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நாதி┃ விா்தா் - 2018-19 

SAMPLE  QUESTION PAPER -2018-19 

்தா் வு்ு                                 தநா்த நதி்த்க் : 80 

[ X –STD ]                 Maximum marks: 80 

 தநி்                                                                                              கா அு : 3 நணி 
 TAMIL                                                                                             Time Allowed : 3 hours    

__________________________________________________________________________________ 

ுதி அ [ ி்த் உயபயட்ுதி ] 
SECTION t A [ READING COMPREHENSION ]  MARKS t [15] 

 

(1 ) ி்வு் ுதியன் ி்ு் தகாு்க்்ட ு் தத┃ுதெ்  

விா்கு்ு ஏ்  வியட எுுக.                                                                          (5)      

                                                                                                                                                     

ஜி..மதோ்  ‘│க் எற செ்றண உ│ீி் ுபோண ் 
்த்ு் கி் ுிணோ│ ‘்ெ் சத்ிி் ‘றண் மெ│்ோ│ 
ுோ் ்த┃் றக்ு் கி் கிறை்ு . தி┃்ு்தோ│்ோ│ ; 

ுிு மதோ் ்ு ‘ி்ோ│; ்ண ுிணோ│ ்ு ச┃ி்றன . 

கோப் ‘்் கி் கன்கி ‚்ு .கி ோெக்க் ்│ீ 
த்ைு மதோன  கறப்ு ‚்ண.  ணம ‘போ் ுறோக் 
தி்க ிி்றன மதெோ் ற்ு ி்ைோ│. சோை│்ு ூ்ு 
கி்க் மதோ்திை் ‚்ு ்ண.  ்னோ் கி்கு் கன்கி 
‚்தற் க்ு ்த│ ி்ு்ோ│. ்த│ ்ண 
ிறபோுகிோபோ? ண ்ிணோ│. 
 

மமப ‘┃ைம செ்ு கி்கறப் கோ்தி்ு  o்தமப, ‚ஃு 
்ண ிறபோ்ு ? கி் ுி் ்றீப் சபி்ு 
‘ு்தி்ப│ீr. ்ு மக்ைோ│       

‘்ு ஜி..மதோ் , q்தமப ோ் ிறபோு் த்ற் கை்் 
ோ் ்மதோு் கி் ுு் மதோு oச்ப் ோ் ெறைோ் p ண் 
சோை்ு் ிோெக் தோைறன ுி தி்மத கி் ுுு 
்க். ‘்் தோைறன ுிி்ு உ்கு்ு ுி கி்ற 
ி்ு் ்மத ் க்கபி் க்│ீ ிகிு. ‘ு ோ் ுு் 
கி்ி் த்ு ிுகிு. ்ு் சதோ கி்ி் கன்கு்ு் 
்│ீ கோப் ‘்ன ் க்மீப கோப் r ்ோ│. ஆ்!   

ிோெக் மதோ்தி் ெி்றற் கறப்ு ெிோ்கிு க்றீப 
பற்ு. 

ிணோ்க்.  

i)  மதோ் கி க்தி் ் ூனி் தோைறன ுிணோ│?  
      ‘) ி்ு்  ஆ) ிோெக்  ‚) மோப்  ஈ)  ோனிோ│. 
ii)  கி்ற் தி்க ிோற்ு் கோப் 

       ‘) ்│ீ த்ி்ு  ஆ) ுறோக ‚்றன   
       ‚)  கன்கி ‚்ு.  ஈ)  ி் ச┃ோு. 

iii)  மதோ் ோ்ு் கி் ுிணோ│.? 
       ‘)  ்கிஞ│்ு  ஆ) ்ெீ்ு்ு   
       ‚) உ│ீி் ு│்ு  ஈ) ்ற்ு 



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

                             -2- 

Iv)  கி்ி் கன்கு்ு் கோப் 

         ‘)  க்│ீ   ஆ)  ்│ீ   ‚) ற  ஈ)  ‚ற ்னோ். 

v)  மதோ் ்த்ு ுி கி்க். 

          ‘)  தன்தன   ஆ)  ‚ப்ு   ‚)  ூ்ு  ஈ)  ோ்ு 
 

2. ி்வு் ுதியன் ி்ு,தகாு்க்்ட ு் தத┃ுதெ்  

விா்கு்கக் வியட எுுக.                                   (5)      

னிணோ│மைோ ைோ ி்ெி ்ு் ிறணு்ு ு ்ண ? 

‘│ றப் மோணோனிெோு் , ‚ுி ி்ு்ோமண . 1452ஆ் ஆ்ு 
‚்ோனிி் உ்ப ி்ெி க┃் தி் ‘│ , ஏி│ ்தற் 
ோ்ி் தன ‘றைோப்கறப் சகோ்ை │. எமப த│ தன 
ுறகபிு் ெி்ு ிப்ுு ‘┃ு . ‘்தி ‘┃ிு் ‘┃ோண 
ணி│ோ் னிணோ│மைோ . ஏி் றபுை் ெிறனக் ி்திு் 
‘│ ெி்ு ிப்கிணோ│ . ‘ிி் க்ுதிி்ுக் தன்ி் 
்மணோி ‘│ . ‘│ோ் றெ்கிறப் க்ுதிி்ோ│ ்ு 
செோ்கி│கு் உ்ு. 

சதோிி் ுறிு் ‚றை த்கபி்ு ுி்திை் ்க 
‘பி் ‚்ு . ்ி ‚்ோனிி் தோ் ஆ│மணோ ஆ்ி் 
ுு்மக க்ு்கோண எ்ற் தோன்ி் ோி┃ற ிற்ு் 
சகோு்│ னிணோ│மைோோ் . ி┃கபி் ோ்ுனி் ‚்ு 
கப்ற் கோ்தோ்்ூி க் ு்தப்கறப் ‘│ 
ிற்ோ│. ‘ிி் உ்றக் , க்ுதிி்ுக் சோை│தோண 
‘பு சோு்தி் கி்ை்்ை 13 ஆிப் தை்க் ‚ை்சத்ி்ண. 

்னோம ‚் உனறக் ுி் ‘பு ‘ிி் தோ│றி் 
சபி்தோுக். தறகபோ் ்ும த்க ி் ் ்் 
மெ்ி ‚் ‘்் கோன்ிமனம கிறபை│க் , செனிகோ்ை│, 
மதோ│ ்ிப்க் ஆகி்ி் ோி┃கறப றப்ோ│ ைோ ி்ெி ..‘│ 
ிக் ெி் க்ுதிி்தோப│ ்தற , ‘பு று்ு் திுோ் 
உனக் உ│்ு 

 

I. னிணோ│மைோ ைோ ி்ெி தி் ோு 

      ‘) ி்ெி ஆ) ‚்ோனி   ‚) ‚்கினோ்ு   ஈ) ுுி்றன 

II. னிணோ│மைோ ைோ ி்ெி எி│ ்ு் ‘்ன│ ‘│ எ 

fffffffffff 
 ‘) ‘பெி்ோி  ஆ)  ிெோி  ‚) க்ுதிி்தோப│  ஈ) கிஞ│ 

III. னிணோ│மைோ ைோ ி்ெி ்ு் ிறணு்ு ு 

          ‘) மோணோனிெோ, ஆ) ‚ுி ி்ு  ‚) ிி்ி  
          ஈ) மோணோனிெோு்‚ுி ி்ு் 
IV. ‘பு சோு்தி் ‚ை்சத்ி் தை்க் 

      ‘) 13 ஆிப்   ஆ) கி்ை்்ை 13 ஆிப் 

      ‚) 10 ஆிப் ஈ)  12 ஆிப் 

V. னிணோ│மைோ ைோ ி்ெி ‚்ி் ோி┃கறப றப்ோ│ 
           ‘) கிறபை│க், ஆ) செனிகோ்ை│, ‚) மதோ│ ்ிப்க்   

            ஈ) ‚ற ூ்ு்                                                     



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

-3- 

3. ி்வு் ுதியன் ி்ு,அதய ூ்ி் ஒு ்காக் ுு்கி 
எுுக                                                          (5)      

மதோ│்கப்ி் மதோ│ செ்் தபீ்கிக்  ் ி┃கறப ம்ு 
ம│ மோ்ுி்றன.. ? ்மகமோ ோண்ற் தோ│்ு 
ற்க்த்ி்கி்ண ? . கோன│ ம்ு ம│ோமண ு்தோ்கிற் 
திி்ி்கிோ│க். தபீ்கிகறப ‚்கி ி┃கபி் கோ்கறப ‘ி்க 
ம்ு் ்ோ், ‘ற கோ்கறப ம்ு ம│ோமண ுி ற்க 
ம்ு். 

ு்ுக் றனகறப் ோ்ி் செ்ு ி ம்ு் ்த்கோக 
ோண்ற மோ்கிுமதோன ற்க்துகி்ண ்ு ூிணோ் ‘ு 
ு. சணணி் , ெசபிகபி் ி்ு மதோ│ செ்்மதோுூை் தபீ்கி 
்ிகபி் ு்ுக் தோ் ு்க் ம் மோ்கிம ‚்ு். 

தோ│்த்ு மோ ோண்ு ்ெ்ிப்கறப  ீ் ்ு்ு 
ற்க்த்ு்புமதோன் மோ்ு். 

‚்கோண கோப்ற எமப ┃ி் செோ்னிிைனோ். கோ்ி் 
ிறெினி்ு ்தி்கம தபீ்கிக் ம்மோ்கி ிறெி் 
ற்க்துகி்ண. ஆ் , தபீ்கி் ு்ுகறப் கோ்ு ு்ு , ‘் 
மக்ற் ுற்ுிுகிு. ம் மோ்கி் ு்ுகறப் 
செு்ுோ் தபீ்கி் ு்ுகு்ு ிபோக் கோ்ி் ெ்ிற 
ுு் ுற்ுிை ிோு. மோ ி் றப ுற்கனோ். 

             தபீ்கி் ு்ுகறப ம் மோ்கி் ுு்மதோு ‘ற ‘ிக 
உப்ு்ு் செ்கி்ண. மமன பி்ைன ‘ு்் ுறகிமதோு 

தபீ்கி் ு்ுகபி் மக்ற் தோி்ு் கோ்ி் ி│்ு் ெ்ி் 

ுறகிு. ணம, தபீ்கி் ு்ுக் ீ்ை ூப் தி்கி்ண. 

ீ்ை றபமகோ்ி் த் செ்ு ூப்ி் ‚்ு் ‚ன்றக் 
ோ்ுகி்ண. 30 ிகி┃ ெோ்ு் மகோ்ி் ற்க்த்ி்ு் 

தபீ்கிினி்ு செ்ு் ு்ுகறப ிை 40 ிகி┃ ெோ்ு் 
மகோ்ி் ற்க்த்ி்ு் தபீ்கிி் ு்ுக் ‘ிக ூப் 

தி்ு ீ்ை ூப ‚ன்றக் ோ்ுகி்ண. 

 

ுதி-ஆ [ எுுத் ] 

 

SECTION t B [ WRITING ]  MARKS t [14] 
 

4  .ீ ோு் துிி் சதோு ்ுறண  ‘ற்ு் ோு 

    ்ோ்ு்ுற ‚்ு│்ு் கி் ுுக.                 (6)           
                              ‘்னு 

    ிி்ிற் த்து்ுோ் ிறப் ்றக் ுி்ு  

‘ூ│ ்து்ு் கி் ுுக. 
 

    [உ் க┃: ‘.திறூை் /‘.ூ்தோற 15. ஞோணெ்த்│ ச, 

ினோ்ூ│, செ்றண-4 ] 
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5. ி்வுவவ்ு் எகது் ஒு ுதினி் ுி்ுகய் 

தகா்ு க்ுயப எுு                                       (8)                   

 

‘)  ்ுறப- சதகி ் மதோ்ுப்ு - ்க்ச்க்- 

ெோறனிிகறப் தி்த்ோற- ெோறன ித்ுகபி் உ│ு- ு்ு் 
ிறக் - ெ்ை் ணோ்்- ிுறப. 
  

ஆ ்ுறபt த்தோு t ோ│கு்ு ம்ிண- எு்க் t
க்ிறிை ெி்ு -  ோ│ ப│்ெி -   ோ்ி் ப│்ெி - 
ிுறப. 
 

‚. ்ுறப tஊைக்க்  t செ்ி்ோ்tசோறன்கோ்ெிt
சோறன்சோை│ு-‚ற்- ெூக றப்ப்க்- த் t- 
த்து்ு் ற   - ிுறப. 

 

ுதி - இ [ இ்கண் ] 

SECTION t C [ GRAMMAR ]  MARKS t [15] 
 

 

6 . ொ்ு துக  (எயவகனு் ூ்ு்ு ந்ு்)               (3)              

I. ச┃ிறன்சதசப்ெ் 

     ‘. தோிதோ்ு  ஆ.்னத்ு   ‚.‘கிகிபி  ஈ. ெிிோ் 

II. . எபகோப்ுு்க் 

       ‘. எப     ஆ. ்து   ‚.  சகப்    ஈ. ‘்றோ│ 
III. சதோுசோி 

       ‘. ோ்   ஆ. ‘்ோ் ‚. ஆிோ்   ஈ. சத┃ோ்  
  IV.   ுி்ு ிறண்ு 

       ‘) செ் மகோற  ஆ) ்ன ோ்  ‚) தி்ோ்  
        ஈ) ‘் ‚ணி் 

  V .ச┃ிறன ிறண்ு 

        ‘) தி்ோ் ஆ) தை் தோ│்ோ்  ‚) ோ  ஈ) ் ோ்  

 

7.   ிப்ுக [எயவகனு் ூ்ு்ு ந்ு் ]                     (3)             

                                 

I. எ செோ் ்றண ்ு் உ│்ோு ண்ு 
‚ணோண்ற் உ│்ுு __________ ஆு்.. 

 ‘ ) ஆுசத│  ஆ) ‚ணசோி   ‚) ‚ண்ுி்் 

 ஈ) ்னிண் 

II. ின் ்து ____________. 

      ‘. ு் ் ெோ│் ‚ை்   ஆ. றன் றன ெோ│்   

              ‚ை் ‚. கைு் கை் ெோ│் ‚ை்     ஈ. கோு்கோு  ெோ│்  

               ‚ை்  

III. ிறை fffffffffறக்து். 

         ‘ )ஆு   ஆ) ு  ‚ ) ்ு     ஈ ) ்ு 
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IV. ச்ெி ிறப க│் ்தி் உ்ப  ிறப ்த் சதோ் 

__________ 

      ‘ .து     ஆ. து்ூ்ை்   ‚.ூ்ை்     ஈ. ┃றெ                                      

V. ுி்தோ் எ தோறன ீ்கி ்சோ தோறன் ுி்து fffffffff 
 ‘ ) ‚ண்ுி்் ஆ) எ்சோி சதோு்செோ்    
 ‚) சதோு   ஈ) ுி்ு ிறண்ு 

 

8. ூினவாு தெ்க (எயவகனு் ூ்ு்ு ந்ு் )      (3)                 

                                       

I. .ச்சைு்ு  (   ிிிறண்ூு  ) 

          ‘. ‚ணிக்       ஆ. ஆிீை்  ‚. ்சணோ்ிப்ை் 

         ஈ. ‘ி ‘கப் ோ். 

II.  ு்தோ்கி (‘றெ தி┃்ு  ோ்தோு ூு ) 

‘. ிறப ம│ ம│ t ுபிோ்கோ்        ஆ. ம│ ம│ ம│ t      
மோ்கோ்   ‚. ிறப ிறப ம│ t கிப்கோ்     

  ஈ. ம│ ிறப ம│  -ூிப்கோ் 

III.  தோறன (ெ┃ோணற் சதோ்ுக.) 
          ‘. ு ு்    ஆ.கறப ு்்   ‚.கி்ு ‘க்் 

           ஈ. ி்தி செ்் 

IV.  ெிுற+ஏறை  ( மெ│்ு ுுக ) 

          ‘. ெிு ஏறை    ஆ .ெிுற ஏறை   ‚ .ெி்மோறை  ஈ . ெி்மோறை 

V. ‚றன ( ‘பு்த்ு் சத│ மெ│்ு ுுக ) 
           ‘. ச்ிறன  ஆ. க்ிறன  ‚. தோெிறன   ஈ. ெி்ிறன 

 

9. இ்கண் ுி்ு எுுக. (எயவகனு் ூ்ு)                (3)  

                                                                                       

I. ு்தோ│்ு் ு்தோ ு்தோ்கி் ு்தோ│்ு் 
       ு்தோ ூஉ் ற. 

                ‘. எ ிக்த் ு்ச்தோ     ஆ. தன ிக்த் ு்ச்தோ 
                  ‚. ‚ ிக்த் ு்ச்தோ      ஈ. ெி்ி் ச்தோ 

II. ூ்ு ‘ிகபோ் ‘ற் ச் தோ 
            ‘. ‚்ணிறெ ச்தோ.   ஆ. ு் ச்தோ.  ‚. ம┃றெ ச்தோ   

                ஈ. ெி்ி் ச்தோ                                         

III. க்சதோ் 

              ‘. ின் சதோுு்  ஆ.ிறப் சதோ்   

        ‚ ்க் னிமோ│  ஈ. ெிுசதோுு 

IV. ச் ‚்ிோ 
            ‘.ிறெமோு ிறெ மெ│் ு│்ெி      ஆ. ிறெமோு தி மெ│்  

                   ு│்ெி ‚.தி்மோு ிறெ மெ│் ு│்ெி     ஈ. ுுி்றன 

 

V. ‘க்ிறிு் ு்ிறிு் ‚ை் சதுண 

                 ‘. றக்கிறப   ஆ. சத்ிற   ‚. றக்கிறப்  

                     சத்ிற்     ஈ.ுுி்றன 
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10.  ெ┃னா ததாடயப் கத│ு தெ்க (எயவகனு் ூ்ு )      (3)   

                                                                                                                        

I. ‘. க்ெிறன ்து மோ்் ிகோப். 

         ஆ  க்ெிறன ்து ி┃் ிகோப். 

         ‚  க்ெிறன ்து  சகு் ிகோப்.  

          ஈ க்ெிறன  ்து  ‚்ு் ு│்ெி. 
 

II. ‘. தி்தக் 2 ி ் 6 ி றப ோறன 

         ஆ.. தி்தக் 2 ி ் 6 ி றப ்தோு 

         ‚ . தி்தக் 2 ி ் 6 ி றப ்தக் 

         ஈ.  தி்தக் 2 ி ் 6 ி றப ‚பு 

 

III. ‘. ி்மகோ│ செச்ு  கப்ற 
        ஆ.. ி்மகோ│ செச்ு  ோறக. 
        ‚  ி்மகோ│ செச்ு  ு்றத. 
         ஈ. ி்மகோ│ செச்ு  ச்ெி  
 

IV. ‘.  ஈ்ி ்ெீபோ் றண ‘ிக் ோ்ெீபோ் ு ச்தோ 
       ஆ.ஈ்ி ்ெீபோ் றண ‘ிக் ோ்ெீபோ் ு ஆெி┃்தோ.. 
        ‚. ஈ்ி ்ெீபோ் றண ‘ிக் ோ்ெீபோ் ு.்ெி்தோ  . 
        ஈ. ஈ்ி ்ெீபோ் றண ‘ிக் ோ்ெீபோ் ு கனி்தோ  

 

V. . ‘.செ்றப ‘ு து் ு செோ் ‚ன்க் 

         ஆ. செ்றப ‘ு து் ு சதோ் ‚ன்க் .. 

        ‚. செ்றப ‘ு து் ு ‘ி ‚ன்க் 

          ஈ.செ்றப ‘ு து் ு ோ்ு ‚ன்க்  

 

 

ுதி- ஈ [ இ்கின் / தநி்்ாடூ் ] 

          SECTION t D [ LITERATURE / TEXT BOOKS ]  MARKS t [36] 

 

11. தி்் உறபறை் துிற் தி்ு ‘் ‘ிி் கோு் 

ிணோ்கு்ு ிறை  க.                                   (5)                
மறை்மத்ு்ு் க்ுகமப உி│ோி ்ோு் 

‘்க்ுகறப சபிிு் சோி் ற் ‚்ிறோ 
‚ை்ற் சதுகி்ண.மத்ு்கறனி் ச்ிசத னிறோண 

க்ுக் மற ஆிு் ‘்ற மக்ைோ│ திி்ு் றகி் 

மதெ்ச┃் ம்ு்.மத்ெோப┃் ச்ெிமன உ்ப 

க்ுக்மக்த│க் ச்ெிமன தோ ம்ு்.‘்ு சோி 
கிோக உ்பு. மது் சோி ‘கிோகு்சபிோகு் 

ெி்கன்ோகுி்க ம்ு் . ‘கி செோ்கபோ் 

‚ணிறோகு் பிறோகு் ெி்கன்ோகு் ்தோகு் 

க்ற உ│் ்னு ெி் சோிறை.செோ்கி் றி் 

‘்செோ்ு்ு ணி்சதோு் ணி மக் தி்கி்ண 
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.ணம ற் செோ்ன ிறண்கிமோமோ ‘ற் சபிோக் 
கோன் ‘ி்ு செோ்ன ம்ு். 

 

I. மறை்மத்ு்ு ு  உி│ோி ? 

II.  மறை்மத்ெி் ‚்ிறோ ‚ை்ற் சதுண ோற? 

III. மது் சோி ்ோு ‚்க ம்ு்? 

IV. செோ்ன ிறண்தற ்ோு செோ்ன ம்ு்? 

V. ‚்த்ி்ு ் றன்சதோ்ு க. 
 

  12. ி்வு் தெ்ு் ுதியன் ி்ு அத் அினி் காு்  
      விா்கு்ு வியடனி                                           (4)  
                                     

qோி் கறைி ுோ ு்க 
ஆி் கறைி ச்ுுை் ோ்் 
‘்சத் ு்றண ஆிி் ி்மோ் 
சத்சத│ ுகோசப் திமr 

 

I. ‚்செ்பிக் ‚ை் சத் ூ் 
‘)சத┃ ுபோ்   ஆ)ெின்திகோப்  ‚)ி்தோ  
ஈ)க்தபோோ் 

II. ஆபோ்்ெி ிற ‘ி்ு ‘்னு ‘ி்│ 
 ‘) க்கி   ஆ) மகோன்    ‚) து    ஈ ) ீி ிை்க் 

III. ஆிி் ி்மோ்  
   ‘) தோ்ி்   ஆ)மெோ்  ‚)ுீி மெோ்  ஈ)ீி ிை்க் 

IV. ுகோ│ ் ஊ│ ்│ 
‘)க்கி   ஆ)மகோன்   ‚ )ுீி மெோ்  
 ஈ) ீி ிை்க் 

    

 13.ி்வு் ு்ா்கய் ெ┃னா ெ│ீகா் ிப்ுக.       (2)            

                                                                     

I. qஎு்க் fffffffffபனோ் எு்க் 

    உி┃ு்fffffffff..து்.r 
II. qஞோன் கிு்fffffffff..கோன் 

    கி ffffffff.செி்.r 
 

 14. எயவகனு் இப்ு தெ்ு் விா்கு்ு வியடனி.  (8)            
                                                                                

I.  ோோ│்ு் ுி்மனோ் ்ு ோபெ│ ்ுண ோற ? 

II.  ுக் ‚போறண் க்ைற் தி் ற் ுி்ு 

ுுக. 
III. .ி்ு் மகோ்ு ‚றணிை் ஆ்ோ│ ம்ுு ோு ? 

IV.  ்ிறி் ்ம்ைணோ│ கோ்ு் ‘க்் கோ்ெிகறப  

ி┃.. 
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  15. எயவகனு் இப்ு  உயபயட விா்கு்ு வியடனி.  
  (10) 

 

I. ி் சோிி் ‚ன்க் ெி்றத ுுக. 
II. கோ்ிிகபி் ‘ி ிுறன்மதோ│ ுி்ு ுுக. 
III. ‚போனி்க┃் உி┃ப்க் த்ி க்ுகறப ுுக... 
IV. ‘ுற்ு் த்ி ிின்கி செ்ிக் ோற?. 

V. சத் ்மண்்ி்ு் றைோக ‚்தற ுி்ு் 
சத┃ோ│ ூிண ோற? 

 

   16 மு் எ்ு த்ி் ுற்தோை் க்ுறப ுுக:      (7) 
                                                                                

I. ‘ி்ப் t கற்ு்க்  
II. ‘மோ்ிோெ த்ி┃் ெோ் திக் 

III. ‘்ோி் கி் 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


