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பாட உதவிக் குறிப்புகைள எங்கள் இைணயதளத்திலிருந்து இலவசமாக
பதிவிறக்கிக்ெகாள்ளுங்கள்

1

ெபாருளடக்கம்
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1 ெசய்யுள் பகுதி வினாக்கள்
2 உைரநைடப் பகுதி வினாக்கள்
3 இலக்கணப் பகுதி வினாக்கள்
4 அரசு வினாத்தாள் அடிப்பைடயில் வினாவங்கி
5 அரசு வினாத்தாள் அடிப்பைடயில் வினாவங்கி
6 ெமல்லக்கற்ேபாருக்கான வினா வங்கி தமிழ்-I
7 ெமல்லக்கற்ேபாருக்கான வினா வங்கி தமிழ்-II
அன்பார்ந்த மாணவ மணிகேள,
நீ ங்கள்

அரசுத்ேதர்வுக்காக

பயிற்சி

ெசய்யும்

வைகயில்

hg<gl<!

3
5
8
10
12
14
15

தமிழ்-I

தமிழ்-II

பல

குறுந்ேதர்வுகள்

எழுதிப்பார்த்து

உங்கைள நீ ங்கேள தயார் ெசய்யும் விதமாக அைமக்கப்பட்ட பயிற்சிப் புத்தகேம (Practice Book) இது. தயவு
ெசய்து இந்த பயிற்சிப் புத்தகத்தில் விைடகைளக் குறிக்கேவண்டாம். விைடகைளக் குறித்து விட்டால்
அந்த

ஒரு

முைற

மட்டுேம

அது

உங்களுக்கு

பயன்படும்.

விைடகைள

தனித்

தாளில்

எழுதினால்

பலமுைற இதைன நீ ங்கள் வினாத்தாளாக பயன்படுத்தலாம். ஆசிrயர்கள் தங்கள் வகுப்பு முழுைமக்கும்
பrந்துைரத்து வாங்கியிருந்தால் இந்த பயிற்சிப் புத்தகத்ைத தனிேய பிrத்து எடுத்து ஆசிrயர்கள் தங்கள்
ெபாறுப்பில்

ைவத்துக்ெகாண்டு

மாணவர்களிடம்

ெகாடுத்து

ேதைவயானேபாது

வாங்கி

அரசுத்ேதர்வில் சிறப்பான ெவற்றிைய

(அதாவது

ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.

ேதர்வு
நீ ங்கள்

நடத்தும்

ேபாது)

மட்டும்

பலமுைற

பயிற்சி

ெசய்து

ெபற உங்கைள வாழ்த்துகிேறாம்.

-அன்புடன் ஆசிrயர் குழு

ெமல்லக் கற்கும் மாணவர்கள் வாசிக்கேவண்டிய பகுதிகள்
தமிழ் முதல் தாள்

தமிழ் இரண்டாம் தாள்
1.

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுதல்

1. உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக

6

2.

2. ேகாடிட்ட இடத்ைத நிரப்புக

6

ேகாடிட்ட இடம் நிரப்புதல்

3.

3. ெபாருத்துக

4

சுருக்கமாக விைடயளித்தல் (ெமாழிப் பயிற்சி)

4.

4. வினாவாக மாற்றுக

அணி (புத்தகத்தில் உள்ள 3 எடுத்துக்காட்டுகள்)

4

5.

கைதச் சுருக்கம் (ெமல்ல ெமல்ல மற,

5. குறுவினா (ெசய்யுள்-ஏேதனும் 5 இயல்)

10

6. குறுவினா (உைரநைட-ஏேதனும் 5 இயல்)

10

7. சிறுவினா (ெசய்யுள்-கம்பராமாயணம்

குறட்ைட ஒலி, அடித்தளம் கைதகள் மட்டும்)

5
5
10
5
5

6.

தமிழாக்கம் (பத்தி பழெமாழி)

5

7.

ெசால் ெமாழியாக்கம், அரபு-தமிழ் எண் எழுதுதல்

5

8

8.

கவிைத

5

8. சிறுவினா (உைரநைட) (இயல் 3,4)

8

9.

படிவம் நிரப்புதல்

5

9. திருக்குறள் (20 மட்டும்)

4

சீ றாப்புராணம், நிற்கேநரமில்ைல)

10. சூழல் வினா-விைட
11. கடிதம் ( 5 விண்ணப்பக் கடிதம் மட்டும்)

5
10

இந்த பகுதிகளில் மட்டும் கவனம் ெசலுத்தினால்

இந்த பகுதிகளில் மட்டும் கவனம் ெசலுத்தினால்

60 மதிப்ெபண்கள் ெபறலாம்

65 மதிப்ெபண்கள் ெபறலாம்

ஆக இந்த இரண்டு தாள்களிலும் குறிப்பிட்டுள்ள பகுதிகளில் ஆசிrயர்கள் பயிற்சியளித்தால் ேபாதுமானது.
தமிழ் முதல்தாள் – 60 இரண்டாம் தாள் – 65 ெமாத்தம் 125 மதிப்ெபண்கள். இந்த 125 மதிப்ெபண்களில் 100
மதிப்ெபண்கள் ெபற்றாேல 50 சதவத
ீ மதிப்ெபண்கைள சுலபமாக ெபற்றுவிடலாம். பயிற்சிப் புத்தகத்திைனப்
பயன்படுத்தி குறுந்ேதர்வுகள் ைவத்து எழுதிப்பார்த்துக்ெகாண்டால் ெவற்றி நிச்சயம்.
ெவற்றிக்கு வழி (Way

to Success)

Hk<kgr<gt<!Ou{<MOuiv<!!

9787609090, 9787201010
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அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!

பயிற்சி ஏடு / வினாத்தாள் ஏடு



சீர் ேமாைனைய அடிக்ேகாடிடுக.
22. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்

ெசய்யுட் பகுதி

உயிrனும் ஓம்பப் படும்.

இயல் - 1 வாழ்த்து

விடுபட்ட சீர்கைள எழுதுக.

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

23. பrந்ேதாம்பிக் .............................ஒழுக்கம்..........................

1. மாணிக்கவாசகர் பிறந்த ஊர்...........................

ேதrனும்..........................துைண

2. மாணிக்க வாசகர் பாடல்கள்.................திருமுைறயில்

24. ஊக்கம் உைடயான்............................ெபாருதகர்

இடம்ெபற்றுள்ளன.

தாக்கற்குப்.....................தைகத்து.

3. மாணிக்கவாசகர் கட்டிய ேகாவில்...................உள்ளது.

சீர் பிrத்து எழுதுக.

4. மாணிக்கவாசகர்........................மன்னrடம்

25. ஒழுக்கமுைடைமகுடிைமஇழுக்கம்இழிந்தபிறப்பாய்

தைலைமயைமச்சராகப் பணியாற்றியவர்.

விடும்.

5. ஜி.யு.ேபாப் திருவாசகத்ைத.................ெமாழியில்

26. காலங்கருதியிருப்பர்கலங்காதுஞாலங்கருதுபவர்.

ெமாழிெபயர்த்தார்.
6. திருவாசகத்திற்கு உருகார்..........................உருகார்.

ஏலாதி

உrய ெசால்ைலத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக

7. ெமய்தான்.........(அரும்பி / அறும்பி) விதிர்விதிர்த்துன்

27. ஏலாதி ...................................நூல்களுள் ஒன்று.

....................................(விைரயார் / விைறயார்) கழற்கு.

1) பதிெனண்ேமற்கணக்கு 2) பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு

8. ைகதான் ெநகிழவிேடன். இதில் ெநகிழ என்பது

3) காப்பியம்

..................(தலர / தளர) என்னும் ெபாருளில் வந்துள்ளது.

28. கணிேமதாவியாrன் காலம்..........................
1) கி.பி.மூன்றாம் நூற்றாண்டு 2) கி.பி. நான்காம்

ெபாருத்துக.
ெசால்

ெவற்றிக்கு வழி

நூற்றாண்டு 3) கி.பி.ஐந்தாம் நூற்றாண்டு

ெபாருள்

9. விைர

- உடல்

10. கழல்

- ெபருகி

11. ததும்பி

- மணம்

12. ெமய்

- அணிகலன்

29. மருந்துப் ெபாருள்களின் ெபயrல் அைமந்த இரு
நூல்கள்.....................,
1) திருக்குறள், நன்னூல் 2) திrகடுகம், ஏலாதி
3) நற்றிைண, அகநானூறு
உrய எழுத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

திருக்குறள்

30. நூ.........(ல்/ ள்) ேநாக்கி வா...............(ழ்/ ள்) வான்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

நு..............த்து (னி / ணி)

13. திருக்குறளில்........அதிகாரங்களும்.........குறட்பாக்களும்
உள்ளன.

இயல்- 2

14. திருக்குறள்..........................முதலான உலக ெமாழிகளில்
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

31. இரட்ைடக் காப்பியம் என்பன சிலப்பதிகாரமும்

15. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர்.....இழுக்கத்தின் எய்துவர்

........ஆகும்.

....பழி.

32. சிலப்பதிகாரம். மணிேமகைல,...... வைளயாபதி

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக

..........என்பன ஐம்ெபருங்காப்பியங்கள்.

16. திருக்குறைளப் ேபாற்றிப் பாடும் நூல்

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

1) நால்வர் நான்மணிமாைல 2) திருவள்ளுவமாைல

33. இளங்ேகாவடிகள்......................நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்.

3) இரட்ைடமணிமாைல

1) ேசாழ 2) ேசர 3) பாண்டிய

17. திருக்குறள் .................ெவண்பாக்களால் ஆன நூலாகும்.
1) சிந்தியல் 2) குறள் 3) ேநrைச

34. ெநஞ்ைச அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்று பாடியவர் .......

18. இைணயில்ைல முப்பாலுக்கு இந்நிலத்ேத – எனப் பாடியவர்

1) பாரதியார் 2) சுரதா 3) பாரதிதாசன்
உrய ெசால்ைலத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
19. இறுவைர காணின் ..............................(கிழக்காம் /
கிளக்காம்) தைல.
20. மனவலிைமயுைடேயார் என்னும் ெபாருள் தரும்
ெசால்.......................(உரேவார் / உறேவார்)
அடி எதுைகைய ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
21. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்ெலாழுக்கம் தீெயாழுக்கம்
என்றும் இடும்ைப தரும்

way2s100@gmail.com

சிலப்பதிகாரம்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

1) கவிமணி 2) பாரதிதாசன் 3) பாரதியார்
உrய எழுத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ெதழுதுக.
35. வா........தல் (ல்/ ழ்) ேவ.........டி (ண்/

ன்) ஊழ்விைன

து..........ப்ப (ற / ர)
36. தா...ந்த (ள்/ ழ்) குைடயன் தளர்..த (ன்/ ந்)
ெசங்ேகா...........ன் (ள / ல)
37. திருவாசகத்திற்கு உருகார்..........................உருகார்.
சீர் எதுைகைய அடிக்ேகாடிடுக.
38. வருக மற்றவள் தருக ஈங்ெகன.
39. நற்றிறம் படராக் ெகாற்ைக ேவந்ேத.
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10-ம் வகுப்பு தமிழ்

அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!

40. கள்வைனக் ேகாறல் கடுங்ேகா லன்று.
41. யாேனா அரசன் யாேன கள்வன்.
ெபாருத்துக.
42. புகார்க் காண்டம்

-

13 காைதகள்

43. மதுைரக் காண்டம்

-

7 காைதகள்

44. வஞ்சிக் காண்டம்

-

10 காைதகள்

-

15 காைதகள்

தமிழ் வளர்ச்சி
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
45. குடும்ப விளக்கு..................பைடப்புகளுள் ஒன்று.
1) பாரதியார் 2) பாரதிதாசன் 3) சுரதா

1) பத்துப்பாட்டு 2) எட்டுத்ெதாைக 3) பதிெணன்கீ ழ்க்கணக்கு

ெபாருத்துக
63. ெசறு

-

பைனேயாைலப்ெபட்டி

64. வித்து

-

புதுவருவாய்

65. யாணர்

-

விைத

66. வட்டி

-

வயல்

இயல்- 5

67. ேசக்கிழார் ெபருமான் அருளியது..........................
1) சிவபுராணம் 2) ெபrயபுராணம் 3) தலபுராணம்
68. தம் வட்டிலுள்ள
ீ
அைனத்துப் ெபாருள்களுக்கும்
திருநாவுக்கரசர் எனப்ெபயர் சூட்டியவர்.......
1) அப்பூதியடிகள் 2) மாறநாயனார் 3) திருநீலகண்டர்

1) புரட்சிக் கவிஞர் 2) ேதசியக் கவிஞர் 3) உவைமக் கவிஞர்

கம்பராமாயணம்

69 .பக்திச்சுைவ நனி ெசாட்ட ெசாட்டப் பாடிய கவிவலவ
எனப் பாடியவர்...................

உrய எழுத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ெதழுதுக.

1) ெப. சுந்தரனார்

47. இரு........த (ன்/ ந்) வ....ளைலக் (ல் / ள்) கா...வந் (ன/ ண)
ெதய்தினா........(ன் / ண்).
48. இடரு...(ர/ ற) ம...ேயாரும் (ைற / ைர) எ....யுறு (r/ றி)
ெம.....கானார். (ழு / ளு).
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
49. கம்ப ராமாயணம்.........காண்டங்கைளக் ெகாண்ட நூல்.
1) ஐந்து 2) ஆறு 3) மூன்று
50. சரசுவதி அந்தாதி ................இயற்றிய நூல்களுள் ஒன்று.
1) கம்பர் 2) ஒட்டக்கூத்தர் 3) புகேழந்தி
51. கம்பைரப் புரந்தவர்..........................
1) ஔைவயார் 2) புகேழந்தி 3) சைடயப்ப வள்ளல்.
சீர் ேமாைனைய எடுத்துெதழுதுக.
52. இந்துவின் நுதலாேளாடு இளவெலா டினிேதறா
அகரமுதலி பார்த்துப் ெபாருள் எழுதுக.
53. இைற, நாவாய்
ெபாருத்துக
54. இடர்

-

நிலவு

55. நாவாய்

-

துன்பம்

56. இைற

-

படகு

57. இந்து

-

தைலவன்
நற்றிைண

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
58. நற்றிைண ஒன்பதடிச் சிற்ெறல்ைலயும் .......
ேபெரல்ைலயும் ெகாண்ட நூல்.

ெபrய புராணம்

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக

46. பாரதிதாசனார்......................... என அைழக்கப் படுகிறார்.

இயல் -4



62. நற்றிைண.................நூல்கைளச் சார்ந்தது.

சீர் ேமாைனைய அடிக்ேகாடிடுக.

இயல்- 3

ெவற்றிக்கு வழி

2) மகாவித்துவான்

மீ னாட்சிசுந்தரனார் 3) கவிஞர் ெவ. ராமலிங்கனார்
ேகாடிட்ட எழுத்துகள் குறிக்கும் ெதாைட வைகைய
எழுதுக.
70. அளவில்சனம் உளமைனய குளம்நிைறந்த
வளமருவும்
71. கடிதைணந்த அடிபணியா முடிவில்தவம்
வடிவுைடயீர்
உrய எழுத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ெதழுதுக.
72. வ.....ம்மருவும் (ல/ள) நி.....ல்தரும் (ள/ழ)தண்..ர்ப் (நீ/
ண)ீ பந்தர் வந்த........ைணந்தார் (ைண/ைன).
73. சந்தமு....(ர/ ற) வ.....ந்ததைன (ைற / ைர)
எம்ம....ங்கும்(ரு/று) தாங்க....டார். (ன் /ண்).
ெபாருத்துக
74. ேமதி

-

சிவன்

75. சந்தம்

-

எருைம

76. ேகாதில்

-

அழகு

77. அங்கணர்

-

குற்றமில்லாத பசு

இயல்- 6 தமிழ் விடு தூது
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
78. ேபாலிப் புலவர்கைளத் தைலயில் குட்டுபவர்..............
79. நால்வைகப்பாக்களும் வயலுக்கு.........அைமந்துள்ளன.
இயல்- 7

திருக்குறள்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

59. அr என்னும் ெசால்லின் ெபாருள்................

80. இல்லாைர................எள்ளுவர்.

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

81. அறன ீனும் இன்பமும் ஈனும்….தீதின்றி வந்த ெபாருள்.

60. நல் என்னும் அைடெமாழி ெபற்ற நூல்

உrய எழுத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ெதழுக.

1) அகநானூறு 2) கலித்ெதாைக 3) நற்றிைண

82. அரு...... டும் (ெளா/ெலா) அ....ெபாடும் (ண்/ன்) வா...ப்
(ரா/றா) ெபாரு...க்கம்.(லா /ளா).

61. நற்றிைணையத் ெதாகுப்பித்தவர்.........................
1) பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி 2) இளம்ெபருவழுதி

83. உ...ெபாருளும் (று/ ரு) உ.....கு (ல்/ள்) ெபாருளு..... (ன்/ந்)
தன் ஒ....னார். (ண் /ன்).

3) உக்கிரப் ெபருவழுதி

way2s100@gmail.com
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10-ம் வகுப்பு தமிழ்

அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!

விடுபட்ட சீர்கைள எழுதுக.
84. அறனறிந்து .......... அறிவுைடயார் .......
திறனறிந்து ......... ெகாளல்
85. ெபாருெளன்னும்.........., ..............இருளறுக்கும்
எண்ணிய............

..................

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

இயல் - 9

3) மூத்த அறிவுைடயார்
87. அrயவற்றுள் எல்லாம் அrது......ேபணித் தமராக்
ெகாளல்
1) சிறியவர் 2) ெபrயவர் 3) உறவினர்

ேதவாரம்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
89. திருநாவுக்கரசர் தமக்ைகயார்.........................ஆவார்.

1) ெதாண்ணூற்றாறு 2) பதிெனட்டு 3) பத்து
107. பைண என்னும் ெசால்லின் ெபாருள்.............
1) அரசு 2) ஆல் 3) மூங்கில்
நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
108. தார்ேவந்தன் ேகால்ேநாக்கி வாழும் ..........
ேபான்றிருந்ேதேன.
109. நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தத்தில்........குலேசகரர்
பாடியதாகும்.
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்ெதழுதுக.
110. ெபருமாள் திருெமாழியில்..........பாசுரங்கள் உள்ளன.
1) இருநூற்ைறந்து 2) நூற்ைறந்து 3) நூறு
111. குலேசகராழ்வார் பாடல்.............ெதாகுப்பில் உள்ளது
1) திருவியற்பா 2) முதலாயிரம் 3) ெபrய திருெமாழி

90. திருநாவுக்கரசர் அருளிய பாடல்கள்.................என
வழங்கப்படுகிறது.

உைரநைடப்பகுதி

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
91. திருநாவுக்கரசர் காலம்.....................ஆம் நூற்றாண்டு.
1) கி.பி.12 2) கி.பி.7

3) கி.பி. 9

92. நாமார்க்கும் குடியல்ேலாம் என்னும் பாடல்.....................
அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல எனப் பாடத் தூண்டியது.
1) பாரதிதாசைன 2) சுரதாைவ 3) பாரதியாைர
இயல் - 8 சீறாப்புராணம்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
93. சீ றாப்புராணத்ைத இயற்றியவர்...........................
94. உமறுப்புலவைர ஆதrத்த வள்ளல்..................
உrய ெசால்ைலத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

இயல் - 1

96. ேகழல் என்பதன் ெபாருள்..... 1) எருைம 2) புலி 3) பன்றி

1. தமிழர் மனித வாழ்ைவ ........., ......... எனப் பிrத்தனர்.
2. குமrக்கண்டத்தில் ேதான்றிய முதல் மனிதன்
ேபசியெமாழி.........................
3. 2004 ஆம் ஆண்டு...................திங்கள் தமிழ்ெமாழிையச்
ெசம்ெமாழியாக நடுவணரசு அறிவித்தது.
4. தமிழ், மிகவும் பண்பட்ட ெமாழிெயனக் கூறிய
ெமாழியியல் அறிஞர்......................ஆவார்..
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
5. பதினாறு ெசவ்வியல் தன்ைமகைளக் ெகாண்டது
ெசம்ெமாழி எனக் கூறியவர்....................
1) திரு.வி.க
இருந்தது.

யார், யாrடம் கூறிய ெதாடர் இது?

1) மூன்றாம் 2) இரண்டாம் 3) முதலாம்
இயல் - 2

98. ெவெறாரு காட்டினிற் புகுக
99. எழிலிரு புயமும் குன்று ேபாலுற வங்கின
ீ
சீர்ேமாைனைய எழுதுக.
100. மன்ற லுன்றிய முகம்மதின் மலரடி வணங்கி
அடி எதுைகைய எழுதுக
101. நீண்ட வால்நிலம் புைடத்திடக் கிடந்துடல் நிமிர்ந்து
கூண்ட கால்மடித் திருவிழி கனல்கள் ெகாப்பளிப்ப

2) உ.ேவ.சா 3) பாவாணர்

6. இன்ைறய மதுைரயில்...................................தமிழ்ச்சங்கம்

97. ெவன்றி வாளரேச
உவைமையப் ெபாருெளாடு ெபாருத்துக

உயர்தனிச் ெசம்ெமாழி

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

95. சீ றாப்புராணம்.................காண்டங்கைள உைடயது.
1) மூன்று 2) ஐந்து 3) ஏழு

நந்திக்கலம்பகம்

106. கலம்பகம் ......வைகச் சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று

88. முதலிலார்க்கு.........................இல்ைல.
1) ஊதியம் 2) நட்பு 3) பைக



ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

86. திறனறிந்து ேதர்ந்துெகாள்ள ேவண்டியவர்
1) அன்புள்ள ெபற்ேறார் 2) ஆர்வமுள்ள நண்பர்

ெவற்றிக்கு வழி

ெபrயாrன் ெபண்விடுதைலச் சிந்தைனகள்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
7. தமிழர்களிடம் இன்று பரவியுள்ள.. ..........ஒன்று உண்டு.
8. ெபrயார் சமூக …....எதிர்த்தவர். மூடக்கருத்துகைள.......
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
9. அரசின் அைனத்துத் துைறகளிலும் ெபண்கள்
பணியாற்றும் ேபாது நம் சமுதாயத்தில் புரட்சி
ஏற்படும் என்றவர்

ெபாருத்துக
102. கான்

-

கரடி

103. உழுைவ

-

சிங்கம்

104. மடங்கல்

-

புலி

105. எண்கு

-

காடு

way2s100@gmail.com

1) திரு.வி.க

2) ெபrயார் 3) பாரதிதாசன்

10. ெபண் அடிைம ஆனதற்கு உrய காரணங்களுள் ஒன்று
................ இல்ைல.
1) வாக்குrைம 2) ேபச்சுrைம 3) ெசாத்துrைம
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அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!

விைடகளுக்கு ஏற்ற வினா எழுதுக.
11. ெபண்கள் உrைம ெபற்றுப் புது உலைகப் பைடக்க
ேவண்டும் என்று விரும்பியவர் ெபrயார்.

29. ேமைட ேபச்சு மிகுந்த பயைன தரவல்லது.
30. மக்கைள இலட்சிய பார்ைவயிேல அைழத்து
ெசல்லும் வண்ைமயுைடயேத ேமைட ேபச்சு.

பைழய நம்பிக்ைககைள ஏற்க மறுத்தார்.
13. அைனத்து துைறகளிலும் ஆண்கைளேபாலேவ
ெபண்களுக்கும் அரசு பணி ெகாடுக்கேவண்டும்.
14. ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கு முன்பாக வாழ்க்ைக
பயணமாம்.



சந்திப்பிைழ நீ க்கி எழுதுக.

12. ெபrயார் ெபண்ணுrைமக்கு ஊறுவிைளவிக்கும்
சந்திப்பிைழ நீ க்கி எழுதுக.

ெவற்றிக்கு வழி

இயல்-5 திைரப்படக்கைல உருவான கைத
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
31. நடிப்பாற்றல் மிக்கவைரயும் நடிப்ைபக் கற்றுத்
தருபவைரயும் .. .............. என அைழப்பர்.
32. படப்பிடிப்புக் கருவிைய.............ெபாருத்துவதும் உண்டு.
33. இயங்குருப் படங்கள் பார்ப்பதற்கு................அழகாக
இருக்கும்.

ஒருைம, பன்ைம பிைழ நீ க்குக.
15. கல்வி நலம் ெபற்ற ெபண்பாற் புலவர்க்கு மன்னரும்
பணிந்தான்.
16. ெபண்கள் ெபறேவண்டியது ெபண்கல்வி,
ெபண்ணுrைம, ெசாத்துrைம.
இயல் – 3 அண்ணல் அம்ேபத்கர்
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
17. மும்ைபயில் அம்ேபத்கர் சிறிதுகாலம் ..............
ேபராசிrயராகப் பணியாற்றினார்.
1) வாணிகவியல் 2) அறிவியல் 3) ெபாருளியல்
18. அம்ேபத்கருக்கு இந்திய அரசு வழங்கிய விருது ...........
1) பத்மஸ்ரீ 2) பாரத ரத்னா 3) பத்ம விபூஷன்
ஒருைம, பன்ைம பிைழ நீ க்குக.
19. இப்ேபாது அவர் ைகயில் ேகாப்புகள் இருந்தது..
20. வயது வந்ேதார்க்கும் ெபண்களுக்கும் வாக்குrைம

சந்திப்பிைழ நீ க்கி எழுதுக.
34. திைரபடம் எடுக்க பயன்படும் படசுருள் ெசல்லுலாய்டு
என்னும் ெபாருளால் ஆனது.
35. திைரபடம் மக்கைள தன்பால் ஈர்த்து கட்டி
ேபாடவல்லது.
ஒருைம, பன்ைம பிைழ நீ க்குக.
36. ஈஸ்ட்மன் என்பார் படச்சுருள் தயாrக்கும்
முைறையக் கண்டுபிடித்தார்.
37. இயங்குருப் படங்கைளக் குழந்ைதகள் விரும்பிப்
பார்க்கின்றது.
விைடகளுக்கு ஏற்ற வினா எழுதுக.
38. ெசய்திப் படங்கள் வாயிலாக நிகழ்வுகைள நம்
இருப்பிடத்திேலேய கண்டு களிக்கலாம்.
39. திைரயரங்குகளில் திைரப்படம் காட்ட ஒளிஒலிப்
படக்கருவி பயன்படுகிறது.

ெகாடுக்கப்படேவண்டுெமன அம்ேபத்கர் கூறியைத
நாேளடுகள் புகழ்ந்தது.
சந்திப்பிைழ நீ க்கி எழுதுக.

ேதைவயான இடங்களில் நிறுத்தற்குறியிடுக.
40. கைதப்படங்கள் மட்டுமின்றிக் கருத்துப்படங்கள்
ெசய்திப் படங்கள் விளக்கப்படங்கள் கல்விப்படங்கள்

21. ஆசிrயர் ெபயைர தம் ெபயருடன் ேசர்த்து பீமராவ்

எனப் பல வளர்ச்சி நிைலகைளத் திைரப்படத்துைற

அம்ேபத்கராக மாறினார்.
22. ஏைழகளுக்கு ெபாருள்ெபறாமல் வாதாடி நீதி ெபற்று
தந்தார்.
இயல் - 4 ேபச்சுக்கைல
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
23. ெவறும் ேபச்சுக்கும்.........ேபச்சுக்கும் ேவறுபாடு உண்டு.
24. ேபச்சு முடிவில்..............கூறிக் கருத்திைன நிைலநாட்டி
முடித்தல்ேவண்டும்.
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக

25. நுண்ணிய நூல் பல கற்றவர்க்ேக அைமந்த அrய கைல.....

1) ஓவியக்கைல 2) இைசக்கைல 3) ேபச்சுக்கைல
26. ேமைடப்ேபச்சில் மக்கைள ஈர்த்தவர்...............
1) ேபரறிஞர் அண்ணா 2) மு.வரதராசனார் 3) திரு.வி.க

எட்டியுள்ளது.
ெபாருத்துக
41. ஈஸ்ட்மன்

- ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் கருவி

42. எடிசன்

- படச்சுருள்

43. எட்வர்ட் ைமபிrட்சு- கருத்துப்படம்
44. வால்ட் டிஸ்னி

இயல் - 6 ெதான்ைமத் தமிழகம்
45. இெலமுrயாைவ...............நாகrகத் ெதாட்டில் என்பர்.
46. தனக்குவைமயில்லா ஒரு...............தமிழ் இனம்.
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
47. பண்ெணாடு தமிெழாப்பாய் எனத் ெதாடங்கும் பாடல்
இடம்ெபறும் நூல்..
1) திருவாசகம் 2) திருக்குறள் 3) ேதவாரம்

27. புலவர் ெபாங்கற் புது நாள்களின் மாண்பிைன
உணர்ந்துெகாண்டாடினார்.

இயக்கப்படம்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

ஒருைம, பன்ைம பிைழ நீ க்குக.

28. ேமைடப்ேபச்சுக்குக் கருத்துகேள உயிர்நாடி ேபான்றது

-

சந்திப்பிைழ நீ க்கி எழுதுக.
48. மனித இனத்தின் மரபு ெசல்வமாக தமிழ்ெமாழி
விளங்குகிறது

way2s100@gmail.com
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அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!

ஒருைம, பன்ைம பிைழ நீ க்குக.
49. காவிrப்பூம்பட்டினத்தில் வாணிகப் ெபாருள்கள்
மண்டிக் கிடந்தது.
50. தமிழர்களின் வாழ்வில் இைச சிறந்த இடத்ைதப்
ெபற்றிருந்தன.
விைடகளுக்கு ஏற்ற வினா எழுதுக.
51. தமிழர்கள் அரபு நாட்டுடனும், யவன நாட்டுடனும்
வாணிகத் ெதாடர்பு ெகாண்டிருந்தார்கள்.
இயல் - 7 தமிழ் ெமாழியில் அறிவியல் சிந்தைனகள்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

1) உலகு 2) உலவு 3) உளது
53. தமிழர்கள் நிலத்ைத...........வைகயாகப் பிrத்துக்
காட்டியிருக்கிறார்கள்.
1) மூன்று

2) ஆறு

3) ஐந்து

சந்திப்பிைழ நீ க்கி எழுதுக.
54. தமிழில் வரலாற்று கருத்துகைளயும், பண்பாட்டு
கூறுகைளயும் காணமுடியும்.

ஒருைம பன்ைமப் பிைழகைள நீ க்கி எழுதுக
ெகாண்டிருந்தார்கள்.
67. மனிதனின் ேநாக்கம் உயர்ந்ததாகவும்
தூய்ைமயானதாகவும் இருந்தால் மட்டும் ேபாதா.
ெபாருத்துக
68. சத்திய ேசாதைன

-

திருவள்ளுவர்

69. பகவத் கீ ைத

-

கிறித்தவ சமய நூல்

70. திருக்குறள்

-

காந்தியடிகள்

71. ைபபிள்

-

இந்து சமய நூல்

இயல் - 9 திருவருட் பிரகாச வள்ளலார்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
72. இராமலிங்கர் சத்திய தருமச்சாைலைய நிறுவிய
இடம்.........
73. இராமலிங்கர் தமிழ் ெமாழிேய.......தரும் என்று
கருதினார்.
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
74. உலெகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கrயவன் எனத்
ெதாடங்கும் பாடல் இடம்ெபற்றுள்ள நூல்................

அைடப்புக்குள் உள்ளைத விைனப்பகுதிைய
எச்சமாக்குக.
55. நன்றாகப்..........(பசி)பின்னர் அளவுடன் உண்ணுதல்
ேவண்டும்.
56. தமிழர் நிலத்ைத ஐவைகயாகப்............(பிr)
வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
இயல் - 8

காந்தியம்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

1) கந்தபுராணம் 2) சீ றாப்புராணம் 3) ெபrயபுராணம்
75. வள்ளலாrன் இயற்ெபயர்...................
1) சம்பந்தர் 2) இராமலிங்கர் 3) தாயுமானவர்
சந்திப்பிைழ நீ க்கி எழுதுக
76. வள்ளலார் அருளிய வழிகைள கைடபிடித்து
ஒழுகினால் மனிதேநயம் மலரும்.
77. அறிவு ஒளிெபற அங்ேக ேசாதி தrசன புதுைமைய
புகுத்தினார்.

57. காந்தியடிகள்..............என்னும் நாடக நூைலப் படித்தார்..
58. திருக்குறைள ெமாழிெபயர்த்த உருசிய அறிஞர்...............

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
59. காந்தியடிகள்..............நாடகத்ைதப் பார்த்து உண்ைமேய
ேபசேவண்டும் என்று உறுதி பூண்டார்.

1) சிரவணபிதுர்பத்தி 2) அrச்சந்திரன் 3) பக்தப்பிரகலாதன்

60. பைகவனிடம் அன்பு காட்டு எனக் கூறிய நூல்..................
1) பகவத் கீ ைத 2) நன்னூல் 3) ைபபிள்
61. அறெநறியாகப் ேபாற்றப்பட ேவண்டியைவ..........
1) ஆடம்பரம்,வண்ெசலவு
ீ
2). எளிைம, சிக்கனம்

இயல் - 10 பல்துைற ேவைலவாய்ப்புகள்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
78. சங்க காலத்தில் ெபண்கள்.......கடந்து ெசல்லக் கூடாது.
79. நாள்ேதாறும் கல்வியில்......உருவாகிக்
ெகாண்டிருக்கின்றன.
80. காவலர், இராணுவம் ேபான்ற பணிகளுக்கு உடற்கூறு
ேதர்வும்........................ேதர்வும் உண்டு.
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
81. ெபரும்பாலான பணிகளுக்கு அடிப்பைடத் தகுதி..............
1) பத்தாம் வகுப்பு 2) பன்னிரண்டாம் வகுப்பு

3) அன்பு, அருள்
வினாத்ெதாடர் அைமக்க
62. காந்தியடிகள், பல ேகாடி மக்களின் பட்டினிையப்
ேபாக்கும் வாழ்வாதாரம் கதர் என்று கருதினார்.
63. இைளஞர்களின் உள்ளத்தில் நாட்டுப்பற்றும்,
ெமாழிப்பற்றும், ெதய்வப்பற்றும் வளரும் வைகயில்
கல்வி அைமதல்ேவண்டும்.
ெதாடர்களின் வைகையக் குறிப்பிடுக.
64. காந்தியடிகள் அrச்சந்திர நாடகத்ைத ஒருமுைற
பார்த்தார்.

3) எட்டாம் வகுப்பு

82. விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் என்னும் பாடலின் ஆசிrயர் .....

1) பாரதியார் 2) பாரதிதாசன் 3) தாரா பாரதி
ஒருைம பன்ைம பிைழ நீ க்கி எழுதுக
83. ெபண்கள் எல்லாத்துைறயிலும் பணிபுrகின்றாள்
84. தமிழகத்தில் எண்ணற்ற ெதாழில்நுட்பப் பயிலகங்கள்
உள்ளது.
ேதைவயான இடங்களில் நிறுத்தற் குறியிடுக.
85. ெதாைலக்காட்சி குளிரூட்டும் கருவி ெசல்ேபசி
கணினி முதலியவற்ைறப் பழுதுபார்க்கும்

65. இப்படிச் ெசய்வது ஏய்த்துப் பிைழக்கும்

படிப்புகளும் உள்ளன.

ெசயலல்லவா?

way2s100@gmail.com



66. ஓர் இளம்ெபண் நூெலான்ைற விரும்பிப் படித்துக்

52. உலகம் என்னும் தமிழ்ச்ெசால்........என்னும்
ெசால்லின் அடியாகப் பிறந்தது.

ெவற்றிக்கு வழி

-7-
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இயல் - 2

சந்திப்பிைழ நீ க்குக

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

86. ைகெதாழில் ஒன்ைற கற்று ெகாள்.
87. ெபண்கள் குடும்பத்ைத ெபாறுப்புடன் நடத்த
ேவண்டுெமனவும் கடல் கடந்து ெசல்ல

14. ெதாழிைலக் குறிக்கும் ெசால்.................................
15. விைனமுற்று ........, ................ என இருவைகப்படும்.

கூடாெதனவும் கூறி வந்தனர்.

16. ஓர் எச்ச விைன ...............ெகாண்டு முடிந்தால், அது

வினாத்ெதாடர் அைமக்க
88. இளங்கைலப் பட்டம் ெபற்றவர்கள், இளங்கைலக்
கல்வியியல் பட்டம் ெபற்றிருந்தால் பட்டதாr
ஆசிrயர் பணியில் ேசரலாம்.
89. ெதாழில் நுட்பப் பயிலகத்தில் பயில்ேவார்க்கு நிைறய
ேவைலவாய்ப்புகள் உள்ளன.

ெபயெரச்சம் எனப்படும்.
ெதாைகச் ெசாற்கைள விrத்ெதழுதுக.
17. இருவிைன
18. முத்தமிழ்
19. மூேவந்தர்
20. நானிலம்

ெபாருத்துக

90. விைனேய ஆடவர்க்குயிர்

13. ஒரு ெசால் தனித்து நின்று ெபாருள் தருவது...................

-

91. முந்நீர் வழக்கம் மகடூஉேவா டில்ைல

-

93. விரல்கள் பத்தும் மூலதனம்

-

92. உடம்ைப வளர்த்ேதன் உயிர் வளர்த்ேதன் -

தாராபாரதி

21. ஐந்திைண
இயல் - 3

குறுந்ெதாைக

ெதால்காப்பியர்

திருமூலர்

இலக்கணப் பகுதி
இயல் - 1

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
22. இளவழகன் வந்தான். இது ........................ெதாடர்.
1) குறிப்பு

23. மாடு என்னும் ெசால் ....................... ஆகும்.
1) உயர்திைணப்ெபாதுப்ெபயர் 2) அஃறிைணப்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
1. பூங்குழலி ெபாம்ைம ெசய்தாள். இத்ெதாடைரச்
ெசயப்பாட்டு விைனயாக மாற்றும்ேபாது,

ெபாதுப்ெபயர் 3) விரவுப்ெபயர்
24. மாடு கன்ைற ஈன்றது. இத்ெதாடrல் மாடு என்பது
................. குறிக்கும்

ெபாம்ைம......................ெசய்யப்.............. என வரும்.

1) பசு 2) காைள 3) கன்று

2. அழகன் பாடம் எழுதுகிறான். இத்ெதாடrல், ஓர்
எழுவாய் ஒரு பயனிைலையக் ெகாண்டு முடிந்தால்
......................... ெதாடர் ஆகும்.
3. அன்பரசன் திருக்குறைளக் கற்றான். இத்ெதாடர்
பிறவிைனயாக மாறும்ேபாது, அன்பரசன்
திருக்குறைள.............................என வரும்.
ெதாடைர மாற்றி அைமக்க
4. திருக்குறைள அைனவரும் அறிவர் வினாத்ெதாடராக மாற்றுக.
5. இமயமைல மிகவும் உயரமானது - உணர்ச்சித்
ெதாடராக மாற்றுக.
6. கிளி கல்லால் அடிபட்டது – உணர்ச்சித் ெதாடராக
மாற்றுக.
7. வாrயார், “குழந்தாய்! நாள்ேதாறும் திருவாசகம்
படிக்கேவண்டும்’’ என்றார் – அயற்கூற்றாக்குக.

ெபாருத்துக
25. ெவளிப்பைடச் ெசாற்கள்

-

ேசாறு உண்டான்

26. குறிப்புச் ெசால்

-

கல், மண்

27. இனங்குறித்தல்

-

மாடு பால் கறந்தது.

இயல் - 4
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
28. ஒரு ெபாருள் குறித்துவரும் ெசாற்கைளேய........என்பர்
29. ஒரு ெபாருட் பன்ெமாழிக்குச் சான்று............................
30. இது ெசய்வாயா என்னும் வினாவிற்கு வயிறு
வலிக்கும் எனக் கூறுவது.............விைட.
31. ஆடத் ெதrயுமா என்னும் வினாவிற்குப் பாடத்
ெதrயும் எனக் கூறுவது..............விைட.
32. நன்னூல் கிைடக்குமா எனக் கைடக்காரrடம்
ேகட்பது..........வினா.

8. ேநற்று புயல் வசியது.
ீ
மரங்கள் சாய்ந்தன –
கலைவத்ெதாடராக மாற்றுக.
சந்திப்பிைழயற்ற ெதாடராக மாற்றுக.
9. கயிற்றுகட்டிலில் தன்ைன மறந்து உறங்கினான்
ஒருைம பன்ைம பிைழ நீ க்குக.
10. அவன் கவிஞன் அல்ல.
பிறெமாழி ெசால்லற்ற ெதாடராக்குக.
11. அவர்களிருவர்க்கும் இைடேய விவாதம் நடந்தது.

இயல் - 5
33. மான் ..........மருளும் பார்ைவ (உrய உவைம உருபு
இைணத்து எழுதுக)
34. ெதாைக உவைமகைள விrவுவைமகளாக மாற்றி
எழுதுக.

1) மதிமுகம் 2) பவளவாய்

35. விrவுவைமகைளத் ெதாைகயுவைமயாக மாற்றுக.
1) கயல் ேபான்ற விழி 2) கிளி ேபான்ற ெமாழி
36. அைடப்புக்குறிக்குள் உள்ளவாறு மாற்றுக.
1. மலர்ப்பாதம் (உருவகமாக)

வழுஉச் ெசால்லற்ற ெதாடர் ஆக்குக.

2. விழிக்கயல் (உவைமயாக)

12. வலதுபக்கச் சுவற்றில் எழுதாேத.

way2s100@gmail.com

2) ெவளிப்பைட 3) எதுவுமில்ைல.
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அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!
இயல் - 6

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
37. வடக்கு என்னும் திைசப்ெபயெராடு பிற திைசகள்

ெமய்யும் நீங்கும் 3) வருெமாழி முதல் ெகடும்.
38. ேமற்கு நாடு .......................எனச் ேசரும்.
1) ேமற்கு நாடு 2) ேமநாடு 3) ேமனாடு

1)வஞ்சித்திைண 2)காஞ்சித்திைண 3)வாைகத்திைண
60. பாடாண்திைண என்பது...............கூறுவது
1) ஆண்மகனின் ஒழுகலாறுகள் 2) ெபண்மகளின்
ஒழுகலாறுகள். 3) ேபாrன் தன்ைமகள்
61. ஒரு தைலக்காமம் என்பது...............
1) அன்பின் ஐந்திைண 2) ைகக்கிைள 3) ெபருந்திைண
62. தன் நாட்ைடக் ைகப்பற்ற வந்த மாற்றரசேனாடு
எதிர்த்துப் ேபாrடுவது...........ஆகும்.

39. கருைம குழி என்பது ...... எனும் விதிகளின் படி

1) ெநாச்சி 2) தும்ைப 3) காஞ்சி

புணரும்.
1) ஆதிநீடல், இனமிகல் 2) தன்ெனாற்றிரட்டல்,
இைடயுகரம் இ ஆதல் 3) ஈறுேபாதல், இனமிகல்
இயல் - 7

இயல் - 9
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
63. உலகு என்னும் ெசால் ெவண்பாவில் ஈற்றடியின்
ஈற்றுச் சீ ராயின் அதன் வாய்பாடு.......

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
40. ஒரு அகம், புறம் ஆகிய இரண்டும் ..................
இலக்கணம் ஆகும்.
41. குறிஞ்சி, முல்ைல முதலிய ஐந்தும்............எனப்படும்
42. ெநய்தல் திைணக்குrய நிலப்பகுதி...........பகுதியாகும்.
43. யாமம் என்பது இரவு 10 மணிமுதல்.......வைர ஆகும்.
44. மருதம், ெநய்தல் ஆகிய
இரண்டனுக்கும்.................ெபரும்ெபாழுதுகளும் வரும்.
45. திருமால்...............நிலத்திற்குrய ெதய்வம்.
46. மணமுழா, ெநல்லrகிைண ஆகிய
இரண்டும்...........திைணக்குrய பைறகள்.
47. ெநய்தல் திைணக்குrய ெதாழில்.................ஆகும்.
உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
48. ெபாருளிலக்கணம்...............வைகப்படும்.
1) இரண்டு 2) மூன்று 3) ஐந்து
49. அகத்திைணகள்.............வைகப்படும்.
1) மூன்று 2) ஐந்து 3) ஏழு
50. மார்கழி, ைத ஆகிய இரண்டும் ..........
காலத்திற்குrயன.
1) முன்பனி 2) பின்பனி 3) இளேவனில்
51. மருதநிலத்திற்குrய ெதய்வம்.................
1) முருகன் 2) திருமால் 3) இந்திரன்



59. மண்ணாைசக் கருதிப் ேபாருக்குச் ெசல்வது............

வந்து ேசரும்ேபாது..............
1) நிைலெமாழி ஈறு நீங்கும் 2) நிைலெமாழி ஈறும்

ெவற்றிக்கு வழி

1) நாள் 2) காசு 3) பிறப்பு
64. நல்லைவ – இச்ெசால் அலகிட்டால்..........எனப் பிrயும்.
1) ேநர் ேநர் 2) நிைரேநர் 3) ேநர்நிைர
65. ேநrைசயாசிrயப்பாவின் ஈற்றயலடி.....................வரும்
1) நாற்சீ ராய் 2) முச்சீ ராய் 3) ஐஞ்சீ ராய்
66. ஆசிrயப்பாவின் ஈற்றுச்சீ ர் ...................முடிவது சிறப்பு
1) ஆகாரத்தில் 2) ஏகாரத்தில் 3) ஓகாரத்தில்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
67. ேநrைச ெவண்பா இரண்டாம் அடியில் தனிச்ெசால்
ெபற்ற......விகற்பத்தானும்.........விகற்பத்தானும் வரும்.
68. இரண்டாம் அடியில் தனிச்ெசால் ெபற்றுப் பல
விகற்பத்தானும் வருவது..........ஆகும்.
69. ெவண்பாவின் ஓைச...........ஆகும்.
70. ஆசிrயப்பாவின் ேவறு ெபயர்.............ஆகும்.
71. ஆசிrயப்பாவின் ஓைச......ஆகும்.
விடுபட்ட இடங்கைள நிரப்புக
72
73
74
75

சீர்
கட / ெனன் / ப

அைச
.............

நல் / லைவ

ேநர்நிைர

எல் / லாம்

ேநர் ேநர்
...................

கட / னறிந் / து

வாய்பாடு
புளிமாங்காய்
.........................
.........................
கருவிளங்காய்

52. பாைல நிலத்திற்குrய பறைவகள்...........
1) கிளி, மயில் 2) நாைர, அன்னம் 3) புறா, பருந்து.
ெபாருத்துக
53. குறிஞ்சி

-

முயல், மான்

54. முல்ைல

-

புலி, கரடி

55. மருதம்

-

முதைல, சுறா

56. ெநய்தல்

-

எருைம, நீர்நாய்
இயல் - 8

உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
57. புறத்திைணகள்.....................வைகப்படும்.
1) ஐந்து 2) ஏழு 3) பன்னிரண்டு
58. நிைரகவர்தல் என்பது.................
1) கரந்ைத 2) ெவட்சி 3) உழிைஞ

way2s100@gmail.com
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10-ம் வகுப்பு தமிழ்

அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!
கூறியது?

அரசு வினாத்தாள் திட்டவைரவு அடிப்பைடயில்

31. வயலின் வரப்புகளாகக் கூறப்படுவன யாைவ?

வினா வங்கி

32. வயல் தரும் விைளவுகளாகத் தமிழ்விடுதூது

குறுவினாக்கள் (2 மதிப்ெபண்)

கூறுவன யாைவ?
33. ேபாலிப்புலவர்கைளத் தண்டிப்ேபார் யாவர்?

ெசய்யுட்பகுதி

34. வன்ைமயுள் எல்லாந் தைலயாயது எது?

(இயல் 1,3,5,6,7,9)

35. யாருக்குப் பைகவராலும் தீங்கு ெசய்ய இயலாது?

1. உயிrனும் ஓம்பப்படுவது எது? ஏன்?

36. ெகடுப்பார் இலானுங் ெகடுபவர் யார்?

2. ஒழுக்கத்தால் எய்துவது எது? இழுக்கத்தினால்

37. நல்லார் ெதாடர்பு ைகவிடல் எத்தன்ைமயது?

எய்துவது எது?

38. ெபாருளல்லவைரப் ெபாருளாகச் ெசய்வது எது?

3. நன்றிக்கு வித்தாவது எது?

39. பைகைம இருைளப் ேபாக்குவது எதுெவன வள்ளுவர்

4. என்றும் இடும்ைப தருவது எது?

கூறுகிறார்?

5. பல கற்றும் கல்லாதவராகக் கருதப்படுபவர் யார்?

40. ேவந்தற்குrய ெபாருள்கள் எைவ?

6. கூைகையயும் காக்ைகையயும் எடுத்துக்காட்டி

41. ேதவாரம் – ெபாருள் எழுதுக.

வள்ளுவர் விளக்குவது யாது?

42. சிவெபருமான் எத்தன்ைமயன் என நாவுக்கரசர்

7. ஞாலம் கருதினும் ைககூடும். எப்ேபாது?

கூறுகிறார்?

8. ஞாலம் ெவல்லக் கருதுபவர் யாது ெசய்வார்?

43. ஆற்றுதல் என்பது யாது?

9. ஊக்கமுைடயான் ஒடுக்கம் எதைனப் ேபான்றது?

44. பண்பு எனப்படுவது யாது?

10. ெசய்தற்கrய ெசயல் ெசய்வது எப்ேபாது?

45. அறிவு எனப்படுவது யாது?

11. ெகாக்ைக உவைமயாகக் காட்டி வள்ளுவர் விளக்கும்

46. கலம்பக நூல்களுள் முதல்நூல் எது?

கருத்து யாது?

47. கலம்பக உறுப்புகள் நான்கைன எழுதுக.

12. காலமறிந்து ெசயல்படுவது எவ்வாறு?

48. நந்திக் கலம்பகம் யார்மீ து பாடப்ெபற்றது?

13. திருவள்ளுவருக்கு வழங்கும் ேவறு ெபயர்கள்

49. நந்திவர்மன் வரம்
ீ
எத்தைகயது?

யாைவ?

50. ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் ெதாகுப்பின் ெபயர்

14. பாரதிதாசன் திருவள்ளுவைர எவ்வாறு

என்ன?

புகழ்ந்துள்ளார்?

51. குலேசகரர் எவ்ெவம் ெமாழிகளில் வல்லவர்?

15. ஏலாதி நூற்குறிப்பு – வைரக.
16. கணிேமதாவியார் – குறிப்பு எழுதுக.

உைரநைடப் பகுதி

17. பழியில்லா மன்னனாய் வாழ்பவனின் பண்புகளாகக்

(இயல் – 1,5,6,7,8,9,10)

கணிேமதாவியார் குறிப்பிடுவன யாைவ?

1. உலகில் உள்ள ெமாழிகளுள் இலக்கிய. இலக்கண

18. கம்பர் – சிறு குறிப்பு வைரக.

வளமுைடய ெமாழிகள் எத்தைன?

19. ைகயுைறப் ெபாருள்களாகக் குகன் ெகாண்டு ெசன்றன

2. ெதால்காப்பியம் குறித்து முைனவர் எமிேனா

எைவ? யாருக்குக் ெகாண்டு ெசன்றான்?

கூறுவது யாது?

20. குகன் இராமைனக் கண்டு எவ்வாறு பணிந்து

3. தமிழ் ெமாழியின் தனித்தன்ைமகைள எழுதுக.

வணங்கினான்?

4. ெமாழிக்குrய ெசவ்வியல் தன்ைமகள் யாைவ?

21. குகனின் ேவண்டுேகாள் யாது?

5. ஒருெமாழி நிைலெபற்று நிற்பதற்குrய

22. அன்புள இனி நாம்ஓர் ஐவர்கள் உளராேனாம் – யார்,

தகுதிப்பாடுகள் யாைவ?

யாrடம் கூறியது?

6. ெமாழிமாற்றம் என்றால் என்ன?

23. அப்பூதியடிகள் எத்தைகய பண்பாளர்?

7. கல்விப்படங்கள் வாயிலாக நாம் அறிவன யாைவ?

24. அப்பூதியடிகள் எவ்ெவவற்றுக்ெகல்லாம்

8. திைரப்படச்சுருள் பற்றி நீவிர் அறிவன யாைவ?

திருநாவுக்கரசு எனப் ெபயர் ைவத்தார்?

9. ெகாடுங்கடலால் ெகாள்ளப்பட்ட தமிழகப் பகுதிகள்

25. திருநாவுக்கரசர் அப்பூதியடிகளிடம் வினவியெதன்ன?
26. வந்தவர் வாகீ சர் என அறிந்ததும் அப்பூதியடிகள் என்ன
27. மூத்த திருநாவுக்கரசுக்கு ேநர்ந்தெதன்ன?
28. திருநாவுக்கரசர் மூத்த திருநாவுக்கரசைர எங்ஙனம்
உயிர்த்ெதழச் ெசய்தார்?
29. நும்ேபர் எழுதாேத ேவெறாருவர் ெபயர் முன்ெனழுத
ேவண்டிய காரணம் என்ெகால்? - யார், யாrடம்

யாைவ?
10. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி குறித்துக் கூறும் நூல்கள்
யாைவ?
11. ஞாலம் – ெபயர்க்காரணம் கூறுக.
12. கண்ணிடத்து அப்பியவர் யார்? இதில் கூறப்படும்
ெசய்தி யாது?
13. அெமrக்க இதழாசிrயrடம் காந்தியடிகள் பற்றிப்
ெபண்மணி கூறியது யாது?

கூறியது?

way2s100@gmail.com



30. இப்ேபாது இங்கு அவன் உதவான் – யார், யாrடம்

பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ் முதல்தாள்

ெசய்தார்?

ெவற்றிக்கு வழி
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அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!

14. காந்தியடிகைளக் கவர்ந்த குஜராத் பாடலின் கருத்து

ெவற்றிக்கு வழி



12. சீ றாப்புராணம் குறிப்பு எழுதுக.

யாது?

13. புலியின் ெகாடுஞ்ெசயல்கள் பற்றி உமறுப்புலவர்

15. இேயசுவின் மைலப்ெபாழிவு நூைலப் படித்துக்

கூறுவன யாைவ?

காந்தியடிகள் உணர்ந்தது என்ன?

14. நபிகள் நாயகத்ைதக் கண்ட புலியின் நிைலைய

16. காந்தியடிகளுக்கு இளம்பருவத்திேலேய இயல்பாக

எழுதுக.
15. சாதைனப் பூக்கள் என்று எவற்ைற இளந்திைரயன்

அைமந்த உயர்பண்புகள் யாைவ?

சுட்டுகிறார்?

17. காந்தியடிகள் அறவழிப் ேபாராட்டத்தில் உருவான
இயக்கங்கள் யாைவ?

உைரநைடப் பகுதி

18. காந்தியடிகள் எதைனப் பாவம் என்கிறார்?

(இயல் – 2,3,4,6,8)

19. எவற்ைற அறெநறியாகப் ேபாற்றேவண்டும் என்று

1. ெபண்கல்வி குறித்துப் ெபrயார் கூறும் கருத்துகள்

காந்தியடிகள் கூறினார்?

யாைவ?

20. இந்தியாவின் வாழ்வு குறித்துக் காந்தியடிகள்

2. ெபண்ணுrைமைய விளக்குக.

கூறுவது யாது?

3. மணக்ெகாைட குறித்துப் ெபrயார் கூறுவன யாைவ?

21. இராமலிங்கர் எங்கு, எப்ேபாது பிறந்தார்?

4. அம்ேபத்கர் ெபற்ற கல்வித் தகுதிகள் யாைவ?

22. இராமலிங்கர் புதுெநறி கண்ட புலவர் எனப்

5. கல்வி வளர்ச்சிக்கு அம்ேபத்கர் ஆற்றிய பணி யாது?

ேபாற்றப்படக் காரணம் என்ன?
23. சத்திய தருமச்சாைலயில் வள்ளலார் ெசய்த ெதாண்டு
யாது?
24. வளரும் பிள்ைளகளுக்கு இராமலிங்கர் வழங்கிய
அறிவுைரகளுள் இரண்டைனக் கூறுக.
25. ஒவ்ெவாருவரும் குைறந்தது எக்கல்வித்
தகுதியிைனப் ெபறுதல்ேவண்டும்?
26. தற்ேபாது வளர்ந்து வரும் இரண்டு ெதாழில்நுட்பத்
துைறகள் யாைவ?
27. பட்டப்படிப்புகளில் எைவேயனும் நான்கைன எழுதுக.

6. ேபச்சின் ெதாடக்கம் எவ்வாறு அைமதல் ேவண்டும்?
7. ேபச்சிைன முடிக்கும் முைறகள் சிலவற்ைற எழுதுக.
8. ேபச்சுக்கைலயில் ெமாழியும் முைறயும் எவ்வாறு
அைமதல் ேவண்டும்?
9. கடல் வாணிகம் குறித்து எழுதுக.
10. உழவுத் ெதாழில் குறித்து எழுதுக.
11. காந்தியடிகைளக் கவர்ந்த நாடகம் எது? விளக்குக.
12. மனிதேநயம் குறித்துக் காந்தியடிகள் கூறியது யாது?
13. இன்னா ெசய்யாைம குறித்துக் காந்தியடிகள் கூறியது
யாது?

28. இைடநிைலயாசிrயர் பயிற்சி குறித்து எழுதுக.

ெநடு வினாக்கள் (8 மதிப்ெபண்)

சிறு வினாக்கள் (4 மதிப்ெபண்)

ெசய்யுட்பகுதி

ெசய்யுட்பகுதி

(இயல் – 2,3,4,8,10)
1. வாயிற்காவலன் பாண்டிய மன்னைன எவ்வாறு
வாழ்த்தினான்?
2. கண்ணகி குறித்து வாயிற்காவலன் கூறியவற்ைற
எழுதுக.
3. சிலப்பதிகாரம் காட்டும் ேசாழநாட்டு மன்னர்களின்
சிறப்புகள் யாைவ?

(இயல் 1-5)
1. ஒழுக்கமுைடைம பற்றி வள்ளுவர் கூறும்
கருத்துக்கைளத் ெதாகுத்து எழுதுக.
2. காலமறிதைல வள்ளுவர் வழி நின்று விளக்குக.
3. ேதரா மன்னா என விளித்துக் கண்ணகி கூறியன
யாைவ?
4. கண்ணகிக்கும் பாண்டியமன்னன்
ெநடுஞ்ெசழியனுக்கும் நடந்த ெசாற்ேபாrைன

4. கண்ணகிக்குப் பாண்டியன் ெநடுஞ்ெசழியன் கூறிய
மறுெமாழி யாைவ?
5. ெசந்தமிைழச் ெசழுந்தமிழாய்ச ெசய்வதற்குப்
பாரதிதாசன் கூறும் வழிகள் யாைவ?
6. தமிழ் ெமாழி வளர்ச்சி அைடவதற்குப் பாரதிதாசன்
கூறும் வழிவைககள் யாைவ?
7. கம்பராமாயணம் – சிறுகுறிப்பு வைரக.
8. சீ ைத, இலக்குவன் ஆகிேயாrடம் குகைனப்பற்றி
இராமன் கூறியெதன்ன?
9. விருத்தமாதவைர ேநாக்கி இராமன் கூறியைவ
யாைவ?

உைரயாடலாக அைமத்து எழுதுக.
5. குகனுக்கும் இராமனுக்கும் நைடெபற்ற
உைரயாடைலத் ெதாகுத்து எழுதுக.
6. கங்ைகயின் மறுகைர அைடந்த குகனிடம் இராமன்
கூறியவற்ைறத் ெதாகுத்ெதழுதுக.
7. அப்பூதியடிகள் திருநாவுக்கரசர்ேமல் ெகாண்டிருந்த
பற்றிைன விவrக்க.
8. திருநாவுக்கரசர் தண்ண ீர்ப்பந்தைலக் கண்டு வியந்த
நிகழ்ச்சியிைனத் ெதாகுத்து எழுதுக.
9.

அப்பூதியடிகளார் இல்லத்தில் நிகழ்ந்ததைன விவrக்க.

(அல்லது)

10. தைலவனுக்குத் ேதாழி கூறும் ெசய்தியிைன
நற்றிைணப் பாடல்வழித் ெதாகுத்து எழுதுக.
11. சான்ேறார் நட்புக்கு உவைமயாகக் கருதப்படுவன

(இயல் 6-10)
1. தமிழ் எவ்விதம் ெசழித்து வளர்ந்ததாகத் தமிழ் விது
தூது கூறுகிறது?

யாைவ?

way2s100@gmail.com
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2. ெபrயாைரத் துைணயாகக் ெகாள்வைதக் குறித்து

அரசு வினாத்தாள் திட்டவைரவு அடிப்பைடயில்

3. ெபாருள் ெசயல்வைக என்னும் அதிகாரத்தில்

வினா வங்கி

வள்ளுவர் கூறும் வளமார்ந்த கருத்துகைளத்
ெதாகுத்து எழுதுக.

2 மதிப்ெபண் வினாக்கள்

4. புலி வசனித்த படலத்தின் கருத்துகைளத் ெதாகுத்து
5. வாழ்க்ைகயில் அைனவரும் பின்பற்ற ேவண்டிய
ெநறிமுைறகள் பற்றிக் கலித்ெதாைகப் பாடல்
கூறுவனவற்ைறத் ெதாகுத்து எழுதுக.
6. நிற்க ேநரமில்ைல – பாடல்மூலம் இளந்திைரயன்
கூறுவனவற்ைறத் ெதாகுப்பு எழுதுக.

உைரநைடப் பகுதி
(இயல் 1-5)
1. ெசம்ெமாழிக்குrய எைவேயனும் ஐந்து
தகுதிப்பாடுகைள விளக்கி எழுதுக.
2. ெபண் முன்ேனற்றத்திற்கான அடிப்பைடத்
ேதைவகளாகப் ெபrயார் கூறியுள்ளவற்ைறத்
ெதாகுத்ெதழுதுக.
3. ெபண் முன்ேனற்றத்திற்குத் தைடயாக உள்ளனவாகப்
ெபrயார் கூறுவனவற்ைற எழுதுக.
4. அம்ேபத்கrன் அரும்பணிகள் குறித்துத்
ெதாகுத்ெதழுதுக.
5. அம்ேபத்கர் எத்தைகய இந்தியாைவ அைமக்க
விரும்பினார்?
6. ேமைடப்ேபச்சு சிறப்புற அைமவதற்கான வழிகள்
யாைவ?
7. ேமைடப்ேபச்சின் கூறுகைள விளக்குக.
8. திைரப்படம் எடுத்தலுக்குத் ேதைவயான ஆயத்தப்
பணிகைளத் ெதாகுத்து எழுதுக.



பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ் இரண்டாம் தாள்

வள்ளுவர் கூறும் கருத்துகைளத் ெதாகுத்து எழுதுக.

எழுதுக.

ெவற்றிக்கு வழி

இலக்கணப் பகுதி
1. ஐகாரக் குறுக்கத்ைத எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
2. ஔகாரக் குறுக்கத்ைத எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
3. மகரம் எவ்ெவவ்விடங்களில் வரும்?
எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
4. ஆய்தக் குறுக்கத்ைத எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
5. ெசால் என்றால் என்ன?
6. ெமாழியின் வைககள் யாைவ?
7. விைனச்ெசால் என்றால் என்ன?
8. விைனமுற்ைறக் ெகாண்டு எவ்ெவவற்ைற
அறியலாம்?
9. ெபயெரச்சம் என்றால் என்ன? அதன் வைககள்
யாைவ?
10. விைனெயச்சம் என்றால் என்ன? அதன் வைககள்
யாைவ.?
11. முற்ெறச்சம் என்றால் என்ன? சான்று தருக.
12. ெவளிப்பைட என்றால் என்ன? சான்று தருக.
13. குறிப்பு என்பதைன எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
14. இனங்குறித்தல் என்றால் என்ன.? எடுத்துக்காட்டுடன்
விளக்குக.
15. அடுக்குத்ெதாடர் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுடன்
விளக்குக.
16. அடுக்குத்ெதாடருக்கும் இரட்ைடக்கிளவிக்கும் உள்ள
ேவறுபாடுகள் யாைவ?
17. வினா எத்தைன வைகப்படும்? அைவ யாைவ?
18. பாம்ேபா? கயிேறா? – எவ்வைக வினா?

(அல்லது)

19. விைட எத்தைன வைகப்படும்? அைவ யாைவ?

(இயல் 6-10)

20. சுட்டுவிைடைய எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக

9. தமிழர் இைசக்கைல குறித்துத் ெதாகுத்ெதழுதுக.

21. உடன்பட்டுக் கூறும் விைடயின் ெபயெரன்ன?

10. தமிழன் அறிவியல் முன்ேனாடி என்பதைன

22. வடக்கு என்னும் திைசப்ெபயருடன் பிற திைசகள்

விளக்குக.
11. தமிழrன் மருத்துவ அறிவுகுறித்துக் கூறும்

ேசrன் எவ்வாறு புணரும்?
23. ெதற்கு என்னும் திைசப்ெபயருடன் பிற ெபயர்கள்

ெசய்திகைளத் ெதாகுத்து எழுதுக.
12. காந்தியடிகள் பின்பற்றிய ெகாள்ைககைளத் ெதாகுத்து
எழுதுக.
13. அறவழி விடுதைலப்ேபார் குறித்த ெசய்திகைளத்
ெதாகுத்து எழுதுக.
14. வள்ளலார் அருளிய பாடல்கள் பற்றியும்
தமிழ்ப்பற்றுக் குறித்தும் விளக்கி எழுதுக.
15. வள்ளலார் ஏற்படுத்திய சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம்
குறித்துக் கட்டுைர எழுதுக.
16. ெதாழில்கல்வி, ெதாழில்நுட்பக் கல்வி குறித்து
விrவாக எழுதுக.

ேசrன் எவ்வாறு புணரும்?
24. ைமயீற்றுப் பண்புப்ெபயர்கள் நான்கைன எழுதுக.
25. ெசம்ைம + ெமாழி எவ்வாறு புணரும்?
26. ெவற்றிைல – புணர்ச்சி விதி கூறுக.
27. மரேவர் – ெசால்ைலப் பிrத்துப் புணர்ச்சி விதி கூறுக.
28. மகர ஈற்றுப் புணர்ச்சிக்குச் சான்று தருக.
29. ெபாருளாவது யாது?
30. முதற்ெபாருள் என்பது யாது?
31. கருப்ெபாருள் என்பது யாது?
32. வயலும் வயல்சார்ந்த இடமும் எத்திைணக்குrயது?
33. ஐப்பசி, கார்த்திைக ஆகிய இருதிங்களும்

17. கைல அறிவியல் கல்வி, சிறுெதாழில் கல்வி குறித்து
விவrக்க.

way2s100@gmail.com
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35. முருகன் எந்நிலத்திற்குrய ெதய்வம்?

ெவற்றிக்கு வழி



7. குறிப்பு வைரக.
1. நுகர்ேவார் பாதுகாப்புச் சட்டம்

36. முல்ைல நிலத்திற்குrய கருப்ெபாருள்கள் நான்கைன

2. தகவல் அறியும் உrைமச் சட்டம்

எழுதுக.

8. அண்ணா எழுதிய கடிதத்தின் கருத்துக்கைளச் சுருக்கி

37. புறத்திைண என்பது யாது?

எழுதுக.

38. புறத்திைணகள் நான்கைனக் கூறுக.
39. மதில்ேபார் பற்றிய புறத்திைணகள் யாைவ?

9. எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் பற்றிக் கட்டுைர எழுதுக.

40. வாைகத்திைண என்பது யாது?

10. ெதால்லியல்துைற பற்றி எழுதுக.

41. ெபாருந்தாக் காமம் பற்றிய திைண யாது?

11. அகழாய்வு குறித்த ெசய்திகைளத் ெதாகுத்து எழுதுக.

42. நால்வைகப் பாக்கள் யாைவ?

12. ெதான்ைமகால நிகழ்வுகைளக் கண்டறிவதற்குத
தடயங்கள் எவ்வாறு உதவுகின்றன?

43. ெவண்பாவின் வைககள் யாைவ?

13. குறட்ைட ஒலி கைதயின் கருத்தும் ெபாருளும்

44. குறள்ெவண்பாவின் இலக்கணம் யாது?
45. ெவண்பாவின் ெபாது இலக்கணம் யாது?

மாறாமல் சுருக்கி வைரக.

46. ஆசிrயப்பாவின் ெபாது இலக்கணம் யாது?

14. ஏைழத்தாயின் பாத்திரப் பைடப்ைப விளக்கி எழுதுக.

47. ஆசிrயப்பாவின் வைககள் யாைவ?

15. இக்கைதயில் வரும் இருேவறு குடும்பங்களின்
இயல்பிைன விளக்குக.

48. ேநrைச ஆசிrயப்பா எடுத்துக்காட்டுத் தந்து

16. இலிண்ட்கிெரன் பண்பு நலன்கைள விளக்கி எழுதுக.

விளக்குக.

17. அேயாத்திதாசர் சமுதாயத்திற்கு ஆற்றிய ெதாண்டு

49. அடிமறி மண்டில ஆசிrயப்பாவிைன எடுத்துக்காட்டு

குறித்துக் கட்டுைர எழுதுக.

தந்து விளக்குக.

18. தமிழகத்தில் நூலகத் துைறயின் வளர்ச்சிப்பற்றிக்

5 மதிப்ெபண் வினாக்கள்

கட்டுைர வைரக.

இலக்கணப் பகுதி

கவிைதப் பகுதி

1. ெவண்பாவின் ெபாது இலக்கணம் யாது?
2. ஆசிrயப்பாவின் ெபாது இலக்கணம் யாது?

1.

பள்ளி

3. ஆசிrயப்பாவின் வைககள் யாைவ?

2.

மைழ

4.

3.

முயற்சி

4.

கடல்

5.

குழந்ைத

6.

நட்பு

ேநrைச ஆசிrயப்பா எடுத்துக்காட்டுத் தந்து விளக்குக.

5. அடிமறி மண்டில ஆசிrயப்பாவிைன எடுத்துக்காட்டு
தந்து விளக்குக
6. தற்குறிப்ேபற்ற அணிையச் சான்றுடன் விளக்குக.
7. வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணிையச் சான்றுடன் விளக்குக.

பா நயம் பகுதி

8. இரட்டுற ெமாழிதல் என்றால் என்ன? சான்று காட்டி

1.

விளக்குக.

ஆருயிர்கட் ெகல்லாம்நான் அன்புெசயல் ேவண்டும்

9. ெசாற்ெபாருள் பின்வருநிைலயணி என்றால் என்ன?

எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கணும்தான் ெசன்ேற

சான்று தந்து விளக்குக.

எந்ைதநின தருட்புகைழ இயம்பியிடல் ேவண்டும்

10. ேதவர் அைனயர் கயவர் அவருந்தான் ேமவன

ெசப்பாத ேமனிைலேமல் சுத்தசிவ மார்க்கம்

ெசய்ெதாழுக லான் - அணிையச் சுட்டி விளக்குக.

திகழ்ந்ேதாங்க அருட்ேசாதி ெசலுத்தியிடல் ேவண்டும்

11. ெசால்லுக ெசால்லிற் பயனுைடய ெசால்லற்க

தப்ேபது நான்ெசயினும் நீெபாறுத்தல் ேவண்டும்

ெசால்லில் பயனிலாச் ெசால் - அணிையச் சுட்டி

தைலவநிைனப் பிrயாத நிைலைமையயும்ேவண்டு வேன.

விளக்குக.

‐ வள்ளலார்

12. ெநடும்புனலுள் ெவல்லும் முதைல அடும்புனலின்

2. மனிதெரலாம் அன்புெநறி காண்ப தற்கும்

நீங்கின் அதைனப் பிற. - அணிையச் சுட்டி விளக்குக.

மேனாபாவம் வாைனப்ேபால் விrவ ைடந்து

துைணப்பாடப் பகுதி

தனிமனிதத் தத்துவமாம் இருைளப் ேபாக்கிச்

1. பrதிமாற்கைலஞrன் தமிழ்ப்பற்றிைன விளக்குக.

சக மக்கள் ஒன்ெறன்ப துணர்வத ற்கும்

2. பrதிமாற்கைலஞrன் தமிழ்த்ெதாண்டிைன விவrக்க.

இனிதினிதாய் எழுந்தஉயர் எண்ண ெமல்லாம்

3. ெமல்ல ெமல்ல மற என்னும் சிறுகைதயின்

இலகுவது புலவர்தரு சுவடிச் சாைல

ைமயக்கருத்ைத மாறாமல் சுருக்கி எழுதுக.

புனிதமுற்று மக்கள்புது வாழ்வு ேவண்டில்

4. கமலநாதன் எவ்வாறு மனம் திருந்தினான் என்பதைன

புத்தகசா ைலேவண்டும் நாட்டில் யாண்டும்

விளக்குக.
5. சட்ட வைககள் குறித்து கட்டுைர எழுதுக.
6. அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் சட்டங்கள் குறித்துக்

‐ பாரதிதாசன்
3. பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள்
தமிழ்ெமாழியிற் ெபயர்த்தல் ேவண்டும்

கட்டுைர எழுதுக.

way2s100@gmail.com

அப்பாநான் ேவண்டுதல்ேகட் டருள்புrதல் ேவண்டும்

இறவாத புகழுைடய புதுநூல்கள்
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10-ம் வகுப்பு தமிழ்

அரசுத்ேதர்வுக்கான பயிற்சி வினாக்கள்!

தமிழ்ெமாழியில் இயற்றல் ேவண்டும்

9.

ெசால்வதிேலார் மகிைம இல்ைல

சாைல விதிகள்

10. நான் ேபச்சாளரானால்....

திறமான புலைமெயனில் ெவளிநாட்டார்

11. நான் விரும்பும் தைலவர்

அைதவணக்கம் ெசய்தல் ேவண்டும்.

12. ேதசிய ஒருைமப்பாடு

‐ பாரதியார்

13. மாணவரும் சமுதாயத் ெதாண்டும்

4. பாைலவனம் ேசாைலவன மாக ேவண்டும்

ெமல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கான

பசுங்கிளிகள் அங்கிருந்து பாட ேவண்டும்

வினா – வங்கி

சாைலகளிற் பலெதாழிலும் ெபருக ேவண்டும்

தமிழ் முதல்தாள்

சைபகளிேல தமிெழழுந்து முழங்க ேவண்டும்

1. உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

சீ ைல உைட கதருைடயாய்த் திகழ ேவண்டும்

படித்துக்ெகாள்க)

ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் ஒழிய ேவண்டும்
ெவற்றியின்ேமல் ெவற்றி எமக்ெகய்த ேவண்டும்

2. ேகாடிட்ட இடம் நிரப்புதல்
படித்துக்ெகாள்க)

3. ெபாருத்துக

படித்துக்ெகாள்க)
4. வினா அைமக்க

3. பத்தாம் வகுப்புப் ெபாதுத்ேதர்வில் முதல் மதிப்ெபண்

படித்துக்ெகாள்க)
5. குறுவினாக்கள் – ெசய்யுள்பகுதி

2. ஒழுக்கத்தால் எய்துவது எது? இழுக்கத்தினால்

4. ேபருந்து வசதி ேவண்டிப் ேபாக்குவரத்துக் கழக

எய்துவது எது?

ேமலாண்ைம இயக்குநருக்குக் கூட்டுவிண்ணப்பம்

3. நன்றிக்கு வித்தாவது எது?

எழுதுக.

4. என்றும் இடும்ைப தருவது எது?

5. நீ கண்டு களித்த இடம் குறித்து நண்பனுக்கு.

5. கூைகையயும் காக்ைகையயும் எடுத்துக்காட்டி

6. சுற்றுலா ெசல்லேவண்டித் தந்ைதக்கு (அ) மாற்றுச்

வள்ளுவர் விளக்குவது யாது?

சான்றிதழ் ேகாrத் தைலைம ஆசிrயருக்கு.

6. ஊக்கமுைடயான் ஒடுக்கம் எதைனப் ேபான்றது?

7. சாைல / மின்விளக்கு வசதிேவண்டி நகராட்சி

7. ெசய்தற்கrய ெசயல் ெசய்வது எப்ேபாது?

ஆைணயருக்கு.

8. ெகாக்ைக உவைமயாகக் காட்டி வள்ளுவர்

8. ெவள்ளத்தில் மூழ்கிய சிறுவைனக்

விளக்கும் கருத்து யாது?

காப்பாற்றியைமக்காக அண்ணா விருது ெபற்ற உன்

9. ஏலாதி - நூற்குறிப்பு வைரக.

நண்பைனப் பாராட்டிக் கடிதம் எழுதுக.

10. கணிேமதாவியார் – குறிப்பு எழுதுக.

9. ஓய்வுெபறும் தமிழாசிrயைரப் பாராட்டுதல்.

11. பழியில்லா மன்னனாய் வாழ்பவனின்

10. ேவைல ேவண்டி விண்ணப்பம்.

பண்புகளாகக் கணிேமதாவியார் குறிப்பிடுவன
யாைவ?

கட்டுைரப் பகுதி

12. கம்பர் – சிறு குறிப்பு வைரக.

ெபாது கட்டுைரகள்
காலத்ைத ெவல்லும் கணினி

2.

மைழநீர் ேசகrப்பு

3.

நூலகம்

4.

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

13. ைகயுைறப் ெபாருள்களாகக் குகன் ெகாண்டு
ெசன்றன எைவ? யாருக்குக் ெகாண்டு ெசன்றான்?
14. குகன் இராமைனக் கண்டு எவ்வாறு பணிந்து
வணங்கினான்?
15. குகனின் ேவண்டுேகாள் யாது?
16. அன்புள இனி நாம்ஓர் ஐவர்கள் உளராேனாம் – யார்,

பாடப்பகுதியிலிருந்து கட்டுைரகள்
5.

யாrடம் கூறியது?

தமிழ் ெமாழியின் சிறப்புகள்

6.

சிக்கனமும் சிறுேசமிப்பும்

7.

அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்

8.

நான் விரும்பும் கவிஞர்

way2s100@gmail.com

(10)

1. உயிrனும் ஓம்பப்படுவது எது? ஏன்?

ெபற்ற உன் நண்பைனப் பாராட்டிக் கடிதம் எழுதுக.

1.

(4)

(ைகேயட்டில் உள்ளைவ முழுதும்

2. குடிநீர் வசதி ேவண்டி நகராட்சி ஆைணயருக்கு
விண்ணப்பம்

(4)

(ைகேயட்டில் உள்ளைவ முழுதும்

1. பள்ளி இலக்கிய மன்றத் ெதாடக்கவிழாவிற்கு
வரேவற்க வரேவற்பு மடல்

(6)

(ைகேயட்டில் உள்ளைவ முழுதும்

‐ கவிமணி

வரவிருக்கின்ற இலக்கியச் ெசாற்ெபாழிவாளைர

(6)

(ைகேயட்டில் உள்ளைவ முழுதும்

ேதசபக்தி ெசழித்ேதாங்கி வளர ேவண்டும்

கடிதப் பகுதி



மாணவர்கள் ெசாந்தமாக தயாrக்க ேவண்டியைவ

மைறவாக நமக்குள்ேள பழங்கைதகள்

10 மதிப்ெபண் வினாக்கள்

ெவற்றிக்கு வழி

17. அப்பூதியடிகள் எத்தைகய பண்பாளர்?
18. அப்பூதியடிகள் எவ்ெவவற்றுக்ெகல்லாம்
திருநாவுக்கரசு எனப் ெபயர் ைவத்தார்?
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ேபாற்றப்படக் காரணம் என்ன?

வினவியெதன்ன?

15. சத்திய தருமச்சாைலயில் வள்ளலார் ெசய்த

20. வந்தவர் வாகீ சர் என அறிந்ததும் அப்பூதியடிகள்

ெதாண்டு யாது?

என்ன ெசய்தார்?

16. வளரும் பிள்ைளகளுக்கு இராமலிங்கர் வழங்கிய

21. மூத்த திருநாவுக்கரசுக்கு ேநர்ந்தெதன்ன?

அறிவுைரகளுள் இரண்டைனக் கூறுக.

22. திருநாவுக்கரசர் மூத்த திருநாவுக்கரசைர

17. ஒவ்ெவாருவரும் குைறந்தது எக்கல்வித்

எங்ஙனம் உயிர்த்ெதழச் ெசய்தார்?

தகுதியிைனப் ெபறுதல்ேவண்டும்?

23. நும்ேபர் எழுதாேத ேவெறாருவர் ெபயர்

18. தற்ேபாது வளர்ந்து வரும் இரண்டு ெதாழில்நுட்பத்

முன்ெனழுத ேவண்டிய காரணம் என்ெகால்? -

துைறகள் யாைவ?

யார், யாrடம் கூறியது?

19. பட்டப்படிப்புகளில் எைவேயனும் நான்கைன

24. இப்ேபாது இங்கு அவன் உதவான் – யார், யாrடம்

எழுதுக.

கூறியது?

20. இைடநிைலயாசிrயர் பயிற்சி குறித்து எழுதுக.

25. வயலின் வரப்புகளாகக் கூறப்படுவன யாைவ?
26. வயல் தரும் விைளவுகளாகத் தமிழ்விடுதூது

சிறு வினாக்கள் (ெசய்யுள்)

கூறுவன யாைவ?
27. ேபாலிப்புலவர்கைளத் தண்டிப்ேபார் யாவர்?

2. சீ ைத, இலக்குவன் ஆகிேயாrடம் குகைனப்பற்றி
இராமன் கூறியெதன்ன?

29. சிவெபருமான் எத்தன்ைமயன் என நாவுக்கரசர்

3. விருத்தமாதவைர ேநாக்கி இராமன் கூறியைவ

கூறுகிறார்?

யாைவ?

30. ஆற்றுதல் என்பது யாது?

4. சீ றாப்புராணம் குறிப்பு எழுதுக.

31. பண்பு எனப்படுவது யாது?

5. புலியின் ெகாடுஞ்ெசயல்கள் பற்றி உமறுப்புலவர்

32. அறிவு எனப்படுவது யாது?

கூறுவன யாைவ?

33. கலம்பக நூல்களுள் முதல்நூல் எது?

6. நபிகள் நாயகத்ைதக் கண்ட புலியின் நிைலைய

34. கலம்பக உறுப்புகள் நான்கைன எழுதுக.

எழுதுக.

35. நந்திக் கலம்பகம் யார்மீ து பாடப்ெபற்றது?

7. சாதைனப் பூக்கள் என்று எவற்ைற இளந்திைரயன்

ீ
எத்தைகயது?
36. நந்திவர்மன் வரம்

சுட்டுகிறார்?

37. ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் ெதாகுப்பின்
ெபயர் என்ன?

உைரநைடப் பகுதி (உைரநைடப் பகுதி)

38. குலேசகரர் எவ்ெவம் ெமாழிகளில் வல்லவர்?

(8)

1. அம்ேபத்கர் ெபற்ற கல்வித் தகுதிகள் யாைவ?
2. கல்வி வளர்ச்சிக்கு அம்ேபத்கர் ஆற்றிய பணி

(10)

யாது?

1. உலகில் உள்ள ெமாழிகளுள் இலக்கிய. இலக்கண

3. ேபச்சின் ெதாடக்கம் எவ்வாறு அைமதல்

வளமுைடய ெமாழிகள் எத்தைன?

ேவண்டும்?

2. ெதால்காப்பியம் குறித்து முைனவர் எமிேனா

4. ேபச்சிைன முடிக்கும் முைறகள் சிலவற்ைற

கூறுவது யாது?

எழுதுக.

3. தமிழ் ெமாழியின் தனித்தன்ைமகைள எழுதுக.

5. ேபச்சுக்கைலயில் ெமாழியும் முைறயும் எவ்வாறு

4. ெமாழிக்குrய ெசவ்வியல் தன்ைமகள் யாைவ?

அைமதல் ேவண்டும்?

5. ஒருெமாழி நிைலெபற்று நிற்பதற்குrய
தகுதிப்பாடுகள் யாைவ?

மனப்பாடப்பகுதி (ைகேயட்டில் உள்ள திருக்குறள்

6. ெமாழிமாற்றம் என்றால் என்ன?

மட்டும்)

7. கல்விப்படங்கள் வாயிலாக நாம் அறிவன யாைவ?
8. திைரப்படச்சுருள் பற்றி நீவிர் அறிவன யாைவ?
9. ெகாடுங்கடலால் ெகாள்ளப்பட்ட தமிழகப் பகுதிகள்
யாைவ?
யாைவ?
11. ஞாலம் – ெபயர்க்காரணம் கூறுக.

(4)
தமிழ் இரண்டாம் தாள்

1. உrய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுதல்

(5)

(ைகேயட்டில் உள்ளைவ முழுதும்

10. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி குறித்துக் கூறும் நூல்கள்

படித்துக்ெகாள்க)

2. ேகாடிட்ட இடம் நிரப்புதல்

(5)

(ைகேயட்டில் உள்ளைவ முழுதும்

12. கண்ணிடத்து அப்பியவர் யார்? இதில் கூறப்படும்
13. இராமலிங்கர் எங்கு, எப்ேபாது பிறந்தார்?

(8)

1. கம்பராமாயணம் – சிறுகுறிப்பு வைரக.

28. ேதவாரம் – ெபாருள் எழுதுக.

ெசய்தி யாது?



14. இராமலிங்கர் புதுெநறி கண்ட புலவர் எனப

19. திருநாவுக்கரசர் அப்பூதியடிகளிடம்

குறுவினாக்கள் – உைரநைடப் பகுதி

ெவற்றிக்கு வழி

படித்துக்ெகாள்க)

3. சுருக்கமாக விைடயளித்தல் (ெமாழிப் பயிற்சி)

(10)

(ைகேயட்டில் உள்ளைவ முழுதும்
படித்துக்ெகாள்க)

way2s100@gmail.com
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4. அணி (புத்தகத்தில் உள்ள 3 எடுத்துக்காட்டுகள்)
(ைகேயட்டில் உள்ளது)

ெசய்வர்கள்?
ீ
11. இவர்களில் யாைரப்ேபால் இருப்பது நல்லது?

ேமவன ெசய்ெதாழுக லான் - அணிையச் சுட்டி

12. தன்னிடம் அைனவரும் ெநருங்கிப் பழக எழிலன்

விளக்குக.

என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்று நீ நிைனக்கிறாய்?

2. ெசால்லுக ெசால்லிற் பயனுைடய ெசால்லற்க

13. உங்களுக்கு நண்பர்கள் உண்டா? எத்தைன ேபர்?

ெசால்லில் பயனிலாச் ெசால் - அணிையச் சுட்டி

14. அப்ேபாது உங்கள் ெசயல் எப்படி இருக்கும்?

விளக்குக.

15. இதுேபான்றெதாரு

3. ெநடும்புனலுள் ெவல்லும் முதைல அடும்புனலின்
நீங்கின் அதைனப் பிற.

- அணிையச் சுட்டி

அடித்தளம் கைதகள் மட்டும்)

18. உங்களுக்கு

(5)

19. இச்சூழலில்

ைமயக்கருத்ைத மாறாமல் சுருக்கி எழுதுக.

பயன்படுத்தேவண்டிய

வாழ்வியல்

பழகுகின்றாயா?

எழுதுக.

23. இதுேபான்ற சூழலில் நீ எவ்வாறு ெசயல்படுவாய்?

5. இக்கைதயில் வரும் இருேவறு குடும்பங்களின்

24. பிறருக்கு உதவுவதால் ெவளிப்படும் பண்பு யாது?

இயல்பிைன விளக்குக.

11. கடிதம் (ைகேயட்டில் உள்ளைவ)

6. இலிண்ட்கிெரன் பண்பு நலன்கைள விளக்கி எழுதுக.
6. தமிழாக்கம் (பத்தி , பழெமாழி)

(5)

ெசால் ெமாழியாக்கம், அரபு-தமிழ் எண் எழுதுதல்

விண்ணப்பம்
2. பத்தாம் வகுப்புப் ெபாதுத்ேதர்வில் முதல்

(5)

மதிப்ெபண் ெபற்ற உன் நண்பைனப் பாராட்டிக்

(ைகேயட்டில் உள்ளது)

கடிதம் எழுதுக.

(5)

3. ேபருந்து வசதி ேவண்டிப் ேபாக்குவரத்துக் கழக

பள்ளி, மைழ, முயற்சி, கடல், குழந்ைத, நட்பு
9. படிவம் நிரப்புதல் (ைகேயட்டில் உள்ளது)

(10)

1. குடிநீர் வசதி ேவண்டி நகராட்சி ஆைணயருக்கு

(ைகேயட்டில் உள்ளது)

(5)

ேமலாண்ைம இயக்குநருக்குக் கூட்டுவிண்ணப்பம்
எழுதுக..
4. சுற்றுலா ெசல்லேவண்டித் தந்ைதக்கு (அ) மாற்றுச்

(5)

சான்றிதழ் ேகாrத் தைலைம ஆசிrயருக்கு.

1. ெபற்ேறார் மாறைனப் பற்றி நிைனப்பது சrயா?
நட்புெகாள்ள

ேவண்டும்?
வாழ்வியல்

திறன்கள் யாைவ?
பூங்குழலி

ஏற்பட்டால்

22. பூங்குழலிையப்ேபால் நீயும் எல்லாrடமும் நன்கு

4. ஏைழத்தாயின் பாத்திரப் பைடப்ைப விளக்கி

சூழ்நிைலையப்

நிைல

வரேவற்பாய்?

மாறாமல் சுருக்கி வைரக.

4. அந்தச்

இப்படிெயாரு

21. உங்கள் வட்டிற்கு
ீ
யாராவது வந்தால், நீ எவ்வாறு

3. குறட்ைட ஒலி கைதயின் கருத்தும் ெபாருளும்

பயன்படுத்தேவண்டிய

எத்தைகய

20. பூங்குழலியின் பண்ைப நீ ஏற்றுக்ெகாள்கிறாயா?

என்பதைன விளக்குக.

3. இச்சூழலில்

ேதவி

திறன்கள் யாைவ?

2. கமலநாதன் எவ்வாறு மனம் திருந்தினான்

நண்பர்கேளாடு

நிைலயில்

நீங்கள் எப்படி தீர்வு காண்பீர்கள்?

1. ெமல்ல ெமல்ல மற என்னும் சிறுகைதயின்

எப்படிப்பட்ட

எவ்வாறு

முடிெவடுப்பாள்?

5. கைதச் சுருக்கம் (ெமல்ல ெமல்ல மற, குறட்ைட ஒலி,

10. சூழல் வினா-விைட

நீ

16. இதுேபான்ற நிகழ்வு உங்களுக்கு ஏற்பட்டதுண்டா?
17. இத்தைகய

8. கவிைத (ைகேயட்டில் உள்ளது)

சூழலில்

ெசயல்டுவாய்?.

விளக்குக.

2. நாம்



10. கதிரவன் நிைலயில் நீங்கள் இருந்தால் என்ன

(5)

1. ேதவர் அைனயர் கயவர் அவருந்தான்

7.

ெவற்றிக்கு வழி

5. சாைல / மின்விளக்கு வசதிேவண்டி நகராட்சி
ஆைணயருக்கு.
6. ேவைல ேவண்டி விண்ணப்பம். (தன்
விவரப்பட்டியல் தயாrப்புடன்)

எவ்வாறு

எதிர்ெகாள்வாள்?
5. நீங்கள்

பூங்குழலியாக

இருந்தால்

என்ன

ெசய்வர்கள்?
ீ
6. இலக்கியாவின் முன்ேனற்றத்திற்கு யார் காரணம்?
7. இலக்கியாவின்

அம்மாைவ

எதற்காக

மருத்துவமைனயில் ேசர்த்துள்ளார்கள்?
8. அம்மாவுக்கு

ஏற்பட்ட

நிைல

கண்டு

இலக்கியாவின் நிைல என்ன?
9. இந்நிைலயில் கதிரவன் தன் மனெவழுச்சிகைள
எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவான்?

way2s100@gmail.com
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