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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 120 words on any one of the 

following topics.                     [10] 

பிை்வரும் தடலப்புகைில் ஏததனும் ஒை்டைக் குறித்து 120 வார்த்டதகளுக்கு 

மிகாமல் கை்டுடர ஒை்டை எழுதுக.     

i) “இயற்கை ஒரு வரப்பிரசாதம்”  என்னும் தகைப்பிை் ைட்டுகர ஒன்கற எழுதுை. 
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ii) “ைணினி தன் வரைாறு கூறுதை்”  என்னும் தகைப்கபை் குறித்து ைட்டுகர  

 ஒன்கற எழுதுை.  

 (முன்னுகர,ததாற்றம், அதன் வளரச்ச்ி, பயன்பாடுைள், முடிவுகர என்பன  தபான்ற     

 தைவை்ைள் இடம் பபற்றிருை்ை தவண்டும்) 

 

iii) ‘தபாதுபமன்ற மனதம பபான் பசய்யும் மருந்து” என்னும் பழபமாழிகய 

கமயமாைை் பைாண்டு ைகத ஒன்கற எழுதுை. 

 

iv) கீதழ பைாடுை்ைப்பட்டுள்ள படத்திகன  உற்று தநாை்கி அதிை் உமை்குத் ததான்றும்    

ைருத்துை்ைகள எழுதுை.  

 

                                    

Question 2 

Write a letter in Tamil in approximately 50  words on any one of the topics given below. [5]                     

கீதழ ககாடுக்கப்பை்டுை்ை தடலப்புகைில் ஒை்டைக் குறித்து 50  வார்த்டதகளுக்கு 

மிகாமல் கடிதம் ஒை்டை எழுதுக. 

i) உனை்குத் ததகவயான நூை்ைகளப் பதிவு அஞ்சலிை் அனுப்பிதத்ரும்படி   

பதிப்பைத்தாருை்குை் ைடிதம் எழுதுை.   

 

ii) உன் ஊரிை் நகடபபறும் திருவிழாகவை் ைாண வரும்படி உன் நண்பனுை்குை் 

ைடிதம் எழுதுை. 
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Question 3 

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

own words as for as possible. 

ககாடுக்கப்பை்ை உடரநடைப் பகுதிடயப் படித்துணர்ந்து அதை் கீழ் வரும் ஐந்து 

விைாக்களுக்கும் உை் க ாந்த நடையில் விடை எழுதுக.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                ைாந்தியடிைளுை்குத் தமிழ் நாட்டின் மீதும் தமிழ் மை்ைள் மீதும் மிகுந்த அன்பு 

உண்டு. சமுதாய மறுமைரச்ச்ி, தீண்டாகம ஒழிப்பு, பபண்ைள் முன்தனற்றம் 

முதலியவற்றுை்ைாைவும் அவர ்பாடுபட்டார.் எளிகமகய ஓர ்அறமாைப் தபாற்றினார.் 

              ைாந்தியடிைள் தமை்கும் தமிழுை்கும் உள்ள பதாடரக்பப் பற்றி பைமுகற 

கூறியுள்ளார.் பதன்னாப்பிரிை்ைாவிை் வாழ்ந்த ைாைத்திை் தமிழ் பமாழிகயை் ைற்ைத் 

பதாடங்கியதாைை் கூறியுள்ளார.் ஜி.யு.தபாப் எழுதிய தமிழ்ை் கைதயடு தம்கமை் 

ைவரந்்ததாைவும் கூறியுள்ளார.் திருை்குறள் அவகரை் ைவரந்்த நூைாகும்.  

                1937 ஆம் ஆண்டு பசன்கனயிை் இைை்கிய மாநாடு ஒன்று நகடபபற்றது. 

அம்மாநாட்டுை்குை் ைாந்தியடிைள் தகைகம வகிதத்ார.் உ.தவ.சாமிநாதர ் வரதவற்புை் 

குழுத் தகைவராை இருந்தார.் உ.தவ.சாமிநாதரின் உகரகயை் தைட்ட ைாந்தியடிைள் 

மகிழ்ந்தார.் ‘இந்தப் பபரியவரின் அடி நிழலிை் இருந்து தமிழ் ைற்ை தவண்டும் என்னும் 

ஆவை் உண்டாகிறது’ என்று கூறினார ்ைாந்தியடிைள்.       

விைாக்கை்: 

i) ைாந்தியடிைள் எவற்றிற்பைை்ைாம் பாடுபட்டார?்            [2] 

ii) ஜி.யு.தபாப் எழுதிய நூை் எது?அந்நூை் யாகரை் ைவரந்்தது?       [2] 

iii) இைை்கிய மாநாடு எங்கு, எப்பபாழுது நகடபபற்றது? அதற்குத் தகைகம வகிதத்வர ்

யார?்               [2] 

iv) இைை்கிய மாநாட்டின் வரதவற்புை் குழுத ்தகைவராை இருந்தவர ்யார?்   [2]  

v) உ.தவ.சாமிநாதரின் உகரகயை் தைட்ட ைாந்தியடிைள் என்ன கூறினார?்    [2] 

Question 4 

   Answer the following according to the instructions given. 

அடைப்பில் ககாடுக்கப்பைை் விடைகடைத் ததரந்்கதடுத்துக் தகாடிை்ை இைத்டத 

நிரப்புக. 

i) இடம் _______ வகைப்படும். (இரண்டு / மூன்று)         [1] 

        

ii) பாை் என்பதன் பபாருள் ________ (பிரிவு / முகற)                    [1] 

 

iii) ‘வந்தன’ என்னும் பசாை் அஃறிகணயிை் ___________ ை் வரும்     

(ஒன்றன்பாை் / பைவின்பாை்)                      [1] 

 

iv) ‘நாம்’ என்பது __________ கயை் குறிை்கும். ( ஒருகம / பன்கம)       [1] 

 

v) முை்ைாைங்ைளுள் ஒன்று ____________ (எதிர ்/ மகறவு)                  [1] 
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Section –B [30Marks] 

Attempt any three questions 

               பின்வருவனவற்றிை் ஏததனும் மூை்று வினாை்ைளுை்கு மட்டும் விகட எழுதுை 

Question 5 

   

உழவரை்ள் இயற்கைை்கும் தம்முடன் உகழதத் ைாை்நகடைளுை்கும் இந்நாளிை் நன்றி 

பதரிவித்து மகிழ்கின்றனர.் எனதவ இவ்விழாகவ உழவர ்திருநாள் என்றும் கூறுவர.்  

 

விைாக்கை்:  

i) தபாகிப்பண்டிகை எதற்ைாைை் பைாண்டாடப் படுகிறது?      [2] 

ii) உழவரை்ள் ஏன் மாடுைளுை்கு நன்றி பசலுத்துகின்றனர?்      [2] 

iii) ைாணும் பபாங்ைகை மை்ைள் எவ்வாறு பைாண்டாடுகின்றனர?்    [3] 

iv) பபாங்ைை் திருநாளின் சிறப்புைகள எழுதுை.       [3] 

 

Question 6 

  மனிதர ்வாழ்விை் வணிைம் பபரும்பங்கு வகிை்கிறது. வணிைம் இை்கைதயை் மனிதரை்ள்    

  தம் ததகவைகள எளிதாை நிகறதவற்றிை் பைாள்ளமுடியாது. வணிைம் பைவகைைளிை்      

  நகடபபறுகிறது.  

 

 விைாக்கை்: 

  

i) வணிைம் என்றாை் என்ன?          [2] 

ii) சிறுவணிைப் பபாருட்ைள் யாகவ?          [2] 

iii) பண்டமாற்று முகறை்கு எடுத்துை்ைாட்டு தருை.       [3] 

iv) பழந்தமிழர ்ஏற்றுமதி இறை்குமதி பசய்த பபாருடை்ள் யாகவ?     [3]  

 

Question 7   

               ஐந்து இரதங்ைள் உள்ளதாை் இவ்விடத்திற்குப் பஞ்சபாண்டவர ்இரதம் என்று     

                பபயர.் இகவ எை்ைாம் என் ைாைத்திை் உருவாை்ைப்பட்டகவ என்றார ்மாமை்ைர.் 

 விைாக்கை்:     

i) இரதை் தைாயிை் பற்றி விளை்குை.         [2] 

ii) சிற்பை்ைகையின் வகைைள் குறித்து எழுதுை.       [2] 

iii) அரச்ச்ுனன் தபசு-குறிப்பு எழுதுை.         [3] 

iv) ஆைாய ைங்கை குறித்து எழுதுை.          [3] 
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Question 8 

   இன்று ைாகை நம் சிகறசச்ாகைை்கு இளம்பபண் ஒருத்தி வந்தாள் அவள் கையிை் ஒரு    

   சிறிய பாத்திரம் இருந்தது.  
 

 விைாக்கை்: 

i) ‘தைாமுகி’  என்பதன் பபாருள் யாது?          [2] 

ii) மணிபை்ைவத் தீவு எவ்வாறு ைாட்சி அளித்தது?        [2] 

iii) அமுதசுரபியின் சிறப்பு யாது?            [3] 

iv) மணிதமைகை மன்னரிடம் தவண்டியது யாது?        [3] 
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