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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                                         அலகுத் ததரவ்ு - 1                தேரம் :  15 நிமிடம் + 2.30 மணி 
 

மமாழி பாடம்   : தமிழ்                                                                                  மதிப்மபண் : 100        

பகுதி – I 

1. வேரக்்கடலை, மிளகாய் விலை, மாங்ககாட்லட ஆகியேற்லறக் குறிக்கும் பயிர ்ேலக  
14x1=14 

 அ) குலை ேலக      ஆ) மணிேலக   இ) ககாழுந்து ேலக   ஈ) இலை ேலக 

2. ‘ காய்ந்ை இலையும் காய்ந்ை வைாலகயும் ‘ நிைைத்ுக்கு நை்ை உரங்கள். இைக்ைாடரிை் 

அடிக்வகாடிட்ட பகுதி குறிப்பிடுேது …………………… 

அ) இலையும் சருகும்            ஆ) வைாலகயும் சண்டும்    

இ) ைாளும் ஓலையும்             ஈ) சருகும் சண்டும் 

3. ‘ வகட்டேர ்மகிழப் பாடிய பாடை் இது ‘ – கைாடரிை் இடம்கபற்றுள்ள கைாழிற்கபயரும் 

விலையாைலையும் கபயரும் முலறவய – 

அ) பாடிய , வகட்டேர ்           ஆ) பாடை் , பாடிய   

இ) வகட்டேர ், பாடிய             ஈ) பாடை் , வகட்டேர ்

4. ‘ கபரிய மீலச ‘ சிரிைை்ார ்– வகாடிட்டச ்கசாை்லுக்காை கைாலகயிை் ேலக எது ? 

அ) பண்புைக்ைாலக               ஆ) உேலமைக்ைாலக     

இ) உம்லமைக்ைாலக              ஈ) அை்கமாழிைக்ைாலக 

5. “ பாடு இமிழ் பைிக்கடை் பருகி “ எை்னும் முை்லைப்பாட்டு அடி உணரை்்தும்  

 அறிவியை் கசய்தி யாது ? 

அ) கடை் நீர ்ஆவியாகி வமகமாைை்      ஆ) கடை் நீர ்ஒலிைை்ை் 

இ) கடை் நீர ்குளிரச்ச்ியலடைை்           ஈ) கடை் நீர ்ககாந்ைளிை்ைை். 

6. “ உைக்குப் பாட்டுகள் பாடுகிவறாம் 

 உைக்குப் புகழ்சச்ிகள் கூறுகிவறாம் “ – பாரதியிை் இே்ேடிகள் இடம் கபற்றுள்ள   

 நயங்கள் யாலே ? 

 அ) உருேகம் , எதுலக                 ஆ) வமாலை , எதுலக  

 இ) முரண் , இலயபு                    ஈ) உேலம , எதுலக 

7. ‘ உைைருவள பாரப்்பை் அடிவயவை ‘ – யாரிடம் யார ்கூறியது ? 

அ) குைவசகராழ்ோரிடம் இலறேை்       ஆ) இலறேைிடம் குைவசகராழ்ோர ்

இ) மருைத்ுேரிடம் வநாயாளி              ஈ) வநாயாளியிடம் மருை்துேர.் 

8. பரிபாடை் அடியிை் ‘ விசும்பும் இலசயும் ‘ எை்னும் கைாடர ்எைலைக் குறிக்கிறது ? 

அ) ோைை்லையும் பாட்லடயும்           ஆ) ோைை்லையும் புகலழயும் 

இ) ோைை்லையும் பூமிலயயும்            ஈ) ோைை்லையும் வபகராலிலயயும் 

9. பாரை ஸ்வடட் ேங்கியிை் உலரயாடு கமை்கபாருள் யாது ? 

 அ) துைா      ஆ) சீைா      இ) குைா     ஈ) இைா 

10. வசாபியா எை்னும் இயந்திரப் கபாண்ணுக்குக் குடியுரிலம ேழங்கியுள்ள நாடு. 

அ) ேறாங்காங்    ஆ) கசளதி அவரபியா   இ) ஜப்பாை்    ஈ) அகமரிக்கா 

11. குைவசகர ஆழ்ோரிை் காைம் …………………….. நூற்றாண்டு 

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

12. பாடலைப் படிைத்ுப் பிை்ேரும் விைாக்களுக்கு ( 12, 13, 14 ) 

“ நைந்ைலை உைகம் ேலளஇ வநமிகயாடு 

  ேைம்புரி கபாறிை்ை மாைாங்கு ைடக்லக 

  நீர ்கசை, நிமிரந்்ை மாஅை் வபாை , “ …………….. 

இப்பாடலிை் ஆசிரியர ்…………………… 

 அ) ஒளலேயார ்  ஆ) நப்பூைைார ்  இ) நை்வேட்டைார ்  ஈ) கபருங்ககளசிகைார.் 

13. இப்பாடலிை் இடம் கபற்றுள்ள நூை் ………………….. 

 அ) மலைபடுகடாம்     ஆ) பரிபாடை்    இ) முை்லைப்பாட்டு    ஈ) நற்றிலண 

14. ‘ நைந்ைலை உைகம் ‘ – இைக்ைாடரிை் கபாருள் ? 

 அ) சிறிய உைகம்          ஆ) நலைந்ை உைகம்    

 இ) சுற்றும் உைகம்         ஈ) அகை்ற உைகம்.  

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                             www.TrbTnpsc.com

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



 

 

பகுதி – II         பிரிவு – I 

( 21 ஆேது விைாவிற்குக் கட்டாயமாக விலடயளிக்க வேண்டும் ) 

15. விலடகளுக்வகற்ற விைாக்கள் அலமக்க.                                            4x2=8 

அ) ஒரு நாட்டிை் ேளை்திற்குை் ைக்கப்படிவய, அந்நாட்டு மக்களிை்  

    அறிகோழுக்கங்களும் அலமந்திருக்கும். 

ஆ) 1956 ஆம் ஆண்டு நேம்பர ்1 ஆம் நாள் கை்ைியாகுமரி மாேட்டம் ைமிழ் நாட்டுடை் 

இலணந்ைது. 

16. “ அை்லைகமாழிவய “ எை்னும் ைலைப்பிை் அலமந்ை நூை் எது ? அைலை இயற்றியேர ்யார ்? 

17. ேசைகவிலை – குறிப்பு ேலரக. 

18. மாஅை் – கபாருளும், இைக்கணக் குறிப்பும் ைருக. 

19. ‘ ோட்சை் ‘ குறிப்பு ேலரக. 

20. ‘ நமக்கு உயிர ்காற்று காற்றுக்கு ேரம் மரம் ‘ – மரங்கலள கேட்டி எறியாமை் நடட்ு 

ேளரப்்வபாம். – இது வபாை்ற உைகக் காற்று நாள் விழிப்புணரவ்ுக்காை இரண்டு முழக்கை் 

கைாடரக்லள எழுதுக. 

21. ‘ விடை் ‘ – எை முடியும் திருக்குறலள எழுதுக. 

பிரிவு – II 

( எலேவயனும் ஐந்து விைாக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விலடயளிக்க).  

( 28 ஆேது விைாவிற்குக் கட்டாயமாக விலடயளிக்க வேண்டும் ) 

22. கமாழிகபயரப்்பு :                                                         5x2=10 
If you talk to a man in a language he understands, that goes to head. If you talk to him in his own language that goes to 
his heart – Nelson Mondela. 

23. ககாடுக்கப்பட்டுள்ள இரு கசாற்கலளப் பயை்படுை்தி ஒரு கைாடர ்அலமக்க. 

சிறு – சீறு 

24. விலைமுற்லற விலையாைலணயும் கபயராக மாற்றிை் கைாடர ்அலமக்க. 

அ) வநற்று எை்லைச ்சந்திை்ைார.் அேர ்எை் நண்பர.் 

ஆ) ஊட்டமிகு உணவு உண்டார.் அேர ்நீண்ட ோழ் நாள் கபற்றார.் 

25. கலைச ்கசாற்கள் ைருக : அ) Storm   ஆ) Tornado 

26. இருகசாற்கலளப் பயை்படுை்தி ஒரு கைாடர ்அலமக்க : அ) இயற்லக – கசயற்லக 

27. ைமிழ் எண்களிை் எழுதுக : அ) ஆலை ஆயிரம் அமரிலட கேை்ற 

28. கிளரந்்ை – பகுபை உறுப்பிைக்கணம் ைருக. 

பகுதி – III 

பிரிவு – I 

( எலேவயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விலடயளிக்க) 

29.  நீவிர ்அறிந்ை கசயற்லக நுண்ணறிவுப் பயை்பாடு மூை்றிலை எழுதுக.         2x3=6 

30. வசாலைக் ( பூங்கா ) காற்றும் மிை்விசிறிக் காற்றும் வபசிக்ககாள்ேது வபாை் ஓர ்உலரயாடை் 

அலமக்க. 

31. இை்லறய அறிவியை் கண்டுப்பிடிப்புகள் மைிைலை வமம்படுை்துகிை்றைோ எை்பது 

குறிை்து எழுதுக. 

32. ைாேரங்களிை் இளம் பருேை்திற்காை கசாற்கலளயும் அைற்குரிய ைாேரங்களிை் 

கபயரக்லளயும் எழுதுக. 

பிரிவு – II 

( எலேவயனும் இரண்டு விைாவிற்கு மட்டும் விலடயளிக்க)         2x3=6 

33.  ைமிழழகைார ்ைமிலழயும் கடலையும் இரட்டுற கமாழியும் பாங்கிலை விளக்குக. 

34. “ மாளாை காைை் வநாயாளை் வபாை் “ – இடஞ்சுட்டிப் கபாருள் விளக்குக. 

35. “ மீண்டும் பீடு உயரவ்ு ஈண்டி, அேற்றிற்கும் உள்ளடீு ஆகிய இருநிைை்து ஊழியும் “ – 

இடஞ்சுட்டி கபாருள் விளக்குக. 

36. அடிபிறழாமை் எழுதுக : 
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Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



 

 

அ) “ சிறுைாம்பு “ – எைை் கைாடங்கும் முை்லைப்பாட்டுப் பாடை். ( அை்ைது ) 

ஆ) “ ோளாை் அறுைத்ுச ்சுடினும் “ எைை ்கைாடங்கும் கபருமாண் திருகமாழிப் பாடை். 

பிரிவு – III 

(எலேவயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விலடயளிக்க) 

37.  கமாழியிை் ேலககலள எடுைத்ுக்காட்டுடை் விளக்குக.                     2x3=6          

38. “ ககாடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இை்ைாரக்் கடுக்கிய 

  வகாடிஉண் டாயினும் இை் “. – இக்குறட்பாவிலை அைகிடட்ு ோய்பாடு ைருக. 

39. தீேக அணி குறிை்து எழுதுக. 

40. “ வைைிவை ஊரிய கசந்ைமிழிை் – சுலே 

   வைரும் சிைப்பதி காரமலை 

 ஊணிவை எம்முயிர ்உள்ளைவும் – நிைம் 

  ஓதி யுணரந்்திை் புருவோவம “ 

- கவிமணி வைசிக விநாயகைார.் 

 அ) பாடலிை் இடம்கபற்றுள்ள எதுலகச ்கசாற்கலள எடுைக்ைழுதுக. 

 ஆ) பாடலிை் உள்ள சீரவ்மாலைச ்கசாற்கலளக் குறிப்பிடுக. 

 இ) கசந்ைமிழ் – இசக்சாை்லைப் பிரிைத்ு எழுதுக. 

பகுதி – IV 

அலைை்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க :                                    5x4=20 

41.  படம் உணரை்்தும் கருை்லை நயமுற நாை்கு கைாடரக்ளிை் எழுதுக. 
 

 
 

 

42. பணம் எடுக்கும் படிேம். 

43. கைாடலரப் படிைத்ு விலடலயக் கண்டறிக : 

1. நூலிை் பயை் படிை்ைை் எைிை், கை்வியிை் பயை் ............................ 

2. விலைக்குை் வைலே எரு எைிை், கலைக்குை் வைலே ...................... 

3. கை் சிலை ஆகுகமைிை், கநை் ..................... ஆகும். 

4. குரலிை் இருந்து வபசச்ு எைிை், விரலிை் இருந்து ............................. 

       ( வசாறு , கற்றை் , கரு , எழுை்து ) 

44. “ கம்பனும் கண்வடைத்ும் உமறுப் புைேலர எந்ைக் 

ககாம்பனும் பணியும் அறம்பாடுஞ் ஜோது ஆசுகவிலய 

காசிம்புைேலர குணங் குடியாலர வசகைாப் புைேலர 

கசய்குைம்பிப் பாேைலரச ்சீரை்மிழ் மறக்காைை்வறா “ 

- இப்பாடலிை் இடம்கபற்றுள்ள ைமிழ்ப்புைேரக்ளிை் 

கபயரக்லளக் கண்டறிந்து எழுதுக.` 

45. கமாழிகபயரக்்க : 
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அ) The Golden sun gets up early in the morning and starts its bright rays to fade away the dark. The milky clouds start 
their wondering. The colourful birds starts twitting their morning melodies in percussion. The cute butterflies dance 
around the flowers. The flower’s fragrance fills the breeze gently blows everywhere and makes everything pleasant.  ( 

அை்ைது ) 

ஆ) 1. Union is strength         2. A friend in need is a friend indeed 
    3. Covet all lose all         4. Empty vessels make much noice. 

பகுதி – V 

அலைை்து விைாக்களுக்கும் விலடயளிக்க :                                    5x6=30 

46.  அ) ைமிழ் கசாை்ேளம் பற்றியும் புதிய கசாை்ைாக்கை்திற்காை வைலே குறிை்தும் ைமிழ் 

மை்றை்திை் வபசுேைற்காை உலரக் குறிப்புகலள எழுதுக.  ( அை்ைது ) 

ஆ) ஒரு குழந்லைலயை் தூக்கவும் கீவழ விழுந்ை ஒரு வைைீரக்் வகாப்லபலய எடுக்கவும் 

கமை்கபாருள் அக்கலற ககாள்ளுமா ? கேறும் ேணிகை்துடை் நிை்று விடுமா ? கசயற்லக 

நுண்ணறிவிை் எதிரக்ாை கேளிப்பாடுகள் பற்றி கட்டுலர. 

47. அ) முை்லைப் பாட்டிை் உள்ள காரக்ாைச ்கசய்திகலள விேரிை்து எழுதுக.    (அை்ைது) 

ஆ) மவைாை்மணீயம் சுந்ைரைாரிை் ைமிழ்ை்ைாய் ோழ்ை்துப் பாடலையும் 

கபாருஞ்சிை்திரைாரிை் ைமிழ் ோழ்ை்லையும் ஒப்பிடட்ு வமலடப்வபசச்ு ஒை்லற உருோக்குக. 

48. அ) ‘ புயலிவை ஒரு வைாணி ‘ கலையிை் இடம் கபற்றுள்ள ேருணலைகளும் அடுக்குை ்

கைாடரக்ளும் ஒலிக்குறிப்புச ்கசாற்களும் புயலிை், வைாணி படும்பாட்லடயும் விேரி.        

                                         ( அை்ைது ) 

ஆ) “ அறிேயைாளர ்ஸ்டீபை் ேறாக்கிங்குடை் விண்கேளிப் பயணம் “ எை்னும் ைலைப்பிை் 

கற்பலை கலை ஒை்று எழுதுக. 

49. அ) உங்கள் மிை்விளக்குகள் வேண்டி மிை்ோரிய அலுேைருக்கு கடிைம் எழுதுக. 

( அை்ைது ) 

ஆ) “ மரம் இயற்லகயிை் ேரம் “ எனும் ைலைப்பிை் கட்டுலரப் வபாட்டியிை் கேற்றி கபற்ற 

வைாழலை ோழ்ை்தி மடை் எழுதுக. 

50. அ) “ சாை்வறார ்ேளரை்்ை ைமிழ் “ எை்னும் ைலைப்பிை் கட்டுலர ேலரக. 

( அை்ைது ) 

ஆ) முை்னுலர – விண்கேளியிை் ைமிழர ்– கை்பைாசாே்ைா – விண்ணியை் அறிவிை் 

ேருங்காைம் – முடிவுலர. 
 
Prepared by 

Mr. Kaali Karuppu, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மமட்ரிகுதலஷன் பள்ளி. 
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பத்தாம் வகுப்பு                                         அலகுத் ததரவ்ு - 2                தேரம் :  15 நிமிடம் + 2.30 மணி 

மமாழி பாடம்   : தமிழ்                                                                                  மதிப்மபண் : 100        

                                 பகுதி – I                                  14x1=14 

1."மருந்தே ஆயினும் விருந்தேோடு உண்" என்று போடியவர ்யோர ்? 

    அ) குமரகுருபரர ்   ஆ) வள்ளலோர ்    இ) ஒளவவயோர ்     ஈ) திருவள்ளுவர ்

2. மினத ோட்டோ ேமிழ்  ்ங்கம் அவமந்துள்ள இடம் எது ?  

  அ) இலங்வக    ஆ) அமமரிக்கோ   இ) மமோரிசியஸ்   ஈ) மதலசிய 

3.கோசிக்கண்டம் எந்ே நகரே்தின் மபருவமகவள கூறுகிறது ? 

       அ) கோசிப்பழூர ்  ஆ) கோசி   இ) வோரணோசி   ஈ) மேன்கோசி 

4."சிலம்பு அவடந்திருந்ே போக்கம் எய்தி " என்னும் அடியில் போக்கம் என்பது  

       அ) புே்தூர ்     ஆ) மூதூர ்   இ) தபரூர ்   ஈ) சிற்றூர ்

5.முே்துக் குளிக்கும் மகோற்வகயின் அர ர ்? 

 அ) அதிவீரரோம போண்டியன்     ஆ)கிள்ளிவளவன்    இ) ம ங்குட்டுவன்  ஈ) இரண்டோம் 

புலிதகசி    

6.மவலபடுகடோம் என்னும் நூலின் மவலக்கு உவவமயோகக் கூறப்படுவது ? 

      அ) தமகம்    ஆ) யோவன     இ) மோன்     ஈ) வோனம்   

7.தகட்க தவண்டிய போடல் , ம ோல்லே் ேக்க ம ய்தி ஆகியன ? 

      அ) கூட்டு நிவல விவனமய  ்ம்   ஆ) கூட்டு நிவல மபயமர  ்ம்   

      இ) விவனமய  ்ம் 

8.பிள்வளே ்ேமிழின் இரண்டோவது பருவம் எது ? 

      அ) ம ங்கீவர    ஆ) ேோலோட்டு       இ) கோப்பு       ஈ)  ப்போணி   

9.கம்பன் இவ ே்ே கவிமயல்லோம் நோன் என்று போடியவர ்? 

      அ) போரதியோர ்    ஆ)போரதிேோ ன்        இ) கவிமணி       ஈ) சுரேோ  

10.எற்போடு - எே்திவணக்குரிய சிறு மபோழுது ? 

      அ) குறிஞ்சி      ஆ) போவல         இ) மநய்ேல்       ஈ) மருேம்     

11.இரவு 10 மணி முேல் இரவு 2 மணி வவர  

     அ) நள்ளிரவு     ஆ) யோமம்        இ) வவகவற        ஈ) இரவு   

போடவலப் படிேத்ு பின்வரும் வினோக்களுக்கு  ( 12 , 13 , 14 ) விவடயளி . 

     "ம ம்போ னடி ச்ிறு கிங் கிணிதயோடு சிலம்பு கலந்ேோடே்  

     திருவவர  யோவரஞோ ணவரமணி  தயோடு மமோளி திகழவர வடமோடப்  

     வபம்மபோ  னசும்பிய மேோந்தி மயோடுஞ்சிறு பண்டி  ரிந்ேோடப்  

12.இப்போடலின் ஆசிரியர ்யோர ்? 

13.இப்போடலின் "அவரநோண் " என்பேன் மபோருள் ? 

14.இப்போடலின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பருவம் எது ?   

                              பகுதி – II ( பிரிவு -I )                                                        4x2=8 

15.'இறடிப் மபோம்மல் மபருகுவீர ்- இேம்ேோடர ்உணரே்்தும் மபோருவள எழுதுக ? 

16.போரதியோர ்கவிஞர,் நூலகம் ம ன்றோர,் அவர ்யோர ்? ஆகிய மேோடரக்ளில்  

   எழுவோயுடன் மேோடரும் பயனிவலகள் யோவவ ? 

17.விருந்து தபணுவேற்குே் ேவலவன் எவற்வறமயல்லோம் பவணயம்  

   வவே்ேோன் 

18.மவலப்போடுகடோமில் ஒளிரும் பூங்தகோே்துக்களுக்குக் கூறப்பட்ட உவவம  

   யோது ? 

19. ோந்ேமோனமேோரு பிரபஞ் ே்வே  ்சுமக்கின்ற ஒலிே்ே ேண்டுகள் - இக்கவிவே  

  அடிகள் உணரே்்தும் உள்ளழவக எழுதுக  

20.மேருக்கூே்து - குறிப்பு வவரக  

21.மபோருள் - என்னும் முடியும் குறவள எழுதுக 
 

                               பிரிவு –II                                     5x2=10 

(எவவதயனும் ஐந்து வினோக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விவடயளிக்க ) 
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(28 ஆவது வினோவிற்கு கட்டோயமோக விவடயளிக்க தவண்டும் ) 

22.கவல  ்ம ோற்கள் ேருக : 

          அ) Classical literature.                 ஆ) Modern literature 

23.மகோடுக்கப்பட்டுள்ள இரு ம ோற்கவளப் பயன்படுே்தி ஒரு மேோடர ்அவமக்க  

      மவல  -  மோவல  

24.பிறமமோழி ம ோற்கவளே் ேமிழ்  ்ம ோற்களோக மோற்றி எழுதுக ? 

        அ) உங்களிடம் உள்ள ஒரு ேரோவ  இரு முவறகள் மட்டும் யூஸ் பண்ணி மவயிட்  

              குவறந்ே தகோல்ட் பிஸ்கட்வடக் கண்டுபிடிக்கவும்  

25.கூே்துக்கவலஞர ்போடே் மேோடங்கினோர ். கூடியிருந்ே மக்கள் அவமதியோயினர ். 

                ( கலவவ  ்ம ோற்மறோடரோக மோற்றுக ) 

26.விடுபட்ட எழுே்துக்கவள நிரப்புக ? 

           அ) கு ........ தி ( சிவப்பு நிறே்தில் இருக்கும்  ) 

           ஆ) ம .......    ( அறிவின் மறுமபயர ் ) 

27.மபோருள் எழுதுக : 

          அ) அண்ணம்        ஆ) அன்னம் 

28.உவரே்ே - பகுபே உறுப்பிலக்கணம் ேருக . 

                              பகுதி – III ( பிரிவு -I )                          2x3=6 

(எவவதயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் சுருக்கமோக விவடயளி) 

29.வோவழ இவல விருந்து 'உணவு பரிமோறும் முவறவய எழுதுக ? 

30.உற்றோதரோடு நின்ற விருந்து குறிே்து எழுதுக ? 

31.மினத ோட்டோ வோவழயிவல விருந்து விழோ பற்றி எழுதுக ? 

32.படங்கள் மவளிப்படுேத்ும் நிகழ்கவல குறிே்து இரண்டு வினோக்கவளயும் 

அவற்றுக்கோன  

      விவடகவளயும் எழுதுக ? 

 

                                     பிரிவு –II                                 2x3=6 

( எவவதயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும்  விவடயளி ) 

33.மருேம் எவ்வோறு வீற்றிருக்கும்  

34.கூே்ேவன கூே்ேன் ஆற்றுப்படுே்துேவலக் கூே்ேரோற்றுப்பவட எவ்வோறு கோட்டுகிறது ? 

35.நவீன கவிவேகளில் மவளிப்படும் நுண்வம உள்ளம் , பூேம்ேோடுக்கும் நோட்டுப்புறப் 

     போடலில் மவளிப்படுகிறது . ஒப்பிடட்ு எழுதுக ? 

36.அடிபிறழோமல் எழுதுக  

           அ) 'விருந்தினனோக ' - எனேம்ேோடங்கும் கோசிக்கோண்டம் போடவல எழுே்து    (அல்லது) 

                         ஆ) 'ேண்டவல ' - எனேம்ேோடங்கும் கம்பரோமோயணம் போடவல எழுதுக 

                                       பிரிவு –III                                                2x3=6 

( எவவதயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும்  விவடயளி ) 

37.ஐந்திவணக்கும் உரிய மபரும்மபோழுதுகள் சிறுமபோழுதுகவள எழுதுக  

38.”தேவர ்அவனயர ்கயவர ்அவரும்ேோம் 

       தமவன ம ய்மேோழுக லோன்”   -        இக்குறளின் உள்ள அணிவய விளக்குக ? 
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39.”குன்தறறி யோவனப்தபோர ்கண்டற்றோல் ேன்வகேம்ேோன்  

   றுண்டோக  ் ம ய்வோன் விவன”.    - இக்குறட்போவிற்கு அலகிடட்ு வோய்ப்போடு ேருக  

40.மனிேனுக்கும் மலருக்குமோன மணம் வீசும் இந்ே நயவுவரவயே் மேோடரக். ( மூன்று வரி 

       எழுதுக ) 

        வண்டுகவள ஈரக்்கும் வோ வனயில்  

        பூக்களிடம் வ ப்படுவது மனிேரக்தள ! 

        பூ ச்ிவயக்  கவரும் வண்ணங்களில்  
        ..................................................... 

                                       பிரிவு –IV                                             5x4=20 

அவனே்து வினோக்களுக்கும் விவடயளிக்க 

41.படம் உணரே்்தும் கருே்வே நயமுற நோன்கு மேோடரக்ளில் எழுதுக  

 
 

42.பழமமோழிகவள நிவறவு ம ய்க  

         1.உப்பில்லோய் ...........................                                    2.ஒரு போவன  ............................... 

         3.உப்பிட்டவவர  ...........................                              4.அளவுக்கு   .............................. 

43.ேமிழகப் போரம்பரிய கவலகவளப் போதுகோக்கவும் வளரக்்கவும் ம ய்வது பற்றி    

        வரிவ ப்படுே்தி எழுதுக  

       1.பிறந்ே நோள் விழோக்களில் மயிலோட்டம் முேலோன கவலகவள நிகழ்ேே் முவனதவன் 

       2. 
       3. 
       4.  
       5. 

44.மேோடரில் விடுபட்ட ம ோற்கவள எழுதுக : 

              1. ................... மனம் உள்ளவவர அப்போவி என்கிதறோம்  

              2. மவயிலில் அவலயோதே ; உடல் .................... 

              3. அவனவரின் போரோட்டுகளோல் , மவடக்ே்தில் போடகரின் முகம் ................. 

             4.  வோனம் ................ மேோடங்கியது . மவழ வரும் தபோலிருக்கிறது  

45. மமோழிமபயரக்்க : 

        அ) Respected ladies and gentlemen, I am Ilangovan studying tenth standard. I have come here to say a few 
words about our Tamil culture. Sangam literature shows that tamils were best in culture and civilization about two 

thousand years ago.              (அல்லது) 

    ஆ) மமோழிமபயரக்்க : 
       1. A penny saved is a penny gained.      3. As is the king, so are his subject. 
       2. All that glitters is not gold.             4. A crying child will get milk. 

                            பிரிவு –V      (மதிப்மபண்கள் : 30 ) 

அவனே்து வினோக்களுக்கும் விரிவோன விவடயளிக்க :                              5x6=30 

46. அ ) உங்கள் இல்லே்துக்கு வந்ே உறவினருக்கு நீங்கள் ம ய்ே  

        விருந்தேோம்பவல அழகுற விவரிே்து எழுதுக?        (அல்லது) 

     ஆ) நிகழ்கவல வடிவங்கள் அவவ நிகழும் இடங்கள் - அவற்றின்  
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        ஒப்பவனகள் - சிற்பம் பழவமயும் - இே்ேவகய மக்கள் கவலகள் 

        அழிந்து வருவேற்கோன கோரணங்கள்- அவற்வற வளரே்ம்ேடுக்க நோம் 

        ம ய்ய தவண்டுவன இவவ குறிே்து நோளிேழுக்கோன ேவலயங்கம்  எழுதுக ? 

47. அ )  ந்ேக் கவிவேயில் சிறக்கும் கம்பன் என்ற ேவலப்பில் இலக்கிய உவர  

        எழுதுக.( அன்பும் பண்பும் குண ச்ிே்திரமும் ேண்டவல மயில்கள் ஆ....)–

இவ்வுவரவயே்  

        மேோடரக் . ( அல்லது)                     

   ஆ ) ஆற்றுப்படுே்துேல் என்பது அன்வறக்குப் புலவரக்வளயும்  

        கவலஞரக்வளயும் வள்ளோளரக்வளயும் தநோக்கி மநறிப்படுேத்ுவேோக  

        இருந்து. அது இன்றய நிவலயில் ,..... 

48. அ ) அன்னமய்யோ என்னும் மபயருக்கும்  அவரின் ம யலுக்கும் உள்ள  

        மபோருேே்ப்போட்டிவனக்  தகோபல்லபுரே்து மக்கள் கவேப்பகுதி மகோண்டு விவரிக்க ?  

                                   (அல்லது) 

   ஆ ) அனுமோர ்ஆட்டம் குறிே்து போய்  ்ல் கவேயின் வோயிலோக  ோ.கந்ே ோமி  

         குருவோன யோவவ ? 

49. அ ) நோளிேழ் ஒன்றின் மபோங்கல் மலரில் உழவுே் மேோழிலுக்கு வந்ேவன  

        ம ய்தவோம் என்ற உங்கள் கட்டுவரவய மவளியிட தவண்டி  

        அந்நோளிேழ் ஆசிரியருக்கு கடிேம் எழுதுக ?      (அல்லது) 

   ஆ ) மோநில அளவில் நவடமபற்ற " மரம் இயற்வகயின் வரம் " எனும்  

        ேவலப்பில் கட்டுவர எழுதுக ? 

50. அ )  ோன்தறோர ்வளரே்்ேமிழ் என்னும் ேவலப்பில் கட்டுவர எழுதுக?   (அல்லது) 

   ஆ )  குறிப்புகவள  பயன்படுே்திக் கட்டுவர ஒன்று ேருக ? 

           குறிப்பு  :  நூலின் ேவலப்பு - நூலின் வமயப்மபோருள்  -  

                      மமோழிநவட - மவளிப்படுே்தும் கருே்து - நூலின் நயம் –  

                       நூல் கட்டவமப்பு - சிறப்புக்கூறு - நூல் ஆசிரியர ்                   
 

Prepared by: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மமட்ரிகுதலஷன் பள்ளி 
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பத்தாம் வகுப்பு                                         அலகுத் ததரவ்ு -  3               தேரம் :  15 ேிமிடம் + 2.30 மணி 

மமாழி பாடம்   : தமிழ்                                                                                  மதிப்மபண் : 100        

                                 பகுதி – I                                  14x1=14 

1. இராமாயண மகாபாரத ததான்மச ்தசய்திகள் இடம் தபற்றுள்ள தமிழ் இலக்கியம் எது 

    அ) சங்க இலக்கியம்    ஆ) பக்தி இலக்கியம்     இ) சிற்றிலக்கியம்      ஈ) நவீன 

இலக்கியம் 

2. தமாகு சாஸ்ட்டு என்னும் ஜப்பானிய தசால்லின் தபாருள் ?  

        அ) பதில் தர மறுக்கிறறாம்       ஆ) விடடதர அவகாசம்    

        இ) விடடதர முடியாது           ஈ) இரவீந்திரநாத் தாகூர ்

3. தசய்குதம்பி பாவலர ்சிறந்து விளங்கிய கடல. 

       அ) ஓவியம்   ஆ) சதாவதானம்   இ) நாட்டியம்   ஈ) சிற்பம் 

4. இடடக்காடனாரின் பாடடல இகழ்ந்தவர ்? இடடக்காடனாரிடம் அன்பு டவத்தவர ்?  

       அ) அடமசச்ர,் மன்னர ்          ஆ) அடமசச்ர,் இடறவன்    

       இ) இடறவன், மன்ன்ன்           ஈ) மன்ன்ன், இடறவன் 

5. றநரடி விடடகளாக இருக்கும் தவளிப்படட விடடகள் எதத்டன ? 

      அ) மூன்று     ஆ) நான்கு       இ) ஐந்து     ஈ) ஆறு   

6. தமிழினத்டத ஒன்றுபடுத்தும் இலக்கியமாக ம. தபா. சி கருதியது ? 

      அ) திருக்குறள்    ஆ) புற நானூறு     இ) கம்பராமாயணம்     ஈ) சிலப்பதிகாரம்   

7. ‘ தடலடயக் தகாடுத்தாவது தடலநகடரக் காப்றபாம் ‘ என்று முழங்கியவர ்?  

      அ) மா. தபா. சி   ஆ) தசங்கல்வராயன்     இ)  மங்கலங்கிழார ்   ஈ) மாரச்ல் ஏ. றநசமணி   

8. தமிழரின் தடலயான ததாழிலாகவும், பண்பாடாகவும் திகழ்வது ? 

      அ) கல்வி    ஆ) உழவு       இ) தநசவு       ஈ) றபார ்  

9. சங்கதத்மிழரின் திடண வாழ்வு எடத அடிப்படடயாகக் தகாண்டது ? 

      அ) தநசடவ   ஆ) றபாரிடன     இ) றவளாண்டமடய      ஈ) கால்நடடடய  

10. றசாழ நாட்டில் சிடறப்படுவன ? 

      அ) மா      ஆ) வண்டுகள்         இ) வருபுனல்       ஈ) காவுகள்     

11. கவரந்்து தசல்லப்பட்ட ஆநிடரகடள மீட்பது ? 

     அ) தவட்சி     ஆ) வஞ்சி        இ) கரந்டத        ஈ) உழிடஞ   

பாடலலப் படிதத்ு பின்வரும் வினாக்களுக்கு  ( 12 , 13 , 14 ) விலடயளி . 

     வண்ணமும் சுண்ணமும் தண்நறுஞ் சாந்தமும்  

     பூவும் புடகயும் றமவிய விடரயும் 

     பகரவ்னர ்திரிதரு நகர வீதியும் ; 

     பட்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலின் ........................  

12. இப்பாடலின் ஆசிரியர ்யார ்? 

13. இப்பாடலில் " சுண்ணம் " என்பதன் மபாருள் ? 

14. வண்ணமும் சுண்ணமும் – இலக்கணக் குறிப்புத் தருக. 
                                

                                  பகுதி – II ( பிரிவு -I )                                                                          

                              ( 21 – வது கட்டாய வினா )                            4x2=8 

15. சதாவதானம் குறிப்பு வடரக. 

16. தாய்தமாழியும் ஆங்கிலமும் தவிர நீங்கள் கற்க விரும்பும் தமாழியிடனக் 

குறிப்பிடட்ுக் காரணம் எழுது. 

17. வடதமாழிக் கடதகடளத் தழுவி படடக்கப்பட்ட தமிழ் இலக்கியங்கள் யாடவ ? 

18. வினா எத்தடன வடகப்படும் ? அடவ யாடவ ? 

19. ம.தபா.சி. சிலப்பதிகாரக் காப்பியத்டத மக்களிடம் தகாண்டு தசல்ல விரும்பியக் 

காரணம் என்ன ?  

20. தபான் ஏர ்பூடட்ுதல் விளக்குக.  

21. ‘ குன்றறறி ‘ - என்னும் ததாடங்கும் குறலள எழுதுக. 
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                               பிரிவு –II                                               5x2=10 

(எலவதயனும் ஐே்து வினாக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விலடயளிக்க ) 

(28 ஆவது வினாவிற்கு கட்டாயமாக விலடயளிக்க தவண்டும் ) 

22. தமாழிதபயரப்்பு :  அ) Lute music                 ஆ) Chamber 

 23. ததாடரக்ளில் உள்ள எழுவாடயச ்தசழுடம தசய்க. 

    அ) மரத்டத வளரப்்பது நன்டம பயக்கும்     

    ஆ) குழந்டதகள் தனிதத்னிறய எழுதிதத்ர றவண்டும்.  

24. ததாழிற்தபயரக்ளின் தபாருடள டவத்து முழுடம தசய்க. 

        அ)  பசுடமயான ................ ஐக் ................. கண்ணுக்கு நல்லது. ( காணுதல் , காட்சி ) 

   ஆ) தபாதுவாழ்வில் ....... கூடாது. ........ இல் அவடர மிஞ்ச ஆள் கிடடயாது.   

       (நடித்தல், நடிப்பு) 

25. கடலசத்சால் அறிறவாம் : அ) Emblem     ஆ) Territory 

26. ததாடகச ்தசாற்கடளப் பிரித்து எழுதி, தமிழ் எண்ணுரு தருக :  

    அ) முதத்மிழ்   ஆ) இருதிடண 

27. ஊரப்்தபயரக்ளின் மரூஉடவ எழுதுக : அ) புதுக்றகாட்டட        ஆ) றகாயம்புத்தூர ்

 28. மயங்கிய – பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. 

                                பகுதி – III ( பிரிவு -I )                                  2x3=6 

(எடவறயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விடடயளி) 

29. உங்களுடன் பயிலும் மாணவர ்ஒருவர ்பள்ளிப் படிப்டபப் பாதியில் நிறுத்தி 

றவடலக்குச ் 

   தசல்ல விரும்புகிறார.் அவரிடம் கற்பதன் இன்றியடமயாடமடய எவ்வடகயில்    

   எடுத்துடரப்பீரக்ள் ? 

30. தமாழிதபயரப்்பு சரியாக அடமயாததால் காலத்திற்கும் அழிவு தரும் கலங்கம் 

றநரந்்தது விவரி. 

31. ‘ தடலடயக் தகாடுத்றதனும் தடலநகடரக் காப்றபாம் ‘ ! – இடஞ்சுட்டி விளக்குக ? 

32. பண்டடய ‘ கடல் கடந்த தமிழ் வணிகம் ‘ குறிதத்ு எழுதுக. 

 

                                     பிரிவு –II                                       2x3=6 

( எடவறயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும்  விடடயளி ) 

33. மன்னன் இடடக்காடனார ்என்ற புலவனுக்குச ்சிறப்பு தசய்தது ஏன் ? விளக்கம் தருக. 

34. முதல் மடழ விழுந்ததும் என்னதவல்லாம் நிகழ்வதாக கு.ப.ரா கவிபாடுகிறார.் 

35. ‘ தபாழுறதறப் தபான்பரவும் ஏரடியில் 

     நல்லறவடளயில் நாட்டுறவாம் தகாழுடவ ‘ – இடஞ்சுட்டிப் தபாருள் விளக்குக. 

36. அ) ‘ தூசும் துகிரும் ‘ – என்னும் சிலப்பதிகாரப் பாடடல எழுதுக ( அல்லது ) 

   ஆ) ‘ புண்ணியப் புலவீர ்‘ – என்னும் திருவிடளயாடற்புராணப் பாடடல எழுதுக. 

                                   

                                         பிரிவு – III                                              

                ( எடவறயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும்  விடடயளி )              2x3=6 

37. முயற்சி திருவிடன ஆக்கும் முயற்றின்டம இன்டம புகுதத்ி விடும் – தபாருள்றகாளின்  

   வடகடய சுட்டி விளக்குக. 

38. அன்பும் அறனும் உடடத்தாயின் இல்வாழ்க்டக 

       பண்பும் பயனும் அது   -        பயின்று வந்துள்ள  அணிடய விளக்குக ? 

39. தசயற்டக அறிந்தக் கடடத்தும் உலகத் 

   தியற்டக அறிந்து தசயல்    -   இக்குறடப்ாவிற்கு அலகிடட்ு வாய்ப்பாடு தருக  

40. பூக்கள் இடம்தபறும் புறத்திடணகள் எத்தடன ? அடவ யாடவ ? 
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பிரிவு –IV 

                    அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடடயளிக்க                 5x4=20 

41. படம் உணரத்்தும் கருத்டத நயமுற நான்கு ததாடரக்ளில் எழுதுக  

 

42. நூலக உறுப்பினர ்படிவம். 

43. பின்வரும் ததாடரக்டளக் தகாண்டு தபாருத்தமான ததாடர ்அடமக்க. 

    ( வரப் றபாகிறறன் , இல்லாமல் இருக்கிறது , தகாஞ்சம் அதிகம் , மறக்க நிடனக்கிறறன் ) 

44. ஏரப்ிடிக்கும் டககளுக்றக 

      வாழ்தத்ுக் கூறுறவாம் – வறுடம 

    ஏகும்வடர தசய்பவரக்்றக 

       வாழ்த்துக் கூறுறவாம் ! – என்றும் ............... 

     அ) பாடலின் ஆசிரியர ்யார ்?      ஆ) றமாடனடய எழுதுக. 

     இ) இடயடப காண்க              ஈ) எந்தக்டகக்கு வாழ்தத்ு கூறுறவாம் 

45. அகராதியில் காண்க : 1. மன்றல்   2. தூவல்   3. மிரியல்   4. அதசி. 

                                     பிரிவு –V      (மதிப்தபண்கள் : 30 ) 

அடனத்து வினாக்களுக்கும் விரிவான விடடயளிக்க :                       5x6=30 

46. அ ) தசம்தமாழித் தமிழுக்கு வளம் றசரக்்கும் தமாழிதபயரப்்புக் கடல , என்ற  

        தடலப்பில் றமடட உடர எழுதுக.        (அல்லது) 

   ஆ) ‘ மாணவப்பருவம் நாட்டுப்பற்றும் ‘ என்ற தடலப்பில் றமடட உடர எழுதுக. 

47. அ ) இடறவன் புவலர ்இடடக்காடன் குரலுக்குச ்தசவிசாய்தத் நிகழ்டவ  

        நயத்துடன் எழுதுக. ( அல்லது)                     

   ஆ ) சிலப்பதிகார மருவூரப்்பாக்க வணிக வீதிகடள இக்கால வணிக    

        வளாகங்கறளாடும் , அங்காடிகறளாடும் ஒப்பிடட்ு எழுதுக. 

48. அ ) கற்டக நன்றற கற்டக நன்றற 

        பிசட்ச புகினும் கற்டக நன்றற – என்கிறது தவற்றிறவற்டக றமரி என்ற   

        சிறுமியின் வாழ்க்டகடய கடதயாக்குக.   (அல்லது) 

   ஆ ) மங்டகயராய்ப் பிறப்பதற்றக – விரிவானம் வழிறய – நிகழ்வுகடளத் ததாகுத்து  

        அறிக்டக எழுதுக. 

49. அ ) ‘ பள்ளிடயத ்தூய்டமயாக டவதத்ிருத்தல் ‘ என்னும் தடலப்பில் தடலடம  

         ஆசிரியருக்கு கடிதம் வடரக.     (அல்லது) 

   ஆ ) கணினி இயக்குநர ்பதவிக்கு விண்ணப்பப் படிவம் தயாரித்து எழுதுக. 

50. அ ) ‘ உழவுத ்ததாழிலுக்கு வந்தடன தசய்றவாம் ‘ என்ற உங்கள் கட்டுடரடய  

         தவளியிட  

         நாளிதழ் ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதுக.   (அல்லது) 

   ஆ )  புயலால் விழுந்த மரங்கடள அகற்றக் றகாரி மாநகராட்சி ஆடணயருக்கு    

          ஒரு விண்ணப்பம் எழுதுக.                      

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மமட்ரிகுதலஷன் பள்ளி 
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