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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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Padasalai

நாதிரி யிாத்தாள் – 10 த்தாம் யகுப்பு 

மநாமிப்ாடம் – தநிழ் 

          நபம்: 3.00 நணி                                                                             நதிப்மண்கள் : 100 

குதி –I (நதிப்மண்கள் - 15) 

15 × 1 = 15 

1. „ானன் குன்நம் பதாணாலனன்ண? பனன் குன்நாது எங்களுக்கு 

பண்டும்‟ - ானன் குன்நனம் பனன் குன்நனம் குநிப்தவ 

னவநப அ. ியப்தியும் ியத்ியும்         ஆ. ியத்ியும் 

ியப்தியும் 

இ. ியப்தியும் ியச்லெந்தூயம்      ஈ. ியப்தங்குன்நனம் தணியும் 

 

2. உறுி எணப் லதாதுாக ஆவக்கப்தடும் „பதுந்துதி‟,    உரி 

இவெக்கயி.  
அ. ினாட்டம்                                      ஆ. பாட்டம் 

இ. ஒினாட்டம்                                       ஈ. காடிாட்டம் 

 

3. உனகப றுவயுற்நாலும் லகாடுப்தன் என்றும் லதாயள்கபின் 

இயப்வதக் கூட அநிால் லகாடுப்தன் என்றும் தாாட்டப்தடுபார் 

அ. உின்; பெனான்                     ஆ. அின்; லதயஞ்ொத்ன் 

இ. பதகன்; கிள்பிபன்                  ஈ. ியனடிக்காரி 

 

4. „‟ாடக்ககவனவ ிட்லடடுப்தப து குநிக்பகாள்‟‟ என்நர் ார்? 

அ. தம்தல் ெம்தந்ணார்                     ஆ. ெங்காெ சுாி 
இ. ா.லத. ெிஞாணம்                         ஈ. . னத்துொி 

 

5.  கு, ொவ இற்வந உாகக் லகாண்ட ினம் 

அ. யம்                                             ஆ. தாவன 

இ. குநிஞ்ெி                                           ஈ. னல்வன 

 

6. இயாட்டு அெர்களுக்கும் தும்வதப் னவச் சூட்டிப் பதாரிடுன் காம்                                

. 

அ. ாட்வடக் வகப்தற்நல்              ஆ. ஆிவ கர்ல் 

இ. னிவவ ிவனாட்டல்       ஈ. பகாட்வடவ னற்றுவகிடல் 

 

7. லதாயள் என்னும் ஈற்றுச் ெீரின் ாய்தாடு 

அ. னர்                                                ஆ. திநப்ன          

இ. ாள்                                                  ஈ. காசு 

  

8. ெினப்திகாத்ிலும் ிபகவனிலும் அவந் தாிணம்                        . 

அ. அகற்தா                                    ஆ.லண்தா      

இ. ஞ்ெிப்தா                                    ஈ. கனிப்தா 
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Padasalai

 

9. இனக்கக் கட்டுக்பகாப்னக் குவநாகவும் கிவ லபிடீ்டுக்கு 

எபிாகவும் இயப்தது 

அ. லண்தா                                      ஆ. கனிப்தா       

இ. அகற்தா                                    ஈ. அகற்தா       

 
 
 

10. குபிர் கானத்வப் லதாழுாகக் லகாண்ட ினங்கள் 

அ. னல்வன, குநிஞ்ெி, ய ினங்கள் 

ஆ. குநிஞ்ெி, தாவன, லய்ல் ினங்கள் 

இ. குநிஞ்ெி, யம், லய்ல் ினங்கள் 

ஈ.  யம், லய்ல், தாவன ினங்கள் 

 

11. ற்நெணின் பகாட்வடவக் வகப்தற்ந ன் ீர்களுடன் அவணச் சுற்நி 
வபக்கும் ிவ? 

அ. கந்வத் ிவ                       ஆ. லாச்ெித்ிவ 

இ. உிவஞத் ிவ                       ஈ. ஞ்ெித் ி 

 

ாடலப் டித்து யிாக்களுக்கு யிலடனி 
 

ண்ணுள் ிவணஞயம் ண்டீ்டு ஆபயம் 

லதான்லெய் லகால்னயம் ன்கனம் யயம் 

துன்ண காயம் பானின் துன்ணயம் 

கிிினும் கிவடினும் லாில்தன லதயக்கிப் 

 

12. இப்தாடல் இடம் லதற்ந நூல் 

அ. ெினப்திகாம்                            ஆ. கானக்கிம் 

இ. லய்க்கீர்த்ி                                ஈ. கம்தாாம் 

 

13. இப்தாடனின் ஆெிரிர் 

அ. கு.த. ாஜபகாதானன்                ஆ. இபங்பகாடிகள் 

இ. கம்தர்                                             ஈ. இாொெ பொன் 

 

14. இப்தாடல் இடம் லதற்றுள்ப இவன ம் 

அ. ஆபயம் – லதயக்கி                    ஆ. லதான்லெய் – துன்ண 

இ. ண்ணுள் - ண்டீ்டு            ஈ. ஆபயம் - யயம் 

 

15. „கிி‟ – லதாயள் 

அ. தநவ       ஆ. ாழ்         இ. துி           ஈ. தட்டு 

  

 

குதி – II ( நதிப்மண்கள் - 18) 

ிரிவு - 1 
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4 × 2 = 8 

லயநனனும் 4 யிாக்களுக்கு நட்டும் குறுகின யிலடனி: 
( 21 – யது யிாயிற்குக் கட்டானநாக யிலடனிக்கவும்) 

 

16. யிலடக்நகற் யிா அலநக்க. 

 

அ. இந்ி ிடுவனப் பதாாட்ட  னாற்நில் 1906 ஆம் ஆண்டு, ிகவும் 

ெிநப்னவட ஆண்டாகக் கயப்தடுகிநது. 

ஆ. ஒயன் அநிவு ிபக்கம் லதறுற்கு இண்டு ிகள் உப. ஒன்று கல்ி; 
ற்லநான்று பகள்ி. 
 

17. ஒயயக்கு அநத்வயும் இன்தத்வயும் யது எது? 

 
 

 

18. உநங்குகின்ந கும்தகன்ண ‟எழுந்ிாய் எழுந்ிாய்‟ 

கானதூர் வகிபன ‟உநங்குாய் உநங்குாய்‟ 

கும்தகன்ணவண என்ண லொல்னி எழுப்னகிநார்கள்? எங்கு அவண உநங்கச் 

லொல்கிநார்கள்? 

 

19. தாெர், ாெர், தல்ி ிவனஞர், உர் – ெினப்திகாம் காட்டும் 

இவ்ிகர்கள் ார்? 

 

20. னநத்ிவகபில் எிலிர்த் ிவகவப அட்டவப்தடுத்துக. 

 

21. „உனகு‟ – எண னடியும் ியக்குநவப எழுதுக ? 

 

ிரிவு – 2 

5 × 2 = 10 

லயநனனும் 5 யிாக்களுக்கு நட்டும் குறுகின யிலடனி: 
 

22. ஓடிக்லகாண்டியந் ின்ிெிநி ெட்லடண ின்நவுடன், அவநில் 

உள்பர்கள் பதச்சு வடப்தட்டது.(ணிச் லொற்லநாடர்கபாக ாற்றுக.) 

 

23. மாருத்தநாயற்லச் ம ாற்மட்டினில் கண்டு ழுதுக. 

பாற்தாவ, ியது, பாற்தவ, ியந்து 

 

அ. ாழ்க்வகில்                            ீண்டும் லல்லும் – இவத் த்துாய்த் 

                                 கூத்து லொல்லும் 

ஆ. லயக்கூத்ில் டிகயக்கும் வகத்ட்டபன                            அில் யம் காசு        

                        குவநந்ாலும் அதுபர்                           . 
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24. மகாடுக்கப்ட்டுள் இரும ாற்கலப் னன்டுத்தி ஒரு மதாடர் 

அலநக்க. 

ிி – ீி 
 

25. கலச் ம ாற்கள் தருக.  

AESTHETICS 
MYTH 

 

26. ஊர்ப்மனர்கின் நரூஉலய  ழுதுக. 

னதுக்பகாட்வட, ியச்ெிாப்தள்பி, உகண்டனம், பகாம்னத்தூர், 

ாகப்தட்டிணம், னதுச்பெரி, கும்தபகாம், ியலல்பனி, ன்ணார்குடி, 

வொப்பதட்வட 

 

27. மாருத்தநா ிறுத்தக் குிகல இடுக. 

ஒய லதண் ிவணத்ால் னன்நால் னன்பணநனாம் லல்னனாம் ீங்களும் 

னலுங்கள் னன்பணறுங்கள் லல்லுங்கள் 

 

28. குத உறுப்ிக்கணம் தருக. 

திந்து 

குதி – III (நதிப்மண்கள் - 18) 

ிரிவு – 1 

 2 × 3 = 6 

லயநனனும் 2 யிாக்களுக்கு நட்டும் சுருக்கநாக யிலடனி: 
 

29. „கடற்கவில் உப்னக் காய்ச்சுல் வடலதறுகிநது; வனப் தகுிகபில் 

வனப் திர்களும் ினப் தகுிகபில் உவுத் லாிலும் 

வடப்லதறுகின்நண.‟ கானப்பதாக்கில் தன ாற்நங்கள் ிகழ்ந்பதாிலும், 

தண்வடத் ிரின் ிவிவனத் லாில்கள் இன்நபவும் 

லாடர்வயும் அற்நின் இன்வந பர்ச்ெிவயும் எழுதுக. 

 

30. ெங்க இனக்கிங்கள் காட்டும் அநங்கள் இன்வநக்கும் பவாணவப 

என்தற்குச் ெின எடுத்துக்காட்டுகள் யக. 

 

31. உலபப்த்திலனப் டித்து யிாக்களுக்கு யிலட தருக. 

லகாவடின் ெிநப்தால் ள்பல் எழுர் பதாற்நப்தடுது, தந்ிர் 

லகாவட ாட்ெிவப் னனப்தடுத்துகிநது. எழுரின் லகாவடப் லதயவ 

ெிறுதாாற்று தவடிலும் லதயஞ்ெித்ிணார் தாடனிலும் திவு 

லெய்ப்தட்டியப்தது குநிப்திடத்க்கது. ஆற்றுப்தவட இனக்கிங்கள், 

லகாவட இனக்கிங்கபாகப உள்பண. திற்றுப்தத்து பெ அெர்கபின் 
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லகாவடப் திாகப உள்பது. னநானூற்நின் லகாவடப்திவும் 

குநிப்திடத்க்கது. 

 

அ) பெ அெர்கபின் லகாவடப் திாக கயப்தடும் நூல்? 

ஆ) கவடபழு ள்பல் தற்நி குநிப்திடும் நூல்? 

இ) இவ்வுவக்கு லதாயத்ாண வனப்திடுக? 

  

ிரிவு – 2 

2 × 3 = 6 

லயநனனும் 2 யிாக்களுக்கு நட்டும் சுருக்கநாக யிலடனி: 
 34 ஆயது யிாயிற்குக் கட்டனநாக யிலடனிக்க நயண்டும் 

 

                   32‟‟வனவக் லகாடுத்பனும் வனகவக் காப்பதாம்” இடம் சுட்டிப் 

லதாயள் ிபக்குக. 

 

33. வத்ிார்ானரி னயகன் குந்வாக அிந்ியக்கும் 

அிகனன்களுடன் லெங்கீவ ஆடிவ த்வ ிபக்குக. 

 

34. அடிிமாநல் ழுதுக. 

“உவடான்” என்று னடியும் கம்தாாம் தாடல் 

(அல்து) 

“ லெம்லதா ணடிச்ெிறு “ எணத் லாடங்கும் னத்துக்குாொி                                                                                     
திள்வபத்ிழ் தாடவன  எழுதுக. 

 

ிரிவு – 3 

2 × 3 = 6 

லயநனனும் 2 யிாக்களுக்கு நட்டும் சுருக்கநாக யிலடனி: 
 

35. ஆெிரிப்தாின் லதாது இனக்கத்வ எழுதுக. 

 

36. இகழ்ந்லள்பா ீாவக் காின் கிழ்ந்துள்பம் 

உள்ளுள் உப்த துவடத்து.  

- இக்குநட்தாிற்கு அனக்கிட்டு ாய்தாடு யக. 

 

37. உவி ொன்று ந்து  ிபக்குக. 

 

ிரிவு – 4 (நதிப்மண்கள் - 25) 

5 × 5 = 25 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனி: 
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38. அ) ெினப்திகா யவூர்ப்தாக்க ிகீிகவப இக்கான ிக 

பங்கபபாடும் அங்காடிகபபாடும் ஒப்திட்டு எழுதுக. 

(அல்து) 

ஆ) ிகழ்கவன டிங்கள் – அவ ிகழும் இடங்கள் – அற்நின் 

ஒப்தவகள் – ெிநப்னம் தவவயும் – இத்வக க்கள் கவனகள் 

அயகியற்காண காங்கள் – அற்வந பர்த்லடுக்க ாம் லெய் 

பண்டுண – இவ குநித்து ாபிழுக்காண வனங்கம் எழுதுக.   

 

39. அ உங்கள் லயில் ின்ிபக்குகள் தழுவடந்துள்பண. இில் 

ொவனில் டந்து லெல்பாயக்கும் ாகண ஓட்டிகளுக்கும் 

இவடயூறுகவபக் குநிப்திட்டு னி ின்ிபக்குகவபப் லதாயத்தும்தடி 

ின்ாரி அலுனயக்குக் கடிம் எழுதுக. 

(அல்து) 

ஆ) ாபிழ் ஒன்நின் லதாங்கல் னரில் „உவுத் லாிலுக்கு ந்வண 

லெய்பாம்‟ என்ந உங்கள் கட்டுவவ லபிிட பண்டி, அந்ாபிழ் 

ஆெிரியக்குக் கடிம் எழுதுக. 

 

40. தடம் உர்த்தும் கயத்வ னந ஐந்து லாடர்கபில் எழுதுக. 

 

 

 

 

 

 

 

41. யிண்ணப்ப் டியத்லத ிபப்புக. 

பல்ிவன குப்ன – பெர்க்வக ிண்ப்தம் 

42. அ) தவாண ிவணவுச் ெின்ணங்கவப தாரிக்கவும், தாதுகாக்கவும் 

உங்கபால் இன்ந லெல்கள். 

 

 

 

 

  

 

(அல்து) 

கல்லட்டுகபின்ி 
அநினாகும் லெய்ிகவப 

என் ண்தர்களுக்குக் 

கூறுபன் 

அற்நின் ிப்வதக் 

குவநக்கும்தடி எதுவும் கூந 

அனுிக்க ாட்படன். 
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ஆ) லாி லதர்க்க: 

        Among the five geographical divisions of the Tamil country in Sangam literature, the 

marutam region was the fit for cultivation, as it had yhe most fertile lands. The properity of a 

farmer depended on getting the neccessary sunlight, seasonal rains and the fertility of the soil. 

Among these elements of nature, sunlight was considered indispensible by the ancient Tamils. 

 

  குதி – IV 

(நதிப்மண்கள் - 24) 

3 × 8 = 24 

அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனி: 

43. அ)  ெங்க இனக்கிங்கபின் பதாற்நப்தட்ட அநங்கபில் உம்வக் கர்ந்  

இண்டு அநங்கவபக் குநிப்திட்டு, அவ வடனவந ாழ்ில் 

லதாயந்துவ ிபக்குக. 

 

(அல்து) 

 

ஆ) னர்ந்தும் னா தாினர் பதான 

             பயம் ிி ண்ப – ந்து 

             ிடிந்தும் னடிா காவனப் லதாழுாக 

             ிவபந் கவன அன்ணப  

             ிில் ிவபாடி லகாடிில் வனெீி 
             டந் இபந்லன்நபன – பர் 

             லதாிவக வனபான்நி துவ கர் 

             லதானிந் ிழ் ன்நப.  

- கிஞர் கண்ாெணின் இப்தாடனில் ழும் காற்வநயும் கிவ 

த்வயும் தாாட்டி உவ லெய்க. 

 

 

 

44.  அ) ங்வகாய் திநப்தற்பக ஆளுவ ிக்க லதண்களுள் ெினவ 

ிரிக்க. 

(அல்து) 

ஆ) குநிப்னகவபக் லகாண்டு ஒய தக்க அபில் ாடகம் எழுதுக. 

       ான் – லகாக்வகப் பதான, பகாிவப் பதான – உப்வதப் பதான –                                                                 

இயக்க பண்டும் – லகாக்கு காத்ியந்து கிவடக்கும் ாய்ப்வத    

தன்தடுத்ிக்லகாள்ளும் – குப்வதவக் கிபநிணாலும் ணது உவ 
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ட்டுப எடுத்துக்லகாள்ளும் பகாி – கண்ணுக்குத் லரிாிட்டாலும் 

உப்தின் சுவவ உனடியும் – ஆெிரிர் ிபக்கம் – ான் கிழ்ச்ெி. 
 

45. அ) உங்கள் தகுிில் வடப்லதற்ந அசுப் லதாயட்காட்ெிக்குச் லென்று ந் 

ிகழ்வ கட்டுவாக்குக. 

 

 

                                         .                

                                    

                                                -635 802 

                                        CELL – 99409 23451 
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