
 

 

                     பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் ( புதிய பாடத்திட்டம் ) 

                           இயல் - 4 சிந்தனை விைாக்கள் 

 பலவுள் ததரிக. 

 

1) கருத்து 1 : உயிரிைங்களில் மைிதனர உயரத்்திக் காடட்ுவது அவரக்ளிை் 

சிந்தனை ஆற்றல். 

   கருதத்ு 2 : அந்தச ்சிந்தனைக்குத் துனை தசய்வது மதிநுடப்ம். 

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

தவறு      ஈ) கருதத்ு 1,2 தவறு. 

2) இதழியலில் தசயற்னக நுை்ைறிவு தசய்துவரும் மாறுதல்களுள் 

விந்னதயாை ஒை்று 

       அ) நுடப்மாை தமாழிநனடனய உருவாக்குதல் 

       ஆ) இயல்பாை தமாழிநனடனய உருவாக்குதல் 

       இ) தசறிவாை தமாழிநனடனய உருவாக்குதல் 

       ஈ) கடிைமாை தமாழிநனடனய உருவாக்குதல் 

3) வவரட்ுஸ்மித ்எை்பது 

      அ) எழுத்தாளி         ஆ) எழுத்தாைி      இ) எழுத்துகள்    ஈ) 

எழுத்துரு 

4) தகவல்கனளக் தகாடுத்தால் அழகாை கடட்ுனரனயச ்சில தநாடிகளில் 

உருவாக்குவது 

      அ) வாடச்ை்        ஆ) தபப்பர ்           இ) சாப்ட்வவர ்     ஈ) 

வவரட்ுஸ்மித் 

5) 2016 இல் ஐ.பி.எல் நிறுவைம் தயாரித்த தசயற்னக நுை்ைறிவுக் கைிைி 

      அ) தபப்பர ்        ஆ) வாடச்ை்          இ) வவரட்ுஸ்மித்   ஈ) இலா 

6) இரை்டு வகாடித் தரவுகனள அலசி, வநாயாளி ஒருவரிை் புற்றுவநானயக் 

கை்டுபிடித்தக் கைிைி 

       அ) சூப்பர ்        ஆ) தபப்பர.்          இ) வாடச்ை்       ஈ) 

சாப்ட்வவர ்

7) ஐம்பதுக்கும் வமற்படட் மருத்துவமனைகளில் இயந்திர மைிதரக்னளப் 

பைிக்கு அமரத்்திய நாடு 

       அ) சீைா         ஆ) இந்தியா         இ) ஜப்பாை்       ஈ) 

அதமரிக்கா 

8) கை்காைிப்புக் கருவி அனசவு நிகழும் பக்கம் தை் பாரன்வனயத் 

திருப்புகிறவத. அதனுள் தபாதிந்திருப்பது.... 

      அ) சாப்டட்ுவவர ்    ஆ) புதிய ததாழில்நுடப்ம்  இ) இனையம்   ஈ) 

தசயற்னக நுை்ைறிவு 

9) Natural Language Generation எை்பது குறிப்பது 

       அ) தசயற்னக நுை்ைறிவு  ஆ) வவரட்ுஸ்மித ்   இ) வாடச்ை்   ஈ) 

வவரட்ுதவாரத்் 

10) மிை்ைணுப் புரடச்ி ஆங்கிலத்தில் இவ்வாறு அனழக்கப்படுகிறது. 

       அ) Digital computer    ஆ) Digital Generation  இ) Digital Revolation. ஈ) Digital 

india. 

11) தபாருத்தமற்றத் ததாடனரத் வதரந்்ததடுக்க. 

       அ) தசயற்னக நுை்ைறிவு ஒரு தமை்தபாருள் 
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       ஆ) தசயற்னக நுை்ைறிவு கைிைிச ்தசயல்திட்ட வனரவு 

       இ) தசயற்னக நுை்ைறிவு இைி உலனக ஆளப்வபாகுது 

       ஈ) தசயற்னக நுை்ைறிவு தாைாகக் கற்றுக்தகாள்ளாது. 

  

12) பாரத ஸ்வடட் வங்கி உருவாக்கிய உனரயாடு தமை்தபாருள் 

       அ) தபப்பர ்         ஆ) இலா              இ) இவா              ஈ) 

நிலா 

13) திறை்வபசிகளில் இயங்கும் ......... கை்ணுக்குப் புலப்படாத 

மைிதனைப்வபால் நம்முடை் உனரயாடி, சில உதவிகள் தசய்கிை்றது. 

       அ) உதவு தமை்தபாருள் ஆ) இலா தமை்தபாருள் இ) தரவு 

தமை்தபாருள். ஈ) ஒளி தமை்தபாருள் 

14) ஜப்பாைில் சாப்டவ்ங்கி உருவாக்கிய இயந்திர மைிதை் 

       அ) வாடச்ை்       ஆ) இலா           இ) தபப்பர ்    ஈ) சூப்பர ்

15) சீைா, சிவை்வகாயில் உள்ள சிற்பங்கள் யார ்காலத்தனவ ?  

       அ) வசாழர ்        ஆ) வசரர ்           இ) பாை்டியர ்    ஈ) பல்லவர ்

16) வவனல வாய்ப்புகளில் கைிசமாை மாற்றங்கனளக் 

தகாை்டுவரப்வபாவது 

       அ) தமை்தபாருள்   ஆ) திறை்வபசி    இ) வராவபா     ஈ) 

தசயற்னக நுை்ைறிவு 

17) ELA எை்பதை் விரிவாக்கம் 

       அ) Electronic Lite Assistant  ஆ) Electronic Live Assistant  இ) Electronic Loto 

Assistant    ஈ) Electronic Leave Assistant 

18) குலவசகராழ்வார ்வித்துவக்வகாடு இனறவனை எவ்வாறு உருவகித்துப் 

பாடுகிறார ்? 

      அ) தந்னதயாக      ஆ) தாயாக    இ) வதாழைாக   ஈ) காதலியாக 

19) தபருமாள் திருதமாழியிலுள்ள பாடல்களிை் எை்ைிக்னக 

      அ) 105              ஆ) 108         இ) 100          ஈ) 110 

20) தபாருத்தமற்றனதத் வதரந்்ததடுக்க. 

      அ) சுடினும் - சுட்டாலும்   ஆ) மாளாத - தீராத   இ) மாயம் - உடல்   

ஈ) பீடு - சிறப்பு. 

21) தபாருதத்ுக. 

அ) விசும்பு  - 1. முனற 

ஆ) ஊழி    - 2. தபருனம 

இ) ஊழ்     - 3. யுகம் 

ஈ) பீடு       - 4. வாைம். 

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

22) மாளாத காதல் வநாயாளை் வபால் மாயத்தால் - இதில் மாயம் எை்ற 

தசால்லிை் தபாருள் 

       அ) உடல்          ஆ) வினளயாடட்ு    இ) வித்னத   ஈ) 

நினலயானம 

23) குலவசகராழ்வாரிை் காலம் .......... நூற்றாை்டு 

       அ) ஆறாம்        ஆ) ஏழாம்           இ) எட்டாம்    ஈ) ஒை்பதாம் 

24) தபருமாள் திருதமாழி நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் ........ 

திருதமாழியாக உள்ளது. 

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com



 

 

       அ) ஐந்தாம்       ஆ) ஆறாம்          இ) மூை்றாம்    ஈ) நாை்காம் 

25) அை்டப் பகுதியிை் உை்னடப் பிறக்கம் - இத்ததாடர ்இடம்தபற்ற நூல் 

       அ) பரிபாடல்      ஆ) திருவாசகம்     இ) தபரியபுராைம்   ஈ) 

தபருமாள் திருதமாழி 

26) பால்வீதிகள் பற்றி ஆராய்சச்ி தசய்த வாைியல் வல்லுநர ்

       அ) ஸ்டீபை்       ஆ) கலீலிவயா      இ) ஜாை் வீலர ்   ஈ) எடவ்ிை் 

ஹப்பிை் 

27) தசந்தீச ்  சுடரிய ஊழியும் - இதில் தசந்தீ எை்பதை் இலக்கைக் குறிப்பு 

       அ) வினைத்ததானக   ஆ) பை்புத்ததானக  இ) உவனமத்ததானக  

ஈ) இை்ைினச அளதபனட 

28) பரிபாடலில் உள்ள பாடல்களுள் இை்று கினடத்துள்ளனவ 

        அ) 70              ஆ) 74            இ) 64                ஈ) 24 

29) அதமரிக்க வாைியல் வல்லுநர ்

        அ) எடவ்ிை் ஹப்பிள் ஆ) ஜாை் வீலர ்  இ) ஸ்டீபை்    ஈ) 

ஐை்ஸ்னடை்  

30) தபரியார ்அறிவியல் ததாழில்நுடப்க் கழகம் நிறுவப்படட் ஆை்டு 

       அ) 1998           ஆ) 1978           இ) 1988        ஈ) 1968 

31) வபரை்டம் தபருதவடிப்பிைால் உருவாைவத எை்பனதச ் சாை்றுடை் 

விளக்கியவர ்

      அ) எடவ்ிை் ஹபிள்  ஆ) ஸ்டீபை் ஹாக்கிங் இ) ஐை்ஸ்னடை் ஈ) 

நியூட்டை் 

32) தற்காலத்திை் ஐை்ஸ்னடை் எை்று புகழப்படுபவர ்

      அ) ஸ்டீபை் ஹாக்கிங் ஆ) நியூடட்ை்        இ) ஜாை் வீலர ்   ஈ) 

கலீலிவயா 

33) தவறாை கூற்னறத் வதரந்்ததடுக்க. 

      அ) ஹாக்கிங், கலீலிவயா நினைவு நாளில் பிறந்தார.் 

      ஆ) ஹாக்கிங், உல்ஃப் விருது மற்றும் வநாபல் பரிசு தபற்றவர ்

      இ) இவர ்எழுதிய நூல் 45 தமாழிகளில் தமாழிதபயரக்்கப்பட்டது. 

      ஈ) இவர ் 2012 பாரா ஒலிம்பிக் வபாடட்ியில் கலந்துதகாை்டு சிறப்புப் 

தபற்றார ்

 34) காலத்திை் சுருக்கமாை வரலாறு எை்ற நூனல எழுதியவர ்

       அ) ஐை்ஸ்னடை்    ஆ) கலீலிவயா    இ) எடவ்ிை் ஹப்பிள்  ஈ) 

ஸ்டீபை் ஹாக்கிங் 

35) அறினவவிட மிகவும் முக்கியமாைது கற்பனைத் திறை். அத்திறை் 

ஒடட்ுதமாத்தப் வபரை்டத்னதயும் அளப்பது - இது யார ்கூற்று ? 

      அ) ஸ்டீபை் ஹாக்கிங்  ஆ) நியூடட்ை்     இ) ஐை்ஸ்னடை்       ஈ) 

ஜாை் ஸ்டீவை் 

36) ஹாக்கிங் பங்வகற்ற ததானலக்காடச்ி ததாடரக்ளில் ஒை்று 

       அ) அடுத்த தனலமுனற  ஆ) புதிய தனலமுனற இ) முந்னதய 

தனலமுனற ஈ) தபருதவடிப்புக் காலம் 

37) காலத்திை் சுருக்கமாை வரலாறு எனும் நூல் தவளிவந்த ஆை்டு 

       அ) 1978           ஆ) 1988         இ) 1998         ஈ) 1989 

38) ஒரு விரனலக் காடட்ிச ்சிறியவதா தபரியவதா எை்று வகடட்ல் 

      அ) வினட வழு    ஆ) விைா வழாநினல இ) விைா வழு  ஈ) இட வழு 
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39) தினையிை் உடப்ிரிவு 

      அ) காலம்        ஆ) எை்             இ) இடம்        ஈ) பால் 

40) ததை்னை மரங்கள் உள்ள பகுதினயத் ததை்ைந்வதாடட்ம் எை்று 

கூறுதல் 

      அ) வழு          ஆ) இட வழு       இ) வழாநினல     ஈ) 

வழுவனமதி 

41) வாடா இராசா,வாடா கை்ைா எை்று தை் மகனளப் பாரத்்துத் தாய் 

அனழப்பது 

      அ) தினை வழுவனமதி  ஆ) பால் வழுவனமதி இ) மரபு வழுவனமதி 

ஈ) இட வழுவனமதி 

42) அஃறினையிை் பிரிவுகள் 

       அ) மூை்று          ஆ) நாை்கு.        இ) இரை்டு      ஈ) ஏழு 

 43) குடியரசு தனலவர ்நானள தமிழகம் வருகிறார ்எை்பது 

        அ) பால் வழுவனமதி ஆ) தினை வழுவனமதி இ) இட வழுவனமதி 

ஈ) கால வழுவனமதி 

44) Nanotechnology எை்பதை் கனலசத்சால் 

        அ)மிை்ததாழில்நுட்பம் ஆ)மீநுை்ததாழில்நுட்பம்  இ) 

உயிரித்ததாழில்நுட்பம்   ஈ) விை்தவளித் ததாழில்நுட்பம் 

45) பஞ்ச பூதங்களிை் அறிவியல் கனதகள் எை்ற நூலிை் ஆசிரியர ்யார ்? 

       அ) நீலமைி      ஆ) தநல்னல முத்து  இ) தமிழ்சத்சல்வை்  ஈ) 

அப்துல் கலாம் 

 

வினடகள் : 

1) இ    26) ஈ 

2) ஆ    27) ஆ 

3) அ    28) ஈ 

4) ஈ.     29) அ 

5) ஆ    30) இ 

6) இ    31) ஆ 

7) அ    32) அ 

8) ஈ     33) ஆ 

9) ஆ    34) ஈ 

10) இ   35) இ 

11) ஈ    36) அ 

12) ஆ   37) ஆ 

13) அ    38) இ 

14) இ    39) ஈ 

15) அ    40) அ 

16) ஈ     41) ஆ 

17) ஆ    42) இ 

18) ஆ    43) ஈ 

19) அ     44) ஆ 

20) இ     45) அ. 

21) ஈ 
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22) ஆ 

23) இ 

24) அ 

25) ஆ 

 

குறுவிைாக்கள் : 

1) எழுத்தாளி - குறிப்பு வனரக. 

2) தசயற்னக நுை்ைறிவிை் சிறப்பு யாது ? 

3) இங்கிவனை யாை் தபறவவ எை்ை தவம் தசய்வதை் - எை்று பாரதி 

சுடட்ும் பைியாள் வபால் தசயல்படுபவர ்யார ்? 

4) நாை்காவது ததாழிற்புரடச்ி எது ? 

5) இலா எை்னும் தமை்தபாருள் குறித்து எழுதுக. 

 

6) தசயற்னக நுை்ைறிவுக் தகாை்டு, பயைிக்கும் ஊரத்ிகனள 

இயக்குவதை் பயை்கனளக் கூறுக. 

7) இவ்வுலனக இதுவனர ஆை்டுதகாை்டிருந்து எது ? இைிவமல் 

ஆளப்வபாவது எது ? 

8) பரிபாடலில் தபாதிந்துள்ள விந்னத யாது ? 

9) அை்டப்பகுதி குறித்து திருவாசகம் கூறும் தசய்தி யாது ? 

10) மூவிடப் தபயரக்ள் யானவ ? 

11) வழு எத்தனை வனகப்படும் ? அனவ யானவ ? 

12) வழா நினல எை்றால் எை்ை ? 

13) அஃறினைக்குரிய பால்பகுப்புகனளக் கூறுக. 

14) வழுவனமதி, வழு - விளக்குக. 

15) பால் எத்தனை வனகப்படும் ? அனவ யானவ ? 

 

சிறுவிைாக்கள் : 

1) தபப்பர ்எனும் இயந்திர மைிதை் குறித்து விவரிக்க. 

2) ஒளிப்படக் கருவியில் தசயற்னக நுை்ைறிவிை் பங்கினை விவரிக்க. 

3) சீை நாட்டிலுள்ள தமிழ்க் கல்தவடட்ு குறித்து எழுதுக. 

4) வித்துவக்வகாடட்ு இனறவைிடம் குலவசகரர ்வவை்டுவது யாது ? 

 

      தயாரிப்பு :  

             எஸ். தஜயதசல்வை், ப, ஆ 

             தி. ஆ. வமைினலப் பள்ளி 

             திருவினடமருதூர ்

             தசல் : 9443740120. 
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