
பபாகம் 1
[1 மணி 15 நிமிடம்]

  பபரபவ அ :  இலக்கணமும் மமபாழியணியும்
[20 பளளளபகளள]

1. மமய் எழுத்துகள் 18. அவற்றுள் இடடயின மமய்மயழுத்துகடளை எழுதுக. 
       [1 புள்ள]

_____________________________________________________________________
_______

2.   சசேர்த்து எழுதுக.                                        [1 புள்ள]
மபபான் + சிடல = ________________________________

3. (அ) மகபாடுக்கப்பட்ட வபாக்கியங்களலுள்ளை பிடழைகடளை அடடயபாளைங்கண்டு 
   அவற்றுக்கு வட்டமிட்டுக் கபாட்டுக.                         [3 புள்ளகள்]

 i) முருகன் சபருந்தில் பல்லிக்குச் மசேன்றபான்,

 ii) வீட்டிற்கு வந்த உறவினர்களுக்கு அம்மபா பழைரசேம் ஊற்றி மகபாடுத்தபார்.

 iii) ஆசிரியரின் சகள்விக்கு எதுப் பதில் என்று அறியபாமல் மபாணவன் 
      விழித்தபான்.

   (ஆ) கீழ்க்கபாணும் வினபாக்களுக்கு விடடயள.
I. மகபாடுக்கப்பட்டுள்ளைனவற்றுள் கனளறபயவபனன   வவகளகபயஙளகனளதள ததரபவ
  தசயளக. 

i   கமலவ வபாசிக்கிறபாள்.
ii   கமவரள அதபகவனலயபலள எழவவனள.
iii    கயபலள மபக இனபனமயவககள கவபயத.
iv     தநளனத தபவறப னவதளத எலப பபடதளதவரள.

A. i, iii B.  i, iv C.   ii, iii D. ii ,iv

                                                                [2 புள்ளகள்]

  
II. விடழைவு வபாக்கியம் ஒன்றடன எழுதுக.

___________________________________________________________________________

[3 புள்ளகள்]

4. (அ) கீழ்க்கபாணும் வபாக்கியங்கடளை ஏற்ற மமபாழியணிகடளைக் மகபாண்டு 



    நிடறவு மசேய்க.

i) நிலநடுக்கத்தின் சபபாது சதபாக்கிசயபாவில் உள்ளை உயரமபான  கட்டிடங்கள்  
__________________மவன ஆட்டங்கண்டன.

ii) தமது ____________________________ பற்றி கவடலப்படபாமல் 
           வளைர்த்மதடுத்த தன் தபாய் தந்டதயரின் சமன்டமடய உணரபாத மகன் 
           இறுதியில் துன்பத்திற்குள்ளைபானபான்.

iii)   எஸ.பி.எம். சதர்வுக்குப் பின் உயர்க்கல்வி கற்பதபா, சவடலக்குச் மசேல்வதபா 
      என முடிமவடுக்க முடியபாமல் ____________________________ சபபால 
      தவித்தபான் ரவி.
     
iv)    மவளநபாட்டுக்குத் தப்பிச் மசேன்ற குற்றவபாளடயப் அடனத்துலகக் கபாவல் 

துடறயினர் __________________________ சதடினர்.

v)    ______________________________________________ என்பதற்மகபாப்ப இரு 
     கபால்களும் ஊனமுற்ற நிடலயிலும்  மனவுறுதியுடன் படித்த சகபாகிலபா 
     எஸ.பி.எம். சதர்வில் பத்து ‘ஏ’க்கள் மபற்றுச் சிறந்த சதர்ச்சியடடந்தபாள்.

[5 புள்ளகள்]

பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல்

(ஆ)  கீழ்க்கபாணும் திருக்குறடளை நிடறவு மசேய்க.

ஈன்ற மபபாழுதிற் மபரிதுவக்கும் தன்மகடனச்

__________________________________________________
[2 புள்ளகள்]

(இ) மகபாடுக்கப்பட்டுள்ளை மூதுடரக்கு மபபாருள் எழுதுக. 

மநல்லுக் கிடறத்தநீர் வபாய்க்கபால் வழிசயபாடிப்
புல்லுக்கும் ஆங்சக மபபாசியுமபாம் – மதபால்லுகலகில்
நல்லபார் ஒருவர் உள்சரல் அவர்மபபாருட்டு
எல்லபார்க்கும் மபய்யும் மடழை மூதுடர

கிடுகிடு / இன்பதுன்பங்கள் / வரவுமசேலடவ /  சசேற்றில் முடளைத்த மசேந்தபாமடர சபபால / இருதடலக்மகபாள்ள எறும்பு
சபபால / வடலவீசி / கண்ணும் கருத்துமபாக / மடமட

 மனம் உண்டபானபால் மபார்க்கம் உண்டு / அடபாது மசேய்பவன் படபாது படுவபான்



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[3 புள்ளகள்]

À¢Ã¢× ¬  :  ¸ÕòÐ½÷¾ø
(35 ÒûÇ¢¸û)

5 ¸£úì¸¡Ïõ ¸Å¢¨¾¨Â Å¡º¢òÐô À¢ýÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ. 

       §Áü¸¡Ïõ ¸Å¢¨¾Â¢ø ¸Õ¨ÁÂ¡ì¸ôÀðÎûÇ «Ê ¯½÷òÐõ ¸ÕòÐ Â¡Ð?
       A  ÁÉò¾¢ø ¨¾Ã¢Âõ þÕó¾¡ø Å¡úì¨¸ò ÐýÀí¸Ç¢Ä¢ÕóÐ Á£ÇÄ¡õ.

B  ÁÉò¾¢ø Ð½¢îº¨Ä Å¢¨¾ì¸§ÅñÎõ
C  ÁÉò¾¢ø Ð½¢îºø þÕó¾¡ø ¸Å¨ÄôÀ¼§Åñ¼¡.

   (2 ÒûÇ¢)

6 ¸£úì¸¡Ïõ விளைம்பரத்டத Å¡º¢òÐ ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ Å¢É¡×ìÌ Å¢¨¼ ±ØÐ¸

க Î¸Ç× Å¢¨¾Â¢ø¾¡ý 
¬ÄÁÃõ þÕì கிறது - ¿£
ÓÐ¦¸¡Ê ந்து ã¨ÄÂ¢ø 
Ó¼íÌÅÐ எதற்Ì!

Ð½¢îº¨Ä ÁÉò¾¢ø¨Å
ÐÂÃí¸û º¢¾Úõ - ¿£
«ÊìÌ§Áø «Ê த்தபால் 
¬¸¡ய Óõ ¿¸Õõ

-¿ýÈ¢, ÌÓ¾õ

þ¨Ç»÷¸Ç¢ý ±¾¢÷¸¡Äõ - ¦Àü§È¡÷¸Ç¢ý ¸É×
Å¢ÕõÒõ ¸øæÃ¢ - ¿¢¨Éò¾ Àð¼ôÀÊôÒ

¯Ä¸ò ¾Ãò¾¢Ä¡É ¸øÅ¢ò¾¢ð¼õ
«Æ¸¢Â þÂü¨¸î ÝÆÄ¢ø ¸øæÃ¢

¾íÌõ Åº¾¢Ôõ ¯ñÎ
±øÄ¡ «ÊôÀ¨¼ Åº¾¢¸Ùõ ¦¸¡ñ¼ ¸øÅ¢ìÜ¼õ

¾¡Á¾¢ì¸¡¾£÷¸û! ¯í¸Ç¢ý º¢Èó¾ ±¾¢÷¸¡Äò¾
¢üÌ!

ÁøÄ¢¨¸ì ¸¨Ä ¸øæÃ¢,
±ñ 2, ƒ¡Ä¡ý ¸¡º¢í,

¦ƒ¡Ü÷ À¡Õ.
¦¾¡¼÷ÒìÌ : 07- 2356786

www. Mallikalaikalluri.com
Á¢ýÉïºø:mallikalai@gmail.com



          ¸£úì¸¡Ïõ «È¢Å¢ôÀ¢ý §¿¡ì¸õ Â¡Ð?

          _________________________________________________________________________
(3ÒûÇ¢)

7 ¸£úì¸¡Ïõ ÝÆÄ¢ø ¸¡½ôÀÎÀÅ÷¸ÙìÌ ¿£ ÜÈÅ¢ÕõÒõ «È¢×¨Ã Â¡Ð?

     

 _________________________________________________________________________________
                                                                     (2 ÒûÇ¢)

8 ¸£úì¸¡Ïõ ÝÆø ¯½÷òÐõ ¸ÕòÐ Â¡Ð?

90 % நுடரயீரல் புற்றுசநபாய்க்குக் கபாரணம்.. 

சவண்டபா!!!

விதி வடரந்த 

கிறுக்குச் சித்திரமபாய் 

குறுக்குச் சேந்துக்களல் 

மநபாறுக்கப் பட்ட உரிடமகளுடன் - 

வபாழ்டகடயப் மபபாறுக்கித் திரியும் 

குழைந்டதத் மதபாழிலபாளகள் ! 



 ___________________________________________________________________
            (2 ÒûÇ¢)

9  ¸£úì¸¡Ïõ ÀÌ¾¢Â¢ø §¿¾¡ƒ¢¨Âô ÀüÈ¢ ¿¡õ «È¢ÅÐ Â¡Ð?
      

ÀÄ ¸É×¸Ù¼ý ¸¡í¸¢ÃŠ ¸ðº¢Â¢ý ¾¨ÄÅÃ¡¸ô À¾Å¢ìÌ Åó¾ 
§¿¾¡ƒ¢ ¾õ ¨¸¸û ¸ð¼ôÀðÊÕôÀ¨¾ ¯½÷ó¾¡÷.  ¯¼§É À¾Å
¢¨Âò ÐÈó¾¡÷. ÀÄ÷ «Å÷ ±Îò¾ «ó¾ ÓÊ× ¾ÅÚ ±Éì ÜÈ¢É÷.
¬É¡ø, §¿¾¡ƒ¢ “ þø¨Ä. À¾Å¢ þøÄ¡Áø ±ýÉ¡ø þó¾¢Â¡×ìÌ Å
¢Î¾¨Ä ¦ÀüÚò¾Ã ÓÊÔõ. þÐ §¾¡øÅ¢ÂøÄ. ¿õÀ¢ì¨¸ þÕìÌõ Å¨Ã 
§¾¡øÅ¢¸û ÅÕÅ¾¢ø¨Ä” ±ýÈ¡÷.

- நன்றி, மயில்

      
___________________________________________________________________________

                                                                         (2 ÒûÇ¢)
10 ¸£úì¸¡Ïõ ÝÆÄ¢ø ¾¢ÕÁ¾¢ þó¾¢Ã¡Å¢ý ÜüÚ ±¾¨É ¯½÷òÐ¸¢ÈÐ?

(2 ÒûÇ¢)

___________________________________________________________________________

11  ¸£úì¸¡Ïõ ¯¨Ã¿¨¼ÀÌ¾¢¨Â Å¡º¢òÐò ¦¾¡¼÷óÐÅÕõ Å¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼   
    ±ØÐ¸

´ðÎ¦Á¡ò¾  ÁÉ¢¾ÌÄòÐìÌõ  ¯ûÇ  µ÷  ´üÚ¨Á  «Å÷¸Ç¢ý  ¯¼Ä¢ø  µÎõ  þÃò¾ò¾¢ý
¿¢Èõ. ¯¼ø þÂì¸òÐìÌ «ÊôÀ¨¼Â¡É þÐ «Íò¾Á¡É¡ø Àø§ÅÚ À¡¾¢ôÒì¸û ±üÀÎõ. ±É§Å,
þÃò¾ò¨¾î Íò¾Á¡¸ ¨Åò¾¢ÕôÀÐ «Åº¢Âõ.  

þÃò¾ò¾¢ø  ÁðÎÁ¢ýÈ¢,  ¯¼Ä¢ø  §º÷óÐûÇ  ¸Æ¢×¸¨ÇÔõ  «¸üÈ  ¯ñ½¡  §¿¡ýÒ
§À¡ýÚ ±Ç¢ÂÅÆ¢ §Å¦ÈÐ×õ ¸¢¨¼Â¡Ð. À¾¢¨ÉóÐ ¿¡ð¸ÙìÌ ´ÕÓ¨È ¯ñ½¡Å¢Ã¼õ ¸¨¼ôÀ
¢Êò¾¡ø, ¯¼Ä¢ø §º÷óÐûÇ §¾¨ÅÂüÈ ¸Æ¢×¸û «¸üÈôÀÎÅ§¾¡Î ÒòÐ½÷îº¢Ôõ ¸¢¨¼ìÌõ.
§¿¡ö ¸¡ôÒ ÀÂ¢üº¢Â¡¸×õ þÕìÌõ.

þÃò¾ò¾¢ø ‘†£§Á¡ì§Ç¡À¢¨É’ «¾¢¸Ã¢ì¸î ¦ºöÂ §ÅñÎõ. «Ð §¿¡ö ±¾¢÷ôÒîîì¾¢ìÌò
Ð¨½ÒÃ¢Ôõ  º¢ÅôÒ  «Ïì¸¨Ç  °ìÌÅ¢ìÌõ.  ¬§Ã¡ì¸¢Â  Å¡úì¨¸ìÌ  þýÈ¢Â¨ÁÂ¡¾¾¡É  þÃò¾
µð¼ò¨¾ô À¡Ð¸¡òÐ Åó¾¡ø ¿£ñ¼ ¿¡û ÍÕÍÕôÀ¡¸ Å¡ÆÄ¡õ.

- நன்றி, மதன்றல்

¾¢ÕÁ¾¢ þó¾¢Ã¡ ¸¨Äì ÌÎõÀò¾¢ø À¢Èó¾Å÷.  þÃñ¼¨Ã ÅÂ¾
¢§Ä§Â
¾¡Â¡Ã¢ý ¯¾Å¢Ô¼ý ¬¼ ¬ÃõÀ¢òÐÅ¢ð¼¡÷. þó¾¢Â¡×ìÌî ¦ºýÚ 
þì¸¨Ä¨Â ¬ÆÁ¡¸ì ¸üÚ «Ãí§¸üÈõ ¦ºö¾¡÷. ÀÃ¾ì ¸¨Ä ÀÂ¢øÅ¾¡ø 
¯¼Ä¡§Ã¡ì¸¢Âò¨¾ô §À½ ÓÊ¸¢ÈÐ. «Ð ¸Ä¡îº¡Ãò¨¾Ôõ ¾Á¢ú¦Á¡Æ
¢¨ÂÔõ Å¡Æ ¨Åì¸¢ÈÐ; ¿¢¨ÉÅ¡üÈ¨Äô ¦ÀÕìÌ¸¢ÈÐ. ±É§Å À¢û¨Ç¸ÙìÌô
ÀÃ¾ì¸¨Ä¨Âô ÀÂ¢üÚÅ¢ôÀ¾¡ø ¸øÅ¢ ¾¨¼ôÀÎõ ±ýÈ ÜüÚ 
«ÊôÀ¨¼ÂüÈ ´ýÚ ±ý¸¢È¡÷ «Å÷.

- ¿ýÈ¢, ÁÂ¢ø



«) ¯¼ø þÂì¸òÐìÌ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ Å¢ÇíÌÅÐ Â¡Ð? (3 ÒûÇ¢ )

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¬) þÃñ¼¡õ Àò¾¢ ÅÄ¢ÔÚòÐõ ¸ÕòÐ Â¡Ð?    ( 4 ÒûÇ¢)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

þ) ÁÕòÐÅòÐ¨È Á¢¸ ¦ÀÃ¢Â «ÇÅ¢ø ÅÇ÷îº¢ ¸ñÎûÇ þý¨ÈÂ ¿¡Ç¢Öõ 
   §¿¡Â¢É¡ø À¡¾¢ì¸ôÀÎÀÅ÷¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ «¾¢¸Ã¢ôÀÐ ±¾É¡ø ±ý ¿£ 
   ¸ÕÐ¸¢ýÈ£÷?

                                      
     ____________________________________________________________

     ____________________________________________________________
 (4 ÒûÇ¢)

12  ¸£úì¸¡Ïõ º¢Ú¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐò ¦¾¡¼÷óÐÅÕõ Å¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼   
    ±ØÐ¸.
1

2

3

4

      Å£ðÊø ¿¼ìÌõ ´Õ Å¢§º„ò¾¢ü¸¡¸  ¿ñÀý Å£ðÊüÌ «¨Æì¸î ¦ºýÈ¢Õó§¾ý. 
¿ñÀý «¦ÁÃ¢ì¸¡Å¢ø ¿¢Ãó¾Ãõ ¦ÀüÚÅ¢ð¼¾¡ø Á¢ýÉ»ø ÅÆ¢ «¨ÆòÐÅ¢ðÎ  
®§Ã¡Î ÀÂ½Á¡§É¡õ. ¸¡¨Ä Á½¢ ³óÐ. ÃÂ¢ø, ¿¢¨ÄÂò¨¾ ¦¿Õí¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð.

      ®§Ã¡Î «Õ¸¢ø ´Õ ¸¢Ã¡Áõ.  º¢È¢Â ¦¾ÕÅ¢ø «Å÷¸û Å£Î.  ¬¾Ä¡ø ¸ñÎÀ
¢ÊôÀ¾¢ø º¢ÃÁÁ¢ø¨Ä. ÀÄ ÅÕ¼í¸û þ¨¼¦ÅÇ¢Â¡É¡Öõ ±Ç¢¾¢ø 
¸ñÎ¦¸¡ñ¼¡÷¸û. ¯û§Ç ¦ºý§È¡õ.  ¦ÅÈ¢î¦ºýÈ¢Õó¾Ð.  þÃñÎ ¿¡ü¸¡Ä¢¨Âî º
¢ÃÁòÐ¼ý ±Îò¾¡÷¸û.  §Åñ¼¡õ ±ýÚ ÁÚòÐÅ¢ðÎì ¸£§Æ «Á÷ó§¾¡õ.

      «ôÀ¡Å¢ý ÅÂÐ ±ØÀò¨¾óÐ.  ´ÊºÄ¡¸ þÕó¾¡÷. ¾¨Ä ÓØÅÐõ ÓÊ 
¦¸¡ðÊ§À¡ö Á£¨º ÁÆ¢òÐ Ã¡ƒ¡ƒ¢¨Â »¡À¸ôÀÎò¾¢É¡÷. «¨Á¾¢Â¡¸ þÕó¾¡÷. Å
¢§º„ò¾¢ü¸¡É §¾¾¢, þ¼õ Áü¨ÈÂ Å¢ÅÃí¸¨Çî ¦º¡øÄ¢ ÀÃŠÀÃ Å¢º¡Ã
¢ôÒ¸Ùõ §¾¿£÷ ¯ÀºÃ¢ôÒõ ÓÊó¾É.

      Å£ð¨¼î ÍüÈ¢ô À¡÷ò§¾¡õ. 
“±øÄ¡õ §º¸÷ §À¡ð§¼¡ ¾¡ý. þÐ «Åý ¸¡§Äˆ§Ä. þÐ «Åý Á¸û Å÷„¡§Å¡¼ §¸¡Å
¢øÄ”. ¦¸¡ïºõ Ó¸õ ÁÄÃ ¬ÃõÀ¢ò¾¢Õó¾Ð. 
      
     ¦ÁÐÅ¡¸ò §¾¡ð¼òÐô Àì¸õ Åó§¾¡õ. Å£ð¨¼î ÍüÈ¢ ÁÃí¸û, ¦ºÊ¦¸¡Ê¸û.

5

1
0

1



5

6

7

8

9

1
0

“þÐ §º¸÷ ÁÃõÀ¡.” ´Õ ¦¾ý¨É¨Âî ÍðÊì ¸¡ñÀ¢ò¾¡÷. 
“«Ð Á¡¾¢Ã¢ þÐ º¢Å¡§Å¡¼” ´Õ ¦¸¡öÂ¡ ÁÃò¨¾ì ¸¡ðÊÉ¡÷.
“º¢ýÉ Òû¨Ç§Ä ¦ÃñÎ §ÀÕõ §À¡ðÊô §À¡ðÎðÎ ÁÃò¨¾ ÅÇò¾¡Ûí¸. ¿¡ý Óó¾¢ 
¿£ Óó¾¢Û ¾ñ½¢ °ò¾¢ ¯Ãõ §À¡ðÎì ¸ñ½¡ À¡òÐôÀ¡Ûí¸. þô§À¡ ............” 
Å¡ïºÂ¡ ¦¾ý¨É¨Âò ¾¼Å¢ì¦¸¡ÎòÐì¦¸¡ñ§¼ §Àº¢É¡÷.

      “þí§¸ருóÐ ¦ÃñÎ ¨Áø ¾ûÇ¢ §º¸÷ ÀÊîº ŠÜø þÕìÌ. ¦¾¡¼ì¸òÐÄ ¿¡ý §À¡ö Å
¢ðÎðÎ ÅÕ§Åý. «Ðì¸ôÒÈõ þó¾ ¨ºì¸¢ûÇ ¾¡ý §À¡É¡ý.” µÃÁ¡¸ ´Õ ¨ºì¸¢û àº¢ 
ÀÊóÐ ¸¡ðº¢ÂÇ¢ò¾Ð.

      “§º¸Õ þô§À¡ º¢ðÉ¢§Ä þÕì¸¡ý. º¢Å¡¾¡ý ¦ÁðÃ¡ŠÄ þÕì¸¡ý. ÅÕ„òÐìÌ ¦ÃñÎ 
¾¼Å ÅÃ¡ý. º†¡É¡ ¦ÀÕº¡ ÅÇó¾¢ÕìÌõ. þô§À¡ ŠÜÖìÌô §À¡Â¢ÕìÌõ.”

      «õÁ¡ ÌÆó¨¾¨Â ±ÎòÐì ¦¸¡ïº¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷.
“±ò¾¨É Á¡ºõ ¬Ì¾õÁ¡?”
´ýÀÐ ÓÊïÍ ÀòÐ ¿¼ìÌÐ.” ±ýÈ¡û Á¨ÉÅ¢.
“ÒûÇ ¦Åö§¼ þøÄ. §Àº¡Á, þó¾ ¿Å¾¡É¢Âõ Å¡í¸¢ «¾ ¯ÄÃ Åîº¢ «ÃîÍò 
¾ÃýÀ¡. ¦¸¡ïºõ Óó¾¢Ã¢ À¡¾õÄ¡õ §À¡ðÎì ¦¸¡Îò¾¡ ÌÆó¾ ¿øÄ¡ ÅóÐÎÅ¡.” 
ÌÆó¨¾¨Âì ¨¸Â¢ø àì¸¢ ¨Åò¾¢Õó¾¡÷.
±í¸Ç¢ý ãÄõ §º¸¨ÃÔõ º¢Å¡¨ÅÔõ §Àò¾¢¸¨ÇÔõ À¡÷ì¸¢È¡÷¸û ±ýÚ ÒÃ
¢ó¾Ð.  

      ÌÆó¨¾¨Â ¯û§Ç ÜðÊî ¦ºýÚ Å¢¨ÇÂ¡ðÎô ¦À¡Õ ள்க Ç¡¸ ±ÎòÐì ¦¸¡Îò¾¡÷¸û. 
´Õ ¦ÀðÊ ¿¢¨ÈÂ þÕó¾ ன. ´ù¦Å¡ý¨ÈÔõ àì¸¢ô Àó¾¡Êì¦¸¡ñÊÕó¾Ð ÌÆó¨¾.
  
      “þ¦¾øÄ¡õ º†¡É¡, Å÷„¡ì¸¡¸ Å¡í¸¢ Åîº¢Õó¾Ð. ¦ÀðÊÌûÇ¾¡ý þÕìÌÐ.  ¿£ Å
¢¨ÇÂ¡ÎõÁ¡.” ÌÆó¨¾ «Å÷¸Ù¼ý ´ðÊì ¦¸¡ñ¼Ð. ÌÆó¨¾Â¡¸ þÕó¾§À¡Ð ¿¡õ 
ÀÆ¸¢ÂÅ÷¸¨ÇÅ¢¼ þô§À¡Ð ±ñ½¢ì¨¸ ÀÄ Á¼í¸¡¸ì Ì¨Èó¾¢Õì¸¢ÈÐ. «¨Ã Á½
¢ §¿Ãõ þÕì¸Ä¡õ ±ýÚ Åó¾ ¿¡ý ´Õ Á½¢ §¿Ãõ Ü¼ þÕì¸Ä¡õ ±ýÚ ÓÊ× 
¦ºö§¾ý. ÌÆó¨¾§Â¡Î ²§¾¡ §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷¸û. þÕÅ÷ Ó¸ò¾¢Öõ Á¸¢úîº¢
«¾¢¸Ã¢ò¾¢Õó¾Ð.
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«) (i) ¸¨¾Â¡º¢Ã¢Â÷ ±íÌ ¦ºýÈ¡÷? ²ý?
       _____________________________________________________________________
          
       _____________________________________________________________________
                                                                       [2 பளளளபகளள]

(i) þì¸¨¾Â¢ø ÅÕõ «ôÀ¡¨Åô ÀüÈ¢Â ¯ÁÐ ¸Õò¦¾ýÉ?



___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
[2 பளளளபகளள]

¬)  «¨Ã Á½¢ §¿Ãõ þÕì¸Ä¡õ ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐ Åó¾ ¸¨¾Â¡º¢Ã¢Â÷ þýÛõ  
     ´Õ Á½¢ §¿Ãõ கூட «íÌî ¦ºÄÅÆ¢ò¾Ð ²ý?
    
    ________________________________________________________________________
    
    _________________________________________________________________________

 [5 பளளளபகளள]

  இ)  ¿øÄ¡ ÅóÐÎÅ¡ (55¬ÅÐ ÅÃ¢) ±ýÛõ ¦º¡ü¦È¡¼Ã¢ý ÝÆÖìÌ ²üÈ ¦À¡Õ¨Ç ±ØÐ¸.
     
     _______________________________________________________________________

[2 பளளளபக û]

À¢Ã¢×  :  þ  : ¸ÕòÐ½÷¾ø
(15 ÒûÇ¢¸û)

13  ¸£úì¸¡Ïõ À¼ò¨¾ì Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢òÐ, மதபாடர்ந்து வரும் வினபாக்களுக்கு விடட 
    ±ØÐ¸.

(«) þôÀ¼ò¾
¢ý º¡Ãõ ±ýÉ?



      _______________________________________________________________________
   (2 ÒûÇ¢)

(¬)  «îº¡Ãò¾¢ü¸¡É ãýÚ ¸¡Ã½í¸¨Ç ±ØÐ¸.
      
      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________
(3 ÒûÇ¢)

(þ)  þÐ ¦¾¡¼÷À¡É ¯ÁÐ ¸ÕòÐ¨Ã¨Â 30 ¦º¡ü¸Ç¢ø ±ØÐ¸.

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________
(10 ÒûÇ¢)

À¡¸õ 2
[45 ¿¢Á¢¼õ]

À¢Ã¢× ®  :  À¨¼ôÀ¡ì¸õ
(30 ÒûÇ¢)

14  ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²§¾Ûõ ´ýÈ¨Éô ÀüÈ¢ 150 ¦º¡ü¸Ç¢ø 
    µ÷ ±ØòÐôÀÊÅò¨¾ ±ØÐ¸.

(i) ´üÚ¨Á ±ýÛõ ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ´ýÈ¨É ±ØÐ¸.

(ii) ¯õ ÀûÇ¢Â¢ø þÂí¸¢ÅÕõ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸Æ¸õ ÓýÉ¢ýÚ ¿¼ò¾¢Â ¾Á¢ழ்மமபாழி 
முகபாம் ÀüÈ¢ µ÷ «È¢ì¨¸ ¾Â¡÷ ¦ºö¸.

(iii) “  எனளன ¦À¡ýÉ¢,    இபளதபவழததவனள பளளளப மடநளததவ?     இனளற ஏனள இவளவளவ நநரமள?
    கடதலள வகபளப இரகளதகனளற நந தசவலளலவபலளனலநய?”    எனளற வநளததமள வரவததமவககள
      நகளளவபகள கனணகனளதள ததவடதளத அமளமவவகளக எனளன பதபலள தசவலளவததனளற

  ததரபயவமலள வபழபதளதகளதகவணளடரநளதவளள ¦À¡ýÉ¢.    அபளநபவத அஙளக வநளத ... 

     இவளவவற ததவடஙளகமள ஒர சபறகனதயபனன எழதப மடகளகவமள.  




