
 

 

               பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் ( புதிய பாடத்திடட்ம்) 

                    இயல் - ௨   சிந்தனை விைாக்கள் 

 

பலவுள் ததரிக. 

 

1) மூசச்ுப்பயிற்சியய உடனலப் பாதுகாத்து வாழ்நானள நீட்டிக்கும் எை்று 

கூறியவர ்

      அ) ஔனவயார ்         ஆ) திருவள்ளுவர ்         இ) திருமூலர ்

2) வாயு வழக்கம் அறிந்து தசறிந்தடக்கில் 

   ஆயுள் தபருக்கம்உண் டாம் - எை்று பாடியவர ்

       அ) திருவள்ளுவர ்       ஆ) ஔனவயார ்           இ) கம்பர ்

3) காற்று யமற்கிலிருந்து வீசும்யபாது இவ்வாறு அனழக்கப்படுகிறது 

      அ) யகானட               ஆ) தகாண்டல்            இ) வானட 

4) வண்தடாடு புக்க மணவாய்த் ததை்றல் - இத்ததாடர ்இடம்தபற்ற நூல் 

      அ) புறநானூறு           ஆ) அகநானூறு            இ) 

சிலப்பதிகாரம் 

5) கிழக்கிலிருந்து வீசும் காற்றிை் தபயர ்

      அ) தகாண்டல்            ஆ) ததை்றல்               இ) வானட 

6) வளிததாழில் ஆண்ட உரயவாை் மருக - இத்ததாடரில் காற்னறக் 

குறிக்கும் தசால் 

      அ) உரயவாை்             ஆ) வளி                    இ) மரு 

7) தபாருத்துக. 

     அ) கிழக்கு   - 1.வானட 

     ஆ) யமற்கு   - 2. ததை்றல் 

     இ) வடக்கு   - 3.குடக்கு 

     ஈ) ததற்கு    - 4.குணக்கு 

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

8) தசாக்கநாதப் புலவர,் பத்மகிரிநாதரிடம் தூது அனுப்பிய தபாருள் 

       அ) ததை்றல்             ஆ) காற்று                  இ) வண்டு 

8) பருவக்காற்றிை் பயனை உலகிற்கு உணரத்்தியவர ்

       அ) தகாலம்பஸ்           ஆ) ஹிப்பாலஸ்            இ) காஸ்பாரட் ்

9) வளி மிகிை் வலி இல்னல - எை்று பாடியவர ்

       அ) ஐயூர ் முடவைார ்       ஆ) மதுனர இளநாகைார ்   இ) 

ஔனவயார ்

10) ததை்யமற்குப் பருவக்காற்று வீசும் காலம் 

       அ) அக்யடாபர-் டிசம்பர ்      ஆ) ஜூனல - அக்யடாபர ்    இ) ஜூை் - 

தசப்டம்பர.் 

11) அக்யடாபர ்முதல் டிசம்பர ்வனர வீசும் பருவக்காற்று 

        அ) ததை்யமற்குப் பருவக்காற்று  ஆ) வடகிழக்குப் பருவக்காற்று 

       இ) ததை்கிழக்குப் பருவக்காற்று 

12) இந்தியாவிற்குத் யதனவயாை ...... விழுக்காடு மனழயளவினைத் 

ததை்யமற்குப் பருவக்காற்றுத் தருகிறது. 

      அ) எழுபது                      ஆ) எண்பது                   இ) 

அறுபது 



 

 

13) கடுங்காற்று மணனலக் தகாண்டு வந்து யசரக்்கிறது எை்று காற்றிை் 

யவகத்னதப் பாடியவர ்

      அ) ஐயூர ் முடவைார ்          ஆ) மூலங்கிழார ்             இ) 

இளநாகைார ்

 

14) உலகக் காற்றானல மிை் உற்பத்தியில் இந்தியா தபற்றுள்ள இடம் 

      அ) முதலிடம்          ஆ) மூை்றாமிடம்       இ) ஐந்தாமிடம் 

15) இந்தியாவில் காற்றானல மிை் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிப்பது 

      அ) யகரளா            ஆ) தமிழ்நாடு         இ) சீைா 

16) உலகியலயய அதிகளவு மாசுபடுத்தும் நாடுகளில் இரண்டாமிடம் 

வகிக்கும் நாடு 

      அ) இந்தியா           ஆ) சீைா             இ) கியரக்கம் 

17) இந்தியாவில் மிகுந்த உயிரிழப்னபத் தரும் காரணங்களில் ஐந்தாம் 

இடம் தபறுவது 

      அ) நீர ்மாசு            ஆ) நில மாசு         இ) காற்று மாசு 

18) கூற்று 1: காற்று மாசிைால் குழந்னதகளிை் மூனள வளரச்ச்ி 

குனறவதாக UNICEF ததரிவித்துள்ளது. 

   கூற்று 2: ஓயசாை் படத்தில் ஓடன்ட ஏற்படுவதற்குக் காரணம் 

குளிரப்தைப் தபட்டி. 

       அ) கூற்று 1 சரி 2 தவறு  ஆ) கூற்று 1,2 சரி   இ) கூற்று 1 தவறு 2 சரி 

19) குயளாயரா புயளாயரா காரப்ைிை் ஒரு மூலக்கூறு......... ஓயசாை் 

மூலக்கூறுகனளச ்சினதத்துவிடும். 

      அ) ஒரு இலடச்ம்          ஆ) பல இலடச்ம்    இ) ஒரு யகாடி 

20) உலகக் காற்று நாள் தகாண்டாடப்படுவது 

      அ) ஜூை் 13              ஆ) ஜூை் 14        இ) ஜூை் 15 

21) உனரநனடயும் கவினதயும் இனணந்து யாப்புக் கடட்ுகளுக்கு 

அப்பாற்படட்ு உருவாக்கப்படும் கவினத 

      அ) புதுக்கவினத           ஆ) மரபுக் கவினத   இ) வசைகவினத 

22) கூற்று 1: பாரதியார ் யகலிசச்ித்திரம் - கருத்துப்படம் யபாை்றவற்னற 

உருவாக்கிைார.் 

கூற்று 2: பாரதியார ் இந்தியா, சுயதசமித்திரை் ஆகிய இதழ்களிை் 

துனண ஆசிரியராகப் பணியாற்றிைார.் 

  அ) கூற்று 1 சரி 2 தவறு   ஆ) கூற்று 1,2 சரி    இ) கூற்று 1 தவறு 2 சரி 

23) தமதுவாக, நல்ல லயத்துடை் தநடுங்காலம் நிை்று வீசிக்தகாண்டிரு- 

இத்ததாடரில் லயத்துடை் எை்ற தசால்லிை் தபாருள் 

      அ) தமதுவாக             ஆ) யவகமாக        இ) சீராக 

24) ப்ராண - ரஸம் எை்ற தசால்லிை் தபாருள் 

      அ) உயிரவ்ளி            ஆ) காற்றுவளி        இ) இயற்னகவளி 

25) பத்துப்பாட்டில் குனறந்த அடிகனள உனடய நூல் 

      அ) மதுனரக்காஞ்சி       ஆ) முல்னலப்பாடட்ு    இ) 

குறிஞ்சிப்பாடட்ு 

26) முல்னல நிலத்திற்குரிய பூ 

      அ) தகாை்னற           ஆ) குருந்தம்           இ) பிடவம் 

27) தபாருதத்ுக 



 

 

     அ) யநமி    - 1) யதாள் 

     ஆ) யகாடு   - 2) தூவி 

     இ) தூஉய்   - 3) சங்கு 

     ஈ) சுவல்     - 4) மனல 

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

 

28) முல்னல நிலத்திற்காை தபரும்தபாழுது 

       அ) கார ்           ஆ) மானல          இ) எற்பாடு 

29) புலம்தபயரந்்த தமிழரக்ள் பற்றிய முதல் புதிைம் 

       அ) கடற்கூத்து     ஆ) புயலும் மனழயும்  இ) புயலியல ஒரு யதாணி 

30) கஜா புயலிை் தபயனரத் தந்த நாடு 

       அ) இந்தியா       ஆ) இலங்னக         இ) தாய்லாந்து 

31) வட இந்தியப் தபருங்கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்குப் தபயர ்

னவக்கும் நனடமுனற ததாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

       அ) 2000           ஆ) 2004              இ) 2002 

32) ஆஸ்தியரலியாவிை் கிழக்குக் கனர, ஹாவாய் தீவுகனளத் தாக்கும் 

புயல்கள் 

       அ) இடம்புரிப் புயல் ஆ) வலம்புரிப் புயல்  இ) கீனழப் புயல் 

33) இருதபயதராடட்ுப் பண்புத்ததானகக்குச ்சாை்று 

      அ) கரும்பு திை்றாை்  ஆ) தாய்யசய்       இ) சானரப்பாம்பு 

34) நாை்காம் யவற்றுனம உருபும் பயனும் உடை்ததாக்க ததானகக்குச ்

சாை்று 

      அ) யதரப்்பாகை்       ஆ) வட்டித்ததாட்டி   இ) தமிழ்த்ததாண்டு 

35) முறுக்கு மீனச வந்தார ்எை்பது 

      அ) அை்தமாழிதத்தானக ஆ) உவனமத்ததானக இ) 

இருதபயதராடட்ுப் பண்புத்ததானக 

36) உவனமக்கும் தபாருளுக்கும் இனடயில் உவமஉருபு மனறந்து வருவது 

       அ) உம்னமத்ததானக      ஆ) உவனமத்ததானக    இ) 

பண்புத்ததானக 

37) கீழ்வருவைவற்றுள் பண்புத்ததானக அல்லாத தசால் எது ? 

       அ) தசங்காந்தள்          ஆ) வட்டித்ததாட்டி        இ) மலரக்்னக 

38) ததானகநினலத் ததாடர ்வனககள் 

       அ) ஆறு                 ஆ) ஐந்து                இ) எடட்ு 

39) எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீடட்ல் எை்னும் அளவுப்தபயரக்னளத் 

ததாடரந்்து வருவது 

      அ) பண்புத்ததானக      ஆ) உம்னமத்ததானக      இ) 

உவனமத்ததானக 

40) ததானகநினலத்ததாடர ் அல்லாத யவறு தசாற்கள் மனறந்து நிை்று 

தபாருள் தருவது 

      அ) உவனமத்ததானக  ஆ) யவற்றுனமத்ததானக இ) 

அை்தமாழிதத்தானக  

 

வினடகள் : 

1) இ       21) இ 



 

 

2) ஆ       22) அ 

3) அ       23) இ 

4) இ       24) அ 

5) அ       25) ஆ 

6) ஆ       26) இ 

7) இ       27) ஆ 

8) ஆ       28) அ 

9) அ        29) இ 

10) இ       30) ஆ 

11) ஆ       31) அ 

12) அ       32) ஆ 

13) இ       33) இ 

14) இ       34) இ 

15) ஆ       35) அ 

16) அ       36) ஆ 

17) இ       37) இ 

18) ஆ       38) அ 

19) அ       39) ஆ 

20) இ       40) இ 

 

குறுவிைாக்கள் : 

 

1) வாழ்நானள நீட்டிக்க திருமூலர ்கூறும் வழி யாது ? 

2) காற்றிை் பல்யவறு தபயரக்ள் யானவ ? 

3) ஊனதக்காற்று - குறிப்பு வனரக. 

4) ஔனவயார,் வாயுதாரனண எை்னும் அதிகாரத்தில் கூறியுள்ள தசய்தி 

யாது ? 

5) காற்று மாசிைால் குழந்னதகளுக்கு ஏற்படும் யநாய்கள் யானவ ? 

6) ஓயசாை் படலம் பாதிப்பனடயக் காரணம் எை்ை ? 

7) ததை்யமற்குப் பருவக் காற்றிை் பயை்கள் யானவ ? 

8) வசைகவினத - குறிப்பு தருக. 

9) பாரதியார ்ஆசிரியராக பணியாற்றிய இதழ்கள் யானவ ? 

10) விரிசச்ி யகடட்ல் எை்றால் எை்ை ? 

11) முல்னல நிலத்திற்குரிய முதற்தபாருள்கள் யானவ ? 

12) முதுதபண்டிர ்தனலவினய எவ்வாறு ஆற்றுப்படுத்திைர ்?  

13) முல்னலப்பாட்டிை் பாவனக, ஆசிரியர ்குறித்து எழுதுக. 

14) உருபும் பயனும் உடை்ததாக்க ததானக எை்றால் எை்ை ? 

15) ததானகநினலத் ததாடரிை் வனககனள எழுதுக. 

16) யவற்றுனமத் ததானகனய விவரிக்க. 

17) அை்தமாழித்ததானக எை்றால் எை்ை ? 

18) இருதபயதராடட்ுப் பண்புத்ததானக - குறிப்பு தருக. 

19) வினைத்ததானக எவ்வாறு அனமயும் ? 

20) உம்னமத்ததானக எந்ததந்த அளவுப்தபயரக்னளத் ததாடரந்்து வரும் ? 

 



 

 

சிறுவிைாக்கள் : 

 

1) இலக்கியங்களில் காற்று எவ்வாதறல்லாம் சிறப்பிக்கப்படுகிை்றது ? 

2) கியரக்க அறிஞர ்ஹிப்பாலஸ் குறித்து எழுதுக. 

3) காற்று மாசனடவதற்காை காரணங்கள் யானவ ? 

4) காற்று எவ்வாதறல்லாம் வீச யவண்டும் எை்று பாரதியார ்பாடியுள்ளார ்? 

5) பாரதியாரிை் பை்முக ஆற்றல்கனளத் ததாகுத்ததழுதுக. 

6) தனலவை் வருனக குறித்து முதுதபண்டிர ்விரிசச்ி யகடட்ு கூறியது யாது ? 

7) பண்புத்ததானக, இருதபயதராடட்ுப் பண்புத்ததானக விளக்குக. 

8) ததானகநினலத் ததாடர ்எை்றால் எை்ை? சாை்று தந்து விளக்குக. 

 

 

 

தநடுவிைாக்கள் : 

 

1) மரம் தரும் வரம் காற்று எை்பனத நும் பாடப்பகுதி வழிநிை்று விளக்குக. 

2) காற்று நாை்கு தினசகளில் வீசும்யபாது தபறும் தபயரக்னள விவரிக்க. 

3) இடம்புரிப் புயல், வலம்புரிப் புயல் குறித்து விளக்குக. 

 

தயாரிப்பு : 

          எஸ். தஜயதசல்வை் 

           தி.ஆ.யமைினலப் பள்ளி,  

            திருவினடமருதூர.்        

              9443740120 


