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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல  தமி  - ப ட  ேத  
ச ப  2021  -  இர டாமா  றா  ப வ  

ைற: இல கிய  
தா : Drama for Effective Communication 

Time: 3 hours                  Maximum Marks : 75 

Section - A 

Answer all the questions:               (20 x 1 = 20) 
I. Choose the best Answer: 

1. __________ is the cleverest character in the Merchant of Venice. 
(a) Antonio   (b) Portia   (c) Shylock      

2. Tubal is another Jew, a friend of 
(a) Shylock   (b) Lorenzo   (c) Bussanio 

3. _________ is the character in The Merchant of Venice. 
(a) Nerrisa   (b) Portia    (c) Antonio 

4. Nerrisa marries Bassanio’s friend _____________ 
(a) Gobbo   (b) Gratiano   (c) Jessica 

5. ____________ is asked to draw the curtains? 
(a) Royal Merchant  (b) The Prince Morocco (c) Belmont  
 

II. Fill in the blanks: 
6. Shylock initially says his demand for a “pound of flesh” was meant as : _________ 
7. Portia’s Cousin name _______________ 
8. ______________ is the real Villain in The Merchant of Venice. 
9. ______________ is a female protagonist of Shakespeare’s The Merchant of Venice. 
10. _______________ is the daughter of Shylock. 

 
III. Match the following: 

11. Jessica   - A) Money Lender 
12. The Neapolitan Prince - B) Doctor Bellario 
13. Portia   - C) Shylock 
14. Shylock   - D) Antonio 
15. Bassanio   - E) Italy  

 

IV. Identify the Synonyms: 
16. Mercy 

(a) Pity   (b) love   (c) affection 
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17. antisemitic 
(a) unpopular  (b) liked   (c) bigoted 

18. ‘strange’ identify the antonyms of 
(a) familiar   (b) unfamiliar   (c) eccentric 

19. ‘escape’ identify the antonyms of: 
(a) incur   (b) capture   (c) imprisonment 

20. ‘bitter’ identify the antonyms of: 
(a) Sour   (b) Sweet   (c) acrid 
  

 
Section - B 

 
Write short notes on any Five of the following :         (5 x 5 = 25) 

21. (a) Why does Antonio agree to Shylock’s terms for the loan? 
(or) 

(b) Why does Shylock demand Antonio’s flesh instead of money? 
22. (a) What is the main theme of the play? 

(or) 
(b) What are the 4 Main plots in the play the merchant o Venice? 

23. (a) Why is the case brought before the Duke of Venice? 
(or) 

(b) Who is disguised as the learned counsellor? Why has he come to the court of Venice? 
24. (a) Describe the theme of the play The Merchant of Venice? 

(or) 
(b) Why is the trial scene importance in the merchant of Venice?  

25. (a) What is the difference between Portia and Jessica in the play? 
(or) 

(b) How is Jessica different from her father? 
 

Section - C 
Write briefly on any Three of the following:       (3x10 = 30) 

26. Justify Shylock’s demand for revenge against Antonio. 
27. How do you view Bassanio’s Courtship of Portia? 
28. What is the broader thematic relevance of the three caskets? 
29. Is Shylock a victim, a Villain, or some combination of both? - Explain. 
30. Character Sketch of Antonio. 
 

------------- 
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2. Tubal is another Jew, a friend of 
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3. _________ is the character in The Merchant of Venice. 
(a) Nerrisa   (b) Portia    (c) Antonio 

4. Nerrisa marries Bassanio’s friend _____________ 
(a) Gobbo   (b) Gratiano   (c) Jessica 

5. ____________ is asked to draw the curtains? 
(a) Royal Merchant  (b) The Prince Morocco (c) Belmont  
 

II. Fill in the blanks: 
6. Shylock initially says his demand for a “pound of flesh” was meant as : _________ 
7. Portia’s Cousin name _______________ 
8. ______________ is the real Villain in The Merchant of Venice. 
9. ______________ is a female protagonist of Shakespeare’s The Merchant of Venice. 
10. _______________ is the daughter of Shylock. 

 
III. Match the following: 

11. Jessica   - A) Money Lender 
12. The Neapolitan Prince - B) Doctor Bellario 
13. Portia   - C) Shylock 
14. Shylock   - D) Antonio 
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17. antisemitic 
(a) unpopular  (b) liked   (c) bigoted 

18. ‘strange’ identify the antonyms of 
(a) familiar   (b) unfamiliar   (c) eccentric 

19. ‘escape’ identify the antonyms of: 
(a) incur   (b) capture   (c) imprisonment 

20. ‘bitter’ identify the antonyms of: 
(a) Sour   (b) Sweet   (c) acrid 
  

 
Section - B 

 
Write short notes on any Five of the following :         (5 x 5 = 25) 

21. (a) Why does Antonio agree to Shylock’s terms for the loan? 
(or) 

(b) Why does Shylock demand Antonio’s flesh instead of money? 
22. (a) What is the main theme of the play? 

(or) 
(b) What are the 4 Main plots in the play the merchant o Venice? 

23. (a) Why is the case brought before the Duke of Venice? 
(or) 

(b) Who is disguised as the learned counsellor? Why has he come to the court of Venice? 
24. (a) Describe the theme of the play The Merchant of Venice? 

(or) 
(b) Why is the trial scene importance in the merchant of Venice?  

25. (a) What is the difference between Portia and Jessica in the play? 
(or) 

(b) How is Jessica different from her father? 
 

Section - C 
Write briefly on any Three of the following:       (3x10 = 30) 

26. Justify Shylock’s demand for revenge against Antonio. 
27. How do you view Bassanio’s Courtship of Portia? 
28. What is the broader thematic relevance of the three caskets? 
29. Is Shylock a victim, a Villain, or some combination of both? - Explain. 
30. Character Sketch of Antonio. 
 

------------- 



  
 

 

 

     தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்பத்துலற – சிற்பக்கலலப் பயிற்சிக்கூடம் 

பட்டயப் படிப்பு - முதலாமாண்டு 

திசம்பர்  2021 ததர்வுகள் 

Paper – 1 – English 

காலம்: 3 மணி                          உயரளவு மதிப்பபண்:75 

 

Answer any Five of the following questions:                                                  5x15=75 

 

1. Mention different strategies for vocabulary development. 

2. Explain the importance of Parts of Speech. 

3. How are tenses essential for English. 

4. Define action verbs with examples. 

5. Explain transitive and intransitive verbs with examples. 

6. Trace the essential elements to write a good paragraph. 

7. Write a note on paragraph writing. 

8. Explain Jargon with example. 

 

---------------- 
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தா : PROSE FOR EFFECTIVE COMMUNICATION 
 

Time : 3 hrs                                   Max. Marks: 75
   

SECTION-A 
       I. Choose the best answer out of the given options:     (10 x 2 = 20)  

 
1. C.E.M.Joad was an inhabitant of_______ 

a) Russia  b) France  c) London  d) Germany 
2. I Have  Dream, speech by Martin Luther King Jr, that was delivered on_______ 

a) Aug.28,1963 b) Sep.28,1963 c) Mar.28,1963 d) Feb.28,1963 
3. Big Bang Theory_______ 

a) Abdul Kalam b) Martin Luther c) George Gamow d) Tagore 
4. Who bought wrong man to paradise_______ 

a) Thornley  b) Tagore  c) Vivekananda  d) Joad 
5. Desmond Morris is an_______ 

a) essayist  b) dramatist  c) anthropologist d) poet 
II. Fill in the Blanks: 
6. Joad’s The Story of Civilization is one of the best examples of the _______ 

a) Irony   b) Metaphor  c) Cliché  d) Simile 
7. Who wrote the story a wrong man in worker’s paradise_______ 

a) Jesse Owens b) Milton  c) Joad   d) Vivekananda 
8. Who said the famous quote I Have a Dream_______ 

a) Vivekananda  b) Martin Luther King Jr. c) Abdul Kalam  d) Jesse Owen 
9. Who is missile man of India_______? 
 a) Abdul Kalam b) Vivekananda  c) Martin Luther King d) Nehru 
10. There are three main groups of oils: animal, vegetable and _______ 
 a) Petrol  b) Diesel  c) Minerals  d) Coconut Oil 
III. Match the following: 
11. C.E.M.Joad  - A. Naked Ape 
12. George Gamow - B.Martin Luther King Jr. 
13. Abdul Kalam  - C.Civilization 
14. Tagore   - D.Worker’s Paradise 
15. I Have a Dream - E.Unity of Minds 
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IV.Identify the Synonyms: 
16. Paradise 
 a) Heaven b) Hell  c) Camelot 
17. Dream 
 a) Vision b) Fantasy c) Illusion  
18. ‘Unity’ identity the antonyms of: 
 a) Violence b) Difference c) Disunity 
19. ‘Naked’ identity the antonyms of: 
 a) Bare  b) Hidden c) Behind 
20. ‘Wrong’ identity the antonyms of: 
 a) Inaptly b) Right  c) Faultily 
 

SECTION-B 
Answer any FIVE questions.         (5 X 5 = 25) 
 

21.a) What are C.E.M. Joads views on civilization and history?     
  (or) 
b) What is the irony in The Fun They Had?  

22.a) What is the role of George Gamow in genetic code?      
   (or) 
b) Write an essay on G.C.Thornley’s ‘Oil’. 

23.a) Why do humans have no hair?-Discuss       
   (or) 
b) What is the moral of Abdul Kalam? 

24.a) Why is the man viewed wrong in the worker’s paradise?     
   (or) 
b) Why did Jesse Owens become so tensed afterwards? 

25.a) What was Vivekananda’s message to the world?      
   (or) 
b) What is the apparent purpose of the speech ‘I Have a dream’? 
 

SECTION-C 
 

Answer any THREE questions                  (3 X 10 =30) 
26. According to C.E.M. Joad why did man invent machines?-Explain 

27. How does G.C.Thornley bring out the various uses of Oil and its history? 

28. Write an essay on A.P.J.Abdul Kalam’s “Unity of Minds”. 

29. In “A Wrong Man in Worker’s Paradise,” why is the torrent in the workers’ paradise silent? 

30. What persuasive techniques are used in Martin Luther King’s “I Have a Dream” speech? 

--------------- 
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 Time : 3 hrs                       Marks : 75
  

SECTION-A 
       I. Choose the best answer out of the given options:    (10 x 2 = 20)  

 
1. C.E.M.Joad was an inhabitant of_______ 

a) Russia  b) France  c) London  d) Germany 
2. I Have  Dream, speech by Martin Luther King Jr, that was delivered on_______ 

a) Aug.28,1963 b) Sep.28,1963 c) Mar.28,1963 d) Feb.28,1963 
3. Big Bang Theory_______ 

a) Abdul Kalam b) Martin Luther c) George Gamow d) Tagore 
4. Who bought wrong man to paradise_______ 

a) Thornley  b) Tagore  c) Vivekananda  d) Joad 
5. Desmond Morris is an_______ 

a) essayist  b) dramatist  c) anthropologist d) poet 
II. Fill in the Blanks: 
6. Joad’s The Story of Civilization is one of the best examples of the _______ 

a) Irony   b) Metaphor  c) Cliché  d) Simile 
7. Who wrote the story a wrong man in worker’s paradise_______ 

a) Jesse Owens b) Milton  c) Joad   d) Vivekananda 
8. Who said the famous quote I Have a Dream_______ 

a) Vivekananda  b) Martin Luther King Jr. c) Abdul Kalam  d) Jesse Owen 
9. Who is missile man of India_______? 
 a) Abdul Kalam b) Vivekananda  c) Martin Luther King d) Nehru 
10. There are three main groups of oils: animal, vegetable and _______ 
 a) Petrol  b) Diesel  c) Minerals  d) Coconut Oil 
III. Match the following: 
11. C.E.M.Joad  - A. Naked Ape 
12. George Gamow - B.Martin Luther King Jr. 
13. Abdul Kalam  - C.Civilization 
14. Tagore   - D.Worker’s Paradise 
15. I Have a Dream - E.Unity of Minds 
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IV.Identify the Synonyms: 
16. Paradise 
 a) Heaven b) Hell  c) Camelot 
17. Dream 
 a) Vision b) Fantasy c) Illusion  
18. ‘Unity’ identity the antonyms of: 
 a) Violence b) Difference c) Disunity 
19. ‘Naked’ identity the antonyms of: 
 a) Bare  b) Hidden c) Behind 
20. ‘Wrong’ identity the antonyms of: 
 a) Inaptly b) Right  c) Faultily 
 

SECTION-B 
 Answer any FIVE questions:         (5 X 5 = 25) 
 

21.a) What are C.E.M. Joads views on civilization and history?     
  (or) 
b) What is the irony in The Fun They Had?  

22.a) What is the role of George Gamow in genetic code?      
   (or) 
b) Write an essay on G.C.Thornley’s ‘Oil’. 

23.a) Why do humans have no hair?-Discuss       
   (or) 
b) What is the moral of Abdul Kalam? 

24.a) Why is the man viewed wrong in the worker’s paradise?     
   (or) 
b) Why did Jesse Owens become so tensed afterwards? 

25.a) What was Vivekananda’s message to the world?      
   (or) 
b) What is the apparent purpose of the speech ‘I Have a dream’? 
 

SECTION-C 
Answer any THREE questions:                   (3 X 10 =30) 

26. According to C.E.M. Joad why did man invent machines?-Explain 

27. How does G.C.Thornley bring out the various uses of Oil and its history? 

28. Write an essay on A.P.J.Abdul Kalam’s “Unity of Minds”. 

29. In “A Wrong Man in Worker’s Paradise,” why is the torrent in the workers’ paradise silent? 

30. What persuasive techniques are used in Martin Luther King’s “I Have a Dream” speech? 

-------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலலத்  தமிழ் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021  -  மூன்றாமாண்டு ஐந்தாம் பருவம் 

துலற: இலக்கியம் 

   தாள்: அகராதியியல் - ஓர் அறிமுகம் 

காலம்: 3 மைி                  உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:            (10 x 2 = 20) 

1. பலக்சிகாலஜி என்பதன் பசாற்பபாருள் யாது? 

2. அகராதி என்னும் பசால்லல முதன்முதலில் லகயாண்டவர் யார்? 

3. தகாசம் என்பது எலதக் குறிக்கும்? 

4. நிகண்டு என்றால் என்ை? 

5. பழஞ்பசால் குறித்து எழுதுக? 

6. குறிப்பான்கள் குறித்து எழுதுக? 

7. கலலக்களஞ்சியம் விளக்கம் தருக? 

8. அகராதி வலகலயக் குறிப்பிடுக? 

9. திட்டமிடல் என்றால் என்ை? 

10. அகராதி  திட்டம் என்றால் என்ை? 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

II. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:               (5 x 5 = 25) 

11. (அ) தமிழகராதி ஆய்வு வளர்ச்சி குறித்து வலரக? 

(அல்லது) 

(ஆ) கலலக்களஞ்சியம் எத்தலை வலகப்படும்? 

12. (அ) ஒரு பமாழி அகராதி குறித்து வலரக?  

(அல்லது) 

(ஆ) பன்பமாழி அகராதி குறித்து எழுதுக? 

13. (அ) நிகண்டுகளின் ததாற்றம் பற்றி விளக்குக? 

(அல்லது) 

(ஆ) ஒலிக்குறிப்பு அகராதி குறித்து எழுதுக? 

14. (அ) இருபமாழி அகராதி வலககள் குறித்து எழுதுக? 

(அல்லது) 

(ஆ) அகர வாிலச குறித்து வலரக? 

15. (அ) துலற அல்லது பிாிவுக் குறிப்பான் குறிப்பு வலரக? 

(அல்லது) 

(ஆ) இலக்கை விளக்கக் குறிப்புக் குறித்து எழுதுக? 

 

பாடக் குறிமட்டு எண் 
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பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

III. எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் விலடயளிக்க:    (3x10 = 30) 

16. அகராதி வலகப்பாடு கலலக்களஞ்சியம் குறித்து விவாிக்க. 

17. பசால்வலக அகராதி பற்றி பதாகுத்துலரக்க. 

18. விளக்கக் குறிப்புகள் குறித்து கட்டுலர வலரக. 

19. திட்டமிடலும் தரவு மூலச் தசகாிப்பும் குறித்து கட்டுலர வலரக. 

20. பதிவு வாிலச முலறலய வலகப்படுத்துக. 

 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
    அறிவிய  – ப ட  ேத      

திச ப  2021 – தலாமா  த ப வ  
ைற: ழ  ம  ைக அறிவிய     

 தா : 1 - அ பைட  ழ  அறிவிய  
                          Paper – 1 - Fundamentals of Environmental Science 

Time: 3Hrs                                                                                                    Max: 75 Marks 
ப தி - அ /  SECTION - A   

அைன  வினா க  விைடயளி க.      (20 X 1 = 20) 
Answer All the questions:                                                                           

1. Source of energy in the biosphere is 
a) Producer  b) Decomposer c) Sunlight  d) Heat of earth 
உயி ேகாள தி ள ஆ ற  ஆதாரமாக விள வ  
அ) உ ப தியாள  ஆ) சிைத யிாி  இ) ாிய ஒளி  ஈ) மியி  ெவ ப  
 

2. Lithosphere is reservoir of 
a) Carbon  b) Oxygen  c) Nitrogen  d) Phosphorous 
க ேகாள தி  ேத கமான   
அ) காிம     ஆ) பிராணவா   இ) தைழ ச   ஈ) எாிய  
 

3. Ozone layer occurs in 
a) Ionosphere  b) Stratosphere c) Thermosphere d) Troposphere 
ஓேசா  படல  காண ப வ   
அ) அயனி ம டல    ஆ) பாைற ம டல    
இ) ெவ ப ம டல    ஈ) ெவ ப வளிம டல  
 

4. Carbon is found in lithosphere as 
a) Carbohydrate b) Carbonic Acid   c) Carbon    d) Carbonate 
க ேகாள தி  காண ப  காிமமான   
அ) மா ெபா   ஆ) கா பானி  அமில  
இ) காிம      ஈ) கா ேபாேன  
 

5. The importance of ecosystem lies in 
a) flow of energy                         b) cycling of materials   
c) both the above                         d) none of the above 

ழ  அைம பி  கிய வ  இதி  உ ள  
அ) ஆ ற  ஓ ட    ஆ) ெபா களி  ழ சி 
இ) ேமேல உ ள இர   ஈ) ேம கா  எ  இ ைல 
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6. Trophic levels are formed by 
a) only plants b) only animals c) only carnivore d) organism linked in food chains 
ஊ ட நிைல  எதனா  உ வாகி றன 
அ) தாவர களினா  ம    
ஆ) வில களினா  ம    
இ) வில ணி          
ஈ)  உண  ச கி யி  இைண க ப ட உயிாின  
 

7. __________ is not generally seen in biodiversity hotspots. 
a) Lesser interspecific competition     b) Loss of diversity  
c) Species richness                         d) Endemism 
ப யி  ெப க ெச ைம  ப திகளி  இைவ ெபா வாக  
காண ப வதி ைல. 
அ) ைற த ப ச இன களிைட ேபா   
ஆ) ப க த ைமைய இழ த  
இ) சி றின வள க   
ஈ)  விய  
 

8. _________ is one of the most prevalent hotspots of biodiversity in India. 
a) Himalayas     b) Western Ghats      c) Ganges     d) None of the above 
இ தியாவி  ப யி  ெப க  அதிக  உ ள ெச ைம  ப திகளி  ஒ . 
அ) இமயமைல   ஆ) ேம  ெதாட சி மைலக   
இ) க ைக    ஈ) ேம கா  எ  இ ைல 

9. __________ is an example of ex-situ conservation. 
a) Sacred groves   b) Wildlife sanctuary c) National Park     d) Seed bank 
 

------------ ற  பா கா பி கான ஒ  உதாரணமா . 
அ) னித ேதா க    ஆ) வனவில  சரணாலய   
இ) ேதசிய கா    ஈ) விைத வ கி 

10. Which of these is the most effective means of Conserving Biodiversity? 
a) Preserve habitats                                           
 b) Get rid of predators   
c) Census species during the breeding season       
d) Vaccinate species against diseases 
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இவ றி  ப யி  ெப க ைத  பா கா பத கான மிக  சிற த வழி ைற 
எ ? 
அ) வா விட கைள  பா கா த   
ஆ) ேவ ைடயா பவ கைள அக த  
இ) இன ெப க கால தி  சி றின களி  கண ெக   
ஈ) சி றின களி  காண ப  ேநா க  எதிரான த சி 
 

11. The integration of several sciences such as ecology and genetics to sustain 
biological diversity at all levels is known as  
a)  Conservation Biology  b) Restoration Ecology c) Ecology d) 

Bioremediation 
 

அைன  நிைலகளி  உயிாிய  ப க த ைமைய நிைலநி வத  
ழ ய  ம  மரபிய  ேபா ற பல அறிவிய களி  ஒ கிைண பாக  

அறிய ப வ   
அ) பா கா  உயிாிய   
ஆ) ம சீரைம  ழ ய   
இ) ழ ய   
ஈ) உயிாிவழி  சீரா க  
 

12. Placing of the threatened animals and plants in a special care unit for protection  is 
called ________. 
a) Ex-situ conservation        b) In-situ conservation  
c) Wildlife sanctuary                    d) National Park  
 

அ த  உ ளான வில க  ம  தாவர கைள சிற  பராமாி  
பிாிவி  பா கா பி காக ைவ ப  ________ என அைழ க ப கிற . 
அ) ற  பா கா     ஆ) அக  பா கா   
இ) வனவில  சரணாலய   ஈ) ேதசிய  கா 
 

13. What happens to species diversity as we move away from the equator towards the 
pole? 
a) Increases b) Decreases c) Unchanged   d) None of the above 
நா  ம திய ேரைகயி  வ ைத ேநா கி நக ேபா  சி றின களி  
ப க த ைம  எ ன நட ?  
அ) அதிகாி கிற    ஆ) ைறகிற  
இ) மாறா     ஈ) ேம கா  எ  இ ைல 
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14. A community is defined as 
a) All the different species that live in an ecosystem   
b) All the non-living things in an ecosystem  
c) All the members of the same species  
d) The average number of species in an ecosystem 
 

ஒ  ச க  என வைரய க ப வ   
அ) ஒ  ழ  அைம பி  வா  அைன  ெவ ேவ  இன க  
ஆ) ஒ  ழ  அைம பி  உ ள அைன  உயிர ற ெபா க  
இ) ஒேர இன ைத  ேச த அைன  உ பின க  
ஈ) ஒ  ழ  அைம பி  உ ள சி றின களி  சராசாி 
 

15. How many types of ecological succession are there? 
a) One  b) Two c) Three d) Four 
எ தைன வைகயான ழ ய  ெதாட சிக   உ ளன? 
அ) ஒ  ஆ) இர  இ)  ஈ) நா  
 

16. In ecological succession, the intermediate developmental phase is known as 
a) Sere    b) Mutation   c) Climax d) Ecesis 
 

ழ ய  ெதாட சியி , இைடநிைல வள சி  க ட  என அைழ க ப வ   
அ) தாவர ெதாட நிைல    ஆ) பிற   
இ) இ தி நிைல    ஈ) நிைல ப த  
 

17. The plants occurring together with a similar ecology in definite strata are called: 
a) Periodicity    b) stratification   c) Floristic d) Vitality  
தி டவ டமான ப நிைலகளி  ஒேர மாதிாியான ழ ய ட  ஒ றாக நிக  
தாவர க  இ வா  அைழ க ப கி றன: 
அ) கால ைறைம ஆ) ப நிைல ஆ க    
இ)   நிைல   ஈ) உயி ச தி 
 

18. The number of individuals of species in a unit area is called: 
a) Abundance    b) Density   c) Frequency  d) Cover 
ஒ  அல  ப தியி  உ ள சி றின களி  தனி எ ணி ைகயான  இ வா  
அைழ க ப கிற : 
அ) மிைகைம   ஆ) அட தி 
இ) நிக ெவ    ஈ) தைழபர  
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19. The species which have high number and large volume are: 
a) Dominance    b) Fidelity   c) Constancy    d) Presence 
 

அதிக எ ணி ைக ம  ெபாிய அள  ெகா ட இன களான   
அ) ஓ த ைம  ஆ) ந பக த ைம  
இ) நிைல த ைம  ஈ) இ  
 

20. A species that occurs in 90% or more of the stand is: 
a) Fidelity    b) Dominance   c) Constancy   d) Presence 
 

90% அ ல  அத  ேம ப ட நிைலகளி  காண ப  இன களான   
அ) ந பக த ைம    ஆ) ஓ த ைம  
இ) நிைல த ைம    ஈ) இ  

 
SECTION -  B  /  ப தி - ஆ 

Answer All the questions:                                                                            (5 X 5 = 25) 
அைன  வினா க  விைடயளி க: 
 

21. A. Explain the composition of Lithosphere. 
க ேகாள அ கி  அைம ைப விள க . 

Or 
            B. Define Hydrosphere and explain its characteristics. 

நீ ேகாள  வைரய  அத  ப கைள விள . 
 

22. A. Write short note on types of Biodiversity. 
ப யி  வைகக  றி  சி  றி  வைரக. 

Or 
B. What is Ecological Pyramid? Explain. 

ழ  பக  எ றா  எ ன? விள க. 
 

23. A. Mention the roles of Genomics in biodiversity conservation. 
ப யி  பா கா பி  மரபிய  ப கைள  றி பிட . 

Or 
B. What is In-situ conservation? Explain.  
அக  பா கா  எ றா  எ ன? விள க. 

 
24. A. What is Ecological Niche? Explain its significance. 

ழ  சி வா விட  எ றா  எ ன? அத  கிய வ ைத விள க. 
Or 
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B. Define Keystone Species. Explain its importance with example. 
கிய வ சி றின க  வைரய .  அத  கிய வ ைத உதாரண ட  

விள க. 
 

25. A. How are phytoplankton and periphyton are sampled? Explain. 
தாவர மிதைவ யிாிக  ம  பாசி  யிாி ெற த  எ வா  
ேம ெகா ள ப கிற ? விள க. 

Or 
B. Describe sampling of animal population. 
வில களி  இன திர  ெற த  றி  விவாி க. 

 
SECTION - C   /ப தி - இ 

Answer Any Three the questions:                                                              (3 X 10 = 30) 
 வினா க  ம  500 ெசா க  மிகாம  விைட எ க. 

 
26. How Biosphere is composed? Explain in detail. 

உயி ேகாள  எ வா  உ வா கி ற ? விாிவாக விள க. 
 

27. Describe the types of Ecosystems. 
ழலைம பி  வைககைள விவாி க . 

 

28. Explain Ex-situ conservation in detail. 
அக  பா கா  ைறக  றி  விாிவாக விள க. 
 

29. What is Ecological Succession? Explain in detail. 
ழ ய  ெதாட சி எ றா  எ ன? விாிவாக விள க . 

 

30. What are the quantitative characters of plant community? Explain in detail. 
தாவர ச க தி  ப பள க  யாைவ? விாிவாக விள க . 

 
-------------- 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்-10 

பதுகலன - னாறு தட்டத் தர்வு 

ிசம்தர் 2021  -  இண்டாாண்டு பன்நாம் தபைம் 

துலந: கடல்சார் னாறு ற்றும் கடல்சார் தால்லில் 

ாள்: அபைங்காட்சிகில் 

கானம்: 3 ி                  உபவு ிப்ததண்: 75 

தகுி – அ 

அலணத்து ிணாக்கலக்கும் ிலடபிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒபைிலடத் தாிவு ிணாக்கள்: 

1. ிழ்ாட்டின் பல் அசு அபைங்காட்சிகம் து? 

(அ) தசன்லண அசு அபைங்காட்சிகம் (ஆ) ஞ்சாவூர் கலனக்கூடம்    

(இ) காஞ்சிபும் அசு அபைங்காட்சிகம் (ஈ) துல காந்ி அபைங்காட்சிகம் 

2. கடல்சார் அபைங்காட்சிகம் ிகத்ில் ங்குள்பது? 

(அ) ால்னபும் (ஆ) துல  (இ) ாகப்தட்டிணம் (ஈ) தசன்லண 

3. உனகின் ிகப்ததபைம் அபைங்காட்சிகம் து? 

(அ) கல்கத்ா ிக்தடாாிா அபைங்காட்சிகம் 

(ஆ) நூர்ன்ததர்க் தசி அபைங்காட்சிகம் 

(இ) ிக்தடாாிா ற்றும் ஆல்தர்ட் அபைங்காட்சிகம் 

(ஈ) ாட்டர் டவுன் ஆர்தணிர் அபைங்காட்சிகம் 

4. பெதணஸ்தகா உனக ாடுகபிலடத இல ஊக்குித்து பைகின்நது? 

(அ) அணு ஆாய்ச்சித் துலநில் ட்டும் 

(ஆ) கல்ி, அநிில் தண்தாடு ற்றும் தாடர்புத் துலநில் ஒத்துலப்பு 

(இ) நூனக தம்தாட்டுத் துலநில் ஒத்துலப்பு 

(ஈ) கடனாய்வுத் துலநில் ஒத்துலப்பு 

5. ‘தநால்’ ன்ந அந்ஸ்து ததற்ந அபைங்காட்சிகம் ந்காில் உள்பது. 

(அ) தல்ததர்ன் (ஆ) தாாீஸ்  (இ) காண்டன்  (ஈ) சிக்காதகா 

6. ஒபி, ஒலி காட்சி பனாக காணும் சி தசய்ப்தட்டுள்ப பல் இந்ி அபைங்காட்சிகம் 

ங்கு உள்பது. 

 (அ) தகாா  (ஆ) தாாீஸ்  (இ) பம்லத  (ஈ) தடல்லி 

7. ஆஸ்ிதலி இாணு அபைங்காட்சிகம் தாடங்கப்தட்ட ஆண்டு து? 

 (அ) 1941  (ஆ) 1942  (இ) 1949  (ஈ) 1889 

8. தாஸ்டன் அபைங்காட்சிகம் ந் ஆண்டு ற்தடுத்ப்தட்டது? 

 (அ) 1791  (ஆ) 1792  (இ) 1793  (ஈ) 1870 

9. சிற்தங்கலப றுசீலப்பு தசய்பெம் ிறுணம். 

 (அ) அதாிக்கன் இன்ஸ்டிடிபெட் ஃதார் கன்சர்தசன் ஆஃப் ஹிஸ்டாிக் அண்ட்  

ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ஸ் 

(ஆ) காதலிபும் சிற்தக் கல்லூாி 

தாடக் குநிபட்டு ண் 

DMH 8231 
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(இ) ததங்கலர் வீணக் கலனக்கூடம் 

(ஈ) னண்டன் கலனப்தள்பி 

10. 1909 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்ால்டுக்கு தாதல் தாிசு ந் துலநில் ங்கப்தட்டது? 

(அ) இனக்கிம் (ஆ) ிகம்  (இ) கிம்  (ஈ) திில் 

 

II. ததாபைத்துக: 

11. (அ) 1925  - 1) தசின்ட் ஜார்ஜ் அபைங்காட்சிகம் 

(ஆ) 1958  - 2) அாி தால்லில் அபைங்காட்சிகம் 

(இ) 1951  - 3) சனார் ஜங் அபைங்காட்சிகம் 

(ஈ) 1948  - 4) தடக்கன் கல்லூாி அபைங்காட்சிகம் 

அ) 4 3 1 2  ஆ) 2 1 4 3  இ) 1 3 2 4  ஈ) 4 3 2 1 

12. (அ) னண்டன் - 1) அபைங்காட்சிகம் 

(ஆ) ததாக்தனா - 2) தகாா ாின அபைங்காட்சிகம் 

(இ) தணாஜி  - 3) கடற்தலட ிாண அபைங்காட்சிகம் 

(ஈ) ிபேசஸ் தகாில்- 4) இற்லக னாறு அபைங்காட்சிகம் 

அ) 2 1 3 4  ஆ) 2 1 4 3  இ) 1 4 3 2  ஈ) 4 3 2 1 

13.  (அ) கிபைஷ்கிாி - 1) ாவுதலி ததாபைட்காட்சி 

(ஆ) னண்டன் - 2) தன்ணாட்டு ாதணாலி கண்காட்சி 

(இ) ததர்லின் - 3) கிநிஸ்டல் ாபிலக கண்காட்சி 

(ஈ) குித்துலந - 4) அகின இந்ி ாங்கிக் கண்காட்சி 

அ) 4 3 1 2  ஆ) 1 2 3 4  இ) 4 3 2 1  ஈ) 2 3 4 1 

14. (அ) சி.சிாபர்த்ி - 1) காப்தாட்சிர், அபைங்காட்சிகம் 

(ஆ) கூ.ா.ஸ்ரீணிாசன் - 2) கலன னாற்நாசிாிர் 

(இ) தக.ி.இான்  - 3) இக்குர்,த அபைங்காட்சிகம் 

(ஈ)  ன்.ஹாிாாா - 4) தால்லில் அநிஞர் 

அ) 2 1 3 4  ஆ) 4 1 2 3  இ) 4 3 2 1  ஈ) 2 1  4 3  

15. (அ) ணிம்   - 1) லம், காாீம், காி 

(ஆ) கணிம்   - 2) காி தசர்ங்கபால் ஆணல 

(இ) உிாிணம்  - 3) இற்லகாண தசர்ல 

(ஈ) காிம்   - 4) இசாணம் 

அ) 2 1 4 3  ஆ) 1 4 2 3  இ) 4 3 2 1  ஈ) 3 1 4 2 

III. சாிா / நா தர்ந்தடுக்க. 

16. ாில் பூங்கா அநிில் அபைங்காட்சிகத்ில் தசர்க்கப்தடும். 

17. இந்ி திவுச் சட்டம் 1908 ன்று ங்கப்ததறும். 

18. தகுப்தாய்வு ன்தது ஒபை லனப்தில் தாடர்புலட கல்கலபக் கண்டுதிடிப்தாகும். 

19. தார்லாபர்கபின் தாத் லக 23 ஆகும். 

20. தப்தாணி பனம் தப்திலன அபிடப்தடுகிநது. 
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தகுி – ஆ 

(ிபக்க பலந ிணாக்கள்) 

அலணத்து ிணாக்கலக்கும் 200 தசாற்கலக்கு ிகால் ிலடபிக்க:      (5 x 5 = 25) 

21. (அ) கல்கத்ா ததாிக்க அபைங்காட்சிகத் தாற்நம் தற்நி லதுக. 

(அல்னது) 

(ஆ) புதுக்தகாட்லட அசு அபைங்காட்சிகத்ின் சிநப்புகலப லதுக. 

22. (அ) அபைங்காட்சிகங்கபின் லககலப லதுக. 

(அல்னது) 

(ஆ) தால்லில் சட்டங்கள் தற்நி சிறுகுநிப்பு லக. 

23. (அ) அபைங்காட்சிக காடசிப்தடுத்லின் தாில்நுட்தங்கலப ிாிக்க. 

(அல்னது) 

(ஆ) கண்காட்சி அலப்பு தற்நி சுபைக்காக லதுக. 

24. (அ) ஒபை அபைங்காட்சிகத்ின் கட்டடத் தலல ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) அபைங்காட்சிகக் கல்ி தற்நி சுபைக்காக ிபக்குக. 

25. (அ) அகாய்வுப் ததாபைட்கலப வ்ாறு தாதுகாக்கனாம்? 

(அல்னது) 

(ஆ) காத்லும் ீட்டலும் தற்நி சுபைக்காக லதுக. 

 

தகுி – இ 

(ிபக்க பலந ிணாக்கள்) 

லதநம் பன்று ிணாக்கலக்கு ட்டும் 400 தசாற்கலக்கு ிகால் ிலடபிக்க: (3x10 = 30) 

26. ததாதுாண அபைங்காட்சிகக் தகாட்தாடுகலப லதுக. 

27. அட்டலப்தடுத்துல் பலந தற்நி ஒபை கட்டுல லக. 

28. காட்சிப்தடுத்லின் ததாதுக்தகாட்தாடுகலப ிபக்குக. 

29. அபைங்காட்சிக தனாண்லப் தற்நி ிபக்குக. 

30. காத்ல் ததாதுக்தகாட்தாடுகள் குநித்து ிாிாக ிபக்குக. 

 

------------- 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்-10 

முதுகலனத் ிழ் - தட்டத் தர்வு 

ிசம்தர் 2021  -  இண்டாாண்டு மூன்நாம் தரும் 

துலந: இனக்கிம் 

ாள்: அந இனக்கிம் 

கானம்: 3 ி                  உபவு ிப்பதண்: 75 

தகுி – அ 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் ிலடபிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

1. பசற்காி பசய்ார் ார்? 

(அ) சிநிர்  (ஆ) பதாிர்  (இ) துநி  (ஈ) சான்தநார் 

2. ிாிகடுகம் நூலின் ஆசிாிர் ார்? 

(அ) ஔலார் (ஆ) ள்ளுர்  (இ) காாிாசான் (ஈ) ல்னாணார் 

3. ிண்டாலக் பகாண்டாடும் வீடு எது? 

(அ) முக்ி  (ஆ) பாில்  (இ) தாய்  (ஈ) குடி 

4. ஞாணாசிாிணின் பதருலலக் குநிப்திடும் நூல் எது? 

(அ) ானடிார் (ஆ) தபாி  (இ) ல்ி  (ஈ) ீிநூல் 

5. “பௌத்ிம்” – பதாருள் ாது? 

(அ) இன்பசால் (ஆ) உடல்னம் (இ) தகாதம்  (ஈ) தசி 

 

II. தல்ிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

6. இருலனக் பகாள்பி ார்? 

(1) முட்டாள்  (2) ததாலசக்கான் (3) ஒன்நிலான் (4) பசல்ந்ன் 

(அ) 1 ட்டும் சாி (ஆ) 2, 4 சாி  (இ) 3 ட்டும் சாி (ஈ) 4 ட்டும் சாி 

7. புல்ன் அகு இன்ணாது எது? 

(1) லணின்ல (2) ந்லின்ல (3) சுற்நின்ல  (4) ட்தின்ல 

(அ) 1, 2 சாி  (ஆ) 2, 3 சாி  (இ) 2 ட்டும் சாி (ஈ) 4 ட்டும் சாி 

8. பசல்ம் எணப்தடுது ாது? 

(1) கல்ி  (2) பதாருள்  (3) வீடுததறு  (4) ட்பு 

(அ) 1, 2 சாி  (ஆ) 2 ட்டும் சாி (இ) 3, 4 சாி  (ஈ) 3 ட்டும் சாி 

9. தாகம் திள்லபின் கானம் எது? 

(1) 17 ஆம் நூற்நாண்டு   (2) 18 ஆம் நூற்நாண்டு 

(3) 19 ஆம் நூற்நாண்டு   (4) 20 ஆம் நூற்நாண்டு 

(அ) 1 ட்டும் சாி (ஆ) 2 ட்டும் சாி (இ) 3 ட்டும் சாி (ஈ) 4 ட்டும் சாி 

10. புி ஆத்ிசூடிின் ஆசிாிர் ார்? 

(1) ஔலார் (2) தாிார்  (3) தாிாசன்  (4) சிபதருான் 

(அ) 1,2  சாி  (ஆ) 2 ட்டும் சாி (இ) 3 ட்டும் சாி (ஈ) 4 ட்டும் சாி 

தாடக் குநிமட்டு எண் 

DLT 3313 
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III. பதாருத்துக: 

11. (அ) ிருக்குநள்  - 1) தாிாசன் 

(ஆ) சிறுதஞ்சமூனம்  - 2) ிருள்ளுர் 

(இ) ன்பணநி  - 3) தாகம்திள்லப 

(ஈ) ீிநூல்   - 4) சிப்திகாசர் 

(ஈ) ஆத்ிசூடி  - 5) காாிாசான் 

அ) 2 5 4 3 1 ஆ) 2 3 4 1 5  இ) 5 4 3 2 1  ஈ) 1 2 3 4 5 

12. (அ) பதாருட்தால்  - 1) 39 அிகாம் 

(ஆ) இன்தத்துப்தால் - 2) 40 அிகாம் 

(இ) ானடிார்  - 3) 25 அிகாம் 

(ஈ) தபாி  - 4) 70 அிகாம் 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 3 2 1  இ) 2 3 4 1  ஈ) 3 4 1 2 

13. (அ) சமுணிர்கள் - 1) இன்ணா ாற்தது 

(ஆ) கதினர்   - 2) ானடிார் 

(இ) குகுருதர்  - 3) தாிார் 

(ஈ) புி ஆத்ிசூடி  - 4) ீிபநி ிபக்கம் 

அ) 2 1 4 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 2 4 1 2  ஈ) 4 2 3 1 

14.  (அ) ீத்ார் பதருல - 1) புி ஆத்ிசூடி 

(ஆ) ன்ல தத்ல் இன - 2) ீிநூல் 

(இ) ாலப் தடிப்தித்ல் - 3) ிருக்குநள் 

(ஈ)  தம் புதுல பசய் - 4) ிாிகடுகம் 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 3 1 2  இ) 3 4 2 1  ஈ) 2 3 4 1  

15. (அ) ஐந்து சிநி தர்கள் - 1) ள்பனார் 

(ஆ) ல்லிலசப் புனர் - 2) ஔலார் 

(இ) சுத் சன்ார்க்கம் - 3) சிறுதஞ்சமூனம் 

(ஈ)  சிா  - 4) கதினர் 

அ) 3 4 1 2  ஆ) 3 4 1 2  இ) 1 2 3 4  ஈ) 4 3 1 2  

 

IV. ருக்க ிணாக்கள்: 

16. உறுிக்கூற்று (உ): ீாின்நி அலாது உனகு 

காம்     (கா):உனக உிர்கள் அிால் காக்க 

(அ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி  

(இ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று 

(ஈ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

17. உறுிக்கூற்று (கூ): ிாிகடுகம், சிறுதஞ்சமூனம் உடல் னம் ததணும் நூல்கள் 

காம்    (கா): பசால்னப்தடும் அநபநிகள் அநிாலலப் ததாக்கும். 
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(அ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி 

(இ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று 

(ஈ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி  

18. உறுிக்கூற்று (உ): சாி இண்டு ஒி தநில்லன – ஔலார்  

காம்     (கா): ர்ம் பசய்தார்; ர்ம் பசய்ார் 

(அ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று  

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி 

(இ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

19. உறுிக்கூற்று (உ) : ாய் ந்லல ங்கல் 

காம்     (கா): பய்த்ிற்கு ஒப்தாார் 

(அ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று  

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

(இ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி 

20. உறுிக்கூற்று (உ): பான்லக்கு அஞ்தசல், புிண ிரும்பு, தம் புதுலபசய் 

காம்     (கா): புதுல ிரும்தி தாிார் 

(அ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி  

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி 

(இ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று 

(ஈ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

 

தகுி – ஆ 

(ிபக்க முலந ிணாக்கள்) 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு ிகால் ிலடபிக்க:       (5 x 5 = 25) 

21. (அ) ீத்ார் பதருல குநித்து ள்ளுர் கூறும் கருத்ிலண ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) கல்ிின் சிநப்பு குநித்து ிபக்குக. 

22. (அ) ிாிகடுகம் உர்த்தும் அநம் குநித் கருத்துக்கலப ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) சிறுதஞ்சமூனம் உர்த்தும் அநக்கருத்துக்கலப எழுதுக. 

23. (அ) சிப்திகாசர் ீிபநி ிபக்கம் குநித்து ிாிக்க. 

(அல்னது) 

(ஆ) “ிருருள் ிலல்” தற்நி ள்பனாாின் கருத்துக்கலப ிாிக்க. 

24. (அ) ஞாணாசிாிாின் பதருலகலப உர்த்துக. 

(அல்னது) 

(ஆ) ாலப் தடிப்தித்லின் பதருலகலப ிபக்குக. 



[4] 
 

25. (அ) தாிாசன் ஆத்ிசூடி உர்த்தும் புதுலகலப ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) பகாதாணா ஆத்ிசூடிின் ிகாட்டுல்கலபத் ருக. 

 

தகுி – இ 

(ிபக்க முலந ிணாக்கள்) 

எலதனும் மூன்று ிணாக்களுக்கு ட்டும் 400 பசாற்களுக்கு ிகால் ிலடபிக்க: (3x10 = 30) 

26. குநிப்தநில் குநித்து ள்ளுர் கருத்துக்கலப ிாிக்க. 

27. இன்ணா ாற்தது கூறும் கருத்துக்கலப ிபக்கி லக. 

28. ஔலார் ல்ி குநித்து ிபக்கி எழுதுக. 

29. ாய் ந்லல ங்கல் குநித்து ிாிக்க. 

30. புி ஆத்ிசூடிின் புட்சிக் கருத்துக்கலப ிாிக்க. 

 

 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல  தமி  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – இர டாமா  றா   ப வ  
ைற: இல கிய  

தா : அற இல கிய  கா பிய  
கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
I. அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

1. உ  வா பவேர உாிைமயாள  யா ? 
அ. ஆசிாிய   ஆ. உழவ   இ. சா ேறா    ஈ. நிலமக  

2. நால யா   ஆசிாிய  யா ? 
அ.தி வ வ    ஆ.ப மனா    
இ.கணிதேமதாவியா    ஈ. மாற  ெபாைறயனா  

3. மணிேமகைலயி  ஆசிாிய  யா ? 
அ.இள ேகாவ க    ஆ. சீ தைல சா தனா   
இ.சிவஞான னிவ    ஈ. உலகநாத  

4. ஆயிர  பைடக  தைலவ  யா ? 
அ. வா     ஆ.இராம   இ. க     ஈ. ாீவ  

5. ப தி இல கிய கால  எ ? 
அ.நாய க  கால   ஆ.ப லவ  கால  இ.கள பிர  கால  ஈ. ச க  ம விய கால  

II. ேகா ட இட ைத நிர க.  
6. பி ைச கார க  ஒளி கா  ெகா பவ  _________. 
7. __________ உ டா கி ற அழ  சிற ைடய .  
8. நீதிெநறி விள க _______ ெவ பா கைள  ெகா ட .  
9. ெதாட நிைல  ெச  என அைழ க ப வ  __________ 
10. தி நாைள ேபாவா  நாயனா ________ ல ைத  சா தவ .  

III. ெபா க. 
     11.  (அ) தி ற   - 1. நால நா  

(ஆ) சீவகசி தாமணி  - 2. உலக நீதி 
(இ) நால யா   - 3. நீதி  
(ஈ) ைர   - 4. மண  
அ) 1 2  3  4     ஆ)  4 3 2 1   இ)  4 2 3 1  ஈ) 3  4  1  2 

பாட  றி  எ  
IMATTLC-3 



[2] 

 

12.      (அ) சில பதிகார    - 1. சீ தைல சா தனா  
(ஆ) மணிேமகைல  - 2. தி த கேதவ  

(இ) சீவகசி தாமணி  - 3. ேச கிழா  

(ஈ) ெபாிய ராண   - 4. இள ேகாவ க  

அ) 2  3  4  1     ஆ)  4  1  2 3   இ) 1 2 3 4  ஈ) 2  1  3  4 

13.  (அ) சில பதிகார    - 1. தி நாைள ேபாவா  

(ஆ) மணிேமகைல  - 2. விமைலயா  இல பக  

(இ) சீவகசி தாமணி  - 3. அைட கல காைத 

(ஈ) ெபாிய ராண   - 4. சிைற ேகா ட  அற ேகா டமா காைத 

அ)1 2 3 4     ஆ)  4  3  2 1   இ) 3 4 1 2  ஈ) 3  4  2  1  

14.   (அ) சி றில கிய     -1.ப லவ  கால  

(ஆ) கா பிய     -2.கள பிர  கால  

(இ) ப தி இல கிய    -3. நாய க  கால  

(ஈ) அற இல கிய    -4. ேசாழ  கால  

அ) 3 4 2 1   ஆ ) 1 2 3 4   இ) 3 4 1 2  ஈ) 4 3  2  1  

15.   (அ) ளாமணி   - 1. க தியா  

(ஆ) நீலேகாி   - 2. ெபய  ெதாியவி ைல 

(இ) யேசாதா காவிய   - 3. ேதாலாெமாழி ேதவ  

(ஈ) உதயண மாரகாவிய  - 4. ெவ ணாவ  உைடேயா வா  

அ) 3 2 4 1   ஆ) 3 4 1 2   இ) 4 1 2 3  ஈ) 1 2 3 4  

IV. சாியா? தவறா? 
16.  ந லவ க  ெச த உதவி நிைல  ெப  விள . 

17. ெதாட நிைல  ெச  எ  அைழ க ப வ  மணிேமகைல. 

18. சில பதிகார  மணிேமகைல  இர ைட கா பிய க  ஆ . 

19. ேவ வ தைலவ  க . 

20. நாைள ேபாேவ  எ றதனா  தி நாைள  ேபாவா  எ ற ெபய  ெப றா . 
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ப தி – ஆ 

(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:           (5 x 5 = 25) 

21. தி றளி  சிற பிைன எ க. 
(அ ல ) 

சிவ பிரகாசாி  ந ெனறி  க கைள விவாி க. 
22. க வியி  சிற கைள நால யா வழி க. 

(அ ல ) 
மாடல  ேகாவலைன  பா  றிய ெச திகைள எ ைர க. 

23. மணிேமகைலயி  சிற பிைன  க. 
(அ ல ) 

சிைற ேகா ட ைத அற ேகா டமாக மா றியைத எ க. 
24. க படல திைன விவாி க. 

(அ ல ) 
இைறவ  தி நாைள  ேபாவாைர ஆ ெகா ட ெச திைய விவாி க.  

25. ப னி  ஆ வா கைள  ப றி விவாி க. 
(அ ல ) 

பரணி இல கிய  றி  எ க. 
 

ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3x10 = 30) 

26. பதிென  கீ கண  களி  நால யாாி   அைம  ைற விள க. 
27. இர ைட கா பிய க  றி  ஒ  க ைர வைரக. 
28. சிைற ேகா ட  அற ேகா டமாகிய காைதயி  ற ப  அற க கைள  ெதா  

எ க. 
29. விமைலயா  இல பக தி  ற ப  ெச திகைள எ  எ க. 
30. கா பிய க  றி  ஒ  க ைர வைரக. 

 
 
 

----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல வரலா  - ப ட  ேத  
திச ப  2021 – இர டாமா  றா   ப வ  

ைற: க ெவ ய  ம  ெதா ய  
தா : அற இல கிய  கா பிய  

கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
I. அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

1. உ  வா பவேர உாிைமயாள  யா ? 
அ. ஆசிாிய   ஆ. உழவ   இ. சா ேறா    ஈ. நிலமக  

2. நால யா   ஆசிாிய  யா ? 
அ.தி வ வ    ஆ.ப மனா    
இ.கணிதேமதாவியா    ஈ. மாற  ெபாைறயனா  

3. மணிேமகைலயி  ஆசிாிய  யா ? 
அ.இள ேகாவ க    ஆ. சீ தைல சா தனா   
இ.சிவஞான னிவ    ஈ. உலகநாத  

4. ஆயிர  பைடக  தைலவ  யா ? 
அ. வா     ஆ.இராம   இ. க     ஈ. ாீவ  

5. ப தி இல கிய கால  எ ? 
அ.நாய க  கால   ஆ.ப லவ  கால  இ.கள பிர  கால  ஈ. ச க  ம விய கால  

II. ேகா ட இட ைத நிர க.  
6. பி ைச கார க  ஒளி கா  ெகா பவ  _________. 
7. __________ உ டா கி ற அழ  சிற ைடய .  
8. நீதிெநறி விள க _______ ெவ பா கைள  ெகா ட .  
9. ெதாட நிைல  ெச  என அைழ க ப வ  __________ 
10. தி நாைள ேபாவா  நாயனா ________ ல ைத  சா தவ .  

III. ெபா க. 
     11.  (அ) தி ற   - 1. நால நா  

(ஆ) சீவகசி தாமணி  - 2. உலக நீதி 
(இ) நால யா   - 3. நீதி  
(ஈ) ைர   - 4. மண  
அ) 1 2  3  4     ஆ)  4 3 2 1   இ)  4 2 3 1  ஈ) 3  4  1  2 

பாட  றி  எ  
IMAHTLC-3 
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12.      (அ) சில பதிகார    - 1. சீ தைல சா தனா  
(ஆ) மணிேமகைல  - 2. தி த கேதவ  

(இ) சீவகசி தாமணி  - 3. ேச கிழா  

(ஈ) ெபாிய ராண   - 4. இள ேகாவ க  

அ) 2  3  4  1     ஆ)  4  1  2 3   இ) 1 2 3 4  ஈ) 2  1  3  4 

13.  (அ) சில பதிகார    - 1. தி நாைள ேபாவா  

(ஆ) மணிேமகைல  - 2. விமைலயா  இல பக  

(இ) சீவகசி தாமணி  - 3. அைட கல காைத 

(ஈ) ெபாிய ராண   - 4. சிைற ேகா ட  அற ேகா டமா காைத 

அ)1 2 3 4     ஆ)  4  3  2 1   இ) 3 4 1 2  ஈ) 3  4  2  1  

14.   (அ) சி றில கிய     -1.ப லவ  கால  

(ஆ) கா பிய     -2.கள பிர  கால  

(இ) ப தி இல கிய    -3. நாய க  கால  

(ஈ) அற இல கிய    -4. ேசாழ  கால  

அ) 3 4 2 1   ஆ ) 1 2 3 4   இ) 3 4 1 2  ஈ) 4 3  2  1  

15.   (அ) ளாமணி   - 1. க தியா  

(ஆ) நீலேகாி   - 2. ெபய  ெதாியவி ைல 

(இ) யேசாதா காவிய   - 3. ேதாலாெமாழி ேதவ  

(ஈ) உதயண மாரகாவிய  - 4. ெவ ணாவ  உைடேயா வா  

அ) 3 2 4 1   ஆ) 3 4 1 2   இ) 4 1 2 3  ஈ) 1 2 3 4  

IV. சாியா? தவறா? 
16.  ந லவ க  ெச த உதவி நிைல  ெப  விள . 

17. ெதாட நிைல  ெச  எ  அைழ க ப வ  மணிேமகைல. 

18. சில பதிகார  மணிேமகைல  இர ைட கா பிய க  ஆ . 

19. ேவ வ தைலவ  க . 

20. நாைள ேபாேவ  எ றதனா  தி நாைள  ேபாவா  எ ற ெபய  ெப றா . 
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ப தி – ஆ 

(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:           (5 x 5 = 25) 

21. தி றளி  சிற பிைன எ க. 
(அ ல ) 

சிவ பிரகாசாி  ந ெனறி  க கைள விவாி க. 
22. க வியி  சிற கைள நால யா வழி க. 

(அ ல ) 
மாடல  ேகாவலைன  பா  றிய ெச திகைள எ ைர க. 

23. மணிேமகைலயி  சிற பிைன  க. 
(அ ல ) 

சிைற ேகா ட ைத அற ேகா டமாக மா றியைத எ க. 
24. க படல திைன விவாி க. 

(அ ல ) 
இைறவ  தி நாைள  ேபாவாைர ஆ ெகா ட ெச திைய விவாி க.  

25. ப னி  ஆ வா கைள  ப றி விவாி க. 
(அ ல ) 

பரணி இல கிய  றி  எ க. 
 

ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3x10 = 30) 

26. பதிென  கீ கண  களி  நால யாாி   அைம  ைற விள க. 
27. இர ைட கா பிய க  றி  ஒ  க ைர வைரக. 
28. சிைற ேகா ட  அற ேகா டமாகிய காைதயி  ற ப  அற க கைள  ெதா  

எ க. 
29. விமைலயா  இல பக தி  ற ப  ெச திகைள எ  எ க. 
30. கா பிய க  றி  ஒ  க ைர வைரக. 

 
 
 

----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

இளங்கல்வியியல் – பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு இரண்டாம் பருவம் 

துலற: கல்வியியல் மற்றும் தமலாண்லமயியல் 

தாள்: ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் முலறகள்   

Time: 3 Hours                             Max. Marks: 75 

PART -I 

I. Answer all the questions:                        (20 x 1 = 20) 

1. The horse thought that it was ............to stop there  

       (a) Useless   (b) Strange   (c) Queer   (d) Foolish 

     2.   The Comet tail is compared to 

        (a) Cheetah      (b) Lion        (c) Dog      (d) Fish     

     3. A Birthday Letter was written by 

         (a) Sarojini Naidu    (b) Gandhiji      (c) Dadabhai    (d) Jawaharlal Nehru 

     4.  She’s a Lioness: don’t mess with her is an example for 

  a) Metaphor    (b) Simile       (c) Personification    (d) Refrain   

     5.   ............... is a Slave of Prospero 

a) Miranda    (b) Sycorax      (c) Caliban    (d) Ferdinand  

     6. Identify the Adjectives 

   i) Quick (ii) happy   (iii) object   (iv) obnoxious (v) party 

a) i,ii,iii    (b) i,ii,iv       (c) i,ii,iii   (d) ii,iii 

     7. Identify the correct multiple section and synonyms from 

   i) doleful (ii) low  (iii) lugubrious  (iv) gleeful  

a) ii,iii,iv    (b) i,ii,iv       (c) i,ii,iii   (d) i,iii, iv 

    8. Identify the Noun Phrase 

      i) you can’t eat that! (ii) the happy puppy (iii) the building on the corner  (iv) Words were spoken 

a) i,ii      (b) ii,iv       (c) i,iii    (d) ii,iii  

    9. Identify the connectors for “Comparing” 

  i) Similarly (ii) Like  (iii) but  (iv) equally 

  a) i, ii,iii  (b)i, iii,iv       (c) ii,iii,iv   (d) i,ii,iv  

  10.      Identify the verb Phrase. 

  i) spotted puppy (ii) Little boy   (iii) is writing   (iv) cool day 

பாடக் குறியீட்டு எண் 

SBE4 
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  11. Match 

(a) Preposition   -  i) is playing  

(b) Verb Phrase  - ii) but 

(c) Gerund   - iii) at 

(d) Conjunction    - iv) walking 

   a) iii, i,iv,ii     (b) i,iv,ii, iii      (c) iv,ii,i,iii   (d) ii,i,iii,iv  

  12. Match 

(a) Present participle -  i) to walk 

(b) Past participle   - ii) whistling to himself 

(c) Infinitive   - iii) happy man 

(d) Noun Phrase     - iv) has lied 

a) iii,i,ii,iv    (b) ii,iv,i,iii      (c) i,ii,iii,iv   (d) iv,iii,ii,i 

  13.  Match 

(a) Amazing  -  i) impoverished  

(b) cunning    - ii) adulteration 

(c) destitute   - iii) stunning 

(d) deterioration     - iv) slick 

a) i,ii,iii,iv    (b) iii,ii,i,iv      (c) iii,iv,i,ii   (d) iv,iii,i,ii 

 14.   Match        

a)  Learning the Game  - i) Shakespeare 

b) The Spider and the Fly -  ii) Sachin Tendulkar 

c) The Tempest    -  iii) Rudyard Kipling 

d) The Secret of the Machines   -  iv) Mary Howitt 

 a) i,ii,iii,iv    (b) ii,iii,i,iv    (c) iii,iv,ii,i   (d) ii,iv,i,iii 

  15.  Match     

a)  Personification  -  i) Comparison 

b) Simile      - ii) Exaggeration  

c) Alliteration    - iii) Repetition of things  

d) Hyperbole       - iv) things (or) an idea or an animal 

     a) iv,i,iii,ii    (b) i,ii,iii,iv     (c) iv,ii,i,iii   (d) ii,iii,i,iv 

 16. Put the words in alphabetical order. 

i) Weak (ii) Week  (iii) Worse  (iv) Work 

a) i,ii,iv,iii   b) iii,ii,i,iv  c) ii,i,iii,iv  d) iv,ii,iii,i 
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 17.  Put the words in alphabetical order. 

i) people  ii) population   iii) pollution   iv) police 

a) iii,ii,i,iv  b) i,iv,iii,ii  c) ii,iv,iii,i  d) i,iv,ii,iii 

 18. Arrange the Sequential Order: 

i) She’ strong in her faith, firm in her belief 

 ii) Don’t ever try to saw her pride, her sef-respect 

 iii) Love her, respect her, keep her near 

 iv) Let me care for the ones who’re near 

a) iv,i,ii,iii  b) ii,iii,i,iv  c) iii,ii,i,iv  d) i,ii,iii,iv 

 19.  Assertion(A): Passengers in a boat are not allowed to stand.     

 Reason (R) : This may raise the centre of gravity of the boat. 

             a)  A is true but R is false 

             b)  A is false but R is true. 

             c)  Both A and R are false. 

             d)  Both A and R are true and R is the correct explanation of A. 

 20. Assertion (A) : Earth is the only planet Known to have life.      

 Reason (R)    : Earth has no atmosphere which is a mixture of oxygen, nitrogen and carbon  

   dioxide. 

             a) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. 

             b) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.  

             c)  A is true but R is false.  

            d)  A is false but R is true. 

 

Part-B 

II. Answer the following questions should  not exceed in 200 words.  (5 X 5 = 25) 

     

21. a) How the tree was poisoned in the poem “A poison Tree?” 

(or) 

b) Write down the forms and uses of the 

i) Simple present test 

ii) Present continuous tense 

iii) Present perfect tense 

iv) Present perfect continuous tense 
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          22.   a) Compare and contrast the attitude of “The Spider” and “The Ant”. 

(or) 

      b) Describe the love of a young Astronaut found in “The Mothers Voice”. 

          23.  a) Elucidate the adventurous elements found in His First Flight. 

(or) 

      b) Why they were called as The Grumble family-Explain. 

24. a) Among the Ant and the Criketer who was the smartest. – Comment. 

(or) 

 b) Enumerate the threats caused by Technology. 

25. a) Narrate the events happened in ‘The Last Lesson’ 

(or) 

 b) Write the character sketch of Sherlock Holmes. 

 

Part-C 

III. Answer any three questions following should not exceed in 400 words.  (3 X 10 = 30) 

 

        26. Comment on how “ Envy” ruined the couple in the story The Envious Neighbour. 

        27. Write an essay on the importance and effective ways to save water. 

        28.  Explain the central theme of ‘the Christmas Truce.’ 

        29.  Give an account of Sacrifice found in The Aged Mother. 

        30. “ Is war mandatory in this Contemporary World” – Elaborate your thoughts.  

  

-------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

இளங்கல்வியியல் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 - முதலாமாண்டு முதல் பருவம் 

துலற: கல்வியியல் மற்றும் தமலாண்லமயியல் 

தாள்: ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் முலறகள்  

காலம்: 3 மணி               உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

Part -1       

I. Answer all the questions:                   (20x1=20) 

1. Classroom environment is not “Open and Independent” at which of the following 

level(s) of teaching? 

(a) Memory level of teaching 

(b) Reflective level of teaching 

(c) Understanding level of teaching 

(d) Both (a) and (b) 

2. Democratic teaching is 

(a) Teacher-centred 

(b) Learner-centred 

(c) Subject-centred 

(d) Experience-centred 

3. Evaluation should be 

(a) Continuous 

(b) Annual 

(c) Quarterly 

(d) Monthly 

4. The correct sequence of different levels of teaching is 

(a) Understanding level, Reflective level, Memory level 

(b) Memory level, Reflective level, Understanding level 

(c) Reflective level, Memory level, Understanding level 

(d) Memory level, understanding level, Reflective level 

 

5. Match the following and choose the correct code. 

 

Set-I Set-II 

(Level of teaching) (Main Proponent) 
 

 

 

 
 

(a) Memory level (i) Hunt 

(b) Reflective level (ii) Morrison 

(c) Understanding level (iii) Herbart 

 

 

(A) (B) (C) 

(a) (iii) (i) (ii) 

(b) (i) (ii) (iii) 

(c) (ii) (iii) (i) 

(d) (iii) (ii) (i) 

பாடக் குறியீட்டு எண் 
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6. Attitudes, concepts, skills, and knowledge are products of: 

(a) Learning 

(b) Research 

(c) Heredity 

(d) Explanation 

7. Verbal guidance is least effective in the learning of: 
 

(a) Aptitudes 

(b) Skills 

(c) Attitudes 

(d) Relationship 

8. Which of the following are levels of teaching? 

(i) Andragogical level of teaching 

(ii) Memory level of teaching 

(iii) Pedagogical level of teaching 

(iv) Understanding level of teaching 
 

(a) (i),(ii),(iii),(iv) 

(b) (ii),(iii),(iv),(i) 

(c) (i),(iii),(iv), (ii) 

(d) (ii),(iii),(iv), (i) 
 

9. The Kothari Commission’s report was entitled on: 
 

(a) Education and National Development 

(b) Learning to be adventure 

(c) Diversification of Education 

(d) Education and socialization in democracy 
 

10. Instructional objectives should not be 
 

(a) Specific 

(b) Measurable 

(c) Long term 

(d) Realistic 
 

11. Which of the following is true about teacher’s role in higher education? 
 

(i) Development the personality of students 

(ii) Before examination tell some important questions 

the favourite students 

(iii) Motivate students for self-study 

(iv) Encourage creativity and critical thinking in students 

(v) Force students for tuitions after classes 
 

(a) (i),(ii),(iii) and (iv) 

(b) (ii),(iii),(iv),and (v) 

(c) (i), (iii), and (iv) 

(d) (i), (iii), and (v) 
 

12. Assertion (A): Formative evaluation tends to accelerate the pace of learning. 

Reason (R): As against summative evaluation, formative evaluations highly reliable. 
 

Choose the correct answer from the following codes: 

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A). 

(b) Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A). 

(c) (A) is true, but (R) is false. 

(d) (A) is false, but (R) is true. 
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13.                   

   Set-I           Set-II 

(Levels of cognitive interchange) (Basic requirements for 

promoting 

Cognitive interchange) 

(A) Memory level (i) Giving opportunity for 

discriminating examples and non- 

example of a point. 

 

(B) Understanding level (ii) Recording the 

important points made 

during the presentations. 

 

(C) Reflective level (iii) Asking the students to 

discuss various items of 

information. 

 

(iv) Critically analyzing the 

points to be made and discussed. 
A B C 

a) (ii) (iv) (i) 

b) (iii) (iv) (ii) 

c) (ii) (i) (iv) 
d) (i) (ii) (iii) 

 

14.  Assertion (A): The purpose of higher education is to promote critical and creative 

                                 thinking abilities among students. 

Reason (R): These abilities ensure job placements. 
 

Choose the correct answer from the following codes: 

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A). 

(b)Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A). 

(c) (A) is true, but (R) is false. 

(d) (A) is false, but (R) is true. 

 
 

15. Which one of the following types of evaluation assesses the learning progress to 

provide continuous feedback to both teachers and students during instruction? 

(a) Placement evaluation 

(b) Formative evaluation 

(c) Diagnostic evaluation 

(d) Summative 

16. Which one of the following is a scaled down teaching situation? 
 

(a) Macro teaching 

(b) Team teaching 

(c) Cooperative teaching 

(d) Micro teaching 
 

17. Arrange the following teaching process in order: 

(i) Relate the present knowledge with previous one 

(ii) Evaluation 

(iii) Reteaching 

(iv) Formulating instructional objectives 

(v) Presentation of instructional materials 
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(a) (i),(ii),(iii),(iv),(v) 

(b) (ii),(i),(iii),(iv),(v) 

(c) (v),(iv),(iii),(i),(ii) 

(d) (iv),(i),(v),(ii),(iii) 

 

18. Which of the following is the highest level of cognitive ability? 

(a) Knowing 

(b) Understanding 

(c) Analyzing 

(d) Evaluating 

 

19. Match the items of the first set with that of the second set in respect of the evaluation system. 

Choose the correct code: 

 

Set-I Set-II 

(A) Formative evaluation (i) Evaluating cognitive and co- 
Cognitive aspects with regularity 

 

(B) Summative evaluation (ii) Test and their interpretation 

Based on a group and certain 

yardsticks 

 

(C)  Continuous and comprehensive (iii) Grading the final learning 

Evaluation outcomes 

 

(D)  Norms and criterion (iv) Quizzes and discussions 

references tests 

 

 
 (A) (B) (C) (D) 

(a) (iv) (iii) (i) (ii) 

(b) (i) (ii) (iii) (iv) 

(c) (iii) (iv) (ii) (i) 
(d) (i) (iii) (iv) (ii) 

20. The objectives of student evaluation of teachers are: 

(i)To gather information about students weaknesses 

(ii) To make teachers take teaching seriously 

(iii) To help teachers adopt innovative methods of teaching 

(iv) To identify the areas of further improvement in teacher traits 

 

Identify the correct answer from the codes given below: 

(a) Only (i) and (ii) 

(b) Only (ii),(iii)and (iv) 

(c) Only (i),(ii)and (iii) 

(d) Only (i) 
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Part – II 

 

II. Answer all the questions not exceeding 200 words.         (5x5=25) 

 

21. a) Trace the background of English Language Teaching in India. 
(Or) 

 b)Differentiate Casual listening from Intensive listening. 

 

22. a) Sketch the importance of linguistics in language learning. 

(Or) 

b) Give the characteristics of Bilingual Method. 

 

 

23. a) Comment on the educational objectives of Bloom’s taxonomy. 

(Or) 

b)Write a short note on affective and psychomotor domains. 

 

24. a) Suggest some methods to improve the listening skills for Secondary Students. 

(Or) 

b) Write a short note on language experience linguistic. 

 

25. a) Answer briefly about Observant and Non Observant participant. 

(Or) 

b) Discuss about the advantage and disadvantage of Micro teaching session. 
 

PART – III 

 

I. Answer any three questions not exceeding 400 words each.       (3x10=30) 

 

26. Elaborate an importance of English in Contemporary India? 

27. What is the role of psychology in language learning? 

28. Develop a lesson plan for teaching Poetry. 

29. Write an essay on techniques and different types of reading? 

30. How educational measurements can be employed in classroom? Answer in Detail. 

 

----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல  தமி   - ப ட  ேத  

ச ப  2021  -  தலாமா  த  ப வ  
ைற: இல கிய  

தா : இ கால இல கிய  (கவிைத, சி கைத, இல கிய வரலா ) 
கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 
 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 
1. அழகி  சிாி  ைல எ தியவ  

(அ) பாரதிதாச  (ஆ) ரதா  (இ) பாரதி  (ஈ) ேம தா 
2. உ ள தி  ஒளி உ டாயி  வா கினிேல ஒ  உ டா  எ றவ  

(அ) பாரதிதாச  (ஆ) கவிமணி  (இ) பாரதி  (ஈ) வாணிதாச  
3. க வி இ லாத ெப க  கள நில  எ றவ  

(அ) ைவர  (ஆ) ர சி கவிஞ  (இ) பாரதி  (ஈ) சி பி 
4. சி கைத உலகி  த ைத  

(அ) .வ.  (ஆ) ெசகா   (இ) ெமௗனி  (ஈ) வ காளி 
5. தமி  சி கைதயி  ேனா  

(அ) ைம பி த (ஆ) க கி  (இ) ரமா னிவ  (ஈ) பாரதியா  
6. கவிைதயி  ேனா யாக  க த ப பவ  

(அ) ந.பி ச தி (ஆ) வ க ண  (இ) பாரதிதாச  (ஈ) ேகா ாி  
7. ெப களி  ப வநிைலைய வாிைச ப க. 

(1) ம ைக  (2) ேபைத  (3) ெப ைப  (4) மட ைத 
(அ) 2, 3, 1, 4 (ஆ) 1, 2, 3, 4  (இ) 3, 4, 1, 2  (ஈ) 1, 4, 2, 3  

8. ைப தமி  ேத பாக  எ பவ  
(1) பாரதிதாச  (2) பாரதி  (3) ேம தா  (4) ந. பி ச தி 

9. ஆ கில தி  கவிைத எ திய வ   
(1) ந.பி ச தி, .ப.ரா., க.நா. . (2) ந. பி ச தி, பாரதி, க.நா.க. 
(3) .ப.ரா., க.நா. ., ப ைவயா  (4) .ப.ரா., ந.பி ச தி, ந ல  

10. கவிைத  வ ைம ேச த இத க  
(1) எ , மணி ெகா , வான பா  (2) வான பா , மணி ெகா , வசனகவிைத 
(3) எ , மணி ெகா , இ தியா  (4) எ , வான பா , ேதசமி திர  
 
 
 

பாட  றி  எ  
IMATTLC - 1 
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II. ெபா க: 
11.             சி கைத   ஆசிாிய  

(அ) ன  ெஜ ம   - 1) ைம பி த     
(ஆ) இய    - 2) .ப.ரா. 
(இ) ப ேகணி  - 3) ெமௗனி 
(ஈ) அழியா ட   - 4) எ .இராமகி ண  
அ) 2 4 1 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 3 4 1 2  ஈ) 4 2 3 1 

12.          கவிைத    ஆசிாிய  
(அ) இ  உற திேயா- 1) ஆ டா  பிாியத சினி 
(ஆ) ச ப யாக   - 2) தமிழ சி த கபா ய  
(இ) வாைழய  வாைழ - 3) .ேம தா 
(ஈ) அ த நாாீ வர  - 4) சி பி 
அ) 2 4 3 1  ஆ) 4 3 2 1  இ) 1 3 2 4  ஈ) 4 1 2 3 

13.          ஆசிாிய     கவிைத 
(அ) பாரதியா   - 1) ந வழி 
(ஆ) பாரதிதாச   - 2) இய ைக வா  
(இ) கவிமணி  - 3) தக சாைல 
(ஈ) க ணதாச   - 4) பாரதமாதா தி ப ளிெய சி 
அ) 2 3 1 4  ஆ) 4 3 2 1  இ) 1 2 3 4  ஈ) 2 4 3 1 

14. ைஹ  கவிைத வ வ  தா கி நி  அைசக  -  வாிகளி     
அ) 5, 7, 5  ஆ) 7, 5, 5  இ) 5, 5, 7  ஈ) 5, 5, 5 

15. (அ) ைஹ   - 1) 5 அ க  
(ஆ) மைர    - 2) 3 அ க  
(இ) ெச ாி   - 3) 3 அ க  
(ஈ)  கவிைத  - 4) வைரயைற இ ைல 
அ) 2 1 3 4  ஆ) 1 3 4 2  இ) 4 2 3 1  ஈ) 1 2 3 4  
 

III. த க வினா க : 
16. உ தி  : மணி ெகா  கால , எ கால , வான பா  கால  ஆகிய  

காலக ட க  கவிைத  ைற  ெபா ன. 
காரண      : கவிைதயி  ேதா ற  ம களி  ெமாழி நைடயி  ஏ ப ட  

மா றேமயா .  
(1) , காரண  இர  சாி 
(2) , காரண  இர  தவ  
(3)  சாி காரண  தவ  
(4)  தவ  காரண  சாி 
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17. உ தி  : கவிைதயி  ேனா யாக  க த ப பவ  ந.பி ச தி. 
காரண      : கவிைத வ வி  த த  கவிைத எ தியவ .  
(1) , காரண  இர  சாி 
(2)  சாி காரண  தவ   
(3) , காரண  இர  தவ  

 (4)  தவ  காரண  சாி 
18. உ தி  : ர சி கவி என  ேபா ற ப பவ  பாரதிதாச . 

காரண      : ர சி கா பிய ைத இய றியவ  பாரதிதாச  ஆைகயினா   
(1) , காரண  இர  சாி 
(2) , காரண  இர  தவ  
(3)  சாி காரண  தவ  

 (4)  தவ  காரண  சாி 
19. உ தி  : ைஹ  கவிைத ெஜ  த வ ேதா  இய ைக ம  ெம யியேலா   

ெதாட  ெகா ட . 
காரண      : ச க , அரசிய  ஆகியைவ றி  அ கத உண ேவா   

ெவளி ப  கவிைத.  
(1) , காரண  இர  சாி 
(2) , காரண  இர  தவ  
(3)  சாி காரண  தவ  

 (4)  தவ  காரண  சாி 
20. சி கைதயி  ெச வ  எ  ேபா ற ப பவ  

(1) ந.பி ச தி (2) வ.ேவ. .ஐய  (3) ைம பி த  (4) ெமௗனி 
 
 

ப தி – ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:           (5 x 5 = 25) 
21. (அ) பாரதியாாி  தமி தாயி  அழகிைன எ ைர க. 

(அ ல ) 
(ஆ) வா ைகயி  த வ களாக கவிமணி றி பி வனவ ைற ெதா ைர க. 

22. (அ) ந  இல கணமாக க ணதாச  றி பி வ  எைத? விள க. 
(அ ல ) 

(ஆ) நாம க  கவிஞ  றி பி  ‘இள தமி ’ எ ற கவிைதைய விவாி க. 
23. (அ) ஆ டா  பிாியத சினியி  ‘அ தநாாீ வர ’ எ ற கவிைதயி  பா ெபா ைள  

விள க. 
(அ ல ) 

(ஆ) கவிஞ  அனா  றி பி  இ தி நிைலக  யாைவ? 
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24. (அ) இய  சி கைத  ெதா பி  சாரா ச ைத எ ைர க. 
(அ ல ) 

(ஆ) இர  ெப க  சி கைதயி  கா திமதியி  கதாபா திர ைத எ க. 
25. (அ) கவிைதயி  ேதா ற , வள சி றி  எ க. 

(அ ல ) 
(ஆ) தமிழி  ைஹ  கவிைதயி  இல கண வைரயைறகைள எ திய க. 

 
ப தி – இ 

(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3x10 = 30) 
26. பாரதிதாசனி  உலக  உ ைடய , தக சாைல - கவிைத  ெபா ைள விள கி ைர க. 
27. தமி  ப ைப  கா ேபா  எ  நாம க  கவிஞ  றி பி வ  எைவ? 
28. சி பியி  ச பயாக  றி  எ க. 
29. இய  சி கைத  ெதா தியி  இட ெப ள சி கைதகைள கமாக விள க. 
30. மர கவிைத - கவிைத, ைஹ  - ெச ாி  கவிைதக கிைடேயயான 

ேவ பா கைள உதாரண ட  விள கி ைர க. 
 

------------- 



[1] 
 

 
 

தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல  வரலா  - ப ட  ேத  

ச ப  2021  -  தலாமா  த  ப வ  
ைற: க ெவ ய  ம  ெதா ய  

தா : இ கால இல கிய  (கவிைத, சி கைத, இல கிய வரலா ) 
கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 
 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 
1. அழகி  சிாி  ைல எ தியவ  

(அ) பாரதிதாச  (ஆ) ரதா  (இ) பாரதி  (ஈ) ேம தா 
2. உ ள தி  ஒளி உ டாயி  வா கினிேல ஒ  உ டா  எ றவ  

(அ) பாரதிதாச  (ஆ) கவிமணி  (இ) பாரதி  (ஈ) வாணிதாச  
3. க வி இ லாத ெப க  கள நில  எ றவ  

(அ) ைவர  (ஆ) ர சி கவிஞ  (இ) பாரதி  (ஈ) சி பி 
4. சி கைத உலகி  த ைத  

(அ) .வ.  (ஆ) ெசகா   (இ) ெமௗனி  (ஈ) வ காளி 
5. தமி  சி கைதயி  ேனா  

(அ) ைம பி த (ஆ) க கி  (இ) ரமா னிவ  (ஈ) பாரதியா  
6. கவிைதயி  ேனா யாக  க த ப பவ  

(அ) ந.பி ச தி (ஆ) வ க ண  (இ) பாரதிதாச  (ஈ) ேகா ாி  
7. ெப களி  ப வநிைலைய வாிைச ப க. 

(1) ம ைக  (2) ேபைத  (3) ெப ைப  (4) மட ைத 
(அ) 2, 3, 1, 4 (ஆ) 1, 2, 3, 4  (இ) 3, 4, 1, 2  (ஈ) 1, 4, 2, 3  

8. ைப தமி  ேத பாக  எ பவ  
(1) பாரதிதாச  (2) பாரதி  (3) ேம தா  (4) ந. பி ச தி 

9. ஆ கில தி  கவிைத எ திய வ   
(1) ந.பி ச தி, .ப.ரா., க.நா. . (2) ந. பி ச தி, பாரதி, க.நா.க. 
(3) .ப.ரா., க.நா. ., ப ைவயா  (4) .ப.ரா., ந.பி ச தி, ந ல  

10. கவிைத  வ ைம ேச த இத க  
(1) எ , மணி ெகா , வான பா  (2) வான பா , மணி ெகா , வசனகவிைத 
(3) எ , மணி ெகா , இ தியா  (4) எ , வான பா , ேதசமி திர  
 
 
 
 

பாட  றி  எ  
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II. ெபா க: 
11.             சி கைத   ஆசிாிய  

(அ) ன  ெஜ ம   - 1) ைம பி த     
(ஆ) இய    - 2) .ப.ரா. 
(இ) ப ேகணி  - 3) ெமௗனி 
(ஈ) அழியா ட   - 4) எ .இராமகி ண  
அ) 2 4 1 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 3 4 1 2  ஈ) 4 2 3 1 

12.          கவிைத    ஆசிாிய  
(அ) இ  உற திேயா- 1) ஆ டா  பிாியத சினி 
(ஆ) ச ப யாக   - 2) தமிழ சி த கபா ய  
(இ) வாைழய  வாைழ - 3) .ேம தா 
(ஈ) அ த நாாீ வர  - 4) சி பி 
அ) 2 4 3 1  ஆ) 4 3 2 1  இ) 1 3 2 4  ஈ) 4 1 2 3 

13.          ஆசிாிய     கவிைத 
(அ) பாரதியா   - 1) ந வழி 
(ஆ) பாரதிதாச   - 2) இய ைக வா  
(இ) கவிமணி  - 3) தக சாைல 
(ஈ) க ணதாச   - 4) பாரதமாதா தி ப ளிெய சி 
அ) 2 3 1 4  ஆ) 4 3 2 1  இ) 1 2 3 4  ஈ) 2 4 3 1 

14. ைஹ  கவிைத வ வ  தா கி நி  அைசக  -  வாிகளி     
அ) 5, 7, 5  ஆ) 7, 5, 5  இ) 5, 5, 7  ஈ) 5, 5, 5 

15. (அ) ைஹ   - 1) 5 அ க  
(ஆ) மைர    - 2) 3 அ க  
(இ) ெச ாி   - 3) 3 அ க  
(ஈ)  கவிைத  - 4) வைரயைற இ ைல 
அ) 2 1 3 4  ஆ) 1 3 4 2  இ) 4 2 3 1  ஈ) 1 2 3 4  
 

III. த க வினா க : 
16. உ தி  : மணி ெகா  கால , எ கால , வான பா  கால  ஆகிய  

காலக ட க  கவிைத  ைற  ெபா ன. 
காரண      : கவிைதயி  ேதா ற  ம களி  ெமாழி நைடயி  ஏ ப ட  

மா றேமயா .  
(1) , காரண  இர  சாி 
(2) , காரண  இர  தவ  
(3)  சாி காரண  தவ  
(4)  தவ  காரண  சாி 
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17. உ தி  : கவிைதயி  ேனா யாக  க த ப பவ  ந.பி ச தி. 
காரண      : கவிைத வ வி  த த  கவிைத எ தியவ .  
(1) , காரண  இர  சாி 
(2)  சாி காரண  தவ   
(3) , காரண  இர  தவ  

 (4)  தவ  காரண  சாி 
18. உ தி  : ர சி கவி என  ேபா ற ப பவ  பாரதிதாச . 

காரண      : ர சி கா பிய ைத இய றியவ  பாரதிதாச  ஆைகயினா   
(1) , காரண  இர  சாி 
(2) , காரண  இர  தவ  
(3)  சாி காரண  தவ  

 (4)  தவ  காரண  சாி 
19. உ தி  : ைஹ  கவிைத ெஜ  த வ ேதா  இய ைக ம  ெம யியேலா   

ெதாட  ெகா ட . 
காரண      : ச க , அரசிய  ஆகியைவ றி  அ கத உண ேவா   

ெவளி ப  கவிைத.  
(1) , காரண  இர  சாி 
(2) , காரண  இர  தவ  
(3)  சாி காரண  தவ  

 (4)  தவ  காரண  சாி 
20. சி கைதயி  ெச வ  எ  ேபா ற ப பவ  

(1) ந.பி ச தி (2) வ.ேவ. .ஐய  (3) ைம பி த  (4) ெமௗனி 
 
 

ப தி – ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:           (5 x 5 = 25) 
21. (அ) பாரதியாாி  தமி தாயி  அழகிைன எ ைர க. 

(அ ல ) 
(ஆ) வா ைகயி  த வ களாக கவிமணி றி பி வனவ ைற ெதா ைர க. 

22. (அ) ந  இல கணமாக க ணதாச  றி பி வ  எைத? விள க. 
(அ ல ) 

(ஆ) நாம க  கவிஞ  றி பி  ‘இள தமி ’ எ ற கவிைதைய விவாி க. 
23. (அ) ஆ டா  பிாியத சினியி  ‘அ தநாாீ வர ’ எ ற கவிைதயி  பா ெபா ைள  

விள க. 
(அ ல ) 

(ஆ) கவிஞ  அனா  றி பி  இ தி நிைலக  யாைவ? 
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24. (அ) இய  சி கைத  ெதா பி  சாரா ச ைத எ ைர க. 
(அ ல ) 

(ஆ) இர  ெப க  சி கைதயி  கா திமதியி  கதாபா திர ைத எ க. 
25. (அ) கவிைதயி  ேதா ற , வள சி றி  எ க. 

(அ ல ) 
(ஆ) தமிழி  ைஹ  கவிைதயி  இல கண வைரயைறகைள எ திய க. 

 
ப தி – இ 

(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3x10 = 30) 
26. பாரதிதாசனி  உலக  உ ைடய , தக சாைல - கவிைத  ெபா ைள விள கி ைர க. 
27. தமி  ப ைப  கா ேபா  எ  நாம க  கவிஞ  றி பி வ  எைவ? 
28. சி பியி  ச பயாக  றி  எ க. 
29. இய  சி கைத  ெதா தியி  இட ெப ள சி கைதகைள கமாக விள க. 
30. மர கவிைத - கவிைத, ைஹ  - ெச ாி  கவிைதக கிைடேயயான 

ேவ பா கைள உதாரண ட  விள கி ைர க. 
 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 

கைல  தமி  - ப ட  ேத  
திச ப  2021 – தலாமா  த  ப வ  

ைற: இல கிய    
தா : இ கால  தமி  இல கிய க  

கால : 3 மணி                உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:         (20 x 1 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 
1.  “ஆ திரேன நீ த த  அ த ரபிைய தா ” என  பா யவ  

அ). ெசயகா த    ஆ) .ேம தா   இ) ைம பி த    ஈ) திலகபாமா 
2. கா  வா  கவிைதயி  ஆசிாிய  ? 

அ) சி பி    ஆ) ேம தா    இ) காமராச    ஈ) பி ச தி 
3. மாதைவயாவி  தின  எ  

அ) ப மாவதி சாி திர   ஆ) அக விள    இ) கட றா   ஈ) மர ப  
4. சி கைத ம ன  என  ேபா ற ப பவ  

அ) வ.ேவ.  ஐய    ஆ) தி.ஜானகிராம   இ) பிரப ச    ஈ) ைம பி த  
5. இ திராபா தசாரதியி  சி கைத 

அ) ஓ  இர      ஆ) அக ைக    
இ) ந த  கைத   ஈ) ள த கைர அரசமர  
 

II. ப விைட  ெதாி  வினா க : 
6. பாரதிதாச  கவிைதக  

1. யி  தி  2. அழகி  சிாி   3. ர தா   4. மணிேமகைல ெவ பா 
அ). 1,2,3 சாி   ஆ) 1,2, 4 சாி    இ) 2,3, 4 சாி   ஈ) 1,3, 4  சாி 

7. கவிைத இய க க    
1. எ     2. மணி ெகா    3. வான பா   4. யமாியாைத 
அ)1,2,3,4 சாி   ஆ) 1,2,4 சாி    இ) 1,3,4 சாி    ஈ) 1,2, 3 சாி 

8. நாவ  இல கிய  பைட பாளிக     
1. ெசயகா த    2. தமிழ ப     3. . தமி ெச வி   4. வ.ேவ.  ஐய  
அ)1,3 சாி 2, 4 தவ   ஆ) 1,2,4 சாி    இ) 1,3,4 சாி    ஈ) 1,2, 3 சாி 

9. ைம பி த  சி கைதக     
1. அக ைய  2. ெச ல மா  3. இ  ெமஷி  க   4. கட  க தசாமி பி ைள  
அ)1,2,3,4 சாி   ஆ) 1,2,4 சாி    இ) 1,3,4 சாி    ஈ) 1,2, 3 சாி 

பாட  றி  எ  
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10. தமி  நாடக எ தாள க     
1.  இ திரா பா தசாரதி  2.  அ ணா    3. நா.காமராச    4. அ. இராமசாமி 
அ)1,2,3,4 சாி   ஆ) 1,2,4 சாி   இ) 1,4 சாி 2,3 தவ    ஈ) 1,2 3 சாி 
 

III. ெபா க: 
11. அ) பாரதியா     -  1. ஆசிய ேசாதி 

ஆ). பாரதிதாச   -  2. ேந  ப றிய ைகய நிைல  
இ). க ணதாச   -  3.  அழகி  சிாி   
ஈ) .  கவிமணி    -  4. பாரத  தா  
அ) 1 ,2 ,4, 3  ஆ) 4,1,2, 3   இ) 4, 3, 2,1    ஈ) 2, 4, 1, 3 

12. அ). ப ைச ேதவைதக   - 1. பி ச தி 
ஆ). கா  வா   - 2. மாிய ெதரசா 
இ)  ெச ாி    - 3. நாம க  கவிஞ  
ஈ)  க ணீ க    - 4. தமிழ ப   
அ). 2,1,4, 3  ஆ) 2,4,1,3  இ) 3,1, 4, 2   ஈ) 1,2, 4, 3 

13. அ). தின      - 1. இ திரா பா தசாரதி 
ஆ). ைஹ    - 2. ைம பி த  
இ)  சி கைத   - 3. ெஜயகா த  
ஈ)  நாடக    - 4. தமிழ ப   
அ). 2,1,4, 3  ஆ) 2,4,1,3  இ) 3,4, 2,1   ஈ) 1,2, 4, 3 

14. அ). ள த கைர அரசமர  - 1. பாரதியா  
ஆ). படபட    - 2. வ.ேவ.  ஐய   
இ)  க  ப   - 3. ைம பி த   
ஈ)   சி னச கர  கைத - 4. திலகவதி 
அ). 1,2, 4, 3  ஆ) 2,4,1,3  இ) 3,4, 2,1   ஈ) 2,3,4,1 

15. அ). வரலா  தின  - 1. .ச திர  
ஆ). ச க  தின   - 2. கி.ராஜநாராயண  
இ)  பா ய  சி க    - 3. சா ய   
ஈ)   வ டார  தின   - 4. தி.ஜானகிராம   
அ). 1,2, 4, 3  ஆ) 2,4,1,3  இ) 3,1, 4,2    ஈ) 2,3,4,1 
 

IV. சாியா? தவறா? 
16. உ தி   (உ)  தாி  வா ைக  ப றிய  ஆசிய ேஜாதி.   

காரண  (கா)   ஆசிய  க ட தி  வரலா  .  
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1.  காரண  இர  சாி 
2.   காரண  இர  தவ  
3.  தவ  காரண  சாி 
4.  சாி காரண  தவ  

17. உ தி   (உ)  .ப.ரா., பிஷீ இ வ  கவிைதயி  இர ைடய க . 
காரண  (கா)   இ வ  கவிைத வள சி  ைணநி றவ க . 
1.  காரண  இர  சாி 
2.  சாி காரண  தவ  
3.  தவ  காரண  சாி 
4.  காரண  இர  தவ  

18. உ தி   (உ)  உ  கா  ம களி  வா ைகைய  ேப   அள .  
காரண  (கா)  உ  விைளவி  கள தி  அள  எ ப  ெபய . 
1.  காரண  இர  தவ  
2.  சாி காரண  தவ  
3.  தவ  காரண  சாி 
4.  காரண  இர  சாி 

19. உ தி   (உ)  திலகவதியி  கைதகளி  பழ தமிழ  வரலா  ெவளி ப .  
காரண  (கா)   வரலா  ஆசிாியராக அவ  பணியா றினா . 
1.  சாி காரண  தவ  
2.  காரண  இர  தவ  
3.  தவ  காரண  சாி 
4.  காரண  இர  சாி 

20. உ தி   (உ)  அறிஞ  அ ணாவி  சி கைத ஓ  இர .   
காரண  (கா)  இரவி  அழகிைன  பா  லாக இ  அைம ள . 
1.  காரண  இர  தவ  
2.  தவ  காரண  சாி 
3.  சாி காரண  தவ  
4.  காரண  இர  சாி 

 
ப தி – ஆ 

(விள க ைற வினா க ) 
அைன  வினா க  விைடயளி க:           (5 x 5 = 25) 

21. அ). கட கைரயி  அழைக  பாரதிதாச  எ வா  பா கி றா ? 
(அ ல ) 

ஆ). ேந வி  மைற  வ  க ணதாசனி  உ ள ைத  ல ப க. 
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22. அ). கிராம  நதியி  அழ  றி  சி பி பா வனவ ைற  கி எ க. 

(அ ல ) 
ஆ). தமிழ பனி  ெச ாி  கவிைதகளி  பா ெபா கைள விள க. 

23. அ). தமிழி  நாவ  இல கிய ேனா க  சிலைர அறி க  ெச க. 
(அ ல ) 

ஆ). உ ைன  ேபா  ஒ வ  தின தி  கைத கள  றி  எ க. 
24. அ). ைம பி தனி  சி கைத உ திக  சா க  த க.  

(அ ல ) 
ஆ) திலகவதியி  கைதெசா  ைறைமைய விள க. 

25. அ). ந த  கைத உண  ச க அவல க  றி  எ க. 
(அ ல ) 

ஆ) ஓ  இர  நாடக தி  ெவளி ப  அ ணாவி  ெமாழிநைட  சா க  த க. 
 

ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3x10 = 30) 
 

26. பாரதியி  ேதச ப ைற  கவிைதவழி  ல ப க. 
27. .ேம தாவி  க ணீ க  ச க நட பியைல எ வா  சி தாி கி ற ? விவாி க. 
28. அள  தின தி  ெவளி ப  ச க வழ கா க  நட பிய   எ ற தைல பிைன 

ஆரா க. 
29. தமி  சி கைதயி  ேதா ற  வள சி றி  விள கி ைர க. 
30. ந ன  தமி  நாடக க  றி  க ைர த க. 

  
 

---------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலலத் தமிழ் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021  -  இரண்டாமாண்டு மூன்றாம் பருவம் 

துலற: இலக்கியம் 

தாள்: இலையத் தமிழ் 

காலம்: 3 மைி                  உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலடத் பதாிவு விைாக்கள்: 

1. பின்வருவைவற்றில் எது மின்ைந வைிக இலையதளம் அல்ல. 

(அ) உபபர்  (ஆ) பிளிப்கார்ட் (இ) கூகுள் வலரபடம் (ஈ) ஸ்விகி 

2. இலையத்திற்கு தமிழ்பமாழி பதிதவற்றம் பசய்யப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1990  (ஆ) 1996  (இ) 2000  (ஈ) 1997 

3. மின்நலின் வடிவம் என்பை 

(அ) BMP வடிவம் (ஆ) Bit வடிவம் (இ) pdf வடிவம் (ஈ) பசால் வடிவம் 

4. பெறிமுலற என்பது 

(அ) இலைய வன்பபாருட்கள்  (ஆ) இலைய பமன்பபாருட்கள் 

(இ) இயக்க முலறலம   (ஈ) இலைய பதாடர்நெச் சார்ந்த முலறகள் 

5. எட்தமாதடா தளம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

(அ) 2010  (ஆ) 2008  (இ) 2005  (ஈ) 2009 

 

II. பல்விலடத் பதாிவு விைாக்கள்: 

6. அதமசான் என்ற இலையதளம் எவ்வலகலயச் சார்ந்தது. 

(1) மின்நல் அங்காடி   (2) நூல்கள் அங்காடி 

(3) ஒலிவடிவ அங்காடி   (4) இலையப் பயன்பாடு அங்காடி 

7. இலையம் பயன்பாட்டிற்கு எப்தபாது வந்தது? 

(1) 1991  (2) 1992  (3) 1999  (4) 1986 

8. Hotmail என்பதன் தவறு பபயர் 

(1) Inbox  (2) Outbox  (3) Outlook  (4) Trash 

9. விக்கிப்நடியாவில் எத்தலை பமாழிகள் பசயல்பட்டு வருகின்றை? 

(1) 300  (2) 400   (3) 250   (4) 267 

10. மின்கற்றலின் வலககள் எலவ? 

(1) கலப்நெ மின்கற்றல்   (2) தமிழ்பமாழி கற்றல் 

(3) கற்றல் - கற்பித்தல்   (4) கைிைிவழிக் கற்றல் 

 

 

 

பாடக் குறிமட்டு எண் 
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III. பபாருத்துக: 

11. (அ) 1 கிதலாலபட்  - 1) 1024 லபட்   

(ஆ) 1 பமகாலபட்  - 2) 1024 கிதலாலபட் 

(இ) 1 ஜிகாலபட்  - 3) 1024 பமகாலபட் 

(ஈ) 1 படராலபட்  - 4) 1024 ஜிகாலபட் 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 2 3 4 1  இ) 2 4 3 1  ஈ) 4 3 2 1 

12. (அ) தமிழ் கல்விக்கழகம் - 1) www.tamilunltd.com 

(ஆ) அெீதம்   - 2) www.librivox.org 

(இ) பபாதுச்தசலவ  - 3) www.southasia.sas.upenn.edu 

(ஈ) பதற்காசிய பமாழிவள 

 லமயம் - 4) www.tamilacademy.com 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 1 2 3  இ) 4 3 2 1  ஈ) 3 4 2 1 

13. (அ) Facebook  - 1) ெிகழ்பதிவு 

(ஆ) Skype   - 2) முகநூல் 

(இ) Twitter   - 3) இசுலக 

(ஈ) WhatsApp  - 4) குறும்பதிவு 

அ) 3 2 1 4  ஆ) 4 3 2 1  இ) 2 3 4 1  ஈ) 1 2 3 4 

14.  (அ) .doc   - 1) portable document format 

(ஆ) .xls   - 2) Document file 

(இ) .pdf   - 3) Excel file 

(ஈ)  .exe   - 4) executable program file 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 1 3 4 2  இ) 4 3 2 1  ஈ) 2 3 1 4  

15. (அ) இந்திய பமாழிகள் தரவுத் பதாகுப்நெச் தசர்த்தியம் - 1) டக்தகாலா 

(ஆ) உயர்ெிலல கைிைி தமம்பாட்டு லமயம்  - 2) டிடிஐஎல் 

(இ) இந்திய பமாழிக்காை பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி  - 3) சிதடக் 

(ஈ)  தமிழ்க் கைிய ஆய்வகம்    - 4) எல்டிசிஐஎல் 

அ) 3 4 2 1  ஆ) 2 4 3 1  இ) 3 4 1 2  ஈ) 1 2 3 4  

 

IV. தருக்க விைாக்கள்: 

16. உறுதிக்கூற்று (உ): கூகுள் orkut என்நம் இலைய தசலவயாக கூகுள் ெிறுவைம் வழங்கி  

வந்தது. 

காரைம்     (கா):கூகுள் ெிறுவைம் முகநூலின் ஆதிக்கத்திற்குப் பிறகு அதிகாித்து விட்டது. 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி 

 

 

http://www.librivox/
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17. உறுதிக்கூற்று (உ): மின்நல்கலளப் தபாலதவ தற்தபாது ஒலி நூல்களும் ததான்றி  

வருகின்றை. 

காரைம்    (கா): ஒலிவடிவில் தசமித்துலவத்துக் தகட்கும் பழக்கம். இந்த நூல்கலள  

ஒலிநூல்கள் என்கிதறாம். 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு  

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி  

18. உறுதிக்கூற்று (உ): மின்ைிதழ் ஒரு இலையப் பயன்பாடு 

காரைம்     (கா):அச்சு வடிவில் கிலடக்காத இதழ் 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி  

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு  

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி  

19. உறுதிக்கூற்று (உ):மின்கற்றல் முலறயில் பதாழில்நுட்ப வலளயம் ஆகும் 

காரைம்     (கா):இதில் பதாழில்நுட்ப வலளயம் ொன்கு இலக்கு என்பதாகும் 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி  

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி  

20. உறுதிக்கூற்று (உ): கைிைித்தமிழ் என்பது தமிழ்வழிக் கல்வி கற்கும் முலறகள் 

காரைம்     (கா):கைிைித்தமிழ் என்பது தமிழ் பமன்பபாருட்கள் மற்றும் அதன் வளர்ச்சி 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு  

(ஆ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி 

(இ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:       (5 x 5 = 25) 

21. (அ) இலையத் பதாழில்நுட்பத்தின் சில அடிப்பலடகள் பற்றி சிறு குறிப்நெ எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) இலைப்நெ பற்றி விளக்கி எழுதுக. 

22. (அ) மின்ைரட்லட என்றால் என்ை? அதன் வலககள் பற்றி எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) குறுஞ்பசயலிகள் பற்றி குறிப்நெ எழுதுக. 

23. (அ) குறுஞ்பசயலிவழிக் கற்றல் கற்பித்தல் பற்றி குறிப்நெ தருக. 

(அல்லது) 

(ஆ) கைிைித்தமிழ் வளர்ச்சி சார்ந்த பிற பசயல்பாடுகள் குறித்து எழுதுக. 
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24. (அ) கற்பித்தலுக்காை ெிர்வாக ஒழுங்குமுலற - குறிப்நெ தருக. 

(அல்லது) 

(ஆ) இலைவழித் தமிழ் கல்விக்கு உதவும் இலையதளங்கள் பற்றி எழுதுக. 

25. (அ) கைிைித்தமிழ்க் கல்விமம் பயிற்சிமம் பற்றி எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) இலைய இதழ்கள் பற்றி குறிப்நெ தருக. 

 

பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

எலவதயநம் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 பசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க: (3x10 = 30) 

26. மின்ைஞ்சல் வலககள் பற்றி விவாிக்க. 

27. மின்ைரட்லட பற்றி விவாித்து எழுதுக. 

28. இலையவழிக் கல்விமம் தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகமும் பற்றி கூறுக. 

29. சமூக இலையதளங்களும் தமிழ்க்கல்விமம் குறித்து விளக்குக. 

30. கைிைித்தமிழ்க் கல்விமம் பயிற்சிமம் குறித்து விவாிக்க. 

 

 

------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலல வரலாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021  -  இரண்டாமாண்டு மூன்றாம் பருவம் 

துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல் 

தாள்: இலையத் தமிழ் 

காலம்: 3 மைி                  உயரளவு மதிப்வபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலடத் வதாிவு விைாக்கள்: 

1. பின்வருவைவற்றில் எது மின்ைந வைிக இலையதளம் அல்ல. 

(அ) உவபர்  (ஆ) பிளிப்கார்ட் (இ) கூகுள் வலரபடம் (ஈ) ஸ்விகி 

2. இலையத்திற்கு தமிழ்வமாழி பதிதவற்றம் வசய்யப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1990  (ஆ) 1996  (இ) 2000  (ஈ) 1997 

3. மின்நலின் வடிவம் என்பை 

(அ) BMP வடிவம் (ஆ) Bit வடிவம் (இ) pdf வடிவம் (ஈ) வசால் வடிவம் 

4. வெறிமுலற என்பது 

(அ) இலைய வன்வபாருட்கள்  (ஆ) இலைய வமன்வபாருட்கள் 

(இ) இயக்க முலறலம   (ஈ) இலைய வதாடர்நெச் சார்ந்த முலறகள் 

5. எட்தமாதடா தளம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

(அ) 2010  (ஆ) 2008  (இ) 2005  (ஈ) 2009 

 

II. பல்விலடத் வதாிவு விைாக்கள்: 

6. அதமசான் என்ற இலையதளம் எவ்வலகலயச் சார்ந்தது. 

(1) மின்நல் அங்காடி   (2) நூல்கள் அங்காடி 

(3) ஒலிவடிவ அங்காடி   (4) இலையப் பயன்பாடு அங்காடி 

7. இலையம் பயன்பாட்டிற்கு எப்தபாது வந்தது? 

(1) 1991  (2) 1992  (3) 1999  (4) 1986 

8. Hotmail என்பதன் தவறு வபயர் 

(1) Inbox  (2) Outbox  (3) Outlook  (4) Trash 

9. விக்கிப்நடியாவில் எத்தலை வமாழிகள் வசயல்பட்டு வருகின்றை? 

(1) 300  (2) 400   (3) 250   (4) 267 

10. மின்கற்றலின் வலககள் எலவ? 

(1) கலப்நெ மின்கற்றல்   (2) தமிழ்வமாழி கற்றல் 

(3) கற்றல் - கற்பித்தல்   (4) கைிைிவழிக் கற்றல் 

 

 

 

பாடக் குறிமட்டு எண் 
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III. வபாருத்துக: 

11. (அ) 1 கிதலாலபட்  - 1) 1024 லபட்   

(ஆ) 1 வமகாலபட்  - 2) 1024 கிதலாலபட் 

(இ) 1 ஜிகாலபட்  - 3) 1024 வமகாலபட் 

(ஈ) 1 வடராலபட்  - 4) 1024 ஜிகாலபட் 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 2 3 4 1  இ) 2 4 3 1  ஈ) 4 3 2 1 

12. (அ) தமிழ் கல்விக்கழகம் - 1) www.tamilunltd.com 

(ஆ) அெீதம்   - 2) www.librivox.org 

(இ) வபாதுச்தசலவ  - 3) www.southasia.sas.upenn.edu 

(ஈ) வதற்காசிய வமாழிவள 

 லமயம் - 4) www.tamilacademy.com 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 1 2 3  இ) 4 3 2 1  ஈ) 3 4 2 1 

13. (அ) Facebook  - 1) ெிகழ்பதிவு 

(ஆ) Skype   - 2) முகநூல் 

(இ) Twitter   - 3) இசுலக 

(ஈ) WhatsApp  - 4) குறும்பதிவு 

அ) 3 2 1 4  ஆ) 4 3 2 1  இ) 2 3 4 1  ஈ) 1 2 3 4 

14.  (அ) .doc   - 1) portable document format 

(ஆ) .xls   - 2) Document file 

(இ) .pdf   - 3) Excel file 

(ஈ)  .exe   - 4) executable program file 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 1 3 4 2  இ) 4 3 2 1  ஈ) 2 3 1 4  

15. (அ) இந்திய வமாழிகள் தரவுத் வதாகுப்நெச் தசர்த்தியம் - 1) டக்தகாலா 

(ஆ) உயர்ெிலல கைிைி தமம்பாட்டு லமயம்  - 2) டிடிஐஎல் 

(இ) இந்திய வமாழிக்காை வதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி  - 3) சிதடக் 

(ஈ)  தமிழ்க் கைிய ஆய்வகம்    - 4) எல்டிசிஐஎல் 

அ) 3 4 2 1  ஆ) 2 4 3 1  இ) 3 4 1 2  ஈ) 1 2 3 4  

 

IV. தருக்க விைாக்கள்: 

16. உறுதிக்கூற்று (உ): கூகுள் orkut என்நம் இலைய தசலவயாக கூகுள் ெிறுவைம் வழங்கி  

வந்தது. 

காரைம்     (கா):கூகுள் ெிறுவைம் முகநூலின் ஆதிக்கத்திற்குப் பிறகு அதிகாித்து விட்டது. 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி 

 

 

http://www.librivox/
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17. உறுதிக்கூற்று (உ): மின்நல்கலளப் தபாலதவ தற்தபாது ஒலி நூல்களும் ததான்றி  

வருகின்றை. 

காரைம்    (கா): ஒலிவடிவில் தசமித்துலவத்துக் தகட்கும் பழக்கம். இந்த நூல்கலள  

ஒலிநூல்கள் என்கிதறாம். 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு  

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி  

18. உறுதிக்கூற்று (உ): மின்ைிதழ் ஒரு இலையப் பயன்பாடு 

காரைம்     (கா):அச்சு வடிவில் கிலடக்காத இதழ் 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி  

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு  

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி  

19. உறுதிக்கூற்று (உ):மின்கற்றல் முலறயில் வதாழில்நுட்ப வலளயம் ஆகும் 

காரைம்     (கா):இதில் வதாழில்நுட்ப வலளயம் ொன்கு இலக்கு என்பதாகும் 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி  

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி  

20. உறுதிக்கூற்று (உ): கைிைித்தமிழ் என்பது தமிழ்வழிக் கல்வி கற்கும் முலறகள் 

காரைம்     (கா):கைிைித்தமிழ் என்பது தமிழ் வமன்வபாருட்கள் மற்றும் அதன் வளர்ச்சி 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு  

(ஆ) கூற்று (உ) தவறு காரைம் (கா) சாி 

(இ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் 200 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:       (5 x 5 = 25) 

21. (அ) இலையத் வதாழில்நுட்பத்தின் சில அடிப்பலடகள் பற்றி சிறு குறிப்நெ எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) இலைப்நெ பற்றி விளக்கி எழுதுக. 

22. (அ) மின்ைரட்லட என்றால் என்ை? அதன் வலககள் பற்றி எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) குறுஞ்வசயலிகள் பற்றி குறிப்நெ எழுதுக. 

23. (அ) குறுஞ்வசயலிவழிக் கற்றல் கற்பித்தல் பற்றி குறிப்நெ தருக. 

(அல்லது) 

(ஆ) கைிைித்தமிழ் வளர்ச்சி சார்ந்த பிற வசயல்பாடுகள் குறித்து எழுதுக. 
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24. (அ) கற்பித்தலுக்காை ெிர்வாக ஒழுங்குமுலற - குறிப்நெ தருக. 

(அல்லது) 

(ஆ) இலைவழித் தமிழ் கல்விக்கு உதவும் இலையதளங்கள் பற்றி எழுதுக. 

25. (அ) கைிைித்தமிழ்க் கல்விமம் பயிற்சிமம் பற்றி எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) இலைய இதழ்கள் பற்றி குறிப்நெ தருக. 

 

பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

எலவதயநம் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க: (3x10 = 30) 

26. மின்ைஞ்சல் வலககள் பற்றி விவாிக்க. 

27. மின்ைரட்லட பற்றி விவாித்து எழுதுக. 

28. இலையவழிக் கல்விமம் தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகமும் பற்றி கூறுக. 

29. சமூக இலையதளங்களும் தமிழ்க்கல்விமம் குறித்து விளக்குக. 

30. கைிைித்தமிழ்க் கல்விமம் பயிற்சிமம் குறித்து விவாிக்க. 

 

 

------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலத் தநிழ் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – இபண்டாநாண்டு மூன்ாம் ருயம் 

துல : இக்கினம் 

தாள் 3 : ட்டனம் - இதமினலும் மநாமிமனர்ப்பும் 

தபம் : 3 நணி தபம்       உனபவு நதிப்மண் : 75 

குதி –அ 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் ஒாிரு யார்த்லதகில் யிலடனிக்க:           10x2=20 

1. இந்தினன் ப்ிினன் என் இதலம மயினிட்டயர்   னார்? 

2. முதன் முதலில் அபண்நலச் மசய்திகலப் மாது இடங்கில் லயத்தயர் னார்? 

3. நலனா மநாமி இதழ் ன்ின் மனர் தருக. 

4. நபாத்தி  இதழ்  ன்ின் மனலபக் குிப்ிடுக. 

5. தநிழ் ாிதழ்களுள் எலயதனனும் இபண்டிலக் குிப்ிடுக. 

6. இதழ்கின் யலககளுள் ான்கில எழுதுக. 

7. Audit  Bureau of Circulation  என்தன் தநிமாக்கம் னாது? 

8. Zero Hour  என்ால் என்? 

9. இபஷ்ன மநாமினில் உள் மசய்திகலத் தநிமில்  மநாமிமனர்க்க,      

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம் தநற்மகாண்ட திட்டப்ணி னாது? 

10. கணிப்மாியமி மநாமிமனர்ப்புப்ணி எந்த ஆண்டு னாபால் மதாடங்கப்ட்டது? 

குதி – ஆ 

II. எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:       (5X5=25)  

11. (அ) காந்தினடிகின் இதமினல் ணி குித்து எழுதுக 

(அல்து) 

     (ஆ) கிித்துயப் ாதிாினார்கின் தநிழ் இதமினல் ணி குித்து எழுதுக. 

12. (அ) மதலுங்கு மநாமி இதழ்கள் குித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

     (ஆ) அசாம் நாித்தில் மயினாகும் இதழ்கள் குித்து எழுதுக. 

ாடக் குிமட்டு எண் 

DOT 9.7 
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13. (அ) தநிமில் மயினாகும் யாப இதழ்களுள் இபண்டில எடுத்துலபத்து, அயற்ின்  

             அலநப்ல யிக்குக. 

(அல்து) 

      (ஆ) தநிமில் மயினாகும் நாத இதழ்கள் இபண்டில எடுத்துலபத்து, அயற்ின்   

             அலநப்ல யிக்குக. 

14. (அ) இதமினல் கலச்மசாற்களுள் எலயதனனும் த்தில ஆங்கிம், தநிமில்  

             எடுத்துலபக்க. 

(அல்து) 

       (ஆ) இதழ்கின் யலககல யிக்குக. 

15. (அ) கணிப்மாி யமி மநாமிமனர்ப்ின் எல்லகல எடுத்துலபக்க. 

(அல்து) 

       (ஆ) கணிப்மாி யமி மநாமிமனர்ப்ின் யலககல  யிக்குக. 

 

குதி - இ 

(யிக்கமுல யிாக்கள்) 

 

III. ஏததனும் மூன்னுக்கு  நட்டும்  யிலடனிக்க:         (3x10=30) 

16. திபாயிட மநாமி இதழ்கள் குித்து எழுதுக. 

17. இருதாம் நூற்ாண்டில்  இதமினலில் ஏற்ட்டுள் யச்சிலன எடுத்துலபக்க. 

18. தநிழ் ாிதழ்கின்  ததாற்ம், யர்ச்சிலன ஆபாய்க. 

19. இதமினல் மநாமிமனர்ப்ின் சிக்கல்கல ஆபாய்க. 

20. கணிப்மாியமி மநாமிமனர்ப்ின் இன்ினலநனாலநலன எடுத்துலபக்க. 

----------------- 



[1] 

 

 

தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலத் தநிழ் -  ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – இபண்டாநாண்டு – மூன்ாம் ருயம் 

துல: இக்கினம் 

தாள்: இதமினல் நற்றும் நக்கள் தகயல் ததாடர்ினல் 

காம்: 3 நணி              உனபவு நதிப்தண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:            (20 x 1 = 20) 

I. ஒருயிலடத் ததாிவு யிாக்கள்: 

1. தகயல் ததாடர்பு சாதங்கின் யபாறு தல முதாயதாகக் தகாண்டு ததாடங்குகிது. 

 அ) யாதாலி     ஆ) தநாமி  இ) லசலகதநாமி  ஈ) இதழ்கள் 

2. இதழ்கில் தாதுநக்கிடம் தரும் தசல்யாக்குப் தற்றுத் திகழ்யது. 

 அ) திங்கள் இருமுல இதழ்  ஆ) ஆண்டிதழ் இ) அலபனாண்டிதழ் ஈ) ாிதழ்  

3. நின்கம்ிகின் யமினாகச் தசய்திகலக் குிமடுகாக நாற்ி அனுப்ாம் க் 

கண்டுிடித்தயர். 

 அ) ஜான்சன் ஆ) தநார்ஸ்   இ) யில்லினம்  ஈ) நார்க்தகா தாதா 

4. உகில் அதிக எண்ணிக்ககனில் சிிநாக்ககத் தனாாிக்கும் ாடு? 

 அ) இங்லக ஆ) லசீாினா   இ) இந்தினா  ஈ) கடா 

5. இகணனத் தந்கதனாக அினப்டுயர் னார்? 

 அ) லினாார்ட் கிகன்       ஆ) ஜூல்ஸ் வயர்ன்    

 இ) வபக்பஸன்           ஈ) ஜஜ.சி.ஆர்.லிக்கடர் 

 

II. ல்யிலடத் ததாிவு யிாக்கள்: 

6. தநாமி ததான்றுயதற்கு முன் நிதன் னன்டுத்தின தகயல் ததாடர்பு சாதங்கள் 

 1. லசலகதநாமி   2. புலக ழுப்புதல் 3. அச்சு ஊடகம்  4. கருத்துப்டம் 

 அ) 1 சாி 2, 3, 4 தயறு   ஆ) 1, 2 சாி 3, 4 தயறு  

இ) 1, 2, 3 சாி 4 தயறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

7. ருய இதழ் யலககள் 

 1. கால இதழ்     2. நால இதழ்  3. திங்கள் இதழ் 4. காாண்டு இதழ் 

 அ) 1, 3 சாி 2, 4 தயறு   ஆ) 1, 2 சாி 3, 4 தயறு  

இ) 3, 4 சாி 1, 2 தயறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

8. ததாலக்காட்சினில் ஒலிபப்ப்டும் அிவுசார் ிகழ்ச்சிகள் 

 1. கல்யி ஒிபப்பு      2. தசய்திகள் 3. தர்காணல்  4. யிாடியிா 

 அ) 1, 2, 3 சாி 4 தயறு   ஆ) 1, 2 சாி 3, 4 தயறு  

இ) 1, 2, 4 சாி 3 தயறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

 

ாடக் குிமட்டு ண் 
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9. ததசின யிருதுதற் தநிழ்த் திலபப்டங்கள். 

 1. அச்சநில்ல அச்சநில்ல     2. வீடு  3. ததயர் நகன் 4. கள்ன் 

 அ) 1, 3, சாி 2, 4 தயறு    ஆ) 1, 2, சாி 3, 4 தயறு  

இ) 1, 2, 3 சாி 4 தயறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

10. கணிி யன்தாருட்கள் 

 1. தசனகம் (CPU)   2. யிகசப்கக (KEYBOARD)    

3. திலபனகம் (MONITOR)  4. சுட்டி  (MOUSE) 

 அ) 1, 4 சாி 2, 3 தயறு   ஆ) 2, 4 சாி 1, 3, தயறு  

இ) 1, 2, சாி 3, 4 தயறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

 

III. வாருத்துக. 

11.அ) நபபுயமி ஊடகம்  - 1. யாதாலி  

 ஆ) அச்சுயமி ஊடகம்  - 2. தூது 

 இ) நின்யமி ஊடகம்  - 3. தின்தசி 

 ஈ) நின்ணுயமி ஊடகம்  - 4. ஓலச்சுயடி 

 அ) 2 4 1 3    ஆ) 3 1 4 2  இ) 3 4 1 2   ஈ) 2 4 3 1 

12 .அ) ஆசிாினப் ிாிவு  - 1. தநார் அல 

ஆ) யாணிப் ிாிவு  - 2. தசய்தி அல 

 இ) இனந்திபப் ிாிவு  - 3. யிம்பப் ிாிவு 

 ஈ) ிர்யாகப் ிாிவு   - 4. அச்சடிக்கும் அக 

 அ) 2 1 4 3   ஆ) 4 3 1 2  இ) 2 3 4 1  ஈ) 2 4 3 1 

13. அ) யாதாலிலனக் கண்டுிடித்தயர்  - 1. ஸ்புட்ிக் 1 

 ஆ) ததாலக்காட்சிலனக் கண்டுிடித்தயர் - 2. நார்க்தகாி 

 இ) உகின் முதற் தசனற்லகக்தகாள்  - 3. ஆாினட்டா 

 ஈ) இந்தினாயின் முதற் தசனற்லகக்தகாள்  - 4. ஜான் ஜாகி வனர்டு 

 அ) 1 2 3 4   ஆ) 2 4 1 3  இ) 4 2 1 3   ஈ) 4 3 2 1 

14. வாருத்துக. 

அ) முதல் கரும் டம்     - 1. காிதாஸ் 

ஆ) முதல் திலபனபங்கு     - 2. கீசக யதம் 

 இ) முதல் வதன்ிந்தினத் திகபப்டம்  - 3. சிிநாஸ்தகாப் 

 ஈ) தநிமில் முதன்முதலில் வயி யந்த ஜசும் டம்- 4. எடிசன் சிிநாட்ஜடாகிபாப் 

 அ) 3 4 2 1   ஆ) 4 3 2 1  இ) 4 3 1 2   ஈ) 2 3 1 4 

15. அ) ஆாினட்டா   - 1. 1982 

 ஆ) ாசுக்கபா   - 2. 1981 

 இ) ஆப்ிள்    - 3. 1979 

 ஈ) இன்சாட்-1A   - 4.1975 

 அ) 2 3 4 1   ஆ) 3 2 1 4  இ) 2 1 4 3  ஈ) 4 3 2 1 
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IV. தருக்க யிாக்கள்:  

16. உறுதிக்கூற்று (உ): அச்சுக்கல ன்து அச்சிடுயதற்கா உலபப்குதி, கற்தற்கும் 

அலடனாம் காண்தற்கும் கயர்ச்சினாதாக இருக்கும் யலகனில் 

அச்தசழுத்துக்கல ஒழுங்குடுத்தும் ஒரு கலமம் ததாமிற்தட்மும் 

ஆகும். 

   காபணம் (கா) :  கல்தயட்டுக்களும் ஓலச் சுயடிகளும் அச்சுயமி ஊடகங்களுக்கு 

டுத்துக்காட்டாகும்.  

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தயறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தயறு, காபணம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தயறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

17. உறுதிக் கூற்று (உ) :  ஓாிதழ் ததாடர்ந்து லடதறுயதற்கு தயண்டின ஊட்டத்லத 

யாணிப் ிாிவு ததலயனற்து.  

   காபணம் (கா)  :  ஓாிதழ் இலடிற்ல் இன்ி தயியப ிதியம் அயசினம். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தயறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தயறு, காபணம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தயறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

18. உறுதிக் கூற்று (உ) :  காத்லதமம் தூபத்லதமம் தயன்றுயிட்ட சாதநாகத் 

ததாலக்காட்சித் திகழ்கிது. 

காபணம் (கா)           : அியினல் உகில் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் யிருந்திக்கின் 

சாதநாகத் ததாலக்காட்சி திகழ்கிது. 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தயறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தயறு  

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ) தயறு, காபணம் (கா) சாி 

19. உறுதிக் கூற்று (உ): இனல், இலச, ாடகம் ன் முப்ாிநாணக் கலனின் யடியம்தான் 

சிிநா. 

   காபணம் (கா)            :  சிிநா, ார்க்கும் யலபமம் ஒரு நான உகத்திற்கு அலமத்துச் 

தசல்லும் ஒரு சிந்த கட்பு கலனாகும். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தயறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தயறு, காபணம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தயறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

20. உறுதிக் கூற்று (உ) : இலணனத்தின் மூம் சின்சின் தசய்திகலமம் நக்கள் ாிநாிக் 

தகாள்கின்ர். 

    காபணம் (கா)  :  இலணன யபயால் நக்கள் தசாம்திகாக நாினிருக்கின்ர். 
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 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தயறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தயறு, காபணம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தயறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

 

குதி – ஆ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 தசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:     (  5 x 5 = 25) 

21.அ) நக்கள் தகயல் ததாடர்ினல் ன்ால் ன்? யிக்குக.     

(அல்து) 

 ஆ) நபபுயமி ஊடகங்கள் – குிப்பு யலபக. 

22.அ) சமூக யிமிப்புணர்யில் ாிதமின் ங்கில யிக்குக.    

(அல்து) 

 ஆ) இதழ்கின் யலககலச் சான்றுடன் ழுதுக. 

23.அ) யாதாலினில் ஒலிபப்ப்டும் தயாண் ிகழ்ச்சிகலப் ட்டினலிடுக.   

(அல்து) 

 ஆ) தசனற்லகக்தகாின் னன்கல யிக்குக. 

24.  அ) கலப்டங்கள் ன்ால் ன்? யிக்குக.       

(அல்து) 

     ஆ) நத்தின நாி அபசுகள் யமங்கும் திலபப்ட யிருதுகள் குித்து ழுதுக. 

25.  அ) இலணனம் ன்ால் ன்? யிக்குக.       

(அல்து) 

     ஆ) நக்கள் ததாடர்பு அலுயாின் ணிகல யிக்குக. 

 

குதி – இ 

   (யிக்க முல யிாக்கள்)    (3x10 = 30) 

லயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 தசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  

26. த்திாிக்லகச் சுதந்திபம், தணிக்லக முலகள் குித்துக் கட்டுகபக்க. 

27. இதழ்கின் ிர்யாக அலநப்புமுலலன யியாிக்க. 

28. ததாலக்காட்சிச் தசய்திகின் ில குலகலச் சான்றுடன் கட்டுலபக்க. 

29. இந்தினாயில் திலபப்டத்ததாற்ம் யர்ச்சிலன யியாிக்க. 

30. தகயல் வதாடர்ினலில் அியினல் வதாமிற்நுட்ம் ஏற்டுத்தின நாற்ங்ககக் கட்டுகபக்க. 

 

---------------- 

 



  
 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

ட்டனப் டிப்பு - இபண்டாநாண்டு 

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -1 – இந்தின கல யபாறு - II 

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. குப்தர்கள் காம் இந்தினாயின் பாற்காம் எ ஏன் அலமக்கப்டுகிது? 

 

2. பநௌாினர் கா சிற்ங்கள் குித்து யிநர்சித்து எழுதுக. 

 

3. அஜந்தா புகழ்பக் காபணம் னாது? 

 

4. புயதஸ்யாில் உள் தகானில் சிப்புகலக் கூறுக. 

5. குிப்பு யலபக. 

அ) ாகப கலப் ாணி 

ஆ) திபாயிட கலப் ாணி 

இ) தயசப கலப் ாணி 

6. தநற்கத்தின கலப் ற்ி ீவிர் அிந்தயற்லக் கூறுக. 

7. சநகா கல இபண்டிலப் ற்ி யிக்கி யலபக. 

8. கஜுபாத ா சிற்ங்கின் அமகுத்தன்லநலன யியாிக்க. 

 

------------------ 

ாடக் குியீட்டு எண்: 

DST 6 



[1] 
 

 
 

தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகல - ண்லைன யபாமை நற்மைம் ததால்லினல் 

திசம்ர் 2021  -  முதாநாண்டு முதல் மெயம் 

துல: கைல்சார் யபாமை நற்மைம் கைல்சார் ததால்லினல் 

தாள்: இந்தினக் கல்தயட்டினல் நற்மைம் ததால்தழுத்தினல் 

காம்: 3 நணி                  உனபவு நதிப்தண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலைனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒமெயிலைத் ததாிவு யிாக்கள்: 

1. கிமிார்ம் ன்து 

(அ) ஆப்புயடிய ழுத்து   (ஆ) சுடுநண் லக 

(இ) கமெப்பு-சியப்பு ாலயனாட்டு ழுத்து (ஈ) சிக்கிமுக்கி ழுத்து 

2. சம்யத்சபம் 

(அ) யிக்கிபந ஆண்டு   (ஆ) தகால்ம் ஆண்டு   

(இ) கலி ஆண்டு    (ஈ) யசதி ஆண்டு 

3. ிப்பயா ஈநப்யலம 

(அ) தௌத்தம் (ஆ) சநணம்  (இ) லசயம்  (ஈ) லயணயம் 

4. சித்தன்யாசல் தநிழ் ிபாநிக் கல்தயட்டு 

(அ) தா.ஆ.மு. முதல்   (ஆ) தா.ஆ.மு. இபண்டு 

(இ) தா.ஆ.மு. ஐந்து   (ஈ) தா.ஆ. ான்கு 

5. அத்திக்கும்ா 

(அ) இநானன் நலத்ததாைர்  (ஆ) யநற்குத் ததாைர்ச்சி நலத்ததாைர் 

(இ) இந்துகுஷ் நலத்ததாைர்  (ஈ) உதனகிாி நலத்ததாைர் 

 

II. ல்யிலைத் ததாிவு யிாக்கள்: 

6. இந்தினக் கல்தயட்டினலில் தயிமடுகள் 

(1) ததன்ிந்தினக் கல்தயட்டுகள்   1890 

(2) இந்தினக் கல்தயட்டினல்    1965 

(3) புதுக்யகாட்லை சநஸ்தாக் கல்தயட்டுகள் 1929 

(4) இந்தினக் கல்தயட்டினல் ஆண்டு அிக்லக 1887 

(அ) 1,2,3 சாி (ஆ) 2,4 சாி  (இ) 4 சாி  (ஈ) 4,1,3,2 சாி 

7. ாண்டினன் பாந்தக தடுஞ்சலைனன் தசப்யடுகல யாிலசப்டுத்துக. 

(1) சீயபநங்கம் (2) யயள்யிக்குடி (3) சின்நனூர் (தாின) (4) சின்நனூர் (சிின) 

(அ) 2,1,3,4 சாி (ஆ) 1,2,4,3 சாி (இ) 1,4,2,3 சாி (ஈ) 2,4,3,1 சாி 

8. யேம்ஸ் ிாின்சப், யநக்ஸ் முல்ர், ஹார்யய, ால்க் நற்மைம் ாிச்சர்ட் சாதநன் 

(1) கியபக்க யாியடியத்லத ஆய்வு தசய்தயர்கள் 

(2) ிபாநிலன ஆய்வு தசய்தயர்கள்  

ாைக் குிமட்டு ண் 
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(3) கயபாஸ்டிலன ஆய்வு தசய்தயர் 

(4) தநாமினினல் யல்லுர்கள் 

(அ) 1,2,3,4 சாி (ஆ) 1,2,3 சாி  (இ) 2,3,4 சாி  (ஈ) 1,2,4 சாி 

9. நாங்கும் கல்தயட்டுகள் 

(1) சநணத் ததாைர்புலைனலய  (2) யணிகத் ததாைர்புலைனலய  

(3) டுக்லக அலநத்தலதக் கூமைகின்து (4) ிள்லனார்ட்டி (அயத ஊாின் யயமைதனர்) 

(அ) 1,2,3,4 சாி (ஆ) 1,2,3 சாி  (இ) 2,3,4 சாி  (ஈ) 1,2,4 சாி 

10. புலுநாயி னார் னாலபத் யதாற்கடித்தார்? 

(1) யநற்கு ரத்பாஸ் (சத்திபயர்கள்) (2) இந்யதா-ார்த்தினர்கள்  

(3) னயர்     (4) சாளுக்கினர் 

(அ) 1,2,3,4 சாி (ஆ) 1,2,3 சாி  (இ) 2,3,4 சாி  (ஈ) 1,2,4 சாி 

 

III. தாமெத்துக: 

11. (அ) தைபயகாட்ைா   - 1) ாலக் கீல்கள் 

(ஆ) தசபாநிக்ஸ்   - 2) சுடுநண் 

(இ) தட்யபாக்ிஃப்ஸ்  - 3) ாணனயினல் 

(ஈ) ிமநிஸ்யநட்டிக்ஸ்  - 4) ாலயனாடுகள் 

அ) 3 2 1 4  ஆ) 2 4 1 3  இ) 2 3 1 4  ஈ) 4 3 2 1 

12. (அ) நண்ைகப்ட்டு   - 1) தநிமி 

(ஆ) உத்திபயநமேர்   - 2) தநிழ் நற்மைம் கிபந்தம் 

(இ) ேம்ல    - 3) கிபந்தம் 

(ஈ) யயள்யிக்குடி   - 4) தநிழ் 

அ) 3 1 4 2  ஆ) 1 3 2 4  இ) 2 3 4 1  ஈ) 3 4 1 2 

13.  (அ) அஸ்யகா ர்யாா  - 1) தநாகஞ்சதயபாயில் யகாமிக்யகான் 

(ஆ) ஹீபாஸ்   - 2) ஆபம் காத் தநிழ் கல்தயட்டினல் 

(இ) ஐ.நகாயதயன்   - 3) முந்துிலத் திபாயிை தநாமி 

(ஈ) மாி யாயபாயசாவ்  - 4) சிந்துதயி ழுத்து முலலனப் டித்தல் 

அ) 2 3 4 1  ஆ) 3 2 4 1  இ) 1 2 3 4  ஈ) 4 1 2 3 

14. (அ) தகாங்குப் தமெயமி  - 1) காஞ்சிபுபம் 

(ஆ) இபாசயகசாிப் தமெயமி - 2) ாயற்தாயம் 

(இ) அதினநான் தமெயமி  - 3) சுண்லைக்காய்முத்தூர் 

(ஈ)  நகாயதசன் தமெயமி  - 4) நகாலிபுபம் 

அ) 4 3 2 1  ஆ) 3 4 1 2  இ) 1 2 3 4  ஈ) 2 3 4 1  

15. (அ) யகாசாம்ி தூண் கல்தயட்டு - 1) காந்தார் 

(ஆ) யதாப்பா தூண் கல்தயட்டு - 2) கல்கத்தா 

(இ) லபாட் கல்தயட்டு  - 3) தில்லி 

(ஈ) ராஜ்கார்கி கல்தயட்டு - 4) அகாாத் 

அ) 2 3 4 1  ஆ) 3 4 1 2  இ) 1 2 3 4  ஈ) 4 3 2 1 
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IV. சாினா / தயா யதர்ந்ததடுக்க. 

16. ழுத்தாணி ன்து ஓலச்சுயடினில் ழுத உதவும். 

17. தநிமில் 0 முதல் 9 யலப உள் ண்கலமம் 10, 100, 1000 ஆகினயற்லமம் குிக்கதய 

தி குிமடுகள் உள். 

18. யதபயாத தௌத்தத்தின் சநன நூல்கள் சநஸ்கிமெத தநாமினில் ழுதப்ட்டிமெப்தின் காபணநாக 

இம்தநாமி நிகவும் ிபநாது. 

19. அயசாகன் ிபாநி ழுத்திலிமெந்து தநிழ்-ிபாநி ழுத்து யதான்ினது. 

20. 16 கிபாநங்கல ிபாநணர்களுக்குக் தகாடுத்ததாக ாகிகாயின் ாசிக்கல்தயட்டு 

கூமைகின்து. 

குதி – ஆ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 தசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலைனிக்க:      (5 x 5 = 25) 

21. (அ) தலபஸ் ன்லத யிக்குக. 

(அல்து) 

(ஆ) கமைப்பு-சியப்பு ாலயனாடுகள் ற்ி சிமைகுிப்பு யலபக. 

22. (அ) முதாம் பசிம்நயர்ந ல்யன் கா டுகற் கல்தயட்டுகலச் சுமெக்கநாக யிக்குக. 

(அல்து) 

(ஆ) தாதுயாக ஓம்லைக்கியி ன்து ன்? 

23. (அ) இந்தின தநாமிக்குடும்ங்கள் ற்ி சிமை குிப்பு யலபக. 

(அல்து) 

(ஆ) ஈநச்சின்ங்கில் காணப்டும் குிமடுகள் ற்ி ழுதுக. 

24. (அ) யட்தைழுத்துகல ழுதி யிக்குக. 

(அல்து) 

(ஆ) சநண சநனத்திற்கும் ிபாநி கல்தயட்டுகளுக்கும் உள் ததாைர்ல யிக்குக. 

25. (அ) அயசாகர் காத்தில் யட்ைாப தநாமிகின் ில னாது? 

(அல்து) 

(ஆ) மெத்பதாநின் ேுாகர் கல்தயட்லை யிக்குக. 

 

குதி – இ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

லயயனனும் மூன்மை யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 தசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலைனிக்க: (3x10 = 30) 

26. இந்தினக் கல்தயட்டினலின் யபாற்ல யிாியாக யிக்குக. 

27. நதகுக் கல்தயட்டுகள் கூமைம் ீர்ாச முலலன டுத்துக்காட்டுகளுைன் யிக்குக. 

28. இந்தினப் ால ஓயினங்கள், இமெம்புக் காக் குிமடுகள் குித்து யிாியாக யிக்குக. 

29. தநிழ்ப் ிபாநிக் கல்தயட்டுகல சங்க இக்கினங்களுைன் ததாைர்புடுத்தி ழுதுக. 

30. தமெம்ாலக் கல்தயட்டுகள் ற்ி ஒமெ கட்டுலப யலபக. 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல -  ப ைடய வரலா  ம  ெதா ய  
திச ப  2021 – தலாமா  த ப வ  

ைற: கட சா  வரலா  ம  கட சா  ெதா ய  
தா : இ திய நாகாிக  ப பா  வரலா  

(சி ெவளி நாகாிக  கால  த  ெபா.ஆ.1206 வைர) 
கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 
 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 

1. rpe;J rkntsp ehfhpfk; ______ fhyj;ijr; rhh;e;jJ. 

m. cNyhf fhyk;   M. Gjpa fw;fhyk;  ,. ,Uk;G fhyk;  <. ,tw;wpy; VJkpy;iy 

   2. rpe;J rkntsp ehfhpfk; xU ______ ehfhpfk; 

m. efu     M. Jiz efu    ,. fpuhk      <. njhpahj tif 

3. rpe;Jntsp kf;fs; mjpfk; gad;gLj;jhj tpyq;F 

m. vUik    M. ahid    ,. Fjpiu    <. ML 

4. `ug;ghtpd; Kj;jpiufs;  ______ jahhpf;fg;gl;lit 

m. mYkpdpak;    M. ghid XL   ,. ];baill;   <. ,it midj;Jk; 

5. tp\;Z mtjhuq;fspy;  ,y;yhjit______ 

m. uhkh;     M. guRuhkh;   ,. fzgjp    <. eurpk;kh 

6. cgrhdpark; ve;j Ntjj;NjhL njhlh;GilaJ 

m. ar+h;     M. mjh;tzk;   ,. Hpf;    <. rhkk; 

7. Gj;jh; Kf;jp mile;jJ 

m. Ntg;gkuk;    M. Nghjpkuk;   ,. thiokuk;   <. G\;gk; 

8. Gj;j kjk; gphpe;jJ 

m. `h;\h; fhyk;   M. mNrhfh; fhyk;  ,. fdp\;fh; fhyk;  <. gpe;Jrhuh; fhyk; 

9. fypq;f Nghhpd; tpisTfisf; Fwpf;Fk; mNrhfh; Fwpg;G fy;ntl;L 

m. mNrhfh; Rarhpij  M.mh;j;jrh];jpuk;   ,. ghiwf;fy;ntl;L <. Jhz; fy;ntl;L 

10. jkpof ehfhpfj;jpw;F nkshpah;fs; mspj;j nfhil 

m. gpuhfpUjk;   M. rk];fpUjk;    ,. gpuhkp   <. ,tw;wpy; VJkpy;iy 
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II. nghUj;Jf:  

11. Fg;jh;fs; Ml;rpia epWtpaJ        - re;jpuFg;jh; II  

12. gh`pahd; ,e;jpah tUifapy; Ml;rp  - Nrhoh;> ,uh\;bu$lh;fs;  

13. `h;\rhpjk; vOjpath;             - mkuNfhrk; 

14. rk];fpUj fsQ;rpak; vd;w Ehy;     - = Fg;jh; 

15. jf;Nfhyk; Nghh;                  - ghzgl;lh; 

 

III. XhpU nrhw;fspy; tpilasp: 

16. ehd;fhtJ Gj;j khehl;il elj;jpath; ahh;? 

17. Kfk;kJ f[pdpapd; je;ij ahh;? 

18. ,uj;jpdhtsp vOjpaJ ahh;? 

19. gpy;thhpy; Kjypy; f[pdpaplk; Njhw;w Kjy; kd;dd; ahh;? 

20. f[pdp gilnaLg;gpd; NghJ Ky;jhd; kd;dh; ahh;? 

 

            

ப தி – ஆ 

(விள க ைற வினா க ) 
அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:              (5X5=25) 
 
21. m. rpe;Jrkntsp ehfhpfk; xU efu ehfupfkh? tpsf;Ff. 

     அ ல  
      M. Ntjfhy ehfhpfj;jpd; rka epiyia tpsf;Ff 
22. m. mnyf;]hz;lh; gilnaLg;gpd; tpisTfs; ahit? 

     அ ல  

   M. nkshpah; Ml;rpf; கால தி  rka epiyapid tpsf;Ff. 

23. m. Fg;jh; fhy Ml;rpapd; nghUshjhu epiyapid tpsf;Ff. 

                அ ல  
   M. F\hzh;fspd; vOr;rpf;fhd fhuzq;fs; ahit?   
24. m. `h;\hpd; rhjidfis $Wf. 

     அ ல  
      M. rhSf;fpah;fspd; rka epiyapid tpsf;Ff 
25. m. ,uh\;bu$lh;fspd; நி வாகத் ைன tpthpf;f. 

      அ ல  
   M. NrhkehjGu gilnaLg;gpd; Kf;fpaj;Jtj;ijf; $Wf. 
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ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

 
எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க: (3x10 = 30) 
 
26. gz;ila ,e;jpahit mwpa cjTk; rhd;Wfs; ahit? 

27. Gj;j kjj;jpd; Nghjidfs; kw;Wk; rpwg;Gfs; ahit? 

28. nkshpa Nguurpd; tPo;r;rpf;fhd fhuzq;fs; ahit? 

29. fdp\;fh; Gj;j kjj;jpw;F Mw;wpa gq;fpidf; $Wf. 

30. ,];yhkpahpd; ,e;jpa gilnaLg;gpd; tpisTfs; ahit? 

 

------------------- 



  
 

 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

ட்டனப் டிப்பு - முதாநாண்டு 

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -3 – இந்தின டிநக்கல - 1 

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. உருய யமிாட்டின் ததாற்ம் நற்றும் யர்ச்சிலன ஆபாய்க. 

 

2. சிற்ங்கின் ல்தயறு யலகனில எடுத்துக்காட்டுகளுடன் யியாிக்க. 

 

3. புத்தர் யடியங்கின் சிற்யினல் தன்லநகல யிக்குக. 

 

4. தாதிசத்துயாின் சிற்லநதிலன யியாிக்க. 

5. சநண தீர்த்தங்கபர்கின் டிநக்கலலன பதாகுத்திக்க. 

6. சியின் டக் தகாங்கின் புபாணப் ின்ணி நற்றும் சிற்யினல் 

கூறுகல யிக்குக. 

 

7. தட்சிணாமூர்த்தி டிநக்கலலன யியாிக்க. 

8. சியின் சம்ஹாப யடியங்கின் புபாணப் ின்ணி நற்றும் டிநக் 

கலலன எழுதுக. 

 

------------------ 

ாடக் குிமட்டு எண்: 

DST 3 



  
 

 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

ட்டனப் டிப்பு - இரண்டாநாண்டு 

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -2 – இந்தின டிநக் கல - II 

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. சிறுபதய்யத் ததாற்ங்கள் நற்றும் யமிாட்டு முலனிலக் கூறுக. 

 

2. இந்தின சிற்க்கல யர்ச்சி ற்ி யிக்கி யலபக. 

 

3. ாபம்ாின சிற் யடிப்ிற்கா சாஸ்திபங்கின் அயசினங்கலக் கூறுக. 

 

4. ாட்டுப்பு பதய்யங்களுக்கா யமிாட்டு முலனிலக் கூறுக. 

5. பண்பதய்ய யமிாட்டு முலனின் சிப்புகலக் கூறுக. 

6. பதன்ிந்தினக் தகானில்கில் ீவிர் யினந்த இல டிநம் ஒன்ிலப்ற்ி 

எழுதுக. 

 

7. யிஷ்ணுயின் டிநக்கல கூறுகள் ற்ி யியாிக்க. 

8. ிபம்நாயின் டிநம் நற்றும் அதன் புபாணக்கலதனில யியாிக்க. 

 

------------------ 

ாடக் குியீட்டு எண்: 

DST 7



  
 

 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

சான்ிதழ் டிப்பு  

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -2 – இந்தின டிநக்கல  

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. திருநாலின் சன டிநக் தகாத்தில யிக்கிக் கூறுக. 

 

2. ஆகநங்கில் கூப்டும் யதுர்க்கா பனர்கலபெம் அயற்ில் இபண்டு 

துர்க்லகனின் டிந தகா அலநப்ில எழுதுக. 

 

3. உகந்த பருநாின் டிந திருக்தகாத்தில எடுத்துக்காட்டுடன் 

யியாிக்க. 

 

4. உநாசகித பர்த்தினின் டிந திருக்தகாத்லத யியாிக்க. 

5. த்ரகாி நற்றும் நகாகாி உருய அலநப்ில எடுத்துக் கூறுக. 

6. கிபாநத்ததயலதனின் ததாற்ம் நற்றும் யமிாட்டு பலனில யியாிக்க. 

 

7. திருக்தகானில் யமிாடுகில் ித்னபூலை நற்றும் லநித்தின பூலை 

ஆகினயற்ல யியாித்து எழுதுக. 

8. திருநாலின் த்து அயதாபங்கலக் கூி அதில் பசிம்நயதார டிநத்லதப் 

ற்ி யிக்குக. 

 

------------------ 

ாடக் குிபட்டு 

   எண்: CST 2
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ருங்கிலைந்த பதுகலல வரலாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – இரண்டாமாண்டு  –  பன்றாம் பருவம் 

துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல் 

தாள்: இந்திய வரலாறு - III (வபா. ஆ. 1707 – 1947) 

காலம்: 3 மைி                        உயரளவு மதிப்வபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:               (20 x 1 = 20) 

1. நிலலயாை நிலவாித் திட்டம் அறிபகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1790   ஆ. 1793   இ. 1795   ஈ. 1797 

2. துலைப்பலடத் திட்டத்தில் லகவயாப்பமிட்ட தஞ்லச மன்ைர் யார்? 

அ. குதலாத்துங்கன் ஆ. வவங்தகாஜி இ. எக்தகாஜி   ஈ. சரதபாஜி 

3. ழுங்குபலறச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு? 

அ. 1773   ஆ. 1793   இ. 1795   ஈ. 1797 

4.  ஆங்கில கல்வி பலறலய அறிபகப்புத்தியவர்? 

அ. காரன்வாலிசு  ஆ. கர்சன் பிரபு இ. வில்லியம் வபண்டிங் ஈ. கர்ைல் நீல் 

5. விதலவகள் மறுமை சட்டத்திற்கு ஆதரவளித்த சீர்திருத்தவாதி 

அ. பாலகங்காத திலகர் ஆ. ஈஸ்வரசந்திர வித்யாசாகர் இ. வ.உ.சி. ஈ. மண்தடலா 

6. நிலலயாை நிலவாித்திட்டம் ததால்வியலடய காரைங்கள் 

(i) அதீக வாிவிதிப்பு   (ii) இரக்கமற்ற தன்லம  

(iii) வகாடுங்தகால் பலற   (iv) விரும்பியபடி வாிவசலுத்துதல் 

அ. (i),(ii) சாி ஆ. (i),(ii),(iii) சாி இ. (i),(ii) தவறு   ஈ. இலவ அலைத்தும் 

7. சதி எனும் உடன்கட்லட தலட வசய்ய காரைம் 

(i) கைவருடன் உடன் மரைித்தல்  (ii) வகாடூரமாை வகாலல 

(iii) விருப்பமாை படிவு    (iv) அவரவர் விருப்ப வசயல் 

அ. (i),(ii) சாி ஆ. (iii),(iv) சாி இ. (i),(ii),(iii)சாி  ஈ. (i),(iv) சாி 

8. இந்தியாவில் சிவில் சர்வீஸ் பலறலய அறிபகபடுத்தியவர் 

(i). காரன்வாலிசு (ii). கர்சன் பிரபு (iii). வில்லியம் வபண்டிங் (iv). கர்ைல் நீல் 

அ. (i) மட்டும் சாி ஆ. (iii),(iv) சாி இ. (i),(ii),(iii) சாி   ஈ. (i),(iv) சாி 

 

பாடக் குறிபட்டு எண் 

IMAHCC-5 
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9. இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் பதல் மாநாடு நடந்த இடம் ஆண்டு 

(i). கல்கத்தா 1883 (ii). பூதை 1882 (iv). நாக்பூர் 1883 (v). பம்பாய் 1885 

அ. (i) மட்டும் சாி  ஆ. (iii),(iv) சாி இ. (i),(ii),(iii) சாி  ஈ. (iv) மட்டும் சாி 

10. காங்கிரஸ் தீவிரவாத பிாிவின் தலலவர் 

(i) B.G. திலகர், வ.உ.சி    (ii)  திலகர், சந்திரபால், லஜபதிராய்  

(iii) தநரு, C.R.தாஸ்    (iv) வபதராசா தமத்தா, பாைர்ஜி 

அ. (i) மட்டும் சாி  ஆ. (ii) மட்டும் சாி இ. (i),(ii),(iii) சாி  ஈ. (iv) மட்டும் சாி 

11. வபாருத்துக. 

A. வவல்லஸ்லி    –  (i) லமசூர் பதல் பஸ்லீம் மன்ைர் 

B. காரன்வாலிசு    –  (ii) பூஷ்வா தலலவர் 

C. பாலாஜி விஷ்வநாத்   –  (iii) துலைப்பலட திட்டம் 

D. ஐதர் அலி     –  (iv) நிலலயாை நிலவாி 

  A B C D 

அ.  (ii) (i) (iii) (iv) 

ஆ. (i) (ii) (iii) (iv) 

இ. (iii) (iv) (i) (ii) 

ஈ.  (iv) (iii) (i) (ii) 

12. வபாருத்துக. 

A. ழுங்குபலறச் சட்டம்  –  (i) 1857 

B. நான்காவது லமசூர் தபார் –  (ii) 1942 

C. சிப்பாய் கலகம்   –  (iii) 1799 

D. வவள்லளயதை வவளிதயறு –  (iv) 1773 

  A  B  C  D 

அ.  (ii) (i) (iii) (iv) 

ஆ. (iv) (iii) (i) (ii)  

இ. (iii) (iv) (i) (ii) 

ஈ.  (i) (ii) (iii) (iv) 

13.வபாருத்துக. 

A. ராஜாராம் தமாகன்ராய்  –  (i) சுயராஜ்ஜிய கட்சி 

B. B.G. திலகர்   –  (ii) த்துலழயாலம இயக்கம் 

C. M.K. காந்தி   –  (iii) தீவிரவாதி 

D. தமாதிலால் தநரு   –  (iv) சீர்திருத்தவாதி 
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  A B C D 

அ.  (ii) (i) (iii) (iv) 

ஆ. (iv) (iii) (i) (ii)  

இ. (iii) (iv) (i) (ii) 

ஈ. (iv) (iii) (ii) (i) 

14.வபாருத்துக. 

A. வசௌாி வசௌரா  –  (i) பஞ்சாலல தபாராட்டம் 

B. அமிர்தரஸ்   –  (ii) அவுாி தபாராட்டம் 

C. தூத்துக்குடி  –  (iii) காவல் நிலலயம் தீக்கிலர 

D. சம்பிரான்   –  (iv) துப்பாக்கி சூடு 

  A B C D 

அ.  (iii) (ii) (i) (iv) 

ஆ. (iv) (iii) (i) (ii)  

இ. (iii) (iv) (i) (ii) 

ஈ. (iv) (iii) (ii) (i) 

15.வபாருத்துக. 

A.பிரம்மசமாஜம் – (i) நவாப் சலாபல்லா 

B.ஆாிய சமாஜம் – (ii) கர்சன் பிரபு 

C. பஸ்லீம் லீக் – (iii) தயாைந்த சரஸ்வதி 

D. வங்கப்பாிவிலை – (iv) ராஜராம் தமாகன்ராய் 

  A B C D 

அ.  (iii) (ii) (i) (iv) 

ஆ. (iv) (iii) (i) (ii)  

இ. (iii) (iv) (i) (ii) 

ஈ. (iv) (iii) (ii) (i) 

 

சாியா / தவறா: 

16. இரண்டாவது ஆங்கிதலா-மராத்தியர் தபார் நடந்த ஆண்டு 1903 

அ.தவறு ஆ. சாி 

17. ஆங்கிதலய கல்வி பலறலய அறிபகப்படுத்தியவர் வமக்காதல 

அ. தவறு ஆ. சாி 

18. விக்தடாாியா ராைி தபரறிக்லக அறிவிக்கப்பட்ட இடம் வசன்லை 

அ. தவறு ஆ. சாி 
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19. சுரத் பிளவு ஏற்பட்ட ஆண்டு 1907 

அ. தவறு ஆ. சாி 

20. பதல் வட்ட தமலச மாநாடு நடந்த ஆண்டு 1935 

அ. தவறு ஆ. சாி 

 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க பலற விைாக்கள்) 

II. அலைத்து விைாக்களுக்கும் 200 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:       (5 x 5 = 25) 

 

21.  அ. பிளாசிப் தபார் குறிப்பு வலரக. 

அல்லது 

     ஆ. பாபர் குறிப்பு வலரக. 

22.  அ. தபஷ்வாக்கள் பற்றி குறிப்பு வலரக. 

அல்லது 

      ஆ. பாைிபட் தபார் பற்றி குறிப்பு வலரக. 

23.  அ. பாலளயக்காரர்கள் புரட்சி குறிப்பு வலரக. 

அல்லது 

ஆ.  இரட்லடஆட்சிபற்றிசிறுகுறிப்புவலரக. 

24.  அ. ரயத்துவாாி நிலவாி பற்றி சிறுகுறிப்பு வலரக. 

அல்லது 

ஆ. ஆங்கிதலயர்கால வபாருளாதாரநிலல பற்றி குறிப்பு வலரக. 

25.  அ. சிப்பாய்கலகம் பற்றி குறிப்பு வலரக. 

அல்லது 

ஆ. ஆாியசமாஜம் பற்றி சிறு குறிப்பு வலரக. 

 

பகுதி – இ 

(விளக்க பலற விைாக்கள்) 

III. எலவதயனும் பன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:(3x10 = 30) 

26. பகலாயப் தபரரசு வீழ்ச்சிக்காை காரைங்கலள விளக்குக. 

27. தபஷ்வாக்களின் ஆட்சி மற்றும் நிர்வாகத்லதப் பற்றி விளக்குக. 

28. பதல் கர்நாடகப் தபார் மற்றும் அதனுலடய விலளவுகள் பற்றி விளக்குக. 

29. வில்லியம் வபண்டிங் பிரபுவின் நிதி மற்றும் ஆட்சித்துலற சீர்திருத்தங்கள் பற்றி விவாிக்க. 

30. மகாத்மாகாந்தியின் சுதந்திரப் தபாராட்ட சத்யாகிரகங்கலளப் பற்றி விவாிக்க. 

-------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலல வரலாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு  –  முதல்  பருவம் 

துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல 

தாள்:  இந்தின யபாறு – I (பா.ஆ.712யரப) 

காலம்: 3 மைி                உயரளவு மதிப்வபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:      (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலடத் வதாிவு விைாக்கள்: 
 

1. இந்தினா எந்த கண்டத்தில் அரநந்துள்து.                                              

அ. ஆசினா     ஆ.ஐரபாப்ா     இ. அபநாிக்கா     ஈ. ஆப்ிாிக்கா         

2. இந்தினாயின் யடக்கு எல்ரனில் அரநந்த நரத்பதாடர்.                      

அ. இநனநர   ஆ. யிந்தின நர   இ. ஆரநர    ஈ. ஆபயல்லி     

3. இந்தினாயின் இதிகாசங்கள் எ அரமக்கப்டுரய.                                  

அ.ரயதங்கள்    ஆ.இபாநானணம், நகாாபதம்   

இ.உிரத்துகள்   ஈ. தருந சாத்திபங்கள்                        

4. ரயதகாத்தில் இருந்த நன்ாின் ிர்யாக  சரகள்.                              

அ.சா-சநிதி          ஆ.நன்ம்        இ.நந்திாி சர       ஈ.யாாினம் 

5. பநாகஞ்சதாரபா  என்தன் பாருள்.                                                         

அ. ரநடு     ஆ. திப்டுரக      இ.இந்தயர்கின் ரநடு   ஈ. சநபயி  

II. ல்யிரடத் பதாிவு விைாக்கள்: 

6. ரமன கற்காத் பதால்லினல் இடங்கள்  

1) பயாசா   2) கிப் ஹள்ி   3) அத்திபம்ாக்கம்   4) சாஞ்சி 

அ. (1), (2), (3), (4) சாி    ஆ. (1), (2), (3) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                       

7. பதால்லினார்கள் 

1) சர் ஜான் நார்ரல்  2) ஆர்.டி.ார்ஜி   3) சர் நார்டிநர் வீர்  4) பநக்கன்சி 

அ. (1), (2), (3), (4) சாி    ஆ. (1), (2), (3) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி      
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8. ரயதங்கள் 

1) ாிக் ரயதம்   2) னசூர் ரயதம்  3) சாந ரயதம்   4) புபாணங்கள்  

அ) (1), (2), (3) சாி     ஆ (1), (2), (3), (4) சாி 

இ (4), (2), (3), (1) சாி    ஈ (3), (4), (1), (2) சாி                                                                 

9. புத்த சநன திாிபீடகங்கள் 

1) சுத்த பீடகம்   2)  யின பீடகம்  3)  அிதம்ந பீடகம்   4) நகா பீடகம் 

அ. (1), (2), (3), (4) சாி    ஆ. (1), (2), (3) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                                                                 

10. சநண தீர்த்தங்கபர்கள் 

1) யிருர ரதயர்   2) அஜித ாதர்   3) சம்ய ாதர்    4) ஹாிகபர் 

அ. (1), (2), (3) சாி     ஆ. (1), (4), (3) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி               

 

 III.பாருத்துக:  

11. அ. பநகஸ்திஸ்     - i)  சி யு கி 

ஆ. பகௌடில்னர்        - ii)  பத்பபாட்ரசம் 

இ. யிசாகதத்தர்       - iii)  அர்த்தசாஸ்திபம் 

ஈ.யுயான் சுயாங்      - iv)  இண்டிகா  

1. (ii), (iii), (iv), (i) சாி   2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி   4. (vi), (iii), (ii), (i) சாி                                                                    

12. அ.சுரயதம்பர்கள்    - i) ற்ற்யர்கள்  

ஆ.திகம்பர்கள்             - ii) பஜனித்தயர்கள் 

இ.ஜிர்கள்                 - iii) ஆரடகர தயிர்த்தயர்கள் 

ஈ.ிற்கந்தர்கள்             - iv) பயள்ர ஆரட உடுத்தினயர்கள் 

1. (ii), (iii), (iv), (i) சாி   2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி   4. (iv), (iii), (ii), (i) சாி                                                                 

13.அ. அபக்சாண்டர்    - i) சுங்கர் 

ஆ. காபரயன்          - ii) குராணர்  

இ.கிஷ்கர்               - iii)  கலிங்க ாடு 

ஈ. புஷ்னநித்திபன்       - iv) அாிஸ்டாட்டில்  

1. (ii), (i), (iv), (iii) சாி   2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (iv), (iii), (ii), (i) சாி    4. (i), (ii), (iv), (iii) சாி                                                            
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14.அ.காிதாசர்             - i) ிாிஹத் சம்ஹிதா 

ஆ.சுந்து                  - ii) ஞ்சதந்திப கரதகள் 

இ.யிஷ்ணு சர்நன்     - iii) யாசுய தத்தம் 

ஈ.யபாகநிகிபர்      - iv) சாகுந்தம்  

1. (ii), (i), (iv), (iii) சாி   2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி   4. (iv), (iii), (ii), (i) சாி                                                              

15.அ.புஸ்னபூதி     - i) யாக்கின ாடினம் 

ஆ.இபத்ாயி       - ii) ஹர்ர சாிதம் 

இ. ாணட்டர்       - iii) ஹர்ரர் 

ஈ.த்ருஹாி              - iv) யர்த்த குத்ரத ரதாற்றுயித்தயர்          

1. (ii), (iii), (iv), (i) சாி   2. (ii), (i), (iv), (iii) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி   4. (iv), (iii), (ii), (i) சாி                 

IV.யாிரசப்டுத்துக:           

16. அ) ஜீம்  ஆ) பாயி    இ) சட்ஜ்    ஈ) ரல் தி  

1. (அ), (ஆ), (இ)    2.(அ), (ஆ), (இ), (ஈ)   

3. (ஈ), (இ), (ஆ), (அ)   4. (இ), (அ), (ஈ)                                                     

17. அ) பநாகஞ்சதாரபா  ஆ) ஹபப்ா  இ) ராத்தல்  ஈ) ஏபதன்ஸ் 

1. (அ), (ஆ), (இ), (ஈ)   2. (அ), (ஆ), (இ)  

3. (ஈ), (இ), (ஆ), (அ)   4. (இ), (அ), (ஈ)                                                        

18. அ) ிம்ிசாபர்   ஆ) அஜாத சத்துரு   இ) தர்சகன் ஈ)  ஸ்ரீகுப்தர் 

1. (அ), (ஆ), (இ), (ஈ)   2. (அ), (ஆ), (இ),  

3. (ஈ), (இ), (ஆ), (அ)   4. (இ), (அ), (ஈ)        

       V. சாினா/தயா: 

19. அ) சிந்துசநபயி நக்கள் இரும்ர அிந்திர். 

    ஆ) ரயதகாத்தில் னாகங்கள் டத்தப்ட்ட. 

1. (அ) நட்டும் சாி 

2. (ஆ) நட்டும் சாி   

3. (அ)  & (ஆ) இபண்டும் சாி 

4.(அ), (ஆ) இபண்டும் தயறு                                           

20. அ) கன்யர் நபின் பதல் அபசர் யாசுரதய கன்யன் ஆயார். 

 ஆ) யாசுரதயர் சுங்க நன்ன் ரதயபூதிரன பகான்று அாினரணரனிார்.  

1. (அ) நட்டும் சாி 

2. (ஆ) நட்டும் தயறு   

3. (அ)  & (ஆ) இபண்டும் சாி 

4. (அ), (ஆ) இபண்டும் தயறு                                                
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பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:          (5 x 5 = 25) 

21. அ) இந்தினாயின் இனற்ரக அரநப்பு குித்து யியாிக்க.  

(அல்து) 

ஆ) பருங்கும்  - குிப்பு யரபக. 

22. அ) ரயதகா நக்கின் சபதானிரனிர யிக்குக. 

(அல்து) 

   ஆ) புத்தாின் ராதரகர யியாிக்க.  

23. அ) சந்திபகுப்த பநௌாினாின் சாதரகர ட்டினலிடுக. 

அல்து) 

   ஆ) பகௌடில்னாின் அபசினல் ணிகர யியாிக்க. 

24. அ) நகதப் ரபபசின் எழுச்சி குித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

ஆ) அபக்சாண்டாின் இந்தினப் ரடபனடுப்ின் யிரவுகள் குித்து எழுதுக. 

25. அ) காந்தாபக்கர என்ால் என் ? யிக்குக.                    

(அல்து) 

ஆ) சபத்திப குப்தரப இந்தின பப்ராலினன் எ அரமக்கப்டுயதற்கா   

      காபணங்கர யியாிக்க.  

 

பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் விலடயளிக்க:    (3x10 = 30) 

26. சிந்துசநபயி ாகாிகம் திபாயிட ாகாிகம் எ அரமக்கப்டுயதற்கா  

காபணங்கர ஆபாய்க. 

27. பநௌாினர் கா ஆட்சிபர குித்து கட்டுரப யரபக.  

28. கிஷ்கர் புத்த சநனத்திற்கு ஆற்ின பதாண்டிர யிக்குக.  

29. குப்தர் காம் பாற்காம் எ அரமக்கப்டுயதற்கா காபணங்கர யியாிக்க. 

30. ஹர்ரயர்த்தாின் ஆட்சிபரரன யிக்குக. 

 

 
----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல -  ப ைடய வரலா  ம  ெதா ய  

திச ப  2021 – இர டாமா  – றா  ப வ  
ைற: கட சா  வரலா  ம  கட சா  ெதா ய  

தா : இ திய  க டட கைல வரலா   
கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 

1.  தானிய  கள சிய . 
    அ) அ  ரா    ஆ) ேலா த   இ) ெமாக சதாேரா  ஈ) அர பா 
2. சா சி பி எ த மாநில தி  அைம ள . 
      அ)ம திய பிரேதச   ஆ) ஆ திர மாநில   இ) ஒ சா     ஈ) கா  
3. பராப  டவைரக  . 
      அ) ெமௗாிய    ஆ)சாதவாகன    இ) சா கிய     ஈ) கனி க  
4. ைச திய   எ பத  ெபா . 
      அ)வழிபா  ம டப   ஆ) ேகாயி    இ)மாளிைக    ஈ) இ ல   
5. திேயாக   தசாவதார  ேகாயி . 

 அ) க க    ஆ) த க    இ) சா கிய    ஈ) ெமௗாிய  
6. அஜ தா ைகக  எ த மாநில தி  அைம ளன. 
       அ) மகாரா ரா   ஆ) ஒ சா மாநில   இ) ம திய பிரேதச   ஈ) இராஜ தா   
7. எ ேலாரா  ைகலாசநாத  ேகாயிைல உ வா கியவ . 
       அ) தலா  கி ண  ஆ) இர டா  கி ண  இ) ம     ஈ) உப த  
8. ம டக ப  டவைரைய ஏ ப தியவ . 
       அ) மேக திரவ ம   ஆ)சி மவி    இ) ேகசி     ஈ) வர ண  
9. கா சி ைகலாசநாத  ேகாயிைல  க யவ . 
       அ) மேக திரவ ம  ஆ) இராசசி ம    இ) தவ ம    ஈ) க தவ ம  
10.பி ைளயா ப  ைடவைர. 
       அ) கால பா ய   ஆ) பி கால பா ய    இ) ேசாழ   ஈ) ப லவ  
 

பாட  றி  எ  
DMH 3232 
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II. ெபா க: 
11. அ) பாதாமி                       –     1) க  
      ஆ) சி திர கார          –    2) அேசாக  
      இ) தாமா டவைர        –     3)மேக திரவ ம  
      ஈ) உதயகிாி                  –         4) சா கிய  
      a) 4312       b) 2134       c) 1324         d) 4321                                   
12. அ) அ ேஹா                          –     1) தைரய  
      ஆ) ப டட க                        –      2) ரா ர ட  
       இ) எ ெப டா                       –   3) ச கேம வர  ேகாயி  
       ஈ) விஜயாலய ேசாழீ ர        –    4) லாத கா  ேகாயி  
           a) 4321           b) 3421         c) 1234          d) 3124                            
13. அ) கஜுராேஹா                             –    1) ப லவ  
      ஆ) அளேப                                  –     2) வ ேகாயி  
      இ) ெகா பா                          –    3) ெஹா சாள  
       ஈ) மியா மைல ைக ேகாயி    – 4) ச ேடள  
           a) 3421                 b) 1243                    c) 4312           d) 4321         
14. அ) திாி வன  க பஹேர வர      –     1) க மைல 
      ஆ) ஐராவேத வர  ேகாயி            –     2) பேகாண  
      இ) நாேக வர  ேகாயி                   –    3) இர டா  ராசராச  
       ஈ) ெவ வா  ேகாயி                   –    4) றா  ேலா க   
          a)4321          b) 3124            c) 4231           d) 1234                            
15. அ) வி பா ச  ேகாயி           –    1) ப பதீ வர  ேகாயி  
      ஆ) ெஜக நாத  ேகாயி         –    2)கீைழக க க  
      இ) ெகானா                           –     3) ாி 
       ஈ) ளம ைக                      –     4) ஹ பி 
             a) 3142              b) 1342             c) 4321        d) 1423          
              
III. சாியா / தவறா ேத ெத க: 

16. மகாயான  உ வ வழிபா ைட , கைலகைள  வள த . 
17. அமராவதி பி ஆ திர மாநில தி  அைம ள . 
18. மகாப ர  தி தி ம டப ைத எ பி தவ  றா  நரசி ம . 
19. லாட  ேகாயி  சிவ காக ஏ ப த ப டதா . 
20. ஆைனமைலயி  நரசி க ெப மா  டவைர ேகாயி  அைம ள . 
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ப தி – ஆ 

விள க ைற வினா க  
அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:  5X5 =25 

21. அ) சா சி மகா ப  –  றி  வைரக. 
                                              அ ல  
       ஆ) ப தி  க மான ப கைள விவாி க. 
22. அ) ேப சா டவைரயி  சிற கைள விள க. 
                                              அ ல  
      ஆ) கா தார கைல எ றா  எ ன? விவாி க. 
23. அ) நாகர கைல பணியி  ப கைள எ கா க ட  விள க. 
                                              அ ல  
      ஆ) ேவசர   க டட கைல றி  விவாி க. 
24. அ) இராஜேகா ர  – றி  வைரக. 
                                             அ ல  
       ஆ) ப ப சர  விள க. 
25. அ) ேபாசல  கைல பணியி  சிற கைள  க. 
                                            அ ல  
      ஆ) விஜயநகர க டட கைல றி  க ைர வைரக. 

ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:     (3 x 10 = 30) 

26. திராவிட  கைல பணி எ றா  எ ன? விள க. 
27. மாம ல ர ஒ ைற க  இரத க  றி  விவாி க. 
28. கால பா ய களி  ைடவைரக  ப றி விாிவாக எ க.  
29. த ைச ெபாியேகாயி  க டட கைல சிற கைள ஆரா க. 
30. ேகா ர  க டட கைலயி  வள சி றி  க ைர வைரக. 

--------------- 



  
 

 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

சான்ிதழ் டிப்பு  

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -1 – இந்தின கல யபாறு 

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. இந்தினக்கல யபாற்ில் தசாமர்கின் ங்கிப்பு னாது? 

 

2. கிபாநப்பு பதய்யங்கின் ததாற்ம் நற்றும் யமிாட்டு முலனில 

யிக்குக. 

 

3. அஜந்தாயின் ஓயின பசய்முலகல யிக்குக. 

 

4. முகானக் கட்டடக்கலனின் சிப்புகல எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

யியாிக்க. 

5. சிற்க்கலனில் ப ாய்சார்கின் ங்கிப்லக் கூறுக. 

6. ாட்டுப்பு கலப் ற்ி யிக்கி யலபக. 

7. பநௌாினச் சிற்ங்கள் ற்ி யிக்கி கூறுக. 

8. தநிழ்ாட்டு தகாபுப சிற்ங்கள் ற்ி ஒரு கட்டுலப யலபக. 

 

------------------ 

ாடக் குியீட்டு எண்: 

CST 1



 

 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

ட்டனப் டிப்பு - முதாநாண்டு 

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -2 – இந்தின கல யபாறு -1 

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. இந்தின ால ஓயினங்கின் ததாற்ம், யர்ச்சி நற்றும் யலபகல 

பதாமிற்நுட் முலகல யியாிக்க. 

 

2. இந்தின ால ஓயினங்கள் சித்தாிக்கும் பதால் மங்கா நக்கின் 

யாழ்யினல யிக்குக. 

 

3. சிந்து சநபயி ாகாிகத்தின் கபலநப்பு நற்றும் கட்டடக்கல 

இனல்புகல பதாகுத்துலபக்க. 

 

4. சிந்து சநபயி ாகாிகத்தின் சிற்க்கல தன்லநலன யியாிக்க. 

5. சிந்து சநபயி ாகாிக நட்க ஓயினங்கள் ற்ி எழுதுக. 

6. ாட்டுப்புக் கலகின் ததாற்த்லத பதாகுத்திக்க. 

7. ாட்டுப்பு சுடுநண் கல குித்து சிறு கட்டுலப எழுதுக. 

8. தநிமக ாட்டுப்பு பண்பதய்ய யடியங்கள் குித்து எழுதுக. 

 

------------------ 

ாடக் குியீட்டு 

   எண்: DST 2
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முதுகல -  ண்லைன யபாறு நற்றும் ததால்லினல் 

திசம்ர் 2021 –  இபண்ைாநாண்டு – மூன்ாம் ருயம் 

துல: கைல்சார் யபாறு நற்றும் கைல்சார் ததால்லினல் 

தாள்: இநபபுத் ததால்லினல் நற்றும் தசய்முலத் ததால்லினல் (யிருப்ப்ாைம்) 

காம் : 3 நணி                                                                      உனபவு நதிப்பண் : 75 

குதி – அ 

I. அனத்து யிாக்கலக்கும் யினைனிக்க:               20X1=20  

i. ஒரு யினைத் பதாிவு யிாக்கள்:                                              

1. நாநையினலுைன் நபடித் பதாைர்பு உள்து து?    

    அ. இயனபயினல் ஆ.  ீாினல்     இ. உயனநனினல்   ஈ. கல்தயட்டு  

2. இநபபுத் பதால்லினலில் னன்டும் அணுகுபன இது அல். 

    அ.  ிமல் குிபடு  ஆ.  ிக்குிபடு  இ. கல் அனய     ஈ. இயற்ில் துவுநில்ன 

3.  ின்நார்ட் ஆய்வு பெய்த இக்குழு 

    அ. புஷ்பநன்    ஆ. காெி     இ. பயட்ைா         ஈ.  இயற்ில் துவுநில்ன 

4.  கீழ்க்கண்ை மங்குடினிர் இந்தின நக்கலைன் பதாைர்புபகாள்ாநல் உள்ர். 

    அ. ஜபயா     ஆ. யான் யகாி     இ. ஒபங்      ஈ. இயற்ில் துவுநில்ன 

5.  பெஞ்சு யாழும் நாிம்? 

    அ. ஆந்திபா    ஆ. நகபா      இ. ஆப்காிஸ்தான்  ஈ.பாஜஸ்தான் 

6.  னாாதி யாழும் நாிம்  

    அ. நணிப்பூர்      ஆ. காஷ்நீர்  இ. ஆந்திபா              ஈ. ெிக்கிம் 

7. ொம்ல் ிப்ானயனக கீழ்க்கண்ை காத்தில்  இருந்தது 

    அ.  நுண்கற்காம்  ஆ. ஹபப்ா காம்  இ. புதினகற்காம்   ஈ. காினாதிக்க காம் 

8. மங்கா யிங்கு லும்புக்கூடுகனப் ஆபான இது உதவுயதில்ன 

  அ. நித லும்புகள் ஆ.  நானினல்  இ. யிங்கினல் ஈ. ெநகா யிங்கு லும்புகள் 

9. கற்நகாைாி கருயி இக்காத்தில் பதலில் னன்டுத்தப்ட்ைது. 

    அ. கீனமப் மங்காம்             ஆ.  நுண்கற்காம் 

    இ. பன்ினைக்காம்            ஈ. புதினகற்காம் 

ாைக் குிமட்டு எண் 

DMH 8232 

 



10.      இந்தினாயின் நிகப் னமன இமந்த தநழுகுத் ததாமில் நுட்த்திற்கா சான்று எங்கு  

கிலைத்துள்து 

       அ. பநாஹஞ்ெதாநபா  ஆ. ஆதிச்ெ ல்லூர்   இ. கைலூர்  ஈ. ட்ைணம் 

 

II. பாருத்துக: 

11.  அ. கருப்பு ஓயினபள் ான யனக                   - 1. பநௌாினர் காம் 

       ஆ. ஆம்நாபா                                - 2. புதினகற்காம் 

       இ. யைக்கத்தின பநருநகற்ப்ட்ை ான யனக     - 3. ெங்க கா அனகத் பதாைர்பு 

        ஈ. பநருநகற்ப்ட்ை கருயிகள்                              - 4. ெிந்துபயி ாகாிகம் 

          A) 4 3 1 2         B) 4 1 3 2              C) 1 2 4 3      D) 2 3 4 1 

12. அ. நகாண்டு                  -   1. தநிழ் 

      ஆ. யான் யகாி                 -   2. குய் 

      இ. ினர்                 -   3. ாகிர்      

       ஈ. பெஞ்சு                        -   4. பதலுங்கு 

           A) 1 3 2 4         B) 4 1 3 2          C) 2 3 1 4            D) 4 3 1 2 

13. அ. ஸ்கிநநா      -  1. நத்தின இந்தினா 

      ஆ. புஷ்நநன்                  -  2. ஆஸ்திநபலினா 

      இ. ஆதியாசி                  -  3. ஆப்ிாிக்கா 

       ஈ.  ஸ்தார்                    -  4. அாஸ்கா 

           A) 2 4 1 3         B) 4 3 2 1            C) 1 3 4 2         D) 2 3 4 1 

14. அ. அச்சுலினன்                     -  1. பெம்புக்காம் 

      ஆ. உநாகத் பதாமில் நுட்ம்              -  2. நநனப் மங்கற்காம்  

      இ.   ீண்ை ிநடுகள்                        -  3. இனைப் மங்கற்காம் 

       ஈ. பயயா                      -  4. கீனமப்மங்கற்காம் 

               A) 1 4 3 2        B) 4 2 1 3             C) 4 1 2 3          D) 2 1 4 3 

15. அ. ஸ்கிநநா                 -  1. கார்ைர் 

      ஆ. ினர்                                      -   2. ின்நார்ட் 

      இ. தயட்ைா             -   3. கஹாாி 

       ஈ. புஷ்பநன்                           -   4. இங்லக 

         A) 1 4 2 3         B) 4 1 3 2            C) 4 3 2 1            D) 2 1 4 3 

 

 



 

III. ொினா / தயா நதர்ந்பதடுக்க : 

16. ின்நார்ட் பதன்ிந்தின குங்கலம் குடிகலம் ன் நூன  ழுதிபெள்ார். 

17. ின் வீத்துயம் யிிம்பு ின ஆய்வுகன ஊக்கப்டுத்தயில்ன 

18. இநபினலில் ஒப்புனந ஆய்வு (analogy) னன்டுத்தப்டுயதில்ல. 

19. ினர் அந்தநான் மங்குடினிர். 

20. இநபினலும் இநபபுத் பதால்லினலும் நயறுட்ைனய. 

 

குதி – ஆ 

(யிக்க பன  யிாக்கள்) 

அனத்து யிாக்கலக்கும் 200 பொற்கலக்கு நிகாநல் யினைனிக்க:    ( 5 x 5 = 25) 

 

21. அ. இந்தின ொதி அனநப்னப் ற்ி ழுதுக? 

   (அல்து) 

      ஆ.  ான பெய்பெம் பனகள் ற்ி ழுதுக. 

 

22. அ. ட்கர் தர்ஸ்ைன் குித்து ழுதுக 

          (அல்து) 

      ஆ.  இந்தினப் மங்குடிகள் ற்ி குிப்பு யனபக. 

23. அ. அந்தநான் மங்குடிகள் ற்ி ழுதுக. 

          (அல்து) 

      ஆ. ஆஸ்திரபலினப் மங்குடிகள் குித்து எழுதுக. 

 

24. அ. இநபபுத் பதால்லினலின் நதனய ன்?. 

                                       (அல்து) 

      ஆ. பெய்பனத் பதால்லினலின் னன்ாடு ன்? 

 

25. அ. இந்தினப் ான யனககள் குித்து ழுதுக. 

                                       (அல்து) 

      ஆ. தநிழ்க பயண்கத் பதாமில் ற்ி ழுதுக.      

 

 



குதி – இ 

(யிக்க பன யிாக்கள்) 

னயநனநம் பன்று யிாக்கலக்கு நட்டும் 400 பொற்கலக்கு நிகாநல் யினைனிக்க:  (3x10=30) 

 

26. இயனபயினல் வ்யாறு யபாற்ாய்யிற்குப் னன்டுகிது? 

27. இநபபுத் ததால்லினலில் ின்ரார்டின் ங்கு என்? 

28. கற்கருயித் பதாமில் நுட்ங்கனப் ைங்கலைன் யியாிக்க. 

29. பதால்லினலில் யிங்கினலின் னன் ன்? 

30. ினர்கள் குித்து கட்டுனப யனபக. 

 

---------------- 



[1] 
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இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு முதல் ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: உனிபியினல் கற்ிக்கும் முலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.            (20 x 1 = 20) 

    Choose the Correct Answer: 

1. பசனல்கல புதுலநனா முலனில் ார்த்தல் நற்றும் பசய்தல எவ்யலக சிந்தல  

என்கிதாம்.  

அ) ஒருங்கிலணந்த சிந்தல  ஆ) ஆக்க சிந்தல  

இ) நாறுட்ட சிந்தல  ஈ) குத்திவு சிந்தல 
 

 

Which thinking is a innovative way of seeing or doing things? 
 

a) Convergent thinking b) Creative thinking c) Divergent thinking d) Rational thinking   
 

       2. கீழுள்யற்ில் அகு திட்டத்தின் டிிலகில் தசபாதது எது?  

அ) குதினின் “என்” என்து ஆ) குதினின் “ஏன்” என்து  

இ) குதினின் “எங்தக” என்து   ஈ) குதினின் “எப்டி” என்து 
 

Which is not the steps involved in unit planning. 
 

a) What of the unit  b) Why of the unit c) Where of the unit d) How of the unit 
 

       3. கீழுள்யற்ில் ஒரு ாடத்தில அிமுகம் பசய்மம் யமிகில் தயாது எது?  

அ) ாடத்தலப்புக்தகற் முக்கின கருத்லத யிக்கும் கலதகள்  

 ஆ) ாடத்தலப்புக்தகற் டங்கல காண்ித்தல் 

 இ) ாடத்திற்கு பதாடர்புள் உண்லநப் பாருட்கல காண்ித்தல் 

 ஈ) ாடத்திலப் ற்ின முன்ிலய தசாதிக்கும் யிாக்கலக் தகட்டல் 
 

In which way, the introduction should not be present. 

a) Telling a story to show the importance of the topic 

b) Showing pictures that relate to the lesson topic 

c) Bringing in real objects unrelated to the lesson 

d) Asking questions to get the students thinking about the topic of the lesson 

 

       4. CWPT– ன் யிாியாக்கம்?  

அ) Classwide peer Tutoring  

 ஆ) Classwise peer Tutoring 

 இ) Classwide peer Training 

 ஈ) ) Classwise peer Training 

ாடக் குிமட்டு எண் 

FBBS5 
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          Abbreviation of CWPT. 
 

a) Classwide peer Tutoring  

 b) Classwise peer Tutoring 

 c) Classwide peer Training 

 d) ) Classwise peer Training 
 

       5. எந்த யலதம் ஆசிாினர்களுக்கு எழுதவும் டிக்கவும் உதயினாக உள்து?  
 

அ) HEADER  ஆ) LEADERS  இ) LEADER    ஈ) HEADERS 
 

Which website provides an extensive list of Internet links designed to help teachers of reading 

and writing. 

a) HEADER  b) LEADERS  c) LEADER    d) HEADERS 
 

       6. நாணயர்களுக்கு எந்த ாடங்கல ள்ிகில் பாதுப்ாடப் ிாியில் முதல் த்து  

           யருடங்களுக்கு கட்டானப் ாடநாக கற்ிக்க தயண்டும்?  
 

i) கணிதம்  ii) சமூக அியினல் iii) அியினல்  iv) கல நற்றும் அியினல் 
 

a) i,ii   b)i,iii   c) iii,iv   d) ii,iv 
 

Which subject should be taught on a compulsory basis to all pupils as a part of general 

education during the first ten years. 
 

a) Mathematics b) Social Science c) Science    d) Arts and Science 
 

a) i,ii   b) i,iii   c) iii,iv   d) ii,iv 
 

       7. ாடத்திட்டம் தனாாித்தலின் டிகல ததர்ந்பதடுக்க. 
 

i) தின்நிக்க கந்துலபனாடல்   

ii) நாணயர்கின் முன்ிலய தசாதித்தல் 

iii) கற் யிதிகல புதின சூழ்ிலனில் னன்டுத்துதல்   

iv) யலபடங்கள், டங்கல, நாதிாிகள் ஆகினயற்ல னன்டுத்துதல் 
 

a) i,ii,iv   b) i,iii,iv  c) ii,iii,iv  d) i,ii,iii 
 

Pick up the steps involved in preparation of lesson plan. 
 

a) Skillful discussion b) Testing the previous knowledge of the student 

 c) Applying the formula & rules in the new situation   d) Use of Charts, Pictures and Models 
 

a) i,ii,iv  b) i,iii,iv  c) ii,iii,iv  d) i,ii,iii 

       8. குறுில ாடத்திட்டத்லத கற்ிக்கும் தாது னன்டுத்த தயண்டின கற்ித்தல்  

            டிிலகலத் ததர்ந்பதடுக்க. 
 

i) யமங்குதல் ii) தயறுடுத்துதல் iii) இலடயில iv) நீச் சிந்தித்தல் 
 

a) ii,iii,iv  b) i,ii,iii  c) i,iii,iv  d) i,ii,iv 
 

Pick up the developmental activities of motivation in practicing a mini lesson. 
 

a) Presentation b) Comparison c) Interaction   d) Reflection 
 

a) ii,iii,iv  b) i,ii,iii  c) i,iii,iv  d) i,ii,iv 
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        9. ல் யிாிவுலபக்கா தின்கலத் ததர்ந்பதடுக்க. 
 

i) தகுந்த பநாமிலன னன்டுத்துதல் ii) ததலயனா டங்கள் யலபதல் 

 iii) குபல் நாற்ம்   iv) தூண்டுதல நாற்றுதல் 
 

a) i,ii,iii  b) i,ii,iv  c) ii,iii,iv  d) i,iii,iv 
 

Identify the skills associated with good lecture. 
 

a) use of proper language b) Draw necessary sketches and diagrams c) voice modulation 

 d) varying the stimulus 
 

a) i,ii,iii  b) i,ii,iv  c) ii,iii,iv  d) i,iii,iv 
 

        10. கீழ்க்கண்டயற்ில் அச்சு யங்கள் னாலய? 
 

i) பசய்தித்தாள்  ii) இதழ்கள் iii) நாதிாிகள் iv) த்திாிக்லக 
 

a) ii,iii, iv b) i, iii,iv c) ii,iii,iv  d) i,ii,iii 
 

Identify the Print resources. 
 

a) News Papers b) Magazines c) Models  d) Journals 
 

a) ii,iii, iv b) i, iii,iv c) ii,iii,iv  d) i,ii,iii 

       11. பாருத்துக.    

1. தண்ணிவு தின் நதிப்பு - i) ஆபாமம் நப்ான்லநலன தூண்டுகிது 

2. சமுதான நதிப்பு  - ii) நிதர்களுக்கு நட்டுதந உண்டு 

3. ஒழுங்கு நதிப்பு  - iii) உனிாிங்களுக்கு ாதுகாயர்கள் 

4. அமகுணர் நதிப்பு  - iv) எந்த தடங்களுநின்ி காாினம் லடபறும் 
 

 

a) i,ii,iv, iii b) ii, iii,i,iv c) i,iii,iv,ii  d) ii,iv,iii,i 
 

  Match the following. 
 

1. Intellectual value  - i) Develops the systematic thinking 

2. Social value  - ii) Utilise our leisure purposefully  

3. Moral value  - iii) Value of society 

4. Aesthetic value  - iv) Science doesn’t permit blind faith 
 

 

a) i,ii,iv, iii b) ii, iii,i,iv c) i,iii,iv,ii  d) ii,iv,iii,i 
 

        12. பாருத்துக. 

 1.   கயித்தல்   - i) தசாதலகள் பசய்தல் தின் 

2. ின்ற்றுதல்  - ii) உற்றுதாக்குதல் தின் 

3. பயிப்டுத்துதல்  - iii) தர்க்காீதினாக சிந்தித்தல் தின் 

4. துல்லினம்   - iv) பசனல்கல திரும் பசய்தல் தின் 
 

 

a) ii,iv, iii,i b) ii, iv, i,iii c) i, iv, ii, iii  d) iv, ii, i, iii 

 

            Match the following. 
 

1. Perception   - i) Skill of experimentation 

2. Imitation   - ii) Skill of keen observation  
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3. Articulation  - iii) Skill of logical thinking 

4. Precision   - iv) Skill of repeating action 
 

 

 

a) ii,iv, iii,i b) ii, iv, i,iii c) i, iv, ii, iii  d) iv, ii, i, iii 
 

     13. பாருத்துக. 
 

                  குறுில கற்ித்தலின் நதிப்பீடு                   நதிப்பண்கின் யிக்கம்        

1. நதிப்பண்கின் எல்ல   - i) 17-24 

2. சபாசாி     - ii) 8-24 

3. நிக ன்று     - iii) 8 

4. ன்று     - iv) 9-16 
 

a) i,iv, iii,ii b) i, iii,ii,iv c) ii, iii, i, iv  d) ii, i, iii, iv 
 

           Match the following. 

                  ASSESSMENT OF MINI TEACHING                   INTERPRETATION OF SCORES 

1. Range of scores     - i) 17-24 

2. Average      - ii) 8-24 

3. Very good      - iii) 8 

4. Good      - iv) 9-16 
 

 

a) i,iv, iii,ii b) i, iii,ii,iv c) ii, iii, i, iv  d) ii, i, iii, iv 

      

14. பாருத்துக. 
   

1. பசய்து காட்டல்     - i)  you do together 

2. யமிகாட்டுதலுடன் லடபறும் னிற்சி  - ii)  you do independents 

3. ஒருங்கிலணந்து பசனல்டும் ஒத்த யனது 

 நாணயர் னிற்சி     - iii)  I do 

4. சுனநா னிற்சி     - iv) We do together 
 

 

a) iii,iv, ii,i b) iii, iv,i,ii c) iv, iii, i, ii  d) iv,iii, ii, i 
 

           Match the following. 
 

1. Modeling      - i) you do together 

2. Guide practice     - ii) you do independents 

3. Collaborative peer practice   - iii) I do 

4. Independent practice    - iv) We do together 
 

 

a) iii,iv, ii,i b) iii, iv,i,ii c) iv, iii, i, ii  d) iv,iii, ii, i 
 

 

 

 

       15. பாருத்துக.    

  ஆசிாினர்      ண்புகள் 
 

1. ாடத்தில் சிப்ிவு - i) ாதுகாப்ா ஆய்வுக்கூடத்லத தநம்டுத்துதல் 

2. கற்ித்தலின் சுற்றுச்சூமல் - ii) இக்கினங்கல யாசித்தல் 

3. சமுதான ஈடுாடு  - iii) ள்ிகின் பதாடர்கல்யிலன தநம்டுத்தி யர்ப்து 

4. பதாமில்முல யர்ச்சி - iv) ாடப்பாருள் தநம்டுத்திபகாள் தயண்டும் 
 

a) iv, ii,iii,i b) iii, i,iv,ii c) iv,i,iii,ii  d) ii,i,iii,iv 
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           Match the following. 

                  Teacher                        Characteristics 

1. Subject expertise   -  i) Maintains a safe classroom laboratory 

2. Teaching environment  - ii) Reading the literature 

3. Community Involvement  - iii) Develops and promotes advanced education courses 

4. Professional Development -iv) keeps up –to-date in the subject matter 
 

 

a) iv, ii,iii,i b) iii, i,iv,ii c) iv,i,iii,ii  d) ii,i,iii,iv 
 

       16. உணர்ச்சி சார் குதினில் உள் யலககல யாிலசப்டுத்துக. 
  

 i) நதிப்ிடுதல்  ii) பறுதல்  iii) ஒழுங்குப்டுத்துதல் 

 iv) டத்லதனாக நாற்றுதல்  v)திித்தல் 
 

a)  ii,v,i,iii,iv b) ii,iv,iii,v,i c) ii,v,iv,iii,I d) ii,iii,v,i,iv 
 

Sort the affective domain categories. 
 

 a) Valuing b) Receiving c) Organizing  d) Characterizing e) Responding 

 

a)  ii,v,i,iii,iv b) ii,iv,iii,v,i c) ii,v,iv,iii,I d) ii,iii,v,i,iv 

 

       17. குழு கற்ித்தல் அலநப்தன் முலலன யாிலசப்டுத்துக. 
  

 i) அலநத்தல்  ii) திட்டநிடல் iii) நதிப்பீடு பசய்தல் 
  

a)  I,ii,iii b) ii,I,iii  c) iii,i,ii  d) iii,ii,i 
 

Sort the procedure of organizing team teaching. 
 

 a) Organizing  b) Planning c) Evaluating 
 

a)  i,ii,iii b) ii,i,iii  c) iii,i,ii  d) iii,ii,i 
 

       18. பசனல் திட்டத்தின் டிகல யாிலசப்டுத்துக. 
  

 i) திட்டநிடல் ii) ததர்ந்பதடுத்தல் நற்றும் முன்லயத்தல் iii) திவு பசய்தல் 

 iv) பசனல்டுத்துதல் v) சூழ்ிலலன அித்தல் vi) நதிப்பீடு பசய்தல் 
 

a)  i,ii,v,iii,vi,iv   b)  i,ii,v,iv,vi,iii c)  v,ii,i,iv,vi,iii       d)  i,v,ii,iv,iii,vi 
 

Sort the steps in a project. 
 

 a) Planning  b) Choosing and proposing c) Recording d) Executing  

 e) Providing a situation f) Evaluating 
 

a)  i,ii,v,iii,vi,iv   b)  i,ii,v,iv,vi,iii c)  v,ii,i,iv,vi,iii       d)  i,v,ii,iv,iii,vi 
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       19. கூற்று: அியினலின் மூநாக பப்டும் அியாது நற் யங்கின் மூநாக பப்டும்  

                         அிலய யிட நிகவும் னனுள்தாக நது யாழ்க்லகலன யமி டத்துகிது. 
 

             காபணம்: வீ மகநாது அியினல் மகநாகும். நது யாழ்க்லக முலனில் அியினல்  

                            புபட்சிலன ஏற்டுத்திமள்து. 
   

a)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாினாது 

             b)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயாது 

  c)  கூற்று சாி,  காபணம்  தயறு 

  d)  கூற்று தயறு,  காபணம் சாி   
 

              ASSERTION: The knowledge gained through science in much more useful in guiding our life  

                                      style than gained through other sources. 

                     REASON: Modern age is science age. Science has revolutionized our way of living. 
 

a) Both are true b) Both are false c) A- True, R-false d) A- false, R - true  
 

      20. கூற்று: குறுில ாடம், தின்கல யர்ப்தற்காக னன்டுத்தப்டும் ஒரு உண்லந  

                        கற்ித்தல் ிகழ்யாகும் 
 

             காபணம்: கற்ல தநம்டுத்தவும் ஆமநா அிலயப் பவும் துலணப்புாிகிது. 
   

a)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாினாது 

             b)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயாது 

  c)  கூற்று சாி,  காபணம்  தயறு 

  d)  கூற்று தயறு,  காபணம் சாி   

 

              ASSERTION: A mini lesson employs real teaching situation for developing skills. 

                     REASON: A mini lesson helps to get deeper knowledge regarding the art of learning. 
 

a) Both are true b) Both are false c) A- True, R-false d) A- false, R - true  
 

குதி-ஆ/ Part-B 

II. கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  (5 X 5 = 25) 

    Answer should not exceed 200 words. 

21. உனிர் அியினல் கற்ித்தலின் இனல்பு நற்றும் எல்லலன ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

       உனிர் அியினல் கற்ித்தலின் நதிப்புகல யியாிக்க. 

 

a) Write the nature and scope of teaching biological science. 

(Or) 

b) What are the values of teaching biological science. 
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22. ஒரு ல் ாடத்திட்டத்தின் அடிப்லடப் ண்புகள் னாலய? 

 (அல்து) 

 அிவுசார்ந்த குதி என்ால் என்? அிவு சார்ந்த குதினின் ிாிவுகல யியாிக்க. 

 

a) What are the criteria of a good lesson plan. 

(or) 

b) What is meant by cognitive domain and explain its catagories. 

 

23. கற்ித்தல் டிிலகல னன்டுத்தி குறுில ாடம் கற்ித்தல யியாிக்க.  

 (அல்து) 

கற்ித்தல் தின்கின் பாருள், இனல்பு நற்றும் ண்புகலப் ற்ி யிக்குக. 

 

a) Discuss about the practice of mini – lesson with five teaching steps. 

(or) 

b)  Write about the meaning, nature and characteristics of teaching skill. 

 

      24. கற்ித்தல் என்ால் என்? அியினல் கற்ிக்கும் முலகள் னாலய? 

(அல்து) 

 பசய்துகாட்டல் ாடத்தில் இடம்பறும் சி பாதுயா தயறுகல ட்டினலிடுக. 
 

a) What is meant by Teaching? Explain the methods of teaching in science. 

    (or) 

 b) List out the most common errors committed by the beginner in giving demonstration lesson. 

 

    25.  உனிர் அியினலில் காட்சி யங்கள் (Visual resources) ற்ி சிறுகுிப்பு யலபக 

(அல்து) 

 ல் உனிாினல் புத்தகத்தின் குணங்கள் ற்ி யியாிக்க. 

a) Write a  short note on the visual resources in teaching of biological science. 

(or) 

b) Enumerate the qualities of good biological textbook. 
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குதி-இ / Part-C 

III. எலயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:    (3 X 10 = 30) 

Answer should not exceed 400 words. 

கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க. 

 

       26. உனிர் அியினல் கற்ித்தலின் தாக்கங்கள் நற்றும் குிக்தகாள்கள் னாலய? 

  Describe about the Aims and objectives of teaching biological science. 

       27. பதாடர் நதிப்பீட்டில் அலடவுச் தசாதல அலநத்தல முழுலநனாக யிக்குக. 

   Elaborate the construction of an Achievement test in formative evaluation. 

       28. முதன்லநனா கற்ித்தல் தின்கலப் ற்ி ீ எவ்யாறு புாிந்துள்ாய்? உன் பசாந்த  

              யாிகில் எழுதுக. 

    How did you understand major teacing skill, explain it in your own words. 

       29. திட்டமுல – யிாியாக யிக்குக. 

   Describe project method. 

       30. உனிர் அியினல் கற்ித்தலில் ICT யங்கள் எவ்யாறு ங்காற்றுகின் என்லதப் ற்ி 

             கட்டுலப யலபக.  

  Write an essay on the ICT resources for teaching of biological science in detail. 

 
----------------- 



[1] 
 

 
 

தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகல அியினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021  -  முதாநாண்டு முதல் ருயம் 

துல: சுற்றுச்சூமல் நற்றும் மூலிலக அியினல் 

தாள்: உனிர் புள்ினினல் நற்றும் கணிிப் னன்ாடு 

காம்: 3 நணி                  உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ருயிலடத் பதாிவு யிாக்கள்: 

1. முதன்லந தசநிப்கம் என் எது? 

(அ) யன்யட்டு    (ஆ) தபம்   

(இ) ஃிாஷ் ிலயகம்   (ஈ) எதுவும் இல்ல 

Which of the following is a primary storage. 

(a) Hard disk (b) RAM  (c) Flash memory  (d) none of these 

2. புள்ியியபங்கின் கிலகள் _________ 

(அ) னன்ாட்டு புள்ினினல்  (ஆ) கணித புள்ினினல் 

(இ) பதாமில் புள்ினினல்   (ஈ) அ நற்றும் ஆ இபண்டும் 

The branches of Statistics includes _________ 

(a) Applied statistics   (b) Mathematical statistics 

(c) Industry statistics   (d) Both a and b 

3. இலடில என் ___________ 

(அ) டுத்தப புள்ி    (ஆ) அதிக எண்ணிக்லக 

(இ) சபாசாி     (ஈ) அலத்தும் 

The median is ____________ 

(a) the middle point    (b) the highest number  

(c) the average     (d) all of the above 

4. தபயின் ல்தயறு ிலகள் எலய? 

(அ) எண் தபவு (ஆ) புள்ி எண் தபவு (இ) எழுத்துத் தபவு (ஈ) இலய அலத்தும் 

Which of the following are data types? 

(a) number  (b) decimal number (c) character  (d) all the above 

5. சாத இனக்கி ரு 

(அ) யன்பாருள் (ஆ) பநன்பாருள் (இ) பதாடர்பு சாதம் (ஈ) இயற்றுள் ஏதுநில்ல 

Device driver is a 

(a) hardware (b) software  (c) communication device (d) none of these 

 

 

 

ாடக் குிமட்டு எண் 

EES 4131 



[2] 
 

II. ல்யிலடத் பதாிவு யிாக்கள்: 

6. நாதிாிலனக் குிக்கிது னாது__________ 

(அ) குழு ற்ின கற்ல்   (ஆ) அவுருக்கள் ற்ின கற்ல்   

(இ) கருயி ற்ின கற்ல்   (ஈ) னன்ாடு ற்ின கற்ல் 

Sampling refers to ________________ 

(a) learning about population  (b) learning about parameters 

(c) learning about tool   (d) learning about application 

7. புள்ியியபங்கின் பசனல்ாடு ின்யருயயற்றுள் எதில் அடங்கும். 

(அ) உண்லநகள் (ஆ) உருயாக்கம் (இ) ப்பீடு  (ஈ)தநத உள் அலத்தும் 

The function of statistics includes 

(a) facts  (b) formulation  (c) comparison (d) all the above  

8. டிஒஎப் என்து ின்யருயயற்றுள் எலத குிப்ிடுகிது. 

(1) பசனல்ாட்டின் அவு   (2) உருயாக்கப் ட்டம்   

(3) சுதந்திபத்தின் அவு   (4) காபணி ட்டம் 

DOF stand for 

(a) Degree of function   (b) Degree of Formulation 

(c) Degree of Freedom   (d) Degree of Factor 

9. கணக்கிடப்டும் சபாசாி யிகல் குலந்தட்சம் 

(1) நீன்  (2) நீடினன்  (3) தநாடு  (4) அலத்தும் 

Mean deviation which is calculated is minimum at 

(a) mean  (b) median  (c) mode  (d) all the above 

10. இருந்து யிகுதல் அர்த்தம் சபாசாி ரு 

 (அ) அலதயிட குலயா   (ஆ) அந்த அவீடுகளுக்கு சநம் 

(இ) அ நற்றும் ஆ இபண்டும்  (ஈ) இலய அலத்தும் இல்ல 

The mean deviation from the median is  

(a) Equal to that measured from another value  

(b) Less than that measured from another value 

(c) Both a & b 

(d) None of the above 

 

III. பாருத்துக: 

11.          ட்டினல் – I      ட்டினல் – II  

(அ) நிகப்பாின அயிா ருங்கிலணப்பு - 1) இபண்டாம் தலமுல  

(ஆ) பயற்ிட குமாய் பதாமில் நுட்ம்  - 2) ஐந்தாம் தலமுல 

(இ) தசநிக்கப்ட்ட திட்டம்    - 3) ான்காம் தலமுல 

(ஈ) சூப்ர் கண்டக்டர் பதாமில்நுட்ம்  - 4) முதல் தலமுல 

அ) 3 4 1 2  ஆ) 1 2 3 4  இ) 4 3 2 1  ஈ) 3 2 1 4 
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(a) Very large scale Integration   - i) second generation 

(b) Vacuum tube technology   - ii) fifth generation 

(c) Stored program     - iii) fourth generation 

(d) Super conductor technology   - iv) first generation 

a) 3 4 1 2  b) 1 2 3 4  c) 4 3 2 1  d) 3 2 1 4 

12.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

(அ) ிகழ்தகவு நாதிாி  - 1) அவுறு 

(ஆ) தீர்பு நாதிாி   - 2) தாக்கநா நாதிாி 

(இ) ிகழ்யினல்   - 3) தப நாதிாினா குப்ாய்வு 

(ஈ) நக்கள் பதாலக நதிப்பு  - 4) தபநா ஆபாய்ச்சி 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 3 2 4 1  இ) 4 3 2 1  ஈ) 3 4 1 2 

(a) Probability sampling  - i) parameter 

(b) Judgmental sampling  - ii) purposive sampling 

(c) Phenomenology   - iii) univariate analysis 

(d) Population value  - iv) Qualitative research 

a) 1 2 3 4  b) 3 2 4 1  c) 4 3 2 1  d) 3 4 1 2 

 

13.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

(அ) குதி யிக்கப்டம்  - 1) xy யிக்கப்டம் 

(ஆ) ட்லட யிக்கப்டம்  - 2) பநாத்தத்தின் காட்சி ங்கிப்பு 

(இ) ல யிக்கப்டம்  - 3)  நதிப்புகல ப்ிடுயதற்கு ஏற்து    

(ஈ) ஸ்தகட்டர் யிக்கப்டம் - 4) குிப்ிட்ட கா எல்லனில்  தபவுகின் 

    தயறுாடுகல பயிப்டுத்தல்  

அ) 3 4 1 2  ஆ) 1 2 3 4  இ) 4 3 2 1  ஈ) 3 2 1 4 

(a) Area chart   - i) xy chart 

(b) Bar chart    - ii) display contribution of a total 

(c) Pie chart    - iii) suitable for comparing multiple value 

(d) Scatter chart   - iv) display difference between several sets of data  

     over a period of time 

a) 3 4 1 2  b) 1 2 3 4  c) 4 3 2 1  d) 3 2 1 4 

 

14.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

 (அ) தபாம்    - 1) ஆப்டிகல் தகபக்டர் பபக்கன்ிசர் 

(ஆ) ஒசிஆர்    - 2) ாீட் ன்லி பநநாி 

(இ) இபண்டாம் ிலதசநிப்பு - 3) எழுத்து தசர் 

(ஈ)  அச்சுப்பாி   - 4) பகிழ் 

அ) 2 1 4 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 3 2 1 4  ஈ) 4 3 2 1  
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(a) ROM    - i) Optical character recognizer 

(b) OCR    - ii) Read only memory 

(c) Secondary storage  - iii) Word, laser 

(d) Printer    - iv) Floppy 

a) 2 1 4 3  b) 1 2 3 4  c) 3 2 1 4  d) 4 3 2 1  

 

15.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

(அ) யடியம்    - 1) எண்கள் 

(ஆ) இலணபசனல்தின்  - 2) தகாடு 

(இ) நாறுாடு   - 3) திலபக்காட்சி 

(ஈ)  காபணாி   - 4) சநன்ாடு 

அ) 2 4 1 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 3 2 1 4  ஈ) 4 3 2 1 

(a) Shape    - i) Numbers 

(b) Co-efficient   - ii) Line 

(c) Variance    - iii) Picture 

(d) Video    - iv) Formula 

a) 2 4 1 3  b) 1 2 3 4  c) 3 2 1 4  d) 4 3 2 1 

 

IV. யாிலசப்டுத்துக: 

16. ிலயக அலய அதிகாிக்கும் யாிலசனில் யாிலசப்டுத்தவும். 

(அ) லட், கிதாலட், படபாலட், பநகாலட், ஜிகாலட் 

(ஆ) லட், கிதாலட், பநகாலட், படபாலட், ஜிகாலட் 

(இ) லட், கிதாலட், ஜிகாலட், பநகாலட், படபாலட் 

(ஈ) லட், கிதாலட், பநகாலட், ஜிகாலட், படபாலட் 

அ) 4  ஆ) 1   இ) 2   ஈ) 3 

Arrange the memory size in increasing order 

(A) Byte, Kilobyte, Terabyte, Megabyte, Gigabyte 

(B) Byte, Kilobyte, Megabyte, Terabyte, Gigabyte 

(C) Byte, Kilobyte, Gigabyte, Megabyte, Terabyte 

(D) Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte 

a) 4   b) 1   c) 2   d) 3 

17. பதாகுதி யலபடத்தில் மூன்று ாிநாணங்கல யாிலசப்டுத்துக. 

(அ) ீம், எலட, அகம் 

(ஆ) உனபம், எலட, அகம் 

(இ) ீம், உனபம், அகம் 

(ஈ) ீம், எலட, உனபம் 

அ) 1  ஆ) 2   இ) 4   ஈ) 3 
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In volume diagram the three dimensions which are taken into account are 

(A) Length, Weight, Breadth 

(B) Height, Weight, Breadth 

(C) Length, Height, Breadth 

(D) Length, Weight, Height 

a) 1   b) 2   c) 4   d) 3 

18. பசட் A ஆது 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8 எண்கலக் பகாண்டுள்து. பகாடுக்கப்ட்ட 

பதாகுப்ிற்கா சபாசாி, இலடில நற்றும் னன்முலலன ின்யரும் யாிலசகில் எது 

யமங்குகிது. 

(அ) 4.57, 5, 2 and 5 

(ஆ) 5, 4.57, 2 and 5 

(இ) 5.4, 4.57, 2 and 5 

(ஈ) 4.57, 4.57, 2 and 5 

அ) 4  ஆ) 1   இ) 2   ஈ) 3 

Set A contains the numbers 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8 which of the following sequences gives the 

mean, median and mode for the given set. 

(A) 4.57, 5, 2 and 5 

(B) 5, 4.57, 2 and 5 

(C) 5.4, 4.57, 2 and 5 

(D) 4.57, 4.57, 2 and 5 

a) 4   b) 1   c) 2   d) 3 

19. முடிபயடுக்கும் பசனல்ாட்டில், தபவு ஆறு அடிப்லட டிகல உள்டக்கின உருநாற் 

பசனல்முலனின் யாிலசனின் யமினாக பசல் தயண்டும். அதாயது, 

(அ)  தபவு தசகாிப்பு, தபவு பசனாக்கம், தபவு அலநப்பு, தபவு ருங்கிலணப்பு, தபவு அிக்லக  

நற்றும் இறுதினாக தபவு னன்ாடு 

(ஆ) தபவு தசகாிப்பு, தபவு அலநப்பு, தபவு ருங்கலணப்பு, தபவு பசனாக்கம், தபவு  

அிக்லகனிடல் நற்றும் இறுதினாக தபவு னன்ாடு  

(இ) தபவு தசகாிப்பு, தபவு அலநப்பு, தபவு பசனாக்கம், தபவு ருங்கிலணப்பு, தபவு  

அிக்லகனிடல் நற்றும் இறுதினாக தபவு னன்ாடு. 

(ஈ) தபவு தசகாிப்பு, தபவு னன்ாடு, தபவு பசனாக்கம், தபவு ருங்கிலணப்பு, தபவு  

அிக்லகனிடல் நற்றும் இறுதினாக தபவு அலநப்பு  

அ) 4  ஆ) 1   இ) 2   ஈ) 3 

In decision making process, Data must go through a sequence of transformation process that 

involves six basic steps, namely 

(A)  data collection, data processing, data organization, data integration, data reporting and  

finally data utilization 

(B)  data collection, data organization, data integration, data processing, data reporting and  

finally data utilization 
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(C)  data collection, data organization, data processing, data integration, data reporting and  

finally data utilization 

(D)  data collection, data utlilization, data processing, data integration, data reporting and  

finally data organization 

a) 4   b) 1   c) 2   d) 3 

20. பதாடர்பு குணகத்லத கணக்கிடுயதில் எடுக்க தயண்டின டிகள்: 

(அ) நாிகளுக்கா தபப்டுத்தப்ட்ட நதிப்லக் கணக்கிடுதல், தபவுத் பதாகுப்புகலத் 

தீர்நாித்தல், பருக்கி நற்றும் கூட்டுக் பதாலகலனக் கண்டிதல், கூட்டுத் 

பதாலகலனப் ிாித்து பதாடர்புக் குணகத்லதத் தீர்நாித்தல். 

(ஆ)  தபவுத் பதாகுப்புகலத் தீர்நாித்தல், நாிகளுக்கா தபப்டுத்தப்ட்ட நதிப்லக் 

கணக்கிடுதல், பருக்கி நற்றும் கூட்டுத்பதாலகலனக் கண்டிதல், பதாலகலனப் 

ிாித்து, பதாடர்புக் குணகத்லதத் தீர்நாித்தல். 

(இ)  தபவுத் பதாகுப்புகலத் தீர்நாித்தல், நாிகளுக்கா தபப்டுத்தப்ட்ட நதிப்லக் 

கணக்கிடுதல், பதாலகலனப் ிாித்து கண்டிதல், கூட்டுத்பதாலகலனப் பருக்கி, 

பதாடர்புக் குணகத்லதத் தீர்நாித்தல். 

(ஈ)  நாிகளுக்கா தபப்டுத்தப்ட்ட நதிப்லக் கணக்கிடுதல், தபவுத் பதாகுப்புகலத் 

தீர்நாித்தல், பருக்கி நற்றும் கூட்டுத் பதாலகலனக் கண்டிதல் நற்றும் பதாடர்புக் 

குணகத்லதக் கண்டிதல். 

அ) 4  ஆ) 1   இ) 2   ஈ) 3 

The steps to take in calculating the correlation coefficient are, 

(A) Calculate the standardized value for variables, determine data sets, multiply and find the 

sum, divide the sum and determine the correction coefficient. 

(B)  Determine data set, calculate the standardized value for variables, multiply and find the 

sum, divide the sum and determine the correlation coefficient. 

(C)  Determine data sets, calculate the standardized value for variables, divide and find the 

sum, multiply the sum and determine the correlation coefficient. 

(D)  Calculate the standardized value for variables, determine data sets, multiply and find the 

sum and determined the correlation and coefficient 

a) 4   b) 1   c) 2   d) 3 

 

 

குதி – ஆ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:       (5 x 5 = 25) 

21. (அ) கணிப்பாினின் யலககள் குித்து எழுதுக. 

Write a note on the various types of computer. 

(அல்து) 

(ஆ) OMR நற்றும் OCR - யியாித்து எழுதுக. / OMR and OCR - Expand the Explanation. 
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22. (அ) யலபடத் தபவு ற்ி யிக்குக. / Explain about the graphic presentation of data. 

(அல்து) 

(ஆ) புள்ினினல், புள்ினினல் முல நற்றும் தசாதல முல. 

 Define Statistics, Statistics method and Experimented method. 

23. (அ) சபாசாி ண்புகள் ற்ி யிக்குக. / Explain the properties of mean. 

(அல்து) 

(ஆ) நாறுாடு, ிலனா யிகல் நற்றும் இலண யிகல் ற்ி யியாிக்க. 

 Explain about variance, standard deviation and co-efficient of variation. 

24. (அ) அதாயா ற்ி குிப்பழுதுக. / Write a note on Anova. 

(அல்து) 

(ஆ) பாருத்தம் நற்றும் பதாடர்பு ற்ி யியாிக்க. / Discuss the Fit and correlation.  

25. (அ) ார்சார்ட்டில அதன் யலபடத்துடன் யியாதிக்க. 

Discuss the bar chart with its diagram. 

(அல்து) 

(ஆ) தப நாதிாினா நற்றும் இருதயறு அதிர்பயண் அட்டயலணகல யியாிக்க. 

 Explain univariate and bivariate frequency table. 

 

குதி – இ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

எலயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க: (3x10 = 30) 

26. ிலயகத்தின் ல்தயறு யலககள் ற்ி யியாிக்க. 

Explain the various types of memory. 

27. தபவுகின் யலபட நற்றும் கிபாஃிக் யிக்கக் காட்சிலன சுருக்கநாக யிக்குக. 

Briefly explain diagrammatic and graphic presentation of data. 

28. “டி-தசாதல” நற்றும் அதன் அனுநாப் னன்ாடு ற்ி யிக்குக. 

Explain the testing and hypothesis application of “t-test”. 

29. தபவு தாள் நற்றும் தபவு தநாண்லந ற்ி யிக்குக. 

Explain about data sheet and data management. 

30. தசம்ிிங் தகாட்ாடுகள் ற்ி குிப்பு எழுதுக. 

Write a note on sampling theories. 

 

------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு இபண்டாம் மெயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: உனிபியினல் கற்ிக்கும் முலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.            (20 x 1 = 20) 

    Choose the Correct Answer: 

1. நித இலபப்லனில் பமெம்ாலும் பசாிப்லய 

  (அ) கார்தா லைட்தபட்டுகள்  (ஆ) புபதங்கள்   

(இ) பகாழுப்பு      (ஈ) சுக்தபாஸ்  

  Stomach of human beigns mainly digests 

(a) Carbohydrates  (b) proteins   (c) fat    (d) sucrose 

2. ததி யர்ப்ில் பாதுயாக னன்டுத்தப்டும் இந்தின ததீ யலக எது? 

(அ) ஏிஸ் டார்தசாட்டா    (ஆ) ஏிஸ் ப்தாபா  

(இ) ஏிஸ் பல் பபா     (ஈ) ஏிஸ் இண்டிகா            

Which Indian Variety of honey bee is commonly used apiculture? 

(a) Apis dorsata   (b) Apis florea   (c) Apis mellifera  (d) Apis Indica 

3. காற்ில்ா சுயாசத்தின் மூம் உமெயாயது 

(அ) கார்தா லைட்தபட்   (ஆ) எத்தில் ஆல்கைால்  

(இ)அசிட்லடல் தகா.ஏ    (ஈ) லமெதயட்  

Which is formed during aerobic respiration 

  (a) carbohydrate (b) Ethyl alcohol (c) Acetye COA  (d) Pyruvate 

4. கீழுள்யற்றுள் பம்பு பசல்கில் காணப்டாதது எது? 

(அ) ிமாிபம்நா (ஆ) சார்தகாபம்நா  (இ) ஆக்ஸான்  (ஈ) படண்டிபான்கள் 

Which one of the following in Nerve cells do not possess 

(a) nevrilemma (b) sarcolemma  (c) axon   (d) hypothalamus 

5. எிதீலினல் பசல்லில் புற்றுதாய் உமெயாயதற்கு பனர் என்? 

(அ) லுமக்தகநினா  (ஆ) சார்க்தகாநா (இ) கார்சிதாநா  (ஈ) லிம்தாநா 

Cancer of the epithelial cells is called 

(a)Leukaemia   (b) Sarcoma   (c) Carcinoma  (d) Lipoma 

 

ாடக் குிமட்டு எண் 

SBBS4 
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6. லட்பஜன் சுமற்சினில் ங்கு   பறும் ிலகள்  

(அ) லட்பஜன் ில ிறுத்தல்   (ஆ) அம்தநாினாயாதல்  

(இ) டியாதல்      (ஈ) லட்பசுன் பயிதனற்ம் 

அ)  i,ii,iii   ஆ) i,iii, iv  இ) i,ii,iv  ஈ)ii,iii,iv 

which are the role played in nitrogen cycle? 

a)  Nitrogen frication  b) Ammonifaction c) Deposition  d) Denitrication 

a)  i,ii,iii Correct  b) i,iii, iv  Correct c) i,ii,iv  Correct d)ii,iii,iv Correct 
 

7. சாினா இலணகலத் ததர்ந்பதடு 

ற்கின் யலககள்   ற்கின் எண்ணிக்லக 

 (i)பயட்டும் ற்கள்      8 

 (ii)தகாலபப் ற்கள்      4 

 (iii)முன்கலடயாய்ப் ற்கள்   10 

 (iv)ின்கலடயாய்ப் ற்கள்   10 

அ)i,iii    ஆ)i,ii    இ)ii,iv    ஈ)i,iv 

choose the correct matchings 

Types of Teeth  Number of Teeth 

(i) Insicors   - 8 

(ii) Canines   - 4 

(iii) Premolan   - 10 

(iv) Molar    - 10 

a)i,iii   b)i,ii    c)ii,iv    d)i,iv 
 

8. ிமபாின் யலககில் சாினாயற்ல ததர்வு பசய்க 

(i) ஒமெமுல ிமபான்கள் 

(ii) இமெமுல ிமபான்கள் 

(iii) மும்முல ிமபான்கள் 

(iv)  முல ிமபான்கள் 

அ) i, ii, iv   ஆ) i, ii, iii  இ) ii, iii, iv   ஈ) i,iii, iv 
 

Pick up the types of Neurons 

(i) Unipolar Neurons (ii) Bipolar Neurons (iii) Tripolar Neurons (iv) Multipolar Neurons 

a) i, ii, iv Correct  b) i, ii, iii Correct c) ii, iii, iv  Correct  d) i, iii, iv Correct 

9. னிர் தநம்ாட்டிற்கா னிர்பமெக்க முலகில் சாினாயற்ல ததர்ந்பதடு. 

(i) கப்ிநாக்கம்  (ii)ன்நன னிர்ப்பமெக்கம் 

(ii) பைட்தபாசிஸ்   (iv)சடுதிநாற்ப் னிர்பமெக்கம் 

அ) i,iii, iv   ஆ) ii,iii,iv  இ) i,ii, iii   ஈ) i,ii,iv 
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Select the methods of plant Breeding for Gop Improvement 

(i) Hybridization  (ii) Polyploidy breeding   (iii) Heterosis  (iv) Mutation breeding 

(a) (i),(iii),(iv) Correct  (b) (ii),(iii),(iv) Correct  

(c) (i),(ii),(iii) Correct   (d) (i),(ii),(iv) Correct 

10. திசுத் பதாகுப்புகின் மூன்று யலககலத் ததர்ந்பதடு 

(i) ததால் திசுத் பதாகுப்பு  (ii) தத்திசுத் பதாகுப்பு 

(iii) புதானம் திசுத்பதாகுப்பு  (iv) லசம் திசுத்பதாகுப்பு  

a) i, iv    b) ii,iii,   c) i,ii    d) iii,iv 

           Select the three types of Tissue System 

(i) Dermal tissue  (ii) Ground tissue (iii) Phloem tissue system (iv) xylem tissue system 

(a) (i),(iv)  (b) (ii),(iii)   (c) (i),(ii)   (d) (iii),(iv) 

11. பாமெத்துக: 

உறுப்பு    ீக்குதல் 

1. ததால்   - சிறுீர் 

2. நுலபமபல்கள்  - யினர்லய 

3. பமெங்குடல்  - கார்ன்-லட-ஆக்லஸடு 

4. சிறுீபகங்கள்  - பசாிக்காத உணவு 
 

a) iv, iii, ii, i  b) ii, iii, iv, i  c) iv,ii, iii,i   d) i,iii,ii,iv 
 

Match the following 

ORGAN   ELIMINATION 

1. Skin    - (i) Urine 

2.Lungs   - (ii) Sweat 

3.Intestine   - (iii) Carbon dioxide 

4. Kidneys   - (iv) undigerted food 

(a) (iv),(iii),(ii), (i) (b) (ii),(iii),(iv),(i) (c) (iv),(ii),(iii),(iv)  (d) (i),(iii),(ii),(iv)  

     12. பாமெத்துக. 

1. கற்ாலம   -  i) காாிகா ப்ானா 

2.  துசி   - ii) அதாயிபா 

3. லதநபம்   - iii) ஆசிநம் சாங்கடம் 

4. ப்ாி   - iv) மக்கலிப்டஸ் குதாபுலி 
 

a) ii, iii, iv, i   b) iii,i, iv, ii  c) ii,iii,i,iv   d) ii,iii,iv,i 
 

Match the following 

1. Katrazhai   -  i) Carcica Papaya 

2. Tulsi   - ii) Aloe Vera 
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3. Thaila Maram  - iii) ocimum sanctum 

4. Papalli   - iv) Eucalyptus globulul 

a) ii, iii, iv, i   b) iii, i, iv, ii  c) ii, iii, i, iv   d) ii, iii, iv, i  

13. பாமெத்துக. 

1. சிம்ிாஸ்ட் யமி  - i) இல 

2. ீபாயிப்தாக்கு  - ii)  ிாஸ்தநாபடஸ்தநட்டா 

3. ஆஸ்நாவல்  - iii)  லசத்திலுள் அழுத்தம் 

4. தயர் அழுத்தம்  - iv) சாிவு அழுத்தம் யாட்டம் 

a) ii, i, iv, iii   b) iii, iv, ii,i  c) iv,ii,i,iii   d) iii,iv,i,ii 

            Match the following 

1.Symplastic pathway  - (i) Leaf 

2.Transpiration  - (ii) Plamodesmata 

3.osmosis   - (iii) pressure in xylem 

4.Root Pressure  - (iv) pressure gradient 

a) ii, i, iv, iii   b) iii, iv, ii,i  c) iv,ii,i,iii   d) iii,iv,i,ii 
 

      14. பாமெத்துக. 

ைார்தநான்கள்   குலாடுகள் 

1.  லதபாக்வன்  - (i) எின காய்டர் 

2. இன்சுலின்   - (ii) அக்தபாதநகலி 

3. ாபாதார் தநான்  - (iii) படட்டி 

4. யர்ச்சி ைார்தநான் - (iv) டனாடிஸ் பநல்லிடஸ் 

a)  i, iv, iii,ii   b) ii,i, iv,iii  c) i,iii,iv,ii   d) iii,i,iv,ii 
 

Match the Following 

1.Thyroxine   - i) Simple goitere 

2.Insulin   - ii)Acromegaly 

3.Parathormone  - iii) Tetany 

4.Growth hormone  - iv)Diabetes insi 

a)  i, iv, iii,ii   b) ii,i, iv,iii  c) i,iii,iv,ii   d) iii,i,iv,ii 
 

15. பாமெத்துக. 

1. ஆட்தடாதசாம்கள்  - i) 23 யது தஜாடி குதபாதநாதசாம்கள் 

2. இமெநன ில  - ii) 9:3:3:1 

3. அல்தாதசாம்கள்  - iii) 2n 

4. இமெண்புக்கப்பு  - iv) 22 தஜாடி குதபாதநாதசாம்கள் 

a) iv, iii, ii, i   b) i, iii, iv, ii  c) ii,iv,i,iii   d) iv,iii,i,ii 
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Match the following 

1. Autosomes  - (i) 23rd pair of chromosome 

2. Diploid Condition  - (ii) 9:3:3:1 

3. Allosome   - (iii) 2n 

4. Dihybrid ratio  - (iv) 22 pair of chromosome 
 

a) iv, iii, ii, i   b) i,iii, iv,ii  c) ii,iv,i,iii   d) iv,iii,i,ii 
 

      16. உனிாிங்கின் யலகப்ாட்டினல் டிிலகல யாிலசப்டுத்துக. 

(i) யகுப்பு (ii) யாிலச  (iii) பதாகுதி (iv) உகம் 

a) iv, iii,i, ii   b) i, iv,iii,ii  c) iv,iii,ii,i   d) iv,ii,iii,i 

 Sort the Classification of living organism 

(i) Class (ii) order  (iii) Phylum (iv) Kingdom 

a) iv, iii,i, ii   b) i, iv,iii,ii  c) iv,iii,ii,i   d) iv,ii,iii,i 

       17. இபத்த ஓட்டத்லத சாினாக யாிலசப்டுத்துக. 

(i) பயண்ட்ாிக்கிள்-ஏட்ாினம்- சிலப-தநி 

(ii) ஏட்ாினம்- பயண்ட்ாிக்கிள்- சிலப- தநி 

(iii) ஏட்ாினம்- பயண்ட்ாிக்கிள்-தநி-சிலப 

(iv) பயண்ட்ாிக்கிள்- சிலப-தநி-ஏட்ாினம் 

a) i,iv,ii, iii   b) ii,i, iv,iii  c) iii,i,iv,ii   d) ii,i,iii,iv 

Sort the Correct sequence of blood flow  

(a) Ventricle  (b) atrium  (c) vein  (d) arteries 

a) i,iv,ii, iii   b) ii,i, iv,iii  c) iii,i,iv,ii   d) ii,i,iii,iv 
 

       18. திடக்கமிவுகல அகற்றும் முலகல யாிலசப்டுத்துக. 

 (i) எாித்து சாம்ாக்கல்  (ii) தித்து ிாித்தல் 

 (iii) உபநாக்குதல்  (iv) ித்தில் ிபப்புதல் 

a) ii,iv, iii,i   b) ii, iv,i,iii  c) ii,i,iii, iv   d) i,ii,iv,iii 

Sort the methods of Solid waste disporal 

(i) Incineration  (ii) Segregation (iii) composting (iv) Sanitary land fill 

a) ii,iv, iii,i   b) ii, iv,i,iii  c) ii,i,iii, iv   d) i,ii,iv,iii 
 

       19. கூற்று   :  எதிர் உனிர்பாமெட்கல உட்பகாள்யதால் படங்கு தாலன குணநாக்காம். 

 காபணம்:  தாய் எதிர் உனிர் பாமெட்கள் லயபஸ்கள் பமெகுயலதத் தடுக்கின். 

அ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாி 

ஆ) கூற்று சாி ஆால் காபணம் தயறு 

இ) கூற்று தயறு ஆால் காபணம் சாி 

ஈ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயறு 
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Statement:  Dengue can be treated by intake antibiotics 

Reason    :  Antibiotics blocks the multiple of virus. 

a) If the both statement and reason are true and reason is correct explanation of 

statement. 

b) If the both statement and reason are ture but reason is not the correct explation of 

statement 

c) Statement is true but reason is false 

d) Both Statement and reason are false 

     20.  கூற்று    :  லநன பம்பு நண்டம் முழுலநமம், மூலத் தண்டுயடத் திபயத்தால்  

ிபம்ிள்து. 

 காபணம்:  மூலத் தண்டுயடத் திபயத்திற்கு இத்தலகன ணிகள் கிலடனாது. 

அ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாி 

ஆ) கூற்று சாி ஆால் காபணம் தயறு 

இ) கூற்று தயறு ஆால் காபணம் சாி 

ஈ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயறு 

Statement :  Cerebrospiral fluid is present throughout the Central nervous system 

Reason     :  It Serves to maintain the Constant intracranial Pressure. 

a) Statement is correct and reason is wrong 

b) Both Statement and reason are correct 

c) Reason is correct and the statement is wrong 

d) Both Statement and Reason are wrong 

 
 

குதி-ஆ /Part-B 

II. கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  (5 X 5 = 25) 

    Answer should  not exceed 200 words. 

 

21. ீபாயி தாக்கு என்ால் என்? அதன் யலககள் நற்றும் யாம ாிநாற்த்லத யியாிக்க. 

(அல்து) 

       உனிாிங்கின் யலகப்ாட்டினலில் உள் டிிலகல ற்ி யியாிக்க. 

a) What is Transpiration? Explain its types and exchange of Gases. 

(Or) 

b) Describe the Classification of living organism 
 

22. உணவுப் ாதுகாப்பு முலகல யிக்குக. 

(அல்து) 

      கார்ன் சுமற்சிலன டத்துடன் யிக்குக நற்றும் கார்ன் சுமற்சினில் நிதின் தாக்கம்  

      என்? 

       a)Explain the methods of food preservation. 

(or) 

       b)Explain carbon cycle with Diagram and its human impact. 
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23. அட்லடனின் இப்பமெக்க நண்டம் எவ்யாறு பசனல்டுகிது.  

(அல்து) 

     தநி நற்றும் சிலபலன தயறுடுத்துக. 

   a)List the Difference between Artery and vein 

(or) 

    b) How the reproductive system if leech functions. 

      24. லசட்தடாலகின் யாழ்யினல் யிலவுகள் னாலய? 

(அல்து) 

 தாயபங்கில் கமெவுறுதல் லடபறும் யிதத்லத யிக்குக. 

 a)Describe the physiological effects of cytokines 

(or) 

 b)Describe the process of fertilization in plants. 

    25.  நலமீர் தசகாிப்ல டத்துடன் யியாிக்க. 

(அல்து) 

 டியநாதல எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 

a) Explain Rain water harvesting with Picture 

(or) 

b) Write about fossilization with example 

 
 

குதி-இ / Part-C 

III. எலயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்கவும்  (3 X 10 = 30) 

Answer any three should not exceed 400 words. 

26. பசல் குப்ின் யலககல யியாிக்க. 

      Describe different types of cell Division. 

27. நுண்ணுனிாிகலப் ற்ி கட்டுலப யலபக. 

     Write an essay on microbes. 

28.சுங்கணிகத்தின் அலநப்பு நற்றும் ணிகல யிக்குக. 

     Explain the structure and functions of chloroplast. 

          29. அிச்லச பசனலின் யலககல எடுத்துக்காட்டுடன் யியாிக்க. 

      Explain the types of reflex action with a suitable examples. 

          30. AIDS ற்ி யியாிக்க.  

      Describe AIDS. 

 
--------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகல மநாமினினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு முதல் ருயம் 

துல: மநாமினினல் 

தாள்: உருினல் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்மண்: 75 

குதி – அ 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:            (20 x 1 = 20) 

1. ின்யரும் ன்று கட்டில்ா உருன் 

அ.ந்    ஆ. ட்    இ. நபம்   ஈ. க்கு 

2. ின்யருயயற்றுள் ன்று கட்டுருன்___________ 

அ.நபம்    ஆ.மசடி    இ. ந்   ஈ. மகாடி 

3. காம் காட்டும் உருபு________ 

அ. ந்     ஆ. ஆ     இ. கள்   ஈ. ஆன் 

4. தப மாருல உணர்த்தும் ன்றுக்கு தநற்ட்ட உருபுகல__________ அலமப்ார்கள் 

அ. சூின உருபு   ஆ.தயற்றுலந உருபு   இ.நாற்றுருபு   ஈ. தசர்க்லக உருபு 

5. ‘மகாடிகல’ என் மசால்லில் ___________உருன்கள் உள். 

அ.1    ஆ.2    இ.3    ஈ. 4 

6. ரு மசால்லநப்ில் ததான்றும் அலநப்பு இலடமயிலன ிபப்பும் உருபுக்கு________ என்று  

மனர் 

அ. நாற்றுருபு   ஆ.தயற்றுலந உருபு  இ.சூின நாற்றுருன் ஈ. தசர்க்லக உருபு 

7. அதர்நம் என்னும் மசால்லின் அ என்து ____________ எப்டும் 

அ. முன்மாட்டு  ஆ.ின்மாட்டு  இ.இலடமனாட்டு  ஈ. தநற்கூற்று ட்டு 

8. குபல் ஏற் இக்கச் சிப்புத் தன்லந மகாண்ட மநாமிக்கு ரு சான்று 

அ. தநிழ்   ஆ.ஆங்கிம்   இ.நலனாம் ஈ. ஞ்சாி 

9. அபபு மநாமினில் _____________ உண்டு 

அ. முன்மாட்டு  ஆ.ின்மாட்டு  இ.இலடமனாட்டு  ஈ. தநற்கூற்று ட்டு 

10. சித்திப எழுத்து யலகலன தசர்ந்த மநாமி__________ 

அ. ிமபஞ்சு   ஆ.ஆங்கிம்   இ.சீம்   ஈ. உருசினன் 

 

 

 

ாடக் குிமட்டு எண் 

DML 3 



[2] 

 

மாருத்துக: 

11. (A) நபம்   - 1. ஆ 

(B) அமகு   - 2. கள் 

(C) டி    - 3. ர் 

(D) டத்து   - 4. ப்பு 

A) 4 3   2  1   B)2  3  1  4    C)1  3  2 4  D)2  1  4  3 

12. (A) மயற்றுருபு   - 1.மசய்+உம்<மசய்மம்> 

(B) சூின உருபு  - 2.டி+த்த்-உ 

(C) திலிடு உருபு  - 3.அது+அன்+ஐ 

(D) இருட்லடப் மாருளுருபு - 4.திரும்பு திரும்பு 

A) 4  1   2  3    B)  3  1  4  2    C)2  3   4 1  D) 2  3  4  1 

13. (A) தசர்த்தல்   - 1. சச 

(B) இபட்லட கியி  - 2. யாழ்+க்+லக 

(C) ஒாிநாதல்  - 3. மான்+மகாடி 

(D) திாிதல்   - 4. ல்+மி(ன்மி) 

A) 3  1   4   2     B)  4   3  1   2   C)  3  2 4 1  D) 2  1  4  3 

14. (A) புதின ஆசிாினர்கள் யருலக திதயடு - 1. நனக்கும் அண்லநமறுப்பு 

(B) ஆசிாினர் யந்தார்    - 2. இலடயிடாத அண்லநமறுப்பு 

(C) எல்ா நாணயர்களும்   - 3. ல்ில அண்லநமறுப்பு 

(D) அயன் மாங்கல், இட்லி, ததாலச - 4. இலடயிட்ட அண்லநமறுப்பு 

A) 2  1   4  3     B)  4   3  1   2   C)  4  1 2 3  D) 1  2  4  3 

     15. கீழ்க்கண்டயற்ல யாிலசப்டுத்தவும் 

(அ) கட்டில்ா உருன்  - 1.உம்…உம் 

(ஆ) கட்டுண்ட உருன்  - 2. உலடன 

(இ) மதாடபா உருன்   - 3. நபம் 

(ஈ) மதாடர் உருன்   - 4. த் 

A) 4  3   1  2     B) 3  1   2  4   C)  2 3  4  1  D) 3  4  2  1 

சாினா/தயா குிப்ிடுக: 

16. ரு உருனுக்கு நாற்று யடியங்கலக் மகாண்ட உருபுகள் இருக்காது. 

17. உருமாலினிலில் ன்தா அதற்கு தநற்ட்ட உருமாலினன்கதா நாற்த்திற்கு 

        உள்ாகாது 

18. இபண்டு தி யாக்கினங்கில் உம், என் உம்லநமருபு தசப ரு கூட்டு யாக்கினம்  

        உருயாகிது. 

19. லமன மண்கள் யிடுதி என்து நனக்கும் அண்லநமறுப்பு. 

20. மதால்காப்ினர் மசாற்கல ான்கு யலககாக ிாிக்கிார். 
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குதி-ஆ 

II. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:     (5 X 5 = 25) 

21. உருினலின் சிப்புகல யிக்குக. 

(அல்து) 

உருன் என்ால் என்? கட்டில்ா உருன் ற்ி யிக்குக. 

22. ட்டுகின் யலககல யியாிக்க. 

(அல்து) 

சந்திகல ற்ி ரு குிப்பு யலபக. 

23. மசால் தசர்க்லக முலப்ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

யாிலசமுல உவும் அடுக்குமுல உவும் ற்ி யியாிக்க. 

24. மசால் யலகப்ாடுகள் ற்ி ரு குிப்பு எழுதுக. 

(அல்து) 

கூட்டு மசாற்கின் யலககல ற்ி எழுதுக. 

25. தநிழ்மநாமி யர்ச்சினில் மசால்ாக்கத்தின் ங்கு குித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

சுட்டுச் மசாற்கின் யலககல யிக்குக. 

 
 

குதி – இ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

III. எலயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:    (3x10 = 30) 

26. உருபு- உருன்- நாற்றுருபு குித்து சான்றுகளுடன் யிக்குக. 

27. உருன் தகாட்ாடுகல யிாியாக யியாிக்க. 

28. மசால்ாக்கம் ற்ி ரு கட்டுலப யலபக. 

29. தநிழ் உருமாலினிலின் சிப்பு குித்து யியாிக்க. 

30. மநாமிமனர்ப்பு, அகபாதி தனாாித்தல், கணிி மநாமினினல் தான் துலகில் 

உருினலின் ங்கு ற்ி யியாிக்க. 

 
 

----------------- 



 

திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலய  லயாறு -  பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – மூன்மாாண்டு  –  ஐந்தாம் பருலம் 

துலம: கல்வலட்டில் ற்றும் வதால்லில் 

தாள்: உக ாகாிகங்கின் யபாறு  

காயம்: 3 ைி                      உரவு திப்வபண்: 75 

பகுதி – அ 

அனத்து யிாக்களுக்கும்  யினைனிக்க:                                                        15X1=15 

I. ஒருலிலடத் வதாிவு லினாக்கள்: 
 

1. ாகாிகத்தின் ததாட்டில்  அனமக்கப்டுனய. 

அ. ஆற்ங்கனபகள்  ஆ. ானயங்கள்  இ. கைற்கனபகள்  ஈ. காடுகள்     

2. நானா ாகாிகம் ததான்ின  ாடு?  

அ. இங்கிாந்து    ஆ. கிதபக்கம்    இ. தரு   ஈ. அதநாிக்கா              

3. A Study Of History ன் நூன ழுதினயர். 

அ. A.J.ைானின்ி    ஆ. பாதல்     இ. ஸ்தங்ர்     ஈ. தெலிி               

4. நஞ்ெள் தி ந்த ாட்டில் ாய்கிது. 

 அ. ெீா     ஆ. பஷ்னா    இ. கிப்து     ஈ. தபாம்                                           

5. அஸ்தைக் ாகாிகம் ததான்ின ாடு.                                                

அ. தபாம்    ஆ. ெீா     இ. தநக்ஸிதகா  ஈ. சுதநாினா 

II. தகாடிட்ை இைங்கன ிபப்புக:                            

6. ாிதாினாயின்  ெட்ை  நன்ர் ன்று அனமக்கப்டுயர்  ------ .                                          

7. னமன கற்கா நிதர்கள் --------யனக கற்கனக் தகாண்டு கற்கருயிகன 

தனாாித்தர்.                                                                      

8. கிப்தின ாகாிகம்  -------- திக்கனபனில் ததான்ினது.            

9. தநெபதடாநினா ன் கிதபக்கச் தொல்லுக்கு ---------ன்று தனர்.                  

10. தொபாஸ்டிாின ெநனத்தின் புித நூல்  -------                              

III. ஓாிரு யாிகில் யினைனிக்க:  

11. னைர் தி 

12. நத்ததயு 

13. புதின கற்காம்  

14. காா  

15. ாிடு, ஊர் 

பாடக் குமிமட்டு எண் 

IMAHCC11 

 

   C.C: I MATVE   



    பகுதி – ஆ 

(லிரக்க முலம லினாக்கள்) 

னயதனனும் ஆறு யிாக்களுக்கு 200 தொற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க: (6X5=30) 

16. ாகாிகம் ன்ால் ன் ? யிக்குக. 

17. னமன கற்கா நக்கின் யாழ்க்னக முனனன யியாிக்க. 

18. கிருத்துய நதத்தின் முக்கினக் தகாள்னககன யியாிக்க. 

19. ிநாினமுன ன்ால் ன் யிக்குக. 

20. னொன்டின ாகாிகத்தின் ெிப்புகனக் கூறுக.  

21. ெீ ாகாிகத்தின் ததாற்ம் குித்து யிக்குக. 

22. நானா நக்கின் கட்ைைக்கனனின் ெிப்புகனக் யியாிக்க. 

23. இனைக்கா  யணிகக்குழுக்கின் தெனல்ாடுகள் குித்து ழுதுக. 

24. தகாத்திக் கட்ைைக்கன ன்ால் ன்? யிக்குக. 

  

பகுதி – இ 

(லிரக்க முலம லினாக்கள்) 

எலலதனும் மூன்று லினாக்களுக்கு ட்டும் 400 வசாற்களுக்கு ிகால் லிலடரிக்க:  (3x10 = 30) 

25. கிதபக்க ாகாிகம் உகிற்கு அித்த தகானைகன ஆபாய்க.  

26. கிப்தின ாகாிகத்னத னல் தினின் தகானைதன அனமப்தற்கா  

காபணங்கன யியாிக்க. 

27. சுதநாின நக்கின் ெமூக தாருாதாப ினனின யிக்குக.   

28. இனைக்காத்தில் ல்கனக்கமகங்கின் யர்ச்ெி ற்டுத்தின தாக்கத்தின 

நதிப்ிடுக. 

29. ிகள் ானகத்தின் ெநனப்ணினின  யியாிக்க. 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல  வரலா  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – றாமா   –  ஐ தா  ப வ  
ைற: க ெவ ய  ம  ெதா ய  

தா : ஐேரா பிய வரலா  (ெபா.ஆ.1453-1945) 

கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
I. அைன  வினா க  விைடயளி க:            (15 x 1 = 15) 

1. ம மல சியி   ேனா  என அைழ க ப பவ  
அ. தா ேத      ஆ. ேசா     இ. தாலமி       ஈ. நா கா  யி                    

2. ம மல சி இய க தி  பிற பிட  எ  ?  
அ.இ கிலா     ஆ.கிேர க      இ. அெமாி கா     ஈ. இ தா              

      3. ேமானா சா எ ற ஓவிய ைத வைர தவ  
அ. யா னேடா  டா வி    ஆ. ராேப   
இ. மஜானா        ஈ. ெச னி       

4. கா னீய சமய  ேதா ற ெபற காரணமானவ  
 அ. ஜா  கா வி    ஆ. உ ாி     இ. மா      ஈ. ஜா ஹ                

5. நா  ஆைணைய ெவளியி டவ                                                 
அ. ட     ஆ. சா ல     இ. நா கா  ெஹ றி ஈ. வி  

6. ------ஆ  ஆ  ந ன கால தி  ெதாட கமாக கண கிட ப கிற .                       
7. ம மல சி ---------- என அைழ க ப கிற .                 
8. திய க டட கைலயி  த ைத --------                            
9. 95 றி கைள ெவளியி டவ  ---------                          
10.   நாேன நா   எ  றியவ  -------     

                 

II. ஓாி  வாிகளி  விைடயளி க.  

11. மாியதரசா எ த நா  அரச .                                    
12. உ ர   உட ப ைக  ெச ெகா ள ப ட ஆ ?  
13. ந ன ர யாவி  த ைத என அைழ க ப பவ  ?       
14.  விய னா மாநா  நைடெப ற ஆ ?         
15. பிெர  ர சி நைடெப ற ஆ   ?      

 

பாட  றி  எ  
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ப தி – ஆ 

III. எைவேய  ஆ  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க: (6X5=30) 
16. இைட கால தி  இ தியி  ஐேரா பாவி  நிைல ப றி க. 
17. திய கட வழிக  க பி க ப வத கான காரண கைள விவாி க. 

18. நா கா  ெஹ றியி  சாதைனகைள விவாி க. 

19. பதா  ேபா கான காரண கைள க.  
20. நிதியைம ச  கா ப   ேம ெகா ட  சீ தி த கைள விவாி க. 

21. ட   த திர ேபாைர விவாி க. 

22. ப னா  கழக  – றி  வைரக. 

23. 1917 ஆ  ஆ  நைடெப ற ர ய ர சி கான காரண கைள விவாி க.  

ப தி – இ 

IV. எைவேய   வினா க  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க: (3X10=30) 

      24. ஐேரா பாவி   ம மல சி ஏ ப வத கான காரண கைள ஆரா க.  
      25. சமய  சீ தி த இய க  ப றி க ைர வைரக. 

26. மாக டாி  சாதைனகைள விவாி க.   
27. ெஜ மனிைய வ வான நாடா க பி மா  ேம ெகா ட பணிகைள விள க. 

28. இர டா  உலக ேபா கான காரண கைள ஆரா க. 
 

                        

-------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல  தமி  - ப ட  ேத  

திச ப  2021  -  இர டாமா  றா  ப வ  
ைற: இல கிய  

தா : ஒ பில கிய  இல கிய  திறனா  ேகா பா க  
கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 
1. ஒ பில கிய  (Comparative Literature) எ றெசா ைல த  ைகயா டவ  யா ? 

(அ) ேசா    (ஆ) ேம  அ னா  
(இ) ெபட  ல    (ஈ) ைடேயானிசிய  

2. ஒ பில கிய  ---------------- வழிவ . 
(அ) ல பா ெநறி (ஆ) ஒ   (இ) மீ வா க  (ஈ) விைள  

3. ேபால  ெச த  எ ப  ---------- 
(அ) நைடைய  றி ப    (ஆ) ெமாழிெபய ைப  றி ப  
(இ) ல ைத  றி ப    (ஈ) க ைத  றி ப  

4. தி றைள ெமாழிெபய தவ  யா ? 
(அ) கமி  வலபி  (ஆ) ெரேன ெச ல  (இ) ஜி. .ேபா  (ஈ) ன யா   

5. மனித எ ண கைள  றி பாக  ல ப த அைம  ஊடக  எ ? 
(அ) ஓவிய , சி ப  (ஆ) இைச, நடன  (இ) நாடக , கவிைத (ஈ) சி ப , இைச 

6. உலக இல கிய  எ ற ெதாடைர த  அறி க  ெச தவ  யா ? 
(அ) கேத  (ஆ) ஹ ச   (இ) ஷி ல   (ஈ) சா ர  

7. விதி ைற  திறனா வி  ம ெறா  ெபய  யா ? 
 (அ) பைட வழி  திறனா   (ஆ) ப ைற  திறனா  
(இ) கிய  திறனா    (ஈ) மர ைற  திறனா  

8. ஆதி காவிய  எ  அைழ க ப வ  எ ? 
 (அ) சில பதிகார     (ஆ) வா மீகி இராமாயண      
(இ) ெப கைத     (ஈ) மகாபாரத  

9. அ றி க  எ தைக வைக ப ? 
(அ) 1  (ஆ) 3   (இ) 2   (ஈ) 4  

10. ஆ ேவ  அைம  எ ப  
(அ) ேநா க , தைல    (ஆ) தைல , ேநா க  
(இ) ேநா க , க ேகா     (ஈ) தைல , அ றி   
 
 
 

பாட  றி  எ  
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II. ெபா க: 
11. (அ) பா வா  தீக    - 1) கிேர க     

(ஆ) அாி டா    - 2) அெமாி கா 
(இ) ெபட ல    - 3) பிெர  
(ஈ) ெரேன ெவ ெல   - 4) ேராமானிய  
அ) 2 3 4 1  ஆ) 3 1 4 2  இ) 1 3 4 2  ஈ) 3 1 2 4 

12. (அ) எ .ைவயா ாி பி ைள - 1) தி வாசக  
(ஆ) ஜி. .ேபா    - 2) க ைக  காவிாி  
(இ) கதி  மகாேதவ   - 3) ெதா ம  
(ஈ) எ .ராதாகி ண   - 4) சி பி 
அ) 1 4 2 3  ஆ) 3 1 4 2  இ) 3 4 2 1  ஈ) 2 3 1 2 

13. (அ) ெந ந வாைட   - 1) சி ப பா  
(ஆ) சி பாணா பைட  - 2) இைச பா  
(இ) மைலப கடா    - 3) ஓவிய பா  
(ஈ) ெப பாணா பைட - 4) தரா பைட 
அ) 4 1 2 3  ஆ) 2 1 4 3  இ) 3 1 4 2  ஈ) 1 2 3 4 

14.  (அ) ல பாட  திறனா  - 1) Evaluative Criticism 
(ஆ) ஒ ைற  திறனா  - 2) Historical Criticism 
(இ) மதி ைற  திறனா  - 3) Comparative Criticism 
(ஈ)  வரலா ைற  திறனாய  - 4) Textual Criticism 
அ) 4 3 1 2  ஆ) 1 2 3 4  இ) 2 1 3 4  ஈ) 4 2 1 3 

15.  (அ) நைக    - 1) ர  
(ஆ) இளிவர    - 2) கார  
(இ) ெவ ளி    - 3) மீப ச  
(ஈ)  உவைக    - 4) ஹா ய  
அ) 4 3 1 2  ஆ) 3 2 1 4  இ) 1 3 4 2  ஈ) 1 2 3 4 
  

III. சாியா? தவறா?: 
16. அகெவ சி எ ப  Inspiration ஆ . 
17. ேநா  எ ப  ஒ  க ைத  ெசா ேபா  ஒ ெகா  மாறாக இையவ  

எ பதா . 
18. வன  ப  வைக ப . 
19. இல கிய மரைப ஒ கி  ைமயி  ஆ கி ெகா த  ந ன வ  ஆ . 
20. மீநட பிய  ம ெறா  ெபய  மிைக எதா தவாத  ஆ . 
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ப தி – ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:           (5 x 5 = 25) 
21. (அ) ஒ பில கிய தி  ேதா ற , பய  ப றி விள க. 

(அ ல ) 
(ஆ) ஒ பில கிய வள சியி  ெதாட க நிைலைய விள கி வைரக. 

22. (அ) இைணநிைல  ேகா பா க  றி  எ க. 
(அ ல ) 

(ஆ) ஒ பில கிய ேகா பா கைள விள க. 
23. (அ) கைல  இல கிய தி மான ெதாட  ப றி விள க. 

(அ ல ) 
(ஆ) வ.ேவ. .ஐயாி  ஒ பில கிய ஆ  றி  எ க. 

24. (அ) திறனா வாளனி  த திக  றி  எ க. 
(அ ல ) 

(ஆ) இல கிய ைத  திறனா  ெச ேபா  ஏ பட ய சி க கைள விள க. 
25. (அ) ஆ  அ ைறகைள விள க. 

(அ ல ) 
(ஆ) கள ஆ வி  ெநறிகைள விள கி வைரக. 

 
ப தி – இ 

(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3x10 = 30) 
26. பிெர , ெஜ ம  நா  ஒ பில கிய வள சி ப றி விவாி க. 
27. நா வைக இல கிய வைககைள விள கி வைரக. 
28. ஒ பில கிய ைத  பிற ைறகேளா  ஒ பி  எ க. 
29. திறனா வி  ெசா  விள க  ம  தமிழி  திறனா வி  ெதாட க  ப றி விவாி க. 
30. ஆ ேவ  க டைம  றி  விவாி க. 
 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல ெமாழியிய  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  த  ப வ  
ைற: ெமாழியிய  

தா : ஒ யிய , ஒ யனிய  
கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 
1. ‘ஒ யிய ’ எ  ைல எ தியவ ___________ 

(அ)ேஜா   (ஆ) ைநடா   (இ) ஹா ெக  (ஈ) இராசாரா  

2. ஈாித  விதலா  பிற  ஒ க  

(அ) க,ங  (ஆ) ப,ம   (இ) உ,ஒ  (ஈ) த,ந 

3. ‘இ கால ெமாழியிய  அறி க ’ எ  ைல எ தியவ  

(அ) ஹா ெக   (ஆ) பரமசிவ   (இ) க ணாகர  (ஈ) இராசாரா  

4. தமிழி  காண ப  யி க  

(அ)ஐ, ஈ  (ஆ) இ,ஈ   (இ) ஒ,ஔ  (ஈ) அ,ஆ 

5. ‘Elements of General Phonetics’ எ   எ த ஆ  ெவளியிட ப ட . 

(அ) 1971 (ஆ) 1947 (இ) 1967 (ஈ) 1973 

6. (ப) ஒ யி  மா ெறா க  

(அ) k, g,x  (ஆ) p, b,B (இ) p, s,c (ஈ) p, f,w 

7. ஒ யனிய  எ  ைல எ தியவ  

(அ) ெக ன  ைப    (ஆ) க ணாகர  

(இ) இராசாரா    (ஈ)  ஹா ெக  

8. இய  ேப  

(அ) ேம ப   (ஆ) அ ண    (இ) ேம தாைட (ஈ) நா  

9. ெகா க  யாைவ? 

(அ) த,ய  (ஆ) ப, க   (இ) ந, ண  (ஈ) ச, ட 

10. ஈாித  ஒ பி லா தைடெயா  

(அ) p   (ஆ) b    (இ) β   (ஈ) b 

பாட  றி  எ  
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II. ெபா க: 
11. ெபா க. 

(A) Elements & General phonetics - 1) ேக.எ . ைப  

(B) Phonetics    - 2) ஆப  ேரா பி 

(C) Phonemics   - 3) ஓ. கா ன  

(D) Tamil phonetic Reader  - 4) ராசாரா  

அ) 1,3,4,2  ஆ) 3,4,2,1   இ) 1,3,2,1   ஈ) 1,3,2,4 

12.  

(A) ப ெலா     -  1) ப  

(B) ெகா     - 2) ர,ற  

(C) இதெழா     - 3) த,ந  

(D) வ ெடா     - 4) ம,ண 

அ) 3,4,2,1  ஆ) 4,3,2,1   இ) 3,4,1,2  ஈ) 2,3,4,1 

13.  

(A) பி இத வி உயி   - 1) i    

(B) இைடபி  இத  வி உயி  - 2) a  

(C)  கீ  இத விாி  உயி   - 3) o  

(D) கீ  இத  ந  இத விாி உயி   - 4) u 

அ) 4, 3, 1, 2  ஆ) 4, 3, 2, 1   இ) 3, 4, 2, 1  ஈ) 1, 2, 3, 4 

14.  

(A) தீ     -  1) ெம ெயா  ேச ைக 

(B) சாி     - 2) வைச 

(C) மனித     - 3) ஈரைச 

(D) மகி சி    - 4) ஓரைச 

அ) 3, 4, 2, 1  ஆ) 3, 2, 1, 4   இ) 4, 3, 2, 1  ஈ)1, 2, 4, 3 

       15.  

(A) ெப னா  ச   -  1) 1897-1941 

(B) ெப சமி   வா   -  2) 1886 

(C) ேடனிய  ேஜா   - 3) 1857-1913 

(D) உலக ஒ யிய  கழக   - 4)1881 

அ) 4,2,1,3  ஆ) 2,3,1,4   இ) 1,2,3,4  ஈ) 3,1,4,2 
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III. சாியா/ தவறா றி பி க: 
16. ஈாித   இைண  பிற  ஒ க  வ ெடா  என ப . 

17. “தமி  ஒ யனிய ” எ  ைல எ தியவ  க ணாகர , தயாள . 

18. ஒ யனிய  ேகா பா க  ப னிர  வைக ப  

19. ெம ெய க  ஒ  மா திைர அள  ஒ . 

20. மய ெகா க  இ  வைக ப . 

ப தி – ஆ 

விள க ைற வினா க  
அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:   5X5 =25 

21. ஒ பிய  வைகக  யாைவ? 
(அ ல ) 

ஒ  ைறயிைன விள க. 
22. ெம ெயா கைள ஒ பிட அ பைடயி  விள க. 

(அ ல ) 
ஒ , ஒ ய , மா ெறா  றி  எ க. 

23. ெகா , இைடய ண ஒ க  பிற பிைன விள க. 
(அ ல ) 

ைணநிைல ெகா ைக ேவ நிைல  ெகா ைககைள விவாி க. 
24. ஒ யிய  ஒ  ஒ ைம றி  எ க. 

(அ ல ) 
உற சி எ ப  யா ? எ கா க ட  விள க. 

25. ஒ ய த , ர ைசயிைன விள க. 
(அ ல ) 

மய ெகா  எ ப  யா ? அத  வைககைள விள க. 
ப தி – இ 

(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:     (3 x 10 = 30) 

26. ஒ களி  பட  வைர  அவ றி  ெசய கைள விள க. 

27. உயிெரா களி  பிற  றி  விவாி க. 

28. IPA அ டவைணைய விள க. 

29. ஒ யனிய  ப றி ைப கி  ேகா பா கைள விள க. 

30. உ  தா ெமாழியி  காண ப  ெம ெயா கைள ஒ  ைற அ பைடயி  விவாி க. 

----------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – பதாநாண்டு  இபண்டாம்  ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: கணிதம் கற்ிக்கும் பலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.       (20 x 1 = 20) 

    Choose the Correct Answer. 

1. n(A)=10 நற்றும் n(B)=15 எில் கணம் A∩B  உள் குலந்தட்ச நற்றும் அதிகட்ச உறுப்புகின் 

எண்ணிக்லக  

 (அ) (10,15)   (ஆ) (15,10)   (இ) (10,0)    ஈ) (0,10) 

If n(A)=10 and n(B)=15 then the minimum and maximum number of elements in (A∩B) is  

 (a) (10,15)   (b) (15,10)   (c) (10,0)    (d) (0,10) 

2. ஒரு யகுப்ில் உள் 50 நாணயர்கில் 35 தர் கண்டாபம் (Carrom) யிலனாடுயர்கள் நற்றும் 

20 தர் சதுபங்கம் யிலனாடுயர்கள் எில், இந்த இபண்டு யிலனாட்லடபெம் 

யிலனாடுயர்கின் எண்ணிக்லக  

(அ) 5    (ஆ) 30   (இ)15    (ஈ) 10        

In a class of 50boys, 35 boys play carrom and 20boys play chess then the number of boy play 

both games is  

(a) 5    (b) 30    (c) 15    (d) 10         

 3.    n என்து ஓர் இனல் எண் எில்  𝑛 என்து  

(அ) எப்தாதும் ஓர் இனல் எண்  (ஆ) எப்தாதும் ஒரு யிகிதபா எண்  

(இ)எப்தாதும் ஒரு யிகிதபறு எண் (ஈ) ஒரு யிகித பறு அல்து யிகிதபா எண் 

 If n is a natural number then   𝑛 is 

(a) always a natural number  (b) always an irrational number  

(c) always a rational number      (d) may be rational or irrational 

4. ின்யருயயற்றுள் பாருந்தாதலதக் காண்க. 

(அ)  32  X   2    (ஆ)  27  /  3    (இ)  72  X   8   (ஈ)  54  /   18   

 Find the odd one out of the following  

(a)  32  X   2    (b)  27  /  3    (c)  72  X   8   (d)  54  /   18   

 

ாடக் குிபட்டு எண் 

SBM4 
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    5. X51+51 என்து X+1, ஆல் யகுக்கப்ட்டால் கிலடக்கும் நீதி 

(அ) 0    (ஆ) 1   (இ) 49   (ஈ) 50 

        If X51+51 is divided by  X+1, then the remainder is  

        (a) 0    (b) 1   (c) 49   (d) 50 

     6. ின்யருயயற்றுள் எந்தக் கூற்று சாினாது? 

         (i) இலணகபத்தின் எதிர்க் தகாணங்கள் சநநல். 

         (ii) இலணகபத்தின் அடுத்துள் தகாணங்கள் ிபப்ிகள்.  

         (iii) இலணகபத்தின் பலயிட்டங்கள் எப்பாழுதும் சநம். 

         (iv) இலணகபத்தின் இரு தசாடி எதிர்க்கங்கள் எப்பாழுதும் சநம். 
 

         Which of the following statement is correct 

1. Opposite angles of a parallelogram are not equal. 

2. Adjacent angles of a parallelogram are complementary. 

3. Diagonals of a parallelogram are always equal.  

4. Both pairs of opposite sides of a parallegram are always equal. 
 

7.  (-5,2) நற்றும் (2, -5) என் புள்ிகள் ___________ அலநபெம். 

(i) ஒதப காற்குதினில்    (ii) இபண்டாம் காற்குதி  

(iii) பலதன II,IV காற்குதினில்  (iv) பலதன IV,II காற்குதினில்  

The points (-5,2) and  (2, -5) lie in the ______ 

1. Same quadrant   2. II and III quadrant respectively 

3. II and IV quadrant respectively 4. IV and II quadrant respectively 
 

8. 2 sin 2 θ =  3   எில் θ இன் நதிப்பு 

(அ) 90∘   (ஆ) 30∘  (இ) 45∘  (ஈ) 60∘ 

If 2 sin 2 θ =  3   θ then the value of θ 

  (a) 90∘   (b) 30∘   (c) 45∘   (d) 60∘ 

 

9. இரு க சதுபங்கின் க்கங்கின் யிகிதங்கள் 2:3 எில் அதன் புப்பப்புகின் யிகிதம்-----. 

1) 4:6   2) 4:9   3) 6:9   4) 16:36 

If the ratio of the sides of two cubes are 2:3 then ratio of their, surface areas will be ------. 

1) 4:6   2) 4:9   3) 6:9   4) 16:36 
 

10. ஒரு தபயில் அதிகபல இடம் பற்றுள் உறுப்ின் நதிப்பு 

(அ) ிகழ்பயண்    (ஆ) வீச்சு    (இ) பகடு   (ஈ) இலடில அவு 
 

A Particular observation which occurs maximum number of times in a given data is called its  

(a) Frequency   (b) range   (c) mode   (d) median 
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11. ஒரு ிகழ்ச்சினின் ிகழ்தகவு எவ்யாறு இருக்க படினாது. 

(அ) பூச்சினத்திற்குச் சநம்     (ஆ) பூச்சினத்லத யிடப் பாினது  

(இ) 1 இக்குச் சநம்     (ஈ) பூச்சினத்லத யிடச் சிினது 

The probability of an event cannot be 

(a) Equal to zero     (b) Greater than Zero  

(c) Equal to one      (d) Less than Zero  

12. A={1,2,3,4,5} லிருந்து B என் கணத்திற்கு 1024 உவுகள் உள்து எில் B-ல் உள் 

உறுப்புகின் எண்ணிக்லக 

(அ) 3  (ஆ) 2   (இ )4   (ஈ) 8 

If there are 1024 relation from a set A={1,2,3,4,5} to a set B, then the number of element in B is 

(a) 3  (b) 2   (c) 4   (d) 8 

13. ஒரு கூட்டுத் பதாடர்யாிலசனின் 6யது உறுப்ின் 6 நடங்கும் 7யது உறுப்ின் 7 நடங்கும் சநம் 

எில் அக்கூட்டுத் பதாடர்யாிலசனின் 13 யது உறுப்பு 

(a) 0  (b) 6   (c) 7   (d) 13 

If  6 times of 6th term of an AP is equal to 7 times the 7th term, than the 13th term of the A.P is  

(a) 0  (b) 6   (c) 7   (d) 13 

 

14. A =   
1 2
3 4
5 6

   B =  
1 2 3
4 5 6
7 8 9

   ஆகின அணிகலக் பகாண்டு எவ்யலக அணிகலக் கணக்கிட படிபெம். 

(i) A2  (ii) B2   (iii) AB   (iv) BA 

1) (i) (ii) நட்டும் 2) (i) (iii) நட்டும் 3) (i) (iv) நட்டும் 4) அலத்தும் 
 

Which of the following can be calculated from the given matrices A =   
1 2
3 4
5 6

      B =  
1 2 3
4 5 6
7 8 9

 

  (i) A2  (ii) B2   (iii) AB   (iv) BA 

1) (i) and (ii) only 2) (i) and (iii) only  3) (i) and (iv) only  4) All of the obove 

15. யட்டத்தின் பயிப்புப் புள்ினிலிருந்து யட்டத்திற்கு எத்தல பதாடுதகாடுகள் யலபனாம்? 

(அ) ஒன்று (ஆ) இபண்டு  (இ) படிவுற் எண்ணிக்லக (ஈ) பூஜ்ஜினம் 

How many tangants can be drawn to the circle interior point 

(a) One  (b) two   (c) infinite  (d) Zero 

16. X=11 எக் பகாடுக்கப்ட்ட தர்க்தகாட்டின் சநன்ாடாது. 

(அ) X-அச்சுக்கு இலண    (ஆ) Y-அச்சுக்கு இலண  

(இ) ஆதிப் புள்ி யமிச் பசல்லும்  (ஈ) (0,11) என் புள்ி யமிச் பசல்லும் 

The Straight line given by the equation X=11 is 

(a) Parallel to X-axis   (b) Parallel to Y-axis  

(c) Passing through the orgin  (d) Passing through the point (0,11) 
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17. ஒரு தகாபுபத்தின் உனபத்திற்கும் அதன் ிமலின் ீத்திற்கும் உள் யிகிதம் √3:1 எில் சூாினலக் 

காணும் ஏற்றுக் தகாண அயாது 

(அ) 45∘   (ஆ) 30∘  (இ) 90∘  (ஈ) 60∘ 

If the ratio of the height of a tower and the length of its shadow is √3:1, then the angle of elevation 

of the sun has measure 

(a) 45∘   (b) 30∘   (c) 90∘   (d) 60∘ 

 

 18. 15 பச.நீ உனபபம் 16 பச.நீ யிட்டபம் பகாண்ட ஒரு தர்யட்டக் கூம்ின் யலபப்பு 

(அ) 60 ச.பச.நீ  (ஆ) 68 ச.பச.நீ (இ) 120 ச.பச.நீ (ஈ) 136 ச.பச.நீ 

The curved surface area of a right circular cone of height 15cm and base diameter 16cm is 

(a) 60 cm2  (b) 68 cm2  (c) 120 cm2  (d) 136 cm2 

 

 19. ஒரு தபயின் திட்டயிக்கநாது 3 ஒவ்பயாரு நதிப்லபெம் 5 ஆல் பருக்கிால் கிலடக்கும் புதின 

தபயின் யிக்க யர்க்கச் சபாசாினாது 

(அ) 3    (ஆ) 15   (இ) 5   (ஈ) 225 

The standard deviation of data is 3. If each value is multiplied by 5 then the new variance is  

(a) 3    (b) 15   (c) 5   (d) 225 
 

 20.  p சியப்பு, q ீ, r ச்லச ிக் கூமாங்கற்கள் உள் ஒரு குடுலயனில் இருந்து ஒரு சியப்பு    

            கூமாங்கல் எடுப்தற்கா ிகழ்தகயாது 

(அ)   q   (ஆ) p   (இ) p+q  (ஈ) p+r 

       p+q+r          p+q+r            p+q+r         p+q+r 

The Probability a red marble selected at random from a jar containing p-red, q-blue and r-green 

marbles is  

(a)     q   (b)   p   (c)  p+q  (d)     p+r 

       p+q+r          p+q+r            p+q+r             p+q+r 

  

குதி-ஆ / Part-B 

II. கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  (5 X 5 = 25) 

     Answer should not exceed 200 words. 

21. A={b,e,f,g} நற்றும் B={c,e,g,h} எில் 

(அ) கணங்கின் தசர்ப்பு (ஆ) கணங்கின் பயட்டுக்கா ாிநாற்றுப் ண்புகலச் சாிார்க்கவும் 

(அல்து) 
 

            ஏறுயாிலசனில் எழுதுக  2
3

     4
2

>  3
4

. 

If A={b,e,f,g} and B={c,e,g,h} , then verify the commutative property of  (i) Union of sets  

(ii) intersection of sets 

(or) 

            Arrange in ascending order  2
3

     4
2

>  3
4

. 
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22.  3m+2n-4l க்க அவு பகாண்ட சதுபத்தின் பப்ல காண்க. 

(அல்து) 

ஆபம் 12 பச.நீ உள் யட்டத்தின் லநனத்திலிருந்து  2
3

பச.நீ பதாலயில் உள் ாணின் ீம் 

காண்க. 

Find the area of square whose side length is 3m+2n-4L 

(or) 

Find the length of a chord, which is at a distance of 2√11 C.m from the centre of a circles of 

radius 12cm 

23. A(7,10) B(-2,5) C(3,-4) என் புள்ிகள் ஒரு பசங்தகாண பக்தகாணத்தின் உச்சிகள் எ ிறுவுக. 

(அல்து) 

A(6,-1) B(8,3) நற்றும் C(10,-5) ஆகினயற்ல பலப்புள்ிகாகக் பகாண்ட பக்தகாணத்தின் 

டுக்தகாட்டு லநனம் காண்க. 

Show that the points A(7,10) B(-2,5) C(3,-4) are the vertices of a right angles triangle 

(or) 

 Find the centroid of the triangle whose vertical are A(6,-1) B(8,3) நற்றும் C(10,-5) 

24. ின்யருயயற்ின் நதிப்பு காண்க. 

(i)(cos 0∘+ Sin 45∘+ sin 30∘)(sin90∘-Cos45∘+Cos60∘) 

(ii)tan260∘-2tan245∘-cot230∘+2sin230∘+3/4 Cosec230∘ 

(அல்து) 

யியசானி ஒருயர் சாய்சதுப யடியிா ித்லத லயத்துள்ார். அந்த ித்தின் சுற்வு 400நீ 

நற்றும் அதன் ஒரு பலயிட்டத்தின் அவு 120நீ ஆகும். இபண்டு பயவ்தயறு யலகனா 

காய்கிகலப் னிாிட அயர் ித்லத இரு சநகுதிகாகப் ிாிக்கிார் எில் அந்த பழு 

ித்தின் பப்லக்காண்க. 

Find the value 

(i)(cos 0∘+ Sin 45∘+ sin 30∘)(sin90∘-Cos45∘+Cos60∘) 

(ii)tan260∘-2tan245∘-cot230∘+2sin230∘+3/4 Cosec230∘ 

(or) 

A Farmer has a field in the shape of a rhombus. The perimeter of the field is 400m and one of its 

diagonal is 120m. He wants to divide the field into two equal parts to grow two different types of 

vegetables. Find the area of the field. 

25. கீழ்க்காணும் தபவுகளுக்கச் சபாசாிலனக் காண்க 

ிாிவு இலடபயி 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 220-240 

ிகழ்பயண் 10 8 4 4 3 1 2 
 

(அல்து) 
 

த்தாம் யகுப்பு இறுதித் ததர்யில் ல்தயறு ாடங்கில் நூற்றுக்கு நூறு நதிப்பண்கள் பற் 

1184 நாணயர்கில் 233 தர் கணிதத்திலும், 125 தர் சபக அியினலிலும், 106 தர் 

அியினலிலும் நூற்றுக்கு நூறு பற்றுள்ர். சந யாய்ப்பு பலனில் ஒரு நாணயலபத் 

ததர்ந்பதடுக்கம் தாது அந்த நாணயர் 

(i) கணிதத்தில் நூற்றுக்கு நூறு நதிப்பண் பற்யபாக இருக்க 

(ii) அியினலில் நூற்றுக்கு நூறு பாதயபாக இருக்க ிகழ்தகவு காண்க 
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Find the mean for the following frequently tables. 

Class Interval 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 220-240 

Frequency 10 8 4 4 3 1 2 
 

(or) 

In a recent year, of the 1184 centum scores in various subjects in tenth standard public exams. 

233  were in mathematics. 125 in social science and 106 in science. If one of the student is 

selected at random. Find the probility of that selected student. 

(i) Centum scores in Mathematics. 

(ii) Does not get centum scores in Science. 

 

குதி-இ / Part-C 

III.   எலயதனனும் பன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  

Answer should not exceed 400 words.        (3 X 10 = 30) 

 

26. A={x€N/1<x<4} B={ x€w/0≤x2} x2} நற்றும் c={x€N/x<3}  என்க 

(i) Ax(BUC)=(AxB)U(AxC) 

(ii) Ax(B∩C)=(AxB)∩(AxC) 

 

A={x€N/1<x<4} B={ x€w/0≤x2} x2} and  c={x€N/x<3}  then verify that 

(i) Ax(BUC)=(AxB)U(AxC) 

(ii) Ax(B∩C)=(AxB)∩(AxC) 

 

 27.  s1, s2 நற்றும் s3 என் பலதன ஒரு கூட்டு பதாடர்யாிலசனின் பதல் n,2n நற்றும் 3n 

உறுப்புகின் கூடுதல் ஆகும் s3 =3(s2-s1) எ ிறுவுக. 

The sum of first, n,2n and 3n terms of a A.P are s1, s2 and s3 respectively. Prove that s3 =3(s2-s1)  

28. தீர்க்க 1/2x+1/4y-1/3z=1/4; 1/x=1/3y; 1𝑥 −  
1

5𝑦
+

4

z
= 2 

2

15
  

 

29. Solve 1/2x+1/4y-1/3z=1/4; 1/x=1/3y; 1𝑥 −  
1

5𝑦
+

4

z
= 2 

2

15
  

 

30/ 6 பச.நீ ஆபம் நற்றும் 15 பச.நீ உனபம் பகாண்ட ஓர் உருல யடியப்ாத்திபத்தின் பழுயதுநாக 

ிக்கூழ்( (ice-cream) உள்து.அந்தப் ிக்கூமாது. கூம்பு நற்றும் அலபக்தகாம் இலணந்த 

யடியத்தில் ிபப்ப்டுகிது. கூம்ின் உனபம் 9 பச.நீ நற்றும் ஆபம் 3 பச.நீ ாத்திபத்தில் உள் 

ிக்கூலம ிபப் எத்தல கூம்புகள் ததலய. 
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A right circular cylindrical container of base radius 6cm and height 15 cm is full of ice creamThe 

ice cream is to be filled in cones of height 9cm and base radius 3cm. having a hemi spherical 

Cap. Find the number of cones needed to empty the Container 

30 50 நாணயர்கள் உள் ஒரு யகுப்ில் 28 தர் NCCனிலும், 30 தர் NSS-லும் நற்றும் 18 தர் NCC 

நற்றும் NSSலும் தசர்கிார்கள். ஒரு நாணயர் சநயாய்ப்பு பலனில் ததர்ந்பதடுக்கப்டுகிார். 

அயர்  

(i) NCC னில் இருந்து ஆால் NSSனில் இல்ாநல் 

(ii) NSS ல் இருந்து ஆால் NCCனில் இல்ாநல் 

(iii) ஒன்த ஒன்ில் நட்டும் தசர்ந்து இருப்தற்கா ிகழ்தகவுகலக் காண்க. 

In a Class of 50 Students 28 opted for NCC 30 opted for NSS and 18 opted both NCC and NSS 

one of the students is selected at random.  

Find the probability that 

(i) The Student opted for NCC but not NSS 

(ii) The Student opted for NSS not NCC 

(iii) The Student opted for exactly one of them  

 

----------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு முதல்ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: கணிதம் கற்ிக்கும் முலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.            (20 x 1 = 20) 

     ஒரு யிலடத் ததர்வு (1-5), ல்யிலடத் ததர்வு (6-10), பாருத்துக (11-15), யாிலசப்டுத்துக        

    (16-18), சாினா தயா (19-20): 

    Suitable Choice (1-5), Multiple choice (6-10), Match (11-15), sequence type (16-18), Assertion and      

    reasoning (19-20): 

1. கணிதத்தின் இனல்பு 

       (அ) அங்காபம்  (ஆ) தருக்கம்   (இ) கடிம்    (ஈ)பாதுயாது அல் 

  The nature of mathematics is …………. 

       (a) ornamental   (b) Logical   (c) Difficult    (d) Not for Common 

2. கீழ்கண்டயற்றுள் எது பஞ்சநின் புளும் அலநத்த கல்யினினல் தாக்கங்கள் அல்………. 

        (அ) அிவு சார்ந்தலய   (ஆ) எழுச்சி சார்ந்தலய   

(இ) உ இனக்கம் சார்ந்தலய   (ஈ) நப்ான்லநசார்ந்தலய      

              Which is not Benjamin bloom’s educational objectives. 

      (a) Congitive domain   (b) Psychomotor domain  (c) affective domain  (d) attitude domain  

3. பாருத்துக. 

       (அ) கட்டலநப்புத்தன்லந   - i) கணிதக் குிமடுகள் 

 (ஆ) திட்ம்     - ii) அருயில  

       (இ) கருத்தினல்     - iii) தருக்க முல பதாடர்ச்சி  

(ஈ) குிமட்டுத்தன்லந   - iv) துல்லினம் 

            a) ii,iii,iv,i  b) iii,iv,ii,i   c) iv,i,ii,iii  d) ii,i,iv,iii 

Match it 

1. Structure    - (i) Mathematical Symbol 

2.Precision    - (ii) existing idea not a material  

3.Abstractness   - (iii) Logical sequence 

4.Symbolism    - (iv) accurate 

          a) Ii,iii,iv,i  b) iii,iv,ii,i   c) iv,i,ii,iii  d) ii,i,iv,ii 

 

ாடக் குிமட்டு எண் 

FBM5 
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              a    b     c      d 

      a)  ii     iii    iv      i 

      b)  iiI    ii     ii       i 

      c)  iv    iii    ii      iii 

      d)  ii      I    iv      ii 

4. குிப்ிட்ட கா இலடபயினில் நட்டுதந தநற்பகாள்ப்டும் நதிப்பீடு 

(அ) யர்ில  (ஆ) பதாகுத்தி (இ) யிாியா    (ஈ) பதாடர் பசனல் 

.................are given periodically to determine at a particular point in time what students know and   

do not know 

a) formative  (b) summative  (c) comprehensive   (d) continuous activity  

5. அகுத்திட்டத்தின் னன்கள்  

(அ) கற்லில் பதாடர்ச்சி       (ஆ) யகுப்ல பசனல்ாடுகள்    

(இ) ஆசிாினருக்கு தன்ம்ிக்லக அித்தல்  (ஈ)  புதுலந கருத்துகள் 

  a) அ,ஆ,இ,ஈ   b) அ,ஆ,இ    c) அ,ஆ,ஈ  d) அ,இ,ஈ 

            The use of unit plan is 

a)  Continuity in learning     b) integrate the classroom activities  

c) gives say – confidence to teacher   d) new concepts 

a) a,b,c,d  b) a,b,c  c) a,b,d  d) a,c,d 

6. ஒரு ிபச்சிலலன  குதிகாகப் ிாித்து பதாினாததிலிருந்து பதாிந்தயற்ிற்கு யருயது 

 (i)யிதியருமுல (ii) யிதி யிக்க முல  (ii) குப்பு முல  (ii) பதாகுப்பு முல 

    ……………method the break up the unknown problem into simples parts 

      a)inductive method  b)deductive method c) analytic method d) synthetic method 

7. கீழ்கண்டயற்றுள் எது ஆசிாினர் லநன கற்ித்தல் முல 

(a) பசனல்ட்டம் (b) அநங்கல கற்ல் (c) தினாள் பசனல்ாடுகள்  (d) பசய்துகாட்டல் 

Which are is teacher cantered method? 

a) project   b) experiential             c) individual activity                 d) demons traction 

     8.   இலணன யகுப்ல நற்றும் ாபம்ாின கற்ல் ஆகின இபண்டும் இலணந்த கற்ல் … கற்ாகும் 

       (i) சுண்டிக் கற்ல்    (ii) இலணந்து கற்ல்  

(iii) கப்பு கற்ல்    (iv) மூல அடிப்ிலடனிா கற்ல் 

     a)அ,ஆ,இ,ஈ   b) ஆ,இ.ஈ,அ  c) அ,இ,ஈ,ஆ  d) இ,ஆ,ஈ,அ 

  …………learning combine the online class and traditional class. 

(i) Flipped    (ii) collaborative   (iii) blended    (iv) brain based  

     9.   யாிலசப்டுத்துக : உடல் இனக்கசார் பும் 

     (i) இனல்புலடலந   (ii) துல்லினம்    (iii) லகனாளுதல்   (iv) ஒருங்கிலணத்தல் 

a)அ,ஆ,இ,ஈ    b) ஆ,இ,ஈ,அ    c) அ,இ,ஈ,ஆ  d) இ,ஆ,ஈ,அ 
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             Arrange the following in the sequential order: Psychomotor domain   

a) Naturalism   (b) precision    (c) manipulation   (d) inieqnation  

i) a,b,c,d    (ii) b,c,d,a,   (iii) a,c,d,b    (iv) c,b,d,a 

 10. கீழ்கண்டயற்றுள் எது ல் கணித ஆசிாினாின் ண்புகள் அல்…………… 

1)உற்று தாக்கும் தின்    2) நூக அிவு   

3) டம் யலபமம் தின்      4) ிாடங்கலப் ற்ி  அினாதிருத்தல் 

Which is not a characteristic of good mathematics teacher  

a) observation skill       b) library Knowledge   

c) diagram skill     d) no knowledge about the other subjects  

11. பாருத்துக. 

1.அச்சு யமூம்   -  i) கணித கண்காட்சி 

2. ஒலியமூம்   - ii) இலணனம் 

3. தகயல் பதாடர்பு யமூம்  - iii) ஒலி ாடா 

4. சமூக யமூம்   - iv) நூக இதழ்கள் 

           A    B    C     D 

      a)  ii     iii    iv      i 

      b)  Iii    iv    ii       i 

      c)  iv    iii    ii        i 

     d)   ii     i     iv      iii  

Match the following 

a) Printing resource   - i) mathematics exhibition  

b) Audio    - ii) interest  

c) ICT resource    - iii) audio tape 

d) Community resource   - iv) library journals   

           a    b     c       d 

      a)  ii     iii    iv      i 

      b)  Iii    iv    ii       i 

      c)  iv    iii    ii        i 

      d)  ii     i     iv      iii  

 

12. ………… தபடினா அநயங்கலப் பவும் முதல் தப பசய்திகலப் பவும் உதவுகிது. 

1. ICT யமூங்கள்     2) யாபாலி    3) பசய்தித்தாள்      4) கப்னணம் 

………..give the direct experience and information for the students  

   (a) ICT  resources  b) radio   c) news paper  d) fieldtrip  
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      13. …………உள் கருத்துகல கண்கள் ார்ததவுடன் அதில் உள் தகயல்கல எிதாக புாிந்து  

            பகாள் முடிகிது. 

1) டங்கள்    2) நின்ட்லட  3) சுயபபாட்டிகள்  4) புலகப்டம்  

………… catch the information through eyes and understand easily  

a) Pictures   b) Hash carol  c) Posters  d) Photograph 

 

14. உறுதிக்கூற்று (உ)  கணிதக் கமகம் ள்ிகில் பசனல்டுகிது. 

காபணம் (கா)   கணிதக் கமகம் கணிதத்தில் ஆர்யத்லத யர்க்கிது. 

1) (உ) (கா) இபண்டும் சாினல்  

2) (உ) (கா) இபண்டும் சாி  

3) (உ) சாினன்று (கா) சாி 

4) (உ) சாி (கா) சாினன்று 

Assertion(A) :  mathematics club works at schools  

Reason (R)  :  mathematics club develops the interest in mathematics     

a)  (A) (R) both are not true   

b) (A) (R)  both are true  

c) ( A ) is not true ( R ) is true                  

d) ( A ) is true     ( R ) is not true   
 

15. துல்லினம் என்து புளுநின் எந்த பும் சார்ந்தலய  

     (i) உ இனக்கம் பும் (ii) அிவு பும்  (iii) எழுச்சி பும்  (iv) நப்ான்லந பும் 

 Accuracy belongs to which fiesld in bloom’s objectives  

  (i) Psychomotor  (ii) Cognitive  (iii) Allective  (iv) Attitude  

 

    16. கணிதம் நலமுகநா அவீடுகள் ற்ின அியினல் என்று கூினயர் 

(a) ிஸர்ஸ்    b) காம்தட   c) காஸ்   d) பர்ட்பாண்தபஸல் 

Who said mathematics is in direct?  

(a) Pizzars      (b) Comte      (c) gaurs                    (d) Bernard Russell  

 

    17. கீழ்கண்டயற்றுள் எது கணித கண்காட்சினின் னன்கள் அல் 

a) தன்ம்ிக்லக  b) ல்லுவு  c) கூட்டு முனற்சி  d) தின் பயில்ல 

Which is not benefits of mathematics Exhibition  

(i) Confidence   (ii) Good Relationship  (iii) Team Spirit  (iv) No skill develop 
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    18.  பாருத்துக. 

அ) பதாடக்கில ள்ினில் கணிதம்  -  i) சிக்கல் எண்கின் ண்புகல      

      கற்ித்தலின் தாக்கம்          புாிந்து னன்டுத்துதல் 

ஆ) டுில ள்ினில் கணிதம் -  ii) கூட்டலின் சுருக்கதந     

     கற்ித்தலின் தாக்கம்        பருக்கல் எ  அிதல் 

இ ) உனர்ில ள்ினில் கணிதம்  -  iii) நாணயர் கணிக்கும் 

      கற்ித்தலின் தாக்கம்        தில யர்த்தல்  

ஈ)  தநல்ில ள்ினில் கணிதம் -    iv) கணித கருத்துக்களுக்கிலடதன    

      கற்ித்தலின் தாக்கம்                         பதாடர்ற்ின கற்றுக்பகாள்ளுதல் 

a) Ii,iii,iv, i   b) iii,iv,ii, i  c) iv,i,ii,iii,  d) ii,i,iv,iii 

Math it  

a) objectives of teaching mathematics –       i)  Understand the characteristics of  

at Primary level              complex number 

b) objectives of teaching mathematics –  ii) Know that the simplified form of  

at middle school level          addition is multiplication      

c)  objectives of teaching mathematics  -   iii) develops the calculating ability  

at high school level             of student   

c) objectives of teaching mathematics –  iv) learn to know the relationship 

at higher secondary level         between  mathematics concepts  

           a    b     c       d 

      1)  ii     iii    iv      i 

      b)  Iii    iv    ii       i 

      c)  iv     i     ii       i 

      d)  ii     i     iv      iii  

 

19.  கீழ்கண்டயற்றுள் எது நாணயர் லநன கற்ித்தல் முல  

1) பசய்துகாட்டல் முல  2) யிதியரு முல   3) பசனல்திட்ட முல  4) குப்பு முல 

        Which one is learner centered method?    

       a) Demonstration  b) inductive  c) project  d) analytic  

 

20.    ……முல யிதிலனக் கூினின் எடுத்துக்காட்டுகள் மூம் யிக்கப்டுகிது. 

 1) யிதியருமுல 2) யிதியிக்க முல 3) பசனல்திட்டமுல  4) குப்புமுல 

 

       ………….. method ten about the rules first and give examples for explanation  

      a) Inductive   b) deductive   c) project   d) synthetic  
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குதி-ஆ 

Part-B 

II. கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்கவும்         (5 X 5 = 25) 

    Answer should  not exceed 200 words. 

21. அ) கணிதம் கற்ித்தலின் நதிப்புகள் ற்ி யியாிக்க.  

a) Describe about of values of teaching mathematics.  

(அல்து) 

ஆ) கணிதம் கற்ித்தலின் ததலயமம் முக்கினத்துயம் ற்ி எழுதுக. 

       b) Write about the need and significance of teaching Mathematics.  

22. அ) கணிதத்தின் தன்லநகலப் ற்ி யியாிக்க. 

a) Describe about the characteristics of Mathematics.  

(அல்து) 

      ஆ) கணிதம் கற்ித்தலின் தாக்கங்கல யிக்குக. 

      b) Explain the objectives of teaching Mathematics.  

23. அ) ல் தசாதலனின் ண்புகள் ற்ி எழுதுக. 

a) Write down the characteristics of good test.  

(அல்து) 

    ஆ) எட்டாம் யகுப்ிற்கா கணிதப் ாடத்தின் ஏததநம் ஒரு ாடப்குதிக்கு ஒரு குறு   

       ாடத்திட்டம் எழுதுக. 

a) Write a mini lesson plan for any one topic in mathematics at VIII standard level. 

24. அ) யபி நதிப்பீடு நற்றும் பதாகுத்தி நதிப்பீட்லட ஒப்ிடுக. 

       a) Distinguish formative and summative evaluation.  

(அல்து) 

 ஆ) ஏததநம் ஒரு தலப்ிற்கு ாடத்திட்டம் எழுதுக. 

  b) Write a lesson plan for any one topic.   

25. அ) யலுவூட்டல் திம் நற்றும் அதன் உட்கூறுகல யியாிக்க. 

       a) Describe about the skill of reinforcement and its components.  

(அல்து) 

 ஆ) தடங்கின்ி பதாடர்பு பகாள்ல் தின் ற்ி எழுதுக. 

       b) Write about the fluency in communication skill. 
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குதி-இ 

Part-C 

III. எலயதனநம் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க.  

Answer should not exceed 400 words.         (3 X 10 = 30) 

 

26. பதாடங்கும் தின் நற்றும் அதன் உட்கூறுகல யிக்குக. 

      Explain the skill of introduction and its components.  

27. பசனல்திட்ட முலனின் டிிலகல எடுத்துக்காட்டுடன் யியாிக்க. 

Describe the steps in project method by giving an example. 

28.  கணிதம் கற்ித்தலில் தகயல் பதாமில் நுட் யங்கள் எவ்யாறு உதவுகின் என்லத   

        யிக்குக. 

Explain how ICT resources help in teaching Mathematics.  

29.  உநது ள்ினில் கணிதக் கமகத்லத எவ்யாறு அலநப்ாய்? 

How will you organize a mathematics club in your school?  

30.  யிதியருமுல நற்றும் யிதியிக்க முலலன எடுத்துக்காட்டுடன் யிக்குக. 

Explain inductive and deductive method with an example. 

                       

 
----------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலத் தநிழ் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021  -  முதாநாண்டு முதல் ருயம் 

துல: இக்கினம் 

தாள்: கணிப்பாி அியினல் (சார்புப் ாடம்) 

காம்: 3 நணி                  உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. எருயிலடத் பதாிவு யிாக்கள்: 

1. முதல் தலமுல கணிிகில் னன்டுத்தப்ட்ட குதிப்பாருள் 

(அ) பயற்ிடக்குமல்   (ஆ) திாிதலடனகம்  

(இ) எருங்கிலணந்த சுற்றுகள்  (ஈ) நுண் பசனலிகள் 

2. கட்டிட யலபடத்திட்டம், ிக்ஸ் அட்லட தான்யற்ல அச்சிடப் னன்டும் பயிமட்டு 

சாதம் து? 

(அ) பயப் அச்சுப்பாி   (ஆ) யலபயி  

(இ) சுட்படலி    (ஈ) யிலசப்லக 

3. .டி.ம். இனந்திபங்கில் கீழ்க்கண்டயற்றுள் து னன்டுத்தப்டுகிது? 

(அ) பதாடுதிலப (ஆ) திலபனகம் (இ) எலிபருக்கி (ஈ) அச்சுப்பாி 

4. எரு கணிப்பாி நீண்டும் பதாடங்கும்தாது ந்த யலகனா பதாடங்குதலப் 

னன்டுத்துகிது? 

(அ) உடன் பதாடக்கம்   (ஆ) தன் பதாடக்கம் 

(இ) பதாடு பதாடக்கம்   (ஈ) பநய் பதாடக்கம் 

5. தபவு யலக குிப்பு ழுதும்தாது, து கட்டானநாகிது? 

(அ) { }  (ஆ) ( )   (இ) [ ]   (ஈ) < > 

 

II. ல்யிலடத் பதாிவு யிாக்கள்: 

6. ந்த முலனில் இலணனத்தின் யமிதன கல்யி கற்றுப் ட்டங்களும், சான்ிதழ்களும் ப 

முடிமம்? 

(1) Banking  (2) e-shopping  (3) e-banking  (4) e-Learning 

(அ) 1, 2, 3, 4 சாி (ஆ) 1, 2, 3 சாி  (இ) 4 சாி  (ஈ) 2, 3 சாி  

7. ந்தக் கணிி தலமுலனில் நிகப்பாின அயிா எருங்கிலணந்த சுற்றுகள் 

னன்டுத்தப்ட்ட? 

(1) இபண்டாம் (2) ான்காம்  (3) ந்தாம்  (4) மூன்ாம் 

(அ) 2, 3 சாி  (ஆ) 2 நட்டும் சாி (இ) 3, 4 சாி  (ஈ) 1 நட்டும் சாி 

8. கணிினின் தந்லத 

(1) தப்ினர் (2) அாகஸ்  (3) சார்ஸ் ாதஜ் (4) அடா 

(அ) 1, 2, 3, 4 சாி (ஆ) 2 நட்டும் சாி (இ) 3 நட்டும் சாி (ஈ) 1, 3, 4 சாி 

ாடக் குிமட்டு ண் 

DSC  9411 
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9. பயிமட்டு சாதத்லத அலடனாம் காண்க. 

(1) அச்சுப்பாி (2) திலபனகம்  (3) சுட்டி  (4) யிலசப்லக 

(அ) 1 நட்டும் சாி (ஆ) 1, 2 நட்டும் சாி (இ) 1, 2, 3, 4 சாி (ஈ) 3 நட்டும் சாி 

10. தற்காலிக ிலயகம் து? 

(1) ROM  (2) PROM  (3) RAM  (4) EPROM 

(அ) 1, 2, 3, 4 சாி (ஆ) 2, 3 சாி  (இ) 3 நட்டும் சாி (ஈ) 1 நட்டும் சாி 

 

III. பாருத்துக: 

11.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

(அ) முதல் தலமுல  - 1) எருங்கிலணந்த சுற்றுகள்   

(ஆ) இபண்டாம் தலமுல - 2) நுண் பசனலி 

(இ) மூன்ாம் தலமுல  - 3) திாிதலடனகம் 

(ஈ) ான்காம் தலமுல  - 4) பயற்ிடக்குமல் 

அ) 2 3 1 4  ஆ) 4 1 2 3  இ) 3 1 2 4  ஈ) 4 3 2 1 

12.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

(அ) EDVAC    - 1) இபண்டாம் தலமுல கணிப்பாி 

(ஆ) APPLE    - 2) ந்தாம் தலமுல கணிப்பாி 

(இ) IBM 1620   - 3) முதல் தலமுல கணிப்பாி 

(ஈ) EXPERT SYSTEM  - 4) ான்காம் தலமுல கணிப்பாி 

அ) 4 3 1 2  ஆ) 3 1 2 4  இ) 4 1 2 3  ஈ) 3 4 1 2 

13.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

(அ) தகயல்    - 1) அடிப்லட பசய்தித்துணுக்கு 

(ஆ) யன்பாருள்   - 2) கட்டலனின் பதாகுப்பு 

(இ) தபவு    - 3) அர்த்தமுள் தகயல பதாியிக்கின்து 

(ஈ) ிபல்    - 4) நதர் தார்ட் 

அ) 3 1 4 2  ஆ) 2 1 3 4  இ) 1 2 3 4  ஈ) 3 4 2 1 

14.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

 (அ) யருடி    - 1) Retail Scanner 

(ஆ) லகதபலக யருடி  - 2) Scanner 

(இ) டிபாக் யந்து   - 3) Finger Print Scanner 

(ஈ)  யிமித்திலப யருடி  - 4) Track ball 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 3 2 1  இ) 2 3 4 1  ஈ) 1 4 3 2  

15.          ட்டினல் – I     ட்டினல் – II  

(அ) ிபுணர் அலநப்பு  - 1) ந்தாம் தலமுல 

(ஆ) பதாகுப்பு பசனாக்க அலநப்பு- 2) இபண்டாம் தலமுல 

(இ) இனற்லக பநாமி பசனாக்கம் - 3) ஆாம் தலமுல 

(ஈ)  நடிக்கணிி அிமுகம்  - 4) ான்காம் தலமுல 

அ) 3 2 1 4  ஆ) 1 2 3 4  இ) 1 3 4 2  ஈ) 4 3 2 1 
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IV. தருக்க யிாக்கள்: 

16. உறுதிக்கூற்று (உ) : கணிப்பாினின் ஆாயது தலமுல 

காபணம்     (கா) : கணிப்பாிகள் சிந்ததாகவும், யிலபயாகவும் நற்றும்  

சிினதாகவும் இருக்கும். 

(அ) கூற்று (உ) நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ)நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாினன்று 

(இ) கூற்று (உ) சாினன்று காபணம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காபணம் (கா) சாினன்று 

17. உறுதிக்கூற்று (உ) : ல்லூடகப் டவீழ்த்தி ன்து 

காபணம்     (கா) : கணிப்பாி திலபனக பயிமட்லட சிின திலபனில் திலபனிடப்  

னன்டுகின்து. 

(அ) கூற்று (உ) நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாினன்று 

(இ) கூற்று (உ) சாினன்று காபணம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காபணம் (கா) சாினன்று  

18. உறுதிக்கூற்று (உ) : டிபாக்ந்து ன்து 

காபணம்     (கா) : உள்ீட்டு சாதம் சுட்டினின் தலகீழ் யடியலநப்லக்  

பகாண்டுள்து. 

(அ) கூற்று (உ) நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாினன்று 

(இ) கூற்று (உ) சாினன்று காபணம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காபணம் (கா) சாினன்று 

19. உறுதிக்கூற்று (உ) : இலணனம் ன்து 

காபணம்     (கா) : கணிப்பாிகில் நிகவும் பாதுயாகப் னன்டுத்தப்டும்  

உள்ீட்டு கருயி ஆகும். 

(அ) கூற்று (உ) நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ)நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாினன்று 

(இ) கூற்று (உ) சாினன்று காபணம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காபணம் (கா) சாினன்று 

20. உறுதிக்கூற்று (உ) : பதாடுதிலப ன்து எரு காட்சி சாதம். 

காபணம்     (கா) : னர் கணிப்பாிமடன் ஊடாடுயதற்கு யிபலப் னன்டுத்த  

அனுநதிக்கின்து. 

(அ) கூற்று (உ) நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ)நற்றும் காபணம் (கா) இபண்டும் சாினன்று 

(இ) கூற்று (உ) சாினன்று காபணம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காபணம் (கா) சாினன்று 
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குதி – ஆ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:       (5 x 5 = 25) 

21. (அ) லநனச் பசனகம் ற்ி சிறு குிப்பு ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) உள்ீட்டகம் நற்றும் பயிமட்டகம் தயறுடுத்துக. 

22. (அ) யன்பாருள் ற்ி ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) னன்ாட்டு பநன்பாருள்கள் ற்ி ழுதுக. 

23. (அ) தநிலம தட்டச்சு பசய்ன உதவும் பநன்பாருள்கள் ற்ி ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) கணிித் தநிழ் ஆய்வு ற்ி ழுதுக. 

24. (அ) இலணனத்தின் னன்ாடுகல ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) நின்ஞ்சல் ற்ி சிறு குிப்பு ழுதுக. 

25. (அ) நின் பசய்தித்தாள் நற்றும் நின்ிதழ் தயறுடுத்துக. 

(அல்து) 

(ஆ) யிக்கிபீடினா ற்ி சிறு குிப்பு ழுதுக. 

 

குதி – இ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

லயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க: (3x10 = 30) 

26. எரு கணிினின் அடிப்லடப் குதிகலத் பதியா யிக்கப்டத்துடன் யிக்குக. 

27. தநிலமத் தட்டச்சு பசய்மம் முலகள் ற்ி யிாியாக ழுதுக. 

28. தநிழ் பநன்பாருள் ததான்ி யர்ந்த யபாறு ற்ி யிாியாக ழுதுக. 

29. இலணனதம் ற்ி யிாியாக ழுதுக. 

30. இலணன யாபாலி நற்றும் இலணன பதாலக்காட்சி ற்ி யிாியாக ழுதுக. 

 

 

------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒமெங்கிலைந்த முதுகலயத் திழ் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021  -  மூன்மாாண்டு ஐந்தாம் பமெலம் 

துலம: இயக்கிம் 

தாள்: கைினிமம் திழும்  

காயம்: 3 ைி                  உரவு திப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலனத்து லினாக்களுக்கும் லிலடரிக்க:            10 x 2 = 20 

1. முதல் தலயமுலம கைிப்பபாமிகரில் பன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப் பபாமெள்கள் ாலல? 

2. சுட்படலி சிறுகுமிப்பு லலக. 

3. அச்சுப்பபாமி பற்மி சிறுகுமிப்பு லலக. 

4. இலைம் என்மால் என்ன? 

5. பன்பாட்டு பன்பபாமெள்கள் ாலல? 

6. தவு என்மால் என்ன? தலின் லலககள் ாலல? 

7. கைினித் திழ் பற்மி சிறுகுமிப்பு லலக. 

8. திழ்த் தட்டச்சு இல்புமெப்புகள் ாலல? 

9. திழ்த் பதாகுப்பு பன்பபாமெள்கள் ாலல? 

10. கைினி பாறிகள் பற்மி சிறுகுமிப்பு லலக. 

 

பகுதி – ஆ 

(லிரக்க முலம லினாக்கள்) 

II. அலனத்து லினாக்களுக்கும் லிலடரிக்க:                  5 x 5 = 25 

11. (அ) கைிப்பபாமிின் கட்டுப்பாட்டகம் பற்மி லிாிலாக எழுதுக. 

(அல்யது) 

(ஆ) லச் பசயகம் பற்மி லிாிலாக எழுதுக. 

12. (அ) கைிப்பபாமிின் ஒலிபபமெக்கி பற்மி லிாிலாக எழுதுக. 

(அல்யது) 

(ஆ) கைினி பசல்படும் லிதம் பற்மி லிாிலாக எழுதுக. 

13. (அ) இலடமக்கி பன்பபாமெள்கள் பற்மி லிாிலாக எழுதுக. 

(அல்யது) 

(ஆ) குறுக்கு லிலசகள் பற்மி எழுதுக. 

14. (அ) கைிப்பபாமிின் பன்பாடுகலர எழுதுக. 

(அல்யது) 

(ஆ) திழ் எழுத்துக் குமிதற்ம ாற்மி பற்மி எழுதுக. 

 

 

பாடக் குமிமட்டு எண் 

IMATSSD  
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15. (அ) திழ்பாறி ஆய்வுக் கமெலிகள் பற்மி எழுதுக. 

(அல்யது) 

(ஆ) கைினித் திழ் லரர்ச்சிப் பற்மி எழுதுக. 

 

பகுதி – இ 

(லிரக்க முலம லினாக்கள்) 

III. எலலதனும் மூன்று லினாக்களுக்கு ட்டும் 300 லாிகரில் லிலடரிக்க:       3x10 = 30 

 

16. ஒமெ கைிப்பபாமிின் அடிப்பலட பாகங்கலர பதரிலான லிரக்கப்படத்துடன் லிரக்குக. 

17. அச்சுப்பபாமிின் லலககலர லிாிலாக எழுதுக. 

18. கைினி பன்பபாமெள்கள் பற்மி லிாிலாக எழுதுக. 

19. திலறத் தட்டச்சு பசய் உதவும் பன்பபாமெட்கரின் பபர்கள் ற்றும் அலற்மின் 

பன்கலர லிாிலாக எழுதுக. 

20. கைினித் திழ் ஆய்வுத் திட்டங்கள் பற்மி லிாிலாக எழுதுக. 

 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
இள க வியிய  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  இர டா  ப வ  
ைற: க வியிய  ம  ேமலா ைமயிய  

தா : க பி த  ம  க ற   

கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 
ப தி – அ 

I. றவய வைக வினா க :             (20 x 1 = 20) 
1. க ற  எ ப   
       (அ) தியைத ய  அறி  ெகா ள   (ஆ) நம  ெதாி தைத மா றி அைம த  
       (இ) (அ) ம  (ஆ) சாியான   (ஈ) ேம ெசா னைவய ல 
  Learning is  
       (a) acquiring the knowledge about new things 
  (b) it is the modification of existing knowledge by the new knowledge  
       (c) (a) and (b) are correct  
       (d) None of the above 
2. மாணவாி  க ற  பாணி எ ப  ெப பா  எதைன............ அ பைடயாக    
        ெகா ட ? 
        (அ) தனியா  ேவ ைம     (ஆ) க ற  ெசய பா க  
        (இ) தாேன க ற     (ஈ) ேம ெசா னைவய ல    
 Which is the base of students learning style? 
       (a) Individual difference   (b) Active Learning  
       (c) self Learning    (d) None of the above 
3. மிக  சி கலான க பி த  மாதிாி எ ? 
      (அ) கணினி அ பைடயிலான க பி த  மாதிாி 
      (ஆ) க பி த  ெதாட  மாதிாி 
 (இ) அ பைட க பி த  மாதிாி 
       (ஈ) ேம ெசா னைவய ல 

Which is the most Complex teaching model? 
  (a) Computer based teaching models (b) Interactional model of teaching  
  (c) Basic teaching model   (d) None of the above 
 
 

பாட  றி  எ  
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4. க பி த  இய  எ ப  
(அ) க பி த  எ ப  க பவ  அறிைவ அளி த  
(ஆ) க பி த  எ ப  க ற கான காரணியாக இ த  
(இ) க பி த  ஒ  வழிகா த  
(ஈ) ேம ெசா ன அைன  
Nature of Teaching is 
(a) Teaching is importing Knowledge to Leaner’s 

 (b) Teaching is a factor of learning  
 (c) Teaching is guidance  
            (d) All the above 

5. ேகாலாி  க ற  ெகா ைக எ ? 
(அ) ய  தவறி  க ற  

            (ஆ) ஆ க நிைலயி த  ல  க ற  
 (இ) ெசய ப  ஆ கநிைலயி த  ல  க ற  
            (ஈ) உ கா சி வழி  க ற  

Kohler’s Learning theory is ? 
a) Trial and error method 
b) Learning by classical conditioning  
c)  Operant conditioning  
d) Insight learning 

6. ஆசிாிய  க பி த  ேநா க ............... 
அ) ேத வி  மாணவ க  ேத சிெபற உத த  

           ஆ)  க பா ட  மாணவ கைள உ வா த  
   இ) மாணவ களிட  திறைமகைள வள த  
            ஈ) மாணவ களிைடேய ச க ப ைப வள த  
           The aims of teacher to teach is ………… 

a)  To help the students to get though the exam 
b)  To make students disciplined  
c)  To develop the abilities of student  
d)  To develop social behaviours among the student 

7. க ற  எ ப ?  
அ)  ெசய பா  ஆ) ெசயல ற  இ) நிைலயாக இ த  ஈ)  கவனி த   
     Learning is What? 
a) active  b) passive   c) static    d) observing  
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8. க ற  மா ற  எ ப ? 
           அ) க றைத மீ டறித  
            ஆ) க றைத அ ப ேய பய ப த  
            இ) ேவ  ஒ  ச த ப தி  க றைத பய ப த வ  
            ஈ) க றைத உைரயாக பய ப த  
            Transfer of Learning is? 

    a) Remembering the learned think  
                b) Using the learned things as it is 
                c) Use of the learned things in another situation  
                d) Transfer the learned thing to text 
  9.    கீேழ ெகா க ப ளவ  க பி த  நிைலகளி  இ லாத  எ ? 
     அ) க பி த           ஆ) க பி த  ேபா  

இ) உ  ெசய பா      ஈ) க பி த  பி       
  Which of the following is not a phase of teaching  
a) Pre active Phase     b) Interactive  Phase  
c) Intra active  Phase     d) Post active   Phase  

10. க பி த  இய ………… 
     அ) க பி த  ஒ  கைல  
    ஆ) க பி த  ஒ  அறிவிய  
    இ) க பி த  ஒ  கைல ம  அறிவிய  
     ஈ) க பி த  ஒ  கைல  அ ல அறிவிய  அ ல 

             Nature of teaching is …………… 
(a) Teaching is an art   
(b) Teaching is a science  
(c) Teaching is an art and a science    
(d) Teaching is neither an art nor a science 

11. தா ைட  த ைடய க ற  ேசாதைன காக பய ப திய வில  எ ? 
அ) நா   ஆ) ர   இ) எ   ஈ) ைன 

       Animal used by Thorndike in his learning experiment is ………………. 
a)  Dog  b) Monkey  c)  Rat   d)  Cat 

 12. ஆ கநிைலயி த  ல  க றைல விள கி  றிய இர ய நா  உலவியலாள  ………. 
       அ) பா லா   ஆ) தா ைட  இ) ேகால   ஈ) ேமேல உ ள எ  இ ைல 
       The theory of learning, classical conditioning was explained by ……….. Russian psychologist. 
       a) Pavlov   b) Thorndike  c) Kohler   d) None of the above  
 



[4] 

 

13. உ கா சி வழி  க ற  ேகால  பய ப திய வில கி  ெபய  எ ?.. 
அ) தா  ஆ) ராப   இ) ரஹீ   ஈ) எ  இ ைல  
Write the name of the animal used by kohler in his insight learning experiment?  
a) Sulthan              b) Robert                   c) Rahim  d) None of those  

      14.கா ேனயி  க ற  ேகா பா  ப நிைலக  எ தைன ? 
அ) 5   ஆ) 6   இ) 7   ஈ)  8    
How many steps involved in Gonged Learning theory.  

             a)  5               b)  6               c)  7               d)  8 
15. க பி த  ப களி  வைக பா  கீ க ட எ வைகைய  சா த . 

அ) ஆசிாிய  ைமய க பி த    ஆ) மாணவ  ைமய க பி த  
இ)  ெசய பா க    ஈ) இைவ அைன  
Teaching strategies which belongs to the following   

             a)  Teacher Dominant Techniques               b)  Student Dominant Techniques  
             c)  Group activities                d)  All the above  

16. ஒ  தைல ைப ைமயமாக  ெகா  ஆ  அக ற க கைள  த னி ைசயாக     
      ெகா த …………. 

அ) க  ெபாழி  ஆ) க  வழ க  இ) தாேன க ற  ஈ) ெபா ண  க ற   
 Based on the title a person express elaborately and deeply is known as ……….. 

a) Brain stroming b) Colbauion  c) Self learning d) Meaningful learning  
    17. தனியா  க பி த  ேவ ெபய  எ ன? 

அ) ெக ல  தி ட     ஆ) கணி ெபாறிவழி  க பி த  
இ) இைணவழி தி ட    ஈ) ேந வழி  தி ட  
Another name of individual teaching Is ………….. 
a) Keller plan     b) Computer Assisted instruction  
c) Branching programme   d) Linear programme  

       18. மி னிய  ல  க பி த  (E-tutoring) எ ப ? 
 அ) கணினி இைணயதள வைல அைம ட  க பி த  
           ஆ) ெதாைல கா சி ல  க பி த  
 இ) வாெனா  ல  க பி த  
 ஈ) எ  இ ைல 
              E-tutoring is? ……….. 

 a) Computer based teaching through internet 
 b) Teaching through television  
 c) Teaching through Radio  
 d) None of the above 
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19.  க பி த  உ திக  எ ப ………… 
அ) க பி த  ஆசிாிய களா  பல ைறக  
ஆ) மாணவ களா  ைகயாள ப கி ற பல ைறக  
இ ) ஆசிாிய  மாணவ  ேச  உ வா வ  
ஈ)  ேமேல ள அைன        
Teaching Strategies means …………  

      a) Teaching through different method by teacher 
      b) Teaching through different method by students  

            c) Teaching through different method by both teacher and student  
            d) All the above 
20.  ஒ  ெபா ைள  ெதளிவாக அறிய  ெச ய ப  ய சிேய கவனமா  என ெசா னவ  ……. 

அ) ம க   ஆ) ெஹ   இ) பி   ஈ) பிரா  ெப  
       Attention is striving to cognize given by ………… 

      a) Madocal        b) Hebb        c) Rubin   d) Bred bent 
 
 

ப தி-ஆ 
Part-B 

கீ க ட வினா க  200 வா ைதக  மிகாம  விைடயளி க   (5 X 5 = 25) 
    Answer shout  not exceed 200 words. 

21. அ) க றைல பாதி  காரணிகைள விள க. 
       a) Explain the factors affecting the learning. 

(அ ல ) 
ஆ) பி வ வனவ ைற விள க. 
       (i) தாேன க ற  
 (ii) கவன  
b) Explain the following terms  

(i) Self learning  
(ii) Attention 
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22. அ) ய  தவறி  க ற  ேகா பா ைன விவாி க. 
 a) Explain the theory of learning by trial and error method 

(அ ல ) 
 ஆ) கா ேனயி  க ற  ேகா பா ைன விள க. 
   b) Explain learning theory of Gagne’s. 

23. அ) ெச  கா  க பி த  ைறயிைன விள க. 
a) Explain the Demonstration method.  

(அ ல ) 
ஆ) பி வ வனவ ைற விள க. 

i) வி ணர க  
ii) வி ெவளி வ பைற 

b) Explain the following  
i) Video conferencing 
ii) Virtual Classroom   

24. அ) ஆசிாிய கான திற  ப றி விள க. 
 a) Explain the teacher’s micro skills. 

(அ ல ) 
  ஆ) க பி த  ஆசிாியாி  ப  ப றி விவாி க. 
  b) Explain the role of teacher in teaching. 
    25.  அ) வ பைற ெச தி  ெதாட பி  க  ம  வைககைள  க. 
  a) What are the components and types of classroom communication. 

(அ ல ) 
 ஆ) பி வ வனவ ைற விவாி க. 

     i) ெச தி  ெதாட  
    ii) ஆசிாியாி  ெசய  விைள  
b) Discuss the following  

i) Communication 
ii) Teacher effectiveness  
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ப தி-இ 
Part-C 

எைவேய   வினா க  ம  400 வா ைதக  மிகாம  விைடயளி க: (3 X 10 = 30) 
Answer should not exceed 400 words. 

26. க றைல பாதி  காரணிகைள  ேம  க ற  திறைன ேம ப  வழிகைள   
   விள க. 
   What are the factors which affect the learning and Explain how to enhance the teaching skills. 

         27. கி னாி  ெசய ப  ஆ கநிைலயி த ேசாதைனைய விவாி க. 
     Explain the Skinner’s operant conditioning experiment.  
28.  க பி த  ைறைய விள கி அவ றி  ந ைமகைள விவாி க. 
     Discuss the team teaching method and write the merits.  

29. கள  பயண ைத ேம ெகா வதா  க ற  ம  க பி த  ஏ ப  விைள கைள     
      ெதா  எ க. 

     Explain in details of field trip and give the effect on learning and teaching.  
         30. ஆசிாிய  மாணவ  உற  ப றி விள க. ேம  வளமான வ பைற ேமலா ைம  க வி  
                அறி   ப றி விவாி க. 
     Explain teacher student relationship and healthy classroom management.  
                       

 
----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல  தமி  - ப ட  ேத  
திச ப  2021  -  றாமா  ஐ தா  ப வ  

ைற: இல கிய  
      தா : கா பிய க  – 1 

கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
I. அைன  வினா க  விைடயளி க:            (10 x 2 = 20) 

1. ெச வ  மாடல  ெகா த ெபா க  யாைவ? 
2. க ணகி  சிைலவ க தைலயி  க  ம தவ  யா ? 
3. மணிேமகைல எைத வண கிய  பிற  பழ  பிற  உண தா ? 
4. மணிேமகைலயி  ஆசிாிய  யா ? 
5. வி த பாவி  அைம த த  கா பிய  எ ? 
6. சீவகனி  ந ப  யா ? 
7. சீைத  உதவி ெச த அர கியி  ெபய  எ ன? 
8. கா சி படல  எ த கா ட தி  அைம ள ? 
9. ேத பாவணியி  ஆசிாிய  யா ? 
10. சீறா ராண  எ தைன கா ட கைள உைடய ? அைவ யாைவ? 

 
ப தி – ஆ 

(விள க ைற வினா க ) 
II. அைன  வினா க  விைடயளி க:          (5 x 5 = 25) 

11. (அ) நீ பைட  காைதயி  சிற க  யாைவ? 
(அ ல ) 

(ஆ) ‘வா  காைத’ – விள க. 
12. (அ) ச கரவாள  ேகா ட தி  இய க  றி  எ க. 

(அ ல ) 
(ஆ) ம திர  ெகா த காைதயி  சிற க  றி  எ க. 

13. (அ) ரம சாியி  தி மண நிக சிைய விவாி க. 
(அ ல ) 

(ஆ) சீவகைன  க ட  அர மைன  ெப களி  ெசய பா க  றி  எ க. 
14. (அ) சீைதைய அைடயாள  அறி த அ மனி  ெசய பா க  யாைவ? 

(அ ல ) 
(ஆ) இராவணனி  ெசய பா க  றி  எ க. 

15. (அ) ‘ ரமா னிவ ’ – றி  வைரக. 
(அ ல ) 

(ஆ) சீறா ராண  விள க. 

பாட  றி  எ  
IMATCC - 9 
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ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

III. எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:    (3x10 = 30) 
16. வர  த  காைத றி  எ க. 
17. மணிேமகைல மணிப லவ தீவி  ய ற நிைலைய விவாி க. 
18. ரம சாிைய சீவக  தி மண  ெச  ெகா ட நிக சிைய விவாி க. 
19. அேசாகவன தி  இ த சீைதயி  நிைல றி  விவாி க. 
20. நபிக  நாயக தி  ப தி  சிற  றி  எ க. 
 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
இள க வியிய  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  த ப வ  
ைற: க வியிய  ம  ேமலா ைமயிய  

தா : ழ ைத  ப வ  வள சி  

கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 
ப தி – அ 

I. சாியான விைடைய ேத ெத  எ க.            (20 x 1 = 20) 
     ஒ  விைட  ேத  (1-5), ப விைட  ேத  (6-10), ெபா க (11-15), வாிைச ப க        
    (16-18), சாியா தவறா (19-20) 
    Suitable Choice (1-5), Multiple choice (6-10), Match (11-15), sequence type(16-18), Assertion and      
    reasoning (19-20): 

1. உளவிய  எ ற ெசா  எ த வா ைதயி  இ  உ வான (ைச காலஜி) 
       (அ) Psyche and logos    (ஆ) Psyche and logur  

(இ) Psycho and logos    (ஈ) ேம றிய அைன  
  The word ‘Psychology’ is derived from the words 
       (a) Psyche and logos     (b) Psyche and logur  

(c) Psycho and logos     (d) All of the above 
2. மரப  அறிவிய  த ைத யா ?. 
        (அ) ேவ     (ஆ) ைவகா கி   (இ) ண      (ஈ) பியாேஜ 
 who is the father of genetic epistemology? 
      (a) Deway     (b) vygotsky    (c) Bruner  (d) Piaget 
3. பி வ  ைறகளி  எ  உளவிய  பய ப த ப கிற ? 
      (அ) உ ேநா க  ைற   (ஆ) யபாிேசாதைன ைற  

(இ)ம வ ம  தனியா  ஆ ைற  (ஈ) ேம றிய அைன  
Which of the following method is used in Psychology? 
(a) Observation method    (b) Introspection Method  
(c) Clinical and care study method     (d) All of the above 

4. உள ப பா வி  கிய ேநா க  
(அ) நன நிைல மன   (ஆ) ஆ நிைல மன    (இ) மன    (ஈ) நட ைத 
In Psychoanalytic method the main focus is an  
(a) Conscious mind   (b) Unconscious mind  (c) mind    (d) behaviour 
 

பாட  றி  எ  
FBCG1 
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5. அறிதிற  வள சி ேகா பா  யாரா  அறி க ப த ப ள . 
(அ) கி ப    (ஆ) ஜீ  பியாேஜ  (இ) ைபென    (ஈ) ெட ம  
Theory of cognitive development was proposed by 

a) Guilford   (b) Jean Piaget   (c) Binet    (d) Terman 
6. பியாேஜவி  அறிதிற  வள சி ப நிைலக  யாைவ ? 

           (i) ணறி  நிைல    (ii)  ெசய  ைதய நிைல  
(iii) ச  நிைல    (iv)  ைறயான ெசய  நிைல 
 a) i,iii ம  iv b) i,ii, iii ம  iv   c) i,iii ம  iv d) ii,iii ம  iv  

            What are the stages of Piaget’s cognitive development? 
i) Intelligence level  ii) pre-action level  iii) Pulitzer status  iv) proper action 
a) i,iii and iv  b) i,ii, iii and iv   c) i,iii and iv  d) ii,iii and iv 

7. கீ க டவ றி  விைளயா ட  ெதாட ைடய காரணிக  எைவ 
 (i)மகி சிகரமான  (ii) த னி ைசயான   (ii) ெப ற ெசய பா   (ii) பைட பா ற   
 a) i, ii ம  iii   b) iv, ii ம  i   c) i, ii, iii ம  iv  d) iii, iv ம  ii 
 Which of the following factors related to the play? 
 (i) Pleasurable  (ii) Spontaneous  (iii) In born activity (iv) creativity 

a) i, ii, iii only    b) iv,ii, i only    c) I,ii, iii, iv only  d) iii, iv, ii only 
8. கீ க டவ றி  எைவ ழ ைதயி  வள சி ம  ேன ற ைத  ப றி ப பத கான  
        சிற த ைறக  அ ல? 

(i) ஒ  ைற (ii) உள ப பா  ைற (ii) ளியிய  ைற  (ii) வள சி ைற 
a) i,ii,ம  iii   b) i,ii ம  iv   c) i,iii ம  iv d) ii,iii ம  iv 
Which of the following are not the best method to study growth and development of the child? 
(i) Comparative Method    (ii) Psycho analytic Method  
(iii) Statistical Method     (iv) Developmental Method 
a) i, ii and iii   b) i, ii and iv   c) i, iii and iv     d) ii, iii and iv  

      9) கீ க டவ றி  மர ப வ தினாி  ப நல க  யாைவ? 
           (i) ழ ப      (ii) ேசாதி த     (iii) பத ற    (iv) தி சி 

a) ii,ivம  i   b) i,ii ம  iii   c) iii,ii ம  iv d) ii,iii,ம  iv 
  Which of the following are characteristics of adolescent?   
(i) Confusion    (ii) Experimentation    (iii) Anxiety    (iv) Maturity  
a) ii, iv and i     (b) i, ii and iii     (c) iii, ii and iv   (d) ii, iii and iv  

10. கீ க டவ றி  விைளயா  மதி க  எைவ ? 
    (i) த க மதி       (ii) ச க  சா த மதி    

(iii) ஒ க  சா த மதி     (iv) அறி  சா த மதி  
a) i,iv ம  iii   b) i ம  ii   c) iii ம  iv  d) ii,iii ம  iv 
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             Which of the following values of play 

(i) value of logical   (ii) value of social    (iii) Discipline of value (iv) Knowledge value 
a) i, iv and iii   (b) i and ii     (c) iii and iv   (d) ii, iii and iv 

11. ெபா க: 
ர த உற     IQ மதி  

1. ஒேர மாதிாியான இர ைடய க   - (i) 0.70 
2. ஒேர மாதிாி இ லாத இர ைடய க  - (ii) 0.50 
3. சேகாதர க  – சேகாதாிக     - (iii) 0.31      
4. ெப ேறா  – ழ ைதக    - (iv) 0.90 

a) ii,iii,iv,i   b) iv,i,ii,iii   c) ii,iii, i, iv   d) i, iii, iv, ii 
     Match the following: 

Blood relation            IQ Leval 
1.  Identical twins    -  (i) 0.70 
2. Non – Identical twins   -  (ii) 0.50 
3. Brothers & sisters      -  (iii) 0.31 
4.  Parent & Child     -  (iv) 0.90 
a) ii,iii,iv,i   b) iv,i,ii,iii   c) ii,iii, i, iv   d) i, iii, iv, ii 

    12. ெபா க. 
பியாேஜவி  அறிதிற  வள சி 

                  ப நிைலக                 வய  வர  
1. ல  இய க நிைல  -  i) 7 வய  த  11 வய  வைர 
2.  ெசய  ப ட நிைல - ii) 2 வய  த  7 வய  வைர 
3. ப ெபா  நிைல  - iii) பிற  த  18- 24 மாத க  வைர 
4. க திய  நிைல   - iv) மர ப வ  த  தி ப வ  வைர 
a) i, ii, iii, iv   b) ii,i, iii, iv   c) iv,iii,ii,i   d) iii, ii, i,iv 
Match the following 
1. Sensory Motor    -  i) 7 to 11 years old 
2. Pre operational    -  ii) 2 to 7 years old 
3. Concrete Operational   -  iii) Birth to 18- 24 months old  
4. Formal Operational   -  iv) Adolescence to adulthood. 
a) i, ii, iii, iv   b) ii,i, iii, iv   c) iv,iii,ii,i   d) iii, ii, i,iv 
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13. ெபா க. 

   உள – ச க வள சி நிைலக  
1. க ன உைழ  & தா  மன பா ைம - i) வளாிள  ப வ  (12-20 வய ) 
2. த ைம  ப றிய உண  &   - ii) ப ளி ெச  வயதின (6-12 வய )   

த நிைல ப றிய ழ ப      
3. ெந க  - தனிைம   - iii)  பி தி  ப வ  (65 வயதி  ேம ) 
4. ஒ கிைண  இ த  & விர தி  - iv) தி  ப வ   (20-45 வய ) 

a) iii, i, iv, ii   b) ii, iii, iv,i  c) i, ii, iii, iv    d) ii, i, iv, iii 
Match the following 
1. Industry vs. inferiority        - (i) adolescence (12-20 years) 
2. Identity & role confusion     - (ii) (6-12 years) grade schools  
3. Intimacy vs. isolation         - (iii) Lateral adulthood (65 years onwards) 
4. Ego Integrity vs. Despair       - (iv) Early adulthood (20 to 45 years) 
a) iii, i, iv, ii   b) ii, iii, iv,i  c) i, ii, iii, iv    d) ii, i, iv, iii 

      14.ப ய  – I -   தர ப ள ழ ைத  ப வ ப கைள 
 ப ய  – II –  தர ப ள ஆ ைம ட  ெபா க. 

ப ய  I   ப ய  II 
1. வா வழி நிைலயி  சிறிய மனநிைற  -  (i) அதிகமாக சா தி த  
2. வா வழி நிைலயி  அதிகள  மனநிைற  -  (ii) மனகிள சி 
3. த நிைலயி  க ைமயான கழிவைற பயி சி-  (iii) விேராதமான 
4. த நிைலயி  நி மதியான கழிவைற பயி சி-  (iv) க டாய   

 
றி க :  P    Q   R     S 

      a)  ii     iv    iii      i 
      b)  i     iii     iv      ii 
      c)  i     iv     ii      iii 
     d)  ii     iii     i       iv  

Match List – I and List – II and indicate your answer using the codes given below: 
List – I CHILDHOOD EXPERIENCE                      LIST – II  
          CHARACTERISTICS          PERSONALITY 
1. Little gratification in oral stage   -  i) Overly dependent  
2. Excessive gratification in oral stage -  ii) Impulsive  
3. Overly harsh toilet training in anal stage  -  iii) Hostile  
4. Relieved toilet training in anal stage   -  iv) compulsive 
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                                  P    Q     R      S 

      a)  ii     iv     iii       i 
      b)  i     iii      iv      ii 
      c)  i     iv      ii       iii 
      d) ii     iii       i       iv 

 
15. ப ய  I  தர ப ள நிக கைள, ப ய  II  தர ப ள உளவியலாள க ட  

ெபா க. 
ப ய  – I                     ப ய  - II 

1. உதவிய ற த ைமைய  க ெகா டா  -   (i) ப ரா 
2. அறிதிற  வைரபட      -   (ii) ெச ம  
3. உ ேநா கிய க ற      -   (iii) உ  
4. ைறயான உண சிய ற த ைம  -   (iv) தா ம  
 
   P    Q   R     S 

      a)  ii     iv     i      iii 
      b)  iiI    iv     ii      i 
      c)  i     iii     iv      ii 
     d)   iv    ii     iii       i 

 
Match the List – I with List – II and indicate your answer with the help of words given below: 
      List – I                  LIST – II  
    PHENOMENON            PSYCHOLOGIST 
1. Learned Helpleness       -  (i) Bandura  
2. Cognitive Map      -  (ii) Seligman 
3. Observational Learning     -  (iii) wolpe  
4. Systematic Desensitization  -  (iv) Tolman 

 
   P    Q    R     S 

      a)  ii     iv     i      iii 
      b)  iii    iv     ii       i 
      c)   i     iii     iv      ii 
     d)   iv     ii     iii       i 
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16.” மனைத  றநிைலயாக  ப ப  சா தியமி ைல”  எ  எ த உளவிய  ப ளிக     
        ந கி றன வாிைச ப க. 

(i) ெசய பா  வாத  (ii) நட ைத வாத  (iii) மனித ேநய வாத  (iv) ச க வாத  
a) iv, ii, i, iii    b) ii ம   c) i,ii,iii,iv     d) iii, i, iv, ii 

 Sort out Which School of psychology believes that it is impossible to objectively study the mind?   
  (i) Functionalism   (ii) Behaviorism  (iii) Humanism  (iv) Socialism 
a) iv, ii, i, iii    b) ii only  c) i,ii,iii,iv     d) iii, i, iv, ii 

    17. மனதி   களாக, சி ம  பிரா  றியவ ைற வாிைச ப க. 
(i) இ , ஈேகா, ப  ஈேகா 
(ii) த ண வ ற, ஒ க , ஒ கம ற 
(iii )வா வழி நிைல, த நிைல, ஃபா  நிைல 
(iv) த நிைல, இர டா  நிைல, றா  நிைல 
a) iv, ii, i, iii    b) i ம   c) i, ii, iii, iv  d) iii, i, iv, ii 
Sort out the Freud, the mind’s three Components are:  
(i) Id, Ego, Superego      
(ii) Unconscious, moral, immoral      
(iii) Oral, anal, phallic                 
(iv) Primary, secondary, tertiary  
a ) iv,ii,i, iii    b) i only  c) i, ii, iii, iv  d) iii, i, iv, ii 

       18. ழ ைத வள சியி  ெபா வாக  பய ப த ப  ஊடக கைள வாிைச ப க. 
 (i) ெதாைல கா சி        (ii) கணி ெபாறி (iii) ேர ேயா  (iv) ெச தி தா  

a) i ம     b) iv,ii,iii  c) ii,iii, iv   d) iii,i,iv,ii 
Sort out the most commonly used media in child development  
(i) Television    (ii) Computer   (iii) Radio    (iv) News Paper 
a) 1 only    b) iv,ii,iii  c) ii,iii, iv   d) iii,i,iv,ii 

       19. :  ழ ைதகளிட , விைளயா  தைலைம ப ைப வள கிற . 
காரண  :  விைளயா , ஒ ைம ம  சகி  த ைமைய ேம ப . 
அ)  சாியான , ஆனா  காரண  தவறான  
ஆ)  ம  காரண  இர  சாியான  
இ )  தவறான , ஆனா  காரண  சாியான  
ஈ)   ம  காரண , இர  தவறான        
Statement :  Games develop leadership qualities in Children  
The Reason:  Games develops a sense of togetherness and endurance  
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      a) The statement is correct, but the reason is false 
      b) Both the Statement and, the reason are correct 

c) The statement is wrong, but the reason is correct  
d) Both the Statement and the reason are false 

 
20. :  ஆேரா கியமான ஊடக  பய பா  ஒ க  ம  க பா  ேதைவ.  
      காரண :  ஊடக  பதி ாிைம மீற  ம  வ ைற   த  

அ)  சாியான , ஆனா  காரண  தவறான  
ஆ)  ம  காரண  இர  சாியான  
இ)  தவறான , ஆனா  காரண  சாி 
ஈ)  ம  காரண  இர  தவறான  

       Statement :  Healthy Media are requires discipline and restraint  
       The Reason:  Prevent media copyright infringement and violence  
      a) The statement is correct, but the reason is false 
      b) Both the Statement & the reason are correct 
      c) The statement is wrong, but the reason is correct  

d) Both the Statement and the reason are false 
ப தி-ஆ / Part-B 

அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:  (5 X 5 = 25) 
Answer should not exceed 200 words. 

21. அ) க வி உளவிய  த ைமைய  ப றி விவாி க. 
(அ ல ) 

ஆ) உளவிய  ைறகைள விவாதி க. 
a) Discuss about the nature of Educational Psychology.  

(Or) 
b) Describe the methods of psychology. 

22. அ) வள சி ம  ேன ற ைத ேவ ப க. 
(அ ல ) 

ஆ) மர ப வ தினாி  பிர சைனகைள ஆரா க. 
a) Distinguish between growth and development. 

(or) 
b) Discuss the “problems of adolescents”. 

23. அ) ணாி  அறிதிற  ேகா பா ைட விள க. 
(அ ல ) 

ஆ) உளவிய   வள சி ப றிய சி ெம  பிரா  ேகா பா ைன எ க. 
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a) Describe the Bruner theory of cognitive development. 
(or) 

b) Explain the Sigmund theory of psychological development.  
      24. அ) ழ ைத வள சியி  ப கா  ச க நி வன கைள  ப றி விவாதி க. 

(அ ல ) 
  ஆ) ழ ைத வள சியி  ச கவிய  க ைத எ ைர க. 
 a) What are the social agencies of child development ? 

(or) 
 b) Describe the concept of sociology in child development.  
    25.  அ) விைளயா  வைகக  யாைவ? 

(அ ல ) 
 ஆ) ழ ைத வள சியி  ஊடக தி  க ைத விள க. 

a) What are the types of games ? 
(or) 

b) Describe the concept of media in child development. 
 

ப தி-இ / Part-C 
எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க: (3X10=30) 

Answer should not exceed 400 words. 
26.  உளவிய  ப ேவ  ப ளிகைள  ப ய க.  
       Enumerate the different schools of psychology. 
 27. மர ப வ தி  ப கைள விள க. 
  Elucidate the characteristics of adolescents.  
28. வள சி ம  ேன ற தி  ப ேவ  பாிணாம கைள விவாி க. 

Explain the various dimensions of growth and development, Explain Bandura theory of 
cognitive development. 

29. ேகா ப கி  ஒ க வள சி ேகா பா ைன விள க. 
       Enumerate the “Golberg’s moral development Theory.  
30. மர ப வ தினாி  நட ைதயி  ஊடக வ ைறயி  தா க  எ ன? ழ ைத வள சியி    
      ஊடக களி  ப களி ைப விவாதி க . 
       What is the effect of media violence on adolescent’s behavior? Briefly explain the role of         
        media in child development. 

 
----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
இள க வியிய  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  த  ப வ  
ைற: க வியிய  ம  ேமலா ைமயிய  

தா : சமகால இ தியா  க வி  

கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 
1. இ  ச க ப க த ைமயி  நிைலகளி  ஒ .                                          

1. மத  சா த ப க த ைம.      
2. ச தாய  சா த ப க த ைம. 
3. ச க  சா த ப க த ைம.   
4. மாநில  சா த ப க த ைம. 

2. ெதாட க  க வியி  கிய ேநா க  …………………. ஆ . 
 1. மனெவ சி வள சி 
 2. இண கமான வள சி 
 3. அறி சா  வள சி 
 4. ச க வள சி 
3. விாிவா க  த க – RMSA  
 1. ரா ாிய ம தியமா சி சா அபியா  
 2. ரா ாிய ம யமி  சி சா அபியா  
 3. பதி  ெச ய ப ட ந நிைல ப ளி நி வாகி    
 4. பதி  ெச ய ப ட ந நிைல ப ளி ச க . 
4. இைடநிைல  க வியி  ஆசிாிய க  எதி ெகா  சவா களி  ஒ . 
 1. நிதி ப றா ைற 
 2. ழ ைத ெதாழி  
 3. ச க   
 4. கழி  மா  ேத க . 
 

பாட  றி  எ  
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5. இ திய அரசிய  அைம பி  ச ட விதி ........ ஆ  வைக உாிைமக  றி  விவாி க ப ள . 
1. 14 த  18 வைர 
2. 12 த  35 வைர 
3. 13 த  45 வைர 
4. 11 த  13 வைர 

6. இ திய அரசிய  அைம க  எதி ெகா  சவா க .  
1. வ ைம  
2. ம க  ெதாைக ெப க   
3. தீவிரவாத   
4. மத கலவர  
Answer: (A) 1 ம  2  
       (B) 2 ம  3  
  (C) 2,3 ம  4 
  (D) ேம றிய அைன . 

7. SES - விள க  த க. 
 1. ச க ெபா ளாதார பிாி  
 2. ச க  க வியி  சி கி  தவி கிற  
 3. ச க ெபா ளாதார நிைல 
 4. ச க ெபா ளாதார அைம  
8. இய ைக பா பா  இ ைமயி  ம ெபய . 
 1. ெநறி ைற பா பா  இ ைம  
 2. ஒ க பா பா  இ ைம  
 3. ச க பா பா  இ ைம  
 4. உட  ாீதியான பா பா  இ ைம 
9. ேவத  எ ற பத தி கான ெபா . 
 1. சம கி த   
 2. பிராமண க   
 3. அறி   
 4. உபநிடத க  
10.  ேவத  எ ற வா ைத ........ எ ற ெமாழியி  இ  உ வான . 
 1. ல தி   

2. சம கி த   
3. கிேர க   
4. இ திய   
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11. த ெகா ைகயி ப  வா வி  மிக உய த ெகா ைக .......... 
1. நி வாணா  
2. ேமா ச   
3. அைமதி 
4. இற  

12. கா திஜியி  அ பைட க வி தி ட  அறி க ப த ப ட ஆ . 
 1. 1937 
 2. 1830 
 3. 1959 
 4. 1948 
13. ம ேமாக சி  அறி க ப திய 11-வ  ஐ தா  தி ட தி  ெபய  எ ன? 
 1. இ தியாவி  ெபா ளாதார தி ட   

2. இ தியாவி  க வி ெகா ைக  
3. இ தியாவி  க வி தி ட  
4. இ தியாவி  வள சி தி ட  

14. ேதசிய அளவி  லக க கான த  தி ட  தீ ட ப ட ஆ . 
 1.1947 
 2.1945 
 3.1948 
 4.1949 
15. ஆ கிலெமாழிைய இ தியாவி  அறி க ப தியவ . 
 1. ெம காேல பிர   

2. இ வி  பிர    
3. ம ேப ட  பிர   
4. ட ஹ சி பிர  

 16. தா ெமாழிவழி க விைய ஊ வி தவ க . 
 1.  தா    

2. வாமி விேவகான த   
 3. மகா மா கா தி       

4. ெகௗதம த    
17. LPG – றி பி க. 
 1. திரவமா க ப ட ெப ேரா ய வா  
 2. தாராளமயமா க , தனியா மயமா க  ம  உலகமயமா க  
 3. உ மயமா க , தனியா மயமா க  ம  உலகமயமா க  
 4. திரவ ேராேப  வா . 
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18. வா நா வ  க ற  எ ற க ைத ெமாழி த . 
 1. ெடேலா  கமிஷ  
 2. ேகா தாாி கமிஷ  
 3. திய க வி  ெகா ைக  
 4. ப கைல கழக  க வி ஆைணய . 
19. க ற  ேமலா ைம அைம கான எ கா . 

1. Moodle        
 2. Canvas  

3. Google        
4. All the Above  

20. தைலகீ  வ பைற  பய ப த ப  க வி. 
 1. Screen       

2. Edmodo 
 3. Google       

4. Edpuzzle Classroom. 
 Answer:  A. 1 and 2 

    B. 1, 2 and 3  
      C. 2, 3 and 4 
        D. All the Above. 

 

ப தி – ஆ 
விள க ைற வினா க  

அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:  5X5 =25 

21. (a) ச க ப க த ைம எ பைத வைரய . 
(அ ல ) 

   (b) ேதசிய உய  க வி தி ட தி  ேநா க  விவாி க.  
22. (a) இ தியா மகனி  அ பைட உாிைமக  ம  கடைமகைள விள க. 

(அ ல ) 
   (b) சமமி ைமயி  வைககைள விவாி க. 
23. (a) ேதசிய அறி சா  ஆைணய தி  பாி ைரகைள ஆரா க. 

(அ ல ) 
   (b) அ பைட க வியி  ப  நல கைள விவாி க. 
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24. (a) க வி நிதி ம  ெபா  நிதி ப றிய க  வைரக. 
(அ ல ) 

   (b) தா ாி  க வி ப களி ைப விள க. 
25. (a) க வியி  தனியா  மயமாத  தா க ைத ஆரா க. 

(அ ல ) 
   (b) த கால ழ  இைண வழிக ற  நிைலைய விள க. 
 

ப தி – இ 

(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:     (3 x 10 = 30) 

26. அைனவ  ெதாட க  க வி எ பைத அைடவத கான சவா கைள விவாதி க. 
27. க வி ல  ச க ஏ ற தா கைள எ வா  அக க ? 
28. த க வி ைறைய விள க. 
29. ேகா தாாி க வி ெகா ைகயி   (1964-1966) பாி ைரைய விள க. 
30. வாமி விேவகான தாி  க வி ெகா ைகயி   ப களி ைப ப பா   ெச க . 
 

-------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
இள க வியிய  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  த  ப வ  
ைற: க வியிய  ம  ேமலா ைமயிய  

தா : Contemporary India and Education    

கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 
 

Part - A 
 

Answer all the questions:          20×1 = 20 
 
1.     .……….. is one of the level of Social Diversity?                                                      

1. Religious diversity  2. Society  3. Community  4. State  
2.  The main aim of Primary Education is ……………… 
 1. Impulsive Development        2. Harmonious Development    

3. Intellectual Development    4. Community Development  
3. Expand RMSA. 
 1. Rashtriya  Madhiyama    2. Registered Middle School Administrator 
 3. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 4. Ringsted Middle School Association   
4. One of the challenges face by Teachers in  

1. Elementary   Education   2. Child Labour 
3. Society     4. Wastage and Stagnation  

5. Fundamental rights of Indian Constitution was given in the Article ……………. 
1. Article 14 to 18    2. Article 12 to 35  
3. Article 13 to 45      4. Article 11 to 13 

6. The Challenges faced by Indian Political System are  
1. Poverty      2.  Over Population 
3. Terrorism      4. Religious Violence  

7. Expand SES  
 1. Socio Education Section   2. Socio Education Stranded 
 3. Socio Economic Status    4. Socio Economic System  
8. The other name for Natural Inequality is……………… 
 1. Ethical Inequality     2. Moral Inequality 
 3. Social Inequality    4. Physical Inequality 
9. Veda is derived from the root ……………word.  
 1. Latin      2. Sanskrit 
 3. Greek     4. Indian  

பாட  றி  எ  
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10. The meaning for the word VEDA is ……… 
 1. Sanskrit      2.  Brahmans 
 3. Knowledge      4. Upanishads     
11. According to Buddhism the highest aim of life is………. 
 1. Nirvana      2. Moksha    
 3. Peace      4. Death  
12. Mahatma Gandhi basis Education was introduced in the year  
 1. 1937     2. 1830  
 3. 1957      4. 1948  
13. What is the title of 11th 5years plane introduced by Dr. Manmohan Singh. 
 1. India’s Economic Policy    2. India’s Education Plane 
 3. India’s Education Plane    4. India’s Development Plane  
14. When was the first Policy was drafted about Libraries’ at National Level. 
 1. 1947   2. 1945  3. 1948   4. 1949  
15. Who introduced English language in India?  
 1. Lord Macaulay     2. Lord Irwin  
 3. Lord Mountbatten’s    4. Lord Dalhousie   
16. Who encouraged Education through mother tongue? 
 1. Tagore     2. Swami Vivekananda 
 3. Mahatma Gandhi      4. Gautama Buddh  

 Answer: A. 1 and 2 
    B. 2 and 3  

      C. 2, 3 and 4 
        D. All the Above   

17. LPG – Refers to …….. 
 1. Liquefied Petroleum Gas    

2. Liberalization, Privatization and Globalization  
 3. Localization, Privatization and Globalization 
 4. Liquid Propane Gas. 
18. The Concept of learning through life was introduced by 
 1. Delors Commission        2. Kothari Commission  
 3. New Education policy     4. University Education Commission 
19. Example for Learning Management System (LMS) 

1. Moodle    2. Canvas   3. Google   4. All the Above  
20.  The Tool used for Flipped Class Room. 
 1. Screen  2. Edmodo  3. Google   4. Edpuzzle Classroom. 

 Answer:  A. 1 and 2 
    B. 1, 2 and 3  

      C. 2, 3 and 4 
        D. All the Above. 
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Part – B 
 

Answer should not exceed 200 words:                    5×5 = 25 
 
21. (a) Describe the aims of National Higher Education Programme.   

      (b) Explain the level of Social Diversities. 

22. (a) Explain  the Fundamental Rights Duties of an Indian citizens. 

      (b) Explain Types of Inequalities.  

23.  (a) Analysis the recommendation of National Knowledge Commission. 

       (b) Describe Characteristics of Basic Education. 

24.  (a) Comment on Education Finance and Public Finance. 

        (b) Write short note on the Educational Contributions of Tagore. 

25.  (a) Analysis  the impact of Privatization on Education. 

       (b) Describe the importance of Online Learning in the Current Scenario. 

 

Part – C 
 

Answer no more than 400 words:               3×10 = 30 
 
 26. Discus the Challenges for Achieving Elementary Education for all in details. 

27. How will you eliminate Social Inequalities the through Education?      

28. Discus the Buddhist System of Education.  

29. Explain the recommendation Kothari Education Commission (1964-1966) 

30. Critically analysis the Educational Contribution of Swami Vivekananda. 

 
------------- 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்-10 

ஒமெங்கிலந் முதுகலனத் ிழ் - தட்டத் தர்வு 

ிசம்தர் 2021 – இண்டாாண்டு – மூன்நாம் தமெம் 

துலந: இனக்கிம் 

ாள்: சித்ர் இனக்கிம் 

காம் : 3 நணி                                                                    உனபவு நதிப்பண் : 75 

குதி – அ 

I. அனத்து விாக்களுக்கும் வினைனிக்க:               20X1=20 

i. ஒமெிலடத் தாிவு ிணாக்கள்: 

1. தசத்ர் ம்ல ழுப்தித் மெகின்ந சித்ர் திநந் ிழ்ாடு – ணப் தாடிர் ார்? 

அ) தட்டிணத்ார் ஆ) ிமெமூனர்  இ) தாிார்   ஈ) தாிாசன் 

2. ிமெமூனர் ாழ்ந் கானம் 

அ) கி.தி.5ஆம் நூற்நாண்டு  ஆ) கி.தி.8ஆம் நூற்நாண்டு  

இ) கி.தி.10ஆம் நூற்நாண்டு  ஈ) கி.தி.15ஆம் நூற்நாண்டு  

3. ணத்லப் ததய் ண உமெகித்துப் தாடிர் ார்? 

அ) அகத்ிர் ஆ) ததாகர்  இ) சிாக்கிர் ஈ) அகப்லதச் சித்ர் 

4. ிழ் மூாிம் ன்று அலக்கப்தடுது 

அ) அகத்ிம் ஆ) ிமெந்ிம் இ) ஞாணகாிம் ஈ) லத்ிம் ஆிம் 

5. தட்டிணத்ார் அாித் ஊர்?  

அ) ிமெதாற்நிமர் ஆ) சிம்தம்     இ) ிமெதண்காடு  ஈ) ிமெக்தகாட்டிமர் 

 

ii. ல்வினைத் பதாிவு விா: 

 

6. திதணண் சித்ர்கலள் அடங்குதர்கள் 

1. ிமெமூனர்    2. ததாகர் 3. ாிக்காசகர்  4. இலடக்காடர் 

அ) 1 சாி 2, 3, 4 று   ஆ) 1, 2, 4 சாி 3 று   

இ) 1, 2, 3 சாி 4 று   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

7. அகத்ிாின் தறு ததர்கள் 

1. கும்தமுணி      2. குமெமுணி  3. ததாிலக முணி 4. ிழ்முணி 

அ) 1, 3 சாி 2, 4 தவறு  ஆ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு  

இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

8. சித்ர்கபின் த்தும் 

1. ிலனால        2. உடதன இலநமலநமம் தகாில்     

3. தர்ல    4. லநந்து ாழ்ல் 

அ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு  ஆ) 1, 3 சாி 2, 4 தவறு  

இ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

 

 

தாடக் குநிமட்டு ண் 

IMATAC-3 

 

   C.C: I MATVE   
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9. ிமெந்ி முல் ந்ித் லனப்புகள் 

1. ாக்லக ிலனால        2. தசல்ம் ிலனால  

3. புனால் றுத்ல்    4. அடிமுடி தடுல் 

அ) 1, 3, சாி 2, 4 தவறு  ஆ) 1, 2, சாி 3, 4 தவறு  

இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

10. தட்டிணத்ார் இற்நி நூல்கள் 

1. ககானில் ான்நணிநான  2. திருக்கழுந மும்நணிக்ககானவ 

3. திருஏகம்முனைனார் திருவந்தாதி 4. திருவினைநருதூர் மும்நணிக்ககானவ 

அ) 1, 4 சாி 2, 3 தவறு  ஆ) 2, 4 சாி 1, 3, தவறு  

இ) 1, 2, சாி 3, 4 தவறு  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

 

iii. ததாமெத்துக: 

 

11. அ) அகத்ிர்  - 1. கற்த சூத்ிம் 

ஆ) ிமெமூனர்  - 2. லத்ி 100 

இ) புனஸ்ிர்  - 3. ிமெந்ிம் 

ஈ) ததாகர்   - 4. ஞாண காிம் 

அ. 4 1 2 3  ஆ. 4 3 2 1  இ. 3 4 1 2   ஈ. 2 4 3 1 

12. அ) சித்ர்கபின் தாலக - 1. ததாகாின் ார் 

ஆ) தகாங்கர்  - 2. கம்தபத்ில் தனாலட அிந்ர் 

இ) ன்ந்ிாி  - 3. திதணண் 

ஈ) சட்லடமுணி  - 4. காிஷ்ணுின் அாம் 

அ. 3 1 4 2  ஆ. 4 3 2 1  இ. 3 4 1 2   ஈ. 2 4 3 1 

13. அ) தகாக்கர்  - 1. ினாடுதுலந 

ஆ) கும்லதச் சித்ர் - 2. ததாய்லக ல்லூர் 

இ) ிமெமூனர்  - 3. ிமெண்ாலன 

ஈ) இலடக்காடர்  - 4. சிம்தம் 

அ. 4 1 2 3  ஆ. 4 3 1 2  இ. 2 1 4 3   ஈ. 2 4 3 1 

14. அ) முல் ந்ிம்  - 1. 13 லனப்புகள் 

ஆ) இண்டாம் ந்ிம் - 2. 21 லனப்புகள் 

இ) மூன்நாம் ந்ிம் - 3. 25 லனப்புகள் 

ஈ) ான்காம் ந்ிம் - 4. 24 லனப்புகள் 

அ. 2 3 4 1  ஆ. 4 3 1 2  இ. 4 3 1 2   ஈ. 4 3 2 1 

15. அ) கண்டன வீன் - 1. முன்ல 

ஆ) சடக்கு   - 2. தின் 

இ) அக்கு   - 3. தகம் 

ஈ) ஆி   - 4. மெத்ாட்சம் 

அ. 2 3 4 1  ஆ. 3 2 1 4  இ. 2 1 4 3  ஈ. 4 2 1 3 
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IV. தருக்க விாக்கள்:  

16. உறுதிக்கூற்று (உ) :  ஆன்ிகத்ிலும் அநிில் சாலணிலும் முழுலமற்ந  

ிலனான் சித்ி. 

காபணம் (கா)  : தற்கண்ட காத்ாதனத சித்ர்கள் ண அலக்கப்ததற்நணர். 

அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காபணம் (கா) சாி 

இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தவறு 

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

17. உறுதிக் கூற்று (உ): இாதர் திதணண்சித்ர்கலள் முன்லாண சித்ர் ஆார். 

காபணம் (கா)  :  சட்லடால ாலகில் திிஷ்லட தசய்ார். 

அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காபணம் (கா) சாி 

இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தவறு 

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

18. உறுதிக் கூற்று (உ): அகத்ிர் தநிழ் சித்தர்கில் முதன்னநனாவபாகவும், சப்த  

ாிஷிகில் ஒருவபாகவும் அினப்டுகிார். 

காபணம் (கா)  : ஓாிலநக் தகாள்லக ிாணாக இமெந்ர் அகத்ிர். 

அ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

இ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தவறு  

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காபணம் (கா) சாி 

19. உறுதிக் கூற்று (உ): அன்பு சிவநிபண்பைன்ர் அிவிார் ணப் தாடிர் ிமெமூனர்  

ஆார் 

காபணம் (கா)  : அன்க சிவம் எக் கூறும் திருநந்திபகந னசவ சித்தாந்தத்தின்  

முதல் நூாகக் கருதப்டுகிது. 

அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காபணம் (கா) சாி 

இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தவறு 

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 

20. உறுதிக்கூற்று(உ) : ானுனக தர்கபில் ஒமொண குததன்ான் தட்டிணத்ாாக  

அாித்ாகத் ிமெதண்காட்டுப் புாம் கூறுகிநது. 

காபணம் (கா)  : ிமெதண்காட்டுப் புாம் அகத்ிால் இற்நப்தட்டது. 

அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காபணம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காபணம் (கா) சாி 

இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் தவறு 

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காபணம் (கா) இபண்டும் சாி 
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குதி – ஆ 

(விக்க முன  விாக்கள்) 

II. அனத்து விாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் வினைனிக்க:        (5x5=25) 

 

21.  அ) முணிர் – ாிி – சன்ாசி ிபக்கம் மெக .    

(அல்து) 

  ஆ) சித்ி லககலப ழுதுக. 

22.  அ) அகத்ிர் – குநிப்பு லக.       

(அல்து) 

  ஆ) சிாக்கிாின் சித்ாந்ம் ாது? ிபக்குக. 

23.  அ) சிதண முல் சித்ன் - ிறுவுக.       

(அல்து) 

ஆ) அகப்லதச் சித்ாின் சிநப்திலண ிபக்குக. 

24.  அ) ாக்லக ிலனால தற்நி ிமெந்ிம் கூறுண ால?    

(அல்து) 

      ஆ) உிர் ிலனால குநித்துத் ிமெமூனர் கூறுணற்லந ழுதுக. 

25. அ) “ீாில் குிி ீர் தல் ழுத்து” ணப் தட்டிணத்ார் கூறுல ிபக்குக. 

(அல்து) 

ஆ) காற்ந ஊசிமம் ாாது காணும் கலட ிக்தக – ிபக்குக. 

 

குதி – இ 

   (விக்க முன விாக்கள்)        (3x10=30) 

III. எனவகனனும் மூன்று விாக்களுக்கு நட்டும் 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் வினைனிக்க: 

26. திதணண் சித்ர்கள் குநித்துக் கட்டுல ஒன்று லக. 

27. ிமெமூனர் தாடல்கள் தபிப்தடுத்தும் இலநக் தகாள்லகலக் கட்டுலக்க. 

28. அகத்ிர் சித்ாந்த்ல ிாிக்க. 

29. கல்ி குநித்து ிமெந்ிம் குநிப்திடும் தசய்ிகலபத் தாகுத்தழுதுக. 

30. தட்டிணத்ார் தாடல்கள் தபிப்தடுத்தும் ிலனால கமெத்துக்கலபத் பதாகுத்பதழுதுக. 

 

------------------- 



  
 

 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

ட்டனப் டிப்பு - இபண்டாநாண்டு 

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -3 – சிற் சாஸ்திபங்கள் நற்றும் ஆகநங்கள் 

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. சிற்ங்கள் ற்ி யிஷ்ணுதர்தநாத்திபம் கூறுயது னாது? 

 

2. தகானில் கட்டடக்கல கூறுகள் ற்ி நாசாபம் குிப்ிடுயது னாது. 

 

3. ஸ்ரீதத்துயிதி கூறும் சியமூர்த்தங்கள் ற்ின யிக்கங்கள் னாலய? 

 

4. லசய நற்றும் லயணய ஆகநங்களுக்கா தயறுாடுகல யியாித்து 

கூறுக. 

5. உத்தந தசதாத்தில் சியின் ங்க அவீட்டு முலகல எழுதுக. 

6. லயணய சநனச் சடங்குகள் ற்ி ீவிர் அிந்தயற்ல எழுதுக. 

 

7. யிஷ்யநன முத்திலபகள் காணப்டும் டிநங்கள் ற்ி எழுதுக. 

8. பதய்யப் டிநங்கள் யடிப்தற்கா கல் ததர்வு பசய்மம் முலனிலக் 

கூறுக. 

 

------------------ 

ாடக் குிமட்டு 

எண்: DST 8 



  
 

 

 

     தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர் 

சிற்த்துல – சிற்க்கலப் னிற்சிக்கூடம் 

சான்ிதழ் டிப்பு  

திசம்ர்  2021 ததர்வுகள் 

தாள் -3 – சிற் சாஸ்திபங்கள் நற்றும் ஆகநங்கள் 

காம்: 3 நணி                          உனபவு நதிப்பண்:75 

 

எலயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்க:                             5x15=75 

 

1. ஆகந நூல்கள் சிற் யடியலநப்ிற்கு எவ்யாறு யமிகாட்டுகிது என்லத 

யிக்குக. 

 

2. டிநங்கின் யலககள் நற்றும் அசம், சம், சாசம் ற்ி எழுதுக. 

 

3. டிநப் பாருள் ற்ி கூி சாத்வீக, இபாஜஸ, தாநஸ திருவுருயம் ற்ி 

எழுதுக 
 

4. சியலிங்கத் திருதநினின் ான்கு ாகங்கலக் கூி அயற்ல 

தகாடுகில் காட்டவும். 

 
 

5. யமிாட்டு டிநங்கின் ன்ிபபண்டு நாங்கல பனாிட்டு காட்டுக. 

 

6. யிக்கம் தருக. 

அ) மூ மூர்த்தங்கள் 

ஆ) ாியாப மூர்த்தங்கள் 

இ) உற்சய மூர்த்தங்கள் 

7. லயணய டிநங்கின் 16 யலக அவுகல குிப்ிடுக. 

8. டிநக்கலனில் உள் லக அலநதிகள் சியற்ல கூி யிக்கம் தருக. 

------------------ 

ாடக் குியீட்டு 

   எண்: CST 3
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தமழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சஹவூர்-10 

ஒருங்கலைந்த முதுகலலத் தமழ் - பட்டத் ததர்வு 

தசம்பர் 2021  -  மூன்றஹமஹண்டு ஐந்தஹம் பருவம் 

துலற: இலக்கயம் 

       தஹள்: சற்பவயல்  

கஹலம்: 3 மை                  உயரளவு மதப்பபண்: 75 

பகுத – அ 

I. அலைத்து வைஹக்களுக்கும் வலடயளக்க:             (10 x 2 = 20) 

1. வகைஷர் பற்ற ஓஹரு வஹகளல் எழுதுக. 

2. சத்தரம், அர்த்த சத்தரம் மற்றும் சத்தரஹபஹசம் ஓஹருவஹகளல் எழுதுக. 

3. தலலக்தகஹலங்கள் ஐந்தலை எழுதுக. 

4. சன்முத்தலரயன் தத்துவக்கூற்றலை எழுதுக. 

5. பங்கம் என்றஹல் என்ை?  அதன் வலககலள எழுதுக. 

6. சப்தமஹதர்களன் பபயர்கலள எழுதுக. 

7. சண்டிதகசுவரஹன் ஸ்தஹைம் மற்றும் தருஉருவத்தன் சறப்பலைக் கூறுக. 

8. சவஹலய ததவதகஹட்ட மூர்த்தகலள வஹலசப்படுத்த எழுதுக. 

9. மத்யமதசதஹளத்தல் அலமக்கப்படும் உருவங்கள் ஐந்தலை எழுதுக. 

10. அஷ்டமங்கலங்கள் யஹலவ? 

 

பகுத – ஆ 

(வளக்க முலற வைஹக்கள்) 

II. அலைத்து வைஹக்களுக்கும் வலடயளக்க:          (5 x 5 = 25) 

11. (அ) சுகஹசை மூர்த்தயன் உருவ இலக்கைத்தலை தக்க உதஹரைத்துடன் வளக்குக. 

(அல்லது) 

(ஆ) தசஹமஹஸ்கந்த மூர்த்தயன் அங்கலட்சைத்தலை எழுதுக. 

12. (அ) மகஹவீரஹன் படிமக்தகஹலத்தலை எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) ஹஶபததவஹன் படிமலட்சைத்தலை தக்க உதஹரைத்துடன் குறப்பட்டு எழுதுக. 

13. (அ) வீர ஸரஈஸ்வரர் சற்பத்தன் தத்துவக் தகஹட்பஹடுகலள வளக்குக. 

(அல்லது) 

(ஆ) நரசம்ம அவதஹரத்தன் படிமக்கலல கூறுபஹடுகலள வளக்குக. 

14. (அ) நஹட்டுப்புற பதய்வங்கள் பற்ற குறப்பு எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) வஷ்ணு துர்க்லகயன் முக்கய கூறுபஹடுகலள வளக்குக. 

15. (அ) மகஹலட்சுமயன் ததஹற்றக் கூறுபஹடுகலள வளக்குக. 

(அல்லது) 

(ஆ) ஆண்டஹள் சற்பத்தன் படிமக்கலல கூறுபஹடுகலள வளக்குக. 

பஹடக் குறமட்டு எண் 
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பகுத – இ 

(வளக்க முலற வைஹக்கள்) 

III. எலவதயனும் மூன்று வைஹக்களுக்கு மட்டும் வலடயளக்க:    (3x10 = 30) 

16. கஹசயபம் மற்றும் மஹைசஹர நூலில் கூறப்படுகன்ற படிமக்கலல இலக்கைங்கலள வவஹக்க. 

17. இதகஹச, புரஹைங்களல் கூறப்படுகன்ற சற்பக்கஹட்சகளன் அடிப்பலட தகஹட்பஹடுகலள 

பட்டியலிட்டு வளக்குக. 

18. சவபபருமஹைன் நருத்த வடிவங்கலள ஆரஹய்க. 

19. அஷ்டஹங்க வமஹைக் கடவுளர்களன் சற்ப அலமதகலள புரஹைப் பன்ைைதயஹடு ஆரஹய்க. 

20. நஹட்டுப்புறத் பதய்வங்களன் ததஹற்றம், வளர்ச்ச, படிம இலக்கைம் தபஹன்றவற்றலை 

வரலஹற்றுப் பன்ைைதயஹடு பவளக்பகஹைர்க. 

 

------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த பதுகலலத் தமிழ் - பட்டத் ததர்வு 

டிசம்பர் 2021  -  இரண்டாமாண்டு பன்றாம் பருவம் 

துலற: இலக்கியம் 

தாள்: சிற்றிலக்கியம் 

காலம்: 3 மைி                  உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலடத் பதாிவு விைாக்கள்: 

1. தமிழின் பதல் பிள்லளத் தமிழ் எது? 

(அ) தசக்கிழார் பிள்லளத் தமிழ்  (ஆ) பத்துக்குமாரசாமி பிள்லளத் தமிழ் 

(இ) குதலாத்துங்கன் பிள்லளத் தமிழ் (ஈ) மீைாட்சியம்லம பிள்லளத் தமிழ் 

2. பன்று தசாழ மன்ைர்களின் அலவக்களப் புலவராக இருந்தவர் யார்? 

(அ) ஒட்டக்கூத்தர்    (ஆ) பயங்பகாண்டார் 

(இ) பசாக்கநாதப் புலவர்   (ஈ) குமரகுருபரர் 

3. சிற்றிலக்கிய வலகயில் மிகுதியாக ததான்றிய இலக்கியம் எது? 

(அ) உலா  (ஆ) தூது  (இ) பள்ளு  (ஈ) பிள்லளத்தமிழ் 

4. இஸ்லாமியர் பாடாத சிற்றிலக்கிய வலக எது? 

(அ) பள்ளு  (ஆ) கலம்பகம்  (இ) பரைி  (ஈ) தூது 

5. அறம் லவத்துப் பாடப்படும் சிற்றிலக்கியம் எது? 

(அ) உலா  (ஆ) கலம்பகம்  (இ) மடல்  (ஈ) குறவஞ்சி 

6. சிறந்த தூது நூல்கள் யாலவ? 

(அ) தமிழ்விடு தூது    (ஆ) பநஞ்சுவிடு தூது  

(இ) அழகர் கிள்லளவிடு தூது  (ஈ) காக்லக விடு தூது 

7. உலாவிற்கு வழங்கப்படும் தவறு பபயர்கள் யாலவ? 

(அ) பவைி     (ஆ) பபண்பாற் லகக்கிலள  

(இ) சந்து இலக்கியம்   (ஈ) வாயில் இலக்கியம் 

8. குற்றாலக் குறவஞ்சியில் இடம்பபற்றுள்ள பாட்டுலடத் தலலவன் யார்? 

(அ) திருக்குற்றாலநாதர்   (ஆ) பருகப்பபருமான் 

(இ) இந்திரன்    (ஈ) திருமால் 

9. பவருலாவின் ஆசிாியர் யார்? 

(அ) இராசராசன் (ஆ) ஒட்டக்கூத்தர் (இ) சிவன்  (ஈ) பயங்பகாண்டார் 

10. ‘புதுவது கிளந்த யாப்பின் தமற்தற’ எனும் நூற்பா இடம்பபறும் நூல் எது? 

(அ) பதால்காப்பியம்   (ஆ) பன்ைிருபாட்டியல் 

(இ) வீரதசாழியம்    (ஈ) சிதம்பரப்பாட்டியல் 

11. சாம, தாை, தபத, தண்டம் என்ற நான்கும் அலமயப் பாடப்படும் பிள்லளப்பருவம் 

அம்புலிப்பருவம் (சாியா / தவறா). 

பாடக் குறிபட்டு எண் 
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II. தருக்க விைாக்கள்: 

12. உறுதிக்கூற்று (உ) : சிற்றிலக்கியங்கள் வடபமாழியில் பிரபந்தங்கள் எைப்படுகின்றை. 

காரைம்    (கா) : சமஸ்கிருதத்தில் ‘பிரபந்தம்’ என்னும் பசால் ‘கட்டப்பட்டது’ எைப்  

பபாருள்படும். 

(அ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு  

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி  

(இ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) இதற்குப் பபாருந்தாது 

13. உறுதிக்கூற்று (உ) : கி.பி.15 ஆம் நூற்றாண்டு பதல் 19-ஆம் நூற்றாண்டு வலர  

சிற்றிலக்கிய வலககள் தமதலாங்கி நின்றை. 

காரைம்    (கா) : தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் நாயக்கர் காலத்லத சிற்றிலக்கியக் காலம்  

என்பர். 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி  

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

(இ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் இடம் மாறிபெள்ளது 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) இதற்குப் பபாருந்தாது 

14. உறுதிக்கூற்று (உ) : சரதபந்திர பூபாலக் குறவஞ்சி, அஷ்டக்பகாடிக் குறவஞ்சி எை  

அலழக்கப்பட்டது. 

காரைம்    (கா) : தஞ்லசப் பபாிய தகாவிலில் நலடபபற்ற திருவிழாக் காலங்களில்  

ஆடப்பபற்றதால் 

(அ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு  

(ஆ) கூற்று (உ) காரைம் (கா) இரண்டும் சாி  

(இ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) தவறு 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காரைம் (கா) இதற்குப் பபாருந்தாது 

15. புலன் எைக் குறிப்பிடப்படும் சிற்றிலக்கிய வலக பள்ளு இலக்கியமாகும். சாியா? தவறா? 

 

III. பபாருத்துக: 

16. (அ) காலரக்கால் அம்லமயார் - 1) திருப்புகழ்    

(ஆ) அம்பிகாபதி   - 2) அற்புதத் திருவந்தாதி 

(இ) அம்பலவாைக் கவிராயர் - 3) அம்பிகாபதிக் தகாலவ 

(ஈ) அருைகிாி நாதர்  - 4) அறப்பளீசுர சதகம் 

 

17.  (அ) உழத்திப்பாட்டு  - 1) ஒட்டக்கூத்தர் 

(ஆ) கலிங்கம்   - 2) பள்ளு 

(இ) கவிராட்சசன்   - 3) ஆலட 

(ஈ) தகாலவ    - 4) அக இலக்கியம் 
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18.  (அ) சதகம்   - 1) 400 பாடல்கள் 

(ஆ) தகாலவ  - 2) 100 பாடல்கள் 

(இ) பரைி உறுப்புகள் - 3) 18 

(ஈ) கலம்பக உறுப்புகள் - 4) 13 

 

19. (அ) பதல் தூது நூல் - 1) கலிங்கத்துப் பரைி 

(ஆ) பதல் பரைி நூல் - 2) பநஞ்சுவிடு தூது 

(இ) பதல் பள்ளு நூல் - 3) அற்புதத் திருவந்தாதி 

(ஈ)  பதல் அந்தாதி நூல் - 4) பக்கூடற்பள்ளு 

 

20.  (அ) ஏசல் இலக்கியம் - 1) பருவம் 

(ஆ) பபதும்லப  - 2) பள்ளு 

(இ) சந்து இலக்கியம் - 3) பவண்பாப் பாட்டியல் 

(ஈ)  வச்சைந்தி மாலல - 4) உலா 

 

 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க பலற விைாக்கள்) 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:           (5 x 5 = 25) 

21. (அ) பிள்லளத்தமிழ் – சிறு குறிப்பு வலரக. 

(அல்லது) 

(ஆ) உலா இலக்கியத்தின் வளர்ச்சி நிலலகலள ஆய்ந்துலரக்க. 

22. (அ) ஏழு அடியார்களின் சிறப்பிலை தசக்கிழாாின் காப்புப் பருவம் பகாண்டு விளக்குக. 

(அல்லது) 

(ஆ) தசக்கிழாாின் தைிச்சிறப்பிலை ஆய்க. 

23. (அ) சிங்கைின் துயரத்லத விளக்குக. 

(அல்லது) 

(ஆ) குறவஞ்சியில் இடம்பபற்றுள்ள மலலவளத்லத எடுத்துலரக்க. 

24. (அ) அழகர் கிள்லளவிடு தூது இலக்கியத்தில் இடம்பபற்றுள்ள புராைச் பசய்திகலள  

       நிரல்படுத்துக. 

(அல்லது) 

(ஆ) அழகர் கிள்லளவிடு தூது இலக்கியத்தின் அலமப்பும், பபாருளும் குறித்து விளக்குக. 

 

25. (அ) குழாங்களின் கூற்றுகள், தைிச்சிறப்புகலள எடுத்துலரக்க. 

(அல்லது) 

(ஆ) பவருலா நூல், ஆசிாியர் – குறிப்பு வலரக. 
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பகுதி – இ 

(விளக்க பலற விைாக்கள்) 

எலவதயனும் பன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் விலடயளிக்க:     (3x10 = 30) 

26. சிற்றிலக்கியத்தின் வலக, பதாலக குறித்து கட்டுலர எழுதுக. 

27. தசக்கிழார் பிள்லளத் தமிழின் பபருலமகள், தைிச் சிறப்புகள், பருவ அலமப்புகள் குறித்து 

விளக்கிபெலரக்க. 

28. குற்றாலக் குறவஞ்சி இலக்கியத்தின் இலக்கிய நயத்லத எடுத்தியம்புக. 

29. அழகாின் பபருலமகள், சிறப்புக்கலள தலலவி எங்ஙைம் எடுத்துலரக்கின்றாள்? 

30. இராரா தசாழைின் பபருலமகலள பவருலாவழி எடுத்துக்கூறுக. 

 

 

------------- 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்-10 

பதுகலனத் ிழ் - தட்டத் தர்வு 

ிசம்தர் 2021 – பனாாண்டு பல்தரும் 

துலந: இனக்கிம்   

ாள்: சிற்நினக்கிம் 

கானம்: 3 ி                  உபவு ிப்பதண்: 75 

தகுி – அ 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் ிலடபிக்க:            (20 x 1 = 20) 

 

I. ஒருிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

1. சிற்நினக்கிம் எத்லண லகப்தடும். 

அ) 96    ஆ) 98    இ) 99      ஈ) 95 

2. தூது இனக்கிம் தான்நி கானம் எது? 

அ) சங்கம் ருி கானம்  ஆ) சங்க கானம்   

இ) தல்னர் கானம்    ஈ)  தசார் கானம் 

3. ீணாட்சி அம்லப் திள்லபத்ிின் ஆசிாிர் ார்? 

அ) தசக்கிார்   ஆ) குகுருதர்  இ) காபதகப்புனர்  ஈ) ஒட்டக்கூத்ர் 

4. பருனால இற்நிர் ார்? 

அ) குதனாத்துங்க தசான்   ஆ) ஒட்டக்கூத்ர்   

இ) ிருக்குன்    ஈ) அருாசன தசிகர் 

5. “ந்ி” – என்தன் பதாருள் 

அ) தல்ன ன்ணன்  ஆ) தசா ன்ணன் இ) தச ன்ணன்    ஈ) குறுின ன்ணன் 

 

II. தல்ிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

6. கலிங்கத்துப்தி எத்லணப் தகுிகலப உலடது? 

1. 13     2. 12     3. 17     4. 15 

அ) 1ட்டும் சாி  ஆ) 2, 3 சாி   இ) 4 ட்டும் சாி   ஈ) 2 ட்டும்  சாி 

7. “எகிணம்” – என்தன் பதாருள் ாது? 

1. கிபி     2. அன்ணம்   3. குில்    4. தகம் 

அ)1,2 சாி   ஆ). 2 ட்டும் சாி  இ) 2,4 சாி    ஈ). 1,2,3 சாி 

8. பசங்கீலப் தரும் என்தது 

1. இண்டு ாம்   2. ஐந்ாம் ாம்  3. எட்டாம் ாம்   4. ஒன்தாம் ாம் 

அ) 2,3,4 சாி   ஆ) 2 ட்டும் சாி  இ) 3,4 சாி              ஈ) 1,2,3,4 சாி 

 

தாடக் குநிபட்டு எண் 

DLT 3113 

 



[2] 

 

9.  “பூ ருி புி ாம்” – எணந பாடருக்குச் பசாந்க்கார் ார்?  

1. பல் இாசாசதசான்    2. இண்டாம் இாசாசதசான்  

3. டாஜன்     4. பருகன் 

அ) 1,2 சாி   ஆ) 2 ட்டும் சாி  இ) 2,3,4 சாி              ஈ) 3,4 சாி 

10. ந்ிக் கனம்தகத்ில் தூாக அநிப்தட்டது எது? 

1.  ால    2.  காகம்    3. ில்    4. புநா 

அ)1,2சாி   ஆ). 1ட்டும் சாி  இ)  2,3 சாி   ஈ). 2, 3, 4 சாி 

 

III. பதாருத்துக: 

11. அ) கலிங்கத்துப்தி  - 1. ஒட்டக்கூத்ர் 

ஆ) க்காகப்தி  -  2. பசங்பகாண்டார்  

இ) குதனாத்துங்கன்  -  3.  தசா ன்ணன்  

ஈ)  ிக்கிச்தசான்  - 4. அதான் 

அ) 1 2  3 4  ஆ) 2 1 4 3   இ) 3 4 2 1   ஈ) 2 3 1 4 

12. அ) ிருஞாணசம்தந்ர்  - 1. ிருாய்பாி 

ஆ) ிருாவுக்கசர்  - 2. 60 ஆம் திகம் 

இ)  சுந்ர்   - 3. 12 ஆம் திகம் 

ஈ)  ம்ாழ்ார்  - 4. 37 ஆம் திகம்  

அ) 4 1  2 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 2 3 4 1  ஈ) 2 3 1 4 

13. அ) ஒட்டக்கூத்ர்  - 1. ீணாட்சி அம்லப் திள்லபத்ிழ் 

ஆ) குகுருதர்  - 2. குதனாத்துங்கன் திள்லபத்ிழ் 

இ)  தகிகூத்ர்  - 3. அபாம்திலகப் திள்லபத்ிழ் 

 ஈ)  சிஞாணதசிகர்  - 4. ிருச்பசந்தூர்ப் திள்லபத்ிழ்  

அ) 2 1 4 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 1 4 3 2  ஈ) 3 4 1 2 

14. அ)  ிருவுனாாலன  - 1. சிற்நினக்கிம் 

ஆ)  ஆிஉனா   - 2. ஒட்டக்கூத்ர்  

இ)  பருனா   - 3. ஞாணஉனா  

ஈ)   திதந்ம்   - 4. ம்திாண்டார் ம்தி 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 3 2 1  இ) 2 3 4 1  ஈ) 3 2 4 1 

15. அ) சிபதருான்  - 1. தருலன 

ஆ) சணகர்   - 2. திம்ன் 

இ)  ததந்ின்   - 3. பணிர்  

ஈ)   ான்பகன்  - 4. ிாிபும்  

அ) 1 2 3 4  ஆ) 3 4 2 1  இ) 4 3 2 1   ஈ) 2 1 3 4 
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III. சாிா/ நா தர்ந்படுக்க: 

16. தி தாடுில் ல்னர் பசங்பகாண்டார். 

17. தூது இனக்கிங்கள் தூதுிடப்தடும் பதாருலபச் சார்ந்த பதாிடப்தடுகின்நண. 

18. பதாிாழ்ார் கண்லணக் குந்லாகப் தாித்துப் தாடிபெள்பார். 

19. உனாில் ரும் கபிாின் எண்ிக்லக தத்து. 

20. கிலனலப் பதர்த்ர் இான். 

தகுி – ஆ 

(ிபக்க பலந ிணாக்கள்) 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் ிலடபிக்க:           (5 x 5 = 25) 

21. அ). கலிங்கத்துப்தி பதர்க்காம் ருக. 

(அல்னது) 

            ஆ). கலடத்ிநப்பு குநித்து எழுதுக. 

22. அ). ிின் சிநப்திலணத் ிழ்ிடுதூது ி ிபக்குக. 

(அல்னது) 

            ஆ). தூது இனக்கித்ின் கூறுகள் ால? 

23. அ). அம்புலி தருத்ின் சிநப்திலண எழுதுக. 

(அல்னது) 

            ஆ). ிதாடு திநந் லதன என்ந தாடலின் சிநப்திலண ிாிக்க. 

24. அ). தட்டத்து ாலணின் சிநப்திலண ிாிக்க.  

(அல்னது) 

            ஆ) அாிலின் பலநபடுகள் ால? 

25. அ). ந்ிர்ணின் வீச் பசல்கலபக் குநிப்திடுக. 

(அல்னது) 

            ஆ) பாண்டி கத்ின் சிநப்திலண ிாிக்க. 

தகுி – இ 

எலதனும் பன்று ிணாக்களுக்கு ட்டும் ிலடபிக்க:                              (3 X 10 = 30) 

26. கலிங்கத்துப்திின் அலப்திலண ிாிக்க. 

27. ிின் பதருலகலப  ிாிக்க. 

28. ருலகப் தருத்ின் சிநப்திலண ிாிக்க. 

29. இாசாசதசான் உனாரும் கானத்ில் கபிாின் பசல்தாடுகலபக் குநித்து எழுதுக. 

30. ந்ிர்ணின் பகாலடச்சிநப்திலண ிாிக்க. 

--------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

பதுகல - ண்லைன யபாறு நற்றும் ததால்லினல்  

திசம்ர் 2021  -  பதாநாண்டு பதல் பையம் 

துல: கைல்சார் யபாறு நற்றும் கைல்சார் ததால்லினல் 

தாள்: சுயடிப் ாதுகாப்பு திபலகள் (யி.ா.) 

காம்: 3 நணி                            உனபவு நதிப்தண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்கலக்கும் யிலைனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒபையிலைத் ததாிவு யிாக்கள்: 

1. அாிஸ்ைாட்டில் எழுதின ‘ஹிஸ்ைாியனா அிநலினம்’ என்தம் தல் தயியந்த ஆண்டு 

(அ) கி.ப.333 (ஆ) கி.ப.335  (இ) கி.ப.324  (ஈ) கி.ப.305 

2. சீைர் நப எண்தணய் தையி நண்குடுலயனில் லயத்து லிள் ாதுகாக்கப்ட்ைதாகக் 

கூறுயர் 

(அ) ைாக்ைர் பூர்   (ஆ) ஹாிானக் தியாாி 

(இ) அசுர்ாணிப்ால்  (ஈ) ைாக்ைர் இ.ஏ.யக் 

3. காகிதம் தனாாிக்கும் இனந்திபத்லத ிக்யகாஸ் லூனிர் கண்டுிடித்த ஆண்டு 

(அ) 1895  (ஆ) 1685  (இ) 1795  (ஈ) 1780 

4. யநலாடுகில் சிதிநா சுயடிகலப் ாதுகாக்க னன்டுத்தும் பல 

(அ) ஆயிபேட்ைல் (ஆ) என்யகப்சுயசன் (இ) யநியசன் (ஈ) டிதனடுத்தல் 

5. சுயடிகல தண்ைம் எடுத்துப் ாதுகாக்கும் திட்ைம் ததாைங்கப்ட்ை ஆண்டு 

(அ) 2010  (ஆ) 1989  (இ) 1978  (ஈ) 1990 

II. ல்யிலைத் ததாிவு யிாக்கள்: 

6. ஓலச்சுயடிகலக்கு ஏற்டும் ாதிப்புகள் 

(1) ிநாற்ம் (2) எழுத்துநங்கல் (3) சிதிநலைதல் (4) அநித்தன்லந 

(அ) 1,2  சாி  (ஆ) 1,2,3 சாி  (இ) 2,3,4 சாி  (ஈ) 1,2,4 தயறு 

7. சீைர் நப எண்தணய் னன்டுத்தப்ட்டு சுயடிகள் ாதுகாக்கப்ட்ைலத எடுத்துலபப்யார் 

(1) யஹாபஸ் (2) ிலிி  (3) இ.ஏ.யக்  (4) அகர்யால் 

(அ) 1,2,3 சாி (ஆ) 1,2,3,4 தயறு (இ) 2,3,4 சாி  (ஈ) 1,2,4 சாி 

8. தசல்லுயாஸ் எவ்யயதிப்தாபைட்கின் யசர்க்லகனாகக் கபைதப்டுகிது. 

(1) கார்ன்  (2) லஹட்பஜன் (3) ஆக்வஜன்  (4) லட்பஜன் 

(அ) 1,2,3 சாி (ஆ) 2,3,4 தயறு (இ) 1,3,4 சாி  (ஈ) 1,2,4 தயறு 

9. பூஞ்லசக் காால யபயிைாநல் தடுக்கும் நபைத்துயக் குணம் தகாண்ை தாபைட்கள் 

(1) யயம்பு  (2) புங்லக  (3) பேகலிப்ைஸ் (4) அபைகம்புல் 

(அ) 1,2,3 சாி (ஆ) 2,3,4 தயறு (இ) 1,3,4 தயறு (ஈ) 2,3,4 சாி 

10. தல் கட்டுநா யலககள் 

(1) நடிப்புக்கட்டு (2) கம்ிக்கட்டு (3) ஒட்டுக்கட்டு (4) யட்ைக்கட்டு 

(அ) 1,2,3 சாி (ஆ) 1,3,4 தயறு (இ) 2,3,4 தயறு (ஈ) 1,2,4 தயறு 
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III. தாபைத்துக: 

11. (அ) சிதல்   - 1) அஸ்தாிசிலிஸ்    

(ஆ) சக்கலபப்பூச்சி  - 2) கலனான் 

(3) பூஞ்லசக்காான் - 3) தசல்லுயாஸ்  

(4) ார்ப்தாபைள்  - 4) தயள்ிநீன் 

அ) 4 2 1 3  ஆ) 2 4 1 3  இ) 2 1 3 4  ஈ) 3 1 4 2 

12. (அ) சீைர் நப எண்தணய் - 1) சீா 

(ஆ) சுறுதாயாலை  - 2) ிலிி 

(இ) அபர்கார்க்  - 3) கர்ாைகம் 

(ஈ) யகசயி   - 4) சநணர் 

அ) 2 4 1 3  ஆ) 1 3 2 4  இ) 4 1 2 3  ஈ) 3 2 4 1 

13. (அ) தநழுகு   - 1) அசிட்யைான் 

(ஆ) அபக்கு   - 2) கார்ன் லை சல்லடு 

(இ) இபப்ர்   - 3) சூைா தண்ணீர் 

(ஈ) லச   - 4) தைாலுயின் கலபசல் 

அ) 1 3 4 2  ஆ) 2 1 4 3  இ) 3 2 1 4  ஈ) 4 1 2 3 

14. (அ) தௌதிகக் காபணிகள் - 1) சநனக் காழ்ப்புணர்ச்சி 

(ஆ) உனிாினல் காபணிகள் - 2) யாகப்புலக 

(இ) யயதிநக் காபணிகள் - 3) புத்தகப்புழு 

(ஈ)  தசனற்லகக்காபணிகள் - 4) தூசு 

அ) 4 3 2 1  ஆ) 3 1 2 4  இ) 2 3 4 1  ஈ) 1 3 4 2  

15. (அ) ண்ைார்கர் கீழ்த்திலச - 1) தகால்கத்தா 

ஆபாய்ச்சி ிலனம்  

(ஆ) உ.யய.சா. ிலனம் - 2) காலபக்குடி 

(இ) யகாயிலூர் நைம் - 3) தசன்ல 

(ஈ)  ஆசினாடிக் தசாலசட்டி - 4) புய 

அ) 3 4 2 1  ஆ) 3 4 1 2  இ) 4 3 2 1  ஈ) 2 3 4 1  

 

IV. சாினா / தயா. 

16. ஒிக்கற்லனில் சியப்பு ித்திற்கு அபைகில் உள் அகி சியப்புக் கதிர்கள் அதிக 

தயப்த்லதச் சுயடிகின் நீது ஏற்டுத்தும். 

17. சுயடிகலச் தசப்ிை படினாத அயிற்கு பழுலநனாக அமிக்கயல்து கலனான். 

18. கற்பூபம் பூஞ்லசக்தகால்லினாகப் னன்டுத்தப்ையில்ல. 

19. டிதனடுத்தல் என்து ததான்றுததாட்டு இபைந்துயபைம் மக்கநன்று. 

20. சிைாக் என் ிறுயம் சுயடிகல நின்ணுப் திவு தசய்து ாதுகாக்கின்து. 
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குதி – ஆ 

(யிக்க பல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்கலக்கும் 200 தசாற்கலக்கு நிகாநல் யிலைனிக்க:       (5 x 5 = 25) 

21. (அ) ஒினால் சுயடிகள் அலைபெம் ாதிப்புகலக் கூறுக. 

(அல்து) 

(ஆ) பூஞ்லசக் காாால் சுயடிகள் அலைபெம் யசதங்கலக் கூறுக. 

22. (அ) அியினல்யமிப் ாதுகாப்பு குித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) டிதனடுத்தல் குித்து யியாிக்க. 

23. (அ) காகிதம் தனாாிக்கப் னன்டுத்தும் பப்தாபைட்கள் குித்து யியாிக்க. 

(அல்து) 

(ஆ) சுயடிகள் எழுதும் லந குித்து யியாிக்க. 

24. (அ) ஓலச்சுயடிகில் ஏற்டும் ழுதுகள் குித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) என்யகப்சுயசன் ற்ிக் கூறுக. 

25. (அ) எண்தணய் காப்ிடுதல யியாிக்க. 

(அல்து) 

(ஆ) ல ஓலனின் யலககள் குித்து எழுதுக. 

 

குதி – இ 

(யிக்க பல யிாக்கள்) 

எலயயனதம் பன்று யிாக்கலக்கு நட்டும் 400 தசாற்கலக்கு நிகாநல் யிலைனிக்க:(3x10 = 30) 

26. காகிதச் சுயடிகலக்கு ஏற்டும் ாதிப்புகள் குித்துக் கட்டுலப யலபக. 

27. சுயடிகலக் லகனாலம் பலகள் ற்ி யிாியாக ஆபாய்க. 

28. தகட்ைாக்கத்தில் தண்ைப் ாதுகாப்புத் திட்ைம் தறும் இைம் குித்துத் ததாகுத்ததழுதுக. 

29. காகிதச் சுயடிகள் குித்துக் கட்டுலப யலபக. 

30. தல் கட்டுநாம் குித்து யிாியாகப் புப்டுத்துக. 

 

------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
அறிவிய  – ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  த ப வ  
ைற: ழ  ம  ைக அறிவிய     

தா : ழ  யிாிய , உயி  ெதாழி பவிய  ம  ந சிய  
 
Time: 3Hrs                                                                       Max: 75 Marks 

SECTION- A / ப தி - அ 
Answer All the questions:                                                  (20 X 1 = 20) 
அைன  வினா க  விைடயளி க. 
 

1. Which of these is a characteristic of prokaryotic cells? 
(a) Absence of cell organelles  (b) Absence of nucleus 
(c) Presence of 70S ribosomes  (d) All of these 

 

     இவ றி  நிைல க வி  உயி களி  சிற பிய  எ ?  
(அ) உயிர  உ க  இ லாத  (ஆ) அ க  இ லாத  
(இ) 70S ைரேபாேசா களி  இ  (ஈ) இைவ அைன  

 

2. Bacterial cell multiplication is usually by 
(a) Mitosis     (b) Meiosis 
(c) Binary fission    (d) Fragmentation 

 

     யிாி உயி  ெப க தி  வழ கமான நிக வான  
(அ) மைற க ப    (ஆ) ற ப  
(இ) இ நிைல பிள    (ஈ) டாட  

3.  What does the term 'Bioburden' means? 
(a) The number of microorganisms present in the surface 
(b) The bacterial spores present on the surface after the sterilization of the  
     surface 
(c) The process of elimination of microorganisms by using physical agents 
(d) The aseptic process for the maintenance of the sterility of the surface 

     உயி ைம எ ற ெசா  ெபா  எ ன? 
(அ) ேம பர பி  உ ள யிாிகளி  எ ணி ைக 
(ஆ) ேம பர பி  உ ள யிாி க கைள நீ கிய பி   
(இ) இய பிய  ைறக   ல  யிாிகைள நீ  ெசய ைற  
(ஈ) அச  ெசய ைற ல  ேம பர  மல  த ைம பராமாி த  
 

4. Which one of the following is associated with bacterial cells? 
a) Ribosomes    b) Nucleus 

    C) Chloroplasts     D) Lysosomes 
 

பாட  றி  எ  
MES 4112 
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   இவ றி  எைவ பா ாீயா யிாி உயி கேளா  ெதாட ைடய ? 
(அ) ைரேபாேசா க    (ஆ) க  
(இ) ப கணிக      (ஈ) ெநாதி ைப 

 

5. What type of colloid is an aerosol? 
  a) Solid in gas    (b) Gas in solid or fluid 
          c) Fluid in gas    (d) Fluid or solid in gas 

 

     எ வைக  ம  சி  படல  என ப கிற ?  
(அ) திட நிைல வா     (ஆ) திட அ ல  திரவ நிைல வா  
(இ) திரவ நிைல வா                                 (ஈ) இைவ எ  இ ைல 

6. Which of the following are the primary causes of water pollution? 
(a) Plants     (b) Animals 
(c) Human activities    (d) None of these 

    த ணீ  மா ப வத  கிய காரண  எ ன? 
(அ) தாவர க     (ஆ) வில க  
(இ) மனித ெசய பா க    (ஈ) இைவ எ  இ ைல 

7. The main sources of Arsenic in water are  
(a) Floods     (b) Fertilizers 
(c) Industrial waste    (d) Both b and c 

     நீாி  காண ப  ஆ சனி  உேலாக தி  ஆதார க  யாைவ?  

(அ) ெவ ள     (ஆ) உர க  
(இ) ெதாழி சாைல கழி க   (ஈ) ஆ ம  இ  

8.  By-products generated during the rectification of bioethanol is utilized as 
(a) Sheep feed    (b) Cow feed 
(c) Dog feed     (d) Pig feed 

உயிாிஎ தனா  சாிெச ய ப  ேபா  உ ப தி ெச ய ப  உபெபா க  
எவ றி  பய ப த ப கி றன? 

(அ) ஆ  தீவன     (ஆ) ப தீவன  
(இ) நா  தீவன     (ஈ) ப றி தீவன  

9. Which of the following is NOT a feature of a persistent organic pollutant? 
(a) It can't be transported over long distances  
(b) It stays in the environment for a long time 
(c) It harms the environment, wildlife, and humans 
(d) It accumulates in the food chain 
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பி வ  அ ச களி  எ  நிைலயான காிம மா ெபா ளி  ஒ  அ சமாக 
இ ைல? 

(அ) நீ ட ர களி  அைத ெகா  ெச ல யா  
(ஆ) இ  நீ ட காலமாக ழ  உ ள . 
(இ) அ  ற ழ , வன உயி க , மனித கைள  பாதி கிற  
(ஈ) உண  ச கி யி  அ  விகிற  

 

10. Which of the following is not an organic pollutant? 
           (a) Insecticides     (b) Dioxins 
           (c) Polychlorinated biphenyls                   (d) Oxygen 
 

பி வ  எைவ காிம மா ெபா ளாக இ ைல?  
(அ) சி ெகா க     (ஆ) ைடயா சி  
(இ) பா ேளாாிேன ட  ைபஃெபைன க  (ஈ) ஆ சிஜ  

 

11. Which of the following is used in the biodegradation of xenobiotics? 
            (a) Enzymes      (b) Chemicals 
            (c) Physical sorting     (d) PAHs 

பி வ வனவ றி  எைவ அய யிாிகளி  உயிாிவழி  சிைதவி  
பய ப த ப கி றன? 

(அ) ெநாதிக      ( ஆ) இரசாயன க  
(இ) இய  வைக ப த     (ஈ) பி ஏ எ  

 

12. The compounds which do not get degraded under any circumstances are called  
           (a) Recalcitrant     (b) Persistent 
           (c) Mineralization         (d) Bioaccumulation 

எ த நிைலயி  சிைதவைடயாத ேச ம க  எ வா  
அைழ க ப கி றன? 

(அ) ாிகா சி ெர     (ஆ) நீ த  
(இ) கனிமமயமா க     (ஈ) உயிாிய  திர சி 

 

13. All of the following are reasons for selective toxicity except 
          (a) Transport differences between cell  
          (b) Biochemical differences between cell 
          (c) Cytology of male neurons versus female neurons 
          (d) Cytology of plant cells versus animal cells 
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ஏேத  ஒ ைற  தவிர பி வ வன அைன  ேத ெத க ப ட 
ந த ைம  காரண களா  

(அ) உயிர க கிைடயிலான ேபா வர  ேவ பா க  
(ஆ) உயிர க கிைடயிலான உயி ேவதியிய  ேவ பா க  
(இ) ஆ  நர ப க  ம  ெப  நர ப களி  உயிர விய  
(ஈ) தாவர உயிர க  ம  வில  உயிர க  மீதான உயிர விய  

 

14. The LD50 is calculated from  
           (a) A quantal dose-response curve (b) A hormesis dose-response curve 
           (c) A graded dose-response curve (d) A log-log dose-response curve 

உயி ேபா  அள  50 எ வா  கண கிட ப கிற ? 
(அ) ஒ  வா ட  ந ெபா ளி  அள  ல க  வைள  
(ஆ) ஒ  ஹா ேமா  ந ெபா ளி  அள  ல க  வைள  
(சி) ஒ  ப ப யான அள  ல க  வைள   
(ஈ) ஒ  மட ைக-மட ைக அள  ல க  வைள  

15. The TD1 / ED99 is called 
          (a) Margin of safety    (b) Therapeutic index 
          (c) Potency ratio    (d) Efficacy ratio 
TD1 / ED99 என அைழ க ப வ  

(அ) பா கா  வர    (ஆ) சிகி ைச கான ெபா ளட க  
(இ) த தி விகித     (ஈ) ெசய திற  விகித  

16. Eco-toxicology is the study of  
          (a) Chemical interactions of organism and environment  
           (b) Physical interactions of organism and environment 
           (c) Thermal interactions of organism and environment  
          (d) Biological interactions of organism and environment 
 

ழ  ந யிாிய  க வியான   
           (அ) உயிாின ம  ழ  இரசாயன இைடவிைனக  
          (ஆ) உயிாின ம  ழ  இய பிய  ெதாட க  
          (இ) உயிாினம  ழ  ெவ ப ஒ கிைண  
          (ஈ) உயிாின ம  ழ  உயிாிய  ெதாட க  
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17. One of the requirements of bioaccumulation is: 
            (a) The toxic chemical is stable 
             (b) The toxic chemical dissolves in water 
             (c) The toxic chemical is needed by the organism 
             (d) The toxic chemical is stationary 

உயிாிய  திர சி  ேதைவயான ஒ : 
(அ) ந த ைம வா த இரசாயன களி  நிைல த ைம  
(ஆ) ந த ைம வா த இரசாயன க  நீாி  கைரகி றன 
(இ) ந  இரசாயனமான  உயிாின தா  ேதைவ ப கிற  
(ஈ) ந த ைம ெகா ட இரசாயன க  நிைலயானைவ 

 

18. The build-up of a toxic chemical as it goes up a food chain is: 
          (a) Biomagnification only   (b) Bioaccumulation only 

(c) Both biomagnification and bioaccumulation 
(d) Neither bioaccumulation nor biomagnification 

உண  ச கி யி  அதிகாி  ந த ைம வா த இரசாயன  
க மானமான   

(அ) உயி வழி ெப க   
(ஆ) உயிாிய  திர சி 
(இ) உயி வழி ெப க  ம  உயிாிய  திர சி ஆகிய இர  
(ஈ) உயி வழி ெப க  அ ல  உயிாிய  திர சி 

19. PPM means:  
(a) Photosynthetic particle mass   (b) Parts per meter 
(c) Particles per million    (d) Parts per million 

      PPM எ றா : 
(அ) ஒளி ேச ைக க  விய   (ஆ) ஒ  மீ ட  சில ப திக  
(இ) ஒ  மி ய  க க   (ஈ) ஒ  மி ய  பாக க  

20. What do the arrows in a food web represent?  
(a) The flow of water through food web 
(b) The flow of energy through food web 
(c) Organisms that are autotrophs 
(d) Feeding pathway of an organism 
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உண  வைலயி  உ ள அ க  எைத  றி கி றன? 
(அ) உண  வைல ல  த ணீ  ஓ ட  
(ஆ) உண  வைல ல  ஆ ற  ஓ ட  
(இ) த ட யிாி 
(ஈ) ஒ  உயிாின தி  உண  வழி 

SECTION - B /  ப தி - ஆ 
Answer All the questions :                                                                          (5 X 5 = 25) 
அைன  வினா க  விைடயளி க: 
21. (a) Why is sterilization of culture media important? 
       வள  ஊடக தி  ெதா நீ க  ஏ  இ றியைமயாத ? 

 OR 
  (b) Write a note on the extracellular enzymes of pathogenic bacteria. 

       ேநா கி மிகளி  காண ப  ற உயிர  ெநாதிக  ப றி     றி  வைரக.  
22. (a) What is biogas? Explain. 
       உயிாிய வளிம  எ றா  எ ன? விள க . 

        OR 
   (b) Write a short note on the use of MPN technique. 
  MPN ப ைத  பய ப வ  றி  சி  றி  வைரக. 
 

23. (a) What are xenobiotics? Explain with examples. 
       அய யிாிக  எ றா  எ ன? உதாரண க ட  விள க. 
           OR 
      (b) Write a note on bioindicators of air pollution.  
      கா  மா பா ைன  க டறி  உயி  கா க  றி  ஒ  றி  வைரக. 
 
24. (a) What are toxicants? Describe the types of toxicants. 
      ந ெபா க  எ ன? ந த ைமயி  வைககைள விவாி க . 
      OR 
      (b) Write a note on dose-effect relationship. 
      ம தள -தா க  இைடேயயான ெதாட  றி  ஒ  றி  வைரக. 
 
25. (a) What is the purpose of biotransformation in the environment? 
       ழ  உயிாிய  உ மா ற  எ பத  ேநா க  எ ன? 

 OR 
   (b) Write a short note on the use of biomonitoring. 

       உயிாி  க காணி பி  பய பா  றி  ஒ  சி  றி  வைரக.  
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SECTION - C  / ப தி  - இ 
 

Answer Any Three the questions                                           (3 X 10 = 30) 
 வினா க  ம  500 ெசா க  மிகாம  விைட எ க. 

 
26. What is the concept of virulence? Explain the virulence factors. 
     ாிய த ைமயி  க  எ ன? ாிய தி கான காரணிகைள விள க. 
 
27. Describe the applications of fungi in solid waste decomposition.  
      திட கழி  சிைதவி  ைசகளி  பய பா கைள விவாி க . 
 
28. Elaborate on the role of Biotechnology in hazardous waste management. 
      தீ  விைளவி  கழி  ேமலா ைமயி  உயிாிய  ெதாழி ப தி  ப  

றி  விாிவாக விள க. 
 
29. Describe probit analysis in toxicology.  
      ந விய  பய ப த ப  உ ைம  ப பா ைவ விவாி க . 
 
30. Elaborate on the sources of chemical contaminants in food.  
      உணவி  காண ப  இரசாயன மா பா கான காரண கைள  விாிவாக 

விள க. 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

பதுகல அியினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021  -  பதாநாண்டு பதல் ருயம் 

துல: சுற்ரச்சூமல் நற்ரம் பலிலக அியினல் 

தாள்: சுற்ரச்சூமல் தயதினினல் 

காம்: 3 நணி                  உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருயிலடத் பதாிவு யிாக்கள்: 

1. கலபசலில் உள் கலபபாருின் தநால்கின் எண்ணிக்லகக்கும் கலபசலில் ருநனுக்கும் 

உள் யிகிதத்லத குிப்து. 

(அ) M  (ஆ) m   (இ) N   (ஈ) nm 

The number of Moles of solution per litre of solution is denote as ________________ 

(a) M  (b) m   (c) N   (d) nm 

2. கலபசல் பழுயதும் சீபா கலய நற்ரம் ண்புகள் உள் கலபசல் _________ எ 

அலமக்கப்டுகிது? 

(அ) டித்தா கலபசல்   (ஆ) ஒருடித்தா கலபசல் 

(இ) ிலவுற் கலபசல்   (ஈ) நிலக ிலவுற் கலபசல் 

The solution with uniform composition and properties throughout the solution are termed as 

______________ 

(a) Heterogenous solution   (b) Homogenous solution 

(c) Saturated solution   (d) Super saturated solution 

3. பயப் இனக்கயினலின் இபண்டாயது யிதினின்டி ிபஞ்சத்தின் சிதம் (அ) உலதி 

எப்தாதும் தன்ிச்லசனா பசனல்பலலன  ___________ 

(அ) அதிகாிக்கிது    (ஆ) குலக்கிது 

(இ) சநிலலன பாநாிக்கும்  (ஈ) இபட்டிப்பு ஆக்குகிது 

According to the second Law of thermodynamics entropy of the universe is always 

____________ for a spontaneous process 

(a) increases    (b) decreases  

(c) Maintains equilibrium   (d) doubles 

4. 4G எதிர்நலனாக இருந்தால் பசனல்பல தன்ிச்லசனாக ிகழும் நற்ரம் இது ____________ 

எக் குிப்ிடப்டுகிது. 

(அ) பயப் உநிழ்யில   (ஆ) பயப்ம் பகாள்யில 

(இ) இயச ஆற்ல்    (ஈ) சாதகநற் எதிர்யில 

If 4G is negative, the process will occur spontaneously and referred as ______________ 

(a) Exergonic (b) Endergonic (c) free energy  (d) unfavourable reaction 

 

ாடக் குிபட்டு எண் 
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5. 0.2 m க்கும் குலயா யிட்டம் பகாண்ட இனற்லகனா கூழ்ந அவு துகள்கள் எவ்யார 

அலமக்கப்டுகிது. 

(அ) ஏதபாசால் (ஆ) அல்பதடா (இ) அய்க்கன்  (ஈ) தண்துகள்கள் 

Colloidal size particles of natural origin with a diameter less than 0.2 m are called ________ 

(a) Aerosols  (b) Albedo  (c) Aitkin  (d) Particulates 

6. பூநினின் யிநண்டத்தின் பயிப்புப்குதி எது? 

(அ) ட்தபாதாஸ்ினர்(அடியிநண்டம்) (ஆ) எக்தசாஸ்ினர் 

(இ) Thermosphere (பயப்யிநண்டம்)(ஈ) யான் ஆன் கதிர்வீச்சு யலனம் 

Which is the outermost part of the Earth’s atmosphere? 

(a) Troposphere    (b) Exosphere 

(c) Thermosphere    (d) Van Allen Radiation Belt 

7. ின்யரும் காபணிகில் எது யிநண்டத்தின் புதின அடுக்கின் ஆபம்த்தில 

தீர்நாிக்கின்து? 

(அ) பயப்ில நாற்ம்   (ஆ) அழுத்தம் நாராடு 

(இ) தூபம்     (ஈ) அதில் உள் கலய 

Which of the following factor determines a new layer in the atmosphere? 

(a) temperature (b) pressure variation (c) distance  (d) composition 

8. ஓதசான் டம் எங்தக காணப்டுகிது? 

(அ) ஸ்ட்தபதடாஸ்ினர்   (ஆ) நீதசாஸ்ினர் 

(இ) பதம்தநாஸ்ினர்   (ஈ) ட்தபாதாஸ்ினர் 

Where is the ozone layer found? 

(a) Stratosphere (b) Mesosphere (c) Thermosphere (d) Troposphere 

9. ீர் பக்கூில் உள் H-O-H ிலணப்ின் தகாணம் என்? 

(அ) 360o  (ஆ) 105o  (இ) 180o  (ஈ) 205o 

What is the H-O-H bond angle in a water molecule? 

(a) 360o  (b) 105o  (c) 180o  (d) 205o 

10. ீர் ஒரு சிந்த கலபப்ான், ஏபில்  

(அ) ீர் என்து உகாயின கலபப்ான் 

(ஆ) துருயத்தன்லந நற்ரம் H ிலணப்புகல உருயாக்கும் திால் 

(இ) இது ீர்ந ிலனில் இருப்தால் 

(ஈ) தநத உள் அலத்தும் 

Water is an excellent solvent, because 

(a) Water is the Universal solvent  (b) Polarity and ability to form hydrogen bond 

(c) Since H is in the aqueous phase (d) All the above 

11. உனிாி ஆக்வஜன் ததலய (BOD) நலபகநாக _____________ குிக்கிது. 

 (அ) ஆக்வஜன் இருப்பு   (ஆ) காிநங்கள் இருப்பு 

(இ) உனிாிங்கின் இருப்பு  (ஈ) Co2 இருப்பு 
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Biological oxygen demand (BOD) indicates indirectly the _________ 

(a) Presence of Oxygen   (b) Presence of organics 

(c) Presence of organisms  (d) Presence of Co2 

12. ஒரு பாருின் 1 பதல் 1000 nm (10-9 m) யலபனிா கலபனாத துகள்கள் நற்பாரு 

பாருில் பதாங்கல் கலபசல்கள் இவ்யார அலமக்கப்டுகிது. 

 (அ) கலபசல் (ஆ) பதாங்கல் கலபசல் (இ) கூழ்நங்கள் (ஈ) டிநா கலபசல்கள் 

Mixtures in which microscopically dispersed insoluble particles ranging between 1 to 1000 nm 

(10-9 m) of one substance are suspended in another substance is known as _________ 

(a) Solution  (b) Suspension (c) Colloids  (d) Heterogeneous solution 

13. புலதடிய எாிபாருள்கள் என்து _____________ 

 (அ) புதுப்ிக்கத்தக்கது   (ஆ) புதுப்ிக்க படினாதது 

(இ) யற்ாதது    (ஈ) யநாது 

Fossil fuels are ______________ 

(a) Renewable  (b) non renewable (c) inexhaustible (d) bountiful 

14. ின்யரும் உபங்கில் எது நண்ணில் அநித்தன்லநலன உற்த்தி பசய்கிது? 

 (அ) அம்தநாினம் சல்தட்  (ஆ) தசாடினம் லட்தபட் 

(இ) கால்சினம் அம்தநாினம் லட்தபட் (ஈ) கால்சினம் லட்தபட் 

Which of the following fertilizer produce acidity in soil? 

(a) Ammonium Sulphate   (b) Sodium Nitrate 

(c) Calcium Ammonium Nitrate  (d) Calcium Nitrate 

 

II. பாருத்துக: 

15. (அ) காபஉதாகங்கள்  - 1) இயற்ில் 3 எக்ட்பான்கள் பயிப்பு  

    சுற்ரப்ாலதனில் இருக்கும் 

(ஆ) பதாகுதி III திநங்கள்  - 2) உதாக அதாக ண்புகள் காணப்டும் 

(இ) பதாகுதி v திநங்கள்  - 3) திந அட்டயலணனின் குழு 1 இன் ிபதா  

    துலணக் குழுயின் உதாகங்கள் 

(ஈ) பஜர்நாினம்   - 4) -3, +3 நற்ரம் A+5 ஆக்சிஜதற்  

                                                                        ிலகல   பயிப்டுத்தும் 

அ) 2 3 1 4  ஆ) 2 3 1 4  இ) 1 2 3 4  ஈ) 3 4 1 2 

 

(a) Alkalimetals   - i) has 3 electrons in their outer orbit 

(b) Group III elements  - ii) has both metal and non metal properties 

(c) Group V elements  - iii) Metals of the sub group of group 1 in the  

    periodic table 

(d) Germanium   - iv) Exhibit -3, +3 and +5 oxidation states 

a) 2 3 1 4  b) 2 3 1 4  c) 1 2 3 4  d) 3 4 1 2 
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16. (அ) ஜிப்சம்    - 1) Fe (OH)3 

(ஆ) கால்லசட்   - 2) CaSo4 

(இ) கிப்லசட்   - 3) CaCo3 

(ஈ) பெபநட்லடட்   - 4) Al(OH)3 

அ) 3 4 1 2  ஆ) 2 3 1 4  இ) 2 3 4 1  ஈ) 2 4 1 3 

(a) Gypsum    - i) Fe (OH)3 

(b) Calcite    - ii) CaSo4 

(c) Gibbsite    - iii) CaCo3 

(d) Hematite    - iv) Al(OH)3 

a) 3 4 1 2  b) 2 3 1 4  c) 2 3 4 1  d) 2 4 1 3 

17. ின்யருயயற்ரள் எது குலக்கும் சர்க்கலப? 

(அ) லடலெட்பாக்சி அசிட்தடான்  (ஆ) எாித்ரூதாஸ் 

(இ) குளுக்தகாஸ்    (ஈ) தநத உள் அலத்தும் 

Which of the following is / are reducing sugar 

(a) Dihydroxy acetone    (b) Erythrulose  

(c) Glucose     (d) All of the above 

18. புபதங்கின் இனற்லகத் தன்லநலன சிலதப்தில் ின்யரும் காபணிகில் எது பாரப்ல்? 

(அ) பயப்ில (ஆ) pH  (இ) கலபப்ான்கள் (ஈ) தநற்கூின எதுவுநில்ல 

Which of the following factors is not responsible for the denaforation of proteins? 

(a) Temperature   (b) pH   (c) Solvents  (d) None of the above 

19. யிநண்ட அடுக்குகின் சாினா யாிலசலன கண்டுிடி. 

(அ) பதர்தநாஸ்ினர், ஸ்ட்தபட்தடாஸ்ினர், ட்தபாதாஸ்ினர், நீதசாஸ்ினர் 

(ஆ) ட்தபாதாஸ்ினர், பதர்தநாஸ்ினர், நீதசாஸ்ினர், ஸ்ட்தபாட்தடாினர் 

(இ) ட்தபாதாஸ்ினர், நீதசாஸ்ினர், ஸ்ட்தபட்தடாஸ்ினர், பதர்தநாஸ்ினர் 

(ஈ) ட்தபாதாஸ்ினர், ஸ்ட்தபட்தடாஸ்ினர், நீதசாஸ்ினர், பதர்தநாஸ்ினர் 

Idenfity the correct sequence of atmosphere layers 

(a) Thermosphere, Stratosphere, Troposphere, Mesosphere 

(b) Troposphere, Thermosphere, Mesosphere, Troposphere 

(c) Troposphere, Mesosphere, Stratosphere, Thermosphere 

(d) Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere  

20. ஒியில கிபாா (Grana) யில் லடபரகிது. 

(அ) சாி  (ஆ) தயர 

Light reaction takes place in Grana. 

(a) True  (b) False 
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குதி – ஆ 

(யிக்க பல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:       (5 x 5 = 25) 

21. (அ) KSP என்ால் என்? யிக்குக.  

      What is KSP? Explain. 

(அல்து) 

(ஆ) தயதிச் சநில ற்ி சிர குிப்பு எழுதுக.  

        Write a short note on Chemical equilibrium. 

22. (அ) ஆக்சிஜன் நற்ரம் ஓதசான் தயதினினல யிக்குக.  

       Illutrate oxygen and Ozone Chemistry. 

(அல்து) 

(ஆ) PAN என்ால் என்? PAN எவ்யார உருயாகினது? 

 What is PAN? How does PAN form? 

23. (அ) COD நற்ரம் BODலன தயரடுத்திக் காட்டுக.  

        Distinguish between COD and BOD. 

(அல்து) 

(ஆ) ீர் சுமற்சிலனப் ற்ி எழுதுக. 

 Write a note on the hydrological cycle. 

24. (அ) நண் உருயாதல் என்ால் என்?  

       What is Pedogenic? Explain. 

(அல்து) 

(ஆ) லட்பஜன் ாலதகலபெம் அதன் பக்கினத்துயத்லதபெம் பதிவுடுத்துக. 

Clarify Nitrogen Pathways and their importance  

25. (அ)  கார்தாலெட்தபட்டுகல யலகப்டுத்தி ஒவ்பயாரு யலகக்கும் எடுத்துக்காட்டுகல  

பகாடுத்து யிக்குக.  

 Classify carbohydrates and give examples for each types. 

(அல்து) 

(ஆ) புபதங்கின் உனிாினல் பசனல்ாடுகல சித்தாிக்கவும். 

Depict the biological functions of Proteins. 

குதி – இ 

(யிக்க பல யிாக்கள்) 

எலயதனனும் பன்ர யிாக்களுக்கு நட்டும் 500 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க: (3x10 = 30) 

26. கிப்ஸ் ஆற்ல் ற்ி யிாியாக யிக்குக. 

Explain in detail on Gibbs energy. 

27. யிநண்ட அடுக்குகின் அலநப்பு நற்ரம் பசனல்ாடுகல யிக்குக. 

Describe the structure and functions of atmosphere. 

28. ீாினல் சுமற்சி நற்ரம் ீாின் பக்கினத்துயத்லத யிக்குக. 

Illustrate the hydrological cycle and the importance of water. 

29. நண்ணின் இனற்ினல் தயதினினல் ண்புகலப் ற்ி யிாியாக எழுதவும். 

Write a detail note on Physico - chemical properties of soil. 

30. TCA(டி.சி.எ) சுமற்சிலன யிாியாக யிக்குக. 

Explicate the TCA Cycle. 

 

------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

பதுகல அியினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – பதாநாண்டு பதல்ருயம் 

துல: சுற்றுச்சூமல் நற்றும் பலிலக அியினல்  

தாள்: சூமல் சுற்றுா நற்றும் யயிங்கு தநாண்லந (யிருப்ப்ாடம்) 

தபம்: 3 நணி        உனபவுநதிப்பண்: 75 

  Sec-A /குதி - அ 

Answer all questions /அலத்துயிாக்கலக்கும்யிலடனிக்க:   (20X1=20) 

I. Choose the best answer: 

1. The first deliberate Eco-tourism destination in India? 

a) Thenmala  b) Neyyar  c) Kumarakam  d) None of these 

இந்தினாயில் பதாயது திட்டநிடப்ட்ட சூமல் சுற்றுாத்தம்? 

அ) பதன்நல ஆ) பய்னாறு  இ) குநபகம்  ஈ) இலய துவுநில்ல 

2. Which year is taken into consideration as global year of Eco-tourism? 

a) 1991  b) 2005  c) 2002  d) 2003 

சூமல் சுற்றுாயின் சர்யததச ஆண்டாக ந்த ஆண்டு கருதப்டுகிது? 

அ) 1991  ஆ) 2005  இ) 2002  ஈ) 2003 

3. How many Wild lifestyles Sanctuaries are located in India? 

a) 400  b) 1000  c) 446   d) 12 

இந்தினாயில் த்தல யயிங்கு சபணானங்கள் உள்? 

அ) 400   ஆ) 1000   இ) 446   ஈ) 12 

4. Which is the startregion of Eco-tourism? 

a) Nagaland b) Kenya c) Uganda  d) Galapagos Islands 

சூமல்சுற்றுாயின் ிப்ிடம் து? 

அ) ாகாாந்து ஆ) பகன்னா இ) உகாண்டா  ஈ) கதகாஸ் தீவுகள் 

5. Wildlife generally refers to all species of 

a) Mammals  b) Birds  c) Reptiles  d) All of the above 

யயிங்கு ன்து பாதுயாக இந்த அலத்து இங்கலபெம் குிக்கிது. 

அ) ாலூட்டிகள் ஆ) லயகள்  இ) ஊர்ய ஈ) தநத உள் அலத்தும் 

6. Which year published Eco-tourism principles and guidelines by ministry of tourism and 

Government of India? 

a) 2002  b) 2010  c)1998   d) 1990 

சுற்றுா அலநச்சகம் நற்றும் இந்தின அபசாங்கத்தால் சூமல் சுற்றுா பகாள்லககள் நற்றும் 

யமிகாட்டுதல்கள் ந்த ஆண்டு பயினிட்டது? 

அ) 2002   ஆ) 2010   இ) 1998   ஈ) 1990 

ாடக் குிபட்டு ண் 
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7. Which of the following is the matching pair of a sanctuary and its main protected wild 

animal? 

a) Kaziranga-Musk deer b) Gir-Lion  c) Sunderban-Rhino d) all of these 

ின்யருயயற்ில் ந்த சபணானம் நற்றும் அதன் பக்கின ாதுகாக்கப்ட்ட 

யயிங்கு பாருந்தக்கூடினது? 

அ) காசிபங்கா-கஸ்தூாிநான்  ஆ) கிர்-சிங்கம்  

இ) சுந்தர்ன்-காண்டாநிருகம்  ஈ) இலயஅலத்தும் 

8. Which of the following is mainly responsible for the extinction of wild life? 

a) Pollution of air and water  b) hunting of flesh 

c) Destruction of habitats   d) all of these 

ின்யருயயற்ில் து பக்கினநாக யஉனிாிங்கின் அமிவுக்குக் காபணம்? 

அ) காற்று நற்றும் ீர் நாசுாடு  ஆ) சலத தயட்லட 

இ) யாழ்யிடங்கின் அமிவு  ஈ) இலய அலத்தும் 

9. Which Eco‐Tourism reserves is salt tolerant Eco-system in tropical & Sub‐tropical region? 

a) Coral reefs  b) Deserts  c) Mangroves  d) None of these 

பயப்நண்ட நற்றும் துலணபயப்நண்டப் குதினில் உப்புச் சகிப்புத்தன்லநக் 

பகாண்ட சூமல்-சுற்றுா து? 

அ) யப்ாலகள்   ஆ) ாலயங்கள்   

இ) அலனாத்திக் காடுகள்   ஈ) இலய துவுநில்ல 

10. Some of the most threatened species are found in Asia. 

a) True   b) False 

நிகவும் அச்சுறுத்தப்ட்ட சி இங்கள் ஆசினாயில் காணப்டுகின். 

அ) சாி   ஆ) தயறு 

11. When did World Wild Fund for Nature-India (WWF-India) establish? 

a) 1956  b) 1969  c) 1976  d) 1997 

உக இனற்லகக்கா ிதினம் - இந்தினா (WWF-இந்தினா) ப்தாது ிறுயப்ட்டது? 

அ) 1956   ஆ) 1969   இ) 1976   ஈ) 1997 

12. When is World Wildlife Week observed? 

a) The first week of September  b) Second week of September 

c) Second week of October  d) Last week of October 

உக யயிங்கு யாபம் ப்தாது கலடப்ிடிக்கப்டுகிது? 

அ) பசப்டம்ர் பதல் யாபம்  ஆ) பசப்டம்ர் இபண்டாயது யாபம் 

இ) அக்தடார் இபண்டாயது யாபம் ஈ) அக்தடார் கலடசி யாபம் 

13. Nature tourism products include visit to natural resources and natural environment. 

a) True   b) False 

இனற்லகச் சுற்றுா தனாாிப்புகில் இனற்லகயங்கள் நற்றும் இனற்லகச் சூமலுக்கா 

யருலக ஆகினலய அடங்கும். 

அ) சாி   ஆ) தயறு 
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14. Which year Wildlife Protection Act was implemented in India? 

a) 1970  b) 1971  c) 1972  d) 1973 

இந்தினாயில் ந்த ஆண்டு யயிங்கு ாதுகாப்புச் சட்டம் அநல்டுத்தப்ட்டது? 

அ) 1970   ஆ) 1971   இ) 1972   ஈ) 1973 

15. Which of the following vertebrates have the highest number of endangered species? 

a) Fishes  b) Birds  c) Reptiles  d) Mammals 

ின்யரும் பதுபகலும்புகில் து அதிக ண்ணிக்லகனிா அமிந்துயரும் 

உனிாிங்கலக் பகாண்டுள்து? 

அ) நீன்கள்  ஆ) லயகள்  இ) ஊர்ய  ஈ) ாலூட்டிகள் 

16. Hunting is one of the tools in wildlife management. 

a) True   b) False 

யயிங்கு தநாண்லநக்கா கருயிகில் தயட்லடபெம் ஒன்று. 

அ) சாி   ஆ) தயறு 

17. Match the following wildlife sanctuary with their location. 

1. Bandipur National Park  i) Uttarakhand 

2. Kaziranga National Park  ii) Karnataka 

3. Jim Corbett National Park  iii) Assam 

4. Ranthambore National Park iv) Rajasthan 

a) ii, iii, iv, i   b) iv, i, iii, ii  c) i, ii, iv, iii  d) iii, i, ii, iv 

ின்யரும் யயிங்கு சபணானத்லத அயற்ின் இருப்ிடத்துடன் பாருத்தவும். 

1. ந்திப்பூர் ததசின பூங்கா  i) உத்தபகாண்ட் 

2. காசிபங்கா ததசின பூங்கா  ii) கர்ாடகா 

3. ஜிம்கார்பட் ததசின பூங்கா iii) அசாம் 

4. பந்தம்பூர் ததசின பூங்கா  iv) பாஜஸ்தான் 

அ) ii, iii, iv, i  ஆ) iv, i, iii, ii  இ) i, ii, iv, iii  ஈ) iii, i, ii, iv 

18. Match the following organisms with their category of existence. 

1. Black buck   i. Extinct 

2. Asiatic elephant  ii. Rare 

3. Himalayan brown beard iii. Endangered 

4. Pink head duck   iv .Vulnerable 

a) iii, iv, ii, i  b) ii, iii, i, ii  c) iv, i, iii, ii  d) i, iii, iv, i 

ின்யரும் உனிாிங்கல அயற்ின் ிாிவு யலகபெடன் பாருத்தவும். 

1. கலநான்   i. அமிந்துதாது 

2. ஆசினனால   ii. அாிதா 

3. இநனநல ழுப்புக் கபடி iii. அருகியரும் 

4. இஞ்சியப்புதல யாத்து iv. ாதிக்கக்கூடினது 

அ) iii, iv, ii, i  ஆ) ii, iii, i, iv  இ) iv, i, iii, ii  ஈ) i, iii, iv, i 

19. The Indian government is undertaking many efforts for conservation of its wildlife. 

a) True   b) False 
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இந்தின அபசு யயிங்குகலப் ாதுகாப்தற்காக  பனற்சிகல தநற்பகாண்டு 

யருகிது. 

அ) சாி   ஆ) தயறு 

20. Man and the Biosphere programme (MAB) was launched by 

a) Government of India   b) IUCN 

c) UNESCO    d) WWF 

நிதன் நற்றும் உனிர்க்தகாத் திட்டம் (MAB) தன்பம் பதாடங்கப்ட்டது. 

அ) இந்தின அபசு  ஆ) IUCN  இ) UNESCO   ஈ) WWF 

 

Sec- B / குதி – ஆ 

Answer all the questions:         (5X5=25) 

அலத்து யிாக்கலக்கும் 250 பசாற்கலக்கு நிகாநல் யிலட ழுதுக.  

21. a) What is Heritage tourism? Explain it? 

ாபம்ாின சுற்றுா ன்ால் ன்? யிக்குக. 

(Or) 

     b) Write short note on concept of ecosystem? 

சுற்றுச்சூமல் அலநப்பு ற்ின சிின குிப்ல ழுதுக. 

22. a) Write about coastal eco-tourism? 

கடதாப சூமல் சுற்றுா குித்து ழுதுக. 

(Or) 

b) What are the importance of Biosphere Reserves? 

உனிர்க்தகாக் காப்கங்கின் பக்கினத்துயம் ன்? 

23. a) Give the list of organization has involved in ecotourism? 

சூமல்சுற்றுாயில் ஈடுட்டுள் ிறுயங்கின் ட்டினலக் பகாடு? 

(Or) 

b) Briefly explain about the benefits of ecotourism? 

 சூமல்சுற்றுாயின் ன்லநகள் ற்ி சுருக்கநாக யிக்குக. 

24. a) List the goals of wildlife management? 

 யயிங்கு தநாண்லநனின் இக்குகலப் ட்டினலிடுக. 

(Or) 

b) What are all the tools used in data collection of wildlife management? 

யயிங்கு தநாண்லநனின் தபவு தசகாிப்ில் னன்டுத்தப்டும் கருயிகள் 

ன்பன்? 

25. a) Write about the Wildlife (protection) Act, 1972? 

யயிங்குப் ாதுகாப்புச் சட்டம், 1972 ற்ி ழுதுக. 

(Or) 

b) Give a short note on wildlife management units? 

யயிங்கு தநாண்லந அகுகள் ற்ி ஒரு சிறுகுிப்ல தருக. 
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Sec-C / குதி – இ 

Answer any three questions:       (3X10=30) 

பன்றுயிாக்கலக்குநட்டும் 500 பசாற்கலக்குநிகாநல்யிலடழுதுக.  

26. How eco-tourism is used to protect wildlife? Explain? 

யயிங்குகலப் ாதுகாக்க சூமல்சுற்றுா வ்யாறு னன்டுகிது ன்லத 

யிக்குக. 

27. What are the objectives and types of ecotourism? 

சூமல் சுற்றுாயின் தாக்கங்கள் நற்றும் யலககள் ன்? 

28. What are the factors affecting wildlife management? Describe. 

யயிங்கு ிர்யாகத்லதப் ாதிக்கும் காபணிகள் ன்? யியாிக்க. 

29. Give the detailed notes on wildlife conservation projects in India. 

இந்தினாயில் யயிங்குப் ாதுகாப்புத் திட்டங்கள் ற்ின யிாியா குிப்புகலத் 

தருக. 

30. Describe the impacts of eco-tourism activities on wildlife? 

யயிங்குகில் சூமல்சுற்றுா டயடிக்லககின் தாக்கங்கல யியாிக்க. 

 

-------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு இபண்டாம் ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: தகயல் ததாடர்பு ததாமில்நுட்த்தின் நாறுில குித்த புாிதல் 

காம்: 3 நணி                      உனபவு நதிப்தண்: 75 

குதி – அ / Part - A 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:                 (20 x 1 = 20) 

 
1. fhl;rp-Nfs;tp fUtpfspd; Kf;fpa gad; vd;d?               

(m) fw;wypy; khztHfis <LgLj;Jjy;. 
(M) tpisahl;L top fw;wiy mspj;jy;.  
(,) tFg;G Neuj;ij Fiwj;jy;. 
(<) MrpupaHfspd; Ntiyg; gSitf; Fiwj;jy;. 
 
What is the main purpose of Audio-Visual aids?               

a) To make learning engaging. 

b) To provide Playful learning 

c) To reduce class hours. 

d) To reduce workload of teachers. 

 

2. fzpdptopf; fw;gpj;jypd; nfhs;if ahJ? 
(m) Mf;fepiyAWj;jf; nfhs;if 
(M) nray;gL Mf;fepiyAWj;jf; nfhs;if 
(,) jhHz;ilf; Kad;W jtwp fw;wy; nfhs;if 
(<)  epuy;topf; fw;wy; nfhs;if 
 
What is the principle of Computer assisted Instruction? 

a) Classical Conditioning 

b) Operant Conditioning 

c) Thorndike Trial and Error principle 

d) Programmed Conditioning 

 

3. URL vd;gJ 

(m)  rPuhd ts ,Ug;gplk; 
(M) rPuhd gjpT ,Ug;gplk; 
(,) xUq;fpize;j gjpT ,Ug;gplk; 
(<) jilaw;w gjpT ,Ug;gplk; 
 
URL stands for  

a) Uniform Resource Locator 

b) Uniform Record Locator 

c) Unified Record Locator 

d) Uninterrupted Record Locator 

 

ாடக் குியீட்டு எண் 

SBICTS 
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4. fPo;fz;ltw;wpy; vJ fy;tp El;gtpaypd; gz;G my;y? 
(m) ,J mwptpay; mwptpd; gad;ghl;il mbg;gilahff; nfhz;lJ. 
(M) ,J Fwpf;Nfhs; rhHe;j fw;gpj;jy; nray;Kiwia cUthf;f cjTfpwJ. 
(,)  tFg;giw #o;epiyia fl;Lg;gLj;j Cf;fgLj;JfpwJ. 
(<)  ,J fw;gpj;jy; nray;Kiwia rypg;g+l;LfpwJ. 
 
Which of the following is not the characteristics of Educational Technology 

a) It is based on the application of scientific knowledge. 

b) It helps to make the teaching process as per objective 

c) It encourages learning by controlling the environment. 

d) It makes the teaching process monotonous 

 

5. fPo;fz;ltw;wpy; vJ fy;tp rhHe;j jfty; njhopy;El;gj;jpd; Kd;Djhuzkhd 
khw;wj;jpw;F xU rpwe;j vLj;Jf;fhl;L? 
(m) nka;epfH fw;wy; #o;epiyia njhlf;fepiy khztHfSf;F mspj;jy; 
(M)  ghuk;gupa fw;gpj;jy; Kiwf;F ,izahd gaid mspj;jy; 
(,)  MrpupaH ika mZFKiwapypUe;J khztH ika mZFKiwf;F khw;Wjy; 
(<)  tFg;giwapy; njhlHr;rpahf njhopy;El;gj;ij gad;gLj;Jjy;. 
 
Which of the following is the best example of paradigm shift in education due to ICT? 

a) Providing virtual learning environment for primary level 

b) Equal uses of traditional methods of teaching 

c) Shift from teacher-centric approach to student-centric approach 

d) Continuous use of technology in the classroom 

 

6. tFg;giw fw;gpj;jypd; Fwpf;Nfhs; kw;Wk; Nehf;fq;fSk; jfty; njhopy;El;gKk; 
,izAk;NghJ cUthFk; fw;wy;> 
(i)    mrhjhuzkhdJ        (ii)  jdpg;gl;lKiwapyhdJ 
(iii)   nray;jpwd; kpf;fJ      (iv)  flik rhHe;jJ 
(m) (i)>(ii)>(iii)>(iv) 
(M) (ii) kl;Lk; 
(,) (iii) kl;Lk; 
(<)  (ii), (i), (iii), (iv) 

 

When communication meets the aims and objectives of classroom teaching it becomes, 

(i) Extraordinary        (ii)  Personal  

(iii)   Functional         (iv) Obligatory 

a) (i), (ii), (iii), (iv) 

b) (ii) only 

c) (iii) only 

d) (ii), (i), (iii), (iv) 

 

7. tFg;giw fw;gpj;jypd; ntw;wpfukhd jfty; njhlHG vd;gJ 
(i)      Row;rp KiwapyhdJ     (ii)    gu];gukhdJ 

(iii)    NeupilahdJ           (iv) jhf;fj;ij Vw;gLj;JtJ 
(m)    (i), (ii), (iv) kl;Lk; 
(M)   (ii) kl;Lk; 
(,)    (i), (iii) kl;Lk; 
(<)     (i), (ii), (iii), (iv) 
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Successful communication in classroom teaching is  

(i)   Circular                 (ii)    Reciprocal 

(iii) Directional           (iv)    Influential 

a) (i), (ii), (iv) only 

b) (ii) only 

c) (i), (iii) only 

d) (i), (ii), (iii), (iv) 

8. jfty; njhlHgpd; vjpup ahH?  

(i)      ,iur;ry;          (ii)    njspT 
(iii)    gzpT            (iv)    KOik 
(m)  (i), (ii) kl;Lk; 
(M)  (i) kl;Lk; 
(,)  (ii) kl;Lk; 
(<)   (ii), (iii), (iv)kl;Lk; 
 
Which is the enemy of communication?  

 (i)   Noise                    (ii)   Clarity 

 (iii) Politeness            (iv)   Completeness 

a) (i), (ii) only 

b) (i) only 

c) (iii) only 

d) (ii), (iii), (iv) only 

 

9. jfty; njhopy;El;g xUq;fpizg;G vd;gjd; Kf;fpa Nehf;fk; 
(i) fw;wy; tpistpid Nkk;gLj;Jjy; 
(ii) khztHfis fw;wypy; <LgLj;Jjy; 
(iii) fw;wy; tsq;fis gad;gLj;jr; nra;jy; 
(iv) jfty; gupkhw;w Neuj;ij Fiwg;gjd; %yk; MrpupaHfspd;  Ntiy gSit 

Fiwj;jy;. 
 

(m)   (i), (ii), (iii), (iv) 

(M)   (i), (ii), (iii) kl;Lk; 
(,)   (i) kl;Lk; 
(<)    (ii), (iv) kl;Lk; 
 
The major purpose of ICT integration preparation is for 

(i)   Optimizing learning outcomes  

(ii)   Enhancing students’ involvement in learning 

(iii)  Promoting concerns for economy in use of resources 

(iv)  Reducing workload of teachers in terms of transactional hours  

a) (i), (ii), (iii), (iv) 

b) (i), (ii), (iii) only 

c) (i) only 

d) (ii), (iv) only 
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10. fPo;fz;ltw;wpy; vk;.v];.nrhy; nrayp> /Nghl;Nlh\hg;> mdpNk[pf; Mfpait> 
(i) rhjd ,af;fp (Device Driver) 
(ii) gad;ghl;L nkd;nghUs; (Application software) 
(iii) fzpdp nkd;nghUs; (System software) 
(iv) ,af;f Kiwik (operating system) 
(m) (i)> (ii) kl;Lk; 
(M) (i)> (ii)> (iii)> (iv)  
(,) (ii) kl;Lk; 
(<) (ii)> (iii) kl;Lk; 
 
MS Office, Photoshop and Animagic are examples of  

(i) Device driver  

(ii) Application software 

(iii) System software 

(iv) Operation system 

a) (i), (ii) only 

b) (i), (ii), (iii), (iv)  

c) (ii) only 

d) (ii), (iii) only 

 

 

11. nghUj;Jf: 
(i) EDUSAT                                    - Md;iyd; tFg;G 

(ii) ];khHl; tFg;giw         - caHfy;tp 
(iii) nka;epfH gy;fiyf;fofq;fs; - nraw;iff;Nfhs; 
(iv) MOOC                                       - njhopy;El;g nrwpt+l;lk; 
 (m) (i), (ii), (iii), (iv)  

(M) (iii), (iv), (ii), (i)  

(,) (iii), (ii), (iv), (i)  

(<)  (ii), (iii), (i), (iv) 

 

Fit: 

(i) EDUSAT                                - Online course 

(ii) Smart classrooms                   - Higher Education 

(iii) Virtual universities               - Satellite 

(iv) MOOC                                  - Technology Enrichment 

a) (i), (ii),(iii),(iv)  

b) (iii),(iv),(ii),(i)  

c) (iii), (ii), (iv),(i)   

d) (ii), (iii),(i),(iv) 

 

12. nghUj;Jf: 
(i) nraw;if Ez;zwpT - juT gfpHT 

(ii) Nfkp/gpNf\d; - nka; cyfpy; nka;epfH fw;wy; 
(iii) fpsTl; fk;g;a+l;bq; - fw;wypy; tpisahl;L cl;$Wfs; 
(iv) Augmented reality - fzpdpia kdpjidg; Nghy; rpe;jpf;f itj;jy; 
(m)   (i), (ii),(iii),(iv)  

(M)  (iii),(iv),(ii),(i)  

(,)   (iii), (ii),(iv),(i)   

(<)    (iv),(iii),(i),(ii) 
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Fit:  

(i)  Artificial Intelligence – data sharing 

(ii) Gamification –virtual learning in physical world 

(iii) Cloud Computing- game elements in learning 

(iv)  Augmented reality – making computer think like human 

a) (i), (ii),(iii),(iv)  

b) (iii),(iv),(ii),(i)  

c) (iii), (ii),(iv),(i)   

d) (iv),(iii),(i),(ii) 

13. nghUj;Jf: 

(i) ,izatop E}yfk;– YouTube(tiyxsp) 
(ii) ,izatop fiyf;fsQ;rpak;– Gmail ([Pnkapy;) 
(iii) kpd;dQ;ry;– Amazon Kindle (mNkrhd; fpz;by;) 
(iv) ,iza Clfk;– Wikipedia (tpf;fpgPbah) 
(m)   (i), (ii),(iii),(iv)  

(M)   (iii),(iv),(ii),(i)  

(,)   (iii), (ii),(iv),(i) 

(<)    (iv), (iii),(i),(ii) 

 

Fit:  

(i)   Online Library – YouTube 

(ii)  Online Encyclopaedia– Gmail  

(iii)  Electronic Mail – Amazon Kindle 

(iv)  Online media – Wikipedia 

a) (i), (ii),(iii),(iv)  

b) (iii),(iv),(ii),(i)  

c) (iii), (ii),(iv),(i)   

d) (iv), (iii),(i),(ii) 

 

14. nghUj;Jf: 
(i) 1Nfgp– 8 gpl;]; 
(ii) 1 vk;gp– 1024 igl;]; 
(iii) 1 [pgp– 1024 Nfgp 
(iv) 1 igl; –1024 vk;gp 
(m)   (ii), (iii),(iv),(i)  

(M)  (iii), (i),(iv),(i) 

 (,)  (iii),(iv),(ii),(i) 

(<)    (iv), (iii),(i),(ii) 

Fit:  

(i)   1 KB – 8 Bits  

(ii)  1 MB – 1024 Bytes  

(iii) 1 GB – 1024 KB 

(iv)  1 Byte–1024 MB  

a) (ii), (iii),(iv),(i)  

b) (iii), (i),(iv),(i) 

c) (iii),(iv),(ii),(i) 

d) (iv), (iii),(i),(ii) 
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15. nghUj;Jf: 
(i) vk;v]; nrhy;nrayp - fzf;fPL 
(ii) vk;v]; tpsf;ff;fhl;rp - gf;f tbtikg;G 

(iii) vk;v]; tpupjhs; - Mtzg;gLj;jy; 
(iv) vk;v]; gjpg;gfk; - tpsf;Fjy; 
(m)   (iii), (iv),(i),(ii)  

(M)   (iii),(iv),(ii),(i)  

(,)    (iv), (iii),(i),(ii)  

(<)     (iii), (i),(iv),(i) 

 

Fit: 

(i)   MS Word - Calculation 

(ii)  MS Power point – Page layout design 

(iii) MS Excel - Documentation 

(iv)  MS Publisher - Presentation 

a) (iii), (iv),(i),(ii)  

b) (iii),(iv),(ii),(i)  

c) (iv), (iii),(i),(ii)  

d) (iii), (i),(iv),(i) 

 

 

16. gpd;tUk; tupirfspy; vJ fy;tpapy; njhopy;El;gj;jpd; gupzhkj;ij rupahf 
gpujpgypf;fpwJ?  
(i) jpl;lkplg;gl;l fw;wy; cgfuzk;. 
(ii) ghlE}y;. 
(iii) fw;wy; fl;Lfs;. 
(iv) ,izatop Kiwfs;. 
(m)   (i),(ii),(iii),(iv)  

(M)  (iii),(ii),(iv),(i)  

(,)   (ii),(i),(iii),(iv)   

 (<)   (iv),(iii),(ii),(i) 

Which one of the following sequences correctly reflects the evolution of technology in 

education? 

(i)  Programmed learning material. 

(ii)  Textbook supplementation. 

(iii) Modular material. 

(iv) Online methods. 

a) (i),(ii),(iii),(iv)  

b) (iii),(ii),(iv),(i)  

c) (ii),(i),(iii),(iv)   

d) (iv),(iii),(ii),(i) 

 

 

17. vk;.v]; nrhy;nraypapy; ciuia efnyLj;J xl;l  

(i) Kfg;G jhtypy; xl;L vd;gijf; fpspf; nra;aTk; 
(ii) fHriu itj;J ciuia efnyLj;J xl;lTk; 
(iii) Kfg;G jhtypy; cs;s efy; tpUg;gj;ij fpspf; nra;aTk; 
(iv) ciuia efnyLf;f> mijj; NjHe;njLf;fTk; 
(m)  (i),(ii),(iii),(iv)  

(M)  (iii),(ii),(iv),(i)  

(,)  (iii),(i),(iv),(i)   

(<)   (iv),(iii),(ii),(i) 
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To copy and paste text in MS word 

(i)   In the home tab click paste 

(ii)  Copy and paste the text by placing the cursor there 

(iii) Click the copy option on the home tab 

(iv) To copy a text, choose it 

a) (i),(ii),(iii),(iv)  

b) (iii),(ii),(iv),(i)  

c) (iii),(i),(iv),(i)   

d) (iv),(iii),(ii),(i) 

 

18. xU jfty;njhlHG nray;Kiw gpd;tUk; njhlHr;rpahd gbfis cs;slf;fpaJ, 

(i) Fwpahf;fk;. 
(ii) gupkhw;wk;. 
(iii) Fwptpyf;fk;. 
 

(m)  (i),(ii),(iii) 

(M)  (iii),(ii),(i)  
(,)  (iii),(i),(ii)   

(<)   (i),(iii),(ii) 

 

A communication process includes the following sequential steps 

(i) Encoding. 

(ii) Transmission. 

(iii) Decoding. 

 

a) (i),(ii),(iii) 

b) (iii),(ii),(i)  

c) (iii),(i),(ii)   

d) (i),(iii),(ii) 

 

 

19. $w;W:   ,e;jpahtpy; kpf Kf;fpakhd nray;jpwd; kpf;f Jiwahf jfty;  
        njhopy;El;gj;Jiw kpf Ntfkhf tsHe;J tUfpwJ 
fhuzk;: nkd;nghUs; ,e;jpahtpd; Kf;fpa Vw;Wkjpfspy; xd;whFk;> NkYk; ,e;jpah  
       td;nghUspy; kpfTk; tYthd jsj;ijf; nfhz;Ls;sJ. 
(m) $w;W kw;Wk; fhuzk; ,uz;Lk; rup kw;Wk; fhuzk; mwpf;ifapd; rupahd tpsf;fk; 
(M) $w;W kw;Wk; fhuzk; ,uz;Lk; rup> Mdhy; fhuzk;  mwpf;ifapd; rupahd 

tpsf;fk; my;y 
(,) $w;W rup> Mdhy; fhuzk; jtW 
(<)  $w;W jtW> Mdhy; fhuzk; rup 
 

Statement: Information Technology is fast becoming a very important  

field of activity in India 

Reason: Software is one of the major exports of India and further India  

has a very strong base in hardware. 

a) Both the statement and reason are true and reason is the correct explanation of statement 

b) Both statement and reason are true, but reason is not correct explanation of statement 

c) Statement is true, but reason is false 

d) statement is false, but reason is true 
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20. $w;W:  ,izak; vd;gJ xd;Nwhnlhd;W ,izf;fg;gl;l fzpdpapd;  nel;nthHf;Ffs;.  
      ,it nrg;G fk;gpfs;> /iggH Mg;bf;  Nfgps;fs;> taHny]; ,izg;Gfs;  
      Nghd;w gupkhw;w Clfk; %yk; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 
fhuzk;: cyfyhtpa tiyg;gpd;dy; vd;gJ xd;Nwhnlhd;W  ,izf;fg;gl;l  
       Mtzq;fspd; njhFg;ghFk;. 
 
(m) $w;W kw;Wk; fhuzk; ,uz;Lk; rup> kw;Wk; fhuzk;   mwpf;ifapd; rupahd 

tpsf;fk; 
(M) $w;W kw;Wk; fhuzk; ,uz;Lk; rup> Mdhy; fhuzk;  mwpf;ifapd; rupahd 

tpsf;fk; my;y 
(,)  $w;W rup> Mdhy; fhuzk; jtW 
(<)   $w;W jtW> Mdhy; fhuzk; rup 
 

Statement: The Internet is a collection of interconnected computer 

networks, linked by transmission medium such as copper wires,  

fibre optic cables, wireless connections etc 

Reason: World Wide web is a collection of interconnected documents. 

a) Both statement and reason are true, but reason is not correct explanation of statement 

b) Both the statement and reason are true, and reason is the correct explanation of statement 

c) Statement is true, but reason is false 

d) Statement is false, but reason is true 

 

 

 

 

 

பகுதி – ஆ / PART – B 

200 nrhw;fSf;F kpfhky; tpilaspf;f:                          5 x 5 = 25 
Answer should not exceed 200 words: 

 

 

21. 

 

 

(m)  fy;tp njhopy;El;gtpaypd; fUj;J kw;Wk; gz;Gfis tpsf;Ff. 
(my;yJ) 

(M)  jfty; njhlHgpy; Vw;gLk; jilfis tpsf;Ff. 
 

(a) Explain the concept and characteristics of educational technology. 

(Or) 

(b) What are the barriers of Communication? 

 

 

22. (m)  xU MrpupaUf;fhd njhlHGj; jpwdpd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wp vOJf. 
(my;yJ) 

(M)  “fUj;JUthf;fk;" gw;wp Fwpg;G vOJf. 
 

(a) Write about the importance of communication skill for a teacher. 

(Or) 

(b) Write a note on “Conceptualization”. 

 

 

23. (m)  Njrpa fy;tp ,af;fj;jpd; $Wfs; ahit? 
(my;yJ) 

(M)  nra;jp ek;gfj;jd;ik kw;Wk; Clf ek;gfj;jd;ik gw;wp xU rpW Fwpg;G tiuf. 
(a) What are the elements of National Mission on Education? 

(Or) 

(b) Write a short note on News Credibility and Media Credibility. 
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24. (m)  b[pl;ly; fhy MrpupaHfSf;Fj; Njitg;gLk; jfty; njhlHGj;  
    njhopy;El;gj; jpwd;fisg; gl;baypLf. 

(my;yJ) 
(M)  ghJfhg;ghd tiy cyhty; gw;wpa fUj;ij tpsf;Ff. 

 

(a) List out the Communication Technology Skills needed for digital age teachers? 

(Or) 

(b) Explain the concept of safe browsing 

 

 

25. (m)  fpahd; jH\d; gw;wp Fwpg;G tiuf.  
(my;yJ) 

(M)  nka;epfH tFg;giw gw;wp xU rpW Fwpg;G tiuf. 
 

(a) Write a note on Gyan Dharshan.  

(Or) 

(b) Write a short note on Virtual Classroom. 

 

 

 பகுதி – இ / PART – C 

 

400 nrhw;fSf;F kpfhky; tpilaspf;f :                                                          3 x 10 = 30 

Answer not exceeding 400 words: 

 

 

26. 

 
fy;tpapy; jfty; njhlHG njhopy;El;gj;jpd; gq;if tptupf;f. 
Describe the role of Communication technology in Education. 

 

 

27. mwpitg; ngWjy; kw;Wk; gy czHr;rpfukhd mZFKiwfs; gw;wpa RUf;fkhd 
Fwpg;G tiuf. 
Write a brief note on acquisition of knowledge and multiple emotional approaches. 

 

 

28. fy;tpapy; gad;gLj;jg;gLk; nkd;nghUs;fs; gw;wp tpsf;Ff. 
Explain about the software’s used in Education. 

 

 

29. gy;NtW tifahd ghlq;fSf;F ,iza top tsq;fspd; gq;if tpsf;Ff. 
Explain the role of internet resources for a wide variety of subjects. 

 

 

30. MrpupaH fy;tpapy; jfty; njhlHG njhopy;El;gk; gw;wpa And];Nfh fl;likg;igg; 
gw;wp vOJf. 
Write about UNESCO framework on communication technology in teacher Education. 

 

 

----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலல -  பண்லைய வரலாறு மற்றும் ததால்லியல் 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு முதல்பருவம் 

துலற: கைல்சார் வரலாறு மற்றும் கைல்சார் ததால்லியல் 

தாள்: தநிமக சபக - பாருாதாப, ண்ாட்டு யபாறு  

(சங்க காம் பதல் கி.பி.1336 யரப) 

காலம்: 3 மணி                  உயரளவு மதிப்தபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலையளிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலைத் ததாிவு விைாக்கள்: 

1. ட்டிப்ாரரன எலதினயர்                                                                   

அ) ஔரய       ஆ) க்கீபர்    

இ) கிர்      ஈ) கடினலூர் உருத்திபங்கண்ணார் 

2. இங்ககாயடிகள் அருின காப்ினம் 

அ) சிப்திகாபம்  ஆ) நணிகநகர   இ) யரனாதி   ஈ) குண்டககசி      

3. காயிாிக்கு கரபபனடுப்ித்த சங்ககா நன்ன்                                    

அ) கடுங்ககான்  ஆ) அதினநான்  இ) ாாி    ஈ) காிகால்கசாமன்                           

4. சங்ககா கசாமர்கின்  துரபகப்ட்டிம் 

அ) புகார்    ஆ)பகாற்ரக    இ)அாிக்ககநடு   ஈ) பதாண்டி                                 

5. ஜம்ர கல்பயட்டில் சுட்டப்ட்டுள் நன்ன் 

அ) அதினநான் படுநாஞ்சி    ஆ) ஓாி   

இ) அண்டிபன்      ஈ) காாி                        

6. சங்ககா ாண்டினர்கின் துரபகம்                                                        

அ) பகாற்ரக    ஆ) அாிக்ககநடு   இ) நாநல்ர    ஈ) ாரகப்ட்டிம் 

7. கப்ிபர் ஆட்சிரன வீழ்த்தின நன்ர்                                                          

அ) கடுங்ககான்  ஆ) படுஞ்பசமினன்   இ) யபகுணன்  ஈ)  படுஞ்கசபல் 

8. சநண சநனத்தயபாக இருந்து ரசயத்திற்கு நாின நன்ர்                         

அ) நககந்திபயர்நன் ஆ)  பசிம்நன்   இ) சிம்நயிஷ்ணு   ஈ) இபாசசிம்நன்   

9. ாண்டினன் யபகுணின் அரநச்சபாக இருந்து க்திப்ணி புாிந்தயர் 

அ)  திகயதினார்  ஆ) சுந்தபர்    இ) அப்ர்    ஈ) நாணிக்கயாசகர்                     

10. பாினபுபாணத்ரத எலதினயர்                                                                 

அ) கசக்கிமார்   ஆ)  கம்ர்   இ) ஒட்டக்கூத்தர்   ஈ) அம்ிகாதி  

பாைக் குறியீட்டு எண் 

DMH 3213 
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II. பாருத்துக: 

11. அ) பகாடும்ாலர்       –       1) திருக்ககானிலூர் 

      ஆ) கப்ிபர்                –        2) பத்தரபனர் 

      இ) பசந்தர                –        3) கலி அபசர்  

       ஈ) நரனநான்            –         4) பூதியிக்கிபநககசாி 

          a) 4321      b) 2134      c) 1324         d) 4123                             

12. அ) கம்ர்                                –    1) பஜனங்பகாண்டார் 

      ஆ) ஒட்டக்கூத்தர்                    –     2) கசக்கிமார் 

      இ) திருத்பதாண்டர்புபாணம்    –     3)  பயர் உா  

       ஈ) கலிங்கத்துப்பணி             –     4) சிரபனலது 

           a) 4312           b) 3421        c) 1234          d) 4321                      

13. அ) திருபக்கூடல்           –    1) கயதக்கல்லூாி   

      ஆ) கசாகர்                 –    2) நருத்துயநர 

      இ) நபக்கானர்                –    3) அகபின யணிகர்கள் 

       ஈ) எண்ணானிபம்          –     4) கப்ல் நாலுநிகள் 

           a) 3421          b) 2341         c) 4312           d) 4321                         

14. அ) பத்துக்குிக்கும்துர     –     1) யித்திபநாணிக்கட்டிம் 

      ஆ) அமகன்கும்                    –     2) பாக்கிபநட்டிம் 

      இ) பாினப்ட்டிம்              –     3) நருங்கூர்ட்டிம் 

       ஈ) பதாண்டி                           –    4) கானல்ட்டிம் 

          a) 2341            b) 3124           c) 4321           d) 1234                      

15. அ) திருப்பும்னம்                 –     1) இபாசபாச கசாமன் 

      ஆ)  தக்ககாம்                        –     2) பதாம் இபாகஜந்திபன்  

      இ)  கங்ரகபகாண்டான்          –    3) இபாசாதித்தன் 

       ஈ)  காந்தலர்ச்சார             –     4)  ஆதித்த கசாமன்  

             a) 3142              b) 4321           c) 2431        d) 1423                   

III. சாினா / தயா கதர்பதடுக்க: 

16. ல்யர்கின் துரபகப்ட்டிம் நாநல்ர.                                   

17. யிஜனானனுக்குப் ிகு ஆதித்த கசாமன் அாினரணகனிார்.           

18. ககாப்பருஞ்சிங்கின் தரகர் கசந்தநங்கம்.                     

19. சம்புயபானர்கின் தரகபம் சியகங்ரகனாகும்.                                 

20. ாாகதசி வணிகக்குழு திரசனானிபத்து ஐநூற்றுயர்கீழ்ச் தசயல்பட்ை யணிகக் குலவாகும்.      
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குதி – ஆ 

யிக்க பர யிாக்கள் 

அரத்து யிாக்கலக்கும் 200 பசாற்கலக்கு நிகாநல் யிரடனிக்க:  5X5 =25 

21. காிகால்கசாமன் – குிப்பு யரபக.                                              

(அல்து) 

      சின்நனூர் பசப்படுகரப் ற்ி யியாிக்க. 

22. கப்ிபர்கின் கதாற்ம் குித்து  யிக்குக. 

(அல்து) 

     ல்யர் யபாற்ிர அாின உதவும் இக்கினச் சான்றுகரக் கூறுக. 

23. ஆதித்தகசாமின் சாதரகர யியாிக்க. 

(அல்து) 

      பதாம் பாந்தக கசாமின் ரடபனடுப்புகர யிக்குக. 

24. பதாம் இபாசபாசின் கசபாட்டுப் ரடபனடுப்ிர யியாிக்க.   

(அல்து) 

      கசாமப்கபபசின் வீழ்ச்சிக்கா காபணங்கரக்  கூறுக. 

25. பதாம் ககாப்பருஞ்சிங்கின் சாதரகர யியாிக்க. 

(அல்து) 

      சம்புயபானர் - குிப்பு யரபக. 

 

குதி – இ 

(யிக்க பர யிாக்கள்) 

எரயகனனும் பன்று யிாக்கலக்கு நட்டும் 400 பசாற்கலக்கு நிகாநல் யிரடனிக்க: (3x10=30) 

26. ல்யர்கின் ஆட்சிபர குித்து கட்டுரப யரபக. 

27. குடகயாரத் கதர்தல்பர என்ால் என்? யிக்குக. 

28. பதாம் இபாகஜந்திப கசாமின் கடல்கடந்த ரடபனடுப்புகர யியாிக்க. 

29. கசாமர் கா யணிகக்குலக்கரப் ற்ி  யிக்குக. 

30. பற்காப் ாண்டினர் காத்தில் ியின சபக பாருாதாப ிர குித்து ஆபாய்க. 

 

--------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலய  லயாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – இண்டாாண்டு  –  மூன்மாம் பருலம் 

துலம: கல்வலட்டில் ற்றும் வதால்லில் 

தாள்: தநிமக யபாறு  III (பாது.ஆ.1565 – 1947) 

காம் : 3 நணி                                                                   உனபவு நதிப்பண் : 75 

குதி – அ 

I  அனத்து யிாக்களுக்கும் யினைனிக்க:     20X1=20 

1. தநிமகத்தில் ானக்கர் ஆட்சினன ததாற்றுயித்தயர்.             

  அ. யிசுயாதர்   ஆ.  இபகுாதர்    இ. நல்ப்ர்    ஈ. யிஜனபாகயர்       

2. தஞ்னசனில்  ானக்கர் ஆட்சினன துயக்கினயர்.  

அ. கிருஷ்ணப்ர்  ஆ.  பசவ்யப் ானக்கர்    இ.  அச்சுதபானர்   ஈ.  னயனப்ர்    

3. யிஜனகபப் தபபசின் தனகபம்.   

   அ. பசஞ்சி   ஆ. ஐதபாாத்    இ.துயாபனக     ஈ. ஹம்ி                                    

4. தஞ்னசனன ானக்க நன்ாிைநிருந்து நீட்ையர்.  

அ.பயங்தகாஜி    ஆ. சபதாஜி     இ.  துஜாஜி   ஈ.  ராஜி                                  

5. நபாட்டின நன்ர் ராஜினன  எதிர்த்த  பாணி.                                                                                                   

அ.நங்கம்நாள்   ஆ.  ஜான்சிபாணி    இ. நீாட்சி     ஈ. தயலுாச்சினார்  

II. ல்யினைத் பதாிவு யிாக்கள்: 

6. யிஜனகப அபனசத் ததாற்றுயித்தயர்.    

1) ஹாிகபர்    2) புக்கர்      3. பசவ்யப்ர்    4) அதினநான் 

அ) (1), (2), (3), (4) சாி    ஆ) (1), (2)  சாி   

இ) (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ) (3), (4), (1), (2) சாி            

7.   ீதிக்கட்சினின் தனயர்கள்  

1. சி.தைசன்   2.  ி.டி தினாகபானர்   3.  கல்அபசர்     4)  காநபாசர் 

அ) (1), (4), சாி     ஆ) (1), (2), (3) சாி  

இ) (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ) (3), (4), (1), (2) சாி                                                      

8. தசதுதி நன்ர்கள்   

1. கிமயன் தசதுதி 2. யிஜனபகுாத தசதுதி  3. சங்கப தசதுதி  4) கட்ைபாம்ப தசதுதி 

அ) (1), (2), (3)  சாி     ஆ) (1), (4) சாி   

இ) (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ) (3), (4), (1),(2) சாி                                                      

9. தஞ்னச ானக்கர்கள்  

1) இபகுாத ானக்கர்  2) யிஜனபாகய ானக்கர் 3. கிருஷ்ணபானர்    4) புக்கர் 

அ) (2), (3) சாி     ஆ) (1), (4), (3) சாி  

இ) (1), (2) சாி    ஈ) (3), (4), (2) சாி                                                        

10. சுல்தாின அபசுகள்   

1)பீஜப்பூர்  2) தஷ்யா   3. பீதர் 4)  சங்கநர்    

அ) (1),(3)  சாி     ஆ)  (2), (3) சாி   

இ) (4),(2),(3),(1) சாி    ஈ)  (3), (4)  சாி                                                          

பாடக் குமிமட்டு எண் 

IMAHCC-6 

 

   C.C: I MATVE   
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 III.பாருத்துக : 

11.அ. பதல் கர்ாைகப்தார்             - i) 1798 

ஆ. இபண்ைாம்  கர்ாைகப்தார்   - ii) 1758  

இ. பன்ாம் கர்ாைகப்தார்       - iii) 1749  

ஈ. ான்காம் கர்ாைகப்தார்     - iv) 1746  

1. (ii), (iii), (iv), (i) சாி  2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (iv), (iii), (ii), (i) சாி  4. (iii), (ii), (i), (iv) சாி                           

12.அ. இபாநலிங்க யள்ார்    -  i) 1955 

ஆ.பத்துட்சுநி பபட்டி               - ii)  குமந்னத நணம் தடுப்புச் சட்ைம் 

இ. சார்தா சட்ைம்                         - iii)  ததயதாசி ஒமிப்பு சட்ைம் 

ஈ.  தீண்ைானந ஒமிப்புச் சட்ைம்    - iv) சநபச சுத்த சன்நார்க்க சங்கம் 

1.(ii), (iii), (i), (iv) சாி  2.(ii), (iii), (iv), (i) சாி 

3.(i), (ii), (iv), (iii) சாி  4.(iv), (iii), (ii), (i) சாி                            

13.அ. சதி ஒமிப்புச் சட்ைம்                -      i)  1916  

ஆ. பகால்கத்தா ல்கனக்கமகம் -    ii)  தநிழ்ாடு 

இ. சுததசிநித்திபன்                        -   iii)  1857 

ஈ.  ீதிக்கட்சி                                 - iv) 1829 

1. (ii), (i), (iv), (iii) சாி  2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி  4. (iv), (iii), (ii), (i) சாி      

14.அ. சபஸ்யதிநகால்  நூகம்   -         i)  தசா னச நான 

ஆ.தாயுநா சுயாநிகள்        -        ii)  அகத்தீசர் சதகம் 

இ. குணங்குடி நஸ்தான்      -       iii)  அருணாச புபாணம் 

ஈ. சியப்ிபகாச சுயாநிகள்          -      iv) இபண்ைாம் சபதாஜி  

1.(iv), (ii), (iii), (i) சாி  2.(iii), (iv), (ii), (i) சாி 

3.(i), (ii), (iv), (iii) சாி  4.(iv), (iii), (i), (ii)  சாி                        

15.அ. கட்ைபாம்நன்                    - i)  1789 - 1792 

ஆ. பதாயது னநசூர் தார்    - ii) 1780 - 1784  

இ. இபண்ைாயது னநசூர் தார் - iii) 1767 - 1769  

ஈ. பன்ாம் னநசூர் தார்       -       iv) ாஞ்சாங்குிச்சி 

1.(iii), (i), (iii), (iv) சாி  2.(ii), (i), (iv), (iii) சாி 

3.(iv), (iii), (ii), (i) சாி  4.(iii), (iv), (ii), (i) சாி        

             

iv.  சாினா / தயா:                  

16. திபாயிைர் கமகம்  1944  ஆம் ஆண்டு ிறுயப்ட்ைது.                  . 

     அ) சாி                            ஆ) தயறு                                         

17.பசன்னப் ல்கனக்கமகம் 1857 ஆம் ஆண்டு துயக்கப்ட்ைது. 

     அ) சாி                               ஆ) தயறு                                        

18. ததம்ாயணினன எழுதினயர் சீகன்ால்க். 

      அ) சாி                                  ஆ) தயறு                   

19. திபாயிைர் கமகத்னத துயக்கினயர் தபிஞர் அண்ணா. 
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       அ) சாி                          ஆ) தயறு                             

20. டூப்த இங்கிாந்து ாட்னைச் சார்ந்தயர். 

  அ) சாி                     ஆ) தயறு                 

                 

குதி – ஆ 

எனயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு 200 யார்த்னதகளுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க: (5X5=25) 

21. அ) நதுனப யிஸ்யாத ானக்காின்  சாதனனன யியாிக்க.    

(அல்து) 

    ஆ)ானனக்காபர்கின் எழுச்சி  பறுயதற்கா காபணங்கன கூறுக. 

22.  அ) இபண்ைாம் சபதாஜி நன்ாின் சபகப்ணிகன யியாிக்க. 

(அல்து) 

    ஆ) பசஞ்சி ானக்க நன்ர்கின் சிப்புகனக் கூறுக.  

23. அ)சபஸ்யதிநகால் நூகத்தின் பருனநகன எழுதுக.  

(அல்து) 

    ஆ)கிமயன் தசதுதினின் சாதனகன யிக்குக.  

24. அ) அஷ்ைதிக் கஜங்கள் என்ால் என் ? யிக்குக .   

(அல்து) 

   ஆ) ிபாநணர் அல்ாததார் இனக்கத்தின் ணிகன யியாிக்க. 

25. அ) தசதுதி நன்ர்கின் சநனப்ணிகன யியாிக்க.                    

(அல்து) 

    ஆ) ைாக்ைர் பத்துட்சுநி பபட்டினின் சாதனகன யிக்குக .      

       

குதி – இ 

(லிரக்கமுலம லினாக்கள்)                                                      

எனயதனனும் பன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க. 3X10=30) 

26. யிஜனகப அபசு எழுச்சி பறுயதற்கா காபணங்கன கூறுக .   

27. தஞ்னச ானக்கர் ஆட்சினின் சிப்புகன யியாிக்க.  

28. ீதிக்கட்சினின் சாதனகன யிக்குக. 

29. தந்னத பாினாாின்  சபக சீர்திருத்தப்ணிகன ஆபாய்க .    

30. கிருத்துய சநனக் குழுக்கள் தநிமகத்தில் தநற்பகாண்ை  நக்கள் ப்ணிகன யியாிக்க.  

-------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலல வரலாறு -  பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு  –  முதல்  பருவம் 

துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல் 

தாள்: தநிமக யபார  – II (வபா.ஆ.850 யரப) 

காலம்: 3 மைி                உயரளவு மதிப்வபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:            (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலடத் வதாிவு விைாக்கள்: 

1. அலக்சாந்தர் ாீ.             

  அ. ஆதிச்சல்லூர்   ஆ. புகார்   இ.  அாிக்கமநடு    ஈ. இங்ரக                                               

2. தநிழ்ாட்டில் ஈநப்மரம கிரைத்த இைம்.  

அ. ல்ாயபம்    ஆ.  தஞ்சாவூர்      இ.  யல்ம்      ஈ.  கீமடி                                                                                                                  

3. இங்மகாயடிகள் எலதினக் காப்ினம்.   

  அ. நணிமநகர   ஆ. சிப்திகாபம்    இ. லயண்ா   ஈ. இபாநானணம்                                                             

4. சீயகசிந்தாநணிரன எலதினயர்.  

அ. ஔரயனார்    ஆ. க்கீபர்      இ.  கம்ர்    ஈ.  திருத்தக்கமதயர்        

5. சங்ககா துரபக கபம்.                                                                                                   

அ. புகார் கபம்  ஆ. நாநல்ர   இ. லகாற்ரக  ஈ. பசிி               

II. ல்யிரைத் லதாிவு யிாக்கள்: 

6. சங்ககா மசாம நன்ர்கள்    

1) இஞ்மசட்லசன்ி  2) காிகான்  3) லசங்கணான்   4) அதினநான் 

அ. (1), (2), (3), (4) சாி   ஆ. (1), (2), (3) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி  ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                 

7. சங்ககா  யள்ல்கள்   

1) யல்யில் ஓாி   2) ஆய் அண்டிபன்  3)  ாாி     4)  கடுங்மகான் 

அ. (1), (2), சாி    ஆ. (1), (2), (3), (4) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி  ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                                                       

8. சங்ககா இக்கினங்கள்  

1) லதால்காப்ினம்  2)  ாிாைல்    3) நதுரபக்காஞ்சி   4) ாஞ்சாலிசதம் 

அ. (1), (2), (3)  சாி    ஆ. (1), (2) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி  ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                                                        

பாடக் குறிமட்டு எண் 

IMAHCC-2    C.C: I MATVE   
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9. நமகந்திபயர்நன் அரநத்த குரையரபகள்.  

1) சீனாநங்கம்  2) நாநண்டூர்  3) நமகந்திபயாடி    4) அாிட்ைாப்ட்டி 

அ) (1), (2), (3) சாி    ஆ) (1), (4), (3) சாி 

இ) (4), (2), (3), (1) சாி  ஈ) (3), (4), (1), (2) சாி                                                     

10. ஒற்ரக்கல் பதங்கள்.  

1)தருநபாசன் பதம்  2) பீநா பதம்  3) சகாமதயன் பதம் 4)  கிருஷ்ணா பதம்   

அ) (1), (2), (3), (4) சாி   ஆ) (1), (2), (3) சாி 

இ)  (4), (2), (3), (1) சாி  ஈ)   (3), (4)  சாி             

                                                   

 III.லாருத்துக:  

11. அ. குடினம்                              - i) கீழ்யார 

ஆ. இபார்ட் புரூஸ் புட்           - ii) புதினகற்கா கருயிகள்  

இ.  ரனம்ள்ி                   - iii) அத்திபம்ாக்கம் 

ஈ. லதால்மங்கா ஓயினங்கள்- iv) குரக  

1. (ii), (iii), (iv), (i) சாி  2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (iv), (iii), (ii), (i) சாி  4. (iii), (ii), (i), (iv) சாி                                                       

12.அ. குிஞ்சி ிம்                   - i)  கைல் சார்ந்த இைம்  

ஆ.பல்ர ிம்                    - ii)  யனலும் யனல் சார்ந்த இைபம் 

இ. நருத ிம்                        - iii)  காடும் காடு சார்ந்த இைம் 

ஈ.  லய்தல்                             - iv) நரயும் நர சார்ந்த இைம்  

1. (ii), (iii), (i), (iv) சாி  2. (ii), (iii), (iv), (i) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி  4. (iv), (iii), (ii), (i) சாி                   

13. அ. கிமபக்க ாணனம் கிரைத்த இைம்          - i)  சாதயாக மன்ைர்  

ஆ. மபாநாின ாணனம்  கிரைத்த இைம்   - ii)  மசப மன்ைர் 

இ. நாக்மகாரத                         - iii)  புதுக்மகாட்ரை 

ஈ. ஸ்ரீ சதகணி                          - iv) கரூர் 

1. (ii), (i), (iv), (iii) சாி  2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி  4. (iv), (iii), (ii), (i) சாி                                                 

14. அ. பூாங்குிச்சிக் கல்லயட்டு  - i)  மகாமிக்  கல்லயட்டு 

ஆ. டுகல் கல்லயட்டு                      - ii)  இரசக் கல்லயட்டு 

இ. அச்சலூர்                                    - iii)  இருப்ட்டி 

ஈ. அபசாபுபம்                                  - iv)  கப்ிர் 

1. (iv), (ii), (i), (iii) சாி  2. (iii), (iv), (ii), (i) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி  4. (iv), (iii), (i), (ii)  சாி                                                     
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15. அ. இபாசசிம்நப் ாண்டினன்        - i) மயள்யிக்குடிச்லசப்மடு  

ஆ. பாந்தக வீபாபானணன்             - ii) சியகாசி லசப்மடு  

இ. வீபாண்டினன்                             - iii) தயாய்புபச் லசப்மடு  

ஈ. லடுஞ்சரைனன் பாந்தகன்         - iv) லாின சின்நனூர்ச் லசப்மடு 

1. (ii), (i), (iii), (iv) சாி  2. (ii), (i), (iv), (iii) சாி 

3. (iv), (iii), (ii), (i) சாி  4. (iii), (iv), (ii), (i) சாி   

                                           

iv  சாினா / தயா:                  

16. எட்டி என் ட்ைம் நன்ர்கால் யணிகர்கலக்கு  யமங்கப்ட்ைது. 

     அ) சாி       ஆ) தயர                                                

17.ாடினார் திலண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கலள் ஒன்ாகும். 

     அ) சாி   ஆ) தயர                                                           

18. நார்க்மகாமாமா கிமபக்க ாட்ரைச் மசர்ந்தயர். 

      அ) சாி            ஆ) தயர                                                            

19. சந்திபகுப்தன் காத்தில் சநண சநனம் லதன்ாட்டில் பயினது. 

       அ) சாி         ஆ) தயர                                                           

20. பூதியிக்கிபந மகசாி லகாடும்ாலர் இருக்கு மயிர்கு நன்ாயான். 

           அ) சாி    ஆ) தயர                                                       

                                          

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் 200 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:       (5 x 5 = 25) 

 

21. அ) புதின கற்கா நக்கின் யாழ்க்ரக பரனிர யிக்குக .    

(அல்து) 

   ஆ) ஆதிச்சல்லூர் அகமாய்யின் பக்கினத்துயத்ரத யியாிக்க. 

22. அ) சங்ககா நக்கின்  சபக, லாருாதாப ிரனிர லதாகுத்து எலதுக. 

(அல்து) 

   ஆ) காிகா மசாமின்  ரைலனடுப்புகர யிக்குக.  

23. அ)சங்கம் நருயினக் காத்தில் மதான்ின அ நூல்கர யியாிக்க.                    

(அல்து) 

   ஆ) ல்யர் காத்தில் ரைலற் சநனப் பூசல்கர யிக்குக.  
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24.அ) மநரக் கங்கர்கள் ற்ி குிப்பு யரபக.   

(அல்து) 

 ஆ) லகாடும்ாலர் மயிர்கள்  ற்ி சுருக்கி எலதுக. 

25. அ) தரனாங்காத்துச் லசருலயன் ாண்டின லடுஞ்லசமினன் சிப்புகர    

           யியாிக்க.                    

(அல்து) 

   ஆ) ாணர்கள் ற்ி சிர குிப்பு யரபக.   

 

பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:(3x10 = 30) 

26. சங்ககா ாணனங்கள் ற்ி கட்டுரப யரபக .   

27. கப்ிபர் காம் இருண்ை காநா ?  இக்கூற்ிர சான்ரகலைன் ஆபாய்க.  

28. ல்ய நன்ர்கள் கரக் கட்ைைக்கரக்கு ஆற்ின ங்கிர யியாிக்க. 

29. ாண்டினர் காச் சபகப் லாருாதாப ிர குித்து யிக்குக.    

30. சங்ககாத்  தநிமர்கின் அனக  யணிகம் ற்ி யிாியாக எலதுக. 

 

 

----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலல -  பண்லைய வரலாறு மற்றும் ததால்லியல் 

திசம்பர் 2021 – இரண்ைாமாண்டு – மூன்றாம் பருவம் 

துலற: கைல்சார் வரலாறு மற்றும் கைல்சார் ததால்லியல் 

தாள்: தநிழகக் கல்வயட்டுகளும் வெப்படுகளும் 

 

காலம்: 3 மணி                      உயரளவு மதிப்தபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அனத்து யிாக்களுக்கும்  யினைனிக்க:                                         (20 x 1 = 20) 

i. ஒரு யினைத் வதாிவு யிாக்கள்:                                                            

1. பேம்ஸ் ிாின்ஸ்வெப்.                                                                      

அ)கல்வயட்டு ஆய்யார்    ஆ) யிங்கினல் ஆய்யார்  

இ) வதால்லுனிர் ஆய்யார்    ஈ) ீாினல் ஆய்யார்                                                                                   

2. நத்தின வதால்லினல் ஆய்வுத்துன ஆபம்ிக்கப்ட்ை ஆண்டு. 

   அ) 1861   ஆ) 1961    இ) 1761     ஈ) 1871                                                  

3.  புள்ிநான் பகாம்னக் கல்வயட்னை கண்டுிடித்த ிறுயம்.                                    

அ) வென்னப் ல்கனக் கமகம்   ஆ) தநிழ்ாடு அபசு வதால்லினல்துன  

இ) ாாிஸ் ிறுயம்    ஈ) தநிழ்ப் ல்கனக்கமகம்                                    

4. ேம்னக் கல்வயட்டு. 

   அ) தநிழ்ிபாநி   ஆ)யட்வைளத்து    இ) கிபந்தம்     ஈ) ாலி                     

5. தநிமகத்தில் ிபநபதனம் என் வொல் இைம்வறும் பதல் கல்வயட்டு. 

அ) பூாங்குிச்ெிக் கல்வயட்டு    ஆ) நானூர்கல்வயட்டு   

இ) ேம்னக் கல்வயட்டு    ஈ) தஞ்னெக்  கல்வயட்டு                                                                                          

6. இருப்ட்டிக் கல்வயட்டு.                                                        

  அ) பகானில் கல்வயட்டு    ஆ) டுகல் கல்வயட்டு    

இ) கன்ைக் கல்வயட்டு     ஈ)ஆந்திபக் கல்வயட்டு                                                                                      

7.  வநய்கீர்த்தி.                                                          

  அ) கடுங்பகான்  ஆ) வடுஞ்வெமினன்   இ) யபகுணன்   ஈ)  இபாேபாேன்               

8. ஸ்யஸ்திஸ்ரீ என்தன் வாருள்.                         

அ) நங்கம் உண்ைாகுக    ஆ) அநங்கச் வொல்  இ) இறுதிச்வொல்    ஈ) யமக்குச் வொல்    

                                                                                                                                                                                         

பாைக் குறிமட்டு ண் 

DMH 3233 
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9. ஓம்னைக்கியி. 

 அ)  கல்வயட்டின் வதாைக்கம்    ஆ) நங்கச்வொல்  

இ) கல்வயட்டின் இறுதினில் யருயது   ஈ)  கல்வயட்டின் னநனப் குதி                                                                   

10. ள்ன் பகானில் வெப்பட்னை வயினிட்ையர்.                                                                   

     அ) ெிம்நயர்நன்   ஆ)  இபாேபாேன்    இ) பெிம்நன்    ஈ)  புலிபகெி       

    

ii. வாருத்துக: 

11. அ) ஏெினாடிக் ாிெர்ச்ெஸ்      –  1) இந்தினக் கல்வயட்ைாய்யினல் கமகம் 

      ஆ) யில்ென்                         –    2) நத்தின வதால்லினல் ஆய்வுத்துன 

      இ) வாது.ஆ. 1861             –  3) அபொகபது 14 ான ஆனணனன  

     வதாகுத்தித்தயர்  

       ஈ) வாது.ஆ.1975               –   4) ெர் ொர்ஸ் யில்கின்ஸ்  

          a) 4321        b) 2134        c) 1324        d) 4123                                       

12. அ) வாது.ஆ.1961      –    1) க்யூிப்ார்ம் 

      ஆ) வாது.ஆ.1991         –    2) தஞ்ொவூர் தநிழ்ப் ல்கனக்கமகம் 

      இ) வாது.ஆ.1980                  –   3) ஆயணம் (தமிழகத் ததால்லியல் கழகம்) 

       ஈ) சுபநாினர்கின் எளத்து பன –    4) தநிழ்ாடு அபசு வதால்லினல் துன 

           a) 4312           b) 3421         c) 1234          d) 4321                   

13. அ) ெிந்துெநவயி             –    1) நகாபாஷ்டிபா  

      ஆ) எகிப்து                        –    2) ஆந்திபா 

      இ) ட்டிபுபபாலு                –    3) னைபபாக்லிப்ஸ் 

       ஈ)வெௌகபா                        –      4) பத்தினபகள்  

           a) 3421          b) 2341          c) 4312           d) 4321                                                                         

14. அ) திருநகள் பா                  –     1) பதாம் குபாத்துங்கன் 

      ஆ) இருப்ட்டி                       –      2) ெங்ககாத் தநிழ் எளத்து 

      இ) ேம்னக் கல்வயட்டு            –     3) டுகல் கல்வயட்டு 

       ஈ) ெிின வய்ைன் வெப்படு    –  4) இபாேபாே பொமன் 

          a) 2341            b) 3124             c) 4321            d) 1234                 

15. அ) எண்ணானிபம்                   –      1) இபாெபாெ பொமன் 

      ஆ)  திருபக்கூைல்                     –      2) பதாம் இபாபேந்திபன்  

      இ)  கங்னகவகாண்ைான்            –     3) நருத்துயநன 

       ஈ)  காந்தளூர்ச்ொன               –      4)  பயதக்கல்லுாி      

             a) 3142              b) 4321              c) 2431        d) 1423        
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iii. ொினா / தயா பதர்வதடுக்க: 

16. 1883 ஆம் ஆண்டு பே.எப்.ிிட் இந்தின அபெின் பதல் கல்வயட்டு ஆய்யாபாகப்  

       வாறுப்பற்ார்.                                                                   

17. புள்ிநான் பகாம்னக் கல்வயட்டு ெங்க காத்னதச் பெர்ந்தது. 

18.  கல்வயட்டின் படியில் ஸ்யஸ்தி ஸ்ரீ என்று இருக்கும்.          

19. திருயிந்தளூர் வெப்பட்னை வயினிட்ையர்  இபண்ைாம் இபாபேந்திப பொமன்.  

20. ெதுர்பயதிநங்கம் என்து ிபாநணர்களுக்கு யமங்கப்ட்ை ஊர் ிம்.   
 

குதி – ஆ 

(யிக்க பன யிாக்கள்) 

II. அனத்து யிாக்களுக்கும் 200 வொற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க:   5X5 =25 

21. நாங்கும் கல்வயட்டின் ாைத்னத எளதி யிக்குக.                                              

                             (அல்து) 

      புகளூர் கல்வயட்டின எளதி யிக்குக. 

22. ேம்னக் கல்வயட்னை எளதி அதன் யபாற்று பக்கினத்துயத்னத யியாிக்க. 

                                             (அல்து) 

      தநிழ் ிபாநி  என்ால் என் ?  யிக்குக. 

23. நனனடிக்குிச்ெிக் கல்வயட்டு – குிப்பு யனபக. 

                                              (அல்து) 

      பூாங்குிச்ெிக் கல்வயட்டின் யபாற்று பக்கினத்துயத்தின யிக்குக . 

24. வாற்னக் பகாட்னை கல்வயட்டு குித்து யியாிக்க.   

                                             (அல்து)                                                                    
      தாதப்ட்டி கல்வயட்டின எளதி யிக்குக. 

25. யட்வைளத்து என்ால் என்?  யிக்குக. 

                                            (அல்து) 

      ெிின வய்ைன் வெப்படு குிப்ிடும் தாயியபங்கன யியாிக்க. 
 

குதி – இ 

(யிக்க பன யிாக்கள்) 

III. எனயபனனும் பன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 வொற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க:     (3 x 10 = 30) 

26. ெங்ககா யபாற்ன நீட்டுருயாக்கம் வெய்யதில் கல்வயட்டுக்கின் ங்கிப்பு குித்து கட்டுனப 

யனபக. 

27. ‘’ெநண ெநனத்திற்கு யமங்கப்ட்ை  தாங்கனப் ற்ி ள்ன் பகானில் வெப்படு கூறுகிது ‘’ 

இக்கூற்ின திாய்வு வெய்க. 

28. பதாம் இபாேபாே பொமாின் தஞ்ொவூர் கல்வயட்டு பம் வப்டும் யபாற்றுச் வெய்திகன 

வதாகுத்து எளதுக. 

29. பொமர் காக் கல்வயட்டுக்கள் காட்டும்  ெபக ின குித்து யிாியாக எளதுக . 

30. ஸ்ரீபங்கம் பாெர் கல்வயட்டின் பக்கினத்துயத்னத  ஆபாய்க. 

--------------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலய  ஒருங்கிலைந்த லயாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – மூன்மாாண்டு  –  ஐந்தாம் பருலம் 

துலம: கல்வலட்டில் ற்றும் வதால்லில் 

தாள்: தநிமகக் ககோனிற் கலயும் யமிோடும் 

கபம்: 3 நணி                                                          உனபவு நதிப்பண்:75 

குதி – அ 

I. அலத்து யிோக்களுக்கும்  யிலைனிக்க :                                                15X1=15 

i. ஒருலிலடத் ததர்வு லினாக்கள்: 

1. சியனுக்கோக 70 ககோனில்கல கட்டின நன்ர் . 

அ. ககோச்பசங்கண்ணோன்  ஆ. யபோகுணன்   இ. கோிகோன்   ஈ. ோோி       

2. திருச்சிபோப்ள்ி குலையலபலன பயட்டுயித்தயன்.  

அ. சிம்நயிஷ்ணு   ஆ. நககந்திபயர்நன்   இ.  கடுங்ககோன்  ஈ. ஆதித்தன்              

3. ஒற்லக்கல் ககோனில்கள் . 

அ. பசிம்நயர்நன்  ஆ. இபோஜபோஜன்    இ. புலிககசி   ஈ. வீபோண்டினன்                

4. கோஞ்சி கனிோசோதர் ககோனில கட்டினயர். 

 அ. பசிம்நன்  ஆ. இபோசசிம்நன்    இ. இபண்னயர்நன்  ஈ. யிஜனோனன்                                                      

5. பதன்கத்தின் எல்கோா எ அலமக்கப்டும் ககோனில்.              

அ. பயட்டுயோன் ககோனில்    ஆ.  கைற்கலபககோனில்    

இ. கனிோசோதர் ககோனில்     ஈ. நீோட்சினம்நன் ககோனில்                                                                                                       

ii. ககோடிட்ை இைங்கல ிபப்புக :                           

6. சங்ககோ பதோைக்கத்தில் ககோனில்கள்  -------ஆல் கட்ைப்ட்ை.                                      

7. எழுத்து என்தற்கு --------போருளும் உண்டு.                                                                            

8. கதர்யடியிோ ககோனில -------- என்று அலமப்ர்.          

9. இந்து சநன அிலனத்துல துயக்கப்ட்ை  ஆண்டு --------.               

10. தக்ஷிணசித்திபம் என்னும் ஓயின நூலுக்கு உலப எழுதினயர் ------- 

    

பாடக் குமிமட்டு எண் 
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 iii. ஓோிரு யோிகில் யிலைனிக்க : 

11. சித்திபக்கோப புலி. 

12. சித்தன்யோசல். 

13. சுடுநண் உருயங்கள்.  

14. சண்டிககஸ்யபர். 

15. சிற்சோஸ்திபம். 

குதி – ஆ 

II. எலயகனனும் ஆறு யிோக்களுக்கு 200 பசோற்களுக்கு நிகோநல் யிலைனிக்க:    (6X5=30) 

 

16. டுகல் யமிோடு குித்து யிக்குக. 

17. சிறுபதய்ய யமிோடு ற்ி யியோிக்க. 

18. சுலதசிற்ங்கள் என்ோல் என்? யிக்குக. 

19. நோைக்ககோனில் என்ோல் என் ? யியோிக்க. 

20. சியன்ககோனிலில் லைபறும் ஆறுகோ பூலஜகல யியோிக்க.  

21. கதயபடினோர்கின் திருப்ணிகல யியோிக்க. 

22. ககோனில்கின் யலககள்  யியோிக்க. 

23. பகோற்லய யமிோடு குித்து யிக்குக. 

24. ல்யர்கோ ஓயினங்கள் ற்ி சிறுகுிப்பு யலபக.  

குதி – இ 

(லிரக்கமுலம லினாக்கள்) 

III. எலயகனனும் பன்று யிோக்களுக்கு 400 பசோற்களுக்கு நிகோநல் யிலைனிக்க: (3X10=30) 

 

25. ல்யர்கோ சிற்க்கல குித்து கட்டுலப யலபக.  

26. கசோமர்கோ கட்ைைக்கலனின் சிப்புகல ஆபோய்க. 

27. மந்தநிமர்கின்  யமிோட்டு பலகல யிக்குக.   

28. ோண்டினர்கோ குலையலபகள் குித்து யிோியோக எழுதுக. 

29. இந்துசநன அிலனத்துலனின் ணிகல யியோிக்க. 

---------------- 
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தொிழ்ப் ல்கலக்கௐகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த பதுகலத் தொிழ் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – பதாொாண்டு பதல்  ரும் 

துல்: இக்கிோம் 

தாள்: தொிழ் இக்கிோ ௌாறு  

காம்: 3 ொைி                   உோௌவு ொதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. அலைத்து ிைாக்களுக்கும் ிலடோிக்க:             (20 x 1 = 20) 

i. ஒருிலடத் பதாிவு ிைாக்கள்: 

1. பதல் சங்கம் ோார் தலலொோில் பதாடங்கப்ட்டது? 

அ) தசாௐொன்ைன்  ஆ) தசௌொன்ைன்  இ) ாண்டிோ ொன்ைன்  ஈ) அகத்திோன் 

2. கீழ்கைக்கு நூல்கில் அ்நூல்கள் எத்தலை? 

அ)10     ஆ)11    இ)18    ஈ) 19 

3. ிருத்தப்ாில் அலொந்த பதல் நூல் எது? 

அ)பருங்கலத     ஆ) சீகசிந்தாொைி  இ) சிப்திகாௌம்  ஈ) ொைிதொகல 

4. தொிௐில் ததான்்ிோ பதல் உலௌநூல் எது? 

அ) தேொிோதம்      ஆ) ேன்னூல்  

இ) ேம்ிோகப்பாருள்    ஈ) இல்ோைார் அகப்பாருள் உலௌ 

5. உோிதௌாிோம் என்் ோலின் ஆசிாிோர் ோார்? 

அ) .ௌாொசாொி        ஆ) ோௌாோை துலௌக்கண்ைன்  

இ) கல்கி     ஈ) க.ே.சுப்ிௌொைிோன் 

ii. தகாடிட்ட இடத்லத ேிௌப்புக.  

6. ஆற்றுப்லட நூல்கள் எத்தலை? 

1)  5  2) 7  3) 9  4) 6  

அ. 1 ொட்டும் சாி     ஆ. 2,3 சாி  இ. 1,4,2,3 சாி  ஈ. 2,3 சாி 

7. பேஞ்சாற்றுப்லட எை அலௐக்கப்டும் நூல் எது? 

1)  கு்ிஞ்சிப்ாட்டு 2) பல்லப்ாட்டு 3) ொதுலௌக்காஞ்சி 4) பேடுேல்ாலட  
 

அ. 1,2,3 சாி      ஆ. 2 ொட்டும் சாி இ. 3,4 சாி  ஈ. 1,2 சாி 

8. திருக்கு்ளுக்கு ௐங்கப்டும் போர்கள் ோால? 

அ.  உத்திௌததம்    ஆ. பப்ால் இ. அ்நூல் ஈ. ேீதிநூல் 

அ.  3,4 சாி      ஆ. 1,2 சாி  இ. 2,3,4 சாி  ஈ. ோன்கும் சாி 

 

ாடக் கு்ிபட்டு எண் 
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9. ேந்தைத்திதா ௌாண்டி- அன்  

ோாறு ொாதொாய் குோலை தண்டி- என்் ாடலப் ாடிோ சித்தர் ோார்? 

அ. குதம்லச்சித்தர்    ஆ. இலடக்காட்டுச் சித்தர் இ. கடுபி சித்தர் ஈ. அகம்தய் சித்தர் 

அ.  1,2 சாி      ஆ. 2,4 சாி  இ. 3 ொட்டும்  சாி ஈ. 1,2,3,4 சாி 

10. தொிௐில் ததான்்ிோ பதல் புதிைம் எது? 

அ. ிௌதா பதலிோார் சாித்திௌம்      ஆ. ொாதலோா சாித்திௌம்   

இ.  கொாம்ாள் சாித்திௌம்   ஈ. த்ொாதி சாித்திௌம் 

அ.  2,3 சாி      ஆ. 1 ொட்டும்  சாி இ. 3,4 சாி  ஈ. 1,2,3,4 சாி 

 

iii. பாருத்துக. 

     11.  (அ) கலித்பதாலக   - 1.தசௌொன்ைன் 

(ஆ) அகோனூறு   - 2. ாண்டிோ ொன்ைன் 

(இ)குறுந்பதாலக   - 3. பேடுந்பதாலக 

(ஈ) திற்றுத்து   - 4. உலொச்சி்ப்பு 

அ) 4  1  2  3    ஆ)1  2  3  4   இ) 2 3  4 1  ஈ) 3   2  1  4 

     12.  (அ) குடிொக்கள் காப்ிோம்   - 1.இல்ோைார் அகபாருள் உலௌ 

(ஆ) ிௐால்காலத   - 2. சிப்திகாௌம் 

(இ) திருொந்திௌம்   - 3. திருபர் 

(ஈ) பதல் உலௌநூல்   - 4. ொைிதொகல 

அ) 1 2  3  4     ஆ) 3  4  2 1   இ) 4  1  3  2  ஈ) 4  2  1  3 

     13.  (அ) ேம்ொாழ்ார்    - 1.பதாண்டலைப் ாடிோர் 

(ஆ) ஆண்டாள்   - 2. திருாய்பொாௐி 

(இ) பாிோாழ்ார்   - 3. ோச்சிோார் திருபொாௐி 

(ஈ) ொதுௌகிோாழ்ார்   - 4. ிஷ்ணுசித்தன் 

அ)1 2 3 4    ஆ)  4  1  2  3    இ) 3 4 1 2  ஈ) 4  3  2  1  

    14.  (அ) குொௌகுருௌர்   - 1.திருபுகழ் 

(ஆ) அருைகிாிோதர்   - 2.ொதுலௌக்கம்கம் 

(இ) சிபகாழுந்து ததசிகர்  - 3. சௌதந்திௌபூாகு்ஞ்சி 

(ஈ) ிள்லப்பருொாள் ஐோங்கார் - 4. அஷ்டந்தம் 

அ)1 2  3 4  ஆ ) 3  4  1  2   இ) 2  1  3  4  ஈ) 4 3  2  1  

     15.  (அ)தொத்தா    - 1.ஒரு கிௌாொத்து ேதி 

(ஆ)ொீௌா    - 2.திருத்தி எழுதிோ தீர்ப்புகள் 

(இ) சிற்ி    - 3. கைவும் கற்லைபெம் 

(ஈ)லௌபத்து    - 4. கண்ைீர் பூக்கள் 

அ) 3 4  2 1  ஆ) 4 3  2 1   இ) 1 2 3  4  ஈ) 4 3 1 2  
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iv. சாிோா? த்ா? 

 

16.   பச்சங்கங்கள் இருந்தது உண்லொ. 

17.  பசம்பொாௐி நூல்களுள் ஒன்று பத்பதாள்ாோிௌம். 

18.  ிௌந்தம் என்து கட்டுதல் எைப் பாருள்டும். 

19.  ேச்சிைார்க்கிைிோர் சி்ந்த உலௌோாசிாிோர். 

20.  ம்ொல் சம்ொந்த பதலிோார் 1861-இல் சுகுைிாச சலலோ ேிறுிைார். 

 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முறை  வினாக்கள்) 

II. அறனத்து வினாக்களுக்கும் 200 ச ாற்களுக்கு ிகால் விறைளிக்க:      (5x5=25) 

 

21. பு்ோனூறு ண்ாட்டுப்பட்டகம் ஆய்க. 

(அல்து) 

அகத்திோத்தின் சி்ப்ிலை ிாிக்க. 

22. ொைிதொகலோின் ண்புகள் கு்ித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

இல்ோைார் கிோல் உலௌ கு்ித்து ிாிக்க. 

23. பருங்கலதோின் சி்ப்ிலை கு்ிப்ிடுக. 

(அல்து) 

புௌாைங்கள் கு்ித்து எழுதுக. 

24. சித்தர் ாடல்கின் சி்ப்ிலை ிாிக்க. 

(அல்து) 

ிற்கா இக்கை நூல்கள் கு்ித்து எழுதுக. 

25. ொௌபு கிலதோின் சி்ப்ிலை ிாிக்க. 

(அல்து) 

புதுக்கிலதோின் சி்ப்ிலை ிாிக்க. 

 

பகுதி – இ 

(விளக்க முறை வினாக்கள்) 

III. எறவயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு ட்டும் 400 ச ாற்களுக்கு ிகால் விறைளிக்க: (3x10=30) 

26. ஆற்றுப்லடநூல்கள் கு்ித்து எழுதுக. 

27. இௌட்லடக்காப்ிோங்கள் கு்ித்து ஒரு கட்டுலௌ லௌக. 

28. திருபல்கல ிாிக்க. 

29. உலௌோாசிாிோர்கின் சி்ப்ிலை கு்ித்து எழுதுக. 

30. ொௌபுகிலதோின் சி்ப்ிலை ஆய்க. 

 
 

----------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – பதாநாண்டு பதல் ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்ரம் தநாண்லநனினல் 

தாள்: தநிழ் கற்ிக்கும் பலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து லதுக.            (20 x 1 = 20) 

     ஒரு யிலடத் ததர்வு (1-5), ல்யிலடத் ததர்வு (6-10), பாருத்துக (11-15), யாிலசப்டுத்துக        

    (16-18), சாினா தயா (19-20) 

    Suitable Choice (1-5), Multiple choice (6-10), Match (11-15), sequence type(16-18), Assertion and      

    reasoning (19-20): 

1. குமந்லத கற்ல பசய்பெம் பநாமினா தாய்பநாமினில் னிற்சினிப்து ண்ாட்டின்    

        பக்கினநா சிந்த கருயிகாக யிங்குகிது ன்ர கூினயர் னார்? 

       (அ) ஃபுதபாபல்   (ஆ) ஜான்ாக்   (இ) ி.ி.ார்டு    (ஈ) ரூதசா 

2. பசனற்லகனாலும், ற்ியாலும் நட்டுதந கற்ல் லடபரம் ன்ர கூினயர் னார்? 

        (அ) ஜான் ாக்  (ஆ) நாண்டிதசாாி  (இ)ஸ்டான்லி ஹால்  (ஈ) கால்டுபயஸ் குக்  

3.  ாயின் தி தநலும் கீலம் அலசபெநாரள் ஒலிகல உச்சாிக்கப் னிற்சி அிப்து வ்யித    

      னிற்சினாகும்? 

       (அ) ாபகிழ்  (ஆ) ாிழ்         (இ) ஒலிப்பு  ஈ) ஆசிாினர் தச்சு 

4. “குமந்லத ஒரு புத்தகம் அதன் ஒவ்பயாரு க்கத்லதபெம் ஆசிாினர் கற்க தயண்டும்” ன்ர        

 கூினயர் னார்? 

(அ) ரூதசா   (ஆ) ஸ்கின்ர் (இ) ாவ்தா   (ஈ) ஜான்ாக் 

5. திருக்குல கணிப்பாி பம் ஆய்வு  பசய்த ல்கலக்கமகம் து? 

(அ) அண்ணா ல்கலக்கமகம் (ஆ) தஞ்சாவூர் தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம்     

(இ) ாபதிதாசன் ல்கலக்கமகம் (ஈ)  காநபாசர் ல்கலக்கமகம். 

6. தகட்டலுக்கா னிற்சி 

 (அ)ஒலிகலக் தகட்டல், யிட்டுயிட்டுக் தகட்டல், அலபகுலனாகக் தகட்டல். 

(ஆ) ஒலிகலக் தகட்டல், யிட்டுயிட்டுக் தகட்டல், ஒருசார் நப்ான்லநபெடன் தகட்டல். 

(இ) யிட்டு யிட்டுக் தகட்டல், ஒலிகலக் தகட்டல், உள்லத உள்யார தகட்டல். 

(ஈ) ஒரு சார் நப்ான்லநபெடன் தகட்டல், யிட்டுயிட்டுக் தகட்டல், அலபகுலனாகக் தகட்டல். 

 

 

ாடக் குிபட்டு ண் 
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7. தண்ணிலக் கற்ித்தல் சுமற்சி 

(அ) திட்டநிடல், நீண்டும் கற்ித்தல், நீண்டும் திட்டநிடல், நீட்டுணர்தல். 

(ஆ) கற்ித்தல், நீண்டும் திட்டநிடல், நீட்டுணர்தல், திட்டநிடல். 

(இ) திட்டநிடல், நீண்டும் திட்டநிடல், நீண்டும் கற்ித்தல், நீட்டுணர்தல். 

(ஈ) திட்டநிடல், கற்ித்தல், நீட்டுணர்தல், நீண்டும் திட்டநிடல், நீண்டும் கற்ித்தல், நீண்டும்  

    நீட்டுணர்தல். 

     8.   அடிப்லடத் தின்கள் 

             (அ) தகட்டல், லதல், தசுதல், யாசித்தல். 

      (ஆ) தகட்டல், தசுதல், டித்தல், லதல். 

 (இ) தசுதல், டித்தல், யாசித்தல், தகட்டல். 

  (ஈ) டித்தல், லதல், தசுதல், தகட்டல். 

     9.   கல்யித்துலனின் பன்ர அடிப்லடக் கூரகள் 

     (அ) கல்யிக் குிக்தகாள்கள், நதிப்பீடுகள், கற்ல் பசனல் ஈடுாடுகள். 

     (ஆ) நதிப்பீடுகள், கல்யிக் குிக்தகாள்கள், கற்ித்தல் பசனல் ஈடுாடுகள். 

      (இ) கற்ல் பசனல் ஈடுாடுகள், நதிப்பீடுகள், கல்யிக் குிக்தகாள்கள் 

       (ஈ) கற்ித்தல் பசனல் ஈடுாடுகள், கல்யிக் குிக்தகாள்கள், நதிப்பீடுகள், 

 10. நின்ினல் யமிக்கற்ல் யலககள் 

அ) அியார்ந்த தகயல் திபட்டு, கணித தருக்க அகு, ஒருங்கிலணக்கப்ட்ட னிற்சி, 

ஒருங்கிலணக்கப்டாத னிற்சி 

ஆ) அியார்ந்த தகயல் திபட்டு, நின்ினல் பதாடர்பு பம் உதயி கிலடக்கப்பல், 

ஒருங்கிலணக்கப்டாத னிற்சி, ஒருங்கிலணக்கப்ட்ட னிற்சி. 

இ) ஒருங்கிலணக்கப்ட்ட னிற்சி, ஒருங்கிலணக்கப்டாத னிற்சி, அியார்ந்த தகயல் திபட்டு, 

கணித சுருக்க அகு. 

ஈ) கணித சுருக்க அகு, அியார்ந்த தகயல் திபட்டு, ஒருங்கிலணக்கப்ட்ட னிற்சி, 

ஒருங்கிலணக்கப்டாத னிற்சி. 

  11. பாருத்துக. 

 தாய்பநாமிக் கற்ித்தலின் தாக்கங்கள். 

1. இக்கினப்ாடலின் சுலய   -  i) பருகுணர்ச்சி 

2. கற்லனாற்ல்   - ii) கட்டுலப, ாடகம், கயிலத 

3. பநாமிப்ற்ர   - iii) மிலுணர்வு, பாருட்சுலய 

4. லடப்ாற்ல்   - iv) னாநிந்த பநாமிகித 

 அ)  iv     iii    ii      i   ஆ)  iii    ii   i      iv            இ)  iv    iii    ii   i        ஈ)   i     ii     iv      iii  
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12. ண்லடதனார் கண்ட னிற்ர பல 

அ. தலட யிலட பல  -  i) நக்கள் ததலின அகன் ஐந்திலணபெம் 

ஆ. யிா யிலட பல  - ii) கற்ின் ஆனிதம் தகட்க. 

இ. தாக்கற்ல் பல  - iii) அப்ால் ட்தட பநய்ப்ாடு ன் 

ஈ. காபணகாாின பல  - iv) பருலநபெம் உபதம் ஆடுஉ தந. 

 அ)  iv     iii    ii  i       ஆ)  iii    ii   i    iv            இ)  iv    iii    ii  i         ஈ)   i     ii     iv      iii  

 

  13.அடிப்லடத்திின் தாக்கம். 

அ. தகட்டல்   -  i) ிரத்தற் குிபடுகல உணர்தல் 

ஆ. தசுதல்    -  ii) க்காத்திலும் ிலத்திருக்கச் பசய்தல் 

இ. டித்தல்   - iii) பசாற்கஞ்சினப் பருக்கம் 

ஈ. லதுதல்   - iv) பன்தக்குப் ின் பபணின்ி 

 அ)  ii  iv  i  iii    ஆ)  ii  iv  iii  i          இ)  iii iv i ii         ஈ)  iv iii  i  ii 

  

      14 . தகத்தின் யலககள் 

அ. பாது தகம்  -  i) கலச்பசால் அகபாதி, ிகண்டுகள் 

ஆ. ள்ி தகம்   -  ii) ஊர்ததாரம் தகம் அலநத்தல் 

இ. யகுப்பு தகம்  - iii) பநாமிப்ாடம் பதாடர்ா தல்கள் 

ஈ. தநற்தகாள் தகம்  - iv) புத்தகப் பூங்பகாத்து. 

 அ)  ii,i, iv, iii   ஆ)  iii, ii,i,iv          இ)  iv,iii,I,ii       ஈ)  ii, iii,iv,i 

 

15.ல்லூடகத்தின் கூரகள். 

அ. தயல்   -  i) க்க லயத்தல், ிற்கலயத்தல், ஓடலயத்தல் 

ஆ. டக்காட்சி   -  ii) லத்துக்கின் யானிாக உருயாக்கப்டும் ஆயணம் 

இ. அலசபெம் டங்கள்  - iii) உண்லநக்கு ிகபா ததாற்ங்கல 

ஈ. ட யலபவுகள் - iv) ஆனிபம் ஆனிபம் பசய்திகல நாணயர்கலக்குச் பசால்லிக்    

                                                     பகாடுத்தல் 

அ)  iv,iii, ii, i   ஆ)  ii, iv,iii,i          இ)  ii,iv,i,ii       ஈ)  iii, i,iv,ii 

 

16. யாிலசப்டுத்துக. 

     (அ) அணி,னாப்பு,பசால், பாருள், லத்து 

     (ஆ) லத்து, பசால், பாருள், னாப்பு, அணி 

     (இ) பாருள், னாப்பு, அணி, லத்து, பசால் 

  (ஈ) னாப்பு, பசால், பாருள், லத்து, அணி  
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    17. பசனல் திட்ட பலனின் டிிலகள். 

(அ) திட்டநிடுதல், பசனலத் ததர்ந்பதடுத்தல், ிலதயற்ல் நதிப்ிடுதல், திவு பசய்தல் 

(ஆ) ிலதயற்ரதல், பசனலத் ததர்ந்பதடுத்தல், நதிப்ிடுதல், திவு பசய்தல், திட்டநிடுதல்     

(இ) நதிப்ிடுதல், ிலதயற்ல், பசனலத் ததர்ந்பதடுத்தல், திவு பசய்தல் திட்டநிடுதல்              

 (ஈ) பசனலத் ததர்ந்பதடுத்தல், திட்டநிடுதல், ிலதயற்ல், நதிப்ிடுதல், திவு பசய்தல். 

    18. திருந்தின தச்சின் பாருந்தின ல்லினல்புகள். 

(அ) குபல், ஒலிப்பு, தயகம், அலநதி, உணர்ச்சி 

(ஆ) தயகம், அலநதி, ஒலிப்பு, உணர்ச்சி, குபல் 

(இ) ஒலிப்பு, குபல், தயகம், உணர்ச்சி, அலநதி 

            (ஈ) அலநதி, குபல், தயகம், உணர்ச்சி , ஒலிப்பு                   

    19. சாினா தயா?. 

அ) ல்ாசிாினர் ிம், நல, துாக்தகால் பூலயபனாத்த குணங்கல உலடனயர்.   

ஆ) பநாமினாசிாினர் ன்யர் கணிகம், அியினல் கற்ிப்யர்.      

      அ) அ சாி ஆ சாி     ஆ)  அ தயர ஆ தயர   இ) அ சாி ஆ தயர  ஈ) அ தயர ஆ சாி 

    20. அ) ல்லூடகம் கணிி சார்ந்த பதாமில்தட்நாகாது?  

          ஆ) ஒலி, ஒி, அலசவு பதலின ல்தயர ஊடகங்கல இலணத்துப் னன்டுத்துயது ல்லூடகம். 

      அ) அ சாி ஆ தயர     ஆ)  அ தயர ஆ தயர   இ) அ, ஆ இபண்டும் சாி  ஈ) அ தயர ஆ சாி 

 

 

குதி-ஆ 

Part-B 

II. கீழ்கண்ட யிாக்கலக்கு 200 யார்த்லதகலக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க.       (5 X 5 = 25) 

     Answer shout  not exceed 200 words. 

21.  அ) தாய்பநாமினின் திச்சிப்ில யிக்குக. 

(அல்து) 

 ஆ) பசனல்திட்ட பலனின் டிிலகல யியாிக்க. 

     

22. அ) திருந்தின தச்சின் பாருந்தின ல்லினல்புகல யியாிக்க. 

(அல்து) 

      ஆ) பதாடர் நற்ரம் பலலநனா நதிப்பீடு (CCE) ற்ி யியாிக்க. 

 

23. அ) நின் தநிழ் ன்ால் ன்? யிக்குக. 

(அல்து) 

    ஆ) தாய்பநாமிக் கல்யினின் இன்ினலநனாலநலன யியாிக்க. 
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24. அ) ல்யலகத் தூண்டல்கலப் னன்டுத்தும் தில யிக்கி அதன் உட்தின்கல    

   யிக்குக. 

(அல்து) 

      ஆ) ல் லகபனலத்தின் ல்லினல்புகல யியாிக்க. 

        

          25.  அ) தகம் ன்ால் ன்? அதன் யலககல யிக்குக. 

(அல்து) 

        ஆ) கணிி அடிப்லடனில் கற்ித்தல் நற்ரம் கணிி துலணபெடன் கற்ித்தல யியாிக்க. 

          

குதி-இ 

Part-C     (3 X 10 = 30) 

III. லயதனதம் பன்ர யிாக்கலக்கு நட்டும் 400 யார்த்லதகலக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க.  

   

26. தாய்பநாமிக் கற்ித்தலின் தாக்கங்கல யியாிக்க.  

27. புலநின் கற்ித்தல் தகாட்ாடுகல யியாிக்க. 

28. டிக்கக் கற்ிக்கும் பலகல யியாிக்க.   

          29.  யிாக்கின் யலககல யியாிக்க. 

          30. பநாமிக்கற்ித்தலில் துலணக்கருயிகின் ங்கில யியாிக்க. 

  

-------------- 
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mil 

தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – னெதாநாண்டு இபண்டாம் ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்ரம் தநாண்லநனினல் 

தாள்: தநிழ் கற்ிக்கும் னெலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:        (20 x 1 = 20) 

சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து ழுதுக:            

1. இந்தினாயில் தசப்டும் பநாமிக்குடும்த்தில த்தல யலகனாகப் ிாிக்கின்ர்? 

 (அ) 3   (ஆ) 4   (இ) 5     (ஈ) 6 

2. கனம் ன்து ன்? 

(அ) நதில்  (ஆ) கடல்    (இ)ீர்ில    (ஈ) ஏயினம் 

3. தில்லனாடி யள்ினம்லநனின் பசாந்த நாயட்டம் 

(அ) திருயாரூர்  (ஆ) ாகப்ட்டிம்  (இ) கரூர்    (ஈ) நனிாடுதுல 

4. “தநிழ்ச் பசால்யம்” நூலின் ஆசிாினர் 

(அ) ாபதினார்  (ஆ) ாபதிதாசன்  (இ) ததயதனப்ாயாணர் (ஈ) கம்ர்  

     5. திருக்குின் பநாத்த அதிகாபங்கள் த்தல 

அ) 134  ஆ) 135  இ) 133   ஈ) 136 

     6. னெக்குணம் 

(அ) தாநசம், பாயணன், ஏயினம்   (ஆ) சத்துயம், தாநசம், னலனம் 

 (இ) சத்துயம், இபாசசம், தாநசம்   (ஈ) தாநசம், சத்துயம், இனல்ம் 

7. யிகாபப்னணர்ச்சினின் யலககள்    

(அ)ததான்ல், இனல்ன, பகடுதல்  (ஆ) ததான்ல், திாிதல், பகடுதல் 

(இ) இனல்ன, ததான்ல், திாிதல்  (ஈ) இனல்ன, ததான்ல், பகடுதல் 

8. திபண்தநற்கணக்கு 

(அ) ற்ிலண, குரந்பதாலக, ங்குரநூர, திற்ரப்த்து, ாிாடல், கம்பாநானணம்,  

       கலிபயண்ா, னானூர 

(ஆ) ாிாடல், திற்ரப்த்து, னானூர, ற்ிலண, ாடினார், இன்ாாற்து, இினலய  

       ாற்து, திருக்குள்  

(இ)திாிகடுகம், ாதி, ஆசாபக்தகாலய, சிரஞ்சனேம், ாடினார், குரந்பதாலக,  

      திற்ரப்த்து, ாிாடல்  

(ஈ) ற்ிலண, குரந்பதாலக, ங்குரநூர, திற்ரத்து, ாிாடல், கலித்பதாலக,  

     அகானூர, னானூர 

ாடக் குினைட்டு ண் 

SBT4 
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9. னேன்ர யலகனா சங்குகள் 

(அ) பயண்சங்கு, ாஞ்சசன்னம், யம்னாி (ஆ) பயண்சங்கு, யம்னாி, ாஞ்சசன்னம் 

(இ) பயண்சங்கு, சஞ்சம், ாஞ்சசன்னம்   (ஈ) பயண்சங்கு, சஞ்சம், யம்னாி 

10. கம்பாநாணனத்தின் ஆர காண்டங்கள்  

(அ) ா, அதனாத்தினா, கிஷ்கிந்தா, சுந்தப, னத்த, ஆயாய் காண்டம் 

(ஆ) அதனாத்தினா, கிஷ்கிந்தா, ஆயாய், சுந்தப, னத்த, ஆபண்ன காண்டம் 

(இ) ா, ஆயாய், அதனாத்தினா, கிஷ்கிந்தா, சுந்தப, னத்த காண்டம்  

(ஈ) ா, அதனாத்தினா, ஆபண்ன, கிஷ்கிந்தா, சுந்தப, னத்த காண்டம் 

 

பாருத்துக. 

11. (அ) ஊற்ர    - (i) இரு கலபகளும் இலடதன ஏடும் ீர்ப்பப்ன 

(ஆ) ஊருணி    - (ii) நலனெகட்டு ததக்கீர் குத்திட்டு குதிப்து 

(இ) அருயி    - (iii) அடினிலிருந்து ீர் ஊரயது 

(ஈ)ஆர    - (iv) ல்யலகக்கும் னன்டும் ீர்த்ததக்கம் 

(உ)இஞ்சி   - (v) நக்கள் ருகுீர் உள் ீர்ில 

(அ) iii,iv,v,i,ii   (ஆ) v,i,ii,iv,iii   (இ) i, iv,iii,ii,v   (ஈ) iii,v,ii,i,iv 

12. ட்டினல் –I   ட்டினல்-II 

(அ) கர்ிம்    - (i) ப்பாழுதும் 

(ஆ) யிம்   - (ii) அருகில் 

(இ) அணிந்து   - (iii) பசால்ல் 

(ஈ)  னாண்டும்    - (iv) னன்டாத ிம் 

(அ) ii,iii,i,iv   (ஆ) iv,ii,iii,i   (இ) iv,iii,ii,i   (ஈ) iii,i,ii,iv 

13.  ட்டினல் I   ட்டினல் II   

(அ) நங்கம்நாள் சத்திபம்  - (i) திருயள்ளுயநால 

(ஆ) நங்கம்நாள் சால - (ii) நதுலப 

(இ)  திருக்குள்  - (iii) ச்..கிருஷ்ணப்ிள்ல 

(ஈ)  இபட்சணின னாத்திாிகம்  - (iv) கன்ினாகுநாி- நதுலப படுஞ்சால 

(அ) iii,i,iv,ii   (ஆ) iv,iii,ii,i   (இ) iii,iv,i,ii   (ஈ) i,iv,i,iii 

14 பாருத்துக. 

(அ) இபட்டுபநாமிதல் - (i) ப்னதார் 

(ஆ) னெல்லப்ாட்டு  - (ii) பருங்பகௌசிகார் 

(இ) நலடுகடாம்  - (iii) கீபந்லதனார் 

(ஈ) ாிாடல்   - (iv) பசய்குத்தம்ிப்ாயர் 

(உ) ீதிபயண்ா   - (v) சண்னெகசுந்தபம் 

(அ) v,i,ii,iii,iv   (ஆ) iv,ii,iii,v,i   (இ) v,iv,i,ii,iii   (ஈ) i,ii,v,iii,iv 
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15.   ட்டினல் I   ட்டினல் II 

(அ) ண்டி    - (i) னால 

(ஆ) அகம்ின   - (ii) யனிர 

(இ) னேச்சி   - (iii) எிவீசுகின் 

(ஈ) கிர   - (iv) தலனச்சிக் பகாண்லட 

(அ) i,iii,iv,i   (ஆ) ii,iv,i,iii   (இ) iii,iv,i,ii   (ஈ) iii,i,iv,ii 

 

16.  யாிலசப்டுத்துக: திபாயிட பசால் வ்யார ிந்தது? 

அ) தநிா- தநிமா- தநிழ்- டிபநிா-ட்பநிா-த்பாயிடா 

ஆ) தநிழ்-தநிமா- தநிா- டிபாநிா-ட்பநிா-த்பாயிடா 

இ) டிபநிா- ட்பநிா- தநிா- தநிமா- தநிழ்-த்பாயிடா 

ஈ) தநிழ்- ட்பநிா- டிபநிா- தநிமா-தநிா-த்பாயிடா 

17. தயற்ரலந உருனகள் 

அ. கண், அது, இன், கு, தாம், இ 

ஆ. , ஆல், கு, இன், அது, கண் 

இ. இன், அது, தாம், ன,சீ,எ 

ஈ. இன், கண், கு, இ, அது, சீ 

18. இபட்சணின னாத்திாிகம் ருயங்கள் 

அ. ஆதிருயம், குநாபருயம், ிதாப்ருயம், ஆபணின ருயம், இபட்சணின ருயம் 

ஆ. இபட்சணின ருயம், ஆபணின ருயம், ஆதிருயம், குநாபருயம், ிதா ருயம் 

இ. ிதா ருயம், ஆதிருயம், குநாபப்ருயம், இபட்சணின ருயம், ஆபணின ருயம் 

ஈ. குநாபருயம், ிதாருயம், இபட்சணின ருயம், ஆதிருயம், ஆபணின ருயம் 

19. சாினா, தயா 

 (அ) நலடுகடாம் நூலின் ஆசிாினர் பருங்பகௌசிகார் 

(ஆ) நலடுகடாம் 583 அடிகலக் பகாண்டது 

(அ) (அ) தயர (ஆ) தயர  (ஆ) (அ) சாி (ஆ) தயர 

(இ) (அ) தயர (ஆ) சாி  (ஈ) (அ) சாி (ஆ) சாி 

20. (அ) .னெத்துசாநி “தாநலபத்திரு” யிருதிலப் பற்யர் 

(ஆ) தகாாம்னாில் “இபாசபாசதசாமன்” ன் பதரு இல்ல. 

(அ) (அ) தயர (ஆ) தயர  (ஆ) (அ) சாி (ஆ) தயர 

(இ) (அ) தயர (ஆ) சாி  (ஈ) (அ) சாி (ஆ) சாி 
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குதி-ஆ 

 

II. அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  (5 X 5 = 25) 

 

21. (அ) தசக்கிமாாின் யமிின்ர பாினனபாணத்தின் ாடல் பாருில யிக்குக. 

(அல்து) 

(ஆ) ர தழுவுதல், திலண ில யாழ்வுடன் வ்யிதம் ிலணந்திருந்தது? 

     22. (அ)இபாயணகாயினம் நூல் குிப்ன ற்ி ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) ஆண்டாின் கவு காட்சிகல ழுதுக. 

     23.  (அ) குரந்பதாலகப் ற்ி குிப்ன யலபக. 

(அல்து) 

(ஆ) பனர்ச்பசால்லின் யலககல ழுதுக. 

      24. (அ) பநாமிபனர்ப்னக் கல்யிலன யியாிக்க. 

(அல்து) 

(ஆ) தநிமமகார் தநிலமனம், கடலனம் இபட்டு பநாமினம் ாங்கில யிக்குக. 

   25.  (அ) கம்பாநானணத்தின் ாட்டுப்டம், கங்லகப்டம் ற்ி ழுதுக. 

(அல்து) 

 (ஆ) அகப்பாருள் இக்கணம்-குிப்ன யலபக. 

 

          குதி-இ 

(யிக்கனெல யிாக்கள்) 

 

III. லயதனனும் னேன்ர யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க. (3X10=30) 

 

26. யல்லிம் நிகுநிடம் நற்ரம் யல்லிம் நிகா இடங்கல டுத்துக்காட்டுகள் தந்து யிக்குக. 

27. ஆகுபனர் ற்ி யிாியாக ழுதுக. 

28. னானூர யமிின்ர ீ அினாகும் பசய்தினில கட்டுலப யடியில் தருக. 

          29. பதாகாிலத்பதாடாின் என்து யலகனிலப் ற்ி யியாிக்க. 

          30. சிப்திகாபத்தில் நருவூர்ாக்கம் ற்ி யிாியா கட்டுலபக்க. 

 

 
----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலலத் தமிழ் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021  -  மூன்றாமாண்டு ஐந்தாம் பருவம் 

துலற: இலக்கியம் 

தாள்: தமிழ்மமாழி வரலாறு 

காலம்: 3 மைி                  உயரளவு மதிப்மபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:            (10 x 2 = 20) 

1. தமிழில் காைப்படும் உரமசாலிகள் யாலவ? 

2. இலடக் கால தமிலழப் பற்றி விளக்குக. 

3. அயல்நாட்டார் தமிழுக்கு எழுதிய இலக்கைங்கள் யாலவ? 

4. சங்ககாலத் தமிழில் காைப்படும் மபண்பால் விகுதிகள் யாலவ? 

5. உறழ்ச்சி என்றால் என்ை? 

6. உச்சாிப்பு மமாழியிலைப் பற்றி எழுதுக. 

7. மராட்டிய கால தமிழில் காைப்படும் எதிர்கால இலடநிலலகள் யாலவ? 

8. முண்டா மமாழியிலைப் பற்றி விளக்குக. 

9. கிலளமமாழி என்றால் என்ை? 

10. ஒரு மசால் பல மபாருள் பற்றி எழுதுக. 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

II. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:          (5 x 5 = 25) 

11. (அ) தமிழ்மமாழியின் மதாடரலமப்புப் பற்றி எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) இலடக்காலத் தமிலழப் பற்றி விளக்கி எழுதுக. 

12. (அ) தமிழ்மமாழியின் வரலாற்லற அறிய உதவும் கல்மவட்டுகலளப் பற்றி எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) வடதிராவிட மமாழிகள் யாலவ? 

13. (அ) மதால்காப்பியத் தமிழில் காைப்படும் உயிமராலிகள் யாலவ? 

(அல்லது) 

(ஆ) சங்ககாலத் தமிழில் காைப்படும் தவற்றுலம உருபுகலளப் பற்றி விளக்கி எழுதுக. 

        14. (அ) மதால்காப்பியத் தமிழில் காைப்படும் ஒலியன் வரன்முலறகலளப் பற்றி எழுதுக. 

                                                          (அல்லது) 

(ஆ) தபச்சுத் தமிழில் காைப்படும் ஒலி மாற்றங்கள் குறித்து விவாித்து எழுதுக. 

15. (அ) பண்லடயக் காலத் தமிழுக்கும், இலடக்காலத் தமிழுக்கும் காைப்படும் தவறுபாடுகலளப்  

பற்றி விளக்கி எழுதுக. 

(அல்லது) 

(ஆ) மாற்றிலக்கை மகாள்லகப் பற்றி விவாித்து எழுதுக. 

பாடக் குறிமட்டு எண் 

IMATCC-12 
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பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

III. எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் விலடயளிக்க:    (3x10 = 30) 

16. மமாழி வரலாற்றச் சான்றுகள் குறித்து கட்டுலர வலரக. 

17. பழந்தமிழ் எழுத்தியல் மற்றும் மசால்லியல் கூறுகலள விவாித்து எழுதுக. 

18. தமிழ்ப் பிராமிக் கல்மவட்டுகளின் மமாழி அலமப்லபப் பற்றி விளக்கி எழுதுக. 

19. தமிழில் கிலள மமாழிகளின் வரலாற்லறப் பற்றி கட்டுலர எழுதுக. 

20. தமிழ் மசாற்மபாருள் மாற்றம் வரலாற்லற தக்கச் சான்றுடன் விவாிக்க. 

 

------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலல வரலாறு - பட்டத் ததர்வு 
திசம்பர் 2021 – இரண்டாமாண்டு  –  மூன்றாம் பருவம் 

துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல் 

தாள்: தற்கா அபசாங்கங்கள் - 2 

காம் : 3 நணி                                                                      உனபவு நதிப்பண் : 75 

குதி – அ 

I. அனத்து யிாக்களுக்கும் யினைனிக்க:               20X1=20 
 

1. உகில் எழுதப்ைாத அபசினனநப்ன பகாண்ை ாடு.           

அ. இங்கிாந்து   ஆ. இந்தினா   இ.  அபநாிக்கா    ஈ. இங்னக                                        

2. இங்கிாந்தில் ------ ஆட்சிமுனயன னைபறுகிது .  

அ. இபட்னை      ஆ. ஒற்ன       இ.  னநன அபசு       ஈ.  குடினபசு                                                                         

3. அபநாிக்க அபசினனநப்பு -------- முனனன அடிப்னைனாகக் பகாண்ைது.   

அ. குடினபசுத் தனயர்  ஆ. நன்ர்    இ. இபாடயத் ததி     ஈ. யநனர்                                                           

4. அபநாிக்க ாபாளுநன்த்தின் பனர்.  

அ. டூநா        ஆ.  காங்கிபஸ்     இ.  ைனட்         ஈ.  இபாஜசா                                                                                         

5. அபநாிக்க குடினபசு தனயாின் தயிக்காம்.        

அ. இபண்டு ஆண்டுகள்    ஆ. ஆறு ஆண்டுகள்    

இ. ஐந்தாண்டுகள்      ஈ. ான்கு ஆண்டுகள்       

            

II. ல்யினைத் பதாிவு யிாக்கள்: 

6. இங்கிாந்து ாபாளுநன்ம்   

1) நன்ர்    2) பாதுநக்கள் சன  3. ிபபுக்கள் சன   4) யநல் சன 

அ. (1), (2), (3), (4) சாி   ஆ. (1), (2), (3) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                                                 

7. இந்தின ாபாளுநன்ம். 

1) யாக் சா   2) பாஜ்ன  சா 3) ிபபுக்கள் அனய   4)  பசட் சன 

அ. (1), (2), சாி    ஆ. (1), (2), (3), (4) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                                                                                  

8. கூட்ைாட்சி 

1) இந்தினா    2) அபநாிக்கா  3) சுயிட்சர்ாந்து  4) இங்கிாந்து 

அ. (1), (2), (3)  சாி    ஆ. (1), (2) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி                                                               

9. நயசாதாக்கின் யனககள்  

1) பாது நயசாதா  2) ிதி நயசாதா   3) தி நயசாதா   4)  கூட்டு நயசாதா 

அ. (1), (2), (3) சாி    ஆ. (1), (4), (3) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ. (3), (4), (1), (2) சாி    

                                                                                                        

பாடக் குறிமட்டு எண் 
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10. அபநாிக்கா ாபாளுநன்த்தின் அனயகள்.  

1) ிபபுக்கள் சன  2) அனநச்சர் சன  3) ிபதிிதிகள் சன 4)  பசட் சன   

அ. (1), (2), (3), (4) சாி   ஆ. (1), (2), (4) சாி 

இ. (4), (2), (3), (1) சாி   ஈ.   (3), (4)  சாி             

                                                                                     

III. பாயத்துக:  

11. அ. யபடி நக்காட்சி              - i) இங்கிாந்து 

ஆ. நனமுக நக்காட்சி             - ii) அபநாிக்க ஐக்கின ாடு  

இ.  பகிமா அபசினனநப்பு       - iii) இந்தினா 

ஈ. முடினாட்சி                               - iv) சுயிட்சர்ாந்து 

1. (ii), (iii), (iv), (i) சாி  2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (iv), (iii), (ii), (i) சாி  4. (iii), (ii), (i), (iv) சாி                              

12. அ. எழுதப்ட்ை அபசினனநப்பு         - i) நான்பைஸ்க்யூ 

ஆ.யனபனறுக்கப்ட்ை  முடினாட்சி       - ii)  545 

இ. நக்கனய  உறுப்ிர்கள்             - iii)  இங்கிாந்து 

ஈ.  அதிகாபப்ிாியினக் யகாட்ாடு      - iv)இந்தினா  

1.(ii), (iii), (i), (iv) சாி  2.(ii), (iii), (iv), (i) சாி 

3.(i), (ii), (iv), (iii) சாி  4.(iv), (iii), (ii), (i) சாி                            

13. அ. இங்கிாந்து            - i) ாசிசக் கட்சி 

ஆ. அபநாிக்கா             - ii) ாசிசக் கட்சி 

இ. இத்தாலி                  - iii) ஜானகக் கட்சி, குடினபசுக் கட்சி 

ஈ. பஜர்நி                   - iv) கன்சர்யயடிவ் கட்சி, பதாமிற்கட்சி 

1. (ii), (i), (iv), (iii) சாி  2. (ii), (iii), (i), (iv) சாி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சாி  4. (iv), (iii), (ii), (i) சாி                                          

14. அ. ஜார்ஜ் யாரிங்ைன்                    - i) ிபான்ஸ் 

ஆ. அம்யத்கர்                                 - ii) உச்சீதி நன்ம் 

இ. இந்தின ீதித்துனனின் சிகபம்     - iii) இந்தினா 

ஈ. ஜான் ாக்                                     - iv) அபநாிக்கா 

1.(iv), (iii), (i), (ii) சாி  2.(iii), (iv), (ii), (i) சாி 

3.(iv), (ii), (i), (iii) சாி  4.(iv), (iii), (ii), (i)  சாி                             

15. அ. கூட்டு ிர்யாகக் குழு                     - i) சுயிட்சர்ாந்தின் கீழ்ச் சனனாகும்  

ஆ. ஒற்னக் குடியுாினந பகாண்ை ாடு   - ii) துனண அதிர்  

இ. பசட்சனனின் தனயர்                  - iii) இந்தினா  

ஈ. யதசினக் கவுன்சில்                                - iv) சுயிட்சர்ாந்து 

1.(iv), (iii), (ii), (i) சாி  2.(ii), (i), (iv), (iii) சாி 

3.(i), (ii), (iv), (iii) சாி  4.(iii), (iv), (ii), (i) சாி       
                                    

IV. சாினா தயா:             

16. இங்கிாந்து ாட்டு னைமுனனில் ாபாளுநன்யந  ாட்னை ஆள்கிது. 

17. அபநாிக்காயில் ஜாதிதி முனனினநந்த அபயச  ஆட்சி பசய்கிது. 

18. இந்தினாயின் தனனந ீதிதி 90 யனது யனப அப்தயினில் இயப்ார். 

19. இங்கிாந்தில் நக்காட்சி  னைபறுகிது. 

20. இந்தினா எழுதப்ட்ை அபசினனநப்ன பகாண்ை ாடு. 
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குதி – ஆ 

(யிக்க முன  யிாக்கள்) 

அனத்து யிாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க:      (5x5=25) 

.    

21. அ) கூட்ைாட்சி அபசு என்ால் என் ? யிக்குக. 

(அல்து) 

   ஆ) இங்கிாந்து அபசினல் அனநப்ின் சிப்ினல்புகன யியாிக்க. 

22. அ) ஒற்னனாட்சி முன – குிப்பு யனபக. 

(அல்து) 

   ஆ) ிாிட்டிஷ்  அனநச்சர் குழுயின் ணிகன யியாிக்க.  

23. அ) அதிகாபப்ிாியினக் யகாட்ாட்டின யிக்குக.  

(அல்து) 

   ஆ) ஸ்த ஆட்சிமுன என்ால் என்? யிக்குக.  

 

24. அ) இந்தின ஜாதிதி  யதர்வு பசய்னப்டும் முனனின கூறுக.   

(அல்து) 

  ஆ) அனநச்சபனயனின் ணிகன யிக்குக. 

25. அ) நக்கனய உறுப்ிர்கள் யதர்வு பசய்னப்டும் முனனின யியாிக்க.                    

(அல்து) 

   ஆ) உச்சீதி நன்த்தின் அதிகாபங்கள் என்? யிக்குக.   

 

குதி – இ 

(யிக்க முன யிாக்கள்) 

எனயயனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க: (3x10=30) 

 

26. அபநாிக்க அதிாின் யதர்வு முன நற்றும் அயாின் அதிகாபங்கள் குித்து கட்டுனப யனபக. 

27. இந்தின அபசினனநப்ின் சிப்பு தன்னநகன ஆபாய்க.  

28. இந்தின யதர்தல் ஆனணனத்தின் பசனல்ாடுகள் குித்து யிாியாக எழுதுக. 

29. கட்சி ஆட்சிமுன என்ால் என்? அதன் ன்னந, தீனநகலள யிக்குக.    

30. இந்தின ாபாளுநன்த்தின் ணிகன யியாிக்க. 

 
 
   

--------------- 

 

 

 



[1] 
 

 

 

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலை மமாழியியல் – பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதைாமாண்டு முதல்பருவம் 

துலை: மமாழியியல் 

தாள் : மதலுங்கு (விருப்பப்பாடம்) 

நபம் : 3 நணி                     உனபவு நதிப்பண்  : 75 

  

                                                                  SECTION A 

 

I. அனத்து யிாக்களுக்கும் யினை தருக :                                                                       (20 x 1=20)    

1. பதலுங்கு பநாமினில் உள் எழுத்துக்கின் எண்ணிக்னக     

 அ) 56 ஆ) 37 இ) 31 ஈ) 29    

2. பதலுங்கு பநாமினில் கூட்பைழுத்துக்கள்     

 அ) క  స  ల  ஆ) మ  య  ర  இ) ఐ  ఔ  క్ష    ஈ) ఖ  ఠ ఝ  చ   వ   

3. பதலுங்கு பநய் எழுத்துக்கின் யனககள்     

 அ) 4 ஆ) 5 இ) 2 ஈ) 3    

4. பதலுங்கில் ன்னந யிகுதி     

 அ) మ    ஆ) లు    இ) గ    ஈ) జ     

5. பதலுங்கில் பதல் நயற்றுனந உருபு     

 அ) చ    ஆ) వ ల న   இ) డు   ஈ) క     

6. பதலுங்கில் ிகழ் கா எதிர்நன உருபு     

 அ) ఆ  ஆ) త    இ) అ డ ం + లే దు    ஈ) అ  + లే దు     

7. பற்றுப் பாத யின     

 அ) వ చ్చ ా డు  ஆ) రా లే దు    இ) పో యి  ஈ) తా గ ం ది    

8. ఎ లు క  என்ால்     

 அ) பூனண  ஆ) கழுனத  இ) னானண ஈ) எலி     

9. ஐந்து என்தற்கு பதலுங்கில்     

 அ) ఐ దు ஆ) ఆ రు   இ) ఏ డు  ஈ) ఎ ని మి ది    

10. ன்து என்ால் பதலுங்கில்     

 அ) నా లు గు  ஆ) తొ మి ి ది  இ) ర ం డు  ஈ) ఆ రు     

11. காற்று என்தற்கு பதலுங்கில்  

அ) ఆకాశం ஆ) గాలి  இ) భూమి  ஈ) నీరు 

 

 

12.   

   

பாடக் குைியீட்டு எண் 
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12.        பனர்ச் ப ால்லுக்கு ின் யரும் உருபு   

              அ)లే దు    ஆ) అ ండి    இ) గా రు     ஈ) క త్త ే   

13.         யின ப ால்லுக்கு ின் யரும் உருபு  

              அ) ఉ ం ది   ஆ) అ ం డి    இ) త న ము    ஈ) బ ం టు            

14.         பதலுங்க்கு பனபனை ப ால்  

              அ) ప ల క    ஆ) వ న ం   இ) మ ం చి   ஈ) స ం చి  

15.          நாதம் என்தற்கு பதலுங்கில்  

              அ) స ం వ త స ర ం  ஆ) మా స ం   இ) రో జు  ஈ) వా ర ం 

 16. ிகழ்கா நர்நன உருபு  

          அ) లే దు  ஆ) వ దు ు    இ) తు నా ా   ஈ) నా  

 17. பதலுங்கு பநாமினில் உள் நயற்றுனநகின் எண்ணிக்னக  

  அ) 7 ஆ) 9 இ) 8 ஈ) 6 

18. ప ర ష எழுத்துக்கள் என்ால்  

             அ) య  ర  ల  వ  ஆ) క  చ  ట  త  ప  இ) గ  జ  డ  ద  బ  ஈ) శ  ష  హ  

19. కా వా లి என்தின் பாருள்  

             அ) நதனய இல்ன ஆ) நயண்ைாம் இ) னன்ைாது ஈ) நயண்டும் 

   20. எதிர்நனச் ப ால்  

                  அ) రా లే దు    ஆ) చ దు వు இ) తి నా ా డు   ஈ) పో యా డు 
                                                                    

 SECTION – B 

 

II.   கீழ்க்கண்ையற்ில்  ஏநதனும் ன்றுக்கு  யினை  தருக:          5 x 5 = 25 

21.   அ) கீழ்க்கண்ையற்ன எதிர்நன யாக்கினங்காக நாற்றுக 

 1. నా న ా వ య వ సా య ం చే సా ే డు  

 2. ల త పా ట పా డి ం ది  

 3. వా డు సి ని మా కి వె ళ్ళ ా డు   

 4. అ మ  ిగు డి కి వె ళ్ లం ది   

             5. నే ను  చ ది వా ను  

                                            (அல்து) 

         ஆ)  ஐந்து மப் பனர்கன பதலுங்கில் எழுதுக (Any Five fruits Name) 

22.      அ)  பதலுங்கில் ஐந்து பனர்ச் ப ாற்கன எழுதுக  

   (அல்து)  

         ஆ) ின் யரும் யிாக்களுக்கு யினை தருக  

  1.  స ర స వ తి మ హా లు  ఎ క క డ  ఉ ంది ? 

  2.  నీ  పే రు  ఏ మి ? 

  3.  త మి ళ నా డు  ము ఖ య  మ ం త్ర ి  ఎ వ రు?  

  4.  నీ వు  ఏ మి  చ దు వు తు నా ా వు? 

  5. మీ ది  ఏ  ఊ రు?           
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23.   அ) பதலுங்கில் ஐந்து யின ப ாற்கன எழுதுக 

   அல்து 

        ஆ) கீழ்க்கண்ை ப ாற்கனப் னன்டுத்தி ஐந்து யாக்கினங்கன எழுதுக  

 1. తి ను          2. లో ప ల 3. న వు వ           4.  పె ద ు          5. రా యు   

24.  அ) ிகழ் கா இனைினகன  ான்றுகாட்டி எழுதுக  

   (அல்து) 

       ஆ) கீழ்க்கண்ையற்ன நர்நன யாக்கினங்காக நாற்றுக   

 1.  గా య త్ర ి పా డ లే దు   

 2.  అ క క  బ డి కి వె ళ లలే దు   

 3.  నా న ా  ప ని కి వె ళ లలే దు   

 4.  పు వు వ  అ ం ద ం గా లే దు   

 5.  నే ను  తె లు గు చ ద వ లే దు  

25.  அ) பதலுங்கில்  உள் நயற்றுனந உருபுகன  ான்று காட்டி யிக்குக  

   (அல்து) 

       ஆ) கீழ்க்கண்ை  ப ாற்கில்  யினனடி, கா இனைின, ால் யிகுதிகன ிாித்துக் காட்டுக  

 1. వె ళ్ళ ా డు   

 2.  చ దు వు తు ం ది  

 3.  రా సా రు     

 4.  వ డ్డ ా రు  

 5.  తా గ లే దు     
      SECTION – C 

 

III கீழ்க்கண்ையற்ில் எனயதயனும் பன்றுக்கு யிக்கநா யினைதருக .   3X10=30 

26. பதலுங்கு பநய்பனழுத்துக்கன  ான்று காட்டி எழுதுக (Write the Telugu Consonants).  

27. 1 – 20 யனபனிா எண்கன பதலுங்கில் எழுதுக . 

28. பதலுங்கில் உள் எண் பனர் (singular, plural)  யிதிகனக்கூி  ான்றுகாட்டி யிக்குக  . 

29. கீழ்க்கண்ை த்தினன பதலுங்கு எழுத்துருயில் நாற்றுக. (Transliteration in telugu ).  

oka saari oka nakka aakalitoo aahaaram koosam aDavi antaa tirigindi. daaniki ekkaDaa 

aaharam dorakaleedu. civariki adi pakkanunna graamamlooniki veLLindi. akkaDunna 

kukkalu nakkanu cuusi morugutuu daanipai paDi karavaDaaniki parikettukuNTuu 

vaccaayi. vaaTini cuusi bayapaDi aa nakka akkaDunna oka tooTaloo daakkundi. a tooTaloo 

erra rangu niiLLu unnaayi. aa rangu nakka Sariiram antaTa aNTukundi. kukkalu duuranga 

poogaanee aa nakka aDaviki parigettukumTuu veLLipooyindi. akkaDi jantuvulu diini sariiram 

miida unna erra rangunu cuusi adi eedoo kotta jantuvani anukoni bhayapaDi 

paaripooyaayi. 

 

30. கீழ்க்கண்ை த்தினன லி பனர்ப்ில் நாற்றுக  (telugu into phonetics) 

ఉగాది పండుగ చైత్తమాసంలో  వసే్ంది . ఆ రోజు  అందరు తలంటు సాా నం  

చేసి  కొతే  బటటలు  కటుటకొని  ముడుగా ఉగాది పచా డి  తింటారు. ఉగాది 

పచా డి  కొతే  బెలలం , కొతే  చింతపండు, వేపపువువ , మామిడిపందెలు, చెరకు 

రసం కలిప ఉగాది పచా డి  చేసేారు . ఉగాది రోజు  సంతోషంగా ఉంటే 

సంవతస రమంతా సంతోషంగా ఉంటామని తెలుగువాళా  నమి కం . ఉగాది రోజు  

యంత్తం ఊళా్ళ  వాళా ందరూ గ్రరామ  చ్చవడిలో సమావేశమవుతారు. పురోహితుడు 

పంచ్చంగం చదివి కొతే  సంవతస ర ఫలితాలు చెబుతారు. ఉగాది రోజు  పటటణాలు , 

పల్లలలు  కళకళలాడుతూ ఉంటాయి.  

------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

பதுகல மநாமினினல் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – பதாநாண்டு பதல் ருயம் 

துல: மநாமினினல் 

தாள்: மதாடாினல் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்மண்: 75 

குதி – அ 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:            (20 x 1 = 20) 

1. புளூம்பீல்டு ின்யரும் தகாட்ாட்லட உருயாக்கிார் 

அ.அண்லந உறுப்பு தகாட்ாடு   ஆ. நாற்ிக்கணம்   

இ. மதாடாிக்கணம்     ஈ. ஆளுலநக்தகாட்ாடு 

2. ாம் சாம்ஸ்கி ின்யரும் இக்கணத்லத உருயாக்கிார் 

அ. நாற்ிக்கணம்   ஆ.மசால்லிக்கணம்  இ.மாருிக்கணம்  ஈ. உருிக்கணம் 

3. ின்யரும் ஒன்று கட்டில்ா உருன் ஆகும்________ 

அ. த்     ஆ.நபம்   இ.ந்    ஈ. அத்து 

4. ஒரு மதாடர்  இருமாருல உணர்த்தும் 

அ. மதாடபா உருன்      ஆ.மதாடர் உருன்   

இ.நனக்கும் அண்லநபெறுப்பு    ஈ. ல் மதாடர் 

5. நாற்ிக்கணத்தில் பு அலநப்பு ின்யரும் எந்தப்குதிபெடன் இலணந்திருக்கும் 

அ.ஒலினினல் குதி     ஆ.மாருண்லநப் குதி   

இ.ஒலினினல் குதி     ஈ. உருினல் குதி 

6. உருமாலினினலில் ‘பூங்காற்று’ என் மசால் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ. திாிதல்    ஆ.ஆக்கம்   இ.அடுக்கம்   ஈ. குலத்தல் 

7. மாருண்லந அலநப்லப் ற்ி யிக்கும் இனல் 

அ. மதாடாினல்  ஆ.மாருண்லநனினல்   இ.ஒலினினல்   ஈ. ஒலினினல் 

8. ‘அடித்த’ எனும் மசால் ின்யருயயற்றுள் ஒன்லக் குிக்கிது. 

அ. மனமபச்சம்  ஆ.யிலமனச்சம் இ.யில   ஈ. மனர் 

9. ின்யருயயற்றுள் எது மசனப்ாட்டு யில யாக்கினம்? 

அ. பாநால் இபாயணன் மகால்ப்ட்டான் ஆ.பாநன் சீலதலன நணந்தார் 

இ.பாநன் ாட்லட ஆண்டார்   ஈ. பாநனுடன் சீலதபெம் காட்டிற்குச் மசன்ாள் 

10. ஆளுலகக்கட்டுவுக் தகாட்ாட்லட உருயாக்கினயர் 

அ. ாம் சாம்ஸ்கி  ஆ.ஹாக்மகட்  இ.மபட்தார்டு  ஈ. ஜான் னன்ஸ் 

ாடக் குிபட்டு எண் 

DML 4 
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மாருத்துக: 

11. கீழ்க்கண்டயற்ல யாிலசப்டுத்தவும் 

(அ) இலடயிடாத அண்லநபெறுப்பு - 1.எல்ாம் 

(ஆ) இலடயிட்ட அண்லநபெறுப்பு - 2. அயன் லககால் பகம் களயிான் 

(இ) ல்ில அண்லநபெறுப்பு - 3. இபாநன் மசன்ான் 

(ஈ) நனக்கும் அண்லநபெறுப்பு  - 4. புதின நாணயர்கள் யிடுதி 

அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 3 1 2 4  

ஈ. 4 2 3 1 

12. கீழ்க்கண்டயற்ல யாிலசப்டுத்தவும் 

(அ) மனர்    - 1.நபம் 

(ஆ) யில    - 2. சிந்த 

(இ) யிலமனச்சம்   - 3. ன்ாக 

(ஈ) மனபலட    - 4. ஓடி 

அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 3 2 

ஆ.2 4 1 3 

இ. 3 4 2 1  

ஈ. 2 3 4 1 

13. கீழ்க்கண்டயற்ல யாிலசப்டுத்தவும் 

(அ) மண்    - 1.யில 

(ஆ) ஓடு    - 2. மனர் 

(இ) அமகா    - 3. யிலனலட 

(ஈ) மநதுயாக    - 4. மனபலட 

அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 4 2 1  

ஈ. 2 3 4 1 
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14. (அ) தயற்றுலந தகாட்ாடு  - 1.1980 

(ஆ) நிிநலிசம் தகாட்ாடு  - 2. 1992 

(இ) ஆளுலகக்கட்டுவு இக்கணம் - 3. 1965 

(ஈ) மதாடாிக்கணம்   - 4. 1960கில் 

அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 3 4 1 2  

ஈ. 2 1 4 3 

15. (அ) மதாடாினல் கட்டலநப்புகள் - 1.1965 

(ஆ) நாற்ிக்கணம்   - 2. 1957 

(இ) அண்லநபெறுப்பு தகாட்ாடு - 3. 1980 

(ஈ) ஆளுலகக்கட்டுவு இக்கணம் - 4. 1933 

அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 2 1 4 3  

ஈ. 1 3 2 4 

சாினா? தயா? எக் குிப்ிடுக. 

16. நனக்கும் மதாடர்கல அண்லநபெறுப்புக் தகாட்ாட்லட னன்டுத்துயதன் பம் அின 

       படினாது. 

17. யிலத்மதாடாில் யிலனலட கண்டிப்ாக இருக்க தயண்டினதில்ல 

18. யாக்கினத்தில் அக அலநப்பு பு அலநப்பு என்து  கண்டிப்ாக இருக்கும் 

19. அண்லநபெறுப்பு தகாட்ாடு மதாடருறுப்புகல யாிலசப்டுத்தி யிக்கும் 

20. ஆளுலகக்கட்டுவு இக்கணம் நாற்ிக்கண தகாட்ாட்டிற்கு அடுத்து யந்தது. 

 

குதி-ஆ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க     (5 X 5 = 25) 

21. அண்லநபெறுப்பு தகாட்ாட்டின் யலககள் னாலய? யிக்குக. 

(அல்து) 

அண்லநபெறுப்பு தகாட்ாட்டின் குலகள் னாலய? யிக்குக. 
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22. மதாடர்கின் யலககலப் ற்ி ஒரு குிப்பு யலபக. 

(அல்து) 

மதாடபலநப்பு இக்கணத்திற்கும், நாற்ிக்கணத்திற்கும் உள் தயறுாடுகல யியாிக்க. 

23. அக அலநப்பு நற்றும் பு அலநப்பு குித்து யிக்குக. 

(அல்து) 

24. மதாடபலநப்பு யிதிகள் நற்றும் மசாற்கஞ்சினம் ற்ி எளதுக. 

(அல்து) 

நாற்ிக்கணத்திலுள் ில குலகல யிக்குக. 

(அல்து) 

25. கட்டுப்ாட்டுக் மகாள்லக, கர்வுக் மகாள்லக ற்ி எளதுக. 

(அல்து) 

அடிச்சுயடுக் மகாள்லக ற்ி சிறுகுிப்பு யலபக. 

 

குதி-இ 

எலயதனனும் பன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்கவும்    (3 X 10 = 30) 

 

26. அண்லநபெறுப்பு தகாட்ாட்லட எடுத்துக்காட்டுகளுடன் யிக்குக. 

27. மதாடபலநப்பு இக்கணத்லத  யியாிக்க. 

28. ஆக்கபல நாற்ிக்கணம் குித்து கட்டுலப எளதுக. 

29. எக்ஸ் ார் மகாள்லக, உவுக்மகாள்லக, ஆளுலகக் மகாள்லக, கூட்டுவுக் மகாள்லககலப் 

ற்ி யிக்குக. 

30. தயற்றுலந உவுக் மகாள்லக ற்ி ஒரு கட்டுலப யலபக. 

 
 
 

----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 

       கைல  தமி  - ப ட  ேத  
திச ப  2021 – தலாமா  த ப வ  

ைற: இல கிய  
தா  : ெதா கா பிய  – எ ததிகார  (இள ரண ) 

கால : 3 மணி              உயரள  மதி ெப : 75 
ப தி – அ 

அைன  வினா க  விைடயளி க:                (20 x 1 = 20) 
I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 

1.  ெதா கா பிய  றி பி  வினா எ க  
அ) ஆ, ஏ, யா     ஆ) ஆ, ஏ, ஓ  இ) ஆ, ஏ, யா, ஓ  ஈ) ஆ, எ, ஏ, ஓ 

2. ேவ ைம உ க  எ தைன? 
அ) 6   ஆ) 7   இ) 8   ஈ) 10 

3. ‘இர ’ எ  எ ெபய ட  ‘ஐ’ எ ற ேவ ைம உ  ேச ெபா  எ சாாிைய  
ெப  
அ) இ   ஆ) அ   இ) ஆ   ஈ) அ  

4. யி  எ  ெசா , வ ன த ட  ண ெபா  
அ) னகர  றகார  ஆ      ஆ) இ திெம  ெக    
இ) இய ைக ஆ      ஈ) வ ெல  மி  

5. ஈ ஒ  ெதாட ெமாழி ------------------------------------ 
அ) இைட ெதாட  ஆகா     ஆ) உயி ெதாட  ஆகா    
இ) வ ெதாட  ஆகா     ஈ) ெம ெதாட  ஆகா 

 
II. ப விைட  ெதாி  வினா: 

6. ெம ெதாட  றிய கர  
1. க    2. ப   3. மா   4. நா  
அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவ    ஆ) 3, 4 சாி 1,2 தவ    
இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவ    ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

7. றிய கர  இ ேன சாாிைய 
 1. கழ சி ைற 2. கல ைற 3. ஒ றி ைற 4. பைனயி ைற  

அ) 2, 3 சாி 1, 4 தவ    ஆ) 1, 3 சாி 2, 4 தவ    
இ) 1, 2 சாி 3, 4 தவ    ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

8. பல, சில எ  ெசா க  ண  வித  
 1. பலபல 2. சிலசில     3. ப பல 4. சி சில 

அ) 1, 3 சாி  ஆ) 2, 4 சாி  இ) 1, 2, 3 சாி  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 
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9. ெந த   ெசா க  
 1. தா   2. தா   3. நா   4. நா  
அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவ  ஆ) 1, 2, 4 சாி 3 தவ  இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவ  ஈ) 2, 3, 4 சாி 1 தவ  
10. மர ெபய  கிளவி 
 1. ேவ   2. ேத   3. வர   4. ெத  
அ) 1, 4 சாி 2, 3 தவ  ஆ) 3, 4 சாி 1, 2 தவ  இ) 1, 2, சாி 3, 4 தவ  ஈ) 1, 3, 4 சாி 2 தவ  
 
III. ெபா க: 

11. அ) தெல     - 1. 22 
 ஆ) ெட     - 2. 30 
 இ) ெமாழி  தலா  எ க  - 3. 24 
 ஈ) ெமாழி  இ தியி  வ  எ க  - 4. 3 

அ. 2 4 1 3  ஆ. 3 2 1 4  இ. 2 3 4 1  ஈ. 2 1 4 3 

12.  அ) ெபா மல    - 1. ற    
 ஆ) ம ட     - 2. மி த   
 இ) ப ளி ட    - 3. ெம பிறி  ஆத  
 ஈ) மரேவ     - 4. இய பாத  

அ. 3 1 4 2  ஆ. 4 2 1 3  இ. 4 3 2 1  ஈ. 3 2 4 1 

13. அ) உ ண  ெச றா   - 1. உைரயைச    
 ஆ)  ேபால  பா தா   - 2. விைனெய ச  
 இ) ெகா ெளன  ெகா டா  - 3. உவம உ  
 ஈ) ஆ க  ெகா டா   - 4. எனெவ  எ ச  

அ. 2 4 3 1  ஆ. 2 3 4 1   இ. 2 1 4 3  ஈ. 1 4 2 3 

14.  அ) ேத  + சா  = ேத சா   - 1. ெம ெல  மிகி  மானமி ைல    
 ஆ) ேத  + ட  = ேத ட  -  2. ெம ெல  இையயி  இ திேயா   உற  
 இ) ேத  + ட  = ேத ட  - 3. உழ  ண த  
 ஈ) ேத  + மா = ேதமா   - 4. வ ெல  மி  ண த  

அ. 3 4 2 1  ஆ. 3 1 4 2   இ. 2 4 3 1  ஈ. 3 4 1 2 

15.  அ) ஆ     - 1. ெம ெதாட  றிய கர     
 ஆ) பட     - 2. வ ெதாட  றிய கர     
 இ) எ     - 3. உயி ெதாட  றிய கர     
 ஈ) நா     - 4. ெந ெதாட  றிய கர     

அ. 4 3 2 1  ஆ. 2 3 4 1  இ. 2 1 3 4  ஈ. 3 1 2 4 
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IV. த க வினா க  (சாியா / தவறா): 
16. உ தி   (உ) : ெம ெய  உயிெர  ேச  உயி ெம  எ தா ெபா  

உயி ெம யி  மா திைர உயிெர  றி , ெந  எ  
த ைமயி  மா ப வதி ைல. 

   காரண  (கா)           :  உயி  எ தி  ெம ெய தி  மா திைர ஒேர அளவா . 
 அ) உ தி  (உ) சாி, காரண  (கா) தவ   

ஆ) உ தி  (உ) தவ , காரண  (கா) சாி 
 இ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  தவ  
 ஈ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  சாி 
17. உ தி   (உ) : ஊ  +  = ஊ , ஊ  + க  = ஊ க , தா  +  = தா , மணி 

+ க  = மணி க  என  ண  
 காரண  (கா) :  வ ெல  த ய ேவ ைம உ பி  ஒ வழி ஒ றிைட மி த  

ேவ  
 அ) உ தி  (உ) சாி, காரண  (கா) தவ   

ஆ) உ தி  (உ) தவ , காரண  (கா) சாி 
 இ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  தவ  
 ஈ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  சாி 
18. உ தி   (உ) : மர , க , பண  எ ற மகர ஈ  ெசா க  “ஐ” எ ற ேவ ைம 

உ ேபா  ண ெபா  “அ ” சாாிைய  ெப  வ . 
         காரண  (கா)  :   “மஃகா  ளி  அ ேத சாாிைய”. 
 அ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  தவ   

ஆ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  சாி 
 இ) உ தி  (உ) சாி, காரண  (கா) தவ   

ஈ) உ தி  (உ) தவ , காரண  (கா) சாி 
19. உ தி   (உ) : தா  + ைக = தா ைக என  ண . 
    காரண  (கா)         : தா  எ  கிளவி வ ெல  மி ேம. 
 அ) உ தி  (உ) சாி, காரண  (கா) தவ   

ஆ) உ தி  (உ) தவ , காரண  (கா) சாி 
 இ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  தவ  
 ஈ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  சாி 
20. உ தி   (உ) : ஐ  + ஆயிர  = ஐயாயிர  என  ண . 
    காரண  (கா)  :   ஐ த  ஒ ேற யகார  ஆ . 
 அ) உ தி  (உ) சாி, காரண  (கா) தவ   

ஆ) உ தி  (உ) தவ , காரண  (கா) சாி 
 இ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  தவ  
 ஈ) உ தி  (உ), காரண  (கா) இர  சாி 
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ப தி – ஆ 
விள க ைற வினா க  

அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:  5X5 =25 
21. அ) எ களி  வ வ  றி  ெதா கா பிய  வன யாைவ?   

(அ ல ) 
 ஆ) ேபா  எ க  ப றி விள க. 
22.  அ) இ வைக  ண சிக  சா  த  விள க.     

(அ ல ) 
 ஆ) ெதாைகமர   ெபா ண சிைய விள க. 
23.  அ) இய பா  அகரஈ  ெசா க  யாைவ?      

(அ ல ) 
 ஆ ஐகார ஈ  ெசா க  ண  ைறயிைன விள க. 
24.  அ) ணகர ஈ  ெசா களி  ண சிைய விள க.      

(அ ல ) 
     ஆ) ரகார ஈ  ெசா க  ண மா ைற  ல ப க. 
25.  அ) ஒ  இர  றிய கர  ெதாட க  றி  விள க.    

(அ ல ) 
ஆ) ெதா  – ண சி விதி எ தி விள க. 
 

ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:     (3 x 10 = 30) 

26. ெமாழி  தலா  ஈறா  எ க  றி  ெதா கா பிய  வனவ ைற 
இள ரண  வழி விவாி க. 
27. எ களி  பிற  றி  ெதா கா பிய   ெச திகைள  க ைர க. 
28. உ பிய  ெதா கா பிய   க கைள இள ரண  வழி விவாி க. 
29. மகர ஈ  ெசா க  ண  ண சிைய விவாி க. 
30. எ ெபய   அள , நிைற  ெபய க  ண தைல விவாி க. 
 
 

--------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல  தமி  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – இர டாமா  றா  ப வ  
ைற: இல கிய  

தா : ெதா கா பிய  - ெபா ளதிகார  (ந சினா கினிய , ேபராசிாிய ) 

கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 
ப தி – அ 

அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

1. யாேழா  ட  எ ப  
(அ) கள   (ஆ) க    (இ) இய ைக  ண சி  (ஈ) பி ட  

2. ெதா கா பிய   ெப பா  ெபய க  
(அ) ேபைட, ெபைட, பிைண    (ஆ) ேச, இரைல, ேசவ   
(இ) ேபைட, இரைல, அ ப     (ஈ) ேமா ைத, ெபைட, பிைண 

3. உ ைற உவம  வைகக  
அ) 5   (ஆ) 7   (இ) 42    (ஈ) 9 

4. உ , நவ, நனி, சால எ பன 
(அ) மி தி   (ஆ) உாி பகா பத   (இ) உ வக    (ஈ) வி தி 

5. ஏ ேகா பைற இட ெப  திைண 
(அ) றி சி   (ஆ) ைல  (இ) ம த     (ஈ) ெந த  

6. ெந த  ற  ஆ  திைண 
(அ) வாைக   (ஆ) உழிைஞ   (இ) ைப   (ஈ) ெவ சி 

7. ைல நில  க ெபா  எைவ 
(1) அ வி   (2) ேதா றி   (3) ஏ ேகா பைற   (4) ெகா ைற 
(அ)1,2   (ஆ)1,2,3  (இ) 2 ம     (ஈ) அைன  

8. (அ) எ     - 1.ஓரறி  
(ஆ) பி   - 2. ஈரறி  

(இ) ந ைத   - 3. வறி  

(ஈ)     - 4. நாலறி  

அ)  4  1  3  2  B)  4  3  1  2  C) 1 2 3 4 D) 4  3  2  1 
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9. (அ) றி சி    - 1. ற  
(ஆ) ைல   - 2. திைர 

(இ) ெந த    - 3. ர  

(ஈ) பாைல   - 4. வைர 

அ)  4  1   2  3   ஆ)  3   2  1  4   இ) 1 2 4  3  ஈ) 2  4  1  3 

10. (அ) றி சி    - 1.ேவனி , பி பனி 
(ஆ) ைல   - 2. ஆ  உாி  

(இ) ெந த    - 3. கா  

(ஈ) பாைல   - 4. தி , பனி 

அ)  4  3   2  1   ஆ)  1   3  4  2   இ) 2 3 4  1  ஈ) 1  4  2  3 

11. (அ)நைக    - 1. ல  
(ஆ)அ ச    - 2. உ பைற 

(இ)ெவ ளி   - 3. அண  

(ஈ)உவைக   - 4. எ ள  

அ) 1   2   4 3    ஆ) 1  2   3   4   இ) 3  2  1  4  ஈ) 4  3  2  1 

12.  (அ)வ ண     - 1.8 
(ஆ)வன    - 2. 20 

(இ) ற திைண  - 3. 4 

(ஈ) ெபா ேகா   - 4. 7 

அ) 2  1  4  3    ஆ)  3  2  1  4   இ) 2  1   3   4  ஈ) 1  2  3  4 

13. த க வினா க : 
: (அ) ைக கிைள எ ப  ஒ  தைல காம . 

காரண : (ஆ) ெப திைண எ ப  ெபா தா  காத . 
அ)  அ சாி ஆ தவ   
ஆ)   அ  தவ  ஆ சாி  
இ)   அ  ம  ஆ சாி 
ஈ)  அ ம  ஆ தவ   
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14. : (அ) யா பி  உ க  – எ , அைச, சீ , தைள, அ , ெதாைட 
     காரண : (ஆ) யா பி  பா வைகக - ெவ பா, ஆசிாிய பா, க பா 

அ)  அ சாி ஆ தவ   
ஆ)   அ  தவ  ஆ சாி  
இ)   அ  ம  ஆ சாி 
ஈ)  அ ம  ஆ தவ   

15.       : (அ) பாைல திைண  வ க ப ட ப  ப சர  ப . 
காரண : (ஆ) பாைல  திைண ாிய  தாமைர. 
அ)  அ சாி ஆ தவ   
ஆ)   அ  தவ  ஆ சாி  
இ)   அ  ம  ஆ சாி 
ஈ)  அ ம  ஆ தவ   

16.       : (அ) ைவசிக  எ  ெசா  ச க களி  இ ைல. 
காரண : (ஆ) பைடெப  த தி அரச , வணிக  எ  இைடயி  வைகயின  
ம ேம உ . 
அ)  அ சாி ஆ தவ   
ஆ)   அ  தவ  ஆ சாி  
இ)   அ  ம  ஆ சாி 
ஈ)  அ ம  ஆ தவ  

17. : (அ) ெச  உ க  34. 
காரண : (ஆ)ெம பா களி  வைக 8, நிைல கள -32. 
அ)  அ சாி ஆ தவ   
ஆ)   அ  தவ  ஆ சாி  
இ)   அ  ம  ஆ சாி 
ஈ)  அ ம  ஆ தவ  

18. உயி , நாண , ேபைதைம யா ாிய ப க  
 (அ) ந றா  (ஆ) ேதாழி  (இ) பர தைம   (ஈ)ெசவி  
(அ)1,2  (ஆ)1,2,4 (இ) 2 ம    (ஈ) அைன  

19. சாியானைத  ேத ெத க. 
(அ) ெபா  பாரா ட     - இய ைக ண சியி  த நிைல 
(ஆ) ஒ தைல உ த   - பா க  நிமி த  

(இ) ெப ைம  உர   - தைலமகளி  ப  

(ஈ) கா த வ     - எ  வைக மண  ஒ  

அ) 4 ம  ஆ) 4, 3  இ) 4, 2 D) அைன  சாி 
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20. பல  ெதாி : 
 உாியன 

(1) ேதா  (2) மட   (3) ஈ    (4) ைல 
(அ)1 ம   (ஆ)1,2 சாி (இ) 2,4 சாி   (ஈ) அைன  சாி 
 

ப தி-ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:      (5 X 5 = 25) 
21. அக திைணக  ற பாக அைம த ற திைணக  ப றி  சி  றி  வைரக. 

(அ ல ) 
ந வ  ஐ திைண ந வண ெதாழிப- விவாி க. 

22. ெம  ண சி நிக  கால  ப றி விாி ெத க. 
(அ ல ) 

அக ஒ க நிக வி  வாயி களி  ப ைக எ க. 
23. பா வைகக  றி  எ க. 

(அ ல ) 
வ ண  றி  ெச ளிய  ெதா கா பிய  வைத விள க. 

(அ ல ) 
24. கள கால ெம பா கைள விள க. 

(அ ல ) 
அக தி  ற தி  ெபா வாக வ  ெம பா கைள விவாி க. 

25. உவம  ேபா யி  வைககைள  த க சா ட  விள க. 
(அ ல ) 

ற களாக  ெதா கா பிய  வனவ ைற  ெதா  எ க. 

ப தி-இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:    (3 X 10 = 30) 
26. ெதா கா பிய   த , க , உாி ெபா க  றி  க ைர வைரக. 
27. உவம உ களாக  ெதா கா பிய  ெபா ளதிகார   க கைள  ல ப க. 
28. ெம பா ய  அைம ைற ப ைத விள க. 
29. களவி  தைலவ   நிக  இட க  ப றி ஒ  க ைர வைரக. 
30. பிாிவி  வைககளாக  ெதா கா பிய  வைத  ெதா  எ க. 

 
----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல -  ப ைடய வரலா  ம  ெதா ய  

திச ப  2021 – இர டாமா  – றா  ப வ  
ைற: கட சா  வரலா  ம  கட சா  ெதா ய  

தா : ெதா ய  அறிவிய  பய பா  

கால : 3 மணி                             உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:            (20 x 1 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 

1.  அாி ைட  ம கல  
   அ) இ தா    ஆ) சீனா    இ) நா ேவ   ஈ) இ கா                                       
2.  காிம  14 கால கணி  ைற   
      அ) இ    ஆ) எ     இ) ெச    ஈ) க ணா மணி                         
3.  ஆ ேபாராஜா க    
     அ) சீனா    ஆ) இ தியா   இ) இல ைக  ஈ)இ தா ,கிாீ                       
4.  நீர  ஆ வி  பய ப த ப  க வி 

 அ) எ  ேர     ஆ) ைச  ேக  ேசானா   
இ) ேமகன       ஈ) GPR          

5. ப பா  ெதா ய  எ ற ைல எ தியவ  
  அ) ெலவி    ஆ) K.V.இராம   இ) பான ஜி   ஈ) ேடவி   கிளா            
6.  S.R.ரா  
  அ) கடல  ஆ வாள    ஆ)  வா  ஆ வாள    

இ) பாைற ஆ வாள              ஈ) மர க  றி த ஆ வாள                                                                        
7.  AMS எ பத  விாிவா க   
  அ) Accelerator Mass Spectrometry  ஆ) Animal Mass Spectrometry   
  இ) Accelerator Man Spectrometry   ஈ)  Accelerator Mars Spectrometry                                 
8.  இ தியாவி  அறிவிய  ைற சா த அகழா விைன ச  மா ம  ல  எ த ஆ  

ேம ெகா  டா  
அ) ெபா.ஆ. 1941  ஆ) ெபா.ஆ. 1945   இ) ெபா.ஆ. 1989  ஈ) ெபா.ஆ.  1946     
 

பாட  றி  எ  
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9. ெவ ப உமி  அள  ைற  
அ) ட ப ட களிம  ெபா க   ஆ) ச  ெபா க    
இ) நீாிய  ஆ      ஈ) வா  ஆ                                                                                                            

10.  அகழா வி  தானிய  ச க  கிைட த இட   
       அ) அாி கேம   ஆ) வ ல     இ) ெபா த   ஈ) உைற                   

II. ெபா க: 
11. அ) அாிய                        – 1) வில கி  ைதப வ   
      ஆ) தி வ கைர                     – 2) இ தியாவி  ேதசிய கட  அகழா  நி வன  
      இ) ேகாவா                            – 3) ைத வ வ மர க   
      ஈ) சிவா  மைல  ெதாட     – 4) கட வா  உயிாின களி  ைதப வ க  
       a) 4321       b) 2134      c) 1324         d) 4123                                  
12. அ) அாி கேம                     – 1) மா  
      ஆ) Total Station                 – 2) வியிய  தகவ  அைம   
      இ) G I S  எ ப                  – 3) நில அளைவ  க வி  
      ஈ) பா  இ க             – 4) சாய  ெதா  

a) 432 1          b) 3421        c) 1234          d) 3124                                  
13. அ) Munsell Soil Charts          –   1) பிரச ேவ (பா கா ெபா )  
      ஆ) பி ாி                              –   2) R.B.  
      இ) பழ க கால ைக ேகாடாி –   3) க க வியி  வைக 
      ஈ) பா விைன  அசிேட      –   4) ம ணி  நிற கைள அறி ெகா வத   
      a) 3421                b) 1243                   c) 4312          d) 4321                      
14. அ) ேளாாி  ேசாதைன             – 1) ெத ரா ச ப  ப வ கண கீ  
      ஆ) ெட ேரா ரனாலஜி        – 2) மகர த ெபா  ஆ  
      இ) ெலனா  வா ேபா          – 3) ஏ.ஈ.ட ல  
      ஈ) ேதாராாி ச                         – 4) எ க  
       a) 2341           b) 3124           c) 4321           d) 1234                          
15. அ)ேஹாமினி  ம ைடேயா     – 1) ஸாேஹா  
      ஆ) இைடபழ க கால                  – 2) ெமஹ க  
      இ) ைள இட ப ட மனிதனி  ப  – 3)ெநவாசா  
       ஈ) கா மீாி  திய க கால ப பா     – 4)ந மைத ப ளதா  
         a) 4321              b) 1342           c) 2431        d) 1423                          
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III. சாியா / தவறா ேத ெத க: 
16. இ திய  ெதா ய  த ைத என அைழ க ப பவ  ச  அெல சா ட   
      க னி ஹா  ஆவா .                                                                            
17. H.D.ச கா யா அவ க  இ திய  ெதா பழ கால ம களி  வா விட க  றி த 
     ஆ வாள  ஆவா .                                                                                  
18. வரலா  சா கைள அறிவிய  ைற ப  ேநா வேத ெதா ய  எ ற 
      பாடமா .                                                                                             
19. கள ஆ வி  பய ப த ப  அறிவிய  உபகரண  Ground Penetrating   
      Radar ஆ .                                                                                            
20. ேரா டா  ேம ன  மீ ட  எ ற க வி நீர  ஆ வி  பய ப த ப கிற . 
                                                                                                               

ப தி – ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:      (5 x 5 = 25) 

21. அ) பழ  க க விக  ப பா  ெச  ைறகைள விவாி க. 
அ ல  

      ஆ) ம  ெபா ைமக  ப பா  ெச  ைறகைள விள க. 
22. அ) ம க  தாழி ைத  ைறயி  ப கைள விவாி க. 

அ ல  
      ஆ) மகர த ெபா  ஆ  ைறயிைன விள க. 
23. அ) மரவைளய  கண கீ ைற – றி  வைரக. 

அ ல  
      ஆ) ெபா டாசிய  ஆ கா  கால கணி  ைறயிைன விவாி க. 
24. அ) கீழ  அகழா வி  கிைட த சா க  றி  விள க. 

அ ல  
      ஆ) நில பட ஆ  ைறயி  கிய வ ைத  க. 
25. அ) ெந  பயிாி  வரலா ைற விள க. 

அ ல  
      ஆ) ேகா ைம  பயிாி  வரலா ைற விவாி க. 



[4] 
 

 
ப தி – இ 

(விள க ைற வினா க )   (3 x 10 = 30) 

எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:      

26. ெதா ய  சாியான  கால கணி  ைறைய ெதாி ெகா வத காக  ேம  
ெகா ள ப  ஆ ைறகைள விவாி க.  

27. .எ .ஏ. ப பா  ப றி நீவி  அறிவ  எ ன? விள க.  
28. தமி நா  உ ள ெதா யி  ைதப வ இட க  றி  விவாி க. 
29. ெதா ய  அறிவிய  பய பா  றி  ஆரா க.  
30. பாைன ஓ க  ப பா  ெச  ைறயிைன விள க. 

 
 

-------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த  முதுகலலத் தமிழ் – பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – இரண்டாமாண்டு – மூன்றாம் பருவம் 

துலற: இலக்கியம் 

தாள்: நம்பியகப்பபாருள் 

Time : Three Hours                                                                                   Maximum : 75 Marks 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:         (20 x 1 = 20 ) 

I. ஒருவிலடத் பதாிவு விைா: 

1.  நிலமும் பபாழுதும் ன்பது 

அ) முதற்பபாருள்    ஆ) கருப்பபாருள் இ) உாிப்பபாருள்  ஈ) திலைப்பபாருள் 

2. களவிற்கு உாிய கிளவித்பதாலக த்தலை? 

அ) 15   ஆ) 16   இ) 17   ஈ) 18 

3. வலரவு மலிதலின் விாி பமாத்தம் 

அ) 4   ஆ) 5   இ) 6   ஈ) 7 

4. உைர்த்த உைரும் ஊடற்குாிய கிளவிகள் 

அ) 10   ஆ) 11   இ) 12   ஈ) 14 

5. இலறச்சி ன்பது ----------------------- 

அ) முதற்பபாருலள இடமாகக் பகாண்டு பிறக்கும்  

ஆ) உாிப்பபாருலள இடமாகக் பகாண்டு பிறக்கும் 

 இ) கருப்பபாருலள இடமாகக் பகாண்டு பிறக்கும்    

ஈ) முப்பபாருலளமம் இடமாகக் பகாண்டு பிறக்கும் 

II. பல்விலடத் பதாிவு விைா: 

6. பபரும்பபாழுதின் வலககள் 

1. கார்   2. முன்பைி   3. பின்பைி   4. ற்பாடு 

அ) 1, 2 சாி  ஆ) 3, 4 சாி  இ) 1, 2, 3 சாி  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

7. மைங்கலளக் குறிப்பது 

1. பிரமம்  2. ஆசுரம்  3. லபசாசம்  4. அன்பின் ஐந்திலை  

அ) 2, 3 சாி 1, 4 தவறு   ஆ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு  

இ) 1, 3 சாி 2, 4 தவறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

8. களவு பவளிப்பாட்டிற்குாிய கிளவித்பதாலக 

1. அறத்பதாடு நிற்றல்  2. உடன்தபாக்கு      

3. கற்பபாடு புைர்ந்த கவ்லவ 4. மீட்சி 

அ) 2, 3, 4 சாி 1 தவறு   ஆ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு   

இ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு   ஈ) 1, 2, 3, சாி 4 தவறு 

பாடக் குறிமட்டு ண் 

    IMATCC - 6 
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9. இல்வாழ்க்லகயின் வலககள் 

1. பாங்கன் மகிழ்ச்சி 2. பாங்கி மகிழ்ச்சி    3. கிழதவான் மகிழ்ச்சி  4. கிழத்தி மகிழ்ச்சி  

அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு  ஆ) 1, 2, 4 சாி 2 தவறு  

இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு  ஈ) 2, 3, 4 சாி 1 தவறு 

10. நற்றாய்க்குக் கூற்று நிகழாத இடம் 

1. தலலவனுடன் நிகழாது   2. தலலவிமடன் நிகழாது  

3. ததாழிமடன் நிகழாது   4. பசவிலியிடம் நிகழாது 

அ) 1, சாி 2, 3, 4 தவறு  ஆ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு  

இ) 1, 3, சாி 2, 4 தவறு  ஈ) 1, 3, 4 சாி 2 தவறு 

III. பபாருத்துக. 

11. அ) குறிஞ்சி   - 1. இந்திரன் 

 ஆ) முல்லல   - 2. வருைன் 

 இ) மருதம்   - 3. முருகன் 

 ஈ) பநய்தல்   - 4. திருமால் 

அ. 3 4 1 2  ஆ. 3 2 1 4  இ. 2 3 4 1  ஈ. 2 1 4 3 

12.  அ) வன்புலற   - 1. மைந்து பகாள்ளும் விருப்பத்திலைக் கூறுதல்   

 ஆ) வலரவு கடாதல்  - 2. வற்புறுத்திக் கூறுதல் 

 இ) ஒருவழி தைத்தல்  - 3. திருமைத்லத விலரவு படுத்தல் 

 ஈ) வலரதல் தவட்லக  - 4. சிறு பிாிவு 

அ. 2 1 4 3  ஆ. 4 2 1 3  இ. 3 1 4 2  ஈ. 2 3 4 1 

13.அ) வலரவு மலிதல்  - 1. மைத்லத விலரந்து நடத்துவதற்குாிய முயற்சி    

    ஆ) அறத்பதாடு நிற்றல் - 2. தலலவி களபவாழுகத்லத பவளிப்படுத்துவது 

    இ) மலை மருட்சி  - 3. தலலவன் தலலவி வலரந்து பகாள்ள தமலரப்பிாிந்து பசல்லுதல் 

    ஈ) உடன்தபாக்கு  - 4. தலலவியின் பிாிவால் நற்றாய் கவலலமற்று இருத்தல் 

அ. 2 4 3 1  ஆ. 2 4 1 3   இ. 2 1 4 3  ஈ. 1 4 2 3 

14.  அ) இல்வாழ்க்லகயின் விாி   - 1. 14    

ஆ) உைர்த்த உைரா ஊடற்குாிய கிளவிகள் - 2. 4 

 இ) ஐவலகப் பிாிவுகளுக்குாிய கிளவிகள் - 3. 10 

 ஈ) பரத்லதயர் பிாிவின் வலககள்  - 4. 9 

அ. 3 4 1 2  ஆ. 3 1 4 2   இ. 2 4 3 1  ஈ. 3 4 2 1 

15.  அ) நிலப்பபயர்  - 1. தூங்பகயில் றிந்தான்    

 ஆ) விலைப்பபயர்  - 2. தசாழநாடன் 

 இ) பண்புபகாள் பபயர் - 3. தசாழன் 

 ஈ) குலப்பபயர்   - 4. இளஞ்தசட் பசன்ைி 

அ. 2 1 4 3  ஆ. 2 3 4 1  இ. 2 1 3 4  ஈ. 3 1 2 4 
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IV. வாிலசப்படுத்துக. 

16. களவுப்புைர்ச்சியின் வலககள் 

1. இடந்தலலப்பாடு   2. இயற்லகப் புைர்ச்சி 3. பாங்கியிற் கூட்டம் 4. பாங்கற் கூட்டம் 

அ. (1) (3) (2) (4)  ஆ. (3) (1) (2) (4) இ. (1) (2) (4) (3) ஈ. (2 (1) (4) (3) 

17. லகக்கிலளயின் பாகுபாடு. 

1. துைிவு  2. குறிப்பறிதல் 3. ஐயம்  4. காட்சி 

அ. (1) (3) (2) (4)  ஆ. (4) (3) (1) (2) இ. (1) (2) (4) (3) ஈ. (3) (1) (2) (4)  

18. மீட்சியின் வலககள். 

1. விைாதல்  2. பசப்பல் 3. மகிழ்ச்சி 4. பதளித்தல் 

அ. (4) (3) (1) (2)  ஆ. (4) (1) (2) (3) இ. (4) (3) (2) (1) ஈ. (3) (4) (2) (1)  

V. சாியா தவறா: 

19. உறுதிக்கூற்று (உ) : கற்பு ைப்படுவது காரைப்பபயர் ஆகும். 

காரைம் (கா) :  தலலவன் தலலவிக்கு இருமுது குரவர், பசவிலி, அந்தைர் தபான்தறார்  

அறிலவமம் ஒழுக்கத்லதமம் கற்பித்தலால் காரைப்பபயர் ஆயிற்று. 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

20. உறுதிக்கூற்று (உ) : பமய்ப்பாடு நான்கு வலகப்படும். 

    காரைம் (கா) :  பமய்யிடத்துத் ததான்றும் பவளிப்பாடு பமய்ப்பாடு ைப்படும். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:     (  5 x 5 = 25) 

21. அ) அகப்பபாருளுக்குாிய திலைகலள விளக்கி ழுதுக.      

(அல்லது) 

 ஆ) கற்பில் தலலமகளுக்குாிய ஒழுகலாறுகலள விளக்குக. 

22. அ) களவிற்குாிய கிளவித்பதாலககலள ழுதுக.      

(அல்லது) 

ஆ) வலரவு கடாதலல விளக்கிச் சான்று தருக. 
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23. அ) வலரவு மலிதலின் வலககலள விளக்குக.       

(அல்லது) 

 ஆ பசவிலி புலம்பலல வலரவியல்வழிப் புலப்படுத்துக. 

24.  அ) கற்பியல் கூறும் இல்வாழ்க்லகயிலை விளக்குக.      

(அல்லது) 

      ஆ) ஐவலகப் பிாிவுகளுக்கும் உாிய கிளவிகலள விளக்குக. 

25.  அ) கூற்றிற்கு உாியார், உாியர் ஆகார் பற்றி ஒழிபியல் கூறுவைவற்லற ழுதுக.  

(அல்லது) 

  ஆ) உவமம் குறித்து ஒழிபியல் கூறுவைவற்லற விளக்குக. 

 

பகுதி – இ 

   (விளக்க முலற விைாக்கள்)    (3x10 = 30) 

லவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 பசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:  

26. களவிலும் கற்பிலும் நிகழும் பிாிவுகலள விவாிக்க. 

27. காதல் வாழ்வில் ததாழியின் பங்கு குறித்துக் கட்டுலர ஒன்று ழுதுக. 

.28. வலரவியல் கூறும் அறத்பதாடு நிற்கும் நிலல குறித்துக் கட்டுலரக்க 

29. கற்பியல் காட்டும் இல்வாழ்க்லக ன்னும் தலலப்பில் கட்டுலர ஒன்று ழுதுக. 

30. அகப்புறக் லகக்கிலள, பபருந்திலைப் பற்றி நாற்கவிராச நம்பியின் கருத்துக்கலளத் 

பதாகுத்பதழுதுக. 

 

 

----------------- 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலந் பதுகலனத் ிழ் - தட்டத் தர்வு 

டிசம்தர் 2021  -  பனாாண்டு பல் தரும் 

துலந: இனக்கிம் 

ாள்: வீண இனக்கிம் - 1 

கானம்: 3 ி                  உபவு ிப்பதண்: 75 

தகுி – அ 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் ிலடபிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

1. ‘கண்ன் ன் தசகன்’ ன்நம் கிலின் ஆசிாிர் 

(அ) தாிார் (ஆ) தாிாசன் (இ) சுா  (ஈ) தத்ா 

2. ‘ிழ் ாழ்க’ ணப் தாடிர் 

(அ) சிற்தி  (ஆ) ாக்கல் கிஞர் (இ) கண்ாசன் (ஈ) தத்ா 

3. ‘ஆனாதலண’  கிலத் பாகுப்தாசிாிர் 

(அ) லபத்து (ஆ) அநுத்ா  (இ) அப்துல் குான் (ஈ) ீா 

4. ‘குநிஞ்சி னர்’ ாறன் பன்லப் தாத்ிம் 

(அ) பத்து  (ஆ) ாி  (இ) சுி  (ஈ) பூி 

5. பெகாந்ன் ழுி சிறுகலகளுள் ஒன்று 

(அ) ஒரு திடி தசாறு (ஆ) கவு  (இ) ென்ணல்  (ஈ) சட்லட 

 

II. தல்ிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

6. ‘சுட்டும் ிிச் சுடர்ான்’ - ன்தது 

(1) தாிார் (2) ட்லடபும் (3) கண்ம்ா ன் குந்ல (4) அகின் சிாிப்பு 

(அ) 1, 2, 3 சாி (ஆ) 3 று  (இ) 2 று  (ஈ) 4 று  

7. ‘பெகக் கால்’ - ழுிர் 

(1) ீா  (2) ஊசிகள்  (3) புதுக்கில (4) சிற்தி 

(அ) 4 சாி  (ஆ) 2 று  (இ) 1, 2, 3 சாி  (ஈ) 3 று 

8. ‘அகபகம்’ - நூனாசிாிர் 

(1) குட்டி தி (2) பதண் ழுத்ாபர் (3) புிணம்  (4) ாடகம் 

(அ) 4, 3, சாி  (ஆ) 1, 2, சாி  (3) 1, 2, 3, 4 சாி (4) 2, 3, சாி 

9. ‘குநிஞ்சி னர்’ 

(1) புிணம்  (2) சிறுகல  (3) ாடகம்  (4) புதுக்கில 

(அ) 2, 3 சாி  (ஆ) 3, 4, சாி  (இ) 4 சாி  (ஈ) 1 ட்டும் சாி 

10. புதுலப்தித்ணின் சிறுகலகளுள் ஒன்று 

(1) அகறலக (2) ால  (3) கருல  (4) அநிவு 

(அ) 1 ட்டும் சாி (ஆ) 1, 2, 3 சாி  (இ) 3 சாி  (ஈ) 1 று 

 

தாடக் குநிபட்டு ண் 

IMATCC - 1 
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III. பதாருத்துக: 

11. (அ) குநிஞ்சி னர்  - 1) ிழ் ாழ்க    

(ஆ) குட்டி தி  - 2) ஆனாதலண 

(இ) அப்துல் குான் - 3) அகபகம் 

(ஈ) ாக்கல் கிஞர் - 4) புிணம் 

அ) 4 3 2 1  ஆ) 1 2 3 4  இ) 3 4 1 2  ஈ) 2 4 3 1 

12. (அ) கண்ன் தாட்டு - 1) ீா 

(ஆ) ரும் இதுத - 2) படிசன் 

(இ) பெகக் கால்  - 3) ாக்கல் கிஞர் 

(ஈ) ஆற்நங்கலக் காற - 4) தாிார் 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 2 3 4 1  இ) 4 3 1 2  ஈ) 3 4 1 2 

13. (அ) ிண்ன்  - 1) பெகீசன் 

(ஆ) தாிாசன்  - 2) ிருத்ாச்சனம் 

(இ) ின்தன்  - 3) கணகசுப்புத்ிணம் 

(ஈ) புதுலப்தித்ன்  - 4) ா. தார்த்சாி 

அ) 2 4 1 3  ஆ) 1 2 3 4  இ) 3 1 2 4  ஈ) 4 3 1 2 

14.  (அ) உன் கண்ில் ீர் ிந்ால்  - 1) கடலும் ாநம் 

(ஆ) ிக்பகல்னாம் பாிக் காட்டும் - 2) உர்க்கய்ாம் தாடல் 

(இ) ாணிலண தாக்கி ிற்நால்  - 3) பசன்ாிபெ 

(ஈ)  தலன காற இல்லன   - 4) கண்ம்ா ன் குந்ல 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 1 2 3  இ) 2 4 3 1  ஈ) 2 4 3 1  

15. (அ) சாகித் அகாபடி - 1) படிசன் 

(ஆ) தாதந்ர்  - 2) ாக்கல் கிஞர் 

(இ) கிசு  - 3) தாிாசன் 

(ஈ)  அசலக் கிஞர் - 4) ின்தன் 

அ) 3 2 1 4  ஆ) 2 3 4 1  இ) 1 3 4 2  ஈ) 4 3 1 2  

 

IV. சாிா நா தர்ந்படுக்க. 

16. உறுிக்கூற்று : ‘கண்ன் ன் தான்’ - தாிார் 

காம்     : கண்ன் ீது பகாண்ட அன்தால் 

(அ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி 

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

(இ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று 

(ஈ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி 
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17. உறுிக்கூற்று : டபாி தற்நி அிகம் தாடிர் ீா. 

காம்     : உர்வுள்ப பாி ிழ்.  
 

(அ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று  

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று  

(இ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி  

18. உறுிக்கூற்று : பசம்புனப் பதல்ீர் ததான - உல 

காம்     : ாட்டுப்தற்று 

(அ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று  

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி  

(இ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

(ஈ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி  

19. உறுிக்கூற்று : ‘குநிஞ்சி னர்’ - ாடகம் 

காம்     : டிக்கத்க்கது 

(அ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று  

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

(இ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி  

20. உறுிக்கூற்று : ‘கடவுளும் கந்சாிதிள்லபபெம்’ - சிறுகல 

காம்     : புாக்கலதாடு பாடர்புலடது 

(அ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் சாி  

(ஆ) கூற்று (உ) காம் (கா) இண்டும் று 

(இ) கூற்று (உ) று காம் (கா) சாி 

(ஈ) கூற்று (உ) சாி காம் (கா) று 

 

தகுி – ஆ 

(ிபக்க பலந ிணாக்கள்) 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் ிலடபிக்க:           (5 x 5 = 25) 

21. (அ) தாணாக ந் கண்லண தாிார் தாடில ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) கண்ம்ால காறாக தாித்து தாிார் தாடி கருத்துக்கலப ழுதுக. 

22. (அ) ‘சிற்றூர் பசனவு’ – கூறும் பசய்ிகலப ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) ‘ஆற்நங்கலக் காற’ – சிநப்புகலப ழுதுக. 

23. (அ) ‘ஆனாதலண’ – குநிப்திடும் ிகழ்ச்சிகலப ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) ‘தட்டின்நம்’ – குநித் ீாின் சிந்லணகலப டுத்துலக்க. 
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24. (அ) ா.தார்த்சாிின் சபாச் சிந்லணகலப ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) புிணத்ில் காதாத்ித்ின் இன்நிலாலல டுத்துலக்க. 

25. (அ) ி.ொணகிாணின் சிறுகலகபில் இடம்பதறும் லக்கருத்துக்கலப ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) கி.இாொாணின் சிறுகலச் சிநப்புக்கலபச் சுட்டுக. 

 

தகுி – இ 

(ிபக்க பலந ிணாக்கள்) 

லதநம் பன்று ிணாக்களுக்கு ட்டும் ிலடபிக்க:     (3x10 = 30) 

26. ‘கண்ன் ன் தான்’ – கூறும் பசய்ிகலபத் பாகுத்துலக்க. 

27. தஞ்சபூங்கபின் அகிலண தாிாசன்ி ின்று ிாிக்க. 

28. ‘ஒரு ண்டி பசன்டிாிபெ’ ன்நம் கிலத் பாகுப்தின் சிநப்புக்கலப டுத்துலக்க. 

29. ‘குநிஞ்சி னர்’ – புிணத்ில் இடம்பதறும் பூிின் தாத்ிப் தண்புகலப ிாிக்க. 

30. ‘ப. இலநன்பு  சிநந் சிறுகல ழுத்ாபர்’ ன்நம் கருத்லச் சான்றுகளுடன் ிறுவுக. 

 

 

------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலலத் தமிழ் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு  – முதல் பருவம் 

துலற: இலக்கியம்   

தாள்: நன்னூல் – எழுத்ததிகாரம் 

காலம்: 3 மைி                    உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:           (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலடத் பதாிவு விைாக்கள்: 

1.  தலலமாைாக்கர்க்குச் சான்றாக நன்னூல் கூறுவது 

 அ) மண், கிளிப்பிள்லள  ஆ) அன்ைம், பசு  

இ) இல்லிக்குடம், ஆடு  ஈ) எருலம, பநய்யாி 

2. நன்னூல் ஆசிாியர் எழுத்திலக்கைத்லத எத்தலை பகுதிகளாகப் பகுத்து விளக்குகிறார்? 

 அ) 12  ஆ) 10  இ) 15  ஈ) 18 

3. பகுபத உறுப்புக்கள் 

 அ) 2  ஆ) 4  இ) 6  ஈ) 10 

4. பதாகாநிலலத் பதாடர்பமாழிகள் பமாத்தம் 

 அ) 2  ஆ) 6  இ) 10  ஈ) 14 

5. தவற்றுலம உருபுகளும் அலவ சார்தற்குாிய இடங்களாகவும் நன்னூல் குறிப்பிடுவை எத்தலை? 

 அ) 30  ஆ) 40  இ) 50  ஈ) 60 

 

II. பல்விலடத் பதாிவு விைா: 

6. நூலின் பயன் ----------------------- 

 1. அறம், பபாருள், வீடு   2. அறம், பபாருள், இன்பம்   

3. அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு    4. அறம், பபாருள், வீடு 

அ) 1 சாி ஆ) 3 சாி இ) 2, 3 சாி ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

7. மிடறு என்ற பசால்லின் பபாருள் 

 1. மூக்கு 2. கண்டம் 3. கழுத்து 4. மார்பு  

அ) 2, 3 சாி 1, 4 தவறு   ஆ) 3, 4 சாி 1, 2 தவறு  

இ) 1, 3 சாி 2, 4 தவறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

8. காலம் காட்டும் இலடநிலலகள் 

 1. கிறு, கின்று, ஆநின்று 2. ப், வ்  3. ய், வ் 4. த், ட், ற், இன்  

அ) 1, 3 சாி 2, 4 தவறு   ஆ) 1, 3, 4 சாி 2 தவறு  

இ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

பாடக் குறிமட்டு எண் 
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9. பசய்மள் விகாரம் 

 1. ததான்றல்  2. வலித்தல்  3. நீட்டல்  4. விாித்தல்  

அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு   ஆ) 1, 2, 4 சாி 2 தவறு  

இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு   ஈ) 2, 3, 4 சாி 1 தவறு 

10. தவற்றுலம உருபு நிற்குமிடம் 

 1. பபயருக்குப் பின்ைால்   2. பபயருக்குப் முன்ைால்  

3. விலைக்குப் பின்ைால்   4. விலைக்கு முன்ைால் 

அ) 1, சாி 2, 3, 4 தவறு  ஆ) 2, சாி 1, 3, 4 தவறு  

இ) 1, 3, சாி 2, 4 தவறு  ஈ) 1, 3, 4 சாி 2 தவறு 

 

III. பபாருத்துக. 

11. அ) இல்லிக்குடம் - 1. ஆசிாியாின் உள்ளத்லத வருத்தச் பசய்து கற்பவர். 

 ஆ) ஆடு  - 2. நல்லலத விடுத்துத் ததலவயற்றலத மைத்தில் நிறுத்துபவர். 

 இ) எருலம  - 3. பாடம் தகட்கும் தபாதத மைத்திற் பகாள்ளாமல்  

                                                               விட்டுவிடுபவர். 

 ஈ) பநய்யாி  - 4. ஓர் ஆசிாியைிடம் முழுலமயாகக் கல்லாது பலாிடமும் கற்று  

        முழுலமயில்லா அறிவுடன் இருப்பவர். 

அ. 3 4 1 2  ஆ. 3 2 1 4  இ. 2 3 4 1  ஈ. 2 1 4 3 

12.  அ) பசய்மளிலச அளபபலட - 1. பகடுப்பதூஉம்    

 ஆ) இன்ைிலச அளபபலட - 2. ஆடூஉ 

 இ) பசால்லிலச அளபபலட - 3. உறாஅர்க்கு 

 ஈ) இயற்லக அளபபலட - 4. உரைலசஇ 

அ. 2 1 4 3  ஆ. 4 2 1 3  இ. 3 1 4 2  ஈ. 3 4 1 2 

13. அ) ஆன்   - 1. பலர்பால் விகுதி    

 ஆ) ஆள்   - 2. ஆண்பால் விகுதி 

 இ) மார்   - 3. ஒன்றன்பால் விகுதி 

 ஈ) து    - 4. பபண்பால் விகுதி 

அ. 2 4 3 1  ஆ. 2 4 1 3   இ. 1 3 4 2  ஈ. 1 4 2 3 

14.  அ) பற்பலச   - 1. இயல்பு புைர்ச்சி    

 ஆ) மரதவர்   - 2. ததான்றல் விகாரப் புைர்ச்சி 

 இ) பள்ளிக்கூடம்  - 3. திாிதல் விகாரப் புைர்ச்சி 

 ஈ) நிலமது   - 4. பகடுதல் விகாரப் புைர்ச்சி 

அ. 3 4 1 2  ஆ. 4 2 1 3   இ. 2 4 3 1  ஈ. 3 4 2 1 

15.  அ) ஒன்றன் கூட்டம்  - 1. அத்து சாாிலய    

 ஆ) பலவற்லற   - 2. அன் சாாிலய 

 இ) மரத்திலல   - 3. இன் சாாிலய 

 ஈ) வண்டின்கால்  - 4. அற்றுச் சாாிலய 

அ. 2 4 1 3  ஆ. 2 3 4 1  இ. 2 1 3 4  ஈ. 3 1 2 4 
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IV. வாிலசப் படுத்துக. 

16. நூல் யாப்பின் வலககள் 

 1. விாித்தல்   2. பதாலகவிாி  3. பதாகுத்தல்  4. பமாழிபபயர்ப்பு 

 அ. (1) (3) (2) (4) ஆ. (3) (1 (2) (4) இ. (1) (2) (4) (3) ஈ. (4) (3) (2) (1)  

17. கீழ்க்காடம் குறுக்கங்கலள வாிலசப்படுத்துக. 

 1. குற்றியலுகரம்  2. ஐகாரக் குறுக்கம் 3. குற்றியலிகரம் 4. ஔகாரக் குறுக்கம் 

 அ. (1) (2) (3) (4) ஆ. (1) (3) (2) (4) இ. (1) (2) (4) (3) ஈ. (3) (1) (2) (4)  

18. பகாப்பதங்கலள வாிலசப்படுத்துக. 

1. விலைப் பகாப்பதம் 2. உாிப் பகாப்பதம் 3. இலடப் பகாப்பதம்  4. பபயர்ப் பகாப்பதம் 

 அ. (4) (1) (3) (2) ஆ. (4) (1 (2) (3) இ. (4) (3) (1) (2) ஈ. (4) (3) (2) (1)  

V. சாியா தவறா: 

19. உறுதிக்கூற்று (உ) :  யகரம்(ய்), வகரம்(வ்) இரண்டு மட்டுதம உடம்படுபமய்யாக வரும். 

காரைம் (கா) :  நிலலபமாழி ஈறும் வருபமாழி முதலும் உயிர் எழுத்தாக  

இருக்கும்பபாழுது உடம்படுபமய் ததான்றும். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

20. உறுதிக்கூற்று (உ) :  மக + லக என்பது மகக்லக எைப் புைரும். 

       காரைம் (கா) :   அத்தின் அகரம் அகமுலை இல்லல 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:      (5 x 5 = 25) 

 

21.  அ) நூலின் உறுப்புக்கள் யாலவ? விளக்குக.       

                                               (அல்லது) 

 ஆ) தற்புகழ்ச்சி குற்றமாகா இடங்களாக நன்னூல் குறிப்பிடுவைவற்லற எழுதுக. 

22.  அ) உயிபரழுத்துக்களின் பிறப்லபச் சான்றுடன் விளக்குக.     

        (அல்லது) 

 ஆ) பமாழிமுதல் எழுத்துக்களாக நன்னூல் கூறுவைவற்லற எழுதுக. 
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23.  அ) பதாிநிலல விலைப்பகுதிகலளச் சான்றுடன் எழுதுக.  

      (அல்லது) 

 ஆ தற்சமம் தற்பவம் – விளக்குக. 

24.   அ) விைா, சுட்டு பசாற்களின் புைர்ச்சிலயச் சான்றுடன் எழுதுக.  

                    (அல்லது) 

      ஆ) ‘அகம்’ என்னும் பசாற்புைர்ச்சிலயச் சான்றுடன் விளக்குக. 

25.   அ) பநடுமுதல் குறுகும் பசாற்களின் புைர்ச்சிலய விளக்குக.  

                                             (அல்லது)     

ஆ) ஓபரழுத்து ஒருபமாழிகளின் புைர்ச்சிலயச் சான்றுடன் விளக்குக. 

 

பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 பசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:(3x10 = 30) 

 

26. நல்லாசிாியர், நல்மாைாக்கர் இலக்கைங்களாக நன்னூல் கூறுவைவற்லற விவாிக்க. 

27. சார்பபழுத்துக்களின் வலககலளச் சான்றுடன் கட்டுலரக்க. 

.28. பகுபத உறுப்புகலளச் சான்றுடன் விவாிக்க. 

29. பமல்பலாற்று ஈறுகளின் புைர்ச்சிக் குறித்து நன்னூல் கூறும் பசய்திகலளக் கட்டுலரக்க. 

30. உருபு புைாியலில் நன்னூலார் கூறும் கருத்துக்கலள விவாிக்க. 

 

---------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலத் தநிழ் - ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – இபண்டாநாண்டு மூன்ாம் ருயம் 

துல: இக்கினம் 

தாள்: நூக அியினல் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

1. பாது நூகச் சட்டம் தநிழ்ாட்டில் எந்த ஆண்டு பகாண்டு யபப்ட்டது? 

2. இந்தின நூகயினலின் தந்லத எப் தாற்ப்ட்டயர் னார்? அயர் ிந்த ஆண்டு? 

3. நூக குப்ாய்யின் னன்கள் ஏததனும் இபண்டில எழுதுக. 

4. நூல்கள் ததர்வு யமிமுலகள் ஏததனும் இபண்டில எழுதுக. 

5. பாது நூக தசலயகள் ஏததனும் இபண்டில எழுதுக. 

6. ள்ி நூகத்தின் இனக்கங்கள் ற்ி எழுதுக. 

7. ஆயணங்கள் அல்ாதலய என்ால் என்? ஏததனும் இபண்டில எழுதுக. 

8. அகபாதி என்ால் என்? 

9. மூன்ாம் ில ஆதாபங்கள் என்ால் என்? 

10. நின்னு நூகம் என்ால் என்? 

பாருத்துக: 

11. காப்புாிலந சட்டம்  - 1903 

12. தநிமக நூகச் சட்டம்  - 1896 

13. AACRRII   -1954 

14. இம்ிாினல் நூகம்  -1948 

15. கன்ிநாபா நூகம்  -1967 

தகாடிட்ட இடங்கல ிபப்புக. 

16. யாசர்களுக்கு தயண்டின தகயல் குிப்புகல தனாாித்து பதாகுத்து பகாடுத்தல ………..….. 

தசலய என்கிதாம். 

17. நூற்ப்ட்டி(CATALOGUES) என் பசால்…………. பநாமினில் இருந்து ததான்ினது. 

18. ல்கலக்கமக நூகங்கள்………… மூம் யருயாலன பறுகின். 

19. ஆபாய்ச்சி கட்டுலப…………..ில ஆதாபநாகும். 

20. யாசகர்களுக்கு சநீ காத்தில் ிகழ்ந்த பசய்திகல பதாகுத்து யமங்கும் தசலய……….ஆகும். 

 

ாடக் குிமட்டு எண் 

DLT8312 



[2] 

 

குதி-ஆ 

II. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க     (5 X 5 = 25) 

21. அ) இந்தின ததசின பாது நூகத்தின் ங்கிப்பு அதன் இனக்கங்கலப் ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

ஆ) நூக கட்டிடம் அலநயிடம் நற்றும் தயாடங்கள் ற்ி எழுதுக. 

22. அ) நூல்கள் இபயல் யமங்கும் முலலன யிக்குக. 

(அல்து) 

ஆ) நூல்கள் ததர்வு பசய்மம் பகாள்லக நற்றும் யமிமுலகல யிக்குக. 

23.அ) நூக சிப்புச் தசலயனின் யலககலக் கூி ஏததனும் இபண்லட யிக்குக. 

(அல்து) 

ஆ) தாக்கிட்டு நூல்கள் ற்ி யிக்கநாக எழுதுக. 

24.அ) கல்லூாி நூகத்தின் இனக்கங்கலமம், தசலயகலமம் எழுதுக. 

(அல்து) 

  ஆ) கலக்கஞ்சினம் நற்றும் னர் யமிகாட்டி ற்ி குிப்பு யலபக. 

25. அ) ததர்ந்பதடுத்த தகயல் தசலய நற்றும் பநாமிப்பனர்ப்பு தசலய ற்ி சிறு குிப்பு எழுதுக. 

(அல்து) 

ஆ) நூல்கள் ாதுகாப்பு நற்றும் பாநாிப்பு முலகள் ற்ி எழுதுக. 

 

குதி-இ 

(யிக்கமுல யிாக்கள்) 

III. எலயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்கவும்    (3 X 10 = 30) 

 

26. நூகயினலின் ஐந்து யிதிகில் இபண்டாயது யிதினிலப் ற்ி எழுதுக. 

27. நூல்கள் பாநாிப்பு ிாிவு ற்ி யிாியாக எழுதுக. 

28. கீழ்க்கண்டயற்ிற்கு சிறு குிப்பு யலபக. 

1. கில நூகம்   2. டநாடும் நூகம் 

3. ததசின லநன நூகம்  4. நாயட்ட லநன நூகம் 

29. ஆயணங்கள் என்ால் என்? அதன் யலககல யிாியாக எழுதுக. 

30. எழுதுபாருட்கின் ததாற்மும் யர்ச்சிமம் ற்ி யிாியாக எழுதுக. 

 
 
 

----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல -  ப ைடய வரலா  ம  ெதா ய  
திச ப  2021 – தலாமா  த ப வ  

ைற: கட சா  வரலா  ம  கட சா  ெதா ய  
தா : மனித  ப நிைல வள சி  இ திய  ெதா பழ கால வரலா தய கால வரலா   

கால : 3 மணி                        உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:            (20 x 1 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 
1. மனித இன தி  தாைதய -------------எ  அைழ க ப கி றன . 

அ. ேஹாேமா எெர ட      ஆ. ேஹாமினி            இ. சி ப சி              ஈ. ம ேகா ய  

2. ந  மனித இன ---------------இன ைத  சா த  ஆ .  

அ.    ெகாாி லா              ஆ. ேராம யா   இ. ஆ பிாி கான  ஈ. ேஹாேமா ேச பிய              

3. ச  எ வ  ப ன  ைடல  எ பவ  ----------------  

அ. க ெவ  ஆ வாள      ஆ. மா டவியலாள     இ. ேவதிய ைற ஆ வாள    ஈ. ெதா யலாள  

4. ைட க  எ ப ----------ஆ  

அ. பனி கால       ஆ.பழ  க கால  

இ. க          ஈ.ெப க கால  சி ன                

5. வடக நாடக  ப தியி ---------- ேம க  க டறிய ப ள . 

அ. மண  ேம க              ஆ. சா ப  ேம க  இ. ெச க  ேம க   ஈ. ழா க  ேம க           

II.  ப விைட  ெதாி  வினா க : 

6. ஆ பிாி காவி  மனித தாைதயாி  சா க  கிைட த இட க  . 
I) ஓ வா  ப ள தா  II) கானா ஏாி III) வா  கிரா  IV) எகி    

அ. (I), (II), (III) சாி         ஆ. (IV), (II), (I) சாி  இ. (II), (IV) சாி       ஈ. (I), (II), (III) தவ         
7. க ேகாடாிக  தயாாி க  பய ப த ப ட க வைகக . 

I) வா ைச   II. கிராைன   III. மண க   IV. மா க  

அ. (I), (II) சாி                  ஆ. (III), (IV) சாி         இ. (III), (IV) தவ    ஈ. (I), (II) தவ                    
8. இ தியாவி  அ ய  வைக க க விக  கிைட த இட க .  

I.இசா   II. பி ெப கா III. அ திர பா க    IV. ேகா ர  
அ. (I), (II), (III)  தவ      ஆ. (III), (IV) சாி   இ. (II), (IV) சாி         ஈ. (I), (II), (III) சாி           

9. ம க  தாழிக  காண ப  இட க . 
I. ஆதி சந    II. ெகா மண   III. சிவகைள  IV.க ைகெகா டேசாழ ர  

அ.(I), (II), (III) சாி        ஆ. (II), (III) சாி   இ.(I), (IV) சாி   ஈ. (II), (III) தவ         

பாட  றி  எ  
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10. க தி ைட வைக  ஈம  சி ன க  
I. ம ல ச திர  II. ெகா மண  III. சா   IV. அாி கேம  

அ. (I), (IV), (III) சாி     ஆ. (I), (II), (III) சாி   இ. (IV), (III), (I) சாி   ஈ.(I), (II), (III) தவ      
 

III. ெபா க : 
 

11. A. அ ய                    (I) தா சானியா 
B. பிேள                       (II) ெக யா 
C. ேலாமி வி                  (III) க ெசதி க  
D. ஓ வா                     (IV) ெசயி  அ  

A      B     C     D                        
(அ)  (II)    (I)   (IV)  (III) 
(ஆ)  (I)    (II)   (IV)  (III) 
(இ) (IV) (III)   (II)    (I)                                   
(ஈ) (III)  (II)   (IV)  (I) 

12. A. ேவளா ைம                          (I) பாைற ஓவிய க  
B. ஆதி சந                         (II) பாைற ேகா வ க  
C. எட க                                   (III) ெவ கல  ெபா க     
D. பி ேப கா                             (IV) திய க கால  

  A     B    C    D                        
(அ)  (III)  (I)   (IV)  (II) 
(ஆ)  (I)   (II)   (IV)  (III) 
(இ)  (IV)  (III)  (II)   (I)  
(ஈ)  (II)    (I)   (IV)  (III)                              

     13. A. ேதாி கா             (I) க தி ைட 

B. ேமா             (II) ெகா மண  
C. க              (III) தா ெத வ  க     
D. இ ைள             (IV) சிவ  நிற மண  க   
      A    B   C    D                        
(அ)  (II)  (IV)  (I)  (III) 
(ஆ)  (I)  (II)  (IV)  (III) 
(இ)  (IV) (III)  (II)   (I)  
(ஈ)  (II)  (I)  (IV)  (III)                            

      14. A. ஈம ேபைழ               (I) ெப க   
B. ேசாக                    (II) மகாரா ரா 
C. ெநவாசா                  (III) பழ க கால  க வி 
D. ெமகா   ேதா      (IV) ப லாவர      
     A      B    C     D                        
(அ)  (IV)  (III)   (II)  (I) 
(ஆ)  (II)    (I)   (IV)  (III) 
(இ)  (III)  (IV)   (II)   (I)  

(ஈ)  (II)   (III)   (IV)  (I)                     
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     15. A. பிரமகிாி                         (I) ெதா ய  ஆ வாள   

B. ைட க                        (II) ேக வர , ப ைச பய , ெகா  
C. ைபய ப ளி                     (III) ேசரமன கா  
D.ஆ சி  அ ைமயா                (IV) திய க கால   
       A     B    C     D                        
(அ)   (II)   (I)   (IV)   (III) 
(ஆ)  (III)  (I)   (IV)   (II) 
(இ)  (IV)  (III)  (II)   (I)  
(ஈ)  (II)   (III)  (IV)   (I)                           
 

IV. த க வினா க :  

16. உ தி  (உ)  Anthropoloy எ ப  anthropos, logos எ ற இ  கிேர க ெசா   
         இ  வ ததா  . 

காரண      (கா)  anthropos எ பத  மனித  எ  logos எ றா  அறிவிய  எ  ெபா  

அ)  (உ), (கா) இர  சாிய ல                                   
ஆ) (உ), (கா) இர  சாி (கா) உ தி கான சாியான காரண   
இ) (உ) சாி (கா) தவ      (கா) உ தி கான சாியான காரண  அ ல 
ஈ) (உ) தவ   (கா) சாி 
 

17. உ தி  (உ)  ஆ ேராலாபி திைச க  எ ற ேபாின தி தா  மனித இன   
        பாிணமி த . 
     காரண      (கா)  இவ கைள ந ன மனித இன தி  ேனா க  எ கிேறா .  

அ)  (உ), (கா) இர  சாி (கா) உ தி கான சாியான காரண  
ஆ) (உ), (கா) இர  தவ  (கா) உ தி கான சாியான காரண  அ ல  
இ) (உ) சாி, (கா) தவ     
ஈ) (உ) தவ   (கா) சாி        
                                  
18. உ தி  (உ)  ெதா யி  ப க  றி த ஆ  ைதப வ ஆ விய  என ப . 

காரண  (கா)  கட தகால தி  வா த உயிாின களி  எ ச க  சில ழ களி  க லாக 
ம ணி  பா கா க ப .  

அ)  (உ) தவ  (கா) சாி   
ஆ) (உ), (கா) இர  சாி (கா) உ தி கான சாியான காரண      
இ) (உ), (கா) இர  தவ  (கா) உ தி கான சாியான காரண  அ ல 
ஈ) (உ) சாி  (கா) தவ                    
                            
19. உ தி  (உ)  ச  இராப    எ பவ  இ கிலா  நா ைட  ேச த நிலவியலாள    
         ஆவா . 
     காரண  (கா)  இவ  ப லாவர தி  பழ கால  க க விகைள த ைறயாக  க பி தவ . 
அ)  (உ), (கா) இர  சாி (கா) உ தி கான சாியான காரண      
ஆ) (உ), (கா) இர  தவ  (கா) உ தி கான சாியான காரண  அ ல  
இ) (உ)தவ  (கா) சாி                       
ஈ) (உ) சாி  (கா) தவ           
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20. உ தி  (உ) ெலவலா சி  எ ற ெசா , ெலவலவா எ ற பிெர  ெமாழியி  உ சாி பா . 
      காரண  (கா) இதைனேய ெலவலா சி  க க விக  ெச  மர  எ கிேறா .  
அ)  (உ) தவ  (கா) சாி   
ஆ) (உ), (கா) இர  சாி (கா) உ தி கான சாியான காரண .     
இ) (உ),(கா) இர  தவ  (கா) உ தி கான சாியான காரண  அ ல 
ஈ) (உ) சாி  (கா) தவ    
                                      

ப தி – ஆ 

(விள க ைற வினா க ) 
அைன  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:                                 (5X5=25) 
 

21. அ) ேஹாேமா எர ட  மனித இன தி  ேதா ற  றி  விள க.  
(அ ல ) 

      ஆ) அ ய  வைக க வி  ெதாழி  ப ைத விவாி க. 
 

22. அ) இ தியாவி  கிைட ள ெதா யி  ப வ கைள விள க. 
(அ ல ) 

      ஆ) பி ேப கா பாைற ஓவிய க - றி  வைரக. 
 

23.அ) திய க கால ைத சா த க க விகளி  சிற கைள விவாி க.  

(அ ல ) 
     ஆ) ெப க பைட  சி ன களி  வைககைள விவாி க.   

24.அ) ஆதி சந  அகழா வி  கிைட த ெவ கல  ெபா களி  வைககைள விவாி க.  

(அ ல ) 
    ஆ) க  – சிவ  நிற ம பா ட களி  வரலா  கிய வ ைத  க. 

25.அ) ைம  கவ த இ திய  ெதா பழ கால வரலா றாள  ஒ வைர  ப றி எ க. 
(அ ல ) 

     ஆ) தமி  நா  க டறிய ப ள வரலா  ப ட கால பாைற ஓவிய களி   
          சிற கைள விவாி க.                 

ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க: (3x10 = 30) 
 

26. மனித இன தி  பாிணாம  றி  க ைர வைரக.  
27. தமி  நா  பழ க கால மனித க  வா த இட கைள  ப றி விவாி க. 

28 ெப க கால ம களி  வா ைக ைறயிைன ஆரா க.            
29. வடஇ தியாவி  நிைலெப றி த ெச  கால  ப பா  சிற கைள ெதா  எ க. 
30. ேஜா ேவ ப பா  கிய வ  றி  விாிவாக எ க. 

 

---------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலயத் திழ் – பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – மூன்மாாண்டு ஐந்தாம் பருலம் 

துலம: இயக்கிம்   

தாள்: பண்பாட்டு ானிடலில் 

காயம்: 3 ைி                      உரவு திப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலனத்து லினாக்களுக்கும் லிலடரிக்க:                 (20 x 1 = 20) 

 
1. khdpltpay; - tiuaiw $Wf. 

2. khdpltpaypd; je;ij vd;W Nghw;wg;gLgth; ahh;?  

3. khdpltpaypd; cl;gphpTfs; vitNaDk; ,uz;bid vOJf.  

4. gz;ghl;L khdpltpay; vd;why; vd;d? 

5. njhlf;f fhy kf;fspd; %tifj; njhopy;fs; vit? vOJf. 

6. goq;Fb vd;gjd; nghUs; ahJ? 

7. cld;Nghf;F kzk; vd;W $wg;gLtJ vJ?  

8. tsikr; rlq;F vd;why; vd;d? 

9. fsg;gzpf;fhd fUtpfs; ,uz;bidf; Fwpg;gpLf. 

10. fsg;gzpapy; cw;WNehf;Fjy; vd;why; vd;d? 

 
gFjp – M 

II. midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;f:         (5 x 5 = 25) 

 

11. m. /gpNurh; vd;w khdpltpay; mwpQhpd; gzpfs; Fwpj;J vOJf. 

(my;yJ) 

   M. jkpofj;jpy; khdpltpay; mwpKfkhd gpd;Gyj;ij tpsf;Ff. 

12. m. cly;rhh; khdpltpayhhpd; gzpfis vLj;Jiuf;f. 

(my;yJ) 

   M. ,df;FO xg;gha;tpay; Fwpj;J tpsf;Ff. 

13. m. ehNlhbak; vd;why; vd;d? tpsf;Ff. 

(my;yJ) 

   M. rpWkuG – ngUkuG rhd;Wfs; je;J NtWgLj;Jf. 

 

பாடக் குமிமட்டு எண் 
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14. m. jha;topr; r%fk; ,Ue;jjw;fhd rhd;Wfis vLj;Jf;fhl;Lf. 

(my;yJ) 

   M. tho;f;if tl;lr; rlq;Ffs; vit? VNjDk; xd;W Fwpj;J tpsf;Ff. 

15. m. khdpltpay; fsg;gzpahsUf;fhd jFjpfisg; gl;baypLf. 

(my;yJ) 

   M. juTfis Mtzg;gLj;Jk; Kiwfs; Fwpj;J vLj;Jiuf;f. 

  
 
gFjp – , 
 

III. vitNaDk; %d;W tpdhf;fSf;F tpilaspf;f:       (3 x 10 = 30) 
 

16. khdpltpay; rhh;e;j Jiwfis tifg;gLj;jp tpsf;Ff. 

17. Goq;FnghUs; gz;ghl;ilr; rhd;WfSld; vLj;Jiuf;f. 

18. gz;ghl;Lg; gbkyh;r;rpf; Nfhl;ghL vd;why; vd;d? tpsf;fpAiuf;f. 

19. jkpohpd; mfkzk;> Gwkzk; Fwpj;Jr; rhd;WfSld; tpthpf;f. 

20. gz;ghl;L khdpltpay; njhlh;ghfj; jkpopy; ntspte;Js;s Ma;Tfs; gw;wp vLj;Jiuf;f.  
 

 
--------------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ருங்கிலைந்த முதுகலய லயார – பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – மூன்மாாண்டு  ஐந்தாம் பருலம் 

துலம: கல்வலட்டில் ற்ரம் வதால்லில் 

தாள்:பண்பாட்டு ானிடலில்  

காலம் : 3 மணி                                                                      உயரளவு மதிப்பெண் : 75 

ெகுதி – அ 

I. அலனத்து லினாக்களுக்கும் லிலடரிக்க.                                (15X 1 =15) 

1. சங்க இயக்கித்தில் இல்யாத வசாற்கள், சங்க காயச் சமூகத்தில் நலடமுலமில் 

இருந்துள்ரன. அலல……… 

அ)அமதலார், துமதலார்   ஆ) திருைமும் குடும்பமும்   

இ) ன்மங்களும் அலலகளும்   ஈ) நிதிமும் அங்கமும் 

2. குடும்பம் என்னும் வசால் முதன்முதலில் இடம் வபற்ம நூல்  

அ) அகநானூர  ஆ) புமநானூர  இ) திருக்குமள்   ஈ) வதால்காப்பிம் 

3. வபாருத்தானலற்லம ததர்ந்வதடுக்க: 

 அ) திறர் குடும்ப முலம - லாறிடம் 

 ஆ) லலப்பு       - இல்,லன 

 இ)  லாறிடங்கள்      - பக்தலச்சய பாதி 

(அ) 3,1,2  (ஆ) 2,3,1  (இ) 3,1,2  ஈ) 1,2,3 

4. பண்பாட்டு ானுடலில் நூலின் ஆசிாிர் ார்? 

அ) எட்கர் தர்ஸ்டன்  ஆ) ஆர இாநாதன் இ)பக்தலச்சயபாதி  ஈ) இ.முத்லதா 

5. பண்பாட்டுக் கூரகள் ……………..நிலயில் அரதிிடப்வபரகின்மன. 

6. னிதன் பிமந்து முதல் இமக்கும் லல அலது பண்பாட்டிலன …………மூயம் 

கற்கின்மான். 

7. பண்பாட்டு ாற்ரத்திமலன இக்கும் காைிகள். 

அ) நவீனலாதல், நகாாதல்  ஆ) பண்பாட்டு ஏற்பு,சூறல்   

இ) புட்சி, சும்        ஈ) ஒாினாதல் 

8. க்கள் உயகம் பற்மி அலர்களுலட பார்லலல எவ்லிதம் வலரிப்படுத்துகின்மனர். 

அ) கலய ற்ரம் பறங்கலதகள்    ஆ) உமவு முலம   

இ) சம் ற்ரம் வபாருராதாம்        ஈ) அசில் 

9. பண்பாட்டு ானிடலிலின் தலர வபர் ாது? 

10. சங்ககாயச் சங்கரின் வபர்கலர கூரக. 

11. சடங்கு எனும் வசால்லின் வபாருள் ாது? 

பாடக் குமிமட்டு எண் 
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12. ானிடலில் என்ம வசால்லின் மூய ஆங்கியச் வசால் எது?  

13. ‘ANTHROPOLOGIST’ என்ம வசால்லய முதன் முதலில் பன்படுத்திலர் ார்? 

ஆ)ார்கன் ஆ) லிதனா லஸ்கி இ) அாிஸ்டாட்டில்   ஈ)ரூதசா 

14. சங்க இயக்கித்தில் குடும்ப அலப்புடன் வதாடர்புலட வசாற்கராக குமிப்பிப்படுலன 

ாலல ? 

15. ரூ………… வதால்லில் துலமமடன் வதாடர்புலடது. 

 

ெகுதி – ஆ 

(விளக்கமுறற  வினாக்கள்) 

II. எலலதனும் ஐந்து லினாக்களுக்கு  லிலடரிக்க :               (6X 5= 30) 

16. ானிடலிலின் ததாற்மம் குமித்து லிரக்குக. 

17. பண்பாட்டு ானிடலில், வதால்லில்சார் ானிடலில் – குமிப்பு லலக. 

18. பண்பாட்டின் உட்கூரகள் குமித்து புயப்படுத்துக. 

19. குடும்ப முலமகள், உமவு முலமின் பண்புகள் பற்மி லிலாித்து எழுதுக. 

20. புலறி நம்பிக்லகமம் ாமிலரும் தபாக்குகளும் குமித்து எழுதுக. 

21. சங்ககாயக் குடி அலப்பியான சமூகம் பற்மி லிலாிக்க. 

22. இனக்குழுச் சமூகத்தின் லடிலங்கள், அசுருலாக்கம் பற்மி தகாட்பாடுகலர லிரக்குக. 

23. வதான்ங்கள், லாழ்லில் நம்பிக்லககள், லாழ்லில் சடங்குகள் - சிர குமிப்பு லலக. 

 

பகுதி – இ 

(லிரக்கமுலம லினாக்கள்) 

III. எலலதனும் மூன்ர லினாக்களுக்கு ட்டும் லிலடரிக்க:                          (3 X 10 = 30) 

24. ானிடலிலின் ததாற்மம் லரர்ச்சி குமித்து கட்டுல எழுதுக. 

25. ானிடலிலின் உட்பிாிவுகலர லிரக்கிமலக்க. 

26. குடும்ப நிரலனம் என்ம அலப்லப லிரக்குக. 

27. சமும் நம்பிக்லககளும் குமித்து கட்டுலக்க. 

28. சங்ககாய அசிலும், சமூக ழுங்கும் குமித்து ஆய்க. 

 

----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல வரலா  -  ப ட  ேத  

                           திச ப  2021 – றாமா  – ஐ தா  ப வ  
ைற: க ெவ ய  ம  ெதா ய  

தா : ப னா  உற க  (1945 த ) 
கால : 3 மணி                      உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:        (10 x 2 = 20) 

I. ஒ விைட  ெதாி  வினா க : 

1. சா  அைம பி  தைலைமயக  எ ள . 
அ. கா மா    ஆ. ெட      இ. கரா சி      ஈ. ெகா                

2. வா சா ஒ ப த .  
அ. 1955     ஆ. 1985    இ.  1965    ஈ.1945                                   

3. ச வேதச ச க  நி வ ப ட ஆ . 
அ. 1920    ஆ. 1923    இ.  1965    ஈ. 1955                                       

4. ஐ.நா. சைப ெதாட க ப ட  ஆ  . 

 அ. 1911   ஆ. 1945    இ. 1965    ஈ. 1985                                                                    
5. ேந ேடா எ த ஆ  நி வ ப ட  .              

அ. 1949    ஆ.  1989     இ.  1999     ஈ.1939                                                                                                                    
II. ேகா ட இட கைள நிர க:                            

6. ஐேரா பிய ைண   ெதாட க ப ட ஆ  -----.                                      
7. சா  டைம பி  எ தைன நா க  உ பின களாக உ ளன-----                                                                         
8. SEATO எ த ஆ  நி வ ப ட  -----------                            
9. இ திய சீன  ேபா  நைடெப ற ஆ    --------                              
10.  இர டா  உலக ேபா  நைடெப ற ஆ   -------                             

III. ஓாி  வாிகளி  விைடயளி க.  

11. GATT எ பத  விாிவா க ைத க. 
12. NATO அைம பி  உ பின களாக உ ள நா க . 
13. ஐேரா பிய டைம பி   இைண ள நா கைள க.  
14. உலக மயமா க  எ றா  எ ன?  

15. பைட கல  ேபா  எ றா  எ ன? 

பாட  றி  எ  
IMAHCC10 
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ப தி – ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய  ஆ  வினா க  200 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:   (6X5=30) 

16. ப னா  உற களி  ேநா க கைள க. 
17. ெம ைம க திய  எ றா  எ ன ? விள க. 
18.  பா கா பி  அவசிய ைத விவாி க. 

19. வா சா ஒ ப த தி  கிய தவ ைத விவாி க. 

20. இ ேர  பால தீன சி க க கான காரண கைள விவாி க.  

21. அ  ஆ த  ைற பி   அவசிய ைத விள க. 
22. வடஅ லா  ஒ ப த  கழக தி  ெசய பா கைள விவாி க. 

23.  ெப ேரா ய  ஏ மதி நா க  டைம பி  ெசய பா கைள க. 

                            
 

ப தி-இ 
      (விள க ைற வினா க )         (3 X 10 = 30) 

எைவேய   வினா க  ம  400 ெசா க  மிகாம  விைடயளி க:  
       

24. இ திய  அய நா ெகா ைககளி   சிற கைள ஆரா க.  
25. ஐ.நா. சைபயி  பணிகைள விள க. 
26. அ  ஆ த ேசாதைன தைட ஒ ப த தி  அவசிய ைத விவாி க.   
27. எ ெண  அரசிய  எ றா  எ ன ? விள க. 
28. ெத காசிய நா களி  பிரா திய ஒ ைழ பி கான டைம பி  

ெசய பா க  றி  க ைர வைரக. 

 

------------------------ 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலயத் திழ் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – இண்டாாண்டு  –  மூன்மாம் பருலம் 

துலம: இயக்கிம் 

தாள்: ாலி சநத்துயக் கல்யி 

நபம்: 3 நணி                                                            உனபவு நதிப்பண்:75 

குதி – அ 

I. அனத்து யிாக்களுக்கும்  யினைனிக்க :                                                    20X1=20 

i. ஒருலிலடத் ததர்வு லினாக்கள்: 

1.  சர்யநதச பண்கள் ஆண்டு எது. 

  அ. 1976    ஆ.  1975      இ. 1980      ஈ. 1985 

2.  சதி தடுப்புச் சட்ைம் 

அ. 1829    ஆ.  1870      இ.  1956    ஈ.  1959    

3.  2015 ஆண்டு குடினபசு தி யிமாயின் ிபதா தனப்பு னாது?   

   அ. சுனந புபட்சி      ஆ. பண்கள் நநம்ாடு     

இ.சுதந்திபநா இந்தினா        ஈ. எாிபாருள் நசநிப்பு 

4.  எந்த ஆண்டு குடும் யன்முனச் சட்ைம் ினநயற்ப்ட்ைது. 

அ.2001     ஆ. 1995      இ.  1981     ஈ.  2005                                 

5. நதசின நகிர் ஆனணனத்தின் தற்நானதன தனயர் னார்?                                                                                                   

அ. எஸ் குாாி    ஆ.  யாி     இ. கீதா     ஈ. நாதி 

ii. ல்யினைத் பதாிவு யிாக்கள்: 

6.  சர்யநதச பண்கள் திம் எது? 

1) ார்ச் 8     2) ஜூன் 9  3) பசப்ைம்ர் 9     4) நந 5 

7.  சர்ய நதச குடும் திம் எது 

1) ஜயாி  1   2)  த 8     3) நார்ச் 8       4) ஏப்பல் 10 

8. ல்கனக் கமக நாின குழு அனநக்கப்ட்ை ஆண்டு எது? 

1.1950    2. 1956   3. 1976    4) 1949 

9.  பண்ணினம் என் பசால்லின் பாருள் தருக. 

1) நகிாிினல்       2) குடும்பயினல்    

3) பண் க் ககாள்லக  4) பண் சார்யினல் 

10.  2011ம் ஆண்டு ஆண்/ பண் ாலி யிகிதாசபம் எவ்யவு? 

1) 940/1000    2) 923/1000    3. 914/1000    4)  1000/1000  

பாடக் குமிமட்டு எண் 

IMATGS 
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11.  அலனத்து கரிர் காலல் நிலயத்லத உருலாக்கிலர் ார்?  

1) இந்திாகாந்தி      2) பஜனலிதா    3) ஜாகி      4) சநபாஜிி 

12.  இந்தினாயில் ஞ்சானத்து அனநப்புகில் பண்களுக்கா இை துக்கீடு எவ்யவு  

1) 25%    2) 30%    3. 50%   4)  40%  

13. சர்லததச கபண்கள் கூட்டலப்பில் இந்திாலின் சார்பில் கயந்து ககாண்டலர் ார்? 

1) நந்தித தாஸ்  2) சுஷ்நிதா பசன்  3) நாதுாி தீட்சித்    4) நீபாாய் 

14.  யபதட்சலை மிப்புச் சட்ைம் னைமுனப்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு எது. 

1) 1961   2) 1976   3. 1980   4) 1976 

15.  பண்களுக்கு பசாத்துாினந னைமுனடுத்தப்ட்ைது எப்நாது. 

1) 1955   2) 1956   3. 1986   4) 1981                  

16. முதல் ஐந்தாண்டு திட்ைத்தின் காம் எது. 

      1) 1951-56  2) 1956 - 1960  3. 1975 - 80   4) 1980-81                  

17.தநிழ் ாட்டில் உள் பண் பனர் பகாண்ை ல்கனக்கமகத்தின் பனர் என்? 

     அ) நதர்பதபசா ல்கனக்கமகம்           ஆ) இந்திபாகாந்தி ல்கனக்கமகம் 

 ஆ) பஜனலிதா ல்கனக்கமகம்      ஈ) சநபாஜிி ல்கனக்கமகம் 

18.  இந்தினாயில் முதன் முதாக பண் குமந்னதகளுக்கா ள்ிகன பதாைங்கினயர் 

னார்? 

அ) தஜாதிாவ் புதய  ஆ) அன்ன பதபசா  இ) நகாத்நா காந்தி ஈ) இந்திபாகாந்தி                   

19.  இந்தினாயில் நகிர் கல்யிப் ற்ின முதல் நதசின நாாடு எந்த ஆண்டு னைபற்து. 

       அ) 1981            ஆ) 1985             இ) 1984  ஈ) 1991                            

20.  ாலி நாாடு எந்த ஆண்டு னைபற்து. 

   அ) 1995              ஆ) 1997       இ) 1996  ஈ) 1998       

 

குதி – ஆ 

II. எனயநனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க:   5X5=25 

21. அ) தாய் நசய் நசநத்திட்ைம் ற்ி எடுத்துனபக்க. 

(அல்து) 

      ஆ) அனத்து நகிர் காயல் நிலயத்தின் கசல்பாடுகலர எழுதுக. 

22.  அ) ணினிைங்கில் ாலிப் ாகுாடு ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

      ஆ) குடும் ீதிநன்ங்கின் ணிகன யிக்குக. 
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23.  அ) இந்தினாயில் நகிர் கல்யி யர்ச்சினன யிக்குக. 

(அல்து) 

     ஆ) குடும்த்திலும் சமுதானத்திலும் பண்கின் ினனனப்ற்ி எழுதுக. 

24.அ) சர்யநதச பண்கள் ஆண்டின் நாக்கங்கனப் ற்ி யிக்குக. 

(அல்து) 

ஆ) பய்ஜிங் நாாடு ற்ி எழுதுக. 

25. அ) குடும் யன்முனச் சட்ைம் 2005 ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

   ஆ) ஞ்சானத்து அனநப்புகளுக்கா 73-லது சட்ைதிருத்தத்னதப் ற்ி எழுதுக. 

 

குதி – இ 

(லிரக்கமுலம லினாக்கள்) 

III. எனயநனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க: 3X10=30 

 

26. குமந்னத பதாமிார்கின் துன்ங்கனயும் சட்ைங்கனயும் யியாிக்க. 

27. பண்கின் நநம்ாட்டிற்கா நதசினக் பகாள்னகன யியாதிக்க.  

28. ஐந்தாண்டு திட்ைங்கிால் பண்களுக்கு ஏற்டும் ன்னநகள் குித்து யிக்கி 

யனபக. 

29. ாலி சநத்துயக்கல்யி ற்ி யிக்கி எழுதுக. 

30. ாலிம் பதாைர்ா நகாட்ாடுகன யிக்கி யனபக. 

 

----------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த  முதுகலய லயாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – இண்டாாண்டு  –  மூன்மாம் பருலம் 

துலம: கல்வலட்டில் ற்றும் வதால்லில் 

தாள்: ாலி சநத்துயக் கல்யி 

நபம்: 3 நணி                                                            உனபவு நதிப்பண்:75 

குதி – அ 

I. அனத்து யிாக்களுக்கும்  யினைனிக்க :                                                    20X1=20 

i. ஒருலிலடத் ததர்வு லினாக்கள்: 

1.  சர்யநதச பண்கள் ஆண்டு எது. 

  அ. 1976    ஆ.  1975      இ. 1980      ஈ. 1985 

2.  சதி தடுப்புச் சட்ைம் 

அ. 1829    ஆ.  1870      இ.  1956    ஈ.  1959    

3.  2015 ஆண்டு குடினபசு தி யிமாயின் ிபதா தனப்பு னாது?   

   அ. சுனந புபட்சி      ஆ. பண்கள் நநம்ாடு     

இ.சுதந்திபநா இந்தினா        ஈ. எாிபாருள் நசநிப்பு 

4.  எந்த ஆண்டு குடும் யன்முனச் சட்ைம் ினநயற்ப்ட்ைது. 

அ.2001     ஆ. 1995      இ.  1981     ஈ.  2005                                 

5. நதசின நகிர் ஆனணனத்தின் தற்நானதன தனயர் னார்?                                                                                                   

அ. எஸ் குாாி    ஆ.  யாி     இ. கீதா     ஈ. நாதி 

ii. ல்யினைத் பதாிவு யிாக்கள்: 

6.  சர்யநதச பண்கள் திம் எது? 

1) ார்ச் 8     2) ஜூன் 9  3) பசப்ைம்ர் 9     4) நந 5 

7.  சர்ய நதச குடும் திம் எது 

1) ஜயாி  1   2)  த 8     3) நார்ச் 8       4) ஏப்பல் 10 

8. ல்கனக் கமக நாின குழு அனநக்கப்ட்ை ஆண்டு எது? 

1.1950    2. 1956   3. 1976    4) 1949 

9.  பண்ணினம் என் பசால்லின் பாருள் தருக. 

1) நகிாிினல்       2) குடும்பயினல்    

3) பண் க் வகாள்லக  4) பண் சார்யினல் 

10.  2011ம் ஆண்டு ஆண்/ பண் ாலி யிகிதாசபம் எவ்யவு? 

1) 940/1000    2) 923/1000    3. 914/1000    4)  1000/1000  

பாடக் குமிமட்டு எண் 

IMAHGES 
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11.  அலனத்து கரிர் காலல் நிலயத்லத உருலாக்கிலர் ார்?  

1) இந்திாகாந்தி      2) பஜனலிதா    3) ஜாகி      4) சநபாஜிி 

12.  இந்தினாயில் ஞ்சானத்து அனநப்புகில் பண்களுக்கா இை துக்கீடு எவ்யவு  

1) 25%    2) 30%    3. 50%   4)  40%  

13. சர்லததச வபண்கள் கூட்டலப்பில் இந்திாலின் சார்பில் கயந்து வகாண்டலர் ார்? 

1) நந்தித தாஸ்  2) சுஷ்நிதா பசன்  3) நாதுாி தீட்சித்    4) நீபாாய் 

14.  யபதட்சலை மிப்புச் சட்ைம் னைமுனப்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு எது. 

1) 1961   2) 1976   3. 1980   4) 1976 

15.  பண்களுக்கு பசாத்துாினந னைமுனடுத்தப்ட்ைது எப்நாது. 

1) 1955   2) 1956   3. 1986   4) 1981                  

16. முதல் ஐந்தாண்டு திட்ைத்தின் காம் எது. 

      1) 1951-56  2) 1956 - 1960  3. 1975 - 80   4) 1980-81                  

17.தநிழ் ாட்டில் உள் பண் பனர் பகாண்ை ல்கனக்கமகத்தின் பனர் என்? 

     அ) நதர்பதபசா ல்கனக்கமகம்           ஆ) இந்திபாகாந்தி ல்கனக்கமகம் 

 ஆ) பஜனலிதா ல்கனக்கமகம்      ஈ) சநபாஜிி ல்கனக்கமகம் 

18.  இந்தினாயில் முதன் முதாக பண் குமந்னதகளுக்கா ள்ிகன பதாைங்கினயர் 

னார்? 

அ) தஜாதிாவ் புதய  ஆ) அன்ன பதபசா  இ) நகாத்நா காந்தி ஈ) இந்திபாகாந்தி                   

19.  இந்தினாயில் நகிர் கல்யிப் ற்ின முதல் நதசின நாாடு எந்த ஆண்டு னைபற்து. 

       அ) 1981            ஆ) 1985             இ) 1984  ஈ) 1991                            

20.  ாலி நாாடு எந்த ஆண்டு னைபற்து. 

   அ) 1995              ஆ) 1997       இ) 1996  ஈ) 1998       

 

குதி – ஆ 

II. எனயநனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க:   5X5=25 

21. அ) தாய் நசய் நசநத்திட்ைம் ற்ி எடுத்துனபக்க. 

(அல்து) 

      ஆ) அனத்து நகிர் காயல் நிலயத்தின் வசல்பாடுகலர எழுதுக. 

22.  அ) ணினிைங்கில் ாலிப் ாகுாடு ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

      ஆ) குடும் ீதிநன்ங்கின் ணிகன யிக்குக. 
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23.  அ) இந்தினாயில் நகிர் கல்யி யர்ச்சினன யிக்குக. 

(அல்து) 

     ஆ) குடும்த்திலும் சமுதானத்திலும் பண்கின் ினனனப்ற்ி எழுதுக. 

24.அ) சர்யநதச பண்கள் ஆண்டின் நாக்கங்கனப் ற்ி யிக்குக. 

(அல்து) 

ஆ) பய்ஜிங் நாாடு ற்ி எழுதுக. 

25. அ) குடும் யன்முனச் சட்ைம் 2005 ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

   ஆ) ஞ்சானத்து அனநப்புகளுக்கா 73-லது சட்ைதிருத்தத்னதப் ற்ி எழுதுக. 

 

குதி – இ 

(லிரக்கமுலம லினாக்கள்) 

III. எனயநனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யினைனிக்க: 3X10=30 

 

26. குமந்னத பதாமிார்கின் துன்ங்கனயும் சட்ைங்கனயும் யியாிக்க. 

27. பண்கின் நநம்ாட்டிற்கா நதசினக் பகாள்னகன யியாதிக்க.  

28. ஐந்தாண்டு திட்ைங்கிால் பண்களுக்கு ஏற்டும் ன்னநகள் குித்து யிக்கி 

யனபக. 

29. ாலி சநத்துயக்கல்யி ற்ி யிக்கி எழுதுக. 

30. ாலிம் பதாைர்ா நகாட்ாடுகன யிக்கி யனபக. 

 

----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
இள க வியிய  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  இர டா  ப வ  
ைற: க வியிய  ம  ேமலா ைமயிய  
தா : பா ன , ப ளி ம  ச தாய  

கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 
ப தி – அ 

I. சாியான விைடைய ேத ெத  எ க.            (20 x 1 = 20) 
    Choose the Correct Answer: 

1. பா ன அைடயாள ைத ஒ  ஆ  அ ல  ெப  எ ற பா ய  நிைல ட  இைண தைத   
       ேபா  உண தவ  யா ? 

 (அ) சி ம  பிரா  (ஆ) ஆபிரகா  மா ேலா (இ) ேஹா ப  
 (ஈ) ஜீ  பியாேஜ 
Who perceived gender identity as linked to sexual consciousness of being a male or female. 
(a) sigmund Freud  (b) Abraham Maslow  (c) kolilberg (d) Jean piaget 

2. ஆர ப ப ளிகளி  ஒ  ய சியாக_________ க பி க இைண அணிக  (Co - Education)   
    ஊ வி கி றன 

(அ) பா ன பா பா   (ஆ) பா ன சம வ  (இ) பா ன ேவ பா    
(ஈ) ச க பா பா  
Elementary Schools encourages co-ed team for _____________ teaching to children 
(a) Gender inequality (b) Gender equality (c) Gender discrimination (d) Social discrimination 

3.  UNESCO எ பத  விாிவா க  
(a) United Nations Educational, Scientific and cultural Organization 
 (b) Union Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization 

  (c) United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization 
 (d) United Nations Educational, Scientifical and Cultural Organization 

        UNESCO Stands for  
         (a) United Nations Educational, Scientific and cultural Organization 
         (b) Union Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization 
         (c) United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization 
         (d) United Nations Educational, Scientifical and Cultural Organization 
 

பாட  றி  எ  
SBGS2 
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4. உட  கா சிெபா ளா க ப த  எ ற பத  _________ ைய  றி கிற . 
(அ) ெப க  (ஆ) ஆ க    (இ) தி ந ைகக   (ஈ) ேம றிய எ  இ ைல. 
Objectification is targeted at _______________ 

a)   women  (b) men   (c) Transgender  (d) None of these 
5. ASHA எ பத  விாிவா க  
    ASHA-Full abbreviation 

          a)  Australian Speech-Language-Hearing Association 
b) Australian Speech-Listening-Hearing Association 
c) American Speech-Language-Hearing Association 
d) American Speech- Listening -Hearing Association 

     6.  பி வ வன றி  பா ன தி  ப  ச தாய தி  எைத  சா ள . 
1) ப  2) ஊடக  3) உயிாிய  க பா  4) கலா சார  
அ) 2, 3, 4, சாி  ஆ) 1, 2, 4, சாி  இ) 1, 2, 3 சாி  ஈ) 1, 3, 4 சாி 

       What are the gender roles in society in the following 
(i) Family (ii) Media  (iii) Biological (iv) Culture Constraints 
a) ii, iii, iv   b) i, ii, iv  c) i, ii, iii  d) i, iii, iv 

 7.   பி வ வனவ றி  ஆ க  ெப க  வ பைறயி  ஒ ப த ப  ைறக  
   எைவ? 

(1) ந ல நட ைத கான ெவ மதி 
 (2) ச ைககைள ஏ  ெகா த  
 (3) இய ைக விைள க  
 (4) த காீதியான விைள க  
(அ) 1,2,4 சாி   ஆ) 1,2,3 சாி  இ) 1,3,4 சாி   ஈ) 2,3,4 சாி 

 Identify the Processes of Disciplining techniques for boys and girls in the following 
(i) Reward good behaviour  (ii) Accepting the privileges 
(iii) Natural Consequence  (iv) Logical Consequence 
(a) i,ii,iv  (b) i,ii,iii  (c) i,iii,iv   (d) ii,iii,iv 

    8.     பி வ னவ றி  உய வான ஆ ைம நிைலகைள ேத ெத க  
(1) அ சமி ைம     (2) ச தாய ைத எதி  வா  த ைம  
(3)பைகைம      (4) வி  ெவ ப ற நிைல 
(அ) 2,3,4 சாி   ஆ) 1,2,3 சாி  இ) 1,3,4 சாி   ஈ) 1,2,4 சாி 
Hypermusculinity refers to  

(i)Fearlessness  (ii) Sociopathy  (iii) Hostility  (iv) Ambivalence 
(a) ii,iii,iv  (b) i,ii,iii  (c) i,iii,iv   (d) i,ii,iv 
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     9.   பி வ வன றி  இ தியாவி  ெப க  எதிரான வ ைறக  யாைவ? 
(அ) ெப க வி  (ஆ) வரத சைண  (இ) அமில    (ஈ) ழ ைத தி மண  
(அ) 1,2,3 சாி   ஆ) 1,2,4 சாி  இ) 2,3,4 சாி   ஈ) 1,3,4 சாி 
Which are the violence against girls and women in india in the following 
(i) Girls education   (ii) Dowry  (iii) Acid throwing  (iv) Child marriage 
(a) i,ii,iii  (b) i,ii,iv  (c) ii,iii,iv   (d) i,iii,iv 

    10. பி வ வன றி  ச கபா ன ைத  ப றி  ம க  சாதன ஊடக க  யாைவ? 
(அ) ெதாைல கா சி நிக சிக   (ஆ) திைர பட க    (இ) கா க   (ஈ) கணி ெபாறி 
(அ) 1,3,4 சாி   ஆ) 2,3,4 சாி  இ) 1,2,4 சாி   ஈ) 1,2,3 சாி 
Which are the gender in media in the following 

(i)TV Shows (ii) Movies (iii) Cartoons (iv) Computer 
(a) i,iii,iv  (b) ii,iii,iv  (c) i,ii,iv   (d) i,ii,iii 

 
ெபா க: 
Match the Following: 

11.   (அ) ஹிேமாபி யா   –(i) இதய   
(ஆ) ேடெனாசி    –(ii) ெப களி  ம  
(இ) y- ேராேமாேசா க  -(iii) இர த கசி  ெசய திற  
(ஈ) x- ேராேமாேசா க   –(iv) ஆ களி  ம  

1 2 3 4 
(அ) iii i ii iv 
(ஆ) iv i  iii ii 
(இ) iii i iv ii 
(ஈ) iv ii iii i 
Match the following  
 (1) Hemophilia  - (i) a heart deformity 
(2) Mistral Stenosis  - (ii) found only in female 
(3) Y Chromosome  - (iii) failure of the blood clotting mechanism 
(4) X Chromosome  - (iv) found only in male 

1 2 3 4 
(a) iii i ii iv 
(b) iv i  iii ii 
(c) iii i iv ii 
(d) iv ii iii i 
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12. ப தி  பணி ெபா க  
(அ) சி வ     – (i) ப ைத கா  ெபா ண  
(ஆ) சி மிய    – (ii) த ைத  உதவியாக இ த  
(இ)  மகளி    – (iii) அட க ைத கைடபி த  
(ஈ)  ஆடவ     – (iv) வரவி  ெசல  ெச த  

1 2 3 4 
(அ) ii iii iv i 
(ஆ) iii iv  ii i 
(இ) iv i ii iii 
(ஈ) ii i iv iii 

Match the following  
Gender roles in family 
(A) Little girl    -  (i) Responsibility to protect family 
(B) Little boy    -  (ii) doing help to father 
(C) Girl    -  (iii) following humility 
(D) Boy   -  (iv) Spending money within the family 

1 2 3 4 
(a) ii iii iv i 
(b) iii iv  ii i 
(c) iv i ii iii 
(d) ii i iv iii 

 
13. ஆ ைம  ப றிய அைடயாள க   

(அ) வ ைம    – (i) பணய  ைவ த  
(ஆ) மாியாைத   – (ii) ைதாிய  
(இ)  ெசய    –  (iii) கடைம 
(ஈ)  பல ன     – (iv) சா தி த  

1 2 3 4 
(அ) ii iii iv i 
(ஆ) ii iii  i iv 
(இ) ii i iii iv 
(ஈ) i ii iii iv 
Male Gender Roles: 
(A) Strength    - (i) Risk-taking 
(B) Honour  - (ii) Courage 
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(C) Action  - (iii) Responsibility 
(D) weakness  - (iv) Dependence 
  1 2 3 4 

(a) ii  iii iv i 
(b)  ii iii i iv  
(c)  ii i iii iv 
(d)  i ii iii iv 

14 ெபா க. 
(அ) அறி ைர பக     –(i) சமாதானமான ழைல ஏ ப த  
(ஆ) தியான      –(ii) ஆ மாைவ தள த உத வ  
(இ)  ேகாப ைத க ப  வ  –(iii) ெக ட சி தைனயி  இ  திைச தி த  
(ஈ)  மன ேபாரா ட ைத தீ  வழி ைற–(iv) வ ைறயி  ஈ ப வைத தவி த  

1 2 3 4 
(அ) iii ii iv i 
(ஆ) ii iii  iv i 
(இ) ii iii i iv 
(ஈ) iii i iv ii 
Match the Following: 
(A) Counselling    - (i) Resolving disputes in Peaceful manner 
(B) Meditation    - (ii) Helps the soul to relax 
(C) Anger Management Classes - (iii) indulging in negative thoughts 
(D) Conflict resolution classes - (iv) Helps to control their violence 
  1 2 3 4 
(a)  iii  ii iv i 
(b)  ii iii iv i  
(c)  ii iii i iv 
(d)  iii i iv ii 

15.  ெபா க. 
(அ) ஆ கில ெமாழி    – (i) ேகா  
(ஆ) தமி  ெமாழி   – (ii) ஹா  
(இ) ஹி தி ெமாழி   –  (iii) ேடா  
(ஈ)  ெத  ெமாழி   – (iv) பா  

1 2 3 4 
(அ) i ii iv iii 
(ஆ) i ii  iii iv 



[6] 

 

(இ) ii i iii iv 
(ஈ) ii i iv iii 

  (A) English Language    - (i) kollywood 
(B) Tamil Language   - (ii) Hollywood 
(C) Hindi Language   - (iii) Tollywood 
(D) Teluge Language   - (iv) Bollywood 
  1 2 3 4 
(a)  i  ii iv iii 
(b)  i ii iii iv  
(c)  ii i iii iv 
(d)  ii i iv iii 

16. ேவதகால தி  சாதி அைம பி  ேம ைமயி  இற வாிைசயி  வாிைச ப க. 
(அ) திர க    (ஆ) ச திாிய க    (இ) பிராமண க   (ஈ) ைவசிய க  
(அ) 3 4   1 2  ஆ) 3  1  2  4  இ) 4  3  1  2   ஈ) 3  2  4  1 

Arrange the following in the sequential order 
Decending order of Superiority in the caste system 

(i) Peasants  (ii) warriors (iii) Priests  (iv) Artisans 
(a) iii,iv,i,ii (b) iii,i,ii,iv (c) iv,iii,i,ii  (d) iii,ii, iv,i 

 
17. பி வ  ச ட கைள ஆ களி  ஏ வாிைசயி  எ க. 

(i) வரத சைண த  ச ட  
(ii) ழ ைத தி மண க பா  ச ட  
(iii)ெசா ாிைம ச ட  
(i) இ திய விவாகர  ச ட  

(அ)i,ii,iii,iv  (ஆ) ii,i,iv,iii (இ) ii,i,iii,iv  (ஈ) i,ii,iv,iii 
Order the Following acts according to their years in ascending order 
(i) Dowry prohibition Act  (ii) Child marriage restraint Act 
(iii) Equal Renumeration Act (iv) Indian Divorce Act 
(a) i,ii,iii,iv  (b) ii,i,iv,iii (c) ii,i,iii,iv  (d) i,ii,iv,iii 

18. வாிைச ப க: 
பா ன சி தாி கைள  ெகா ட வாெனா  நிக சி, நாளித க  ம  ேக பட க  

ைறேய______,________._________ஆ . 
i) நீ க  ேக டைவ ii) சிேனகிதி iii)டா  அ  ெஜ ாி 

(அ) i,ii,iii  (ஆ) iii,i,ii  (இ) ii,iii,i   (ஈ) iii,ii,i 
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Arrange the following in the sequential Order: 
The Radioprogramme, magazine and cartoon which have the gender Representation 
are________ 
i) Neengal Kettavai ii) Snekithi iii)Tom & Jerry 
(a) i,ii,iii  (b) iii,i,ii  (c) ii,iii,i   (d) iii,ii,i 

 
19. : இ தியாவி  பா ன சம வமி ைம காண ப கிற . 

காரண : இ தியாவி  ெகா ய வ ைம, எ தறிவி ைம, த ைத வழியாகேவ வ சாவளி 
அறிய ப  ைற ஆகியைவ காண ப கிற . 

(அ)  , காரண  இர  சாிய ல. 
(ஆ)  , காரண  இர  சாி.  
(இ)  சாிய  , காரண  சாி. 
 (ஈ)  சாி, காரண  சாிய .  
Assertion(A): There is the gender inequality in India. 

      Reason(R): Poverty, Illiteracy and the pattern of descendent through father are existed in India. 
 (a). (A)(R) both are not true 
 (b). (A)(R) both are  true 
 (c). (A) is not true (R) is  true 
 (d) (A) is  true (R) is not true 

 
20. : அைன  சி வ  ம  சி மியைர  ப ளியி  ேச ப  அவ கைள  த க  

       ைவ ப  அைனவ  க வி எ பத  ேநா கமா . 
காரண : சிற த தரமான க வி  கிய காரணியாக இ ப  பா ன ேவ பாேட ஆ . 

(அ)  , காரண  இர  சாிய ல. 
(ஆ)  , காரண  இர  சாி.  
(இ)  சாிய  , காரண  சாி. 
 (ஈ)  சாி, காரண  சாிய .  

Assertion(A): The slogan “Education for All” means enrolling and retaining all girls and boys in  
    the school. 

      Reason(R): Gender inequality in teaching is a central component of a good- quality education.  
 (a). (A)(R) both are not true 
 (b). (A)(R) both are  true 
 (c). (A) is not true (R) is  true 
 (d) (A) is  true (R) is not true 
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ப தி-ஆ 
Part-B 

II. கீ க ட வினா க  200 வா ைதக  மிகாம  விைடயளி க:  (5 X 5 = 25) 
Answer shout  not exceed 200 words: 

21. (அ) பா  ம  பா ன ைத ேவ ப க. 
(அ ல ) 

(ஆ) பா ன தி  ப கிைன எ க. 
 (a) Differentiate between sex and gender. 

 (or) 
(b)Describe the gender role. 

22. (அ)பா ன பா பா  காரண கைள எ க. 
 (அ ல ) 

(ஆ)கலா சார நி வன களி  பா ன பா பா  எ வா  அதிகமாக உ ள ? 
 (a)Mention the causes of gender discrimination. 

(or) 
(b) How is gender discrimination prevalent in cultural institutions? 

23.  (அ) பா ன அைடயாள  உ வாவைத பாதி  காரணிக  எ ன? 
(அ ல ) 

(ஆ) கைல தி ட தி  உ ள ப ேவ  பா ன பிர சைனகைள விள க. 
(a) what are the factors that influence the formation of gender identity. 

(or) 
(b) Explain different gender issues in a curriculum.  

      24. (அ) ெப க  ெதாட பான ப ேவ  அரசியலைம  ச ட க  எைவ? 
(அ ல ) 

(ஆ) ெபா ம க  ெச திபர  ஊடக களி  பா ன  ெதாட பான சா ெப ண கைள   
ப றி விவாி க. 

 (a) which are the different constitutional provisions related to women? 
    (or) 
 (b)Describe the gender sterotypes in mass media. 
    25. (அ) ெபா ம க  ெச திபர  ஊடக களி  பா ன ப ைக  ப றி விவாதி க . 

(அ ல ) 
 (ஆ) எதி  பா ன தவ களிட  ேந மைறயான அ ைறைய எ வா  வள க . 
 (a) Discuss the gender roles in mass media 
    (or)  

(b) How will you develop the positive attributes towards opposite sex 
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ப தி-இ 
Part-C 

III. எைவேய   வினா க  ம  400 வா ைதக  மிகாம  விைடயளி க:  (3X10=30) 
 Answer should not exceed 400 words: 
 

26. பா ன ப ைக நி ணயி  காரணிகைள விள க. 
                  Explain the factors that determine the gender role. 

27. க வி நி வன களி  பா ன பா பா ைட ெதளி ப க. 
      Elucidate gender discrimination in educational institutions. 
28. பா ன சம வ ைத வ ப வதி  ப ளிகளி  ப ைக விள க. 
      Explain role of schools in reforcing gender equality. 

          29. ெப க  ெதாட பான ப ேவ  ச ட கைள விள க. 
                Explain the different laws related to women. 
          30. தி ந ைககளி  பிர சைனகைள விவாி க. 
                Discuss the problems of Transgender. 
  

 
 

----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

இளங்கல்வியியல் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு முதல்பருவம் 

துலற: கல்வியியல் மற்றும் தமலாண்லமயியல் 

தாள்: புவியியல் கற்பிக்கும் முலறகள் 

காலம்: 3 மணி                       உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க.        (20 x 1 = 20) 

1. புயினினல் ன் ச ொல்ல பதலில் னன்டுத்தினயர் னொர்? 

   அ) ஜொன் பீட்டர்   ஆ) கொபல் நொர்க்ஸ்  இ) ர்டடொ திஸ்  ஈ) கலிலிடனொ 

Who used firstly the word of geography? 

A) John peter     B) Carl Marx    C) Ertothanese   D) Kaleelio 

2. சஞ் நின் புளூம் கல்யி டொக்கங்கள் த்தல யலகப்டும்? 

   அ) ொன்கு   ஆ) பன்ர   இ) ந்து   ஈ) இபண்டு 

How many classifications in Benjamin Blooms Taxonomy 

A) Four      B) Three     C) Five     D) Two 

3. இந்தின புயினினலின் தந்லத  அலமக்கப்டுயர் 

   அ) டஜம்ஸ் சபன்ஸ்  ஆ) யில்லினம் சநொொிஸ் இ) கொர்ல் ொிட்டர்  ஈ) க்டபொவ் கொர்ல் 

Who is called father of Indian Geography 

A) James Renees   B) William Moris   C) Carl Ritter    D) Crow Carl 

4. குப்ொய்வு பல ந்த பலலன  ொர்ந்தது  

   அ) தர்க்க பல   ஆ) யிொிவுலப பல  இ) கலத ச ொல்லும் பல ஈ) உயினல் பல 

Analysis method belongs to which method 

A) Logical Method B) Lecture Method  C) Story telling Method  D) Psychological Method 

5. ன்பகத்தின் யர்ச் ிக்கு அய ினநொ என்ர 

   அ) அனுயக் கற்ல்  ஆ) குளப்னிற் ி  இ) நொணயர் கருத்தபங்கு ஈ) திட்டநிட்டு கற்ல் 

Which one is essential for Multi skill development?  

A) Experienced Learning  B) Team teaching C) Students seminar D) Programmed Learning 

6. யிொிவுலப பல டிிலகல யொில ப்டுத்துக 

   அ) எத்திலக ொர்த்தல் ஆ) யிொிவுலப யமங்குதல் இ) திட்டநிடல் ஈ) குிப்புகல னன்டுத்துதல் 

   1. இ, அ, ஆ, ஈ   2. இ, அ, ஈ, ஆ   3. அ, ஆ, ஈ, இ  4. அ, இ, ஈ, ஆ 

List out the steps of lecture method 

      a) Rehearsal   b) Lecturing   c) Planning     d) Using hints 

     1) c, a ,b ,d      2) c, a, d ,b       3) a, b, d, c       4) a, c, d, b 

பாடக் குறிமட்டு எண் 

FBG5 
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7. ின்யருயயற்ரள்  ொினொயற்ல டதர்ந்சதடுக்க. 

  1. எப்பீட்டு பல உயினல்  ொர்ந்த பலனொகும் 

2. எப்பீட்டு பல நொணயர்கின் தன்ம்ிக்லகலன யர்க்கிது  

3. எப்பீட்டு பல கற்லத் தில யர்க்கிது 

  அ) 1 நட்டும்   ஆ) 3,4 நட்டும்  இ) 1,2,3 நட்டும்  ஈ) இலய ொன்கும் 

     Choose correct of the following? 

   1) Comparative method related to psychological method  

2) Comparative method built self confidence among students  

3) Comparative method develops creative skill  

4) Comparative method makes better learning 

   a)1 only    b)  3, 4 only   c)1,2,3 only   d) All the four 

8.  ின்யரும் கூற்ரகில்  ொினொலய லய? 

  1.நுண்ணில கற்ித்தல், கொ அவு சகொண்டது   

2. நுண்ணில கற்ித்தல் தின்  ொர்ந்தது  

3.  ிரப்ொடப் குதி  ொர்ந்தது  

4. னிற் ி  ொர்ந்தது 

   அ) 1,2 நட்டும்   ஆ) 1,2,3 நட்டும்  இ) 1,2,3,4 நட்டும்  ஈ) 1,3 நட்டும் 

Choose correct of the following? 

1) Micro teaching has restricted time  

2) Micro teaching related to skill  

3) It is related small topic 4) It is practice oriented 

   a) 1,2  only   b) 1,2, 3 only   c)1,2,3,4  only  d)1,3 only 

9.  அிதல் சதொகுதி டொக்கங்கில்  ொினொலய னொலய? 

   1. அிந்து சகொள்ளுதல் 2. புொிந்துசகொள்ளுதல் 3. னன்டுத்துதல் 4. திித்தல் 

   அ) 1 நட்டும்   ஆ) 1,2,3 நட்டும்  இ) 1,2,3,4 நட்டும்  ஈ) 1,3 நட்டும் 

Which of this following correct on the cognitive skill? 

1) Knowledge 2) Understanding 3) Application 4) Responding 

a) 1 only    b) 1, 2,3 only   c)1,2,3,4 only   d) 1,3 only 

10.  தநிழ்ொட்டில் அலநந்துள் பூங்கொ லய? 

   1. பதுநல டத ின பூங்கொ   2. கிண்டி டத ின பூங்கொ  

3. பக்குரத்தி டத ின பூங்கொ   4. இந்திபொ கொந்தி டத ின பூங்கொ 

   அ) 1,2 நட்டும்   ஆ) 1,2,3 நட்டும்  இ) 1,3 நட்டும்  ஈ) 1,2,3,4  
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Which of this Following Park located in Tamil Nadu? 

   1) Mudumalai National Park   2) Guindy National Park  

3) Mukkuruthi National Park   4) Indira Gandhi National Park 

a) 1,2  only   b) 1,2,3 only   c) 1, 3 only   d) 1,2,3,4 

 

11. கூற்ர அ) அலடவு ட ொதல எரு  ிப்ொ ட ொதல 

   கொபணம்: ஆ) அலடவு ட ொதல நொணயர்கல தபம் ிொிக்க உதவுகிது 

   அ) அ, ஆ, இபண்டும்  ொி ஆ) அ நட்டும்  ொி  இ) ஆ நட்டும்  ொி  ஈ) இபண்டும் தயர 

Statement: A) Achievement test is best method 

     Reason:       B) Achievement test helps to classify the students 

  A) A, B is correct  B) A only correct  C) B only correct  D) A, B is wrong 

 

12. சொருத்துக. 

   அ)  வுதி அடபினொ  -  1. டயொல்கொ 

   ஆ) பஷ்னொ           -  2. குர்குக் 

   இ) ஈபொக்              -  3. கயொர் 

   ஈ)  ீொ               - 4. டச் ிங் 

          அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ) 2    1    3   4 

ஆ) 2    3    1   4 

இ) 3     1    2   4 

ஈ) 3      1    4   2 

Match the following 

A) Saudi Arabia      -  1) Volka 

B) Russia                 - 2) Kurkuk 

   C) Iraq                     - 3) Gawar 

   D) China                  - 4) Dutching  

       A   B   C   D 

A    2   1   3    4 

B    2    3   1   4 

C    3     1   2   4 

D     3    1   4    2 
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13. சொருத்துக. 

   அ) யிொிவுலப பல  -  1. நின்னு  ொதங்கள் 

   ஆ) குள கந்துலபனொடல் -  2. அதிக ொடப்சொருள் 

   இ) கல்யி யங்கள் - 3. தின்கள்  ொர்ந்தது 

   ஈ) நுண்ணில கற்ித்தல் -  4. நொணயர் ங்கிப்பு அதிகம் 

       அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ) 2    4    1   3 

ஆ) 2    4    3   1 

இ) 4     3    2   1 

ஈ)  4     2    3   1 

Match the following 

A) Lecture method                  - 1) Electronic Resources 

B) Group Discussion               - 2) more subject content 

C)  Educational Resources      - 3) It is a skill oriented 

D) Micro teaching                    - 4) more students participation 

      A   B   C   D 

A    2   4    1    3 

B    2    4   3    1 

C    4     3   2   1 

D     4    2   3    1 

 

14. சொருத்துக. 

  அ)  ீொ            -  1. ரூர் சகொப்லப 

  ஆ) சஜர்நி         -  2. நஸ்சூொின குதி 

  இ) உக்லபன்          -  3. நவுண்ட் புரூஸ் 

  ஈ) ஆஸ்திடபலினொ     -  4. கிிடயொஸ் டபொக் 

      அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ) 2    1    3   4 

ஆ) 2    1    4   3 

இ) 1     2    3   4 

ஈ) 1      3    2   4 
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 Match the following 

A)  China                          - 1) Rur Kobbarai 

 B) Germany                    -  2) Place of Manjuria 

C) Ukraine                        - 3) Mount Purus 

D) Australia                      - 4) Crivoy Roke 

      A   B   C   D 

A    2   1   3    4 

B    2    1   4    3 

C    1     2   3   4 

D    1    3    2    4 

15.கற்ல் கற்ித்தலில் ஊக்குயித்தொது 

  1) நொணயர்கின் நிலலன தனொர் ச ய்கிது 

  2) நொணயர்கின் கற்ல் தில டநம்டுத்துகிது 

  அ) 1 நட்டும்  ொி ஆ)  ொினொ யிக்கநல் இ) 2 நட்டும்  ொினொது  ஈ) 1 நற்ரம் 2  ொினொது 

Motivation in the Teaching-learning process. 

  1. It is prepare the students mind 

  2. It is improves the students learning 

  A) 1 only correct B) It is not right explanation C) 2 only correct D) 1 and 2 is correct 

16.இரும்பு தொது இரும்பு  தயிகிதம் 

  அ) டநக்லடட்   - 1. 30% 

  ஆ) டேநலடட்   - 2. 50% 

  இ) லிடநொலடட்  - 3. 72% 

  ஈ)  ிட்லபட்       - 4. 70% 

   அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ) 3    4    2   1 

ஆ) 3    4    1   2 

இ) 2     4    1   2 

ஈ) 2      1    3   2 

Iron ore and iron percentage 

  A) Magnite              - 1) 30 % 

  B) Hematite              - 2) 50% 

  C) Limonite           - 3) 72% 

  D) Sit rite                 - 4) 70% 
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        A   B   C   D 

A)    3   4    2    1 

B)    3    4   1    2 

C)    2     4   1    2 

D)    2     1    3    2 

17.கற்ித்தல் தின் 

  அ) சதொடங்கும் தின்         - 1. டுத்துகொட்டுகல கூல் 

  ஆ) யிக்கம் அித்தல்      - 2. பதல் டிில 

  இ) யிொ டகட்கும் தின்  - 3. இபண்டொம் டிில 

  ஈ) படிக்கும் தின்            -  4. பன்ொம் டிில 

       அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ)  1    3    2   4 

ஆ) 1    2    3   4 

இ) 2     1    4   3 

ஈ) 2      4    1   3 

Teaching Skill 

A) Skill of introducing       - 1) telling the examples 

B) Skill of explaining               -  2) Motivate the students 

C) Skill of questioning            -  3) Summarize 

D) Skill of closure                   -  4) Test the learning 

             A    B    C     D  

A)   1      3      2     4 

      B)    1    2      3      4 

      C)    2     1      4     3 

      D)    2     4       1    3 

 

18. அகு திட்டத்லத தனொொித்தல் 

  அ)பன் அனுயத்லத ட ொதித்தல்   - 1. இபண்டொம் டிில 

  ஆ) யிக்கம் அித்தல்                   - 2. பதல் டிில 

  இ) சுருங்கக்கூல்                            - 3. ொன்கொம் டிில 

  ஈ) சதொகுத்தல்                                - 4. பன்ொம் டிில 
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   அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ) 2    1    4   3 

ஆ) 2    1    3   4 

இ) 1     2    3   4 

ஈ) 1      2    4   3 

Preparation of Unit-plan 

   A) Testing the pre-experience     - 1) second stage 

   B) Providing examples                  -  2) first stage 

   C) Telling shortly                           -  3) fourth stage 

   D) Summarize                               -  4) Third stage 

             A    B    C     D  

A)    2    1      4     3 

      B)    2    1      3      4 

      C)    1     2      3     4 

      D)    1     2       4    3 

19. அகு திட்டத்லத யடியலநக்கும் சொளது கயத்தில் சகொள் டயண்டினலய 

  அ) யனது  ஆ) ஆர்யம்     இ) டதலய    ஈ) தின் 

  அ) அ,ஆ,இ,ஈ  ொினொலய     ஆ) அ,ஆ,இ நட்டும்  ொினொலய 

Which of this following kept on mind while designing unit-plan 

A) Age   B) Interest    C) Need   D) Skill or ability 

A) A, B, C, D is correct    B) A, B, C only correct 

20. புயினினல் கற்ித்தல் டொக்கங்கள் 

  அ) இனற்லக யங்கல ற்ி சதொியதற்கு 

  ஆ)  ிந்தல தின் யர்ப்தற்கு 

  இ) டத  அன்ல யர்க்கவும் 

  ஈ) சுற்ரச்சூமல் ற்ி அினவும் 

 அ) அ,இ,ஈ நட்டும்  ொி     ஆ) அ,ஆ,இ,ஈ  ொினொலய 

Objectives of teaching geography 

A) Knowing the natural resources    

B) Developing creative skill  

C) Developing patriotism    

D) Knowing about environment 

A) A, C, D is correct     B) A, B, C, D is correct 
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பகுதி-ஆ/ Part-B 

II. கீழ்கண்ட விைாக்களுக்கு 200 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:  (5 X 5 = 25) 

Answer should not exceed 200 words. 

21. அ) புயினினல் கற்ித்தலில் னன்டுத்தும் கற்ித்தல் கருயிகல ட்டினலிடுக. 

(அல்து) 

  ஆ)ச னல்திட்ட பலனின் ன்லநகல கூரக. 

a) List out the teaching aids used in the teaching of geography. 

(or) 

      b) State the advantage of project method.    

22. அ) புயினினல் லநனத்தின் னன்கல கூரக. 

(அல்து) 

  ஆ)புயினினல் கற்ித்தலில் கப் னணங்கின் ன்லநலன கூரக. 

a) State the benefits of geographical centre.  

(or) 

      b) Explain the benefits of field trip in teaching of geography.   

23. அ)உற்ர டொக்கல் பலப் ற்ி யியொிக்க. 

(அல்து) 

  ஆ) நுண்ணிலக் கற்ித்தொல் நொணயர்களுக்கு ற்டும் னன்கல யியொிக்க. 

a) Explain about observation method. 

(or) 

      b) Explain the benefits of students in micro teaching.   

24. அ) புயினினல் கற்ித்தலின் டதலயலன கூரக. 

(அல்து) 

   ஆ) கந்துலபனொடல் கற்லில் ற்டும் னன்கல கூரக. 

    a) Explain the needs of teaching of geography.  

(or) 

      b) Explain the benefits of group discussion learning.  

25.அ) கருத்தபங்கத்தின் பக்கினத்துயத்லதக் கூரக. 

(அல்து) 

  ஆ) கற்ித்தலில் யொசொலினின் ங்லக யியொிக்க. 

a) Explain the significance of seminar. 

(or) 

      b) Explain the role of radio in teaching. 
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பகுதி-இ / Part-C 

(விளக்கமுலற விைாக்கள்) 

III. எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க. 

Answer should not exceed 400 words.         (3 X 10 = 30) 

 

26. எரு ல் புயினினல் ஆ ிொினொின் ண்புகல யியொிக்க. 

Explain the characteristics of good geography teacher 

27. புயினினல் கற்ித்தலின்  பதொன நதிப்புகல யியொிக்க. 

Describe the social values of teaching geography.  

28. யபொர நற்ரம் புயினினல் இலடடனனொ டயரொடுகல யியொிக்க.  

Distinguish between history and geography. 

29. ொடத்திட்டம் தனொொிக்கும் சொளது கயத்தில் சகொள் டயண்டினலயகல யியொிக்க. 

Explain the pre-cautions while preparing the lesson plan. 

30. புயினினல் கற்ித்தலில் இதழ்கின் ங்கிப்ல யியொிக்க. 

Explain the role of journals in teaching of history. 

 

-------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு இபண்டாம் ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: புயினினல் கற்ிக்கும் முலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.            (20 x 1 = 20) 

    Choose the Correct Answer: 

1. நிதன் தன் காடிலனப் தித்துள் தப யிண்பாருள் 

  (அ) பசவ்யாய்  (ஆ) சந்திபன்   (இ) புதன்   (ஈ) பயள்ி 

  The only celestial body where man has successfully landed. 

(a) Mars   (b) Moon   (c) Mercury  (d) Venus 

2. ி டுக்கத்தின் ஆற்ல் பசியின் அயில --------- மூம் அக்காம். 

(அ) சீஸ் தநாகிபாஃப்   (ஆ) ாிக்டர் அவுதகால்  

(இ) அம்நீட்டர்    (ஈ) தபாட்தடா நீட்டர்            

The magnitude of an earthquake is measured by ------ 

(a) Seismograph   (b) Richter Scale  (c) Ammeter   (d) Rotameter 

3. உக நண் ாாக கலடிடிக்கப்டும் ாள் 

(அ) 15th August  (ஆ) 12th January (இ) 5th December (ஈ) 15th October  

World soil day is observed on. 

  (a) carbohydrate (b) Ethyl alcohol (c) Acetye COA  (d) Pyruvate 

4. நண்ணின் முக்கினக் கூறு. 

(அ) ாலகள்  (ஆ) கிநங்கள்  (இ) ீர்   (ஈ) இலய அலத்தும் 

The major components of soil is 

(a) Rocks  (b) Minerals   (c) Water   (d) All the above 

5. இந்தினாயின் யடக்கு பதற்கு பயல் 

(அ) 3214 கி.நீ   (ஆ) 2500 கி.நீ  (இ) 2933 கி.நீ  (ஈ) 2814 கி.நீ 

The north – south extent of india is 

(a) 3214 km   (b) 2500 km   (c) 2933 km   (d) 2814 km 

6. சாினாயற்லத் ததர்ந்பதடுக்க.  

(1) நலகள் இபண்டாம் ில ித்ததாற்ங்கள் ஆகும் 

 (2) நிக ஆமநா அகமி நாினாா அகமி  

(3) தாயபங்கள் நற்றும் யிங்குகின் இருப்ிடநாக உள்து 

அ)  1,2 சாி   ஆ) 2,3 சாி  இ) 1,3 சாி  ஈ)அலத்தும் சாி 

ாடக் குிமட்டு எண் 

SBG4 
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Choose the correct answer 

1) Mountains are second order Landforms   

2) The Mariana trench is the deepest trench in the world 

3) Location of plants and animals in Mountains 

a)  1,2 true   b) 2,3 true  c) 1,3 true  d)all the above 
 

7. ின்யருயயற்றுள் சாினாயற்லத் ததர்ந்பதடுக்க. 

(1) யட அபநாிக்காயின் பதற்கு நற்ம் தநற்கு நாிங்கில் ருத்தி ன்ாக யருகிது. 

 (2) நலமமடன் கூடின பயப்நா தகாலடக்காம் நற்றும் யநா நண் ஆகினலய ருத்தி 

           யிலயதற்கா ஏற் கூமல்காக உள்.  

(3) தநற்கிந்தின தீவுகின் முக்கின ணப்னிபாக ருத்தி யிங்குகிது 

அ)  1,2 சாி   ஆ) 2,3 சாி  இ) 3 நட்டும் சாி ஈ) 2 நட்டும் சாி 

1) Cotton grows well in southern and western status of north america   

2) Warm summer with frequent rainfall and fertile soil which provide favourable condition 

3) Cotton is the major cash crop of the india subcontinent understands 

a)  1,2 true   b) 1,3 true  c) 3 only true  d) 2 only true 
 

8. ீபாயினாதல் என்து. 

(1) ீபாயி ீபாக நாம் பசனாக்கம். 

 (2) ீர் ீபாயினாக நாறும் பசனாக்கம்.  

(3) ீர் 100o C பயப்ிலனில் பகாதிக்கிது ஆால் 0 o C பயப்ிலனில் ஆயினாக  

    ஆபம்ிக்கிது  

அ)  1 நட்டும் சாி  ஆ) 2,3 சாி  இ) 3 நட்டும் சாி ஈ) அலத்தும் சாி 
 

      Evaporation refers to  

1) The process in which the gaseous form of water changes in to liquid form.   

2) it refers to the process in which the liquid form of water changes into gaseous form 

3) Water boils at 100o c temperature but, it actually begins to evaporate at 0o c 

a)  1 only true   b) 2 and 3 are true c) 3 only true  d) all are true 

9. இந்தினாயில் கபநனநாக்கால் ஏற்டும் ிபச்சலகள். 

(1) கப யிாியாக்கத்லத ஏற்டுத்துகிது. 

 (2) தாக்குயபத்து பாிசல அதிகப்டுத்துகிது.  

(3) குடிீர் ற்ாக்குலலன ஏற்டுத்துகின்து 

அ)  1,2  சாி   ஆ) 2 நட்டும் சாி இ) 3,1  சாி  ஈ) அலத்தும் சாி 

     The major problems of urbanization in india 

1) It creates urban sprawl.   

2) It increases traffic congestion in cities 

3) It creates water scarcity in cities 

a)  1 and 2 true  b) 2 only true  c) 3 and 1 true   d) all are true 
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10. சாினா யிலடலன ததர்ந்து எடுக்கவும். 
 

(1) “I” யடிய ள்த்தாக்கு ஆறுகின் அாித்தல் பசனால் உருயாகிது. 

 (2) “U” யடிய ள்த்தாக்கு ினாறுகின் அாித்தல் பசனால் உருயாகிது.  

(3) “V” யடிய ள்த்தாக்கு ினாறுகின் அாித்தல் பசனால் உருயாகிது.  

அ)  1,2 நற்றும் 3ம் சாி ஆ) 1,2 சாி இ) 1 நற்றும் 3ம் சாி  ஈ) 1 நட்டும் சாி 

           Choose the correct answer 

(1) “I” shaped valley is an erosional feature of the river. 

(2) “U” Shaped valley is an erosional feature of the giacier. 

(3) “V” Shaped valley is an erosional feature of the giacier  

(a) 1,2 &3 are correct 

(b) 1 and 2 are correct 

(c) 1 and 3 are correct 

(d) Only 1 is correct 

11. பாருத்துக 

அ) புயி அதிர்ச்சி  - 1. கயநின்லந 

ஆ) சூாயி   - 2. இபாட்சத அலகள் 

இ) சுாநி   - 3. புனலின்கண் 

ஈ) பதாமிற்சால யித்து - 4. ிவு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ 4 3 2 1 

ஆ 1 2 3 4 

இ 2 4 3 1 

 ஈ 4 2 1 3 
  

Match the following 

a. Earthquake  - 1. Carelessness 

b. Cyclone  - 2. Gigantic waves 

c. Tsunami  - 3. Eye of the storm 

d. Industril accident - 4. Creak 

a b c d 

       a)  4 3 2 1 

       b) 1 2 3 4 

                   c)  2 4 3 1 

                   d)  4 2 1 3 
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12.  பாருத்துக 

அ) காில   -  1. சூாயி 

ஆ) ஐதசாிப்   -  2. ீண்டாலன நாற்ங்கள் 

இ) ஈபிலநாி  -  3. சந அவுள் ிபநாமிவு 

 ஈ) குலந்த அழுத்தம்  -  4. ஈபப்தம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ 1 2 3 4 

ஆ 2 1 4 3 

இ 4 3 2 1 

 ஈ 2 3 4 1 
 

Match the following 

a. Climate   -  1. Cyclone 

b. Isonif   -  2. Long term changes 

c. Hygrometer   -  3. Equal snow fall 

d. Low pressure  -  4. Humidity 

a b c d 

                   a) 1 2 3 4 

                   b) 2 1 4 3 

                   c)  4 3 2 1 

                   d)  2 3 4 1 

 

13. பாருத்துக 

அ) இந்தினாயின் சர்க்கலப கிண்ணம் -  1. நகாதி 

ஆ) காி    -  2. உத்திபப்ிபததசம் நற்றும் பீகார் 

இ) படகிாி அலண   -  3. கர்ாடகா 

 ஈ) ஹிபாகுட்    -  4. இந்தினாயின் உனபநா அலண 

 அ ஆ இ ஈ 

அ 3 2 1 4 
 

ஆ 2 3 4 1 

இ 1 2 3 4 

 ஈ 2 4 1 3 
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  Match the following 

a. Sugar bowl of india  -  1. Mahanadi 

b. Coffee   -  2. Uttar Pradesh and Bihar 

c. Tehri   -  3. Karnataka 

d. Hirakud   -  4. Highest dam in the India 

a b c d 

                   a) 3 2 1 4 

                   b) 2 3 4 1 

                   c)  1 2 3 4 

                   d)  2 4 1 3 

14.  பாருத்துக 

அ) பயப்நா தகாள் -  1. பசவ்யாய் 

ஆ) யலனம் உள் தகாள் -  2. பயள்ி 

இ) பசந்ிக்தகாள்  -  3. சி 

 ஈ) உருளும் தகாள்  -  4. மதபஸ் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ 1 2 3 4 

ஆ 3 2 4 1 

இ 2 3 1 4 

 ஈ 3 4 2 1 
 

Match the following 

a. Hottest plant  -  1. Mars 

b. Ringed planet  -  2. Venus 

c. Red planet   -  3. Saturn 

d. Somer saulting planet -  4. Uranus 

a b c d 

                   a) 1 2 3 4 

                   b) 3 2 4 1 

                   c)  2 3 1 4 

                   d)  3 4 2 1 
 

15. பாருத்துக 

அ) கிலனாறு  -  1. சுண்ணாம்புப் ால 

ஆ) காான் ால  -  2. ினாற்ின் பசனல்ாடு 

இ) எஸ்கர்   -  3. ஏதனாலினன் 

 ஈ) கல் யிழுது   -  4. ஆற்ின் மூப்பு ில 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ 4 3 2 1 
 

ஆ 1 2 3 4 

இ 3 2 4 1 

 ஈ 2 4 1 3 

 

Match the following 

a. Distriburaries  -  1. Karst to pography 

b. Mushroom rock  -  2. Glacial action 

c. Eskers   -  3. Aeolian process 

d. Stalactites   -  4. Lower course of river 

a b c d 

                   a) 4 3 2 1 

                   b) 1 2 3 4 

                   c)  3 2 4 1 

                   d)  2 4 1 3 

 

      16. சூாினிடநிருந்து உள் சபாசாி தூபம் யாிலசப்டுதுு்துக. 

(அ) புதன் புயி  பசவ்யாய்       பயள்ி 

ஆ) புதன் பயள்ி புயி        பசவ்யாய் 

இ) பயள்ி       பசவ்யாய்         புதன்       புயி         

 ஈ) பசவ்யாய்       புதன்         பயள்ி        புயி         

Mean Distance from the sun sequence 

a) Mercury       Earth      Mars      Venus 

b) Mercury       Venus     Earth      Mars    

c) Venus     Mars     Mercury        Earth  

d)  Mars      Mercury     Venus       Earth        

       17. யாிலசப்டுத்துக. 

              யட அபநாிக்கா கீழ்கண்ட ான்கு முக்கின ிாிவுகாக ிாிக்கப்ட்டுள்து. 

(1) பரும் சநபயிகள் 

(2) பாக்கி நலகள் 

(3) கடற்கலப சநபயிகள் 

(4) அப்தரினன் உனர்ிம் 

அ) 1 2 3 4    ஆ) 2 1 4 3  இ) 3 4 2 1   ஈ) 4 1 3 2 
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The basis of physiography north America can be classified into the following physical divisions. 

1. The Great plains 

2. The rocky mountains 

3. The coastal plain 

4. The Appalachian highlands 

a) 1 2 3 4     b) 2 1 3 4  c) 3 4 2 1   d) 4 1 3 2 
 

       18. கடடி ித்ததாற்ம் யாிலசப்டுத்துக. 

(1) கண்டச்சாிவு 

(2) கண்ட உனர்ச்சி 

(3) கடடி சநபயிகள் 

(4) கண்டத்திட்டு 

அ) 1 4 3 2    ஆ) 1 2 3 4  இ) 2 3 4 1   ஈ) 4 1 2 3  

Sort of underwater topography sequence. 

1. Continental slope  

2. Continental rise 

3. Deep sea flair 

4. Continental shelf 

a) 1 4 3 2    b) 1 2 3 4  c) 2 3 4 1   d) 4 1 2 3 
 

         19. யங்கலப் ாதுகாக்காயிடில் நித இம் அமிந்துயிடுகிது. 

(1) யங்கலப் ாதுகாக்க தயண்டாம். 

 (2) யங்கலப் ாதுகாக்க தயண்டும்.  

அ)  1 நட்டும்  சாி   ஆ) 2 நட்டும் சாி இ) 1,2 தயறு  ஈ) 1,2 சாி 

     If you don’t conserve resources, human race may become extinct. 

1. You need not conserve resources 

2. You need to conserve resources 

a) 1 only true  b) 2 only true  c) 1 and 2 wrong d) 1 and 2 true 

 

       20.  கூற்று:  வீ உகத்தில் அனுதிமும் நகிழ்ச்சினாக யாம முடினாது. 

 காபணம்:  நாசலடதல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் சீபமியின் காபணநாக இனற்லக இலட நற்றும் 

                            தாிடலப சந்தித்துக் பகாண்டிருக்கிதாம். 

அ) கூற்று நற்றும் காபணம் சாி, கூற்று காபணத்லத யிக்குகிது. 

ஆ) கூற்று தயறு காபணம் சாி. 

இ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயறு. 

ஈ) கூற்று நற்றும் காபணம் சாி, கூற் காபணத்லத யிக்கயில்ல. 
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Assertion:  in the modern world we can’t live happing everyday 

Reason:  Due to pollution and environmental degradation we are undergoing natural  

hazard and disaster. 

a) A and R are correct and A explains R 

b) A and R are correct but and A explains R 

c) A is not correct but  R is correct 

d) Both A and R are in correct 

 

குதி-ஆ /Part-B 

II. கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க.  (5 X 5 = 25) 

    Answer should  not exceed 200 words. 

 

21. அ) சினால் நற்றும் சிநா தயறுடுத்துக. 

(அல்து) 

      ஆ)  காான் ாலகள் ற்ி குிப்பு எழுதுக. 

a) Distinguish between SIAL and SIMA. 

(Or) 

b) Give a note on Mushroom rocks. 
 

22. அ) யிநண்ட அடுக்குகள் யியாிக்க. 

(அல்து) 

      ஆ) காில, யாில தயறுடுத்துக. 

       a)Mention the factors that affect the climate. 

(or) 

       b)Distinguish between climate and weather. 

23. அ) உனிர்க்தகாத்லத யியாிக்க.  

(அல்து) 

     ஆ) கடல் அலகல ற்ி யிலடனிக்க. 

   a)Explain of Bioshphere. 

(or) 

    b) Write a brief note on sea waves. 

      24. அ) கப குடினிருப்பு, கபகுடினிருப்புகின் யலககள் யியாிக்க. 

(அல்து) 

 ஆ) ிடுக்கத்தின்தாது கட்டடத்திற்குள் இருந்தால் ீங்கள் என் பசய்வீர்கள். 

 a) Urban settlements, classification of urban settlements explain. 

(or) 

 b)What do you do if you are indoors during an earthquake. 

    25.  அ) உதாகம் நற்றும் அதாக கிநங்கள் தயறுடுத்துக. 

(அல்து) 

 ஆ) தயாண்லநனின் யலககல யியாிக்க. 
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a) Metallic resources and non-metallic resources Distinguish between 

(or) 

b) Explain of types of Agricullture. 

 
 

குதி-இ / Part-C 

எலயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  (3 X 10 = 30) 

Answer any three should not exceed 400 words. 

 

26. புதுப்ிக்க இனலும் நற்றும் புதுப்ிக்க இனா யங்கள் யியாிக்க. 

      Renewable resources and non – metallic resources explain. 

27. இந்தின காடுகள் ற்ி யியாிக்க. 

     Describe the forests of India 

28. தநகங்கின் யலககல யியாிக்க. 

      Explain of type of clouds. 

          29. கடல் ீதபாட்டங்கல உருயாக்கும் காபணிகள் யியாிக்க. 

      What are the factors that generate the ocean currents? 

          30. இந்தினாயின் திட்ட தபத்லதப் ற்ி யிக்குக.  

      Give the importance of IST. 

 

 
----------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகல – ண்லைன யபாறு நற்றும் ததால்லினல்  

டிசம்ர் 2021  -  இபண்ைாநாண்டு - மூன்ாம் ருயம் 

துல: கைல்சார் யபாறு நற்றும் கைல்சார் ததால்லினல் 

தாள்: தாது அிவு & ஆய்வுத் தின் மநம்ாடு (தின் மநம்ாட்டுப் ாைம்) 

காம்: 3 நணி                  உனபவு நதிப்தண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலைனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. எருயிலைத் ததாிவு யிாக்கள்: 

1. உக யர்த்தக ிறுயத்தின் மதாற்ம், GATT உருயா ஆண்டு 

(அ) 1947 அக்மைார் 30   (ஆ) 1995 ஜயாி 1 

(இ) 2019 டிசம்ர் 13   (ஈ) 1789 ஆகஸ்டு 1 

2. இனற்லக உகத்லத ைத்துகின் ல்மயறு யிதிகள் 

(அ) இனற்லக அியினால் ஆபானப்டுகின்து  

(ஆ) ாபாளுநன்த்தால் இனற்ப்ட்ைலய 

(இ) கைவுால் உருயாக்கப்ட்ைலய   

(ஈ) யபாற்று யிதிகள் ப்டும் 

3. அனுயயாதம் ன்தன் கீழ்க்கண்ை நற்தாரு தனர் 

(அ) னியாதம் (ஆ) குப்னயாதம் (இ) ததாகுப்னயாதம் (ஈ) முலநழுங்குயாதம் 

4. ாசிடியிஸம் 

(அ) காம்மை  (ஆ) ஸ்தங்ர் (இ) ிமமைா  (ஈ) தெகல் 

5. தருக்கயினல் 

(அ) திாிலன யிநர்சம் தசய்தல்  (ஆ) காபண காாினத்ததாைர்ன குித்த அியினல் 

(இ) சண்லைனின் ததாைக்கம்  (ஈ) உைல் யலிலநலன மசாதித்தல் 

6. தூண்ைல் தர்க்கம் (induction logic) 

(அ) குத்திவு முல (ஆ) ட்ைிவு  (இ) மாம் அிவு (ஈ) மூைத்தம் 

7. ஆழ்ந்த உயினல் 

(அ) நனக்கில நது   (ஆ) தூங்குயது 

(இ) தூக்கநின்லந    (ஈ) மகாநா ில 

8. ஆய்வுச் சிக்கல் 

(அ) ஆய்வு முடிவு  

(ஆ) இனல்ாக ன்தபத்தக்க யிக்கத்லத காணமுடினாத சூமல்  

(இ) யிலைமன காணமுடினாத லநனக்கருத்து 

(ஈ) யிலைமன இல்ாத ஆய்வுச் சூமல் 

9. காக் கணிப்ின் இரு ிாிவுகள் 

(அ) ிகழ்காம், இந்தகாம்  (ஆ) முழுலநனா, எப்னட்டுக் காக்கணிப்ன 

(இ) மங்காம், இலைக்காம்  (ஈ) யசந்தகாம், ிக்காம் 

ாைக் குிமட்டு ண் 

DMH 9231 
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10. “ஆய்வு அிக்லக (thesis), திர்யில(anti thesis) நற்றும் ததாகுப்ன (Synthesis) ஆகின 

இனங்கினல் தர்க்காீதினா தசனல்முலலன உருயாக்கும் மூன்று கூறுகள்” கூினயர் 

(அ) தெகல்  (ஆ) பாங்மக  (இ) கிப்ன்  (ஈ) மொநர் 

 

II. தாருத்துக: 

11. (அ) மகாயிட் 19   - 1) லயக் காய்ச்சல் 

(ஆ) ச்..யி.   - 2) ன்ிக் காய்ச்சல் 

(இ) ச்1 ன்1   - 3) ய்ட்சு மாய் 

(ஈ) ச்5 ன்1   - 4) தகாமபாா 

அ) 3 4 1 2  ஆ) 3 1 4 2  இ) 1 2 4 3  ஈ) 4 3 2 1 

12. (அ) திாின    - 1) யிகாபம் 

(ஆ) திாிதல்    - 2) தநய் ிாிதாதல், நிகுதல், குன்ல் 

(இ) ததால்காப்ினம்  - 3) மதான்ல், தகடுதல் 

(ஈ) ன்னூல்    - 4) தசாற்கில் நாற்ம் உண்ைாயது 

அ) 1 2 3 4  ஆ) 4 1 3 2  இ) 2 3 4 1  ஈ) 4 3 2 1 

13.  (அ) கருதுமகாள்   - 1) ீக்குதல் 

(ஆ) அனுநாம்   - 2) முழுக்கட்டுலபனின் சுருங்கின யிக்கம் 

(இ) கட்டுலபச்சுருக்கம்  - 3) ஊகம் 

(ஈ) கமித்தல்    - 4) தற்காலிக முன்முடின 

அ) 2 1 4 3  ஆ) 4 3 2 1  இ) 1 3 4 2  ஈ) 2 3 4 1 

14. (அ) தசம்தநாமி தநிமாய்வு நத்தின  - 1)  அியினல் ததாமில்தட்த் துலனில் 

ிறுயம்         ஆபாய்ச்சிலன மநம்டுத்துயது 

(ஆ) இந்தின சமூக அியினல் - 2) தநய்னினல் ஆய்வு 

ஆய்வுக் கமகம்   

(இ) இந்தினத் தத்துய ஆபாய்ச்சிக்  - 3) தாருாதாப, யணிகம், மநாண்லந 

கமகம்   

(ஈ)  இந்தின மதசின அியினல் கமகம்- 4) தநிமாின் ததான்லந, ாகாிகம், ண்ாடு 

அ) 4 3 2 1  ஆ) 3 2 1 4  இ) 2 1 4 3  ஈ) 1 2 3 4  

15. (அ) ஆய்வுத் தலப்ன  - 1) யிலவுகள் 

(ஆ) சான்றுகள்   - 2) ஆய்மயட்லைப் குத்தல் 

(இ) ஆய்வு முல   - 3) தபவுகலச் மசகாித்தல் 

(ஈ) முடிவுலப   - 4) ஆய்வுச் சிக்கல் 

அ) 1 4 2 3  ஆ) 4 1 3 2  இ) 4 2 1 3  ஈ) 4 3 2 1 

 

III. சாினா / தயா மதர்ந்ததடுக்க. 

16. இபண்ைாம் உகப் மாாின் ததாைக்கம் சர்யமதச சங்கத்தின் மதால்யினாகக் 

கருதப்டுகின்து. 

17. தநய்ப்தாருள் காண்து அிவு. 
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18. அனுநா-துப்ிமம் முல ன்து யிஞ்ஞா முலனின் முன்தநாமினப்ட்ை யிக்கநாகும். 

19. தபவு நாதிாி ன்து எரு சுருக்க நாதிாி அல். 

20. ஆபாய்ச்சிக் கட்டுலபனில் யிக்கினடினாலய மநற்மகாள் காட்ைாம். 

 

குதி – ஆ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 தசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலைனிக்க:              (5 x 5 = 25) 

21. (அ) தசனற்லகக்மகாள் ததாமில்தட்த்தில் அண்லநக்கா யர்ச்சிப் ற்ி சுருக்கநாக ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) உகப் தாருாதாபத்தில் அண்லநக்கா யர்ச்சிகல ஆபாய்க. 

22. (அ) குத்திவு யாதம் ன்ால் ன்? 

(அல்து) 

(ஆ) அிவு ன்லத யலபனல தசய்க. 

23. (அ) நார்க்சீனத் ததால்லினல் ற்ி ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) தண்ணினத் ததால்லினல் குித்து ழுதுக. 

24. (அ) கருதுமகாள் ன்லத யியாிக்க. 

(அல்து) 

(ஆ) ஆய்யாாின் எழுக்கம் ற்ி ழுதுக. 

25. (அ) ஆய்மயட்லை ழுதும் ாணி குித்து ழுதுக. 

(அல்து) 

(ஆ) தாது யிக்கக் காட்சினின் கூறுகல யிக்குக. 

 

குதி – இ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

லயமனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 தசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலைனிக்க:      (3x10 = 30) 

26. சுற்றுச்சூமல் நாசுாடு குித்து எரு கட்டுலப யலபக. 

27. அியினலின் தத்துயம் ன் ன்லத யிக்குக. 

28. ிந்லதன தசனல்முலத் ததால்லினல் குித்து யிாியாக ஆபாய்க. 

29. ழு அடுக்கு ஆபாய்ச்சி தசனல்முல குித்து யிக்குக. 

30. ஆய்மயட்டின் கட்ைலநப்ன குித்து யிநர்சம் தசய்க. 

 

------------- 
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ிழ்ப் தல்கலனக்ககம், ஞ்சாவூர்-10 

முதுகலனத் ிழ் - தட்டத் தர்வு 

ிசம்தர் 2021 – முனாாண்டு முல் தரும் 

துலந: இனக்கிம் 

ாள்: பதாதுபாிில் (ிருப்தப்தாடம்) 

கானம்: 3 ி                   உபவு ிப்பதண்: 75 

தகுி – அ 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் ிலடபிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

1. ாற்நினக்க அணுகுமுலந என்ந நூலின் ஆசிாிர் 

(அ) பச.ல.சண்முகம்   (ஆ) கி. அங்கன் 

(இ) ச. இாதசந்ின்   (ஈ) பதான். தகாண்டான் 

2. ஒரு பாிில் இடம்பதறும் ிகச்சிநி கூறு 

(அ) ஒலி  (ஆ) ஒலின்  (இ) ாற்பநாலின் (ஈ) உருதன் 

3. சாம்ஸ்கி எழுி ‘பாடாில் அலப்புகள்’ என்ந நூல் ----------- ஆண்டு பபிந்து. 

(அ) 1947  (ஆ) 1957  (இ) 1967  (ஈ) 1977 

4. ஒலி டித்ில் தறுதட்டு ஒத பதாருலபச் சுட்டுதல 

(அ) ஒரு பதாருட் தன்பாி  (ஆ) தனபதாருள் ஒரு பசால் 

(இ) ஒப்புருச் பசால்    (ஈ) எிர்ச்பசால் 

5. ஒரு குநிப்திட்ட தகுிில் ததசப்தடும் பாி --------- என்று அலக்கப்தடுகிநது. 

(அ) கிலபபாி (ஆ) முதுபாி (இ) பதாதுபாி (ஈ) பசம்பாி 

 

II. தல்ிலடத் பாிவு ிணாக்கள்: 

6. மூக்பகாலிகள் 

(1) ங  (2) க   (3) ஞ   (4)  

(அ) 2,3,4  சாி (ஆ) 1,2,3 சாி  (இ) 1,3,4 சாி  (ஈ) 1,2,3,4 சாி 

7. ிில் பாடர் அலப்பு லககலப இப்தடிக் கூநனாம் 

(1) பதர்த்பாடர் (2) ிலணத்பாடர் (3) பதபச்சத் பாடர் (4) ிலணபச்சத் பாடர் 

(அ) 1,2,3 சாி (ஆ) 1,3,4 சாி  (இ) 1,2,4 சாி  (ஈ) 1,2,3,4 சாி 

8. பசாற்பதாருள் 

(1) சூல் பதாருள் (2) சுட்டு பதாருள் (3) ணஉர்வு பதாருள் (4) இனக்க பதாருள் 

(அ) 1,2,3 சாி (ஆ) 1,3,4 சாி  (இ) 1,2,4 சாி  (ஈ) 1,2,3,4 சாி 

தாடக் குநிமட்டு எண் 
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III. பதாருத்துக: 

9. கீழ்க்கண்ட பசால்லககலபச் சாிாகப் பதாருத்துக. 

(அ) பதர்த்பாடர்  - 1) பதுாக    

(ஆ) ிலணத்பாடர் - 2) இது ம் 

(3) பதலட  - 3) ன்நாக இருந்து   

(4) ிலணபச்சம்  - 4) சிநிாண 

அ) 4 1 2 3  ஆ) 2 4 1 3  இ) 3 4 2 1  ஈ) 1 3 4 2 

10. கீழ்க்கண்ட ஒலிகலபச் சாிாகப் பதாருத்துக. 

(அ) மூக்பகாலிகள்  - 1) பு, ஹ 

(ஆ) படிப்பதாலிகள் - 2) ன, ப 

(இ) ருங்பகாலிகள்  - 3) க, ச 

(ஈ) உபசாலிகள்  - 4) ஞ, ங 

அ) 4 3 2 1  ஆ) 3 4 1 2  இ) 2 3 1 4  ஈ) 1 2 4 3 

11. (அ) ஓலசச் பசாற்கள்   - 1) இனக்கம், இனக்கிம் 

(ஆ) ஈலசச் பசாற்கள்   - 2) கவு, சிநகு 

(இ) மூலசச் பசாற்கள்   - 3) தாடு, தடி 

(ஈ) தல்னலசச் பசாற்கள்   - 4) ீ, ஈ 

அ) 4 3 2 1  ஆ) 2 1 4 3  இ) 3 2 1 4  ஈ) 4 1 3 2 

12. கீழ்க்கண்ட அண்லமறுப்புகலபச் சாிாகப் பதாருத்துக. 

(அ) இலடிடா அண்லமறுப்பு  - 1) தல பதண்கள் ிடுி 

(ஆ) இலடிட்ட அண்லமறுப்பு  - 2) ம்பசடி பகாடிகள் எல்னாம் அிந்ண 

(இ) தல்ிலன அண்லமறுப்பு  - 3) அன் ந்ான் 

(ஈ)  க்கும் அண்லமறுப்பு  - 4) கண்னும் இானும் 

அ) 3 4 2 1  ஆ) 1 3 4 2  இ) 2 1 3 4  ஈ) 4 2 1 3   

13. பதாருந்ா ஒன்லநத் தர்ந்படுக்க. 

(அ) இநந்கானம் 

(ஆ) ிகழ்கானம் 

(இ) எிர்கானம் 

(ஈ) சந் கானம் 

IV. ாிலசப்தடுத்துக: 

14. தின்ரும் ஒட்டுக்கலப ாிலசப்தடுத்ி சாிாண திலனத் தர்ந்படுக்க. 

(அ) இலபாட்டு, தின்பணாட்டு, முன்பணாட்டு, உள்பபாட்டு 

(ஆ) இலபாட்டு, முன்பணாட்டு, உள்பபாட்டு, தின்பணாட்டு 

(இ) முன்பணாட்டு, தின்பணாட்டு, உள்பபாட்டு, இலபாட்டு 

(ஈ) இலபாட்டு, உள்பபாட்டு, முன்பணாட்டு, தின்பணாட்டு 
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15. சாிாண ிலடலத் தர்ந்படுக்க. 

(அ) பதாருண்லில், ஒலிில், உருதணில், பாடாில் 

(ஆ) ஒலிில், உருதணில், பாடாில், பதாருண்லில் 

(இ) ஒலிில், பதாருண்லில், உருதணில், பாடாில் 

(ஈ) ஒலிில், பாடாில், பதாருண்லில், உருதணில் 

 

V. சாிா / நா தர்ந்படுக்க. 

16. பாி சமுாத்ல அலடாபம் காட்டக்கூடி குநிமடு. 

17. பதாருள் ாற்நத்ிற்குக் காாக அலகின்ந ஒலித ஒலின். 

18. பதர், ிலண ததான்நல பாிில் ணித்து ருதல. 

19. பதாருண்லிலில் மூன்று திாிவுகள் உள்பண. 

20. ிில் கிலபபாிகள் இல்லன. 

 

தகுி – ஆ 

(ிபக்க முலந ிணாக்கள்) 

அலணத்து ிணாக்களுக்கும் ிலடபிக்க:                 (5 x 5 = 25) 

21. (அ) பாிின் கட்டலப்லத ிபக்கி எழுதுக. 

(அல்னது) 

(ஆ) பாிின் தன்தாடுகள் குநித்து எழுதுக. 

22. (அ) உிபாலிகபின் லகப்தாட்டிலண எழுதுக. 

(அல்னது) 

(ஆ) பய்பாலிகபின் லகப்தாட்டிலண எழுதுக. 

23. (அ). ஒலிணில் தகாட்தாடு குநித்து எழுதுக 

(அல்னது) 

(ஆ). உருதன்கபின் லககலப ிபக்குக. 

24. (அ) தர்ச்பசால்லுக்கும் அடிச்பசால்லுக்கும் உள்ப தறுதாட்டிலண ிாிக்க. 

(அல்னது) 

(ஆ) அண்லமறுப்புப் தகுப்தாய்வு குநித்து எழுதுக. 

25. (அ) பதாருண்ல ாற்நம் குநித்து ிபக்குக. 

(அல்னது) 

(ஆ) கிலபபாிகள் ஆய்வு குநித்து ஒரு கட்டுல லக. 
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தகுி – இ 

(ிபக்க முலந ிணாக்கள்) 

எலதனும் மூன்று ிணாக்களுக்கு ட்டும் ிலடபிக்க:     (3x10 = 30) 

26. பாிிலின் தாற்நமும் பர்ச்சிமம் குநித்து எழுதுக. 

27. ஒலிில் திாிவுகள் குநித்து கட்டுல லக. 

28. உருதன்கலபக் கண்டநிமம் லடாின் தகாட்தாடுகலப ிபக்கி எழுதுக. 

29. பாடலப்பு இனக்கம் குநித்து கட்டுல லக. 

30. ிில் உள்ப கிலப பாிகபின் லககலப ிபக்கி எழுதுக. 

 

------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு முதல் ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: பாருியினல் கற்ிக்கும் முலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து ழுதுக.            (20 x 1 = 20) 

    Choose the Correct Answer: 

1. புளுநின் யலகப்ாட்டில் “புாிதல்” ன்தன் பாருள். 

அ) தகயல ிலவுக் கூர்தல்  ஆ) பாருல உணர்தல்  

இ) பசனல்முலகலப் னன்டுத்துதல்  ஈ) தகயல்கலப் குதிகாக ிாித்தல் 

        State the meaning of “Comprehension” in Bloom’s Taxonomy. 

         a) Recalling information   b) To grasp the meaning  

         c) Using information, rule and procedure d) Breaking information into parts 
 

2. ாடத்திட்டத்தின் லநனம் 
 

அ) முதல்யர்  ஆ) ஆசிாினர்  இ) பற்தார்    ஈ) நாணயர்கள் 
 

Center point of lesson plan is. 
 

a) Principal  b) Teacher  c) Parents  d) Students 

3. தண்ணில கற்ித்தலில் ஆசிாினாின் லசலக, இடநாற்ம் நற்றும் குபல் ற்த்தாழ்வு 

இலயகள் 

அ) பதாடங்கும் தின்    ஆ) யிா தகட்கும் தின்  

இ) யிக்குதல் தின்    ஈ) ல்யலக தூண்டல் தின் 
 

In micro – teaching technique, Teacher’s gesture, movement and voice are the-----. 
 

a) Introduction skill    b) Skill of probing question  

c) Skill of explanation    d) Skill of stimulus variation 
 

 

4. ின்யருயயற்றுள் து பசனல்திட்ட முலக்கு பாருத்தநாது?  
 

அ) இது பசனல்முலக்கு நாாது  

 ஆ) இது கற்யாின் உடல் நற்ம் ந பசனல்ாடுகின் ஒருங்கிலணப்ல ஊக்குயிக்கிது 

 இ) இது கற்யலப பசனற்தாக்குகிது 

 ஈ) இது ஆசிாினர் லநனநா பசனல்ாடு 
 

Which of the following is true about project method? 
 

a) It is impractical 

b) It promotes the co-ordination of the physical and mental activities of the learner 

c) It makes the learner passive 

d) It is teacher centered activity 
 

ாடக் குிமட்டு ண் 

FBPS5 
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5. அலடவுச்தசாதல பாதுயாக இந்தாக்கத்திற்காக னன்டுத்தப்டுகிது?  
 

அ) குிப்ிட்ட  தயலக்கு ததர்வு பசய்ன  

 ஆ) ஒரு டிப்ிற்காக யிண்ணப்தாபர்கல ததர்ந்பதடுக்க 

 இ) கற்யாின் ம் நற்ம் வீத்லத கண்டின 

 ஈ) கற்ித்தலின் கற்ல் அலடலய நதிப்ிட 
 

          Achievement tests are commonly used for the purpose for. 
 

a) making selection for specific job  

 b) selecting candidate for a course 

 c) identifying strength and weakness of the learners 

 d) assessing the amount of learning after teaching 
 

       6. உணர்வுப் புத்தின் உட்கூறுகள்?  
 

i) துங்கல்  ii) ற்றுக்பகாள்ளுதல்  iii) புாிதல்    iv) நதிப்ிடல் 
 

 அ) i,ii,iii  ஆ) i,ii,iv   இ) i,iii,iv  ஈ)ii,iii,iv 
 

The component of affective domain 
 

i) Responding  ii) Receiving   iii) Understanding   iv) Valuing 
 

a) i,ii,iii    b) i,ii,iv    c) i,iii,iv  d) ii,iii,iv 
 

       7. தண்ணிலக் கற்ித்ததாடு பதாடர்ில்ாதது. 

i) 5-10 நாணயர்கலக் பகாண்ட சிின குழுலய பகாண்டுள்து 

ii) ஆசிாினர் ஒரு தபத்தில்  தின்கின் னிற்சி பசய்கிார் 

iii) உடடி ின்யிலவு கிலடக்கப்பறுயதில்ல 

Iv)      ஆசிாினாின் ம்ிக்லகலன குலக்கிது 

a) i,iii,iv  b) i,ii, iv   c) ii, iii,iv  d) i,ii,iii  
 

Which of the following is not related with micro – teaching. 

i) Consist of a small group of 5 – 10 students 

ii) The teacher practices several skills at a time 

iii) Immediate feedback is not available 

Iv)      It decreases the confidence of the teacher 

a) i,iii,iv  b) i,ii, iv   c) ii, iii,iv  d) i,ii,iii  

       8. நாணயர் லநனநா முலகள். 

i) ஒப்லடப்பு  ii) பசனல்திட்டம் iii) யியாதம் iv) யிாிவுலப பசய்துகாட்டல் 
 

a) i,iii,iv  b) ii,iii,iv   c) i,ii,iv   d) i,ii,iii 
 

Student centered methods. 
 

a) Assignment  b) Project c) Discussion   d) Lecture cum demonstration 

a) i,iii,iv  b) ii,iii,iv   c) i,ii,iv   d) i,ii,iii 

       9. ல் ததர்யின் ண்புகள். 

i) புயனத்தன்லந ii) ம்கத்தன்லந iii) ற்புலடலந iv) அகயனத்தன்லந 
 

a) i,ii,iv   b) i,ii,iii    c) ii,iii,iv  d) i,iii,iv 
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Characteristics of a good test. 
 

a) objectivity b) Reliability c) Validity   d) Subjectivity 
 

a) i,ii,iv   b) i,ii,iii    c) ii,iii,iv  d) i,iii,iv 
 
 

        10. ாடத்திட்டத்தின் னன்கள். 
 

i) இது ஆசிாினாின் ணிலன ன்கு ஒழுங்கலநப்ட்டதாகவும், முலனாகவும் ஆக்குகிது. 

ii) இது ஆசிாினாின் தன்ம்ிக்லக நற்ம் சுனசார்ல ஊக்குயிக்கிது. 

iii) இது ஆசிாினருக்கு யகுப்ில் னன்டுத்தப்டும் கற்ித்தல் கருயிகல / பாருட்கல 

திட்டநிட உதவுகிது. 

iv) ாடத்திட்டம் தனாாிக்க அதிக காம் ததலயப்டுகிது. 
  

a) i,ii,iii   b) iii,ii,iv   c) ii,iii,iv  d) i,iii,iv 
 

Advantages of lesson plan. 
 

a) It makes the teacher’s work well organized and systematic 

 b) It promotes confidence and self – reliance in teacher 

 c) It helps the teacher to plan the teaching aids to be used in the class 

 d) More time is required to plan a lesson 
 

a) i,ii,iii   b) iii,ii,iv   c) ii,iii,iv  d) i,iii,iv 
 

 

       11. பாருத்துக.    

a) அிவுக்கம்  - i) தாச்பசய்தல் 

b) உணர்வுக்கம்  - ii) குத்தல் 

c) உ இனக்கக் கம் - iii) துங்கல் 
 

 

அ) a-i b-ii c-iii  ஆ) a –iii b-ii c-i  இ) a-ii b-iii c-i  ஈ) a-ii b-i c-iii 
 

  Match the following. 
 

a. Cognitive domain  - i) Imitation 

b. Affective domain  - ii) Analyses  

c. Psychomotor domain - iii) Responding 
 

A) a-i b-ii c-iii  B) a –iii b-ii c-i   C) a-ii b-iii c-i  D) a-ii b-i c-iii 

 

        12. பாருத்துக. 

  பாதுதாக்கம்   சிப்பு தாக்கம் 
 

 a. அிதல்    - i) யிக்குதல் 

b. புாிதல்    - ii) யலபதல் 

c. னன்டுத்துதல்   - iii) ிலவு கூர்தல் 

d. தின்    - iv) குத்தல்                 

அ) a-iii b-i c-iv d – ii   ஆ) a-ii b-iii c-iv d-i  இ) a-iv b-iii c-ii d-i ஈ) a-iii b-i c-ii d-iv 
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            Match the following. 

  General Objectives   Specific Objectives 
 

1. Knowledge   - i) Explains 

2. Understanding   - ii) Sketches  

3. Application    - iii) Recalls 

4. Skill    - iv) Analyses 
 

 

 

            A) a-iii b-i c-iv d – ii   B) a-ii b-iii c-iv d-i  C) a-iv b-iii c-ii d-i D) a-iii b-i c-ii d-iv 
 

     13. பாருத்துக. 
                           

a. முன்ிலய தசாதித்தல்   - i) குபல், லசலக, ார்லய 

b. கயம் ஈர்த்தல்    - ii) கலதகல கூல் 

c. ஊக்குயித்தல தூண்டுதல்  - iii) யிா தகட்டல் 
 

 

அ) a-ii b-iii c-i   ஆ) a –i b-ii c-iii  இ) a-iii b-ii c-i   ஈ) a-iii b-i c-ii  
 

           Match the following.                    

a. Testing previous knowledge   - i) Voice, gesture, sight 

b. Seeking attention     - ii) story telling 

c. Induce motivation     - iii) asking question 
 

 

அ) a-ii b-iii c-i   ஆ) a –i b-ii c-iii  இ) a-iii b-ii c-i   ஈ) a-iii b-i c-ii  

 

     14. பாருத்துக. 
 

   ட்டினல் - I        ட்டினல் - II 
   

a) கருத்துருயாக்க நதிப்பீடு   - i)  இறுதிகற்ல் யிலவுகல தபப்டுத்துதல் 

b) பதாகுத்தி நதிப்பீடு  - ii)  யிாடி யிா நற்றும் யியாதம் 

c) குலனி நதிப்பீடு    - iii)  நாணயர்கின் யர்ச்சினின் அலத்து  

                                                                      அம்சங்கலமம் உள்டக்கினது 

d) பதாடர் நற்றும் அகல் யிாியா  

நதிப்பீடு    - iv) கற்ல் குதினில் சிக்கலக் கண்டின 
 

 

அ) a-ii b-i c-iv d - iii   ஆ) a –i b-ii c-iii d- iv  இ) a-iv b-i c-ii d - iii   ஈ) a-iii b-i c-iv d - ii  
 

          Match the following. 

  List – I        List -II 
 

1. Formative assessment  - i) Grading the final learning outcomes 

2. Summative assessment  - ii) Quiz and discussion 

3. Diagnostic assessment   - iii) covers all aspects of student’s development 

4. CCE    - iv) To find problem in learning area 
 

அ) a-ii b-i c-iv d - iii   ஆ) a –i b-ii c-iii d- iv  இ) a-iv b-i c-ii d - iii   ஈ) a-iii b-i c-iv d - ii  
 

 

 

       15. பாருத்துக.       

a. அச்சு ஊடகம்   - i) யாபாலி 

b. தகள்யிக் கருயிகள்  - ii) நாதிாிகள் 

c. காட்சி கருயிகள்   - iii) பதாலக்காட்சி 

d. காட்சிக் தகள்யிக் கருயிகள் - iii) பசய்தித்தாள்கள் 

அ) a-iv b-i c-iii d - ii   ஆ) a –iv b-i c-ii d- iii  இ) a-iv b-iii c-ii d - i  ஈ) a-i b-ii c-iii d - iv  
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           Match the following. 
                   

a. Print media   -   i) Radio 

b. Auditory aids   -  ii) Reading the literature 

c. Visual aids    -  iii) Television 

d. Audio – visual aids  - iv) News paper 
 

 

1) a-iv b-i c-iii d - ii   2) a –iv b-i c-ii d- iii  3) a-iv b-iii c-ii d - i  4) a-i b-ii c-iii d - iv  
 

       16. கூற்று: ள்ி கலத்திட்டத்தில் அியினல் இப்தாது கட்டான ாடநாக இருக்கிது. 
 

             காபணம்: அியினல் திநிதனுக்கும் சமூகத்திற்கும் தபப்ட்ட நதிப்ல  

                             பகாண்டிருக்கிது. 
   

a)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாினாது 

             b)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயாது 

  c)  கூற்று சாி,  காபணம்  தயறு 

  d)  கூற்று தயறு,  காபணம் சாி   

         ASSERTION: Science has now become a compulsory subject in the school curriculum. 

          REASON: Science has multifarious value to the individual as well as the society. 
 

a) Both are true b) Both are false c) A- True, R-false d) A- false, R - true 

       17. கூற்று: ஆசிாினர் தது கற்ித்தல ஆர்யநாதாகவும், னனுள்தாகவும் நாற் ல்தயறு  

                         ஊக்கநிக்கும் தட்ங்கல னன்டுத்த ப்தாதும் முனற்சிக்க தயண்டும். 
 

             காபணம்: கயத்திற்கு ஆர்யம் அயசினநாது நற்றும் கற்லுக்கு கயம் அயசினநாது. 
   

a)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாினாது 

             b)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயாது 

  c)  கூற்று சாி,  காபணம்  தயறு 

  d)  கூற்று தயறு,  காபணம் சாி   

   ASSERTION: The teacher should always try to make use of the different motivational  

                           techniques to make his teaching interesting effective. 

                     REASON: Interest is essential for attention and attention is essential for learning. 
 

a) Both are true b) Both are false c) A- True, R-false d) A- false, R - true 

       18. கூற்று: ஆசிாினர் லநனநா முலனில், கற்ித்தல் சூமல் நிகவும் முலப்டுத்தப்ட்டும்  

                         ஆசிாினதப முக்கின இடத்லத பறுயபாகவும் திகழ்கிது. 

             காபணம்: சுனகற்ல் நற்றும் சிக்கலத் தீர்ப்தில் கற்யர்கின் தின்கல யர்ப்தத இதன் 

                             தாக்கநாகும். 
   

a)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாினாது 

             b)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயாது 

  c)  கூற்று சாி,  காபணம்  தயறு 

  d)  கூற்று தயறு,  காபணம் சாி   
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               ASSERTION: In teacher centered teaching, the teaching environment is very much  

                                       formalized and teacher occupies a central position in the classroom. 

                     REASON: The purpose is to develop in the learners skills and abilities in independent 

                                        learning and problem solving. 
 

a) Both are true b) Both are false c) A- True, R-false d) A- false, R - true 
 

       19. கூற்று: பசனல்திட்டமுலனின் அடிப்லடக் தகாட்ாடு “பசய்து கற்ல்” நற்றும் “யாழ்ந்து  

                         கற்ல்”. 
 

             காபணம்: பசனல் திட்ட முலனின் முக்கின அம்சம் அலத்து நாணயர்களும் ஒரு குழுயில்  

                             இலணந்து பசனல்ட்டு னனுள் ணிலன தநற்பகாள்யதாகும். 
   

a)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாினாது 

             b)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயாது 

  c)  கூற்று சாி,  காபணம்  தயறு 

  d)  கூற்று தயறு,  காபணம் சாி   
 

              ASSERTION: The cardinal principle of project method is ‘Learning by Doing ‘and’ Learning  

                                       by Living’. 

                     REASON: The essence of project method is to carry out a useful task in a group in which  

                                       all the students work co - operatively. 
 

a) Both are true b) Both are false c) A- True, R-false d) A- false, R - true  
 

      20. கூற்று: நதிப்பீடு ன்து அலடலய அிந்து பகாள்யலத நட்டும் தாக்கநாக  

                        பகாண்டிருக்கயில்ல. நாாக கலத்திட்டம் நற்றும் முலகல தநம்டுத்தவும் 

                        உதவுகிது. 
 

             காபணம்: ஒரு குிப்ிட்ட காத்தில் ஒரு ாடத்தில் நாணயர்கின் அலடலய அியது 

                             நட்டுதந தசாதலனின் தாக்கநாகும். 
   

a)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சாினாது 

             b)  கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயாது 

  c)  கூற்று சாி,  காபணம்  தயறு 

  d)  கூற்று தயறு,  காபணம் சாி   

 

              ASSERTION: Evaluation not only aims at knowing the achievements but helps in improving 

                                      the curriculum and method also. 

                     REASON: The testing only aims at knowing achievement of pupils in a subject during a  

                                        specified period  
 

a) Both are true b) Both are false c) A- True, R-false d) A- false, R - true  
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குதி-ஆ/ Part-B 

ii. கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  (5 X 5 = 25) 

    Answer shout  not exceed 200 words. 

21. அ) பாருியினல் கற்ித்தலின் துலனிலடசார் அணுகுமுலலன யியாிக்க. 

(அல்து) 

       ஆ) ஆண்டர்சன் கிபாத்யாலின் கற்ல் தாக்கக்கூறுகளுக்கும் புளுநின் கற்ித்தல்  

        யலகப்ாட்டிற்கும் உள் தயறுாடுகல ட்டினலிடுக. 

 

a) A Describe the interdisciplinary approach in teaching physical science. 

(Or) 

b) Differentiate Anderson Krathwohl’s Taxonomy and Bloom’s Taxonomy. 

22. அ) ாடத்திட்டம் தனாாித்தலில் பெர்ார்டின் டிிலகல யியாிக்க. 

 (அல்து) 

 ஆ) கற்ித்தலின் சிப்பு தாக்கக் கூறுகல ழுதுயதற்கா தகுதிப்ாடுகல யியாிக்க. 

 

a) Explain the Herbartian steps in preparing lesson plan. 

(or) 

b) Explain the criteria for writing specific instructional objectives. 

23. அ) ல்யலக தூண்டல் திின் உட்கூறுகல யியாிக்க.  

 (அல்து) 

ஆ) யலுவூட்டல் தின் நற்றும் அதன் உட்கூறுகல யியாிக்க. 

 

a) Explain the components of stimulus variation. 

(or) 

b)  Describe the skill of Reinforcement and its components. 

      24. அ) SWAYAM ன்ால் ன்? அதன் னன்கல கூறுக. 

(அல்து) 

 ஆ) பசய்துகாட்டல் முலலன யிக்குக. 
 

a) What is SWAYAM? Give its uses. 

    (or) 

b) Describe the method of demonstration. 

    25.  அ) ல் ததர்யின் ண்புகல யியாிக்க. 

(அல்து) 

 ஆ) பதாடர் நற்றும் யிாியா நதிப்பீட்டின் னன்கல ட்டினலிடுக. 
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a) Explain the characteristics of good test. 

(or) 

b) List out the advantages of continuous and Comprehensive Evaluation. 

 

குதி-இ / Part-C 

(யிக்கமுல யிாக்கள்) 

iii. லயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க. 

Answer should not exceed 400 words.         (3 X 10 = 30) 

 

       26. பாருியினல் கற்ித்தலின் தாக்கம் நற்றும் குிக்தகாள் குித்து யியாிக்க. 

  Explain in detail the aims and objectives of teaching physical science. 

       27. ஒன்தாம் யகுப்பு அியினல் ாடத்தில் இருந்து ததனும் ஒரு ாடத்தலப்ில்  

             ாடத்திட்டத்தில ழுதுக. 

   Write a lesson for any one topic in 9th standard science text book. 

       28. சிறுாட கற்ித்தலில் உள் முக்கின டிிலகல யிக்குக. 

    Describe the steps of mini - teaching. 

       29. கீழ்யருயயற்ல ற்ி யியாிக்க. 

  அ) அச்சு யமூங்கள் 

  ஆ) யகுப்ல தநாண்லந 

   Explain the following. 

a) Print Resources 

b) Classroom management 

       30. நதிப்பீட்டின் யலககள் குித்து யிாியாக யியாிக்க.  

  Describe the types of evaluation. 

----------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு இபண்டாம் மெயம் 

துல: கல்யினினல் நற்மைம் தநாண்லநனினல் 

தாள்: பாமெியினல் கற்ிக்கும் முலகள் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

I. சாினா யிலடலன ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.            (20 x 1 = 20) 

    Choose the Correct Answer: 

1. லநன யிக்கு யிலச என்து 

 (அ) உண்லநனா யிலச  (ஆ) லநன யிக்கு யிலசக்கு எதிபாது   

(இ) பநய் ிகர் யிலச    (ஈ) யட்ட ாலதனின் லநனத்லத தாக்கி இனங்கும் யிலச 

  The Centrifugal Force is 

(a) a real force    (b) the force of reaction of centripetal force   

(c) a virtual force    (d) directed towards the centre of the circular path 

2. மெ கூலும் நின்னூட்டத்தில் எத்தல எக்ட்பான்கள் இமெக்கும். 

(அ) 1.6 X 10 -19 எக்ட்பான்கள்  (ஆ) 1.6 X 10 -17 எக்ட்பான்கள்   

(இ) 1.6 X 10 -18 எக்ட்பான்கள்  (ஈ) 1.6 X 10 -16 எக்ட்பான்கள்        

 How many electrons will be there In one coloumb of charge 

(a) 1.6 X 10 -19 electrons   (b) 1.6 X 10 -17 electrons  

(c) 1.6 X 10 -18 electrons   (d) 1.6 X 10 -16 electrons 

3. மெ பாமெல பயப்டுத்திாதா அல்து குிர்யித்தாதா அப்பாமெின் ிலனில்  

        ஏற்டும் நாற்ம் 

(அ) தர்குி  (ஆ)எதிர்குி   (இ)சுமி  (ஈ) இயற்ில் ஏதுவும் இல்ல 

 If a substance is heated or cooled the change in mass of that substance is  

     (a) Positive   (b) negative   (c) Zero  (d) none of the obove 

4. கிதா யாட் நணி என்து எதனுலடன அகு 

(அ) நின்தலட எண் (ஆ) நின்கடத்துதின் (இ) நின் ஆற்ல்  (ஈ) நின்தின் 

       Kilowatt hour is the unit of  

(a) resistivity   (b) Counductivity  (c) electrical power  (d) electrical energy 

5. கூழ்நத்துகள்கள் ழுங்கற் ிலனில் இங்குநங்குநாக இனங்குயது 

(அ) ிபபௌினன் இனக்கம் (ஆ) டின்டால் யிலவு  (இ) ிநின் யிலவு (ஈ)கூழ்ந யிலவு 

ாடக் குிமட்டு எண் 

SBPS4 
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Collodial particles are moving constantly and rapidly in zig-zag direction is called 

(a) Brownian moments   (b) Tyndall effect  

(c) Photo electrical effect   (d) Colloidal effect 

6. ிமக்ினன் குிப்து 

(அ) புதபாட்டான் + எக்ட்பான்  (ஆ)ிமட்பான் நட்டும்  

(இ) எக்ட்பான் + ிமட்பான்   (ஈ) புதபாட்டான் + ிமட்பான் 

Nucleons contains 

(a) Protons + electrons   (b) electrons + neutrons  

(c) neutrons only    (d) protons + neutrons 

7. 20Ca40  திநத்தின் உட்கமெயில் 

(அ) 20 புதபாட்டான் 40 ிமட்பான்  (ஆ) 20 புதபாட்டான் 20 ிமட்பான்  

(இ) 20 புதபாட்டான் 40 எக்ட்பான்  (ஈ) 20 புதபாட்டான் 20 எக்ட்பான் 

In the nucleus 20Ca40 there are 

(a) 20 protons 40 neutrons   (b) 20 protons 20 neutons   

(c) 20 protons 40 electrons   (d) 20 prontons 20 electrons 

8. இபசக்கயல உமெயாக்கலில் ததலயப்டும் முக்கினநா உதாகம் 

(அ) Ag   (ஆ) Hg  (இ) Mg  (ஈ) Al 

____________ is an important metal to from a amalgam 

(a) Ag   (b) Hg    (c) Mg    (d) Al 

9. கீழ்கண்டயற்ில் பாமெந்தாதது எது? 

(அ) V=IR  (ஆ) R=V/I  (இ) I=V/R  (ஈ)R=VI 

Which one is not related to ohms law 

(a) V=IR   (b) R=V/I   (c) I=V/R  (d) R=VI  

10. பாக்பகட் ஏவுதலில் னன்டும் யிதிகள் 

(அ) ிமட்டன் மூன்ாம் யிதி    (ஆ) ிமட்டன் பாமெ ஈர்ப்ினல் யிதி 

(இ)தர்தகாட்டு உந்த நாாக் தகாட்ாடு  (ஈ) அ நற்மைம் இ 

To project the rockets which of the following principles  

(a) Newton’s third las of motion   (b) Newton’s law of gravitation  

(c) Law of conservation of linear momentum (d) both a and c 

11. தயதிச்தசர்க்லக யிதிகில் பதாடர்ில்ாதது 

(அ) ில நாா யிதி     (ஆ) நாா யிகித யிதி   

(இ) பமெக்கல் யிகித யிதி    (ஈ) ானில் யிதி  

Which one of the law is not related to laws of chemical combination 

(a) Law of conservation of mass   (b) Law of constant proportions  

(c) Law of multiple proportions   (d) Law of boyl’s  
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II. பாமெத்துக. 

Match the Following. 

12. (A) நின்தாட்டம்   - (i) தயாட்  

(B) நின்ழுத்த தயமைாடு  - (ii) யாட்  

(C) நின்தலட   - (iii) ஆம்ினர்  

(D)நின் தின்    - (iv) ஒம் 

(அ) A (i) B(ii) C(iii) D(iv)  (ஆ) A (ii) B(i) C(iv) D(iii) 

(இ) A(iii) B(i) C(iv) D(ii) (ஈ) A(iv) B(ii) C(iii) D(i) 

(A) Electric current   - (i) volt 

(B) Potential difference   - (ii) Watt 

(C) Resistance  - (iii) ampere  

(D) Electric power   - (iv) ohm 

(a) A (i) B(ii) C(iii) D(iv)  (b) A (ii) B(i) C(iv) D(iii) 

(c) A(iii) B(i) C(iv) D(ii)  (d) A(iv) B(ii) C(iii) D(i) 
 

13. (A) ானில் யிதிப்டி   - (i) V/n= நாிலி 

(B) சார்ஸ் யிதிப்டி  -  (ii) PV=நாிலி 

(C) அயதகட்பா யிதிப்டி -  (iii) PV=RT 

 (D) ல்லினல்பு யாமச் சநன்ாடு -  (iv)V/T= நாிலி  

(அ) A (i) B(ii) C(iii) D(iv)  (ஆ) A (ii) B(iv) C(i) D(iii) 

(இ) A(iii) B(i) C(ii) D(iv) (ஈ) A(iv) B(ii) C(iii) D(i) 

(A) Boyl’s Law   - (i) V/n= constant 

(B) Charle’s law  -  (ii) PV=constant 

(C) Avogadro’s law  -  (iii) PV=RT 

 (D) Ideal gas law   -  (iv)V/T= constant 

(a)A (i) B(ii) C(iii) D(iv)  (b)A (ii) B(iv) C(i) D(iii) 

(c)A(iii)B(i)C(ii)D(iv)  (d)A(iv)B(ii)C(iii)D(i) 
 

14. (A) டால்டன்    - (i) லைட்பஜன் அணுநாதிாி   

(B) சாட்யிக்   -  (ii) ிமக்ினஸ் கண்டுிடிப்பு 

(C) மேதர்தார்ட்  -  (iii)முதல் அணுநாதிாி பகாள்லக  

(D) ீல்ஸ் தார்  -  (iv) ிம் புட்டிங் நாதிாி  

          (v) ிமட்பான் கண்டுிடிப்பு  

(அ) A (i) B(ii) C(iii) D(v)  (ஆ) A(ii) B(iii) C(i) D(iv) 

(இ) A(iv) B(ii) C(iii) D(i) (ஈ) A(iii) B(v) C(ii) D(i) 
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(A) Dalton   -  (i) Hydrogen atom model 

(B) Cahdwick  -  (ii) Discovery of nucleus 

(C) Rutherford  -  (iii) First atomic theory 

(D) Neils Bohr  -  (iv) Plum pudding model 

         (v) Discovery of neutrons 

(a) A (i) B(ii) C(iii) D(v)   (b) A(ii) B(iii) C(i) D(iv) 

(c) A(iv) B(ii) C(iii) D(i)   (d) A(iii) B(v) C(ii) D(i) 
 

15.  (A) லைட்பஜன்   -  (i) B  

(B) ைீலினம்  -  (ii) Be 

(C) தர்லினம்  -  (iii) He  

(D) தாபான்  -  (iv) H 

(அ) A(ii) B(iii) C(i) D(iv)   (ஆ) A (iii) B(ii) C(iv) D(i) 

(இ) A(iv) B(iii) C(ii) D(i)  (ஈ) A(i) B(ii) C(iii) D(iv) 

(A) Hydrogen    -  (i) B  

(B) Helium  -  (ii) Be 

(C) Berlium   -  (iii) He  

(D) Boron  -  (iv) H 

(a) A (ii) B(iii) C(i) D(iv)   (b) A (iii) B(ii) C(iv) D(i) 

(c) A(iv) B(iii) C(ii) D(i)   (d) A(i) B(ii) C(iii) D(iv) 
 

III. பாமெத்தநா திலத் ததர்ந்பதடுக்கவும்: 

      Choose the appropriate answer for Q.No 16 to 20. 

16. கூற்மை : மெ உதாகத்தின் மெ முலனில் பயப்டுத்தும்தாது நற்பாமெ முலமம்  

பயப்நலடமம். 

காபணம்:  பயப் ஆற்ாது பயப்ில குலயாக உள் குதினிலிமெந்து  

பயப்ில அதிகநாக உள் குதிக்கு பவும். 

(அ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கம். 

(ஆ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கநல் 

(இ) கூற்மை சாி. ஆால் காபணம் சாினல். 

(ஈ) கூற்மை தயாது. ஆால் காபணம் சாினாது. 

Assertion:  There is no effect on other end when one end of the rod is only heated. 

Reason:  Heat always flows from a region of lower temperature to higher temperature of 

the rod. 

(a) if both Asseration and Reason are true and reason is the correct explanation. 

(b) If both Asseration and Reason are true and reason is not the correct explanation. 

(c) If Assertion is true but reason is false 

(d) If Assertion is false but reason is true. 
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17. கூற்மை :  LED யிக்குகள் ிமெம் நின்லம யிக்குகல யிட சிந்தது. 

காபணம்:  LED யிக்குகள் ிமெம் நின்லம யிக்குகல யிட குலயா நின் தில  

நுகமெம். 

(அ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கம். 

(ஆ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கநல் 

(இ) கூற்மை சாி. ஆால் காபணம் சாினல். 

(ஈ) கூற்மை தயாது. ஆால் காபணம் சாினாது. 

Assertion:  LED bulbs are far better than incandescent bulbs 

      Reason:  LED bulbs bulbs consume less power than incandescent bulbs. 

(a) if both Asseration and Reason are true and reason is the correct explanation. 

(b) If both Asseration and Reason are true and reason is not the correct explanation. 

(c) If Assertion is true but reason is false 

(d) If Assertion is false but reason is true. 

18. கூற்மை :  அலுநிினத்தின் ப்பு அணு ில27. 

காபணம்:  மெ அலுநிினத்தின்  அணுயின் ிலனாது 1/12 ங்கு கார்ன்-12ன்  

ிலலன யிட 27 நடங்கு அதிகம் 

(அ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கம். 

(ஆ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கநல் 

(இ) கூற்மை சாி. ஆால் காபணம் சாினல். 

(ஈ) கூற்மை தயாது. ஆால் காபணம் சாினாது. 

Assertion:  Atomic mass o Aluminum is 27. 

            Reason:  An atom of Aluminium is 27 times heavies than 1/12th of the ass of the C-12  

atom. 

(a) if both Asseration and Reason are true and reason is the correct explanation. 

(b) If both Asseration and Reason are true and reason is not the correct explanation. 

(c) If Assertion is true but reason is false 

(d) If Assertion is false but reason is true. 
 

19. கூற்மை :  குதாாின் ப்பு மூக்கூமை ில 35 a.m.u 

காபணம்:  குதாாின் ஐதசாதடாப்புகள் இனற்லகனில் சந அவு கிலடப்தில்ல. 

(அ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கம். 

(ஆ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கநல் 

(இ) கூற்மை சாி. ஆால் காபணம் சாினல். 

(ஈ) கூற்மை தயாது. ஆால் காபணம் சாினாது. 
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Assertion:  The relative molecular mass of chlorine is 35.5 a.m.u. 

      Reason:  The natural abundance of chlorine isotopes are not equal. 

(a) if both Asseration and Reason are true and reason is the correct explanation. 

(b) If both Asseration and Reason are true and reason is not the correct explanation. 

(c) If Assertion is true but reason is false 

(d) If Assertion is false but reason is true. 

20. கூற்மை :  அணுக்கமெ இலணயிற்கு உனர் பயப்ில ததலய. 

காபணம்:  அணுக்கமெ இலணயில் அணுக்கமெக்கள் இலணமம்தாது ஆற்ல உநிழ்கிது. 

(அ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கம். 

(ஆ) கூற்மை நற்மைம் காபணம் சாி. தநலும் காபணம் கூற்மைக்கு சாினா யிக்கநல் 

(இ) கூற்மை சாி. ஆால் காபணம் சாினல். 

(ஈ) கூற்மை தயாது. ஆால் காபணம் சாினாது. 

 Assertion:  Extreme temperature is necessary to execute nuclear fusion. 

      Reason:  In a nuclear fusion, the nuclei of the reactants combine releasing high energy. 

(a) if both Assertion and Reason are true and reason is the correct explanation. 

(b) If both Assertion and Reason are true and reason is not the correct explanation. 

(c) If Assertion is true but reason is false 

(d) If Assertion is false but reason is true. 
 

 

குதி-ஆ / Part-B 

IV. கீழ்கண்ட யிாக்களுக்கு 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:  (5 X 5 = 25) 

Answer should  not exceed 200 words. 

21. (அ) ிமட்டின் பாமெ ஈர்ப்ினல் யிதிலன கூமைக. 

(ஆ) ில நற்மைம் எலட தயமைடுத்துக. 

(அல்து) 

(இ) கதாாி யலபனமை. 

(ஈ) பயப் ஆற்ல் நாற்த்தின் சிப்பு அம்சங்கல கூமைக. 

(a) State the universal law of gravitation. 

(b) Differenciate mass and Weight 

(Or) 

(c) Define calorie. 

(d) Write the characteristics features of heat energy transfer? 
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22. (அ) LED நின் யிக்கின் ன்லநகல கூமைக.  

(அல்து) 

(ஆ) (a) ஒம் யிதிலனக் கூமைக.  

        (b) 5Ω, 3Ω நற்மைம் 2Ω நின்தலட நதிப்புகள் பகாண்ட மூன்மை நின்தலடனாக்கிகள் 10  

நின்தலட நதிப்புகள் பகாண்ட மூன்மை நின்தலடனாக்கிகள் 10V நின்கத்துடன்  

இலணக்கப்ட்டுள்து. பதாகுனன் நின்தலட நற்மைம் நின் சுற்ில் ாமம்  

நின்தாட்டத்லதமம் காண்க. 
 

(a)List the merits of LED bulbs. 

(Or) 

(a) Define ohm’s law 

(b) The Resistance of 5Ω, 3Ω and 2Ω are connected in series connection with 10V battery. 

Find out the resultant resistance and current flow in this circuit. 

23. (அ) எதிபபாலி யலபனமை. 

(ஆ) எதிபபாலினின் னன்ாடுகலக் கூமைக. 

(அல்து) 

(இ) டாப்ர் யிலயின் னன்ாடுகலக் கூமைக. 

 

(a) Define echo. 

(b) List out the application of echo? 

(Or) 

(C) Write the application of Doppler Effect. 

 

      24. (அ) வீ அணு பகாள்லகனின் தகாட்ாடுகல எழுதுக. 

(அல்து) 

 (ஆ) அயதகட்தபா யிதினின் னன்ாடுகலக் கூமைக. 

 (a) Give the salent features of Modern atomic theory 

(Or) 

 (b) Write the application of Avogadro’s Law. 

    25.  (அ) லயபம் நற்மைம் கிபாலட்டுக்கு இலடதனமள் தயமைாடுகலக் கூமைக. 

(அல்து) 

 (ஆ) வீ திந அட்டயலணனில் ஏததனும் ஐந்து ண்புகலக் குிப்ிடுக. 

 (a) What are the difference between graphite and diamond? 

(Or) 

(a) Give the salient features of Modern periodic table. 
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குதி-இ / Part-C 

V. எலயதனனும் மூன்மை யிாக்களுக்கு நட்டும் யிலடனிக்கவும்    (3 X 10 = 30) 

Answer should not exceed 400 words. 

26. மூன்மை நின்தலடனாக்கிகல (அ) பதாடர்பு இலணப்பு நற்மைம் (ஆ) க்க இலணப்ில்  

 இலணக்கும்தாது கிலடக்கும் பதாகுனன் நின்தலடக்கா தகாலயலன தகுந்த நின்சுற்மை  

 டம் யலபந்து யிக்குக. 

     With the help of the circuit diagram derive the formula for resultant resistance of three  

     resistance connected in : (a) Series and (b) Parallel. 

27. (அ) எதிபபாிப்பு யிதிகல கூமைக. 

      (ஆ)குமினாடினின் னன்கல கூமைக. 

      (இ) ஸ்பல் யிதிலன கூமைக. 

      (ஈ) முழு அக எதிபபாிப்புக்கா ிந்தலகல எழுதுக. 

                 (a) State the Law of reflection of light. 

                 (b) List out the uses of concave lens. 

                  (c) Define Snell’s law. 

                  (d) What are the Condition to achieve total internal relflection. 

28. (அ)அணுக்கள் நற்மைம் மூக்கூமைகளுக்கு இலடதனனா தயமைாட்லட எழுதுக. 

      (ஆ) அணுக்கட்டு எண் யலபனமை. 

      (இ) ஐதசாதடாப் நற்மைம் ஐதசாார் யபாமை. 

      (a)what are the difference between atoms and molecules. 

      (b) Define atomicity. 

      (c) Define Isotopes and Isobars. 

          29. (அ) கலயகள் நற்மைம் தசர்நங்களுக்கு இலடதனனா தயமைாடுகல எழுதுக. 

     (ஆ) உதாகம் நற்மைம் அதாகம் தயமைடுத்துக. 

     (a) Differentiate mixtures and compounds. 

     (b) Differentiate metals and non-metals. 

          30. (அ) பகிமிப் னன்ாட்லட எவ்யாமை தடுக்காம்? 

     (ஆ) தசாப்பு நற்மைம் டிடர்பஜண்ட் தயமைாட்லட எழுதுக. 

     (a) How to Banned the uses of Plastic? 

     (b) What are the Difference between soap and detergents. 

  

 
 

----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த பதுகலலத் தமிழ் -  பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – பதலாமாண்டு பதல்பருவம் 

துலற: இலக்கியம் 

தாள்: மதிப்புக் கல்வி 

காலம்: 3 மைி                        உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:                       ( 20X 1 =20) 

 

i. ஒருவிலடத் பதாிவு விைாக்கள்: 

1.   --------------------- உயிாினும் ஓம்பப்படும் ை வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) அன்பு      ஆ) கல்வி  இ) ஒழுக்கம்   ஈ) கடவுள்பெறி 

2.  சபகப் பைி ன்பது -------------- 

 அ) குடும்பப்பைி    ஆ) பபாருளீட்டல் பைி  

இ) பதலீட்டல் பைி            ஈ) தசலவப்பைி 

3.  இந்து சமயத்லதத் ததாற்றுவித்தவர் யார்? 

 அ) பதாியவில்லல ஆ) சங்கரர்  இ) விதவகாைந்தர் ஈ) அரவிந்தர் 

4.  கருப்புக் காந்தி ை அன்தபாடு அலழக்கப்பட்டவர் 

 அ) ம்.ஜி. ஆர்  ஆ) பபாியார்  இ) அன்லை பதரசா ஈ) காமராசர் 

5.  மைித உாிலமகள் அதிகார ஆலையம் ததாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

 அ) 1993   ஆ) 1983  இ) 1971  ஈ) 1981 

ii. பல்விலடத் பதாிவு விைாக்கள்: 

6.  வாழ்வியல் பெறிகலளக் கற்றுத்தரும் பலங்கள் 

 1. குடும்பம்    2. கல்வி  3. ஒழுக்கம் 4. பண்பாடு 

 அ) 1 சாி   ஆ) 1, 2 சாி  இ) 1, 2, 3 சாி  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

7.  சபகத் தீலமகள் 

 1. தபாலத 2. மதுப்பழக்கம்   3. கல்வி 4. புலகப்பிடித்தல் 

அ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு ஆ) 3, 4 சாி 1, 2 தவறு இ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

8.  இந்து சமயத்தின் தத்துவங்கள் 

 1. அத்லவதம்  2. உயிர்த்பதழுதல் 3. சித்தாந்தம்  4. மார்க்கம்  

அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு ஆ) 1, 3, சாி 2, 4 தவறு  இ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

9.  பபாியாாின் சிந்தலைகள் 

 1. படெம்பிக்லக திர்ப்பு 2. தீண்டாலம ஒழிப்பு 3. பகுத்தறிவு 4. சுயமாியாலத  

அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு ஆ) 1, 2, 4 சாி 2 தவறு இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி  

 

பாடக் குறிபட்டு ண் 

IMATVAE 
   C.C: I MATVE   
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10.  பபண்களுக்காை உாிலமகள் 

 1. மகப்தபறு விடுப்புாிலம   2. சுரண்டல் உாிலம  

3. பாலியல் சமஉாிலம    4. சம ஊதிய உாிலம 

அ) 1 சாி 2, 3, 4 தவறு  ஆ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு  

இ) 1, 3 சாி 2, 4 தவறு  ஈ) 1, 3, 4 சாி 2 தவறு 

 

iii. பபாருத்துக. 

11. அ) அாிது அாிது மாைிடராய்ப் பிறத்தல் அாிது  - 1. வள்ளலார் 

 ஆ) யாதும் ஊதர யாவரும் தகளிர்   - 2. ஔலவயார் 

 இ) ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரதவார்   - 3. கைியன் பூங்குன்றைார் 

 ஈ) வாடிய பயிலரக் கண்டதபாபதல்லாம் வாடிதைன் - 4. வள்ளுவர் 

அ. 3 4 1 2  ஆ. 3 2 1 4  இ. 2 3 1 4  ஈ. 2 3 4 1 

 

12. அ) தற்பகாலல தடுப்பு திைம்  - 1. தம 31 

ஆ) புலகயிலல ஒழிப்பு திைம்  - 2. பிப்ரவாி 23 

 இ) பபண் குழந்லத பாதுகாப்பு திைம் - 3. அக்தடாபர் 3 

 ஈ) சர்வததச மது ஒழிப்பு திைம்  - 4. பசப்டம்பர் 10 

 அ. 4 2 3 1  ஆ. 4 3 1 2  இ. 4 1 2 3  ஈ. 2 4 3 1 

 

13. அ) துலவதம்    - 1. கிருத்துவம்    

 ஆ) சூபிசம்    - 2. இந்து சமயம் 

 இ) கத்ததாலிக்    - 3. சமய மறுப்பு 

 ஈ) ொத்திகம்    - 4. இஸ்லாம் 

அ. 4 2 3 1  ஆ. 3 1 4 2   இ. 1 3 4 2  ஈ. 2 4 1 3 

 

14.  அ) காந்தியடிகள்    - 1. பகுத்தறிவு    

 ஆ) காமராசர்    - 2. பபாதுத்பதாண்டு 

 இ) அன்லை பதரசா   - 3. சத்துைவுத் திட்டம் 

 ஈ) பபாியார்    - 4. அகிம்லச  

அ. 3 4 1 2  ஆ. 4 2 1 3   இ. 4 3 2 1  ஈ. 3 4 2 1 

 

15.  அ) குடிலமயியல் உாிலம  - 1. தவலலக்காை உாிலம    

 ஆ) அரசியல் உாிலம   - 2. தபாராட்ட உாிலம 

 இ) குழுக்களின் உாிலம   - 3. வாக்களிப்பதற்காை உாிலம 

 ஈ) பபாருளாதார உாிலம   - 4. உயிர் வாழ்வதற்காை உாிலம 

அ. 2 4 1 3  ஆ. 2 3 4 1  இ. 2 1 3 4  ஈ. 4 3 2 1 
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iv. தருக்க விைாக்கள் (சாியா / தவறா): 

16. உறுதிக்கூற்று (உ): மதிப்புக் கல்வியின் குறிக்தகாள்கள் ொன்காகும். அலவ, 

1.பழுலமயாை வளர்ச்சி 2.சபதாய அக்கலற 3.சபக ெலன் 

4.ததசிய ெலன்.  

   காரைம் (கா)           :  மதிப்புக் கல்விதய சபக அக்கலற உள்ள மாைவர்கலள 

உருவாக்கும். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

17. உறுதிக்கூற்று (உ): ததாற்றம் உண்தடல் படிவும் உண்டு ன்பதத வாழ்வியல் 

பெறியாகும். 

காரைம் (கா)  :  பெருெல் உளபைாருவன் இன்றில்லல ன்னும் பபருலம 

உலடத்துஇவ் வுலகு – ன்கிறார் வள்ளுவர். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

 ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 

18.  உறுதிக்கூற்று (உ):  சமய ெல்லிைக்கதம இன்லறய உலகின் ததலவயாக உள்ளது. 

    காரைம் (கா)  :  சமய சகிப்புத்தன்லம இன்லறய மக்களிடம் குலறவாக உள்ளது. 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 

19. உறுதிக்கூற்று (உ) :  சுபாஷ் சந்திரதபாசு "விடுதலல பபற்ற இந்தியாவின் தந்லத" 

ன்று அலழக்கப்படுகிறார். 

   காரைம் (கா)  :  சுபாஷ் சந்திரதபாசு காந்தியடிகளுடன் இலைந்து ொட்டு 

விடுதலலக்குப் தபாராடிைார். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

20.  உறுதிக்கூற்று (உ) :  சமமில்லாதவர்கலளச் சமமாக்குவது சமத்துவ உாிலமயாகும். 

    காரைம் (கா)  : ங்பகல்லாம் பாகுபாடு காைப்படுகிறததா அங்பகல்லாம் 

சமத்துவம் இருக்காது. 
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 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

பகுதி – ஆ  

II. அலைத்து விைாக்களுக்கும் ஒருபக்க அளவில் விலடயளிக்க:   (5 x 5 = 25) 

 

21. அ) ஆன்மிக பெறிபலறகலளச் சுட்டுக.       

(அல்லது) 

 ஆ) வாழ்வியல் பெறிகளின் பலங்கள் லவ? விளக்குக. 

22.  அ) சபகப் பைி ன்றால் ன்ை? விளக்குக.       

(அல்லது) 

 ஆ) தற்பகாலல ண்ைம் ததான்றுவதற்காை காரைிகலள ழுதுக. 

23.  அ) கிறித்தவம் தபாதிக்கும் பெறிகள் யாலவ? பட்டியலிடுக.    

(அல்லது) 

 ஆ) சமய ெல்லிைக்கம் ன்றால் ன்ை? விளக்குக. 

24. அ) அகிம்லச ன்றால் ன்ை? விளக்குக.      

(அல்லது) 

      ஆ) அன்லைத் பதரசாவின் பதாண்டிலை ழுதுக. 

25.  அ) சபகபெறி ன்றால் ன்ை? விளக்குக.       

(அல்லது) 

ஆ) பபண்களுக்காை உாிலமகலளப் பட்டியலிடுக. 

பகுதி – இ  

III. லவதயனும் பன்று விைாக்களுக்குக் கட்டுலர வடிவில் விலடயளிக்க:   (3x 10 = 30) 

26.  தைிமைித பெறிபலறகள் குறித்து விவாிக்க. 

27.  இன்லறய அரசு பசய்துள்ள சபக ெலப்பைித் திட்டங்கலளச் சான்றுடன் விவாிக்க. 

28.  சமயச் சார்பின்லமதய இன்லறய உலகத்ததலவ ன்பலத ெிறுவுக. 

29.  பபருந்தலலவர் காமராசாின் சபகத் பதாண்டிலை விவாிக்க. 

30.  மைித உாிலமகளும் அவற்றின் பாதுகாப்பும் குறித்துக் கட்டுலரக்க. 

 

----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த பதுகலல வரலாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – பதலாமாண்டு பதல்பருவம் 

துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல் 

தாள்: மதிப்புக் கல்வி 

காலம்: 3 மைி                        உயரளவு மதிப்வபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:                       ( 20X 1 =20) 

 

i. ஒருவிலடத் வதாிவு விைாக்கள்: 

1.   --------------------- உயிாினும் ஓம்பப்படும் ை வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) அன்பு      ஆ) கல்வி  இ) ஒழுக்கம்   ஈ) கடவுள்வெறி 

2.  சபகப் பைி ன்பது -------------- 

 அ) குடும்பப்பைி    ஆ) வபாருளீட்டல் பைி  

இ) பதலீட்டல் பைி            ஈ) தசலவப்பைி 

3.  இந்து சமயத்லதத் ததாற்றுவித்தவர் யார்? 

 அ) வதாியவில்லல ஆ) சங்கரர்  இ) விதவகாைந்தர் ஈ) அரவிந்தர் 

4.  கருப்புக் காந்தி ை அன்தபாடு அலழக்கப்பட்டவர் 

 அ) ம்.ஜி. ஆர்  ஆ) வபாியார்  இ) அன்லை வதரசா ஈ) காமராசர் 

5.  மைித உாிலமகள் அதிகார ஆலையம் ததாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

 அ) 1993   ஆ) 1983  இ) 1971  ஈ) 1981 

ii. பல்விலடத் வதாிவு விைாக்கள்: 

6.  வாழ்வியல் வெறிகலளக் கற்றுத்தரும் பலங்கள் 

 1. குடும்பம்    2. கல்வி  3. ஒழுக்கம்  4. பண்பாடு 

 அ) 1 சாி   ஆ) 1, 2 சாி  இ) 1, 2, 3 சாி  ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

7.  சபகத் தீலமகள் 

 1. தபாலத  2. மதுப்பழக்கம்  3. கல்வி  4. புலகப்பிடித்தல் 

அ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு ஆ) 3, 4 சாி 1, 2 தவறு இ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

8.  இந்து சமயத்தின் தத்துவங்கள் 

 1. அத்லவதம்  2. உயிர்த்வதழுதல் 3. சித்தாந்தம்   4. மார்க்கம்  

அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு ஆ) 1, 3, சாி 2, 4 தவறு  இ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு   ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி 

9.  வபாியாாின் சிந்தலைகள் 

 1. படெம்பிக்லக திர்ப்பு  2. தீண்டாலம ஒழிப்பு 3. பகுத்தறிவு 4. சுயமாியாலத  

அ) 1, 2 சாி 3, 4 தவறு ஆ) 1, 2, 4 சாி 2 தவறு இ) 1, 2, 3 சாி 4 தவறு ஈ) 1, 2, 3, 4 சாி  

 

பாடக் குறிபட்டு ண் 

IMAHVE 
   C.C: I MATVE   
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10.  வபண்களுக்காை உாிலமகள் 

 1. மகப்தபறு விடுப்புாிலம   2. சுரண்டல் உாிலம  

3. பாலியல் சமஉாிலம    4. சம ஊதிய உாிலம 

அ) 1 சாி 2, 3, 4 தவறு  ஆ) 1, 2, 4 சாி 3 தவறு  

இ) 1, 3 சாி 2, 4 தவறு  ஈ) 1, 3, 4 சாி 2 தவறு 

 

iii. வபாருத்துக. 

11. அ) அாிது அாிது மாைிடராய்ப் பிறத்தல் அாிது  - 1. வள்ளலார் 

 ஆ) யாதும் ஊதர யாவரும் தகளிர்   - 2. ஔலவயார் 

 இ) ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரதவார்   - 3. கைியன் பூங்குன்றைார் 

 ஈ) வாடிய பயிலரக் கண்டதபாவதல்லாம் வாடிதைன் - 4. வள்ளுவர் 

அ. 3 4 1 2  ஆ. 3 2 1 4  இ. 2 3 1 4  ஈ. 2 3 4 1 

 

12. அ) தற்வகாலல தடுப்பு திைம்  - 1. தம 31 

ஆ) புலகயிலல ஒழிப்பு திைம்  - 2. பிப்ரவாி 23 

 இ) வபண் குழந்லத பாதுகாப்பு திைம் - 3. அக்தடாபர் 3 

 ஈ) சர்வததச மது ஒழிப்பு திைம்  - 4. வசப்டம்பர் 10 

 அ. 4 2 3 1  ஆ. 4 3 1 2  இ. 4 1 2 3  ஈ. 2 4 3 1 

 

13. அ) துலவதம்    - 1. கிருத்துவம்    

 ஆ) சூபிசம்    - 2. இந்து சமயம் 

 இ) கத்ததாலிக்    - 3. சமய மறுப்பு 

 ஈ) ொத்திகம்    - 4. இஸ்லாம் 

அ. 4 2 3 1  ஆ. 3 1 4 2   இ. 1 3 4 2  ஈ. 2 4 1 3 

 

14.  அ) காந்தியடிகள்    - 1. பகுத்தறிவு    

 ஆ) காமராசர்    - 2. வபாதுத்வதாண்டு 

 இ) அன்லை வதரசா   - 3. சத்துைவுத் திட்டம் 

 ஈ) வபாியார்    - 4. அகிம்லச  

அ. 3 4 1 2  ஆ. 4 2 1 3   இ. 4 3 2 1  ஈ. 3 4 2 1 

 

15.  அ) குடிலமயியல் உாிலம  - 1. தவலலக்காை உாிலம    

 ஆ) அரசியல் உாிலம   - 2. தபாராட்ட உாிலம 

 இ) குழுக்களின் உாிலம   - 3. வாக்களிப்பதற்காை உாிலம 

 ஈ) வபாருளாதார உாிலம   - 4. உயிர் வாழ்வதற்காை உாிலம 

அ. 2 4 1 3  ஆ. 2 3 4 1  இ. 2 1 3 4  ஈ. 4 3 2 1 

 



[3] 

 

iv. தருக்க விைாக்கள் (சாியா / தவறா): 

16. உறுதிக்கூற்று (உ): மதிப்புக் கல்வியின் குறிக்தகாள்கள் ொன்காகும். அலவ, 

1.பழுலமயாை வளர்ச்சி 2.சபதாய அக்கலற 3.சபக ெலன் 

4.ததசிய ெலன்.  

   காரைம் (கா)           :  மதிப்புக் கல்விதய சபக அக்கலற உள்ள மாைவர்கலள 

உருவாக்கும். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

17. உறுதிக்கூற்று (உ): ததாற்றம் உண்தடல் படிவும் உண்டு ன்பதத வாழ்வியல் 

வெறியாகும். 

காரைம் (கா)  :  வெருெல் உளவைாருவன் இன்றில்லல ன்னும் வபருலம 

உலடத்துஇவ் வுலகு – ன்கிறார் வள்ளுவர். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

 ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 

18.  உறுதிக்கூற்று (உ):  சமய ெல்லிைக்கதம இன்லறய உலகின் ததலவயாக உள்ளது. 

    காரைம் (கா)  :  சமய சகிப்புத்தன்லம இன்லறய மக்களிடம் குலறவாக உள்ளது. 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 

19. உறுதிக்கூற்று (உ) :  சுபாஷ் சந்திரதபாசு "விடுதலல வபற்ற இந்தியாவின் தந்லத" 

ன்று அலழக்கப்படுகிறார். 

   காரைம் (கா)  :  சுபாஷ் சந்திரதபாசு காந்தியடிகளுடன் இலைந்து ொட்டு 

விடுதலலக்குப் தபாராடிைார். 

 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

20.  உறுதிக்கூற்று (உ) :  சமமில்லாதவர்கலளச் சமமாக்குவது சமத்துவ உாிலமயாகும். 

    காரைம் (கா)  : ங்வகல்லாம் பாகுபாடு காைப்படுகிறததா அங்வகல்லாம் 

சமத்துவம் இருக்காது. 
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 அ) உறுதிக்கூற்று (உ) சாி, காரைம் (கா) தவறு  

ஆ) உறுதிக்கூற்று (உ) தவறு, காரைம் (கா) சாி 

 இ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் தவறு 

 ஈ) உறுதிக்கூற்று (உ), காரைம் (கா) இரண்டும் சாி 

 

பகுதி – ஆ  

II. அலைத்து விைாக்களுக்கும் ஒருபக்க அளவில் விலடயளிக்க:   (5 x 5 = 25) 

 

21. அ) ஆன்மிக வெறிபலறகலளச் சுட்டுக.       

(அல்லது) 

 ஆ) வாழ்வியல் வெறிகளின் பலங்கள் லவ? விளக்குக. 

22.  அ) சபகப் பைி ன்றால் ன்ை? விளக்குக.       

(அல்லது) 

 ஆ) தற்வகாலல ண்ைம் ததான்றுவதற்காை காரைிகலள ழுதுக. 

23.  அ) கிறித்தவம் தபாதிக்கும் வெறிகள் யாலவ? பட்டியலிடுக.    

(அல்லது) 

 ஆ) சமய ெல்லிைக்கம் ன்றால் ன்ை? விளக்குக. 

24. அ) அகிம்லச ன்றால் ன்ை? விளக்குக.      

(அல்லது) 

      ஆ) அன்லைத் வதரசாவின் வதாண்டிலை ழுதுக. 

25.  அ) சபகவெறி ன்றால் ன்ை? விளக்குக.       

(அல்லது) 

ஆ) வபண்களுக்காை உாிலமகலளப் பட்டியலிடுக. 

பகுதி – இ  

III. லவதயனும் பன்று விைாக்களுக்குக் கட்டுலர வடிவில் விலடயளிக்க:   (3x 10 = 30) 

26.  தைிமைித வெறிபலறகள் குறித்து விவாிக்க. 

27.  இன்லறய அரசு வசய்துள்ள சபக ெலப்பைித் திட்டங்கலளச் சான்றுடன் விவாிக்க. 

28.  சமயச் சார்பின்லமதய இன்லறய உலகத்ததலவ ன்பலத ெிறுவுக. 

29.  வபருந்தலலவர் காமராசாின் சபகத் வதாண்டிலை விவாிக்க. 

30.  மைித உாிலமகளும் அவற்றின் பாதுகாப்பும் குறித்துக் கட்டுலரக்க. 

 

----------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

இரங்கல்லிில் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதயாாண்டு இண்டாம் பருலம் 

துலம: கல்லிில் ற்றும் தயாண்லில் 

தாள்: னித உாிலகள் 

காயம்: 3 ணி                         உரவு திப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. சாிான லிலடல ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.          (20 x 1 = 20) 

Choose the Correct Answer: 

1. kdpj cupikfs; jpdk; mDrupf;fg;gLk; ehs; 
m) mf;Nlhgu; 10 M) brk;gu; 10    ,) brk;gu; 1  <) etk;gu; 15 
Human Rights Day is observed on 

a)10
th 

 October          b) 10
th 

 December     c) 1
st
 December          c) 15

st
 November                 

2. Njrpa kdpj cupik Mizak; mike;Js;s ,lk; 
   m) Kk;ig     M) mfkjhghj;     ,) fy;fj;jh <) nly;yp 

Where is the headquarter of the National Human rights Commission is 

a) Mumbai             b) Ahmedabad             c) Kolkata            d) Delhi 

3. kdpj cupikfspd; cyfshtpa gpufldk; xU Kf;fpa Mtzkhf Vw;Wf; 
nfhs;sg;gl;lJ 
m) UNO   M) UNICEF  ,)UNESCO  <)rHtNjrePjpkd;wk; 
The Universal declaration of Human Rights a landmark document was adopted by 

a) UNO      b) UNICEF         c) UNESCO       d) International court of Justice 
 

4. Njrpa kdpj cupikfs; Mizaj;jpd; jiytH epakdj;jpw;fhf mikf;fg;gl;l 
FOtpy; fPo;f;fz;ltHfspy; ahH ,lk;ngwtpy;iy. 

 m) FbauRj;jiytu;   M) gpujku;    
,) ehlhSkd;w rghehafu;   <) vjpu;fl;rp jiytu; 
Who of the following is not included in the committee constituted for the appointment 

of the chairman of the National Human Rights Commission 

a) President          b) Prime Minister        

  c) Loksabha Speaker           d) Leader of the Main Opposite party 
 

5. kdpj cupikfSf;fhd cyfshtpa gpufldk; nghUe;Jk; 
m) %d;whk; cyf ehLfspd; xt;nthU Fbkf;fSf;fhdJ 
M) I.eh rig ehLfspd; Fbkf;fSf;fhdJ. 
,) ghypdk;> ,dk;> kjk; my;yJ fyhr;rhu gpd;dzpiag; nghUl;gLj;jhj 

xt;nthU jdpegUf;fhdJ.  
<) NkNy cs;sit vJTk; ,y;iy 
 

பாடக் குமிமட்டு எண் 

RHE-5 (NME) 
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The Universal Declaration of Human Rights is applicable to  

a) Every citizens of third world countries         

b) Citizens of UN number countries 

c) Each Individual, Regardless of the gender, race, religion or Cultural Background 

d) None of the above 

 

6. 1962> tujl;riz jilr;rl;lk; njhlHghd fPo;;fz;l $w;Wfspy; vJ cz;ik? 
  1. ,e;jpa jz;lidr; rl;lj;jpd;fPo; fzprkhd tpjpfis khw;WtJ.  
  2. tujl;riz nfhLg;gtHfs; jz;lidapypUe;J tpyf;fg;gl Ntz;Lk;.  
  3. tujl;riz jil mjpfhupfis epakpg;gJ. 
  4. jpUkzr; nryTfs; ngz;fspd; ngw;NwhH> ghJfhtyuJ Mz;L 

tUkhdj;jpy; 20 tpOf;fhl;bw;;Fs; ,Uf;fNtz;Lk;. 
m) 1 kl;Lk;    M) 1>2 kl;Lk;   ,) 1>2>3 kl;Lk;  <) ,itaidj;Jk; 

Which of the above statements regarding the Dowry Prohibition Act, 1962 is true? 

1. Substantial change of rules under Indian Penal Code. 

2. Dowry givers should be exempted from punishment.  

3. Appointment of Dowry Prohibition Officers. 

4. Marriage expenses should be within 20 noses of the annual income of the female 

parental guardian. 

a) 1 only                 b) 1,2 only              c) 1,2,3 only  d) All the above 

7. ,e;jpa murpayikg;Gr; rl;lj;jpy; cs;s gpd;tUk; mbg;gil cupikfis 
tupirahf tupirg;gLj;jTk;: 
(1) rq;fk; mikf;f cupik    
(2) fy;tpf;fhd cupik 
(3) kdpjHfspd; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; fl;lha ciog;Gjil 
(4) murpayikg;GjPHTfSf;fhdcupik 

 m. (3) (2) (1) (4)                 M. (2) (3) (4) (1) 
,. (4) (3) (2) (1)    <. (1) (2) (3) (4) 
 

Arrange the following Fundamental Rights enshrinedin the Constitution of India in order of 

sequence: 

 (i) Right to form Association(ii) Right to Education 

 (iii) Prohibition of Traffic in human beings and forced labour 

 (iv) Right to Constitutional Remedies 

a. (iii) (ii) (i) (iv)   b. (ii) (iii) (iv) (i) 

c. (iv) (iii) (ii) (i)   d. (i) (ii) (iii) (iv) 

 

8. NjrpakdpjcupikMizak; xU……………… 
1) rl;lmikg;Grhu;e;jit       
2) murpayikg;Grhu;e;jit 

     3) gyjug;GepWtdk; 
m) 1>2 kl;Lk;   M) 1>3 kl;Lk;  ,) 2>3 kl;Lk;   <) ,itaidj;Jk;  
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National Human  rights Commission is a ………….. 

       i) Statutory body      ii) Constitutional Body   iii) Multilateral Institution 

a) i, ii only          b) i, iii only  c) ii, iii only    d) All the Above 
 

9. fPo;fz;ltw;Ws; vit thOk; cupikfs; MFk; 
1. gzp epu;tfpf;Fk; cupik 
2. Ntiyf;Nfw;w Cjpak; ngWk; cupik 
3. Ntiynra;Ak; cupik    
4 thf;Fupik 
m) (1) (2)    M) (1) (2)(3)  
,) (1) (2) (3) (4)   <) ,tw;wpy; vJTk; ,y;iy 
Which of the following are living rights? 

1. The right to work 

2. The right to be paid according to the work 

3. Right to work     

4.suffrages 

a) (1) (2)       b) (1) (2) (3)   

c) (1) (2) (3) (4)     d) None of These 

10. kdpj cupikapy; ,e;jpa murpay; rhrdj;ij tupirg;gLj;Jf 
1) rkacupik    2) Rje;jpucupik 
3) Ruz;lYf;Fvjpuhdcupik    4) kjuPjpahdcupik 
m) (3) (2) (1) (4)            M) (2) (3) (1) (4) 
,) (1) (2) (3) (4)   <) (4) (1) (3) (2) 

Deploy the Constitution of India on Human Rights. 

1) The right to religion    2) The right to freedom 

3) Right against exploitation   4) Religious right 

a) (3) (2) (1) (4)            b) (2) (3) (1) (4) 

c) (1) (2) (3) (4)   d) (4) (1) (3) (2) 

 

11. kdpj cupikfs; nray; Kiwf;F nghUj;jkhd Mz;il Nju;T nra;f 
m) cupiktpz;zg;gk;     -  1) 1641 
M) murpay; JNuhf kuz jz;lizr; rl;lk;  -  2) 1689 
,)Ml;nfhzu;T rl;lk;     -  3) 1679 
<) cupikfs;; kNrhjh     - 4)  1628 
  M M   ,   < 
m)   1     2   3    4 
M)   2     4   3    1 
,)   4     1   3    2 
<)    3     2   1    4 
 

Select the appropriate year for the human rights process 

A) Application for title     -  1) 1641 

B) Political treason execution law    -  2) 1689 

E) Habeas Corpus      -  3) 1679 

D) Rights to Bill      -  4) 1628 
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a b c d 

a)  1  2  3  4 

b)  2  4  3  1 

c)  4  1  3  2 

d)  3  2  1  4 

12 kdpj cupikfis jq;fs; murpayikg;gpy; Nru;j;J nfhs;sg;gl;l ehLfs; kw;Wk; 
MzLfis nghUj;Jf 

m) ,e;jpah   – 1) 1949 
M) [g;ghd;    – 2) 1946 
,) n[u;kdp   – 3) 1931 
<) nkf;rpNfh   – 4) 1919 

  M M   ,   < 
m) 1     2   3    4 
M)  2     4   3    1 
,) 4     1   3    2 
<)  3     2   1    4 
 

Match the countries and countries where human rights are enshrined in their constitution 

A) India    -  1) 1949 

B) Japan    -  2) 1946 

E) Germany   -  3) 1931 

D) Mexico   -  4) 1919 

 

13. mbg;gil cupikfSf;F nghUj;jkhd ruj;Jfisj; Nju;T nra;f. 
m) capu; tho Rje;jpuk;    -  1) ruj;J 7 
M) rpj;jutijf;F vjpuhd Rje;jpuk;   -  2) ruj;J 3 
,) rkj;JtKk; rl;lr; rkg;ghJfhg;Gk;  -  3) ruj;J 11 
<) jz;lizf;F vjpuhd cupik  - 4) ruj;J 5 
 

 m M   ,   < 
m) 1 2    3    4 
M)   2 4    1    3 
,)   4 1    3    2 
<)    3 2    1    4 

,Right to Life       – 1)  Article 7 

a) Right against slavery      – 2) Article 3 

b) Equality and equal protection of law    –  3) Article 11 

c) Right to be presumed innocent until proved guilty  – 4) Article 5 

a b  c d 

a) 1 2  3 4 

b)    2 4 1  3 

c)    4 1 3  2 

d)     3 2 1 4 
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14 nghUj;Jf 
 m) Njrpa rpWghd;ikau; Mizak;      - 1) 1978 
 M) Njrpa goq;Fbkf;fs; kw;Wk;  

   kiytho; kf;fSf;fhd Mizak;   - 2) 1993 
 ,) Njrpa kfspu; Mizak;    - 3) 2012 
 <) Nghf;Nrh rl;lk;       - 4) 1992 

 m M   ,   < 
m) 1 2   3    4 
M)   2 4    1    3 
,)   4 1    3    2 
<)    2    1    4    3 
 

Match the following  

a) National Commission for Minorities   - 1) 1978 

b) National Commission for Schedules and Tribes - 2) 1993 

c) National Commission for Women   - 3) 2012 

d) Pokcho Act       - 4) 1992 

 a b c d 

a)  1 2     3 4 

b)    2 4     1     3 

c)    4 1     3     2 

d)    2     1     4     3 
 

15. nghUj;Jf 
m) tujl;rid jLg;Gr; rl;lk;    - 1) 1961 

 M) ,e;J thupRr; rl;lk;  (jkpo;ehLrPu;jpUj;jk;) - 2) 1989 
 ,) jkpo;ehL Nfyp nra;jy; jLg;Gr; rl;lk;  - 3) 1997 
 <) Rw;Wr;#oy; ghJfhg;Gr; rl;lk;   - 4) 1986 

m M   ,   < 
m)  1 2    3    4 
M)  2 4    1    3 
,)   4 1    3    2 
<)    2    1    4    3 

Match the following  

a) Dowry Prevention Act      - 1) 1961 

b) Hindu Succession Act (Tamil Nadu  

Regulation; Amendment)      - 2) 1989 

c) Tamil Nadu Teasing Prevention Act   - 3) 1997 

d) Environmental Protection Act     - 4) 1986 

 a b c d 

a) 1 2     3 4 

b)    2 4     1     3 

c)    4 1     3     2 

d)    2     1     4     3 
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16. gpd;tUk; rl;lq;fis fhytupirg;gb tupirg;gLj;jTk;. kdpj cupik 
    gpur;ridfs; kw;Wk; jPz;lhik eilKiw njhlHghdJ. 

(1) gl;bay; rhjpapdH kw;Wk; goq;FbapdH (jLg;G ml;uhrpl;bfs;) rl;lk;. 
(2) rptpy; cupikfs; ghJfhg;G rl;lk;. 
(3) jPz;lhikf; Fw;wr; rl;lk;. 
(4) gPfhH `up[d; (Fbik FiwghLfis mfw;Wjy;) rl;lk; 

       FwpaPLfs;: 
m. (4) (3) (2) (1) 
M. (4) (3) (2) (1) 
,. (2) (1) (4) (3) 
<. (1) (2) (3) (4) 

 

Sort the following laws chronologically. Human rightsProblems and untouchability are 

related.  

(i) Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention Atrocities) Act. 

(ii) Civil Rights Protection Act.(iii) Untouchability Offenses Act. 

(iv) BiharHarijan (Removal of Civil Disadvantages) Act 

Codes: 

a. (iv) (iii) (ii) (i) 

b. (iv) (iii) (ii) (i) 

c. (ii) (i) (iv) (iii) 

d. (i) (ii) (iii) (iv) 
 

17. ,e;jpa murpayikg;Gr; rl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpd;tUk; mbg;gil 
   cupikfis tupirahf tupirg;gLj;jTk;. 

(1) rq;fk; mikf;f cupik 
(2) fy;tpf;fhd cupik 
(3) kdpjHfspd; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; fl;lha ciog;G jil 
(4) murpayikg;G jPHTfSf;fhd cupik 
FwpaPLfs;: 

m. (3) (2) (1) (4) 
M. (2) (3) (4) (1) 
,. (4) (3) (2) (1) 
<. (1) (2) (3) (4) 

Arrange the following Fundamental Rights enshrined in the Constitution of India in 

order of sequence 

(i) Right to form Association 

(ii) Right to Education 

(iii) Prohibition of Traffic in human beings and forced labour. 

(iv) Right to Constitutional Remedies 

Codes: 

A. (iii) (ii) (i) (iv) 

B. (ii) (iii) (iv) (i) 

C. (iv) (iii) (ii) (i) 

D. (i) (ii) (iii) (iv) 
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18. gpd;tUk; kdpj cupikfs; khehLfis fhytupirg;gb xOq;FgLj;Jq;fs;: 
(1) ngz;fSf;F vjpuhdmidj;J tifahd ghFghLfisAk; ePf;Ftjw;fhd 

khehL. 
(2) ,dg;gLnfhiy Fw;wj;ijj; jLj;jy; kw;Wk; jz;bg;gJ gw;wpa khehL. 
(3) Gyk;ngaHe;j njhopyhsHfspd; cupikfisg; ghJfhg;gjw;fhd xg;ge;jk;. 
(4) rpj;jputijf;F vjpuhd khehL. 

m. (1) (2) (3) (4) 
M. (2) (1) (4) (3) 
,. (3) (2) (1) (4) 
<. (4) (3) (2) (1) 

 

Arrange the following Human Rights Conventions in the chronological order of their 

adoption: 

(i) Convention on the elimination of all forms of discriminationagainst women. 

(ii) Convention on the prevention and punishment of the crimeof genocide. 

(iii) Convention on the protection of the Rights of Migrantworkers. 

(iv) Convention against Torture. 

Codes: 

a. (i) (ii) (iii) (iv) 

b. (ii) (i) (iv) (iii) 

c. (iii) (ii) (i) (iv) 

d. (iv) (iii) (ii) (i) 
 

Nfs;tpvz;. 19–20 ,uz;Lmwpf;iffisf; nfhz;Ls;sJ-xd;W$w;W (A). kw;nwhd;W 

fhuzk; (R) vd Kj;jpiuaplg;gl;Ls;sJ. fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s FwpaPLfspd; 

cjtpAld; me;j mwpf;iffs; rupahdjh kw;Wk; xd;Nwhnlhd;W njhlHGilajh 
vd;gij MuhaTk;: 
19.$w;W (A) :  ,e;jpamurpayikg;gpd; mbg;gilf; nfhs;iffspy; xd;Wrl;lj;jpd; 

Ml;rp. 
fhuzk; (R) :  ,e;jpamurpayikg;Gxt;nthUFbkfDf;Fk; rl;lj;jpd; Kd;  

rkj;Jtj;ijcWjpnra;Js;sJkw;Wk; ePjpj;Jiwiakf;fspd; 
cupikfspd; jtwhjghJfhtyuhfmq;fPfupj;Js;sJ. 

m) $w;W (A) kw;Wk; fhuzk; (R) ,uz;Lk; rupahdit kw;Wk; fhuzk; (R) 
vd;gJ $w;W (A) ,d; rupahd tpsf;fk;. 

M) $w;W (A) kw;Wk; fhuzk; (R)  ,uz;Lk; rupahdit kw;Wk; fhuzk; (R)  
$w;W (A) ,d; rupahd tpsf;fk; my;y. 

,)  $w;W (A) rupahdJ> Mdhy; fhuzk; (R) jtwhdJ. 
<) fhuzk; (R) jtwhdJ> Mdhy; $w;W (A) rupahdJ. 

 

Question Nos. 19 – 20 contains two statements - one labelled as Assertion A. and the 

other as Reason (R). Examine whether the statements are correct and related to each 

other with the help of the codes given below: 
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      Assertion (A): One of the fundamental principles of theIndianConstitution is the Rule of 

Law. 

        Reason (R): The Constitution of India has guaranteed toevery citizen the equality 

before law and has recognizedthe judiciary as the unfailing guardian 

of the rights ofpeople. 

A) Both A. and (R) are correct and (R) is the correct explanation ofA. 

B) Both A. and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of A. 

C) A. is correct, but (R) is incorrect. 

D) A. is incorrect, but (R) is correct. 
 

20. $w;W(A).   : ePjpkd;wj;jpd; Kd; mbg;gilf; flikfs; nray;gLj;jg;glhJ. 

fhuzk; (R): mbg;gilf; flikfis murpayikg;G topKiwfs; %yk; kl;LNk 
nray;gLj;j KbAk;. 

m) $w;W (A) kw;Wk; fhuzk; (R) ,uz;Lk; rupahdit kw;Wk; fhuzk; (R) 
vd;gJ $w;W (A) ,d; rupahd tpsf;fk;. 

M) $w;W (A) kw;Wk; fhuzk; (R)  ,uz;Lk; rupahdit kw;Wk; fhuzk; (R)  
$w;W (A) ,d; rupahd tpsf;fk; my;y. 

,) $w;W (A) rupahdJ> Mdhy; fhuzk; (R)jtwhdJ. 
<) fhuzk; (R) jtwhdJ> Mdhy; $w;W (A)rupahdJ. 
Assertion (A): Fundamental Duties are not enforceablebefore a Court of Law. 

Reason (R): Fundamental Duties can be enforced onlythrough Constitutional means. 

A) Both A. and (R) are correct and (R) is the correct explanation of A. 

B) Both A. and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of A. 

C) A. is correct, but (R) is incorrect. 

D) A. is incorrect, but (R) is correct. 

 

பகுதி-ஆ / Part-B 

II . கீழ்கண்ட லினாக்களுக்கு 200 லார்த்லதகளுக்கு ிகால் லிலடரிக்கவும்(5 X 5 = 25) 

     Answer should  not exceed 200 words. 

21.(m) kdpj cupikfspd; jd;ikfis tptupf;f. 
             Describe the nature of human rights. 

                   (my;yJ) 
(M) ,e;jpa murpayikg;gpy; cj;juthjk; mspf;fg;gl;Ls;s rkj;Jt cupikapd;      

jd;ikia Muha;f. 
          Examine the nature of the right to Equality as guaranteed in the Indian Constitution 

22.(m) ,e;jpa murpayikg;Gr; rl;lk; toq;fpAs;s mbg;gil cupikfis 
RUf;fkhf tpsf;Ff. 
Briefly explain the fundamental rights enshrined in the Constitution of India. 

(my;yJ) 
(M) Njrpa SC & ST cupikfs; Mizaj;jpd; mikg;G kw;Wk; nray;ghLfisg; 

gw;wp tpthjpf;f. 
Discuss the composition and functions of National SC & ST rights Commission. 



[9] 
 

 
23.(m). If;fpa ehLfs; rigahy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Foe;ij cupikfs; njhlHghd 

khehl;bd; Kf;fpaj;Jtk; Fwpj;J xU Fwpg;ig gw;wpr; RUf;fkhf vOJf. 
  Write about Short note on the significance of the convention on child rights 

undertaken by United Nations. 
(my;yJ) 

(M).r%fg; ghFghLfis vjpHj;Jg; NghuhLtjw;fhd gy;NtW Vw;ghLfis 
gFg;gha;T nra;f. 

Analyse the various provisions made for combating Social Discrimination. 
 

24. (m).kdpj cupikf; fy;tp fw;gpj;jypd; Nehf;fq;fis tpsf;Ff. 
Explain the objectives of Human Rights Education. 

(my;yJ) 
 (M)gs;spfspy; kdpj cupikf; fy;tpia fw;gpg;gjpy; cs;s rpukq;fis tpsf;Ff. 

    Explain the difficulties in teaching human rights education in schools. 
 

25.(m). kdpj cupikf; fy;tpf;fhd epWtdq;fs; ahit? VNjDk; xd;wpd;   
nray;ghLfis tptupf;f. 
What are the institutions for human rights education? Describe the functions of  

anyone institution. 
(my;yJ) 

  (M) kdpj cupikf; fy;tp fw;gpj;jypy; kf;fs; njhlu;G Clfj;jpd; gq;fpid 
tptupf;f. 

Describe the role of the mass media in educating on human rights education. 
 

பகுதி-இ / Part-C 

III. எலலதனும் மூன்று லினாக்களுக்கு ட்டும் லிலடரிக்கவும்    (3 X 10 = 30) 

     Answer should not exceed 400 words. 
 

26. kdpj cupikfis Nkk;gLj;Jtjpy; If;fpa ehLfs; rigapd; gq;F gw;wpa 
fUj;ij tpsf;Ff 
Explain the comment on the role of the United Nations towards promotion of human 

rights  

27. ,e;jpahtpy; kdpj cupikfis Nkk;gLj;JtjpYk; ghJfhg;gjpYk; Njrpa kdpj 
cupikfs; Mizaj;jpd; gq;if kjpg;gpLf. 
Evaluate the role of the National Human Rights Commission in Promoting and 

Protecting the Human rights in India. 

28. kdpj cupik kPwg;gLtjw;fhd fhuzq;fisAk; mtw;iwj; jPu;f;Fk; 
topKiwfisAk; tpsf;Ff 

      Explain the causes of human rights violations and ways to resolve them. 

29. kdpj cupikf; fy;tp fw;gpf;Fk; Kiwfis vLj;Jf;fhl;Lld; tpsf;Ff. 
Illustrate the methods of teaching human rights education. 

30. kdpj cupikf; fy;tpapy; FLk;gk; kw;Wk; xg;ghu; FOtpd; gq;fpid tpthjpf;f. 
Discuss the role of the Family and Peer groups in human rights education. 

 

------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலல வரலாறு - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு  முதல்  பருவம் 

துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல் 

தாள்: ணி உரிமகள் 

காலம்: 3 மைி                           உயரளவு மதிப்வபண்: 75 

பகுதி – அ 

அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருவிலடத் வதாிவு விைாக்கள்: 

 

1.  உனக ணி உரிமகள் ிணம் .             

  அ. டிசம்தர் 10    ஆ.  ம்தர் 10   இ. ஜணரி 10   ஈ.  திப்ரி 10                  

2. உரிமகள் சசரர ந் ஆண்டு வபிிடப்தட்டது.  

அ. 1228    ஆ. 1689       இ. 1989    ஈ. 1889                                                     

3. ஐக்கி ரடுகள் சமத துக்கப்தட்ட ஆண்டு .   

அ. 1905      ஆ. 1955      இ.1965     ஈ. 1945                                                         

4. ணி உரிமகள் ஆமம் வரடங்கப்தட்ட  ஆண்டு .  

அ.1946     ஆ. 1976     இ. 1845      ஈ. 1956                                                           

5. இந்ி ணி உரிமகள் தரதுகரப்புச் சட்டம் ந் ஆண்டு ிமநசற்நப்தட்டது.                                                                                                   

அ. 1993    ஆ. 1983    இ. 1963      ஈ. 1973                                                              

 

II. தல்ிமடத் வரிவு ிணரக்கள்: 

6.  திவஞ்சுப் புட்சிின் ிமபரக ிமன ிரத்ப்தட்ட கருத்துக்கள்.    

1) சுந்ிம்     2)  சத்தும்   3) சசகரத்தும்   4)  அகிம்மச 

அ) (1), (2), (3), (4) சரி   ஆ) (1), (2) , (3) சரி 

இ) (4), (2), (3), (1) சரி  ஈ) (3), (4), (1), (2) சரி                                             

7.   இற்மக உரிம சகரட்தரட்டரபர்கள்.  

1) ஹரப்ஸ்     2) னரக்      3) ரூசசர      4)  ில்சன் 

அ) (1), (4), சரி    ஆ) (1), (2), (3) சரி 

இ) (4), (2), (3), (1) சரி  ஈ) (3), (4), (1), (2) சரி                                                          

8. சட்ட உரிமகபின் திரிவுகள்    

1)  ரழும் உரிமகள்   2) அசில் உரிமகள்  

3) வதரருபரர உரிமகள்  4)  சட்ட உரிமகள்  

அ) (1), (2), (3)  சரி   ஆ) (1), (4) சரி 

இ) (4), (2), (3), (1) சரி  ஈ) (3), (4), (1), (2) சரி                                                         

பாடக் குறியீட்டு எண் 

IMAHAC-1    C.C: I MATVE   



[2] 
 

9. வகரத்டிம முமந ஒிப்பு சட்டங்கள்.  

1)ஒப்தந்க் கூலி ஒிப்புச் சட்டம் 1970   2)சகூலிச் சட்டம் 1976    

3) குமநந் ஊிச் சட்டம் 1948     4)  சீர்ிருத் சட்டங்கள்  

அ) (1),(2), (3) சரி  ஆ) (1), (4), (3) சரி இ) (4), (2) சரி ஈ) (3), (4), (2) சரி                                                             

10. ணி உரிம ன்ந வசரல்லுக்கு ிபக்கம் ந் அநிஞர்கள்.  

1) மசஸ்ரன்   2) தல்கிரனர     3) ர்ணஸ்டு தரர்கர்  4)  சங்ர்    

அ) (1),(2),(3),  சரி  ஆ)  (4), (3) சரி இ) (4), (2), (3), (1) சரி  ஈ) (3),(4)  சரி 

                                                          

 III.வதரருத்துக:  

11. அ. வரினரபர் னன்          -        i) UNICEF 

ஆ. உடல்னன்                       -          ii) UNESCO 

இ. தண்தரட்டு னன்              -          iii) WHO  

ஈ. குந்மகள் னன்               - iv)ILO  

1. (ii), (iii), (iv), (i) சரி   2. (ii), (iii), (i), (iv) சரி 

3. (iv), (iii), (ii), (i) சரி   4. (iii), (ii), (i), (iv) சரி                           

 

12.  அ. சத்து உரிம              -          i) 25 – 28   சத்து  

ஆ.சுந்ி உரிம                -         ii)  23 – 24  சத்து  

இ. சுண்டலுக்கு ிரண உரிம - iii)  19-22 சத்து  

ஈ. ச சுந்ி உரிம                    - iv) 14 – 18 சத்து  

1.(ii), (iii), (i), (iv) சரி   2.(ii), (iii), (iv), (i) சரி 

3.(i), (ii), (iv), (iii) சரி   4.(iv), (iii), (ii), (i) சரி                            

 

13. அ. ிழ்ரடு ணி உரிம ஆமம்    - i) திர்   

ஆ. ரின ணி உரிமகள் ஆமத் மனர் - ii)  1976 

இ. வகரத்டிம ஒிப்பு சட்டம்                        - iii) ரின முனமச்சர் 

ஈ.  சசி ணி உரிமகள் மனர்                 - iv)1996 

1. (ii), (i), (iv), (iii) சரி   2. (ii), (iii), (i), (iv) சரி 

3. (i), (ii), (iv), (iii) சரி   4. (iv), (iii), (ii), (i) சரி                                                 

 

14.  அ. வல்சன்ண்சடனர                     - i)  ணி உரிம ஆர்னர் 

ஆ. ஆங்சரன் சூயூ                            - ii)  சுற்ரச்சூல் ஆர்னர் 

இ. சரதட்கர்                                 - iii)  க்கபரட்சி 

ஈ. ஸ்லிர ஸ் ரீன்                         - iv) ிநவநிக்கு ிரண சதரரபி  

1.(iv), (ii), (iii), (i) சரி   2.(iii), (iv), (ii), (i) சரி 

3.(iv), (ii), (iv), (iii) சரி   4.(iv), (iii), (i), (ii)  சரி                        
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15.  அ. வசஞ்சிலும ிணம்                      - i)  1981 

ஆ.க்கள் கண்கரிப்தகம்               - ii) வஜதிகரஷ் ரரன்  

இ. குடிக்களுக்கரண ஜணரகம்      - iii) தும  

ஈ. அவரிக்கர கண்கரிப்பு             - iv) 1945 ச 8 

1.(iii), (i), (iii), (iv) சரி   2.(ii), (i), (iv), (iii) சரி 

3.(iv), (iii), (ii), (i) சரி   4.(iii), (iv), (ii), (i) சரி                    

 

iv.  சரிர / நர:                  

16.   53 ரடுகள் ணி உரிமகள் ஆமத்ின் உரப்திணர்கபரக உள்பணர்.  

       அ) சரி                            ஆ) ர                                         

17. இந்ி அசில் ிர் சமத டரக்டர் இரசஜந்ி திசரத் மனமில் 

உருரக்கப்தட்டது. 

       அ) சரி                               ஆ) ர                                         

18.  1956 ஆம் ஆண்டு இந்து ரரிசு சட்டம்  வதண்களுக்கு மூரமர்கள் வசரத்ில் 

தங்கு வதரற்கு உரிமம ங்கிது . 

        அ) சரி                                  ஆ) ர                   

19.   ண்டமண சட்டம் ணி உரிமக்கு ஆரணது. 

        அ) சரி                         ஆ) ர                             

20.   ஐக்கி ரடுகள் சமதின் மனமகம் ியூரர்க் கரில் உள்பது. 

    அ) சரி                    ஆ) ர.                                 

            

                                 தகுி – ஆ                                              (5X5=25) 

II. மசனும் ஐந்து ிணரக்களுக்கு 200 ரர்த்மகளுக்கு ிகரல் ிமடபிக்க: 

21. அ) ணி உரிமகபின் முக்கித்துத்ம  ிரிக்க.    

(அல்னது) 

   ஆ) அடிப்தமட உரிமகள் ன்நரல் ன்ண? ிபக்குக. 

22.  அ) ீண்டரம ஒிப்பு  சட்டத்ின் சிநப்புகமப  ிரிக்க. 

(அல்னது) 

   ஆ) குந்மத் வரினரபர் ஒிப்தின் அசித்ம கூரக.  

23. அ)அகிகபின் உரிமப் திச்சமணகமப ிரிக்க.  

(அல்னது) 

   ஆ) சசிப் வதண்கள் ஆமத்ின் திகமப ிரிக்க.  

24. அ) வகரத்டிம முமநக்கு ிரண சட்டங்கமப ிபக்குக.   

(அல்னது) 

  ஆ) ணி உரிமப் தரதுகரப்தில் ரபிழ்கபின் தங்கு குநித்து ிரிக்க. 

25. அ) கரல்துமந அத்துீநல்கமப ிர்வகரள்ற்கரண ிமுமநகமப கூரக .                    

(அல்னது) 

   ஆ)  ணி உரிமகபின் மககமப ிரிக்க. 
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            தகுி – இ                                             (3X10=30) 

(விளக்கமுலற விைாக்கள்) 

 

III. மசனும் மூன்ர ிணரக்களுக்கு ட்டும் 400 வசரற்களுக்கு ிகரல் ிமடபிக்க. 

 

26. அமணத்துனக ணி உரிமகள் திகடணம் குநித்து கட்டும மக.   

27.ணி உரிம தரதுகரப்தில் ஐ.ர.சமதின் திகமப ஆரய்க.  

28. இந்ி ணி உரிமகள் ஆமத்ின்  திிமண ிரிக்க. 

29. வதண்கபின் அடிப்தமட உரிமகள் வரடர்தரண சகரன சிக்கல்கமபப் தகுத்ரய்க.    

30.ணி உரிமகமப தரதுகரப்தில் அசு சரர ிரணங்கபின்  தங்கிமண ஆரய்க.    
 
 

----------------- 



[1] 
 

 

 

தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலல வரலாறு - பட்டத் ததர்வு 
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துலற: கல்வவட்டியல் மற்றும் வதால்லியல் 
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பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க:                 15x1=15 

i. சாியாை விலடலய ததர்ந்வதடுக்க: 

1. கணிினில் இபண்டாம் ில சேநிப்க ோதம் து? 

(அ) சபம் (RAM)      (ஆ) சபாம் (ROM)   

(இ) யன்தட்டு (Hard disk)    (ஈ) தற்காலிக சேநிப்பு 

2.  நற் தங்களுக்கா இலணப்ல து குிக்கிது? 

(அ) நிலக ஊடகம் (Hyper media)  (ஆ) நிலக யல (Hyper web) 

(இ) நிலக இலணப்பு( Hyper link)   (ஈ) நிலக உலபலைர்( Hyper text) 

3. ஒன்றுக்கு சநற்ட்ட கணிிகல ஒன்ாக இலணக்கும் ததாகுப்ச ---------- 

(அ) யலனலநப்பு    (ஆ) சேலயனகம் (இ) லநனம்   (ஈ) முலனங்கள் 

4. து இலணனத்துடன் ததாடர்புலடனது அல்? 

(அ) ிபவுேர் (Browser)     (ஆ) சதடு தாி (search engine)  

(இ) இலணப்பு (Link)       (ஈ) சுட்டி (Mouse) 

5.  ஒரு ிறுயத்லத நின்-யணிகம் ன்று ப்சாது கூாம்? 

அ) உகம்  முழுயதும்  கிலகள் தகாண்டிருந்தால்   

ஆ) இலணனம் மூம் நின்ந முலனில் யணிகம் லடதற்ால்  

இ) அனல் ாட்டிற்குப் தாருட்கல யிற்ல தேய்தல்  

ஈ)  ஊமினர்கல தற்ிருந்தால்  

ii. தகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:  

6.  Keyboard ன்தன் தநிழ்ச் தோல் -------------------. 

7.  இலணனத்திற்கு தநிழ்தநாமி திசயற்ம் தேய்னப்ட்ட ஆண்டு -------------. 

8. Wi-Fi  ன்  யிாியாக்கம் ----------------. 

9.  கணிிகளுக்கு  இலடசன இலணனத்தின் யானிாகச் தேய்னப்டும்  தகயல் ாிநாற்சந --------------

---------. 

10.  திசயற்ம் இச்தோல்லின் தாருள் ____________ 

 

பாடக் குறிமட்டு எண் 

IMAHSSD 
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iii. ஓாிரு வாிகளில் விலடயளிக்க. 

11.  இலணனம் ன்ால் ன்? 

12.  இலணனயமி கல்யினின் ன்லநகள் ற்ி இபண்டு கூறுக. 

13.  கணிினின் முதன்லநப் குதிகல குிப்ிடுக. 

14.  நின்யணிகம் ன்ால் ன்? 

15.  நின் நூகம் ன்ால் ன்? 

 

பகுதி – ஆ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

II. எலவதயனும் 6 விைாக்களுக்கு மட்டும் 200 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:   (6 x 5 = 30) 

 

16.  கணிி அலநப்ின் முக்கின கூறுகள் னாலய? 

17. முதன்லந ிலயகம் நற்றும் இபண்டாம் ில ிலயகம் சயறுாடு னாது? 

18. தநிழ் நின் இதழ்கள் ற்ி ழுதுக. 

19. இலணன யாதாலி ற்ி ழுதுக. 

20. நின் யணிகத்தின் னன்கல யியாிக்க. 

21. இலணனத்தின் குலாடுகள் ற்ி யியாிக்க. 

22. இலணன நூகத்தின் னன்கல தருக. 

23. தநிழ் இலணன ல்கலக்கமகப் ணிகல ற்ி ேிறு குிப்பு தருக. 

 

 

பகுதி – இ 

(விளக்க முலற விைாக்கள்) 

III. எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 வசாற்களுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:    (3x10 = 30) 

 

24.  கணிினின் கட்டலநப்ில யலபடத்துடன் யிக்குக. 

25. இலணனயமி தநிழ்க் கல்யி ன்ால் ன்? அதலப் ற்ி யிாியாக ழுதுக. 

26. இலணனத்தநிழ் இதழ்கின் அலநப்பும், ததாமில் நுட்மும் ற்ி யிாியாக ழுதுக.  

27. நின்யைிகத்தின் யர்ச்ேி, னன்ாடு நற்றும் யாய்ப்புகள்- யிாியாக ழுதுக. 

28.  நின் ஆளுலந, நின்யணிக முலகள் நற்றும் இதன் இலணனத முகயாிகள் குித்து யியாித்து 

ழுதுக. 

 

------------------ 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு முதல் ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: மநாமி அடிப்லடனிா கலத்திட்டம் 

காம்: 3 நணி                   உனபவு நதிப்மண்: 75 

குதி – அ 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:            (20 x 1 = 20) 

1. ஒரு மநாமி ன்து  ஒரு கட்டலநக்கப்ட்ட அலநப்ன ஆகும்  

(அ) முத்திலபகள் (அ) சின்ங்கள்    (ஆ) தகயல் மதாடர்ன   

(இ) லசலககள்     (ஈ) யாய்மநாமி மதாடர்ன 

A Language is a structured system of _______ 

a) symbols  b) communication  c) gesture  d) verbal 

2. ஒன்ிற்கு தநற்ட்ட மநாமிகின் னன்ாடு ன்து__________ 

அ)இருமநாமி   ஆ) மும்மநாமி  இ) ன்மநாமி   ஈ) அனல் மநாமி 

The use of more than one Language____________ 

a) Dual Language   b) TriLanguage  c) Multillingualism   d) Foreign  Language 

3. தகள்யி தகட்து ன்து இனல்ாக__________ ஆகும் 

அ) இருதபப்ன யியகாபம்   ஆ) ஒருக்க யியகாபம்  

இ) மாதுயா யியகாபம்    ஈ) தபப்ன  

Questioning is naturally a__________ 

a)Two sided affair  b) one sided affair  c) Common sided affair  d) No-sided affair 

4.  ற்ாக்குல தகாட்ாட்லட முன்லயத்தயர் _______ ஆயார் 

அ) னருணர்  ஆ) ஜுன் ினாதஜ இ) ாிச்சர்ட் அட்கின்சன் ஈ) ாசில் மர்ண்ஸ்டீன் 

Deficit Theory was proposed by  _________ 

a) Burnuner  b) Jean piaget  c) Richard Atkisnson  d) Basil Bernstein’s 

5. மசய்தி ஒரு _________உதாபணம் ஆகும். 

அ) யிக்கு உலப    ஆ) கலத நூல்கள்  

இ) ிபதிலிப்ன உலபகள்     ஈ) ாியர்த்தல நூல்கள் 

News is an example of a ________ 

a) Expository texts  b) narrative texts  c) Reflexive texts  d) Transactional texts 

 

 

ாடக் குிமட்டு ண் 

FBLC 3 
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6. மநாமி யர்ச்சிக்கா முக்கின கருத்துக்கல யாிலசப்டுத்துக 

1) தகயல் மதாடர்ன 2) இலணப்ன  3) காச்சாபம்  4) லடப்ாற்ல் 

அ)  1 2 3 4 சாி  ஆ) 1 2 4 3 சாி  இ)  1 4 3 2 சாி  ஈ) 4 3 1 சாி 

The key concept for language development 

1) Communication  2) connections  3) culture  4) creativity  

a)  1 2 3 4 right  b) 1 2 4 3 right  c) 1 4 3 2 right  d) 4 3 1 right 

7. மாருத்துக. 

1) மநாமி    - (i) யட்டாப யமக்கு 

2) அச்சில் ற்ப்டா யமக்கு  - (ii) மசந்தன்லந  தபப்டுத்தப்ட்டது  

(மசந்தகலநனாக்கப்ட்டது) 

3) LAC     - (iii) மநாமினின் சமூக மசனல்ாடுகள் 

4) யிதடாசன்    - (iv)மநாமிக் கல்யிலன தாண்டினது 

a) i, ii, iii, iv  b) ii, i, iv, iii   c) iv, ii, iii, i   d) iii, iv, ii, i  

Match the following: 

1) Language    - (i) regional direct  

2) can not be printed     - (ii) stranded language   

3) LAC     - (iii) Social function of Language  

4) widowson     - (iv) beyond language education  

a) i, ii, iii, iv   b) ii, i, iv, iii   c) iv, ii, iii, i   d) iii, iv, ii, i  

8. மாருத்துக. 

1) யிாித்துலபக்கும் லட  -  i) யாசிப்ாலப  தன் க்கம் இழுத்தல் 

2) கூற்று / டுத்துலபத்தல் லட - ii) யாசிப்ாின் ண்ணத்லத நாற்ிட     

    சநாதாப்டுத்துதல் 

3) இணங்கலயத்தல் லட  - iii) தன்யபாறு    

4) யமிக்காட்டு லட   - iv) முதன்லநனாக மகாண்டதல் 

a) i,ii, iii,iv   b) iv,iii, ii,i  c) iii,ii,i,iv   d) ii,i,iv,iii 

Match the following: 

1) Expository writing     - (i) attract the readers to the author’s ride   

2) Narrative writing    - (ii) to convince the reader to change their opinion   

3) Persuasive writing    - (iii) auto biographic  

4) Argumentative writing   - (iv) not primarily to describe   

a) i, ii, iii, iv   b) iv, iii, ii, i  c) iii, ii, i, iv   d) ii, i, iv, iii 

9. மாருத்துக. 

1) ழுத்து மநாமி   - (i) முடிவுா யாக்கினங்கள் 

2) தச்சு மநாமி   - (ii) உடல் மநாமி 
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3) லசலக மநாமி  - (iii) தச்சு மநாமி 

4) குறுஞ்மசய்தி  - (iv) நிகவும் சிக்காது 

a) iv, i, ii, iii   b) i, ii, iii, iv   c) ii, iii, iv, i    d) iv, iii, ii, i 

Match the following: 

1) writing language   - (i) incomplete sentences   

2) spoken language   - (ii) body movement  

3) sign language   - (iii) spoken language  

4) instant language   - (iv) more language  

a) iv, i, ii, iii   b) i, ii, iii, iv   c) ii, iii, iv, i   d) iv, iii, ii, i 

10. மாருத்துக. 

1) சீபாய்ந்து யாசித்தல் -  i) சமூக உலய தக்கலயக்கிது 

2) தசுதல்                            - ii) ஒரு தலப்லப் ற்ி  நூல் ன் மசால்கிது   

    அிந்துணர்தல் 

3) சீபாய்யற் யாசித்தல் - iii) குிப்ிட்ட இடத்திற்குாின மநாமியலக 

4) திவுருச்மசாற்கள்  - iv) குத்தாய்தல் நற்றும் மாருள் யிக்கம் காணல் 

a) iv, i, ii, iii   b) iii, ii, i, iv  c) i, ii, iii, iv   d) iv, ii, i, iii 

Match the following: 

1) Critical reading   -  i) maintain social relations   

2) Speaking   - ii) recognizing what a text says about a topic   

3) Non – critical reading  - iii) type of language in specific context 

4) Register    - iv) analyzing and interpreting  

a) iv, i, ii, iii   b) iii, ii, i, iv  c) i, ii, iii, iv   d) iv, ii, i, iii 

11. மாருத்துக. 

1) மநாமி   -  i)  காச்சாப அலடனாம் 

2) மநாமி அடிப்லட             - ii) மநாமினினல் 

3) நானுடயினார்  - iii) காச்சாபத்தின் ஒரு குதி 

4) மநாமி சிக்காது  - iv) காச்சாபத்தில் ின்ிப்ிலணந்துள்து 

a) iii, i, ii, iv   b) iv, i, iii, ii  c) i, ii, iii, iv   d) ii, iii, iv, i 

Match the following: 

1) Language     - i) Cultural identity  

2) Language is fundamental  - ii) linguistics  

3) Anthropologists must have skills  - iii) Part of culture  

4) Language is complexity    - iv) Intertwined with culture   

a) iii, i, ii, iv   b) iv, i, iii, ii  c) i, ii, iii, iv   d) ii, iii, iv, i 
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12. மாருத்துக. 

1) ன்மநாமி   -  i) ற்றுக்மகாள்ளும் நற்றும் உற்த்தி 

2) மநாமி ஒரு கருயி             - ii) ஒருயாின் திப்ட்ட அலடனாத்லத உருயாக்குகிது 

3) ன்மநாமி யலககள் - iii) னதின உலய உருயாக்குதல் 

4) மநாமினின் ஆற்ல்  - iv) மூன்று அல்து அதற்கு தநற்ட்ட மநாமிகள் 

a) iii,ii,i, iv   b) iv, i, ii, iii  c) ii,i,iii,iv   d) i,ii,iii,iv 

Match the following: 

1) Multilingualism    -  i) Receptive and productive  

2) Language is tool  - ii) Shape one’s personal identity  

3) Types of Multilingualism  - iii) Building new relationships  

4) Power of Language  - iv) Three (or) more Language    

a) iii, ii, i, iv   b) iv, i, ii, iii  c) ii, i, iii, iv   d) i, ii, iii, iv 

13. மாருத்துக. 

1) மசாற்மாமிவு முல -  i)  யியாதம் 

2) யகுப்ல மசாற்மாமிவு - ii) ன்மநாமி தின் 

3) மசாற்மாமிவு யலககள் - iii) மதாடக்க ில 

4) மசாற்மாமிவு தின் - iv) கருத்துக்கின் தர்க்காீதினாக ற்டுத்துயது 

a) ii, i, iii, iv   b) iii, iv, ii, i  c) iv, iii, i, ii   d) i, ii, iii, iv 

Match the following: 

1) The discourse pattern - i) Argument  

2) Classroom discourse  - ii) Plurilingual ability   

3) Types of Discourse   - iii) Opening stage   

4) Discourse competence   - iv) Logical arrangement of Ideas     

a) ii, i, iii, iv   b) iii, iv, ii, i  c) iv, iii, i, ii   d) i, ii, iii, iv 

14. மாருத்துக. 

1) குலத்தல்    -  i)  மாதுயா கருத்துக்கல னாிந்து 

2) தயகநாக னாிந்து மகாள்ளுதல்- ii) துல்லினநா தகயல கண்டிதல் 

3) யிாியா யாசிப்ன             - iii) உலபனின் அம்சத்லத யிநர்ச ாீதினாக  ாிசீலிக்கவும் 

4) அியாற்ல் உத்திகள் - iv) அனுநாித்தல் 

a) ii, iv, iii, i   b) iii, ii, i, iv  c) iv, iii, ii, i   d) i, ii, iii, iv 

1) Skimming     - i) grasp the general ideas   

2) Scanning     - ii) locate precise information  

3) Detailed Reading     - iii) critically consider aspect of the text   

4) Cognitive Strategies  - iv) Inferring      

a) ii, iv, iii, i   b) iii, ii, i, iv  c) iv, iii, ii, i   d) i, ii, iii, iv 
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15. மாருத்துக. 

1) யாய்மநாமி    -  i) கலத இக்கண டயடிக்லககள் 

2) மசனலில் தகட்து   - ii) ஆங்கி திலபப்டம் ார்க்க டயடிக்லக  

3) மசால்கபாதி   - iii) மசாற்மாருள் 

4) ஆங்கித்தில் யிலபயா   - iv) உலபனாடல ஊக்குயிக்கவும் 

    முன்தற்ம்    

a) iv, i, iii, ii   b) iii, ii, i, iv  c) i, ii, iii, iv   d) ii, iii, iv, i 

Match the following: 

1) Oral Language   - i) Story grammer Activities 

2) Active Listening   - ii) Waten movies 

3) Vocabulary    - iii) Semantics 

4) Quick Improvement in English  - iv) Encourage Conversation 

a) iv, i, iii, ii   b) iii, ii, i, iv  c) i, ii, iii, iv   d) ii, iii, iv, i 

16. யகுப்ல தகயல் மதாடர்ன முலலன ஒரு மதாடர்யாிலசனில் முலப்டுத்துக. 

(a) யாய்மநாமி (b) ழுத்துயடியம்  (c) யாய்மநாமி அல்ாதலய (d) ின்னூட்டம் 

அ) a c b d   ஆ) a c d b  இ) b c a d   ஈ) b d c a 

Classroom communication exists arranged in a sequential order. 

(a) verbal  (b) written   (c)  non-verbal  (d) feedback 

1) a c b d   2) a c d b  3) b c a d   4) b d c a 

17. தகயல் மதாடர்ன மசனல்முல வ்யாறு மசனல்டுகிது ன்லத மதாடர்ச்சினா யாிலசனில் 

ற்டுத்துக. 

(a) மசய்தி  (b) அனுப்னயர்  (c) ின்னூட்டம் (d) மறுயர்  

அ) a  b  c d   ஆ) b a d  c  இ) c d a b   ஈ)d  a b c  

Arrange the sequential order of how the communication process works. 

a) Message   (b) sender   (c) feedback   (d) Received 

1) a  b  c d   2) b a d  c  3) c d a b   4) d  a b c  

18. ிதனாதஜனின் அியாற்ல் யர்ச்சினின் மதாடர் யாிலசலன ற்டுத்தி கூறுக. 

(a) முன்மசனல்ாடு ில    (b) னினக்க ில   

(c) உறுதினா மசனல்ாட்டு ில  (d) முலனா மசனல்ாடு ில 

அ) a c d b    ஆ) b c d a  இ) b  a  c   d   ஈ) a  b c  d  

Arrange the sequential order of piagelts congnitive development. 

(a)Pre operational   (b) sensorimotar (c) concrete operation (d) Formal operational 

1) a c d b    2) b c d a  3) b  a  c   d   4)a  b c  d  

 

 



[6] 

 

19. கூற்று: காபணம் யலக 

கூற்று   : ன்மநாமி ன்து ஒன்றுக்கு தநற்ட்ட மநாமிகின் னன்ாடு ஆகும்.  

காபணம்:  மநாமிகள் தசும் நக்கள் ாலிகிாட்ஸ் ன்றும் அலமக்கப்டுகிார்கள். 

அ) கூற்று, காபணம் இபண்டும் சாினல்  

ஆ) கூற்று, காபணம் இபண்டும்  சாி  

இ) கூற்று தயறு ஆால் காபணம் சாி 

ஈ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயறு 

Assertion:  Multilingualism is the use of more than one language 

Reason:  People who speak several Languages are also called  polyglots 

(A) (R) Both are not true 

(A) (R) Both are true  

(A) is not true (R) is true  

(A) is true (R) is not true 

20. கூற்று:   ழுத்து ாியர்த்தல ன்து திர் நற்றும் குழுக்கிலடதன தகயல்  

மதாடர்ன மகாள்யலத தாக்கநாக மகாண்டது. 

காபணம்:  கடிதம் ன்து ாியர்த்தல உலபனின் ஒரு யடியம்  

அ) கூற்று, காபணம் இபண்டும் சாினல்  

ஆ) கூற்று, காபணம் இபண்டும்  சாி  

இ) கூற்று தயறு ஆால் காபணம் சாி 

ஈ) கூற்று சாி காபணம் தயறு 

Assertion:  Transactional writing that intends to communicate information between  

individuals or groups. 

Reason:  A letter is a form of a transactional text  

 (A)(R) Both are not true 

(A)(R) Both are true  

(A) is not true (R) is true  

(A) is true (R) is not true 

குதி-ஆ / Part-B 

II. அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க.  (5 X 5 = 25) 

     Answer should  not exceed 200 words. 

21. அ) மநாமினின் சிப்ினல்னகல யிாியாக யியாதிக்க. 

a) Elaborately  discuss the features of language?  

(அல்து) 

ஆ)மநாமினின் மசனல்ாடுகல யியாிக்க. 

b) Discuss the functions of the language.  
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22. அ) ‘வீட்டு மநாமி’  நற்றும் ‘ள்ி மநாமி’ ற்ி யியாிக்க. 

a) Describe the difference between ‘home language’ and ‘school language ‘ 

(அல்து) 

ஆ) நாணயர்களுக்கிலடதன இபண்டாம் மநாமி கற்கதயண்டினதின் முக்கினத்துயத்லத யியாிக்க. 

b) Describe the importance of second Language among students. 

23. அ) ள்ிச் சூமலின் ன்மநாமித் ததலய ற்ி ஆபாய்க. 

a) Examine the need of multilingualism in classroom environment. 

(அல்து) 

ஆ) யகுப்லனில் உலபனாடலின் முக்கினத்துயத்லத கூவும். 

b) Explain the nature of classroom discourse. 

24. அ) யகுப்லனில் யிா தகட்தின் முக்கினத்துயத்லத குிப்ிடுக. 

a) State the importance of questioning in classrooms.  

(அல்து) 

ஆ) ற்ாக்குல தகாட்ாடு ற்ி சிறுகுிப்ன அிக்கவும். 

b) Give a short notes on deficit theory.  

25. அ) மநாமினின் கல்யி னன்ாடு ற்ி சுருக்கநாக யிக்குக. 

a) Briefly explain about educational Implications of Language 

(அல்து) 

ஆ) ழுதும்தாது இலணப்னகலப் னன்டுத்துயதின் முக்கினத்துயத்லத குிப்ிடுக. 

b) State the importance of writing connections. 

குதி-இ / Part-C 

III. லயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 யார்த்லதகளுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க. 

Answer should not exceed 400 words.       (3 X 10 = 30) 

26. யகுப்லனில் யாய்மநாமி நற்றும் ழுத்து மநாமித் தின்கல வ்யாறு யர்ப்னர்கள். 

How do you develop oral and written Language in the class room. 

27. முதல் மநாமினின் ததர்ச்சினின் அயசினத்லத யிக்கி கூவும். 

Explain the need of mastery in first Language amoung students. 

28. யியாதம் கற்லுக்கா ஒரு கருயி-ிருி. 

Disscussion as a tool for learning Justify. 

29. தநாசநா யாசிப்ன னாிதல் தில வ்யாறு சாி மசய்வீர்கள். 

How do you overcome poor reading comprehension. 

30. மாருடக்கம் குதிகின் யாசிப்ின் அயசினத்லத யிக்கவும். 

Explain the need of reading in the content areas. 

 
----------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

முதுகலத் தநிழ் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு முதல்ருயம் 

துல: இக்கினம்   

தாள்: ட்டனம் - மநாமிமனர்ப்புத் ததாற்மும் யர்ச்சிமம் 

காம் -3 நணி              உனபவு நதிப்மண்:  75 

குதி – அ 

I. அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:                              ( 20X 1 =20) 

1. மநாமிமனர்ப்பு என்ால் என்? 

2. மூமநாமி என் யார்த்லதலன ஆங்கித்தில் எவ்யாறு அலமப்ர்? 

3. திருக்குல ஆங்கித்தில் மநாமிமனர்த்தயர் னார்? 

4. யியிலினமும் தநிழும் என் நூல எழுதினயர் னார்? 

5. சட்டக்கலச்மசால் அகபாதி எந்த ஆண்டு எந்ிறுயத்தால் மயினிடப்ட்டது. 

6. நதான்நணினம் ாடகத்தின் கரு எந்த நூலிலிருந்து மப்ட்டது. 

7. The black girl in search of God என் கலதனின் ஆசிாினர் னார்? 

8. உகத்திததன அதிகம் மநாமிமனர்க்கப்ட்ட நூல் எது? 

9. WHO –முதமழுத்து கூட்டுச்மசால்லின் யிாியில (ACRONYM) எழுதுக. 

10. மதன்ாட்டு மர்ாட்ரா என்று அலமக்கப்டுயர் னார்? 
 

குதி – ஆ 

(யிக்கமுல யிாக்கள்) 

II.  எலயதனநம் ஐந்து யிாக்களுக்கு  நட்டும் யிலடனிக்க:                               (5X 5= 25) 

11. அ). மதால்காப்ினத்தில் இடம்மற்றுள் மநாமிமனர்ப்புப் ற்ின கருத்துக்கல     

       எடுத்துலபக்க. 

(அல்து) 

           ஆ). மநாமிமனர்ப்ின் ததலயலன எடுத்துலபக்க. 
 

12. அ). உநர்கய்னாம் ாடல்கின் மநாமிமனர்ப்புக் குித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

            ஆ). சட்ட மநாமிமனர்ப்பு ற்ி ஒரு குிப்பு எழுதுக. 

13. அ). கிதபக்க இத்தின் மநாமிமனர்ப்புகள் ற்ி சிறு குிப்பு யலபக. 

(அல்து) 

            ஆ). ிகபன்கள் - சிறு குிப்பு யலபக. 

14. அ). நகாாபதம், பாநானணம், லிள் தநிழ், ஆங்கி மநாமிமனர்ப்புகள் ற்ி எழுதுக.  

(அல்து) 

             ஆ) மதாடக்க கா ஆங்கி ாடகங்கின் தநிமாக்கம் குித்து எழுதுக. 

ாடக் குிமட்டு எண் 

DOT 9.5 
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15. அ) கணிி மநாமினினல், திலபப்ட மநாமிமனர்ப்பு, குமந்லத இக்கின  

      மநாமிமனர்ப்புப் ற்ி எழுதுக. 

(அல்து) 

             ஆ) மநாமிமனர்ப்ார்கின் தகுதிகள் மதாடர்ாக ஒரு கட்டுலப எழுதுக. 

 

குதி – இ 

(யிக்கமுல யிாக்கள்) 

III. எலயதனநம் மூன்நக்கு  நட்டும் யிலடனிக்க:                                       (3 X 10 = 30) 

16. திமட்டாம் நூற்ாண்டு மநாமிமனர்ப்புகல ற்ி ஒரு கட்டுலபனாக யலபக. 

17. இதபினஸ், இபாட்ர், மர்சீயல், மயன்ஸ்தா, யர், கால்டுமயல், தாப் 

தான்யர்கின் மநாமிமனர்ப்புப் ணிகலப் ற்ி யியாிக்க. 

18. இக்கின மநாமிமனர்ப்பு மதாடர்ாக ஒரு கட்டுலப எழுதுக. 

19. அியினல், மதாமில்நுட் மநாமிமனர்ப்புப் ற்ி யிாியாக எழுதுக. 

20. “21ஆம் நூற்ாண்டில் மநாமிமனர்ப்புகள்” என் தலப்ில் ஒரு கட்டுலப எழுதுக. 

  
 

---------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
கைல ெமாழியிய  - ப ட  ேத  

திச ப  2021 – தலாமா  த  ப வ  
ைற: ெமாழியிய  

தா : ெமாழியிய  பய பா  ெமாழியிய  

கால : 3 மணி                   உயரள  மதி ெப : 75 
ப தி – அ 

அைன  வினா க  விைடயளி க:             (20 x 1 = 20) 

I. ேகா ட இட கைள நிர க: 

1. பய பா  ெமாழியிய  எ ப  ___________  ஒ  பிாிவா  

(அ)ச கவிய   (ஆ) ெமாழியிய   (இ) வில கிய  (ஈ) ழ ய  

2. ழ  ஏ ப திாிபைட  ஒ  ஒ _____________எ  ெபய . 

(அ) ஒ யனிய  (ஆ) ஒ ய    (இ) மா ெறா  (ஈ) உ பனிய  

3. ெமாழி க பி பத  தக க , க விக , பாட தி ட , பயி சிக , மதி  

ேபா றவ ைற விள  பிாி _____________ என ப கிற . 

(அ) ெமாழி க ற - க பி த   (ஆ) ெமாழி ைற பா   

(இ) ெமாழி திற வள த    (ஈ) எ திற வள த  

4. ஒ  ேம ப ட தனி வா கிய க  ேச ெபா  சில மா ற களி  விதிக ப  

ெபற ப  வா கிய  __________ ஆ . 

(அ) தனிவா கிய    (ஆ) வா கிய    

(இ) கலைவவா கிய    (ஈ) எ வா வா கிய  

5. ஒ  றி பி ட ப தியி  ேபச ப  ெமாழிைய _________ எ  அைழ கலா . 

(அ) ெமாழி (ஆ) கிைளெமாழி (இ) ெச ெமாழி (ஈ) வா ெமாழி 

6. ‘ப டாணி’ எ ெசா  ___________ ெமாழிைய  சா த ெசா லா . 

(அ) மரா தி   (ஆ) மைலயாள  (இ) சீன   (ஈ) கி 

7. ெமாழி கால ேபா கி  மா ற  அைட தைத விவாி ப  ________ ஆ . 

(அ) விள கெமாழியிய   (ஆ) வரலா ெமாழியிய   

(இ) ஒ ைமெமாழியிய    (ஈ) ேவ பா ெமாழியிய  

 

பாட  றி  எ  
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8. ‘திராவிட ெமாழிகளி  ஒ பில கண ’ எ  ைல எ தியவ ________ 

(அ) கா ெவ   (ஆ) எமேனா  (இ) ப ேரா  (ஈ) ஹாாி  

9. மனித  ெமாழி க  திற  ம  பய ப  ைறைய றி பி  ஆ  _______ 

என ப . 

(அ) நர  ெமாழியிய   (ஆ) கணினி ெமாழியிய  

(இ) ைள ெமாழியிய   (ஈ) உளெமாழியிய  

10. தமிழி  “தமி ெமாழிவரலா ” எ  தக ைத எ தியவ _________ எ பவ  ஆவா . 

(அ)ெபா . ேகாத டராமனா  (ஆ) ச.அக திய க   

(இ) ெத.ெபா.மீனா சி தரனா  (ஈ) கி.க ணாகர  

II. ெபா க: 

11. கீ க டவ ைற வாிைச ப த  

(A) ேவ ைம  ெகா ைக  (அ) Movement Theory 

(B) ெபய அல உற ெகா ைக (ஆ) Case Theory 

(C) ஆ ைக ெகா ைக  (இ) Binding Theory 

(D) நக ெகா ைக   (ஈ) Government Theory 

1 2 3 4 

(A)  ஆ இ அ ஈ 

(B) அ ஆ இ ஈ 

(C) ஆ இ ஈ அ 

(D) இ ஈ அ ஆ 

12. கீ க டவ ைற சாியாக  ெபா க 

(A) ேகா தா  (அ) ப த  மாவ ட  

(B) கட பா  (ஆ) ேகா ர  மாவ ட  

(C) ப ஜி  (இ) நீலகிாி மாவ ட  

(D) ெப ேகா  (ஈ)  சீகாக ள  மாவ ட  

1 2 3 4 

(A)      இ ஈ ஆ அ 

(B)      அ ஆ இ ஈ 

(C)      ஈ ஆ அ இ 

(D)      இ ஈ அ ஆ 
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13. கீ க டவ ைற  சாியாக  ெபா க 

(A) உளெமாழியிய   (அ) Dialectology 

(B) நர ெமாழியிய   (ஆ) Comparative Linguistics 

(C) கணினிெமாழியிய  (இ) Phycho Linguistics 

(D) கிைளெமாழியிய   (ஈ)  Nero Linguistics 

1 2 3 4 

(A)   இ ஈ ஆ அ 

(B)      அ ஆ இ ஈ 

(C)      ஈ ஆ அ இ 

(D)      இ அ ஈ ஆ 

14. கீ க டவ ைற சாியாக  ெபா க 

(A) உழ சி நிைல   (அ) Pattern Congruity 

(B) ேவ  நிைலெகா ைக  (ஆ) Phonetic Similarity 

(C) ஒ  ஒ ெகா ைக  (இ) Contrastive distribution 

(D) அைம  ஒ ைம ெகா ைக (ஈ)  Free variation 

1 2 3 4 

(A)   இ ஈ ஆ அ 

(B)      அ ஆ இ ஈ 

(C)      ஈ இ ஆ அ 

(D)      இ அ ஈ ஆ 

15. கீ க ட ஆ வி  ைறயிைன சாியாக  ெபா க. 

(A) ெமாழிகளி  ஏ ப  மா ற க (அ) வரலா  ெமாழியிய  ஆ  

(B) ெமாழியிய  ேகா பா க  (ஆ) பய பா  ெமாழியிய  ஆ  

(C) ெமாழி, பய பா    (இ) மானிடவிய சா  ெமாழியிய  ஆ  

(D) ெசா க     (ஈ)  ெசா ய  ஆ  

1 2 3 4 

(A)   ஈ இ அ ஆ 

(B)       ஈ அ ஆ இ 

(C)      அ ஆ இ ஈ 

(D)      ஈ ஆ அ இ 
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III. சாியா/ தவறா றி பி க: 

16. ெத னி திய ெமாழிகைள ‘திராவி ’ எ  றி பி டவ  மாாில ப ட . 

17. ஒேர ஒ  ழ  இர  ஒ க  வ  ெபா  ேவ பா  ஏ  இ றி இ வைக 

உ சாி பாக ம ேம க த ப டா  அ  ஒ  உற சி என ப . 

18. கிராபியா என ப வ  வாசி  இ லாைம  ைறபாடா . 

19. ெமாழிக ற  க பி த  நிைலயி  மன  த ைமப த ப கிற . 

20. ‘ பா கி’ எ ெசா  கி ெமாழி கட  ெசா லா . 

 
 

ப தி – ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:                (5 x 5 = 25) 

21. அ) எ  ெமாழி , ேப  ெமாழி  றி  எ க. 
(அ ல ) 

ஆ) எ  ைறகைள  ப றி விவாி க. 
22. அ) அைம பில கண  ேகா பா  றி  விள க. 

(அ ல ) 
ஆ) ெமாழியி  அல க  றி  விவாி க. 

23. அ) ெபா ைம மா ற க  றி  விவாி க. 
(அ ல ) 

ஆ) தமி நா  கிைளெமாழிக  ப றி  றி பி க. 

24. அ) ெமாழி  கணினி ெமாழியிய  ப றி விள க. 
(அ ல ) 

ஆ) ெமாழி  ச க  றி  விள க. 
25. அ) ெமாழி ேப  றி  எ கா க ட  றி பி க. 

(அ ல ) 
ஆ) ச தாய ெமாழியிய  எ றா  எ ன? றி பி க. 
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ப தி – இ 

(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3 X 10 = 30) 

26. ெமாழியிய  ஆ வி  ேநா க  றி ேகா  றி  ஒ  க ைர வைரக. 

27. ெமாழி தி டமிட  எ றா  எ ன? எ கா க ட  விள க. 

28. ெமாழியிய  ேகா பா  றி  விாிவாக விள கி எ க. 

29. ெமாழிமா ற களி  வைககைள விாிவாக எ கா க ட  விள க. 

30. இ திய ெமாழி ப க  ப றி விள க. 

----------------- 
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தமி  ப கைல கழக , த சா -10 
ஒ கிைண த கைல  தமி  - ப ட  ேத  
திச ப  2021  -  றாமா  ஐ தா  ப வ  

ைற: இல கிய  
தா : யா ெப கல காாிைக 

கால : 3 மணி                  உயரள  மதி ெப : 75 

ப தி – அ 
அைன  வினா க  விைடயளி க:             (10 x 2 = 20) 

1. அளெபைட எ றா  எ ன? 
2. அைச எ தைன வைக ப ? அைவ யாைவ? 
3. அளவ யி  ேவ  ெபய  யா ? 
4. அ  எ தைன வைக ப ? 
5. ேநாிைச ஆசிாிய பாவி  இல கண  த க. 
6. க பாவி  உ க  யாைவ? 
7. க பாவி  இன கைள  றி பி க. 
8. ம பா – விள க. 
9. க  கா சீ  எ ? 
10.  எ றா  எ ன? 

ப தி – ஆ 
(விள க ைற வினா க ) 

அைன  வினா க  விைடயளி க:           (5 x 5 = 25) 
11. (அ) த சிற பாயிர தி  சிற பிைன விவாி க. 

(அ ல ) 
(ஆ) கிய யி க  றி  எ க. 

12. (அ) அ யி  வைககைள எ கா ட  விவாி க. 
(அ ல ) 

(ஆ) நா  வைக பா க ாிய அ யி  சி ைம ெப ைம விள க. 
13. (அ) வ சி பாவி  வைககைள விவாி க. 

(அ ல ) 
(ஆ) ம பாவி  ெபா  இல கண  யா ? 

14. (அ) க பாவி  இன கைள விவாி க. 
(அ ல ) 

(ஆ) ஆசிாிய பாவி  இன கைள எ கா ட  விள க. 
15. (அ) ஒழிபிய  விள க  த க. 

(அ ல ) 
(ஆ) அ  மய க  றி  எ க. 

பாட  றி  எ  
IMATCC - 10 
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ப தி – இ 
(விள க ைற வினா க ) 

எைவேய   வினா க  ம  விைடயளி க:     (3x10 = 30) 
16. அைச  உ பா  எ கைள விள க. 
17. ெதாைடயி  வைககைள விவாி க. 
18. ஆசிாிய பாவி  இல கண  எ தி வைககைள விவாி க. 
19. ெவ பாவி  இன கைள எ கா ட  விள க. 
20. சீ  தைள  உாிய றனைட றி  எ க. 
 

------------- 
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தநிழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சாவூர்-10 

இங்கல்யினினல் – ட்டத் ததர்வு 

திசம்ர் 2021 – முதாநாண்டு முதல்ருயம் 

துல: கல்யினினல் நற்றும் தநாண்லநனினல் 

தாள்: தனாகா, உடற்கல்யி நற்றும் உடல்க் கல்யி   

காம்: 3 நணி                    உனபவு நதிப்பண்: 75 

குதி – அ 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்க:             (20 x 1 = 20) 

I. ஒருயிலடத் பதாிவு யிாக்கள்: 

1. தனாகா என்து……………..                                          

அ) நலத கட்டுப்டுத்துதல்   ஆ) ஆசம்  

இ) ஆற்ல்கல கட்டுப்டுத்துதல்   ஈ) உடல்  தநம்ாடு 

      Yoga is ………………….. 

 a) Mind Control  b) Asanam  c) Energy Control d) Health promotion  

2. தனாகா என்தன் சநஸ்கிருதச் பசால் 

 அ) தனாக்  ஆ) மஜ்   இ) ிதபாதா  ஈ) ிபதிிகா 

    …………………is a Sanskrit word  of yoga  

 a) yoke   b) yuji   c) Nirodha  d) Pradipika 

3. உட்காந்த ில ஆசம் 

 அ) சயாசம் ஆ) ாியந்த திாிதகாணாசாம்   இ) ட்சி தநாத்தாசம் ஈ) சந்திபாசம் 

    Sitting Pose Asanam 

 a) Savasanam  b) Parivartha trikonasana  c)Paschi motta sanam  d) Chadrasanam 

4. இபாஜ தனாகாலய அலடன ததலயனா டிிலகள் 

 அ) 7   ஆ) 8   இ) 6   ஈ) 4 

    Steps required to achieve Raja yoga 

a) 7   b) 8   c) 6   d) 4  

5. உடல் எலட நற்றும் உடல் ருநல கணக்கிடும் முல 

     அ) Bmi =   உடலின் எலட  ஆ) அ) Bmi =   உடலின் உனபம்   

  உடலின் உனபம்    உடலின் எலட  

   இ) அ) Bmi =   உடலின் எலட  ஈ) அ) Bmi =   உடலின் எலட   

     உடலின் உனபம்                                உடலின் உனபம் 

 

 

ாடக் குிமட்டு எண் 

 FBYP4 
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6. பாருத்துக. 

 அ) காசதாய்  -    அ) சிறுீபகம்     

 ஆ) பசாாினாசிஸ் -    ஆ) யனிற்றுப் குதி 

 இ) அல்சர்  -     இ) ததால் 

 ஈ) சிறுீபக கல்  -     ஈ) நுலபமபல் 

 அ) ஆ,அ,இ,ஈ  ஆ) ஈ,இ,ஆ,அ  இ) இ,ஈ,அ,ஆ  ஈ) அ,ஆ,இ,ஈ 

 Matching the following  

 a)Tuberculosis   -  a) Kidney  

 b) Soriyachis  -  b) Stomach area  

 c) Alcer   - c) Skin 

 d) Kindney Stones - d) lungs  

 a) b,a,c,d  b) d,c,b,a  c) c,d,a,b  d) a,b,c,d  

7. பாருத்துக. 

 அ) டிில  -    அ) னாநம்     

 ஆ) சூாின நஸ்காபம் -    ஆ)ாதஹஸ்தாசம் 

 இ) தஞ்சலி  -     இ)வீ தனாகாயின் தந்லத 

 ஈ) நச்சினாசம்  -     ஈ)நீன் யடியம் 

 அ) அ,ஆ,இ,ஈ  ஆ) ஆ,இ,ஈ,அ  இ) ஈ,இ,ஆ,அ  ஈ) இ,ஆ,ஈ,அ 

        Matching the following 

a)Limbs   -  a) Yamam  

 b)Suryanamaskar  -  b) Patahastasam   

 c) Patanjali    - c) Father of moder yoga 

 d) Matyasanam  -  d) Fish shape  

 a) a,b,c,d  b) b,c,d,a  c) d,c,b,a  d) c,b,d,a 

8. உடற்கல்யி குிக்தகாள்கள். 

 அ) ததசின திட்டம்   - அ) ாஸ்     

 ஆ) ல் சமூக அங்கத்திபாக  -    ஆ) J.F. யில்லினம்ஸ் 

      யாம யமி தகா தயண்டும் 

 இ) இக்லக அலடன உறுதுலணனாக -    இ) ிக்சன் நற்றும் சாக்சன் 

      இருக்கிது  

 ஈ) உடல் சீர்நிகு யர்ச்சி  -     ஈ) புட்சர் 

 அ) அ,ஆ,இ,ஈ  ஆ) ஆ,இ,ஈ,அ  இ) இ,ஈ,அ,ஆ  ஈ) ஈ,அ,ஆ,இ 

 Physical education Goals  

a) National      - a) Nass  

 b) To live as a good Commodity members-  b) J.F. Williams   

 c) Support to achieve the goal    -  c) Niyon and Sayon 

 d) Physical development  -  d) Potzor  

 a) a,b,c,d  b) b,c,d,a  c) c,d,a,b  d) d,a,b,c 
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9. உடற்கல்யினின் தாக்கங்கள் 

 அ) உடல அலநப்புடன் லயத்தல் -    அ) அபநாிக்க உடற்கல்யி கமகம்    

 ஆ) 1947    -    ஆ) ஆக்ஸ் ஸ்டுட்லி 

 இ) 1948    -     இ) J.B. ாஸ் 

 ஈ) 1965     -     ஈ) ந நகிழ்வுக்கமகம்  

 அ) அ,ஆ,இ,ஈ  ஆ)ஆ,இ,ஈ,அ  இ) ஈ,இ,ஆ,அ  ஈ) இ,ஆ,ஈ,அ 

   a) Keeping body structure   -  a) American Institute of Physical education 

b) 1947     -  b) Agnes Studiedly  

c) 1948     -  c) J.B. Nash 

d)  1965    -  d) Recreation 

a) a,b,c,d  b) b,c,d,a  c) c,d,a,b  d) d,a,b,c 

10.  பாருத்துக.  

             அ) ள்ிக்குள் டக்கும் தாட்டி       - அ) நதிப்புப்தாட்டி 

ஆ) ள்ிக்கு பயினில் டக்கும் தாட்டி - ஆ) நதிகப் தாட்டி 

இ) ீக்கு முலமடன் ீக்குமுல          - இ) Knockout cum Knockout 

ஈ) கூட்டு முலமடன் கூட்டு முல          - ஈ) League cum league 

அ) ஆ,அ,ஈ,இ  ஆ)அ,இ,ஈ,அ  இ) ஈ,இ,ஆ,அ  ஈ) இ,ஆ,ஈ,அ 

         Matching the following  

 a) A Competition held within a school -  a) External Competition  

 b) A Competition held outside a school   - b) Internal Competition  

c)  Deletion with a Deletion method  - c) Knockout cum Knockout 

 d) Collaboration with the joint system - d) League cum league 

a) b,a,d,c  b) a,b,c,d  c) c,d,b,a  d) b,d,a,c 

11. தாட்டி ிபல் அட்டயலணகல இபண்டு ிாிவுகாகப் ிாிக்க 

  அ) N/2   ஆ) N/4   இ) N/8   ஈ) N/16  

 1) அ நட்டும்  2) ஆ,இ,ஈ  3) இ,ஈ   4) அ,ஆ,ஈ 

Divide the competition program tables into 2 sections   

 a) N/2   b) N/4   c) N/8   d) N/16    

 1)a,only   2) b,c,d   3) c,d   4) a,b,d 

12. சாதாபண நனக்கம் சாிபசய்தல் 

 அ) சுத்தநா காற்று டும்டி பசய்தல் ஆ) கீதம நல்ாந்து டுக்க லயத்தல் 

            இ) துணிகல தர்த்தல்   ஈ) இபத்த ஒழுக்லக உடத ிறுத்துதல் 

 1) அ,ஆ,இ  2) ஆ,இ  3) இ,ஈ   4) ஈ,அ   
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       Corrects normal dizziness 

a) Clean air    b) lay the bed on the floor   

c) loosening of cloth     d) immediate cessation of sledding   

1) a,b,c  2) b,c   3) c, d   4) d,a 

 13. முதலுதயினின் குிக்தகாள்கள். 

 அ) உனிலப காப்ற்றுயது   ஆ) ிலலந தநாசநாகாநல் தடுத்தல் 

 இ)தாய் ீக்குதல யிலபவுப்டுத்தல் ஈ) கண்டுபகாள்ாநல் பசல்யது. 

 1) அ,ஆ,இ  2) ஆ,இ  3) இ,ஈ   4) ஈ,அ,ஆ 

      Objectives of first aid  

 a) Saving lives   b) Preventing the condition from the worse     

 c) infecting acceleration  d) Going unnoticed  

 a) a,b,c  b) b,c,d  c) c,d,a  d) d,a,b  

14. உடற்கல்யி கூறுகள் 

 அ) தலசனின் யலிலந  ஆ) ஆற்ல் இ) இதனத்தின் ஆற்ல் ஈ) பகிழ்வுத் தன்லந 

     1)அ,ஆ,இ,ஈ 2) ஆ,இ,ஈ  3)இ,ஈ,அ  4)ஈ,அ,ஆ 

 Elements of Physical education  

 a) Muscles strength  b) Energy  c) Energy of the heart   d) Flexibility    

 1) a,b,c,d  2) b,c,d   3) c,d,a   4) d,a,b 

15. யாிலசப்டுத்துதல் 

 சூாின நஸ்காபம் 

 அ) ிபாணாநாசணம்   ஆ) ஹஸ்த உத்தாசணம்  

இ)ாத ஹஸ்தாசணம்    ஈ) அஸ்ய சஞ்சாசணம்  

1) அ,ஆ,இ,ஈ  2)ஆ,இ,ஈ,அ  3)இ,ஈ,அ,ஆ  4)ஈ,அ,ஆ,இ 

Arrange the following  

Suryanasmaskar 

a) pranna masana  b) Hasta ultasana  c)Padahastasana  c) Aswasan chalasanam   

1)a,b,c,d  2) b,c,d,a  3)c,d,a,b  4) d,a,b,c 

 16. நதிகப் தாட்டி குழு 

 அ) தலலநனாசிாினர் ஆ) உடற்கல்யி இனக்குர் இ)துலண இனக்குர் ஈ) பசனார் 

1) அ,ஆ,இ,ஈ  2)ஆ,இ,ஈ,அ  3)இ,ஈ,அ,ஆ  4) ஈ,அ,ஆ,இ 

       Intramural Competition committee member’s  

 a) Head master  b) Physical director  c) Assistant director   d) Secrecatory   

 1)a,b,c,d  2) b,c,d,a  3)c,d,a,b  4)d, a,b,c  
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17. முதலுதயி தநற்பகாள்ளும் முன் கயிக்க தயண்டினலய  

       அ) சுயாசப்ாலத ஆ) சுயாசம் இ) இபத்த ஓட்டம் ஈ) எலும்பு முிவு 

    1. அ,ஆ,இ,ஈ  2.ஆ,இ,ஈ,அ 3. இ,ஈ,அ,ஆ 4. ஈ,அ,ஆ,இ 

      Things to lookout before administrating first aid  

 a) repiratory track b) breathing c) blood flow  4) fracture 

       1. a,b,c,d  2. b,c,d,a  3.c,d,a,b  4.d,a,b,c 

18. சாினாயற்ல ததர்ந்பதடுக்க. 

      ள்ிகில் உடல்க்கல்யி. 

 அ) சுகாதார அறிவுரரகள்  ஆ) உடல்  லம் சார்ந்த சசரைகள்    

 இ) உடல்ல சேற்பார்ரை     ஈ) பரப்பபல்ரலகள் 

          1. அ,ஆ,இ  2.ஆ,இ,ஈ  3. இ,ஈ,அ 4. ஈ,அ,ஆ 

    Choose the write answer: 

     Health education in schools.  

 a) health advice b) health service c) health supervision d) spread 

 1) a,b,c  2) b,e,d  3) c,d,a  4) d,a,b  

19. சாியா, தைறா: 

 கூற்று : நதிப்பு தாட்டிகள் ள்ிக்குள் டக்கும்  

 காபணம்: நதிகப் தாட்டிகள் ள்ிக்குள் டக்கும். 

1) (கூ) சாி (கா) தயறு 2) (கூ) தயறு (கா) சாி  

3) (கூ)நற்றும் (கா) தயறு      4) (கூ) நற்றும் (கா) சாி 

Assertion and reasoning  

Claim : Extramural competition talks place within a school.  

Reason: Intramural Competition takes place inside the school. 

1) (C)True  (R) False   2)(C)False (R) True    

3) (C) and (R) False         4) (C) and (R) True  

20. கூற்று  :  உடலில் சுயாச நண்டத்தில் அதிகநா ஆக்வஜல பசலுத்தி இபத்த  

  ஓட்டத்லத அதிகாிக்க பசய்யது ஏதபாிக் னிற்சி. 

    காபணம் :   ீண்ட தபம் ஆற்ல பயிப்டுத்துயதற்கு ஏதபாிக் னிற்சி னன்டுகிது. 

1) (கூ) சாி (கா) தயறு   2) (கூ) தயறு (கா) சாி  

3) (கூ ) நற்றும் (கா) தயறு   4) (கூ) நற்றும் (கா) சாி 
 

Claim : Blood flow to the body by injecting two much oxygen into the certifies 

incretions aerobic  exercise. 

Reason : Aerobic training is used to express energy for a long time. 

1) (C) True (R) False    2) (C) False (R) True   

3) (C) and (R) False    4) (C) and ( R) False    
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குதி – ஆ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

அலத்து யிாக்களுக்கும் 200 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:       (5 x 5 = 25) 

 

21. (அ) ஆசங்களும் அதன் ன்லநகளும். 

       a) Asanas and Benefits of Asanas.  

(அல்து) 

      (ஆ) தனாகாயின் தாக்கம் நற்றும் குிக்தகாள்கள். 

      (b) Aims and objectives of yoga.  

22. (அ) உடல் க் கல்யினின் யிக்கம். 

       (a) Explain Health Education. 

(அல்து) 

       (ஆ) முதலுதயினின் தாது கலடிடிக்க தயண்டினலய. 

        (b) Things to follow during first aid.    

23. (அ)ஏததனும் இரு பதாற்று தாய்கள் நற்றும் அதன் காபணிகள் ற்ி எழுதுக. 

        (a) Write about any two communicable diseases and its reasons.  

(அல்து) 

     (ஆ) யாழ்க்லக முல தாய்களுக்கா காபணங்கள் ற்ி எழுதுக. 

      (b) Write the reason of life time disorder.  

24. (அ) உடற்கல்ைியின் சதரை ேற்றும் முக்கியத்துைம். 

      (a) Need and important of Physical education. 

(அல்து) 

     (ஆ) உடற்னிற்சினின் ததலயமம் முக்கினத்துயமும் 

      (b) Need and important of Physical Exercises.  

25. (அ) நதிகப் தாட்டி நற்றும் நதிப்பு தாட்டிகள் யலபனறுக்க. 

        (a) Explain about Intramural and Extramural Competition. 

(அல்து) 

   (அ) தாட்டி ிபல் தனாாிக்கும் முலகல கூறுக. 

   (b) State the methods of preparing the competition program.  
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குதி – இ 

(யிக்க முல யிாக்கள்) 

எலயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் 400 பசாற்களுக்கு நிகாநல் யிலடனிக்க:(3x10 = 30) 

 

26. ஏததனும் ான்கு ஆசங்களும் அதன் னன்ாடுகளும் நற்றும் பசய்முலலனமம் யிக்குக. 

     Explain the any four asana and Its Benefit and Practicing methods. 

27. ைாழ்க்ரக முரற சாய்களின் பபாருள் ைரககள், காரணங்கள், அறிகுறிகள் ேற்றும் ேருத்துை 

முரறகள் பற்றி எழுதுக. 

     Write about the life time diseases meaning, types, Reasons, symphoms and medical 

methods. 

28. முதலுதயி – பாருள் – பகாள்லககள், ததலய நற்றும் முக்கினத்துயம் ற்ி யியாிக்க. 

     Explain the meaning, Principles, need and important of first aid. 

29. உடற்னிற்சினின் யலககளும், உடற் உறுப்பு நண்டங்கின் ஏற்டும் ன்லநகள். 

    Types of physical Exercise and Benefits of various systems of the body. 

30. தாட்டிகின் யலககளும், தாட்டினின் தாது கலடிடிக்க தயண்டின யிதிமுலகளும். 

    Types of Competition and rules to follow during the competition. 

------------- 
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தநழ்ப் ல்கலக்கமகம், தஞ்சவூர்-10 

இங்கல்யனனல் – ட்டத் ததர்வு 

தசம்ர் 2021 – பதநண்டு இபண்டம் ருயம்  

துல: கல்யனனல் நற்றும் தநண்லநனனல் 

தள்: யபறு கற்க்கும் பலகள் 

கம்: 3 நண                   உனபவு நதப்பண்: 75 

குத – அ 

I. சன யலடலன ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.            (20 x 1 = 20) 

     ரு யலடத் ததர்வு (1-5), ல்யலடத் ததர்வு (6-10), பருத்துக (11-15), யலசப்டுத்துக        

    (16-18), சன தய (19-20) 

    Suitable Choice (1-5), Multiple choice (6-10), Match (11-15), sequence type(16-18), Assertion and      

    reasoning (19-20): 

1. மங்க நதன் தது உணலயச் தசகக்க தநற்கண்ட டயடிக்லக 

       (அ) யணகம்  (ஆ) தயட்லடனடுதல்  (இ) ஒயனம் யலபதல்   (ஈ) யங்குகல யர்த்தல் 

  What was the stop taken by the early by the early man to collect his food 

       (a) Trade    (b) Anything    (c) paining      (d) Rearing of animals  

2. பதகப அபசர்கலள் பதல் தலசந்த அபசர் னர்? 

        (அ) பதம் தஜ  (ஆ) பதம் கட்டர்  (இ) பஜன ர் (ஈ) சந்தப ததயர்  

   who was the first prominent ruler of Particulars?  

     (a) Bhojai      (b) Naga Bhattai   (c) Jayapala    (d) Chandradeva 

3. ஹபப் நக்கள் ............ற் அந்தருக்கயல்ல 

       (அ) தங்கம் நற்றும் னல   (ஆ) குதலப நற்றும் இரும்பு 

 (இ) ஆடு நற்றும் பயள்   (ஈ) எருது நற்றும் ட்டிம் 

The Harappans did not have the knowledge of  

a. Gold and elements   b) Horse and Iron  c) Sheep and Silver  d) ox and platinum    

4. பம்நணகள் (த பத்) என் பன்று பகள்லககல ததத்தயர் 

(அ) புத்தர்   (ஆ) நகவீபர்   (இ) தயட்தச    (ஈ) கன்ஃபூசனஸ் 

Tri – ratnas are the three principles taught by  

a) Buddha   (b)  Mahavira    (c) Lao- tze      (d) Confucius   

5. பஸ்ட் தகப்தர் னருலடன பமக்கம். 

(அ) ர்ச இனக்கம்       (ஆ) அலிகர் இனக்கம்      

(இ) இபநகருஷ்ணர்     (ஈ) தபய நகஜ சல 

 

டக் குபட்டு எண் 

            SBH4 
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Whose voice was Rast Goftar? 

a)  Parsi Movement      b) Aligarh Movement   

c) Ramakrishna Movement     d) Dravida Mahajana Sabha  

6. சன யலடலனக் கண்டனவும் 

யகலபகள் எதற்ககப் னன்டுத்தப்ட்ட? 

 (i) கல்யக்கூடநக    (ii)  பௌத்தத் துயகன் தங்குநடம்  

(ii) புதப் னணகள் தங்குயதற்கக  (ii) யமட்டுக்கூடம் 

அ) 2 ச   ஆ) 1 நற்றும் 2 ச இ) 1,2,4 ச  ஈ) 1 நற்றும் 4 ச 

Find out the correct answer: 

Buddha viharas are used for  

1) Education  2 ) Stay of Buddhist monks  3) Pilgrims stay  4) Prayer hall 

a) 2 is  correct   b) 1 and 3 are correct    c) 1,2,4 are correct  d) 1 and 4 are correct  

7. ற்கச் தசமர்கள் ற்ன கழ்கணும் கூற்றுகல் எலய சனலய? 

  (1) அயர்கள் ஒர் உள்ட்சத்  துலத் தன்ட்ச அலநப்லக் பகண்டிருந்தர்.    

  (2) அயர்கள் யலுய கப்ற்லடலனக் பகண்டிருந்தர். 

  (3) அயர்கள் பௌத்தத்லதப் ன்ற்ர். 

  அ) 1 ச  ஆ) 2 ச   இ) 1,2 ச  ஈ) 3 ச 

   Which of the following statements about later choice are correct  

1) They had a system of local self government  

2) They maintained a strong of local navy  

3) They were the followers of Buddhism  

a) 1 correct    b) 2 correct          c) 1,2 correct                  d) 3 correct 

8. யக்கனம் 1 :  பசய்தப்நற்க் கடிதங்கள் அடங்கன தகப்புகலபெம், கணக்குப்   

ததயடுகலபெம் நதப்பீடு பசய்லகனல், ஆயணங்கலத் துல்லினநகப்  

பநப்தல் தஷ்யக்கள் கயபடன் இருந்தர். 

யக்கனம் 2 :  இபண்டம் ப்ட்ட தல் பீபங்கப்லட பக்கனத்துயம் பற்ருந்தது. 

            (அ) 1 ச   (ஆ) 2 ச  (இ) 1 நற்றும் 2 ச  (ஈ) 1 நற்றும் 2 தயறு 

  Statement I :  Judging from the ledgers of correspondence and account books peshwas were  

 keen on accurate record keeping: 

Statement II:  Artillery decided the battle at panipat in 1761. 

a) I is correct    (b) II is correct  (c) I and II are correct   (d) I and II are false  

9. 1) ட்டு யமத்தடம் ஹன்யம்ச ஆட்சனன் தது படப்ட்டது. 

2) தயண் குடிநக்கன் எழுச்ச, ஏததன குடினபசுக்கு அச்சத்லதக் பகடுத்தது. 

       3) யர்ஜல் எழுதன ‘ஆபய்ட்’ தபந ஏகதத்தனத்லதப் புகழ்யதய் அலநந்தது. 

4) ஸ்ர்ட்டகஸ், ஜலினஸ் சஸலபக் பகன்ர். 
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அ) 1 ச   ஆ) 2  ச   இ) 2 நற்றும் 4 ச  ஈ) 3 ச 

            1) silk road was closed during the handynasty 

 2) peasant uprisings posed threats to Athenian demogacy    

 3) Virgil’s Aeneid glorified Roman imperialism  

 4) Spartacus Killed Julius coarser  

a) (1) is correct    (b) (2) is correct    (c) (2) and (4) are correct   (d) (3) is correct  

அ) 1 ச   ஆ) 2  ச   இ) 2 நற்றும் 4 ச  ஈ) 3 ச 

 10. 1) துருக்கனப் தபபசு, ல்கல் துருக்கனபல்த  இ நக்கலக் பகண்டிருந்தது. 

       2) துருக்க லநனடுகள் க்கம் ன்று தட்டது. 

       3) ட்டன் துருக்கலனத் தக்க தநற்பகண்ட பனற்ச பனடிக்கப்ட்டது. 

 அ) 1,2 ஆகன ச ஆ) 1 ச  இ) 2 ச  4) 2,3, ஆகன ச 

1) The Turkish Empire contained many non – Turkish people in the Balkans  

2) Turkey fought on the side of the central powers  

3) Britain attacked turkey and captured Constantinople  

a) 1 and 2 are correct    b) 1 is correct     c)  2 is correct   d) 2 and 3 are correct  

11. பருத்துக. 

அ) டச்சுக்கபர்கள்  -  1) 1600 

ஆ) ஆங்கதனர்கள்  - 2) 1602 

இ) தடனர்கள்  - 3) 1616 

ஈ) பபஞ்சுக்கபர்கள்  - 4) 1664 

          அ    ஆ    இ     ஈ 

      அ)  1    2      3     4 

      ஆ)  2    3      1     4 

      இ)  4    1      2     3 

      ஈ)   3    2      1     4 

Match the following 

a) The British   - 1) 1600 

b) The Dutch    -  2) 1602 

c) The Danish    -  3) 1616 

d) The French    -  4) 1664   

            a    b     c      d 

              a)  1    2      3     4 

       b)  2    3      1     4 

       c)  4    1      2     3 

          d) 3    2      1     4 
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   12.  பருத்துக. 

அ) கமடி   -  1) தங்க ஆபணங்கள் 

ஆ) பருந்தல்  - 2) சுமல் அச்சுக்கள் 

இ) பகடுநணல்  - 3) பகழு பலகள்  

ஈ) ஆதச்சல்லூர்  - 4) கலட 

             அ    ஆ    இ    ஈ 

      அ)   3     4     1      2 

      ஆ)  4     3     2      1 

      இ)  1     3     4      2 

      ஈ)   1     2     3      4 

Match the following 

a) Keezhadi   -  1) Gold ornaments  

b) Porunthal     -  2) Spindles  

c) Kodumanal     -  3) Tip of Ploughs 

d) Adichannallur     -  4) I vory dice   

            a    b     c      d   

              a)  3    4      1     2 

       b)  4    3      2     1 

       c)  1    3      4     2 

          d) 1    2      3     4 

      13. பருத்துக. 

அ) ஏழு தகயல்கள்  -  1) ஆழ்யர் தருக 

ஆ) இபதநண்டம்  - 2) கடற்கலபக் தகயல் 

இ) ஐபயதஸ்யபர் தகயல் - 3) தருக்குறுங்குடி 

ஈ) ஆததர் தகயல்  - 4) தபசுபம் 

          அ    ஆ    இ     ஈ 

      அ)  1    2      3     4 

      ஆ)  2   1      4     3 

      இ)  2    3     4     1 

      ஈ)   4    3     2     1 

Match the following 

a) Seven pagodas  -  1) Azhwar Tiunagari   

b) Rathi mandapam     -  2) Shore temple   

c) Iravathewara Temple    -  3) Tirukkurungaudi  

d) Adinatha Temple      -  4) Darasuram  
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            a    b     c      d   

              a)  3    4      1     2 

       b)  4    3      2     1 

       c)  1    3      4     2 

          d) 1    2      3     4 

14. அ) மங்க நனுடயனல்  - 1 வீஸ் 

 ஆ)  தகடக் கருயகள்   - 2 தத 

 இ)  கல்லினலும் எலும்லும் 

        கணப்ட்ட உருயங்கள்  - 3 அச்சூலினன் 

 ஈ) பசம்நணல் தநடுகள்  - 4 நத இ பன்தர்கள் குத்த ஆய்வு 

                     அ    ஆ    இ     ஈ 

      அ)  4      3     1      2 

      ஆ)  3     1      4      2 

      இ)  1      2     3      4 

      ஈ)   4      2     1      3 

Match the following 

a)  Palaeo anthropology   -  1) Venus    

b) Hand axe tools        -  ii) Teris    

c) Images on stone and bone -  iii) Acheulian  

d) Red sand dunces      -  iv) The human ancestors   

            a    b     c      d   

              a)  4    3      1     2 

       b)  3    1      4     2 

       c)  1    2      3     4 

          d) 4    2      1     3 

15. பருத்துக. 

அ) சங்பநன்   -  1) பதற்கு யனட்ம் 

ஆ) அன்யர் சதத்  - 2) பகன 

இ) தஹச நன்  - 3) யடக்கு யனட்ம் 

ஈ) தகடின்டினம்  - 4) எகப்து 

          அ    ஆ    இ     ஈ 

      அ)  3    4      1     2 

      ஆ)  1   2       3     4 

      இ)  4    1      2     3 

      ஈ)   2    4      3     1 
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Match the following 

a)  Syngman Rhee  -  1) South Niethnam    

b) Anwar Sadat   -  2) South Korea    

c) Ho – Chi Minh     -  3) Worth Vietnam   

d) Ngo Dinh Diem     -  4) Egypt  

 

            a    b     c      d   

              a)  3    4      1     2 

       b)  1    2      3     4 

       c)  4    1      2     3 

          d) 2    4      3     1 

    16. கயலசப்டி தர்கல யலசப்டுத்துக. 

(அ) கன்ய தர் 

(ஆ) பகௌச தர் 

(இ) கன்தச தர் 

(ஈ) சந்தத தர் 

அ)1,2,3,4  ஆ)1,3,2,4  இ)1,4,2,3  ஈ) 2,3,4,1 

Arrange the battles in chronological order  

(i) Battle of khanwa    (b) Battle of chausa     (c) Battle of Kanauj        (d) Battle of chanderi  

a) 1,2,3,4  b)1,3,2,4  c)1,4,2,3  d) 2,3,4,1  

    17. கழ்கண்டயற்ல்  எந்த ஏறுயலச க்தயத சபகத்லதப் பறுத்தநட்டில் சனது? 

(அ) கபந < கு < யஷ் < பஷ்டிபம் < ஜ 

ஆ) கு    < கபந < யஷ் < ஜ  <  பஷ்டிபம் 

இ) பஷ்டிபம்  < ஜ  < கபந  < கு < யஷ் 

ஈ)  ஜ  < கபந  < கு  < யஷ்  <பஷ்டிபம் 

Which is the Correct ascending order of the Rig vedic Society ? 

a) Grama < Kula <Vis < Rashtra < Jana  

b)  Kula < Grama < vis < jana < Rashtra  

c) Rashtra < Jana < Grama < Kula < Vis 

d) Jana < Grama < Kula < Vis < Roshtra  

    18. கழ்கணும் ர்யகப் லய இங்கு யலசனல் அலநத்தடுக. 

அ) சர்க்கர்    - 1  இ 

ஆ) ர்க     - 2  அ 

இ ) சு            - 3 ஆ 
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Arrange the following administrative divisions in descending order  

a) Sarkars    -        i)  C 

b) Parganas  -        ii) A 

c)    Subhas    -        iii) B 

 

  19.  i) தபமகும் கலத்தனும் நக்க தங்கச் சலகலச் தசமர்கள் யடித்தர். 

ii) தசமர்கன் கட்டக் கலக்கு சந்த எடுத்துக்கட்டு சயன் நறுயடிய டபஜன்  

                பஞ்ச டம். 

அ) 1 ச 2 தயறு      ஆ) 1,2 ஆகன இபண்டும் ச    

இ) 1,2, ஆகன இபண்டும் தயறு  ஈ) 1 தயறு 2 ச 

        i) Gold images of great beauty and aritistry were made by cholas  

        ii) The best example for chola architecture is siva as nataraja performing the cosmic dance. 

      a) (i) is Correct (ii) is wrong  

    b) Both (i) and (ii) are correct 

   c) Both (i) and (ii) are wrong  

    d) (i) is wrong, (ii) is correct  

 

   20. கூற்று :  ஆப்க்கயல் குடினற்ங்கல ஏற்டுத்துயதற்கக ஐதபன டுகள் தநற்பகண்ட    

        பதற்கட்ட பனற்சகள் பத்தக்கன தர்கல் படிந்த. 

      கபணம் :  பசந்தட்டு நக்கடநருந்து கடுலநன எதர்ப்பு இருந்தது. 

      அ) கபணம், கூற்று ஆகன இபண்டும் ச 

      ஆ) கூற்று ச, ஆல் கபணம் கூற்றுக்க யக்கம் அல் 

      இ) கூற்று, கபணம் இபண்டுதந தயறு 

       ஈ ) கபணம் ச ஆல் கூற்று தயறு. 

Assertion : The first European attempts to carve out colonies in Africa resulted in bloody population       

                  battles  

Reason : There was stiff resistance from the native population  

a) Both A and R are Correct 

b) A us right but R is not the correct reason  

c) Both A and R are wrong  

d) R is right but A is wrong  
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குத-ஆ 

Part-B 

II.   கழ்கண்ட யக்கலக்கு 200 யர்த்லதகலக்கு நகநல் யலடனக்கவும் (5 X 5 = 25) 

     Answer should not exceed 200 words. 

21. அ)தயதகப் பண்கள் குத்து யயக்க. 

a) Write about the Vedic women in a paragraph.  

(அல்து) 

ஆ) மங்கம் பதல் வீ கம் யலப சக்கபம் யகத்துயரும் பக்கனத்துயம் ற் எழுதுக. 

       b) Importance of invention of wheel from the ancient period to the modern period.  

 

22. அ) தலக் தகட்லடப் தலபப் ற் யயக்க. 

a) Battle of Talikota Explain.  

(அல்து) 

      ஆ) தசமர்கன் ஆட்சத் தம் ற்ன ஐந்து பக்கன அம்சங்கல யயத்து எழுதவும். 

      b) Hihlight any five a speects of cholas led acy. 

 

23. அ) கபநனநதலுக்கு உதயன கபணகள் னலய? 

a) What were the factors which facilitated urbanization ?  

(அல்து) 

    ஆ) பம்ந சநஜத்தல் மக்கப்ட்ட சபகத் தலநகள் யயக்க. 

b) Explain the social evils eradicated by eradicated by Brahmosamaj  

 

24. அ) ஹனம் நற்றும் நகனம் ற் குப்பு யலபக. 

a) Write above Hiragana and Mahayana.  

(அல்து) 

      ஆ) கனதக்கம், ஏகதத்தனம் இபண்லடபெம் தயறுடுத்தக் கட்டவும். 

        b) Distinguish between colonialism and imperialism  

 

     25.  அ) இபண்டம் உகப்தன் யலவுகல ஆய்வு பசய்க. 

       a) Analyse the effects of the world war II.  

(அல்து) 

        ஆ) பஜர்நனல் ஹட்ன் எழுச்சக்கு இட்டுச் பசன் சூழ்கலக் கண்டனவும். 

         b) Trace the circum stances that led to the rise of Hitler in Germany.   
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குத-இ 

Part-C 

III. எலயதனனும் பன்று யக்கலக்கு நட்டும் 400 யர்த்லதகலக்கு நகநல் யலடனக்க                 

Answer should not exceed 400 words.       (3 X 10 = 30) 

26. கலிங்கப் தர் அதசகபது யழ்யல் ரு தருப்பு பலனய் அலநந்தது எவ்யறு? 

      Kalinga war became a turning point in Ashoka’s life How? 

 27. சந்துலய அபனர் லகப்ற்னதன் தக்கங்கள் னலய? 

       What was the impact of Arab conquest of sind ? 

 28.  இந்தனயல் ஆங்கதன ஆட்சனன் பருதபத் தக்கத்லத யயக்க. 

         Discuss the economic impact of British Rule in India.  

          29.   பதல் உகப்தருக்க பக்கனக் கபணங்கல யயக்க. 

        Discuss the main causes of the First World War.  

30.   சங்க கத்தல் பதமல்கலம் லகயலக் கலகலம் எவ்யறு பருதபத்லத  

       தநம்டுத்த. 

        Indicate how the industries and graft of the sangam age contribute to their economy. 

                       

 
----------------- 
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தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 

இளங்கல்வியியல் - பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – முதலாமாண்டு முதல்பருவம் 

துலற: கல்வியியல் மற்றும் தமலாண்லமயியல் 

தாள்: வரலாறு கற்பிக்கும் முலறகள் 

காலம்: 3 மணி                       உயரளவு மதிப்பபண்: 75 

பகுதி – அ 

I. அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க.        (20 x 1 = 20) 

 

1.  யபளறு ன்து கடந்த களத்ததப் ற்ழன சழந்தததளன் நற் வயறு ஒன்றும் இல்த ன்று 

___________________கூழளர். 

   அ)நளர்டீன் வீர்   ஆ)க்வபளறளல்  இ)அளழஸ்டளட்டில்  ஈ)நளக்ஸ்முல்ர் 

History is a thinking of past and nothing else who said 

    A) Martin wheeler  B) Croshawl    C) Artistatile    D) Marx muller 

2.  உ குப்ளய்வு வளக்கங்கழன் யதகப்ளடு ற்ழ முதலில் டுத்தலரத்தயர் 

   அ)லவபள   ஆ)யளட்சன்   இ)சழம்ப்சன்   ஈ)நளஸ்வள 

Who has introduced first the classification of objectives in Psycho-analysis? 

    a) Hahro    b) Waston   c) Simbson   d) Maslow 

3. முதழர்ச்சழனதடந்த மாணளக்கர்களுக்குக் கற்ழக்க ற் கற்ல் முத 

   அ)யழளழவுலர முத    ஆ)கதத சசளல்லும்முத  

இ) களட்சழ முத     ஈ) சசனல் முத 

Which method preferred for maturity students 

   a) Lecture method    b) Story telling method  

c) Audio-visual method    d) Project method 

4. ழபச்சத தநனக் கற்த அதடனளம் கண்டயர் 

   அ) ஸ்கழன்ர்   ஆ) ளவ்தலா   இ)சழக்நண்ட் ப்பளய்டு  ஈ)சக்கர்ழ 

Who found Problem solving method? 

   a) Skinner   b) Barlow   c) Sigment fraud  d) Bekkerin 

5. யபளற்ழன் நளணயர்களுக்கு நழகவும் நதழப்புநழக்க ஆயணங்கழல் ஒன்று 

   அ) மங்கள புத்தகங்கள்   ஆ) யதபடம்   

இ) சுனசளழததகள்     ஈ) யபளற்று டங்கள் 

Which one is valuable document for history students? 

  a) OLD books   b) Map   c) Autobiography  d) Picture of history 

6. யபளற்று ழகழ்ச்சழகத யளழதசப்டுத்துக. 

   அ)குருவகளயழந்த் சழங் இப்பு    ஆ)ழளசழப்வளர்   

இ) ளதழர்ரள இந்தழன தடசனடுப்பு ஈ)ளழட் வளர் 

   1)அ,இ,ஈ,ஆ   2) அ,இ,ஆ,ஈ   3) இ,அ,ஆ,ஈ   4) இ,ஆ,அ,ஈ 

பாடக் குறிமட்டு எண். 

FBH5 

 



[2] 
 

List out the events of history 

   a) Death of Guru Govind Singh b)Plazy war c)Invade of  Nadirs in India d)Third Banipet War 

  1) a b c d      2)a c b d       3) c a b d       4)c b a d 

7. யழளழவுதப முதப்ற்ழ கவழ்கண்டயற்றுள் சளழனளயற்த வதர்வு சசய்க. 

   1) அதழக நளணயர்களுக்கு கற்ழக்க  

2) முதழர்ச்சழனதடந்த நளணளக்கர்களுக்குக் கற்ழக்க  

3) குறுகழன களத்தழல் ழதன சசய்தழகத அழக்க  

4) ளடப்குதழதன யழக்கம் மூம் யழளழயளக்கம் சசய்யதற்கு 

   அ)1 நட்டும்   ஆ) 4 நட்டும்   இ)1,2,3 நட்டும்  ஈ)1,2,3,4 

Which of this following right about the lecture method? 

  1) Teach for more students 2) Teach for maturity students 3) Limited period more information 

4) Elaborating the topic content with examples 

  a) 1 only   b) 4 only   c)1,2,3 only   d) 1,2,3,4 

8. சசனல்தழட்டமுதனழன் சழப்ம்சங்கழல் சளழனளதய தய? 

   1) அனுயத்தத கற்று தருகழது  

2)சமூக நப்ளன்தந யபச் சசய்கழது  

3) தன்ம்ழக்தகதன யர்க்கழது  

4) குள கற்ழத்தத ஊக்குயழக்கழது 

அ)1 நட்டும்   ஆ)1,2 நட்டும்   இ)1,2,3 நட்டும்  ஈ)1,2,3,4 

Which of this following right about features of project method? 

  1) It will teach experience 2)It is improved the social attitude 3)It is improved self confidence 

4)It is motivates team teaching 

  a) 1 only   b) 1,2 only   c) 1,2,3 only   d)1,2,3,4 

9. இதணத்து கற்லின் ன்தநகழல் சளழனளதய னளதய? 

   1.நளணயர்கழன் ழதயளற்த அதழகளழக்கழது 2) யளய்சநளமழ தழத யர்க்கழது 

  அ)1 நட்டும்   ஆ) 2,3 நட்டும்  இ) 1,2,3 நட்டும்  ஈ) இதய ளன்கும் 

Which of this following right about Co-Operative Learning? 

  1)It is Improved memories of students 2)It is improves oral ability 3)It is develop self-respect 

of the students 4)It is develop self responsibility 

a) 1 only    b) 2,3 only  c) 1,2,3 only   d) All the four 

10. தநழழ்ளட்டில் 1857 யருடம் சதளடங்கப்ட்ட ல்கதகமகம் து? 

   1) ளபதழனளர் ல்கதக்கமகம்   2) ளபதழதளசன் ல்கதக்கமகம்  

3) சசன்தப் ல்கதக்கமகம்   4) நதுதப களநபளசர் ல்கதக்கமகம் 

அ)1 நட்டும்   ஆ) 2,3 நட்டும்  இ) 3 நட்டும்   ஈ) 1,2,3,4 

Which of this Following University established in 1857 at Tamil Nadu 

1) Bharathiyar University   2)Bharathithasan University  

3)Madras University    4)Madurai Kamaraj University 

  a) 1 only   b) 2,3 only   c) 3 only   d) 1,2,3,4 

11. கூற்று: அ) யதபடம் ஒரு கற்ழத்தலின் அழமுக கட்டத்தழல் னன்டுத்தக்கூடளது. 

    களபணம்: ஆ) யதபடம் ஆய்வு ழதகழல் நழகவும் உதயழனளக இருக்களது. 
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    அ)அ,ஆ இபண்டும் சளழ  ஆ) அ நட்டும் சளழ  இ) இபண்டும் தயறு  ஈ) ஆ நட்டும் சளழ 

Statement: A) Map is not used the part Introduced of teaching 

      Reason:       B) Map is not helping in the stage of research 

 a) A, B is correct  b)A only correct  c) A,B is false   d) b only correct 

12.  சளருத்துக 

    அ) ஜளக்ஷலளன்    - 1. 1658-1707 

    ஆ) ஒபங்கசவப்     - 2.  1628-1658 

    இ) ஜகளங்கவர்        - 3.  1707-1712 

   ஈ) கதூர்க்ஷள     - 4.  1605-1627 

Match the following 

 A) Shajahan        -  1. 1658-1707 

B) Aurangship   - 2. 1652-1658 

C) Jahangir         - 3. 1707-1712 

   D) Bhagdursha  - 4. 1605-1602 

        A   B   C   D 

A    2   1   4    3 

B    2    1   3   4 

C    1     2   3   4 

D     1    3   2    4 

 

13. சளருத்துக 

   அ) சசய்துகளட்டல் முத  -  1. ஒரு யமழத் தகயல் சதளடர்புமுத 

   ஆ) யழளழவுதப முத       -  2. நளணயர்கழன் யழருப்த்தழற்கு முக்கழனத்துயம் 

   இ) நளணயர் தநன கல்யழ  -  3. வசளதத கூடம் 

   ஈ) சசனல் தழட்டமுத       -  4.அனுயத்தத கற்று தருகழது 

       அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ)   2    1    3   4 

ஆ)   3    1    2   4 

இ)    3    2    1   4 

ஈ)     2    3    1   4 

Match the following 

A) Demonstration method       - 1) Single way communication method 

B) Lecture method                    - 2) Priority for students interest 

C) Student centre Education     - 3) Laboratory 

D) Project method                     - 4) It teach experience 

 

        A   B   C   D 

A    2   1    3    4 

B    3    1   2    4 

C    3     2   1   4 

D     2    3   1    4 
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14. சளருத்துக 

  அ) லர்சன் ழபபு          -  1 இந்தழனள சுதந்தழபம் அதடதல் 

  ஆ) ளழப்ன் ழபபு           -   2. இந்தழன வதசழன களங்கழபஸ் 

  இ)சநண்ட்வட்டன் ழபபு   - 3. இந்தழன ல்கதக்கமகச் சட்டம் 

  ஈ) டப்ளழன் ழபபு           -  4 த சுன ஆட்சழ 

     அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ)   3    4    1   2 

ஆ)   3    1    4   2 

இ)    2    1    4   3 

ஈ)     2    4    1   3 

Match the following 

A) Lord of Curzon              - 1) India got freedom 

B) Lord of Rippon             -  2) Indian national congress 

C) Lord of Mountbattern  - 3) Laboratories 

D) Lord of Tufrin               - 4) Local self Government 

      A   B   C   D 

A    3   4    1    2 

B    3    1   4    2 

C    2     1   4    3 

D    2    4    1    3 

15. ஒரு யலுவூட்டல் உத்தழதன னன்டுத்துயதன் மூம் 

  1) கற்கும் நளணயர்கழன் தழல்கத வநம்டுத்த உதவுகழது 

 2) கற்கும் நளணயர்கழன் டத்ததகதயும் வநம்டுத்த உதவுகழது 

  அ) 1 நட்டும் சளழ    ஆ) 2 நட்டும் சளழனளது  

இ) 1 நற்றும் 2 சளழனளது  ஈ) சளழனள யழக்கநல் 

The usage of Reinforcement skill or technique 

  1. It is develops answer of the students 

  2. It is develops behaviors of the students 

  A) 1 only right B) 2 only right C) 1 and 2 right D) It is not right explanation 

16.கற்ழத்தல் முதகள் 

    அ) யழளழவுதப முத        - 1. அழயழனல் வசளததக் கூடம் 

    ஆ) சசய்துகளட்டல் முத   -  2. ஆசழளழனர் தநனநளகக் சகளண்டது 

    இ) குள கற்ழத்தல் முத    -  3. ஆசழளழனர் ஒரு யமழகளட்டுர் 

    ஈ) கற்வளர் தநன முத     - 4. கூட்டுச் சக்தழ வநம்டுத்துதல் 

       அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ)   2    1    4   3 

ஆ)   2    4    1   3 

இ)    3    2    1   4 

ஈ)     3    1    2   4 
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Teaching methods 

   A) Lecture method                  - 1) Science laboratory 

   A) Demonstration method       - 2) Teacher centered 

  A) Team-Teaching method      - 3) Teacher as a guide 

  A) Learner centre method         - 4) Improvement of synergy 

        A   B   C   D 

A)    2   1    4    3 

B)    2    4   1    3 

C)    3     2   1    4 

D)    3     1    2    4 

17.கற்ல் முதகள் 

  அ) இதணந்து கற்ல்    - 1.புதழன சழந்ததவனளட்டத்தத கற்லில் யலியுறுத்துகழது                 

  ஆ) ஊடகக் கற்ல்       - 2. உதபனளடல் டத்தழ ளடத்தத கற்து                                                                

  இ) ஒன்றுகூடி கற்ல்     - 3. தழனளர் வயற்றுதநதன கதன உதவும் 

  ஈ) மூதச்சசனல் தநனக் கற்ல்   - 4.நளணயர்கழன் கற்ல் சசனல்ளடு அதழக       

                                                                முக்கழனத்துயம் 

          அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ)   3    2    4   1 

ஆ)   3    4    2   1 

இ)    1    2    3   4 

ஈ)     1    3    2   4 

Learning Methods 

A) Cooperative Learning                  - 1) it emphasize new thinking in learning 

B) Media based learning                   -  2) learn the subject through conversation 

C) Group Learning                            -  3) it is removes individual difference 

D) Brain based learning                    -  4) it is gives more important for students learning 

               A    B    C     D  

A)   3      2      4      1 

       B)    3    4      2      1 

       C)    1     2      3     4 

      D)    1     3       2    4 

18.கற்ல் முதனழன் னன்கள் 

 அ) சுனயமழ கற்ல்   –  1. யளய்சநளமழ தழத வநம்டுத்த உதவுகழது 

 ஆ) ழபச்சத தநனக் கற்ல்– 2. வண்ட களம் ழதயழல் தயத்துசகளள் உதவுகழது 

 இ) இதணந்து கற்ல்  – 3. புதுதநனள தவர்வு சருயதற்கு உதவுகழது 

 ஈ) ஒன்று கூடி கற்ல்  – 4. ஆழ்ந்த சழந்தததன சருயதற்கு உதவுகழது 

     அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

அ)   2    3    1   4 

ஆ)   2    1    3   4 

இ)    1    2    3   4 

ஈ)     4    2    1   3 
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Benefits of learning methods 

   A) Self-Learning                                - 1) it develops verbal ability 

   B) Problem centered learning            -  2) it is help to long-term memory 

   C) Cooperative Learning                   -  3) it is help to innovative solution 

   D) Group learning                             -  4) it is help to in-depth thinking  

             A    B    C     D  

A)   2      3      1     4 

      B)    2    1      3      4 

      C)    1     2      3     4 

      D)    4     2       1    3 

 

19. நழன்ணு கற்ல் தபாக்குகள் 

   அ) நழன்ணு கற்ல் 

   ஆ) சநளதல் யமழனளக கற்ல் 

  இ) நழன்ழனல் புத்தகம் 

   ஈ) யதபடங்கள் 

 அ) அ,ஆ,இ,ஈ சளழனளதய    ஆ) அ,ஆ,இ சளழனளதய 

 

Trends of E-Learning 

A) E-Learning 

B) Mobile Learning 

C) E-Books 

D) Maps 

A) A, B, C, D is correct    B) A, B, C is correct 

 

20. களட்சழ யங்கள் 

   அ) வகலிச் சழத்தழபங்கள் 

   ஆ) யழக்கப் டங்கள் 

   இ) நழன்ல் அட்தடகள் 

   ஈ) யதபடங்கள் (வநப்) 

       அ) அ,ஆ,இ,ஈ சளழனளதய         ஆ) ஆ,அ,ஈ சளழனளதய 

 

Visual Resources 

A) Cartoons 

B) Explanatory pictures 

C) Flash-cards 

D) Maps 

A) A, B, C, D is correct   B) B, A, D is correct 
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பகுதி-ஆ/ Part-B 

II. கீழ்கண்ட விைாக்களுக்கு 200 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க:  (5 X 5 = 25) 

Answer shout  not exceed 200 words. 

 

21.  அ) யபளறு கற்ழத்தல் மூலம் நளணயர்களுக்கு ற்டும் னன்கத யழயளழக்க. 

(அல்து) 

     ஆ) யபளறு கற்ழத்தலில் ஒப்தடப்பு னன்கத கூறுக. 

 a) Explain the benefits of students for teaching of history. 

                                              (or) 

       b) Explain the benefits of assignments in teaching of history.    

 

22.  அ) ளடம் கற்ழத்தலில் தழட்டநழடுதலின் முக்கழனத்துயத்தத டுத்துதபக்க. 

 (அல்து) 

    ஆ) யழளத்தளள் யடியதநப்பு டிழதகத கூறுக. 

a) List out the importance of planning in subject teaching. 

                                              (or) 

       b) Explain the different steps in formation of questionnaire .    

 

23.  அ) தண்ணழதக் கற்ழத்தலின் முக்கழனத்துயத்தத யழயளழக்க. 

(அல்து) 

    ஆ) கற்ழத்தலில் துதணக்கருயழகழன் ங்கழப்தக் கூறுக. 

a) Explain the importance of micro -teaching. 

                                              (or) 

       b) Explain the role of teaching aids in teaching .    

 

24.  அ) யழளழவுதப முதப் ற்ழக் கூறுக. 

(அல்து) 

    ஆ) யபளற்று கருத்தபங்கத்தழன் முக்கழனத்துயத்ததக் கூறுக. 

a) Explain about lecture method. 

                                              (or) 

       b) Explain the significance of history conference .  

 

25.  அ) கற்ழத்தலில் அச்சழடப்ட்ட டங்கழன் னன்கதக் கூறுக. 

(அல்து) 

ஆ) இன்தன கல்யழ தட்ங்கதப் ற்ழக் கூறுக. 

a) Explain the benefits of printed resources in teaching. 

                                              (or) 

       b) Explain about today educational technology. 
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பகுதி-இ / Part-C 

(விளக்கமுலற விைாக்கள்) 

III. எலவதயனும் மூன்று விைாக்களுக்கு மட்டும் 400 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க. 

Answer should not exceed 400 words.         (3 X 10 = 30) 

 

26. யபளறு கற்ழத்தலிளல் ற்டும் சமூக நளற்த்தழத கூறுக. 

Explain the social change impact of teaching history. 

27. சஞ்சநழன் புளூநழன் கற்ழத்தல் குழக்வகளள் ற்ழ கூறுக. 

Explain about Benjamin Bloom Taxonomy. 

28. ஓர் ஆசழளழனபளக சழப்ள யகுப்தச் சூமத வ்யளறு உருயளக்குவீர். 

As a teacher how do you create best classroom environment. 

29. கதத கூறும் முத நற்றும் ளடகமுதக்கழதடவனனள வயறுளடுகத கூறுக. 

Distinguish between story telling method and Drama method. 

30. யபளறு கற்ழத்தலில் அருங்களட்சழனகத்தழன் ங்கழப்தக் கூறுக. 
Explain the role of museum in teaching of history. 

 

 
 

---------------------- 
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திழ்ப் பல்கலயக்கறகம், தஞ்சாவூர்-10 

ஒருங்கிலைந்த முதுகலய லயாறு -  பட்டத் ததர்வு 

திசம்பர் 2021 – மூன்மாாண்டு  –  ஐந்தாம் பருலம் 

துலம: கல்வலட்டில் ற்றும் வதால்லில் 

தாள்: யபாற்று யரபயினலும் ஆய்வு நிமுரகளும் 

காம் : 3 நணி                                                                       உனபவு நதிப்நண் : 75 

குதி – அ 

I. அரத்து யிாக்களுக்கும்  யிரைனிக்க :                                    15X1=15 

i.  ஒருலிலடத் வதாிவு லினாக்கள்: 

1. ஆைம் ஸ்நித் எழுதின நூல் 

அ. ாடுகின் நெல்யம்  ஆ. நாக்ஸ்நயர்   இ. ஆகஸ்டை காம்டை  ஈ. ஜயாப்யால் 

2. ெமூக யபாறு எழுதினயர்  

அ. ிபயல்னன்    ஆ. யான்டில்ன்   இ. ைாெிைஸ்  ஈ.ஜார்ஜ் யில்நெம்நெகல் 

3. ாிணாந யர்ச்ெிக் டகாட்ாடு 

அ. நெகலின்   ஆ. ைார்யின்   இ. கார்ல்நார்க்ஸ்   ஈ. எட்யர்ட் கிப்ன் 

4. தாாிக்- இ- ெிந்து என் நூர எழுதினயர் னார்? 

 அ. பணி   ஆ. ஆல்நருி   இ. அபுல்ாெல்   ஈ. அநீர்குஸ்டு 

5. யபாறு என்து கூடுதல் குரத்தலின்ி ஒரு அியினட எக் கூினயர்              

அ. டெடபாநைாட்ைஸ்  ஆ. டஜ.ி ினர்   இ. ரைட்ைஸ்லியி   ஈ.ைானின்ி 

ii.  டகாடிட்ை இைங்கர ிபப்புக:                            

6. யபாறு என் நூர எழுதினயர்  -----.                                      

7. யபாற்ின் தந்ரத -----                                                                          

8. யபாற்ின் ஆய்வு என் நூலின் ஆெிாினர்  -----------                            

9. டொமர்கள் யபாறு   --------  என் நூலின் ஆெிாினர்               

10. ைானின்ி எழுதின நூல்  -------                             

iii.  ஓாிரு யாிகில் யிரைனிக்க:  

11. யபாற்று யரபயினல் என்ால் என்? 

12. இண்டாம் நிலயச் சான்றுகள் ாலல? 

13. சுதநாக்கு என்பது ாது? 

14. ஒருாற் டகாருதல் என்ால் என்? 

15. அடிக் குிப்பு என்ால் என்? 

பாடக் குமிமட்டு எண் 

IMAHCC12 
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குதி – ஆ 

II. எரயடனனும் ஆறு யிாக்களுக்கு 200 நொற்களுக்கு நிகாநல் யிரைனிக்க:       (6X5=30) 

 

16. லயாற்று லலலில் என்மால் என்ன? 

17.  லயாற்று லலலிலில் லயாற்று ஆசிாிாின் பங்கு ாது?  

18. கல்கைர் பலடப்புகலர பற்மி குமிப்பு லலக. 

19. இந்தின யபாற்று யரபயினலுக்கு டகாசாம்ினின் ங்கிர எழுதுக. 

20. யபாற்ின் ல்டயறு யரககரக் குிப்ிடுக.  

21. யபாறு ஒரு யிஞ்ஞாநா? 

22. லயாறு அமிலிலய லிட இயக்கித்ததாடு வநருங்கி வதாடர்பு உலடது 

என்பலத லிலாிக்க. 

23.  நாருள் யிக்க அட்ையரணனின் னன்கள் என்? 

 

குதி – இ 

(லிரக்கமுலம லினாக்கள்) 

III. எரயடனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு 400 நொற்களுக்கு நிகாநல் யிரைனிக்க:  (3X10=30) 

 

24.  லயாறு என்பது கடந்த காயத்லதமம் நிகழ்காயத்லதமம் இலைப்பது - லிலாதிக்க.  

25.  யபாறு என்து அியினாகவும், கரனினாகவும் இருை உள்து - யிக்குக. 

26.  லயாற்றுக்கு டக.ஏ. ீகண்ை ொஸ்திாினின் ங்கிர யியாிக்க. 

27.  கட்டுரபனாக்கத்தின் னன்கள் ற்ி யியாிக்க. 

28.  ஓர் ஆபாய்ச்ெினின் ல்டயறு ிரகரப் ற்ி யியாதிக்க. 

 

-------------------- 


