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 Padasalai's NEWS - Group  

https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA 

 

 Padasalai's Channel - Group 

https://t.me/padasalaichannel 

 

 Lesson Plan - Group 

https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw 

 

 

 12th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_12th 

 

 11th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_11th 

 

 10th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_10th 

 

 9th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_9th 

 

 6th to 8th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_6to8 

 

 1st to 5th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_1to5 

 

 TET - Group 

https://t.me/Padasalai_TET 

 

 PGTRB - Group 

https://t.me/Padasalai_PGTRB 

 

 TNPSC - Group 

https://t.me/Padasalai_TNPSC 
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                    பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ்    இயல்  - ௬ ( புதிய பாடத்திட்டம்) 

                                                சிந்தனை விைாக்கள் ( வினடயுடன் ) 

பலவுள் ததாிக. 

1) கருத்து 1 : சமூகப் பண்பாட்டுத்தளத்தின் கருத்துக் கருவூலமாக விளங்குவை 

நிகழ்கனலகள். 

கருத்து 2 : நுட்பமாை அறிவுகளின் உனறவிடமாக இருப்பை நிகழ்கனலகள். 

        அ) கருந்து 1,2 சாி     ஆ) கருத்து 1 தவறு 2 சாி     இ) கருத்து 1 சாி 2 தவறு   ஈ) கருத்து 

1,2 தவறு. 

2)  சிற்றூர் மக்களின் வாழ்வியல் நிகழ்வுகளில் பிாித்துப் பார்க்க இயலாக் கூறுகளாகத் 

திகழ்பனவ 

        அ) இனசக்கனல           ஆ) நிகழ்கனல               இ) நாடகக்கனல       ஈ) ஒப்பனைகனல 

3) பன்தைடுங்காலமாக மக்களால் விரும்பப்படும் மரபார்ந்த கனலகளில் ஒன்று 

          அ) கரகாட்டம்         ஆ) ஒயிலாட்டம்         இ) மயிலாட்டம்    ஈ) காவடியாட்டம் 

4) கரகாட்டத்தின் வவறு தபயர்களுள் ஒன்று 

           அ) நடை ஆட்டம்    ஆ) காவடியாட்டம்      இ) சிலம்பாட்டம்           ஈ) கும்பாட்டம் 

5) கரகாட்டத்தின் வபாது இனசக்கப்படும் இனசக்கருவி அல்லாதது எது ? 

             அ) னநயாண்டிவமளம்   ஆ) உறுமி           இ) தவில்              ஈ) பம்னப 

6) கரகம் என்ற தசால் இடம்தபற்ற சங்கநூல் 

         அ) பதிற்றுப்பத்து       ஆ) பாிபாடல்         இ) புறநானூறு        ஈ) கலித்ததானக 

7) கரகாட்டத்திற்கு அடிப்பனடயாைது 

        அ) கும்பாட்டம்            ஆ) மயிலாட்டம்     இ) குடக்கூத்து       ஈ) நடைக்கூத்து 

8) இலங்னக, மவலசியா உட்பட, புலம்தபயர் தமிழர் வாழும் பிற நாடுகளிலும். 

நிகழ்த்தப்படுவது 

        அ) கரகாட்டம்            ஆ) காவடியாட்டம்   இ) மயிலாட்டம்  ஈ) ஒயிலாட்டம் 

9) கரகாட்டத்தின் துனையாட்டமாக ஆடப்படுவது 

       அ) மயிலாட்டம்       ஆ) காவடியாட்டம்     இ) ஒயிலாட்டம்   ஈ) வதவராட்டம் 

10) காவடியாட்டம் – இதில் கா என்பதன் தபாருள் 

       அ) வசானல             ஆ) மூங்கில் குச்சி      இ) கட்னட                 ஈ) பாரந்தாங்கும் வகால் 

11) ஒயிலாட்டம் ஆடுவவாாின் வாினச எண்ைிக்னக 

            அ) இரண்டு          ஆ) மூன்று           இ) நான்கு             ஈ) வனரயனற இல்னல 

12) ஒயிலாட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இனசக்கருவிகளுள் ஒன்று 
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            அ) நாகசுரம்        ஆ) பம்னப          இ) வடாலக்           ஈ) உறுமி 

13) வதவராட்டத்திற்குாிய இனசக்கருவி 

           அ) தப்பு                  ஆ) தவில்              இ) பம்னப           ஈ) உறுமி 

14) கருத்து 1 : ஆண்களும் தபண்களும் ஆடும் ஆட்டம் வதவராட்டம். 

       கருத்து 2 : வதவராட்டத்தில் 8 முதல் 13 வபர் கலந்துதகாள்ள வவண்டும் 

               அ) கருத்து1,2 சாி   ஆ) கருத்து 1 தவறு 2 சாி     இ) கருத்து 1 சாி 2 தவறு 

ஈ) கருத்து 1,2 தவறு 

15) வதவராட்டம் வபான்வற ஆடப்பட்டு வருகின்ற கனல 

            அ) தப்பாட்டம்         ஆ) ஒயிலாட்டம்          இ) வசனவயாட்டம்       ஈ) கரகாட்டம் 

16) இனசச்சார்புக் கனலயாகவும் வழிபாட்டுக் கனலயாகவும் நிகழ்த்தப்படுவது 

               அ) வசனவயாட்டம்    ஆ) வதவராட்டம்   இ) ஒயிலாட்டம்.     ஈ) கரகாட்டம் 

17) வசமக்கலம், ஜால்ரா, வசனவப்பலனக ஆகிய இனசக்கருவிகனள இனசத்துக்தகாண்வட 

ஆடுவது 

     அ) வதவராட்டம்              ஆ) வசனவயாட்டம்   இ) தப்பு ஆட்டம்   ஈ) புலி ஆட்டம் 

18) வபாலச் தசய்தல் பண்புகனளப் பின்பற்றி நிகழ்த்திக்காட்டும் கனலகளில் ஒன்று 

      அ) வதவராட்டம்            ஆ) தப்பு ஆட்டம்        இ) தபாய்க்கால் குதினர      ஈ) வசனவயாட்டம் 

19) அரசன், அரசி வவடமிட்டு ஆடப்படும் ஆட்டம் 

           அ) வதவராட்டம்.      ஆ) வசனவயாட்டம்       இ) ஒயிலாட்டம்             ஈ) தபாய்க்கால் 

குதினரயாட்டம் 

20) தபாய்க்கால் குதினரயாட்டம் யார் ஆட்சிக் காலத்தில் தஞ்னசக்கு வந்தது ? 

            அ) மராட்டியர்            ஆ) நாயக்கர்              இ) வசாழர்                  ஈ) பல்லவர் 

 

21) தபாய்க்கால் குதினரயாட்டத்திற்கு ..................பயன்படுத்தப்படுவதில்னல. 

              அ) இனசக்கருவிகள்     ஆ) பாடல்கள்        இ) சலங்னககள்     ஈ) பக்கவாத்தியம் 

22) தபாய்க்கால் குதினரயாட்டம் வகரளத்தில் இவ்வாறு அனழக்கப்படுகிறது? 

         அ) புரவி ஆட்டம்        ஆ) கச்சிக்தகாடி       இ) குதினரக்களி      ஈ) புரவி நடைம்.                                                                                                                                                                

23) கருத்து 1: ஆண்களும் தபண்களும் ஆடும் ஆட்டம் தப்பாட்டம். 

    கருத்து 2: தப்பாட்டம் நிகழ்த்தப்படும் சூழலுக்வகற்ப அதன் இனைப்பு முனறகளும் 

ஆட்டமுனறகளும் வவறுபடாது. 

         அ) கருத்து 1_2 சாி       ஆ) கருத்து 1,2 தவறு      இ) கருத்து 1 தவறு 2 சாி        ஈ) கருத்து 1 சாி 2 

தவறு 
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24) பதனல திமினலதுடி தம்பட்டமும் தபருக – என்று தப்பாட்ட இனச குறித்து பதிவு தசய்யும் 

நூல் 

         அ) திருப்புகழ்         ஆ) புறநானூறு           இ) வதவாரம்        ஈ) ததால்காப்பியம் 

25) ஒன்னறச் தசால்வதற்தகன்வற இனசக்கப்படும் இனசக்கவல்ல தாளக்கருவி 

            அ) தப்பு                  ஆ) பனற                        இ) ஜால்ரா               ஈ) தவில் 

26)  கனலஞர்கள் குழுவாகப் பங்வகற்கும் ஆட்டம் 

            அ) புலிஆட்டம்      ஆ) புரவிஆட்டம்    இ) தப்பாட்டம்     ஈ) மயிலாட்டம் 

27) தமிழ் மக்களின் வீரத்னதச் தசால்லும் கனலயாகத் திகழ்வது 

            அ) புலிஆட்டம்        ஆ) புரவிஆட்டம்    இ) தப்பாட்டம்    ஈ) கரகாட்டம் 

28) பாட்டும் வசைமும் இல்லாத ஆட்டங்களில் ஒன்று 

              அ) புரவிஆட்டம்    ஆ) தபாய்க்கால் குதினர  இ) கரகாட்டம்   ஈ) புலிஆட்டம் 

29) கூத்து இனசயுடன் கூடிய உடல் அனசவியக்கத்துடன் ததாடர்புனடயது. 

              அ) புலிஆட்டம்        ஆ) ததருக்கூத்து        இ) புரவிஆட்டம்      ஈ) கரகம் 

30) திதரௌபதி அம்மன் வழிபாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது 

            அ) குடக்கூத்து        ஆ) புலியாட்டம்       இ) ததருக்கூத்து        ஈ) தப்பாட்டம் 

31) நாடகக் கனலனய மீட்தடடுப்பவத தமது குறிக்வகாள் – என்றவர் 

           அ) முத்துசாமி          ஆ) சம்பந்தைார்        இ) சங்கரதாஸ்         ஈ) உமாமவகஸ்வாி 

32) ந.முத்துசாமி பற்றிய கூற்றுகளுள் தவறாைனதத் வதர்ந்ததடுக்க. 

             அ) ததருக்கூத்னதத் தமிழ்க் கனலயின் முக்கிய அனடயாளமாக்கியவர் 

              ஆ) நாடகத்துனறயில் இனசயிலும் மாற்றங்கனள நிகழ்த்தியவர்.                                                   

இ) புதுவிதமாை நாடகங்கனள உருவாக்கியவர். 

  ஈ) இவரது நாடகங்கள் இந்திய நகரங்களில் நடத்தப்பட்டை. 

33) ந.முத்துசாமி, இந்திய அரசின் மூலம் தபற்ற விருது 

              அ) கனலமாமைி     ஆ) தாமனரத்திரு        இ) சாகித்திய அகாதமி       ஈ) நாடகக் கனலஞர் 

34) வவளாண்னம தசய்வவாாின் கனலயாக இருந்தது 

              அ) ததருக்கூத்து          ஆ) கரகாட்டம்      இ) நிகழ்கனல    ஈ) கரகம் 

35) மனழ வவண்டி நிகழ்த்தப்படும் கனல 

          அ) நிகழ்கனல          ஆ) வதவராட்டம்    இ) அருச்சுைன் தபசு   ஈ) ததருக்கூத்து 

36) வதாற்பானவக் கூத்தில் பானவயின் அனசவு,உனரயாடல், இனச 

ஆகியைவற்வறாடு................முதன்னம தபறுகின்றது. 
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           அ) நடைம்                   ஆ) நாட்டியம்           இ) ஒலி                           ஈ) ஒளி 

37) வதாற்பானவக் கூத்து பின்ைாளில் இவ்வாறு மாற்றம் தபற்றுள்ளது. 

            அ) ததருக்கூத்து      ஆ) தபாம்மலாட்டம்   இ) புரவிஆட்டம்   ஈ) புலியாட்டம் 

38) மரப்பானவனயப் பற்றிக் குறிப்பிடும் நூல் 

            அ) திருக்குறள்        ஆ) திருவாசகம்       இ) வதவாரம்       ஈ) ததால்காப்பியம் 

39) மவலசியத் தனலநகர் வகாலாலம்பூாில் புகழ்மிக்க பகுதியின் தபயர் 

            அ) இராவசந்திரன் ததரு    ஆ) இராசராசன் ததரு    இ) இராசவசாழன் ததரு    ஈ) இராசன் 

வதர்வு 

40) தபாழுதுவபாக்குக் கூறுகனளப் தபற்று நாடகமாக வளர்ச்சியனடந்துள்ளது எது? 

           அ) தபாம்மலாட்டம்      ஆ) வதாற்பானவக் கூத்து      இ) மரப்பானவ       ஈ) ததருக்கூத்து 

41) நட்சத்திரங்களின் நடுவவ, தவறும் தபாழுது, கற்பானவ முதலிய கவினதத் ததாகுதிகளின் 

ஆசிாியர் 

           அ) சுரதா                   ஆ) உமாவகஸ்வாி         இ) தாமனர               ஈ) மீரா 

42)   பிள்னளத் தமிழின் இரண்டாவது பருவம் எது ? 

             அ) தசங்கீனர        ஆ) தாலாட்டு              இ) காப்பு             ஈ) சப்பாைி 

43) கீழ்வருவைவற்றுள் குமரகுருபரர் இயற்றிய நூல் அல்லாதது எது ? 

              அ) கந்தர்கலிதவண்பா   ஆ) மதுனரக்கலம்பகம்    இ) காசிக்கலம்பகம்    ஈ) 

நீதிதநறிவிளக்கம். 

44) இருபாலருக்கும் தபாதுவாை பருவங்கள் எத்தனை ? 

             அ) 10                        ஆ) 8                         இ) 6                         ஈ) 7 

45) தசங்கீனரப் பருவத்தின்............ஆவது பாடல் பாடப்பகுதியாக உள்ளது. 

             அ) 8                           ஆ) 9                       இ) 10                        ஈ) 2 

46) தவறாை இனைனயக் கண்டறிக. 

            அ) சூழி – தனலயில் அைிவது         ஆ) குனழ – காலில் அைிவது       இ) குண்டலம் – 

காதில் அைிவது       ஈ) சுட்டி- தநற்றியில் அைிவது 

47) தபண்பாற் பிள்னளத்தமிழ் பருவங்களில் ஒன்று 

              அ) சிற்றில்               ஆ) சிறுபனற               இ) கழங்கு           ஈ) சிறுவதர் 

48) குமரகுருபரர் தசங்கீனர ஆடுமாறு வவண்டும் இனறவன் 

             அ) னவத்தியநாதபுாி சிவன்   ஆ) னவத்தியநாதபுாி முருகன்     இ) திருச்தசந்தூர் முருகன்     

ஈ) னவத்தியநாதபுாி பிரமன் 

49) கம்பன் இனசத்த கவிதயல்லாம் நான் – என்று பாடியவர் 
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               அ) பாரதியார்            ஆ) பாரதிதாசன்                 இ) கவிமைி                ஈ) சுரதா 

50) பாலகாண்டம் ஆற்றுப்படலத்தில் இடம்தபறும் ஆறு எது ? 

            அ) கங்னக ஆறு       ஆ) காவிாி ஆறு          இ) தசண்பக ஆறு         ஈ) சரயு ஆறு 

51) ஆழதநடுந்தினர -எைத்ததாடங்கும் பாடல் இடம்தபற்ற காண்டம் 

            அ) பால                 ஆ) யுத்த                     இ) அவயாத்தியா.               ஈ) கிட்கிந்தா 

52) ஐவயா இவன் வடிவு என்பதுஓர் அழியா அழகுனடயான்- இத்ததாடாில் 

குறிப்பிடப்படுபவன் யார் ? 

            அ) குகன்              ஆ) இராமன்                இ) அனுமன்            ஈ) இராஙைன் 

53) தவய்வயான் ஒளிதன் வமைியில்- இதில் தவய்வயான் என்பதன் தபாருள் 

          அ) சூாியன்            ஆ) சந்திரன்               இ) வமகம்                 ஈ) இராமன் 

54) பாய்ச்சல் சிறுகனத இடம்தபற்றுள்ள ததாகுப்பு 

           அ) சுடுமண் சினலகள்     ஆ) விசாரனைக்கமிஷன்      இ) சூாியவம்சம்            ஈ) 

தக்னகயின் மீது நான்கு கண்கள் 

55)தவறாைக் கூற்றினைத் வதர்ந்ததடுக்க. 

          அ) கார்காலம் – ஆவைி , புரட்டாசி     ஆ) பின்பைிக் காலம் -   மார்கழி, னத     இ) 

முதுவவைில் – ஆைி, ஆடி   ஈ) இளவவைில் – சித்தினர, னவகாசி 

56) ஆறு தபரும்தபாழுதுகனளயும் தகாண்ட தினைகள் 

              அ) தநய்தல், மருதம்     ஆ) மருதம், குறிஞ்சி      இ) குறிஞ்சி, முல்னல     ஈ) மருதம், 

முல்னல 

57)  எற்பாடு – எத்தினைக்குாிய சிறுதபாழுது 

                அ) குறிஞ்சி            ஆ) பானல                  இ) தநய்தல்           ஈ) மருதம் 

58) தபாருத்துக. 

              அ) தவற்பன்            - 1. முல்னல 

                ஆ) ஊரன்.               – 2. தநய்தல் 

               இ) வசர்ப்பன்           - 3. குறிஞ்சி 

                ஈ) வதான்றல்        - 4 . மருதம் 

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

59) மனைக்கிைறு, மைற்கிைறு – ஆகியை எந்நிலத்திற்குாிய நீர் 

           அ) தநய்தல், மருதம்      ஆ) தநய்தல், முல்னல      இ) தநய்தல்,குறிஞ்சி      ஈ) 

மருதம்,தநய்தல் 

60) இலுப்னப – எந்தத் தினைக்குாிய மரம் 
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              அ) தநய்தல்           ஆ) மருதம்              இ) பானல.            ஈ) முல்னல 

61) இரவு 10 மைி முதல் இரவு 2 மைி வனர 

              அ) நள்ளிரவு          ஆ) யாமம்                இ) னவகனற         ஈ) இரவு 

62) தபாருத்தமற்றனதத் வதர்ந்ததடுக்க 

             அ) முல்னல – பாடி,வசாி      ஆ) பானல-குறும்பு       இ) குறிஞ்சி – வபரூர்       ஈ) மருதம் – 

மூதூர். 

63) கீழ்வருவைவற்றுள் எது மருதநிலப் பறனவ அல்ல ? 

             அ) காட்டுக்வகாழி   ஆ) நீர்க்வகாழி            இ) நானர              ஈ) அன்ைம் 

64) ஏறுவகாட்பனற – எத்தினைக்குாியது ? 

           அ) தநய்தல்            ஆ) முல்னல             இ) பானல               ஈ) குறிஞ்சி 

65) முல்னல நிலத்திற்குாிய  பூ 

            அ) காந்தள்          ஆ) தாமனர             இ) தசங்கழுநீர்           ஈ) வதான்றி 

வினடகள் :  

1. இ,   2, ஆ,    3. அ,      4. ஈ,         5. ஆ,        6. இ.         7. இ,          8. ஆ,         9.  அ        10. ஈ 

11. அ,    12. இ,     13. ஈ,      14. ஆ,   15. இ,    16. அ,     17. ஆ,     18.இ,     19. ஈ,     20. அ, 

21. ஆ,    22. இ,     23. ஈ,   24. அ,    25. ஆ,      26. இ,     27.  அ,       28. ஈ,   29.  ஆ,        30. இ 

31. அ,      32. ஈ,      33. ஆ,   34. அ,  35. இ,       36. ஈ,    37. ஆ.      38. அ,    39. இ,        40. ஈ 

41 ஆ.      42. அ,     43. இ     44. ஈ.   45. அ,     46.ஆ.    47. இ,       48. ஆ,    49. அ.      50. ஈ 

51. இ,      52. ஆ,     53. அ,     54. ஈ,  55. ஆ,   56. அ,    57. இ.      58. அ.      59. ஈ,        60. இ 

61. ஆ,    62. இ.      63. அ,     64. ஆ,     65. ஈ 

 

          தயாாிப்பு : 

                            எஸ். தஜயதசல்வன், ப.ஆ 

                             தி.ஆ.வமைினலப் பள்ளி, 

                             திருவினடமருதூர் 

                            தசல் : 9443740120 
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