
மாதிரி வினாத்தாள் – 2019-20 

வகுப்பு :  10                                                                                 பாடம் : தமிழ் முதல் தாள் 

கால அளவு  :15 நிமிடம் + 2.30 மணி நேரம்                        மதிப்பபண்கள் : 100 

(பெய்யுள், உரரேரட) 

பகுதி – I 

மதிப்பபண்கள் : 14 

பலவுள் பதரிக.         (14X1=14)    

1.  காசிக்காண்டம் என்பது – 

 அ. காசி நகரத்தின் பபருமைமைப் பாடும் நூல் ஆ. காசி நகரத்தின் ைறுபபைர் 

 இ. காசி என்ற புலவர் பமடத்த நூல்  ஈ. காசி நகரத்திற்கு வழிப்படுத்துவது 

2.   பதால்காப்பிைம் குறிப்பிடும் இமைக்கருவி- 

 அ. ஜால்ரா    ஆ. உறுமி 

 இ. பமற    ஈ. நாகசுரம் 

3.  இமடக்காடனாரின் பாடமல இகழ்ந்தவர் . . . 

இமடக்காடனாரிடம் அன்பு மவத்தவர் . . . .  

அ. அமைச்ைர், ைன்னன்  ஆ. அமைச்ைர், இமறவன் 

இ. இமறவன், ைன்னன்  ஈ. ைன்னன், இமறவன் 

4 . பஜைகாந்தன் பமடப்புகளில் ைாகித்திை அகாபதமி விருதுபபற்ற நூல் – 

 அ. ைாருக்காக அழுதான்  ஆ. சில நநரங்களில் சில ைனிதர்கள் 

 இ. உன்மனப் நபால் ஒருவன் ஈ. ஒரு நடிமக நாடகம் பார்க்கிறாள் 

5. பைய்க்கீர்த்திகள் – 

 அ. புலவர்களால் எழுதப்பட்டுக் கல்தச்ைர்களால் கல்லில் பபாறிக்கப்பட்டமவ 

 ஆ. ைக்களின் எண்ணங்களாகப் புகழ்ந்து பாடப்பட்டமவ 

 இ. இலக்கிைங்களாக ஓமலயில் எழுதப்பட்டமவ 

 ஈ. புகமைப் பரப்பும் வமகயில் துணியில் எழுதப்பட்டமவ 

6.  பெய்தி 1–ஒவ்நவார் ஆண்டும் ஜூன் 15ஐ உலகக் காற்று நாளாகக் பகாண்டாடி வருகிநறாம். 

     பெய்தி 2 – காற்றின் ஆற்றமலப் பைன்படுத்திக் கடல்கடந்து வணிகம்பைய்தவர்கள் தமிைர்கள். 

 அ. பைய்தி 1 ைட்டும் ைரி  ஆ. பைய்தி 1 ைரி, 2 பைய்தி 2 தவறு 

 இ. பைய்தி 2 ைட்டும் ைரி  ஈ. பைய்தி 1 ைரி, 2 பைய்தி ைரி 

7.  காலக்கணிதம் கவிமதயில் இடம்பபற்ற பதாடர் -   

 அ. இகழ்ந்தால் என்ைனம் இறந்துவிடாது  ஆ. என்ைனம் இகழ்ந்தால் இறந்துவிடாது 

 இ. இகழ்ந்தால் இறந்துவிடாது என்ைனம்  ஈ. இறந்துவிடாது இகழ்ந்தால் என்ைனம் 

8.  “இன்னறும் பாப்பத்நத! எண்பதாமகநை!’’ – இவ்வடியில் பத்தும் எட்டும் என்பன 

 அ. ைங்க இலக்கிைங்கள்  ஆ. காப்பிை இலக்கிைங்கள் 

 இ. அற இலக்கிைங்கள்  ஈ. சிற்றிலக்கிைங்கள் 

9.  பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளுக்குப் பபாருத்தைான தமலப்பு எது?  
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குறிப்பு : 1) கண்காணிப்புக் கருவி, அமைவு நிகழும் பக்கம் தன் பார்மவமைத் திருப்புகிறது. 

2)திறன்நபசியில் உள்ள வமரபடம் நபாக்குவரத்திற்குச் சுருக்கைான வழிமைக் காண்பிக்கிறது. 

அ. இமணைம்   ஆ. ைடிக்கணினி 

இ. கணினி    ஈ. பைைற்மக நுண்ணறிவு 

பாடரலப் படித்துப் பின்வரும் வினாக்களுக்கு (10, 11, 12, 13, 14) விரடதருக.  

"வண்ணமும் சுண்ணமும் தண்நறுஞ் ைாந்தமும் 

பூவும் புமகயும் நைவிை விமரயும் 

பகர்வனர் திரிதிரு நகர வீதியும்; 

பட்டினும் ையிரினும் பருத்தி நூலினும் 

கட்டு நுண்விமனக் காருகர் இருக்மகயும்; 

தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும்’’ 

10.   நைலுள்ள பாடலடிகள் இடம்பபற்ற நூல் எது? 

    அ. நற்றிமண   ஆ. சிலப்பதிகாரம்  

இ. புறநானூறு   ஈ. குறுந்பதாமக 

11.  'காருகர்' – என்பதன் பபாருள் - 

    அ. தருபவர்      ஆ. பபறுபவர்     

இ. பநய்பவர்   ஈ. விற்பவர் 

12.  பாடலில் அமைந்துள்ள நைாமனச் பைாற்கள் – 

    அ. பகர்வனர், பட்டினும்   ஆ. காருகர், துகிரும்   

இ. பட்டினும், ையிரினும்   ஈ. நூலினும், அகிலும் 

13. இப்பாடலில் காணப்படும் நறுைணப் பபாருள் - 

 அ. துகிர், தூசு  ஆ. ஆரம், அகில் 

 இ. சுண்ணம், அகில்  ஈ. பட்டு, பருத்தி 

14.  பாடலில் அமைந்துள்ள எதுமகச் பைாற்கள் – 

    அ. பட்டினும், கட்டு   ஆ. தூசும், துகிரும்  

இ. ஆரமும், அகிலும்  ஈ. ையிரினும், நூலினும் 

பகுதி –II 

மதிப்பபண்கள் : 20 

பிரிவு-1 

எரவநேனும் ஐந்தனுக்கு இரண்டு வரிகளுக்குகு மிகாமல் விரடேளிக்க.   (5x2=10) 

15. 'இைந்திர ைனிதன் பபப்பர்' குறித்து ஏநதனும் இரண்டு கருத்துகமள எழுதுக. 

16. வள்ளல்கமள இலக்கிைங்கள் நபாற்றிைமைக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் எழுதுக. 

17. தமிழ்நாட்டு பநல்வமககள் சிலவற்மறக் குறிப்பிடுக. 

18. தானிைம் ஏதும் இல்லாத நிமலயில் விமதக்காக மவத்திருந்த திமனமை உரலில் இட்டுக் 

   குற்றிபைடுத்து விருந்தினருக்கு விருந்தளித்தாள் தமலவி என்பது இலக்கிைச் பைய்தி. 

   விருந்நதாம்பலுக்குச் பைல்வம் ைட்டுநை இன்றிைமைைாத ஒன்றா? உங்கள் கருத்து ைாது? 

19. நான் எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுதலும் அதற்குரிை காரணமும் உண்டு – இத்பதாடமர இரண்டு  

   பதாடர்களாக்குக. 
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20. விமடக்நகற்ற வினா அமைக்க.                                                                                          

அ) பன்பனடுங்காலைாக ைக்களால் விரும்பப்படும் ைரபார்ந்த கமலகளில் ஒன்று கரகாட்டம். 

ஆ) உண்மைைான பைல்வம் என்பது பிறர் துன்பம் தீர்ப்பதுதான். 

21. பல்துமற வளர்ச்சியில் பைாழிபபைர்ப்பின் பங்கிமனக் குறிப்பிடுக.   

 

பிரிவு-2       (5x2=10) 

எரவநேனும் ஐந்தனுக்கு இரண்டு வரிகளுக்குகு மிகாமல் விரடேளிக்க.  

(28 ஆவது வினாவிற்குக் கட்டாேமாக விரடேளிக்க.) 

22.  உயிர்கள் உருவாகி வளர ஏற்ற சூைல்களாக, பரிபாடல் குறிப்பிடுவன ைாமவ? 

23.  பபாருளுக்நகற்ற அடிமைப் பபாருத்தி எழுதுக. 

உயிமரவிடச் சிறப்பாகப் நபணிக் காக்கப்படும் நச்ைப் படாதவன் பைல்வம் 

ஊரின் நடுவில் நச்சுைரம் பழுத்தது நபான்றது ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் நைன்மை 

விரும்பப்படாதவர் பைல்வம் உயிரினும் ஓம்பப் படும் 

ஒழுக்கத்தின் வழி உைர்வு அமடவர் நடு ஊருள் நச்சு ைரம் பழுத்தற்று 

24.  "காய்ைணி ைாகு முன்னர்க் காய்ந்பதனக் காய்ந்நதன்" என்னும் பதாடரில் உள்ள உவமை உணர்த்தும்  

கருத்து ைாது? 

25.  "ைன்னி அரசிருந்த ைண்ணுலகப் நபரரநை! 

   பதன்னன் ைகநள! திருக்குறளின் ைாண்புகநை! " 

   ைண்ணுலகப் நபரரசு …………., பதன்னன் ைகள்……………, திருக்குறளின் ைாண்புகழ்………… 

   மூன்று இடங்களுக்குைான ஒநர விமட என்ன? பாடலின் ஆசிரிைர் ைார்? 

26.  பரஞ்நைாதிமுனிவர், திருவிமளைாடற்புராணம் தவிர்த்து இைற்றிை நவறு நூல்கள் இரண்டிமன எழுதுக.  

27.  காலக் கழுமத கட்படறும்பானதும் கவிஞர் பைய்வது ைாது? 

28.   ‘பெேற்ரக' எனத் பதாடங்கும் திருக்குறமள எழுதுக. 

பகுதி– III 

மதிப்பபண்கள் : 50 

       பிரிவு -1      (3X5 =15) 

எரவநேனும் மூன்றனுக்கு பத்து வரிகளுக்கு மிகாமல் விரடேளிக்க. 

29.  விருந்மத எதிர்பகாள்ளும் தன்மை குறித்துக் குறுந்பதாமகயும் பகான்மறநவந்தனும் பதிவு பைய்துள்ள 

கருத்துகள் ைாமவ? 

30.  பஜைகாந்தனிடம் பதாடுத்த நகள்விகள் இரண்டிமனயும், அதற்கு அவர் பகாடுத்த பதில்கள் 

இரண்டிமனயும் எழுதுக. 

31.  பைாழிபபைர்ப்மபக் கல்விைாக்குவதால் விமளயும் பைன்கமளப் பட்டிைலிடுக. 

32.  'தமலமைக் பகாடுத்நதனும் தமலநகமரக் காப்நபாம்' – இது ைார் கூற்று? விளக்குக. 

33.  இன்மறை அறிவிைல் கண்டுபிடிப்புகள் ைனிதமன நைம்படுத்துகின்றனவா? என்பது குறித்த  

      சிந்தமனகமள எழுதுக. 

பிரிவு -2      (3x5 =15) 

எரவநேனும் மூன்றனுக்கு பத்து வரிகளுக்கு மிகாமல் விரடேளிக்க. 

34.  மவத்திைநாதபுரி முருகன், அணிந்திருக்கும் அணிகலன்களுடன் குைந்மதைாகச் பைங்கீமர ஆடிை 

நைத்திமன விளக்குக. 

35. "சித்தாளின் ைனச்சுமைகள் 

    பைங்கற்கள் அறிைாது" – இடம்சுட்டிப் பபாருள் தருக. 
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36. "ைாளாத காதல் நநாைாளன் நபால்" -  உவமை சுட்டும் பைய்திமை விளக்குக. 

37.  ைமலபடுகடாம், ஆற்றுப்பமட – இவற்றின் பபைர்க் காரணங்கமள எழுதுக. 

38.  ‘பபான் ஏர் பூட்டுதல்’ தமிைர் பண்பாட்டின் ைகுடம் என்பமத ‘ஏர் புதிதா?’ கவிமதவழி நைம்பட 

 வரிமைப்படுத்துக. 

 

பிரிவு -3       (4x5 =20) 

அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரடேளிக்க. 

39.  பபாருத்துக.                                                                                                              

 (i) பாவலநரறு அ. பைய்குதம்பிப் பாவலர் 

(ii) சிந்துக்குத் தந்மத ஆ. கம்பர் 

(iii) கல்வியில் பபரிைவர் இ. தமிைைகனார் 

(iv) ைந்தக்கவிைணி ஈ. பாரதிைார் 

(v) ைதாவதானி உ. பபருஞ்சித்திரனார் 

40. உரரப்பத்திரேப் படித்து வினாக்களுக்கு விரடேளிக்க.                                              

நபரரைனது பைய்ப் புகமை எடுத்துக்கூறுவது பைய்க்கீர்த்தி; பபாதுவாக இது நைாை ைன்னருமடை 

ைாைனங்களின் பதாடக்கத்தில் அரைனுமடை இத்தமனைாவது ஆட்சிைாண்டு என்று கூறுமிடத்து பைய்க்கீர்த்தி 

அமைக்கப்பபறும். சிறப்பாக அவனுமடை நபார் பவற்றிகமளயும் வரலாற்மறயும் முமறைாகக் கூறி, அவன் தன் 

நதவிநைாடு வீற்றிருந்து நீடு வாழ்க எனவும் கூறி, பிறநக ைாைனம் எழுந்த நிகழ்ச்சிமை அது குறிப்பிடும். 

நைாை ைன்னர் பரம்பமரயில் பைய்க்கீர்த்திநைாடு ைாைனங்கமளப் பபாறிக்கும் வைக்கம் பநடுநாள் 

இருந்ததில்மல. முதல் இராைராைனுமடை எட்டாம் ஆண்டில்தான் பைய்க்கீர்த்தி காணப்படுகிறது. இதன்கண் 

வமிை பாரம்பரிைம் விதந்து ஓதப்படவில்மல; ஏமனை பகுதிகள் உள்ளன. எனினும் இது மிகவும் சுருக்கைாகநவ 

உள்ளது. இன்னும், பின்வந்த பைய்க்கீர்த்திகள் வமிை பரம்பமரமை மிகவும் விரித்துக் கூறியுள்ளன. 

(i) நைலுள்ள உமரப்பத்தி எமதப் பற்றிப் நபசுகிறது? 

(ii) பத்தியில் இடம்பபற்றுள்ள இமணப்புச் பைாற்கமள எடுத்பதழுதுக. 

(iii) பத்தியில் அமைந்துள்ள விைங்நகாள் விமனமுற்றுச் பைால் எது? 

(iv) பிறபைாழிச் பைாற்கமளக் கண்டறிந்து குறிப்பிடுக. 

(v) பத்திமைப் படித்துப் பபாருத்தைான தமலப்மப இடுக. 

 

41.  படம் உணர்த்தும் கருத்மத நைைாக ஐந்து பதாடர்களில் குறிப்பிடுக.        
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42.     ‘ேவமணி வடக்க யில்நபால்' எனத் பதாடங்கும் நதம்பாவணியின் ைனப்பாடப் பகுதிமை எழுதுக. 

 

பகுதி IV 

மதிப்பபண்கள் : 16 

விரிவாக விரடேளிக்க.          (2x8=16) 

43.  (அ) உயிராக நான், பல பபைர்களில் நான், நான்கு திமையிலும் நான், இலக்கிைத்தில் நான்…இப்படிைான 

தமலப்புகளில் காற்று தன்மனப் பற்றிப் நபசுகிறது. இவ்வாறு தண்ணீர் தன்மனப் பற்றிப்  

நபசினால்………………… உங்களுமடை கற்பமனயில் விவரித்து எழுதுக. 

அல்லது 

(ஆ) ைங்க இலக்கிை பாடல்கள் மூலம், உங்கமளக் கவர்ந்த நான்கு அறக்கருத்துகமளத் பதாகுத்து 

விவரிக்க. 

 

44.  (அ) ‘ெந்தக் கவிரதயில் சிறக்கும் கம்பன்' என்ற தரலப்பில் இலக்கிே உரர எழுதுக. 

அன்பும் பண்பும் பகாண்ட தமலவர் அவர்கநள! நதர்ந்பதடுத்த பூக்கமளப் நபான்று வரிமை 

பதாடுத்து அைர்ந்திருக்கும் ஆன்நறார்கநள! அறிஞர் பபருைக்கநள! வணக்கம். இைற்மகக் காட்சிமைப் 

பபரிை கமல நிகழ்வாகநவ காட்டும் கம்பனின் கவி நைம்…………………….  

இவ்வுமரமைத் பதாடர்ந்து எழுதுக.                                                     

அல்லது 

(ஆ) ைநனான்ைணீைம் சுந்தரனாரின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடமலயும் பாவலநரறு 

பபருஞ்சித்திரனாரின் தமிழ் வாழ்த்மதயும் ஒப்பிட்டுத் தமிழின் பபருமைகமள விவரிக்க.  
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