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    fhyhz;Lj; Njh;T 2019 : tpilf;Fwpg;Gfs; 
 
tFg;G : 10           ghlk; : jkpo; Kjy; jhs; 
fhyk; : 2.30kzp       kjpg;ngz;fs; : 100 
          (nra;As;> ciueil) 

       gFjp – I  (kjpg;ngz;fs; : 14) 

gyTs; njupf. (14X1=14) 

1.ஆ)கனிச்சாறு             2.அ)பாதிார் 

3.ஆ)கால்டுவலல்        4.ஈ)சருகும் 
சண்டும்    5.ஈ)வதால்காப்பிர் 
6.அ)காற்று  
7.ஆ)2,3 சரி        8.இ)வலற்மிவலற்கக 
9.இ)583           10.ஆ)னல்கயப்பாட்டு 
11.ஆ)திகன     
12.இ)கூத்தாற்றுப்பகை 
13.ஈ)வசால்யிகசஅரவபகை  
14.அ)சங்க இயக்கிம் 

 

         gFjp –II (kjpg;ngz;fs; : 20) 
          gpupT-1 
vitNaDk; Ie;jDf;F ,uz;L tupfSf;F 

kpfhky; tpilspf;f. (5x2=10) 

15.பாத ஸ்வைட் லங்கி கிகர 
ன்னும் உகாடும் வன்வபாருகர 
உருலாக்கி உள்ரது. எரு லினாடிக்கு 
10,000 லாடிக்ககாரருைன் 
உகாடும் அலர்களுக்கான 
வசகலக இகைம் னெயம் 
லறங்கும். 

16. லாருங்கள் ,அருங்கள் ,நயா, நீர் 
அருந்துங்கள். 

17.நான் கற்க லிரும்னம் வாறி- 
பிவஞ்சு வாறி .பிவஞ்சு வாறி 
இயக்கிங்ககரத் திழ்ப் 
படுத்துலதற்காக அதகனக் கற்க 
லிரும்னகிவமன். (பிமலற்கமனேம் 
ழுதயாம்) 

 18. துரிர், தரிர், னமி, வகாழுந்து   
குருத்து , வகாழுந்தாகை. 

 19.வதற்கு திகசியிருந்து லசீக்கூடி 
காற்று வதன்மல் காற்று ஆகும். ம் 
வசடி ,வகாடி ,ஆறு, கய 
,பள்ரத்தாக்கு னப் பய தகைககரத் 
தாண்டி லருலதால் வலகம் குகமந்து 
இதான காற்கமத் தருகிமது. 

 20. அ)உண்கான வசல்லம் து? 
(அல்யது) பிமர் துன்பம் தீர்ப்பது து? 

 ஆ)பன்வனடுங்காயாக க்கரால் 
லிரும்பப்படும் பார்ந்த ககயகரில் 
என்று கூறுக.  

 21.திழ் வாறிக்கு உரி நூல் 
திருக்குமள். அது உயகில் பய 
வாறிகரில் 
வாறிவபர்க்கப்பட்ைதால் உயகப் 
வபாதுகமாக உர்ந்தது. 

           gpupT-2 (5x2=10) 
vitNaDk; Ie;jDf;F ,uz;L tupfSf;FF 
kpfhky; tpilaspf;f. 
(28 MtJ tpdhtpw;Ff; fl;lhakhf tpilaspf;f.) 

22.குற்மம் நைக்கும் வபாது இடித்து 
திருத்தும், வபரிாரின் பாதுகாப்கபத் 
வதடிக் வகாள்ராத அசன். தன்கனக்  
வகடுக்க பககலர் வலறு ாரும் 
இல்யால் தாவன வகட்டு அறிந்து 
வபாலான். 

 23.   1.கூத்தர் 2.பாைர் 3.லிமயிர் 

 24.ருத்துலர் உையில் ற்படும் 
னண்கைக் கத்திால் அறுத்து 
சுட்ைாறம் அது நன்கக்கு ன்று 
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உைர்ந்து வநாாரி அந்த 
ருத்துலக வநசிப்பார். 

 25.னன்கனக்கும் னன்கன       

          - பறகக்கும் பறகாய் 

   வதன்னன் கவர  

வதன்னன் கவர 
-பாண்டி ன்னனின் 
கள் 

 வத்த  லைிகயம் 

     - ிகுதிான லைிகக் கப்பல்கள் 

 வநல்வயாடு நாறி வகாண்ை  

- வநல்கயனேம் வசர்த்து 
வதய்லத்தின் னன் 

 26.கறிந்த வபரும் வகள்லிினான்-  
குவசய பாண்டின். காதல் ிகு 
வகண்கினான் -இகைக்காைனார். 

 27.அறகார்ந்த வசந்திற 
,னன்கனக்கும் னன்கன னகிழ்த்த 
நறுங்கனி. (வபாருத்தான பிம) 

 28.னற்சி திருலிகன ஆக்கும்    

                     னற்மின்க  

இன்க னகுத்தி லிடும். 

 
 

           gFjp– III (kjpg;ngz;fs; : 50) 
 

            gpupT -1 (3X5 =15) 
 
vitNaDk; %d;wDf;F gj;J tupfSf;F kpfhky; 
tpilaspf;f. 
 

29.தகயலாகற இகயில் 
லிருந்தினருக்கு உைலரிப்பது நம் 
திழ் பாகக்கருதப்பட்டு லருகிமது. 
உண்பலரின் இைப்பக்கனம் லாகற 
இகயின் குறுகி பகுதினேம் , 
லயப்பக்கம் இகயின் லிரிந்த 
பகுதினேம் லவலண்டும்.இகயின் 
இைது ஏத்தில் உப்ன, ஊறுகாய், 
இனிப்ன  னதயானகலனேம் சிமி 
உைவு லககககரனேம் 
கலத்தனர்.இகயின் லயது ஏத்தில் 
காய்கமி, கீக, கூட்டு னதயான 
உைவு லககககர கலப்பர் . நடுலில் 
வசாறு கலத்து உண்ை லசதிாகப் 
பரிாறுலார். 

 30.இன்கம அமிலில் 
கண்டுபிடிப்னகள் னிதனுகை 
வலகயகக் குகமத்துலிட்ைது. 
னிதனுகை வநத்கத ிச்சப்படுத்தி 
து.இந்தித்தின் துகை இல்யால் 
அலனால் லாறனடிாது ன்ம நிகய 
இன்று ற்பட்டுள்ரது. இன்கம 
அமிலில் கண்டுபிடிப்னகள் 
னிதனின் னம உயக வம்பாட்டிகன 
ட்டும் ற்படுத்தினேள்ரது. ஆனால் 
அது  னிதனின் அக உைர்வுககர 
வம்படுத்தலில்கய. னித வநம் 
இன்று மந்துலிட்ைது. இந்திம் 
னிதனாய் வபானது. னிதன் 
இந்திாய் வபானது.( பிம லிகைனேம் 
ழுதயாம்) 

 31 1.பிள்கர வதன்னம்பிள்கர நட்டு 
கலத்வதன்.  

         2.லையி பகன லையி பார்த்வதன். 
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    3.நாற்று நாற்று நைப் பறகிவனன். 

    4.கன்று ாங்கன்று லாங்கிவனன். 

    5.கபங்கூழ் வசாரப்பிர் கூழ் 
பசுகாக இருந்தது. 

 32. 1. கிறக்கியிருந்து லசீும் காற்று 
வகாண்ைல்.2. வற்கியிருந்து லசீும் 
காற்று குைக்கு. 3. லைக்கியிருந்து 
லசீும் காற்று லாகை.4. வதற்கியிருந்து 
லசீும் காற்று வதன்மல். 

 

 33 tele ன்பது வதாகய ன்பகத 
குமிக்கிமது. ஆகவல telegraph, 
telephone,telescope,telemetry னதயி 
வசாற்கள் வாறிவபர்க்   வபாது, 
வதாகயக்காட்சி, வதாகயவபசி, 
வதாகயவநாக்கி,வதாகயஅரலில் 
ன்மலாறு னன்எட்டுகளுைன் 
வாறிவபர்க்கப்பட்ைன. இதற்கு 
ாமாக transcribe ,transfer,transform,transact 
ஆகிலற்கம வாறிவபர்க்கும்வபாது 
படிவடுத்தல் ,ாறுதல், உருாற்ம 
வசல்படுத்துதல் ன்மலாறு 
வாறிவபர்க்க படுகின்மன. இங்கு 
trans ன்ம னன்      கலத்து 
வாறிவபர்க்க லில்கய. னவல 
இைம் பார்த்து வாறிவபர்க்க 
வலண்டும்.  

 

       gpupT -2 (3x5 =15) 
vitNaDk; %d;wDf;F gj;J tupfSf;F kpfhky; 
tpilaspf;f. 
 

34.திழ் -னத்திறாய் லரர்ந்தது. 
னச்சங்கங்கள் லரர்க்கப்பட்ைது. 

ம்வபருங்காப்பிங்ககர 
அைிகயன்கராகப் வபற்மது. சங்கப் 
பயககில் அர்ந்திருந்த 
சங்கப்னயலர்கள் காக்கப்பட்ைனர். 

 கைல்- கைல் னத்திகனனேம் 
அிழ்தத்கதனேம் தருகிமது. 
வலண்சங்கு, சயஞ்சயம், பாஞ்சசன்ம் 
ஆகி னென்று லககான 
சங்குககரத் தருகிமது. ிகுதிாக 
லைிகக் கப்பல்கள் வசல்றம்படி 
இருக்கிமது. தன் அகயால் 
சங்கிகனத் தடுத்து நிறுத்துகிமது. 

 

 35.1907 ார்ச் பத்தாம் நாரில் 
வசன்கன லிக்வைாரிா அங்கில் 
அமிஞர் பயர் னன்னிகயில் நூறு 
வசல்ககர எவ வநத்தில் 
வசய்துகாட்டி, ‘சதாலதானி‘ ன்ம 
பாாட்கைப் வபற்மார்.  அதனால் 
வசய்குத்தம்பி பாலயர் ‘சதாலதானி‘ 
ன்று அகறக்கப்படுகிமார். 

 36  இைம்  

   கயபடுகைாம் ன்னும் நூயில் 
கூத்தன் ,கூத்தரிைத்தில்  ஆற்றுப் 
படுத்தும் இைத்தில் அகந்துள்ரது. 

 வபாருள் லிரக்கம் 

 நன்னனின் சிற்றூரில் வநய்ில் 
வலந்த ாிசத்தின் வபாரிகயனேம் 
திகனச் வசாற்கமனேம் உைலாகப் 
வபறுலரீ்கள். ன்று கூத்தன் கூத்தர் 
இைத்தில் ஆற்றுப்படுத்துகிமான். 
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 37. ருத்துலர் உையில் ற்பட்ை 
னண்கை கத்திால் அறுத்துச் சுட்டு 
லிட்ைாறம் அது நன்கக்வக! ன்று 
உைர்ந்து ,வநாாரி ருத்துலகவ 
வநசிப்பார் .இதுவல இவ்வுலக 
லிரக்குலதாகும். 

 38. னதற்வபாருள் 

  நியம் -காடும் காடு சார்ந்த இைம்     

  சிறுவபாழுது- ாகய  

  வபரும்வபாழுது- கார்காயம் 

 கருப்வபாருள் -ன -னல்கயப் ன 
உரிப்வபாருள்- இருத்தல் இருத்தல் 
நிித்தம். 

 

        gpupT -3 (4x5 =20) 
midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;f. 

39.அ)திருலிகராைற் னாைம்  

     -பஞ்வசாதி னனிலர்   

   ஆ)னத்வதாடுத்தல் - உாவகஸ்லரி  

    இ)பரிபாைல்    -  கீந்கதார்  

    ஈ)திருக்குமள்   - திருலள்ளுலர்  

உ)காசிக்காண்ைம்-அதிலீா 
பாண்டிர் 

40.1.சின்னனூர்   

   2.இாாைம் -காபாதம் 

 3.”ாபாதம் திழ்ப்படுத்தும் 
துானரி சங்கம் கலத்தும்” ன்னும் 
சின்னனூர் வசப்வபட்டுக் குமிப்ன 
சங்க காயத்திவயவ திறில் 

வாறிவபர்ப்ன இருந்தகதப் 
னயப்படுத்துகிமது 

4. துக 

5.வபருங்ககத, சலீகசிந்தாைி   
கம்பாாைம் ,லில்யிபாதம் 

 41 லாரால் அறுத்துச் சுடினும் 
ருத்துலன் பால்  

ாராத காதல் வநாாரன் வபால் 
ாத்தால்  

ீராத் துர்தரினும் லித்துலக் 
வகாட்ைம்ா! நீ 

 ஆரா உனதருவர பார்ப்பன் 
அடிவவன. 

        (அல்யது) 

 

சிறு தாம்ன வதாடுத்த பசகயக் 
கன்மின்   உறுதுர் அயல் வநாக்கி, 
ஆய்கள் நடுங்கு சுலல் அகசத்த 
ககள்,” கக வகாடுங்வகாற் 
வகாலயர் பின்நின்று உய்த்த 

இன்வன லருகுலர், தார்” ன்வபாள் 
நன்னர் நன்வாறி வகட்ைனம். 

 42.அன்பின் று வதய்லம் அன்கன 
வதசா.பண்பின் று உருலம் அன்கன 
வதசா. இக்கம் லறீ்மிருக்கும் 
வபன்கன. தனக்வகன லாறால் 
பிமருக்காக லாழ்ந்த உள்ரம். 
வசகலக்காக தன் வதகலககர 
ல்யாம் மந்தலர்.( பிமவும் 
ழுதயாம்) 
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43.அ)லடீ்டுக்கு லந்த உமலினர்ககர 
லாருங்கள், அருங்கள், நயா, நீர் 
அருந்துங்கள், குடும்பத்தில் 
அகனலரும் நயா னக்வகட்டு 
இனி னகத்வதாடு லவலற்வபன். 
அலர்களுக்குப் பிடித்த உைலிகனச் 
வசய்து தகயலாகற இகய வபாட்டு 
அலக உண்ை 
கலப்வபன்.உபசரிப்பில் இனிப்ன, உப்ன 
காய்கமி, வபாரில் ,கூட்டு ற்றும் 
அலர்களுக்குப் பிடித்த உைவு 
ஆகிலற்கம அன்பாகப் 
பரிாறுவலன். அலர் உண்டு னடிக்கும் 
லக அலர் அருகிவயவ 
அர்ந்திருப்வபன். அலர் கக கழுவும் 
வபாழுது குலகரின் நீக டுத்துக் 
வகாடுப்வபன். கக துகைக்க 
துண்கைனேம் டுத்துக் வகாடுப்வபன். 
அலர் வசல்றம்வபாது ங்கள் லடீ்டில் 
தங்கி வசல்றங்கள் ன்று அன்ன 
லார்த்கத கூறுவலன். (வபாருத்தான 
பிம கருத்துக்ககரனேம் ழுதயாம்) 

(அல்யது) 

ஆ)ம்வபரும் னதங்கரில் ிகுந்த 
வபாற்மல் வகாண்ைது.  காற்று 
இல்யால் ந்த எரு உிரினனம் 
லாற னடிாது. காற்மில்யால் ந்த 
எரு வபாருளும் இங்க னடிாது. 
காற்மில் காற்மாகய னெயம் 
ின்சாத்கதக் வகாடுக்கும்.இத்தகக 
ஆற்மகய நான் வகாண்டிருந்தாறம், 

வதாறிற்சாகயகரியிருந்து லரும் 
னகக, லாகனங்கரியிருந்து லரும் 
னகக, குரிரூட்டிகரிருந்து லரும் னகக 
ஆகிலற்மால் ாசகைந்து நான் 
கருத்துப் வபாவனன்.( வபாருத்தான 
பிம வசய்திகளும் ழுதயாம்) 

44.அ)1.jkpiHg; bgz;zhft[k;> bgz; 

bja;tkhft[k;> fliy Milahff; 

bfhz;ltshft[k;>vj;jpira[k; g[fH;kzf;f 

,Ue;jts; vd;W Re;judhh; jkpH;j;jhia 

thH;j;Jfpd;whh;. 

 2.jha;bkhHpna! bre;jkpnH!eWq;fdpna!cyfpd; 

nguunr! ghz;oad; kfns! jpUf;Fwspd; g[fnH! 

gj;Jg;ghl;L> vl;Lj;bjhif> fPH;f;fzf;F> 

rpyg;gjpfhuk;> kzpnkfiy Mdtns! vd;W 

bgUQ;rpj;jpudh; jkpH;j;jhia thH;j;Jfpd;whh;. 
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