு ஒழுக்ேம் எதன் அடிப்பளடயில் அளமந்திருந்தது?
அ) மூன்று நிலங்ேள்

ஆ) ஆறு கபாழுதுேள்

இ) ஐந்து நிலங்ேள்

ஈ) ஆண்டுேள்

2. ஆயர்குலத் தளலவன் கபயர் என்ன?
அ) வஞ்சி

ஆ) மாதவன்

இ) கோ

ஈ) உயர்ந்தான்
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3. மருத நில மக்ேைின் தளலவன் கபயர் என்ன?
அ) கவள்

ஆ) அதியமான்

இ) பாாி

ஈ) முல்ளல

4. அரசனாே விைங்ேியவன் ___________.
அ) முல்ளல நிலத் தளலவன்

ஆ) கநய்தல் நிலத் தளலவன்

இ) மருத நிலத் தளலவன்

ஈ) ோஞ்சி நிலத் தளலவன்

5. ‘கோ’ என்னும் கபயர் நாைளடவில் எவ்வாறு மாறியது?
அ) வியாசர்

ஆ) கோன்

இ) இலவன்

ஈ) மாமனிதன்

II- அ) ேீழ் வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும். இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு உாிய சாியான விளடளய எடுத்து எழுதவும்.

[5X1=5]

பதிகனாரம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் எழுந்த ேலிங்ேத்துப்பரணி என்ற
நூலிளன பரணிக்கோர் கசயங்கோண்டான் பாடினார். முதற்குகலாத்துங்ேனது
ேலிங்ே கவற்றிளயக் கூறும் இந்நூலின் ேண்ணுள்ைேளட திறப்பு என்னும் பகுதி
இன்பச் சுளவ நிளறந்ததாகும். கபாாில் ஆயிரம் கவன்ற வீரளனப் பாடும் நூல்
பரணியாகும் பரணி என்னும் பிரபந்தவளேயுள் இந்நூகல முதல் நூலாேவும்
சிறந்தும்

விைங்குேின்றது.

தக்ளேயாப்

பரணி,

அஞ்ஞவளதப்பரணி,

பாசவளதப்பரணி முதலானபரணி நூல்ேளும் தமிைில் உள்ைன. ேடவுள் வாழ்த்து,
ேளடதிறப்புோடு பாடியது, கதவிளயப்பாடியது முதலான உறுப்புக்ேளைப்பரணி
என்னும்

பிரபந்தம்

கசய்துபார்

கசய்தது

கோண்டிருக்கும்.
ஒக்கும்

கசந்கநருப்பிளனத்

அச்கசந்தளரப்

பரப்பு

தேடு

எனப்

கசய்துபார்.

பாளல

நிலம்

சயங்கோண்டாரால் அைகுற வருணிக்ேப்படுேின்றது.
வினாக்ேள்
1. பரணி என்பது எந்த நூல் வளேளயச் சார்ந்தது?
அ) பிரபந்தம்

ஆ) திருக்குறள்

இ) ஐங்குறுநூல்ேள்

ஈ) ோப்பியங்ேள்

2. ேலிங்ேத்துப் பரணி நூல் எழுதப்பட்ட ோலம் எந்த நூற்றாண்டு?
அ) 8ஆம் நூற்றாண்டு

ஆ) 10ஆம் நூற்றாண்டு

இ) 11ஆம் நூற்றாண்டு

ஈ) 5ஆம் நூற்றாண்டு
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3. ேலிங்ேத்துப் பரணி நூளல எழுதியவர் யார்?
அ) ேலிங்ேர்

ஆ) அகசாேர்

இ) சயங்கோண்டார்

ஈ) மாமல்லர்

4. கபாாில் ஆயிரம் யாளனேளை கவன்ற வீரளனப் புேழ்ந்து பாடுவது?
அ) தரணி

ஆ) பரணி

இ) தாலாட்டு

ஈ) ஒப்பாாி

5. இப்பத்தியில் கசயங்கோண்டாரால் வருணிக்ேப்பட்ட நிலம் எது?
அ) கநய்தல்

ஆ) முல்ளல

இ) பாளல

ஈ) கபார்முளன
(அல்லது)

ஆ) ேீழ் வரும் பத்திளயப் படிக்ேவும். இதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு உாிய சாியான விளடளய எடுத்து எழுதவும்.
சிலப்பதிோரத்திற்கு

அடுத்ததாே

இலக்ேிய

அைேில்

கபருளமவாய்ந்த

மணிகமேளல, ஐம்கபரும் தமிழ் ோப்பியங்ேளுள் ஒன்றாகும். இக்ோப்பியத்தின்
தளலவி,

மணிகமேளல,

மாதவியின்

மேைாவாள்.

கோவலனின்

துயர

மரணத்திற்குப் பிறகு மாதவி தன் மேளை ஒரு புத்தத் துறவியாே வைர்த்தாள். ஒரு
சமயத்தில்

மணிகமேளலயும்

அவளுளடய

கதாைியும்

பூப்பறிக்ேச்

கசன்றிருந்தகபாது, உதயகுமரன் என்ற கசாை மன்னன் மணிகமேளலயின் மீது
ோதல் மயக்ேம் கோண்டான். ேடலின் ேடவுைான மணிகமேலா, மணிகமேளலயின்
உலே இன்பங்ேள் துறந்த வாழ்க்ளேளயப் பாதுோக்ே, அவளை தான் அறியாமகல
மணிபல்லவம் என்ற தீவில் கோண்டு விட்டாள். அத்தீவில் மணிகமேளல ஒரு புத்த
பீடிளே மூலம் தனது முன்பிறப்ளபப் பற்றி அறிந்தாள். அதன் பிறகு, ேடலின்
ேடவுள்

மணிகமேலா,

மணிகமேளலயிடம்

அவள்

ஏன்

மணிபல்லவத்திற்கு

அளைத்து வரப்பட்டாள் என்பளதக் கூறி, மூன்று அதிசய மந்திரங்ேளையும்
ேற்றுக்கோடுத்தாள். அத்தீவில் மணிகமேளல 'அமுத சுரபி' என்ற உணவுக்
ேிண்ணத்ளதக் ேண்கடடுத்து, அதிலிருந்து அைவற்ற உணளவ புோர் நோிலுள்ை
ஏளைஎைிகயாருக்கு வைங்ேினாள்.
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வினாக்ேள்:1. ஐம்கபரும் தமிழ் ோப்பியங்ேளுள் ஒன்று _____________.
அ) திருக்குறள்

ஆ) குடும்ப விைக்கு

இ) மணிகமேளல

ஈ) புறநானூறு

2. மணிகமேலா கதய்வம் மணிகமேளலளய எத்தீவிற்கு அளைத்துச் கசன்றது?
அ) மணிபல்லவம்

ஆ) இலங்ளே

இ) ேச்சத் தீவு

ஈ) அந்தமான்

3. மாதவி தன் மேளை எவ்வாறு வைர்த்தாள்?
அ) சமண துறவியாே

ஆ) ளவணவ துறவியாே

இ) ளவஷ்ண துறவியாே

ஈ) புத்தத் துறவியாே

4. மணிகமேளலயின் மீது ோதல் கோண்ட மன்னன் யார்?
அ) ேண்ணன்

ஆ) உதயகுமரன்

இ) இையகுமரன்

ஈ) கசல்வகுமார்

5. புோர் நோிலுள்ை ஏளைஎைிகயாருக்கு எதன் மூலம் மணிகமேளல
உணவைித்தாள்?
அ) அமுத சுரபி

ஆ) ளவர சுரபி

இ) கவண்சங்கு

ஈ) தங்ேத் தட்டு

III. சான்று தருே. (எளவகயனும் நான்ேனுக்கு மட்டும்)

[4X1=4]

1. இயல்புப்புணரச்சி
அ) வாளைமரம்

ஆ) கபாற்குடம்

இ) தமிழ்ப்புத்தேம்

ஈ) வண்டைகு

2. பன்ளம விகுதிேள்
அ) அத்து, அற்று

ஆ) ேள், மார்

இ) தல், அம்

ஈ) ேிறு, ேின்று

3. மளை மண்ளண கசராே கசய்தது.
அ) தன்விளன

ஆ) ோரணவிளன

இ) பிறவிளன

ஈ) விளனயடி

4. நான் நன்றாே கபசிகனன் – என்பது எவ்வளேத் கதாடர்?
அ) தன்விளனத் கதாடர்

ஆ) பிறவிளனத் கதாடர்

இ) கசய்விளனத் கதாடர்

ஈ) கசயப்பாட்டு விளனத்கதாடர்
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5. நிளலகமாைி ஈற்று உயிரும் வருகமாைி முதல் உயிரும் இளணயும் கபாது ______
எழுத்துேள் இளடயில் கதான்றும்.
அ) ப், ம்

ஆ) ச், வ்

இ) அ, இ

ஈ) வ், ய்

IV. கூறியவாறு கசய்ே. (எளவகயனும் நான்ேனுக்கு மட்டும்)

[4X1=4]

1. ‘படியுங்ேள்’ இச்கசால்லின் விளனயடி.
அ) படி

ஆ) உங்ேள்

ஆ) பாடி

ஈ) பஇடி

2. பூ + கசாளல [கசர்த்து எழுதுே]
அ) பூச்கசாளல

ஆ) பூகசாளல

இ) பூம்கசாளல

ஈ) பூஞ்கசாளல

3. ‘கசய்வித்தான்’ – ோரணவிளனயாக்குே.
அ) கசய்தான்

ஆ) கசய்வான்

இ) கசய்யளவத்தான்

ஈ) கசய்கவன்

4. மிே நன்று (உாிச்கசால்லாக்குே)
அ) மிக்ே நல்லது

ஆ) நனி நன்று

இ) மிே சிறந்தது

ஈ) உறு நன்று

5. மரம் + கவர் = (விோரப் புணர்ச்சியாே மாற்றுே)
அ) மரம்கவர்

ஆ) மாகவர்

இ) மரகவரு

ஈ) மரகவர்

V. இலக்ேணக் குறிப்புத் தருே. (எளவகயனும் நான்ேனுக்கு மட்டும்)
1. கமய்ம்முன் உயிர்
அ) ஆலிளல

ஆ) பணிக்ோற்று

இ) மரக்ேிளை

ஈ) மணியடி

2. திருத்தினான்
அ) ோரணவிளன

ஆ) கசய்விளன

இ) பிறவிளன

ஈ) தன்விளன

3. ‘இராமா ஓடு’
அ) எழுவாய் கதாடர்

ஆ) விைித் கதாடர்

இ) ேட்டளைத் கதாடர்

ஈ) அடுக்குத் கதாடர்
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[4X1=4]

4. சித்திளரத்திங்ேள்
அ) உவளமத்கதாளே

ஆ) உம்ளமத்கதாளே

இ) பண்புத்கதாளே

ஈ) இரு கபயகராட்டுப் பண்புத்கதாளே

5. ேிைக்குப் பகுதி
அ) ோலப்கபயர்

ஆ) இடப்கபயர்

இ) பண்புப்கபயர்

ஈ) திளசப்கபயர்

VI. நிரப்புே. (அளனத்து வினாக்ேளுக்கும் விளடயைி)

[4X1=4]

1. ‘ஆல்’ என்பது _________ கவற்றுளம உருபாகும்.
அ) ஐந்தாம்

ஆ) இரண்டாம்

இ) ஆறாம்

ஈ) மூன்றாம்

2. கூட்டுவிளனேள் கபாதுவாே __________ வளேயாே ஆக்ேப்படுேின்றன.
அ) ஐந்து

ஆ) மூன்று

இ) இரண்டு

ஈ) நான்கு

3. உயிகராலி ஒன்று கசர்ப்பதற்கு அங்கு ஒரு கமய் கதான்றும். இதளன __________
என்று கசால்வர்.
அ) குற்றியலுேரம்

ஆ) உயிாீறு

இ) உடம்படுகமய்

ஈ) உயிர்முதல்

4. வல்கலழுத்துேள் ________________ ஆேிய நான்கும் கமாைிக்கு முதலில் வரும்.
அ) ே, ச, த, ப

ஆ) ங, ஞ, ண, ந

இ) ய, ர, ல, வ

ஈ) ே, ம, வ, ய

VII. ேீழ் வரும் கசய்யுட் பகுதிளயப் படித்து அதளனத் கதாடர்ந்து வரும் பல்விளட
வினாக்ேளுக்கு விளடயைிக்ே.

[5X1=5]

ேல்லிளடப் பிறந்த ஆறும்
ேளரகபாரு குைனும் கதாயும்
முல்ளலஅம் புறவில் கதான்று
முருகுோன் யாறு பாயும்
கநல்லிளனக் ேரும்பு ோக்கும்
நீாிளனக் ோல்வாய் கதக்கும்
மல்லல்அம் கசறுவில் ோஞ்சி
வஞ்சியும் மருதம் பூக்கும்
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வினாக்ேள்
1. இப்பாடல் இடம்கபற்றுள்ை கசய்யுள் பகுதி ____________.
அ) நாச்சியார் திருகமாைி

ஆ) தமிழ்விடு தூது

இ) புறநானூறு

ஈ) இராவண ோவியம்

2. ோிக்குருத்து என்பதன் கபாருள் ___________ ஆகும்.
அ) ளவக்கோற்கபார்

ஆ) யாளனத்தந்தம்

இ) கதன்ளனகுருத்து

ஈ) தாமளர

3. இப்பாடலின் ஆசிாியர் கபயர் ______________.
அ) ஈகராடு தமிைன்பன்

ஆ) ேவிஞர் தமிழ் ஒைி

இ) புலவர் குைந்ளத

ஈ) கசக்ேிைார்

4. ேரும்பு எப்பயிளரக் ோக்ேிறது?
அ) கநல்

ஆ) வாளை

இ) பாக்கு

ஈ) கசாைம்

5. இப்பாடல் எந்நிலத்தின் இயற்ளே வைத்ளத சுட்டுக்ோட்டுேிறது?
அ) குறிஞ்சி

ஆ) முல்ளல

இ) பாளல

ஈ) மருதம்

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

ோலத்தில்

சுளதயினாலும்,

[5X1=5]

ேருங்ேற்ேைினாலும்

சிற்பங்ேள்

அளமக்ேப்பட்டன. கோவில் தூண்ேள் சிற்பங்ேைால் அைகு கபற்றன. தூண்ேைில்
யாைி. சிங்ேம், தாமளர மலர், நுட்பமான கவளலப்பாடுேள் நிளறந்த வட்டங்ேள்
கபான்றளவ

கபாறிக்ேப்பட்டன.

பல்லவர்

ோலத்தில்

அளமக்ேப்பட்ட

கோவில்ேைின் ேட்டடங்ேள், ேற்றூண்ேள், சுற்றுச்சுவர்ேள், நுளைவு வாயில்ேள்
என அளனத்து இடங்ேைிலும் சிற்பங்ேள் மிைிர்வளதக் ோண முடியும்.
பல்லவர் ோலச் சிற்பக்ேளலக்கு மாமல்லபுரச் சிற்பங்ேள் மிேச் சிறந்த
சான்றுேைாகும். ேடற்ேளரயில் ோணப்பட்ட கபரும் பாளறேளைச் கசதுக்ேிப்
பற்பல

உருவங்ேள்

அளமக்ேப்பட்டுள்ைன.

அங்கு

உருவாக்ேப்பட்ட

பஞ்ச

பாண்டவர் இரதங்ேைில் அைேிய சிற்பங்ேள் ோணப்படுேின்றன. பறளவேள்,
விலங்குேள்

ஆேியவற்றின்

பல்கவறு

உருவச்
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சிற்பங்ேளும்

பல்லவர்ேைின்

சிற்பக்ேளலப் கபருளமளய உலகுக்கு உணர்த்துேின்றன. ோஞ்சி ளேயிலாசநாதர்
கோவில் சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்ேைின் ேளலக்கூடமாேத் திேழ்ேிறது.
வினாக்ேள்
1. பல்லவர் ோலச் சிற்பக்ேளலக்கு ___________ மிேச் சிறந்த சான்றுேைாகும்.
அ) மளலக்கோவில் சிற்பங்ேள்

ஆ) மளலக் குன்றுேள்

இ) மாமல்லபுரச் சிற்பங்ேள்

ஈ) குளடவளரக் கோயில்ேள்

2. பல்லவர்ேைின் சிற்பக்ேளலப் கபருளமக்கு ___________, ___________ உருவச்
சிற்பங்ேளும் சான்று.
அ) அருவி, ஆறு

ஆ) பறளவேள், விலங்குேள்

இ) அருவி, ோட்டாறு

ஈ) ஆறு, விலங்குேள்

3. “சுளத” என்பதன் கபாருள் __________ ஆகும்.
அ) சுண்ணாம்பு

ஆ) சிகமன்ட்

இ) சுவர்

ஈ) மண்

4. ேடற்ேளரயில் ோணப்பட்ட கபரும் _______________ கசதுக்ேிப் பற்பல
உருவங்ேள் அளமக்ேப்பட்டன.
அ) மணல் கபாக்ேிேளை

ஆ) தடுப்பளணேளை

இ) பாளறேளை

ஈ) ேிணறுேளை

5. _________ கோவில் சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்ேைின் ேளலக்கூடமாேத் திேழ்ேிறது.
அ) ோஞ்சி விஸ்வநாதர்

ஆ) ோஞ்சி ோமாட்சி

இ) ோஞ்சி மாாியம்மன்

ஈ) ோஞ்சி ளேயிலாசநாதர்

IX. ேீழ்க்ோணும் திருக்குறள்ேைில் விடுபட்ட சீர்ேளைத் கதர்ந்கதடுத்து
நிரப்புே.

[4X1=4]

1. அேழ்வாளரத் தாங்கும் ______________ தம்ளம
இேழ்வார்ப் கபாறுத்தல் தளல.
அ) கசய்யினும்

ஆ) பயத்தலால்

இ) அல்லார்

ஈ) நிலம்கபாலத்

2. மிகுதியான் ____________ கசய்தாளரத் தாம்தம்
தகுதியான் கவன்று விடல்.
அ) கேள்வியர்

ஆ) மிக்ேளவ

இ) குற்றமும்

ஈ) நல்லளவ
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3. சுைன்றும் ஏர்ப் பின்னது உலேம் அதனால்
________ உைகவ தளல.
அ) எழுவாளர

ஆ) மாற்றாளர

இ) உைந்தும்

ஈ) ேண்டானாம்

4. ____________ கோடி கபறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ கசய்தல் இலர்.
அ) அடுக்ேிய

ஆ) உழுவார்

இ) ஆற்றுவார்

ஈ) இன்பத்துள்
பகுதி - ஆ – 40 மதிப்கபண்ேள்

X. விளடயைிக்ே (ஏகதனும் இரண்டனுக்கு மட்டும்)

[2X3=6]

அ) மருத நில வயலின் கசைிப்பிற்ோன ோரணத்ளத எழுதுே.
ஆ) குடும்ப விைக்கு நூலில் தளலவி கபச்சில் கவைிப்படும் கபண்ேல்விக்ோன
ேருத்துேளை இன்ளறய சூைலுடன் ஒப்பிட்டு எழுதுே.
இ) சான்றாண்ளமயின் சிறப்புேளைத் கதாகுத்கதழுதுே.
ஈ) உங்ேள் ஊாில் நளடகபறுேின்ற விைா முன்கனற்பாடுேளை இந்திரவிைா
நிேழ்வுேளுடன் ஒப்பிடுே.
XI. விாிவான விளடயைி:- (ஏகதனும் மூன்றனுக்கு மட்டும்)

[3X4=12]

அ) நீர்ச்சிக்ேளல எதிர்கோள்ளும் சிறந்த வைிமுளறேளை எழுதுே.
ஆ) அன்றாட வாழ்வில் நீங்ேள் பயன்படுத்தும் இரண்டு இளணயவைிச் கசளவேள்
பற்றி விாிவாேத் கதாகுத்து எழுதுே.
இ) கவைாண் உற்பத்தியின் பண்பாட்டு அளடயாை நீட்சிளய விைக்குே.
ஈ) மருத்துவர் முத்துகலட்சுமியின் சாதளனேளைக் குறிப்பிடுே.
உ) நாயக்ேர் ோலச் சிற்பங்ேைின் நுட்பங்ேள் யாளவ?
XII. ேளதப் பகுதி - விாிவான விளடயைி:- (ஏகதனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும்) [1X7=7]
அ) தண்ணீர்
ஆ) விண்ளணயும் சாடுகவாம்
இ) வீட்டிற்கோர் புத்தேசாளல
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XIII. ேீழ்க்ோணும் ோட்சிளயக் ேண்டு ேவினுற எழுதுே.

XIV. ேீகை கோடுக்ேப்பட்டுள்ை ேடிதங்ேைில் ஏகதனும் ஒன்று எழுதுே.

[3]

[1X6=6]

அ) உணவு விடுதிகயான்றில் வைங்ேப்பட்ட உணவு தரமற்றதாேவும் விளல
கூடுதலாேவும் இருந்தது குறித்து உாிய சான்றுேளுடன் உணவுப் பாதுோப்பு
ஆளணயருக்குக் ேடிதம் எழுதுே.
(அல்லது)
ஆ) மாநில அைவில் நளடகபற்ற “மரம் இயற்ளேயின் வரம்” என்னும்
தளலப்பிலான ேட்டுளரப் கபாட்டியில் கவற்றி கபற்று முதல் பாிசு
கபற்ற கதாைளன வாழ்த்தி மடல் எழுதுே.
இரண்டு ேடிதங்ேைிலும் உமது முேவாி:
 அன்பரசன் / அன்பரசி, 50. குமரன் நேர், முதல் கதரு, திருச்சி. என்று கோள்ே.
XV. ஏகதனும் ஒரு பகுதியிலுள்ை குறிப்புேளைக் கோண்டு ேட்டுளர ஒன்று
எழுதுே.

[1X6=6]

அ) முன்னுளர- சுற்றுச் சூைல் – சுோதாரம் – தனிமனித சுத்தம் – வீடு –
தூய்ளமயானால் – நாடும் தூய்ளமயாகும் – கநாய்ேள் வராமல் தடுக்ே –
மாசுநீக்குகவாம் - முடிவுளர.
ஆ) ேல்வி – ேல்வியின் சிறப்புேள் – ேற்றவர் சிறப்பு – ேல்லாதவர் இைிவு –
ேல்வியின் பயன்ேள் – சங்ேோலக் ேல்வி – சங்ேோலப் புலவர்ேள் – சங்ே
இலக்ேியங்ேள்.
இ) முன்னுளர – உணவுதரும் கதாைில் – உைவர் உலேத்தார்க்கு ஆணி –
இந்தியா ேிராமங்ேைில் வாழ்ேிறது – இன்ளறய நிளல – விளைநிலங்ேள்
வீடு ஆதல் – கசயற்ளே உரம் தரும் சீரைிவு – கவள்ைமும் வறட்சியும் –
நேரம் கநாக்ேி நேர்தல் – தீர்வு – முடிவுளர
__________________________________________________
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