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State Purpose of Worksheet – III Term Examination [2018 – 2019] 

  [KG Class work/Home Assignment/Alternate Class work/Internal Assessment/Continuous Assessment/Unit Test/Cycle Test/Revision Test/Mid Term Examination/Term Examination/Preboard] 

 

விடைகடை விடைத்தாைில் மை்டும் எழுதவும் 

Answers to this paper must be written on the paper provided separately. 

You will not be allowed to write during the first 10 minutes. 

This time is to be spent in reading the question paper. 

The time given at the head of this paper is the time allowed for writing the answers. 
 
 

This paper comprises of two sections: Section A and Section B. 

Attempt all the questions from Section A. 

Attempt three questions from Section B. 

The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ] 

 
 

Section – A [30 Marks] 

 
Attempt all questions 

 

                                          அடைத்து விைாக்களுக்கும் விடையைிக்கவும் 

Question 1 

            Write a short composition in tamil of approximately 175 words on any one of the following    

topics.                                                                                                                                                   [10]                                                                                                                                                    

           பிை்வரும் தடலப்புகைில் ஏததனும் ஒை்டைக் குறித்து 175 வார்த்டதகளுக்கு   

மிகாமல் கை்டுடர ஒை்டை எழுதுக.  

i)   “கல்வியின் சிறப்பு”  என்னும் தலலப்பில் கட்டுலை ஒன்லற எழுதுக. 

 

ii)   “மலை  தன் வைலாறு கூறுதல்”  என்னும் தலலப்லபக் குறித்து கட்டுலை 

     ஒன்லற  எழுதுக.    (முன்னுலை உருவாகும் முலற, பயன்பாடுகள், முடிவுலை  

     என்பன  பபான்ற தகவல்கள் இடம் பபற்றிருக்க பவண்டும்) 
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iii)   “பாைக்்காத பயிரும் பகட்காத கடனும் பாை்” என்னும் பைபமாழிலய லமயமாகக்        

        பகாண்டு  கலத  ஒன்லற  எழுதுக. 

 

 

iv)  கீதழ ககாடுக்கப்பை்டுை்ை பைத்திடை  உை்று த ாக்கி அதில் உமக்குத்  

      ததாை்றும்  கருத்துக்கடை  எழுதுக. 

 

 

                                                                                                           

                                                 

Question 2 

      Write a letter in Tamil in approximately 75  words on any one of the topics given below.          [5]                                                           

      கீதழ ககாடுக்கப்பை்டுை்ை தடலப்புகைில் ஒை்டைக் குறித்து 75  வார்த்டதகளுக்கு  

மிகாமல் கடிதம் ஒை்டை எழுதுக. 

i)    பதைவ்ில் முதல் மதிப்பபண் பபற்று மாநிலத்திபலபய முதலாவதாக வந்த உன்  

      நண்பலனப் பாைாட்டிக் கடிதம் ஒன்று எழுதுக  

   

ii)   உன் ஊைில் பதருவிளக்கு வசதி பவண்டி ஊைாட்சி மன்றத் தலலவருக்குக் கடிதம்  

எழுதுக. 

 

 

Question 3 

Read the passage given below and answer in Tamil the questions that follow, using your own words 

as for as possible. 

ககாடுக்கப்பை்ை உடர டைப் பகுதிடயப் படித்துணர் ்து அதை் கீழ் வரும் ஐ ்து 

விைாக்களுக்கும் உை் க ா ்த  டையில் விடை எழுதுக. 

                  ஒருநாள் அன்லன பதைசா சாலலயின் ஓைமாக நடந்து பசன்றாை.் அப்பபாது 

வழியில் மூதாட்டி ஒருவை ்சாலலயின் ஓைம் படுத்திருந்தாை.் அவை ்முகத்லதத் துணியால் 

மூடி இருந்தாை.் ஒரு லகயால் பூலனக் குட்டிலய அலணத்துக் பகாண்டு இருந்தாை.் 

அன்லன பதைசா அவைின் அருகில் பசன்று உற்று பநாக்கினாை.் பதாழுபநாயின் 

பகாடுலமயால் உண்டான பவதலன மூதாட்டியின் முகத்தில் பதைிந்தது. லககளில் 

விைல்கள் இல்லல. அன்லன பதைசா மனம் கலங்கினாை.் மூதாட்டியின் அருகில் பசன்று 

அவலைத் பதாட்டுத் தூக்கினாை.் ‘சாலல ஓைத்தில் படுத்து இருப்பது ஏன்?’ எனக் பகட்டாை.்  
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             ‘என்லனத் பதாடாதீைக்ள். என் பநாய் உங்களுக்கும் பதாற்றிக் பகாள்ளும். என் 

உறவினைக்பள என்லன பவறுத்து விலக்கி விட்டனை.் என்னுடன் பபசுவதில்லல. என்லனக் 

கண்டாபல ஒடுகின்றனை.் இந்தப் பூலன மட்டுபம என்னுடன் இருக்கிறது’ என அழுதாை ்

மூதாட்டி. 

               இதலனக் பகட்ட அன்லன பதைசா கண்ணீை ் விட்டாை.் இவலைப் பபால 

ஆயிைக்கணக்கான பநாயாளிகள் உதவி பசய்ய யாருமின்றி வாடுவலதக் கண்டாை.் 

அக்காலத்தில் பதாழுபநாய் கடுலமயான பதாற்று பநாயாகக் கருதப்பட்டது. கருலண 

உள்ளம் பகாண்ட அன்லன பதைசா அவைக்ளுக்குத் பதாண்டு பசய்ய முடிபவடுதத்ாை.் 

தமது இறுதிக் காலம் வலை பிறருக்காகபவ வாை்ந்தாை.்  

                 மக்களுக்குச ் பசய்யும் பணிபய இலறவனுக்குச ் பசய்யும் பணி என்று 

வாை்ந்தாை.் அதனால் அலமதிக்கான பநாபல் பைிசு அவலைத் பதடி வந்தது. 

விைாக்கை்:  

    i)    அன்லன பதைசா எங்கு பசன்றாை?் எலதப் பாைத்்தாை?்       [2] 

    ii)   அன்லன பதைசா பதாழுபநாயின் கடுலமலய மூதாட்டியிடம் எப்படி பதைிந்து  

          பகாண்டாை?்              [2] 

   iii)   தன் உறவினைக்லளக் குறித்து மூதாட்டி கூறியது என்ன?         [2]                                                                                                                                        

   iv)   மூதாட்டிலயப் பாைத்்த அன்லன பதைசா எடுத்த முடிவு என்ன?        [2]                                                         

   v)    அன்லன பதைசா இலறவனுக்குச ்பசய்யும் பணியாக எலத எண்ணினாை?் அவலைத் 

பதடி  வந்தது எது?                                                   [2]  

        

Question 4 

     Answer the following according to the instructions given. 

அடைப்பில் ககாடுக்கப்பைை் விடைகடைத் ததர ்்கதடுத்துக் தகாடிை்ை இைத்டத  

 ிரப்புக. 

         i)     பகுபதத்தின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்லக ___________ (ஐந்து / ஆறு)                  [1]                                                                     

         ii)   பசால்லின் முதலில் நின்று பபாருள் தருவது ___________ (சாைிலய / பகுதி)    [1] 

         iii)   எட்டாம் பவற்றுலமக்கு ____________ இல்லல. (பகுதி / உருபு)      [1] 

         iv)   ஐந்தாம் பவற்றுலமயின் உருபு ________ (அது / இல்)        [1] 

         v)    ஒரு பசால்லின் அலனத்து எழுத்துக்களும் மாறினாலும் பபாருள்         

மாறுபடாமல் இருப்பது__________ ( இறுதிப்பபாலி / முற்றுப்பபாலி)     [1] 
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Section – B [30 Marks] 

Attempt any three questions for this session 

               பின்வருவனவற்றில் ஏபதனும் மூை்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விலட எழுதுக 

Question 5 

           தமக்கு முன்னால் அமைந்்திருந்த இளவைசைக்ள் இருவலையும் மாறி மாறி பாைத்த்     

          புலவை.் நான் உங்கள் தந்லதயின் பநருங்கிய நண்பன் என்பது உங்களுக்கு  

          நன்றாகத் பதைியும்.   

                                                                                                                                                                                                                        

விைாக்கை்: 

     i)   பசாைை ்குலத்துக்கு ஏற்படும் அவமானம் எதுபவன்று புலவை ்கூறுகின்றாை?்                [2]                                                                                                 

     ii)  பவலப்பலன அலைத்து வா என்று கூறிய பநடுங்கிள்ளிக்குக்  

          கிலடத்த  பதிபலன்ன?                             [2]                                                                                             

    iii)   எது பலகவைக்ளுக்கு மகிசச்ிலயக் பகாடுக்கும் என பபாத்தியாை ்கூறினாை?்            [3]                                                                                                                                                                                           

    iv)   விபைதீ முடிவு எது என இளவைசைக்ளிடம் பபாத்தியாை ்கூறினாை?்                                   [3]                                                                                                                                            

 

Question 6 

      பபாலைத் பதாடங்க நீண்ட காலம் ஆகாது பவலலகள் விலைவாக நலடபபற்று   

வருகின்றன. இன்னும் ஐந்து அல்லது ஆறு நாட்களில் மன்னை ் பபாலைத் பதாடங்கி 

விடுவாை ்என்று நிலனக்கிபறன் என்றான் பவலப்பன்.      

விைாக்கை்: 

    i)    மூலப் பலடகலளத் தவிை இளவைசைக்ளின் பலடயில் பசைந்்தவைக்லளக் கூறுக.   [2] 

    ii)   நாகபவலை ்எப்பபாது வருவாை ்எனக் பகட்டதற்கு அந்துவனாை ்கூறிய பதில்       

என்ன?               [2]                                                                                                                                              

    iii)   இளவைசைக்ள் இருவரும் தம்பக்கம் பசைந்்த பலடவீைைக்ளுக்கு ஊக்கம் ஊட்டும்    

வலகயில் பபசியது என்ன?                                          [3] 

   iv)    இளவைசைக்ள் ஏன் அைண்மலனக்குச ்பசல்ல பவண்டாம் என அந்துவனாை ் 

கூறினாை?்            [3]                                                                                                                                                    
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Question 7 

       சிறுபிள்லளத் தனமாக நடந்து பகாள்பவைக்லள பவறு எப்படி நடத்துவது? நாலள 

இந்த நாட்லட ஆளப் பபாகிற உங்களிடம் அதற்குைிய பக்குவபமா முதிைச்ச்ிபயா 

இல்லல. நீங்கள் இருவரும் எடுப்பாை ் லகப்பிள்லளகளாகி வீணாகி விடுவீைக்பளா 

என்று எனக்குக் கவலலயாகி இருக்கிறது.     

விைாக்கை்: 

     i)    குறும்பலடத் தலலவைின் மனக்குலற என்ன?         [2]                         

    ii)     பலடக்கலக் பகாட்டில் என்றால் என்ன?                             [2] 

    iii)    பசாை மன்னை ்ஏன் மாறுபவடத்தில் இளங்கண்ணன் வீடட்ிற்குச ்                            

            பசல்வதாக  பநடுங்கிள்ளி  கூறினான்?             [3] 

    iv)   ஆட்சிப் பபாறுப்லபப் பற்றி பசாை மன்னை ்இளவைச்ைக்ளிடம்       

           கூறியலத எழுதுக               [3] 

 

Question 8 

       ஆமாம் அைபச, இது பவதலன தரும் நிகை்சச்ிதான். இவ்வளவு காலம் உங்கள் நிைலிபல   

        வாை்ந்து வந்த எங்களுக்கு இப்பபாது நலடபபறும் நிகை்சச்ிகள் பபைிய துன்பத்லதத்   

        தருகின்றன. 

 

விைாக்கை்: 

i) உலறயூைக்் பகாட்லடயில் எவ்வலகப் பலடகள் பபாருக்காக அணிவகுத்து நிறுதத்ப்  

பட்டு இருந்தன?              [2] 

ii) பபாருக்கு தயாைாய் நின்று பகாண்டிருந்த மன்னலைப் புலவைக்ள் எதற்காக 

சந்திக்க  

வந்ததாக கூறினாைக்ள்?            [2] 

iii) நாகபவலரும் அந்துவனாரும் கூடாைத்தின் பவளிபய கண்ட காட்சி என்ன?    [3] 

iv) பபாைில் கிலடக்கும் பவற்றி பதால்வி குறித்து புல்லாற்றூை ்எயிற்றியனாை ்

மன்னைிடம்  

என்ன கூறினாை?்             [3] 

 
 

 
                                                                            


