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பத்தாம் வகுப்பு Ð தமிழ்
இரண்டாம் இைடப்பருவ ஆயத்த ேதர்வு 2013
தமிழ் முதல் தாள்
2 மதிப்ெபண் ெசய்யுட்பகுதி

.........................................................................................................................................................................................................................
.நாள்-

மாணவர் ெபயர்-

பிரிவு-

மதிப்ெபண் -

/18

.........................................................................................................................................................................................................................
1.

வன்ைமயுள் எல்லாந் தைலயாயது எது?

2.

யாருக்குப் பைகவராலும் தீங்கு ெசய்ய இயலாது?

3.

ெகடுப்பார் இலானுங் ெகடுபவர் யார்?

4.

நல்லார் ெதாடர்பு ைகவிடல்

5.

ெபாருளல்லவைரப் ெபாருளாகச் ெசய்வது எது?

6.

பைகைம இருைளப் ேபாக்குவது எதுெவன வள்ளுவர் கூறுகிறார்?

எத்தன்ைமயது?

7.

ேவந்தற்குரிய ெபாருள்கள் எைவ?

8.

ேதவாரம் Ð ெபாருள் எழுதுக.

9.

சிவெபருமான் எத்தன்ைமயன் என நாவுக்கரசர் கூறுகிறார்?

........................................................................................................................................................................................................................
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பத்தாம் வகுப்பு Ð தமிழ்
இரண்டாம் இைடப்பருவ ஆயத்த ேதர்வு 2013
தமிழ் முதல் தாள்
2 மதிப்ெபண் உைரநைடப்பகுதி

.........................................................................................................................................................................................................................
.நாள்-

மாணவர் ெபயர்-

பிரிவு-

மதிப்ெபண் -

/20

.........................................................................................................................................................................................................................
1.

ஞாலம் Ð ெபயர்க்காரணம் கூறுக.

2.

கண்ணிடத்து அப்பியவர் யார்? இதில் கூறப்படும் ெசய்தி யாது?

3.

அெமரிக்க இதழாசிரியரிடம் காந்தியடிகள் பற்றிப் ெபண்மணி கூறியது யாது?

4.

காந்தியடிகைளக் கவர்ந்த குஜராத் பாடலின் கருத்து யாது?

5.

இேயசுவின் மைலப்ெபாழிவு நூைலப் படித்துக் காந்தியடிகள் உணர்ந்தது என்ன?

6.

காந்தியடிகளக்கு இளம்பருவத்திேலேய இயல்பாக அைமந்த உயர்பண்புகள் யாைவ?

7.

காந்தியடிகள் அறவழிப் ேபாராட்டத்தில் உருவான இயக்கங்கள் யாைவ?

8.

காந்தியடிகள் எதைனப் பாவம் என்கிறார்?

9.

எவற்ைற அறெநறியாகப் ேபாற்றேவண்டும் என்று காந்தியடிகள் கூறினார்?

10. இந்தியாவின் வாழ்வு குறித்துக் காந்தியடிகள் கூறுவது யாது?
........................................................................................................................................................................................................................
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பத்தாம் வகுப்பு Ð தமிழ்
இரண்டாம் இைடப்பருவ ஆயத்த ேதர்வு 2013
தமிழ் முதல் தாள்
4 மதிப்ெபண் ெசய்யுள், உைரநைடப்பகுதி

.........................................................................................................................................................................................................................
.நாள்-

மாணவர் ெபயர்-

பிரிவு-

மதிப்ெபண் -

/24

.........................................................................................................................................................................................................................
1.

சீ றாப்புராணம் குறிப்பு எழுதுக.

2.

புலியின் ெகாடுஞ்ெசயல்கள் பற்றி உமறுப்புலவர் கூறுவன யாைவ?

3.

நபிகள் நாயகத்ைதக் கண்ட புலியின் நிைலைய எழுதுக.

4.

காந்தியடிகைளக் கவர்ந்த நாடகம் எது? விளக்குக.

5.

மனிதேநயம் குறித்துக் காந்தியடிகள் கூறியது யாது?

6.

இன்னா ெசய்யாைம குறித்துக் காந்தியடிகள் கூறியது யாது?

........................................................................................................................................................................................................................
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பத்தாம் வகுப்பு Ð தமிழ்
இரண்டாம் இைடப்பருவ ஆயத்த ேதர்வு 2013
தமிழ் முதல் தாள்
1 மதிப்ெபண் வினா-விைட
(ெசய்யுள், உைரநைடப்பகுதி, இலக்கணம்)

.........................................................................................................................................................................................................................
.நாள்-

மாணவர் ெபயர்-

பிரிவு-

மதிப்ெபண் -

/69

.........................................................................................................................................................................................................................
திருக்குறள்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
1.

இல்லாைர................எள்ளுவர்.

2.

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

உரிய எழுத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ெதழுக.
3.

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

4.

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

விடுபட்ட சீ ர்கைள எழுதுக.
5.

அறனறிந்து ............................அறிவுைடயார்..........................
திறனறிந்து..........................ெகாளல்

6.

ெபாருெளன்னும்............................, ......................இருளறுக்கும்
எண்ணிய.....................

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

உரிய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
7.

திறனறிந்து ேதர்ந்துெகாள்ள ேவண்டியவர்
1.அன்புள்ள ெபற்ேறார் 2.

8.

1.
9.

ஆர்வமுள்ள நண்பர்

3. மூத்த அறிவுைடயார்

அரியவ்ற்றுள் எல்லாம் அரிது.........................ேபணித் தமராக் ெகாளல்
சிறியவர்

2.

ெபரியவர்

3. உறவினர்

முதலிலார்க்கு.........................இல்ைல.
1.

ஊதியம்

2.

நட்பு

3.

பைக
ேதவாரம்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
10. திருநாவுக்கரசர் தமக்ைகயார்.........................ஆவார்.
11. திருநாவுக்கரசர் அருளிய பாடல்கள்.................என வழங்கப்படுகிறது.
உரிய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
12. திருநாவுக்கரசர் காலம்.....................ஆம் நூற்றாண்டு.
1.கி.பி.12

2.

கி.பி.7

3. கி.பி. 9

13. நாமார்க்கும் குடியல்ேலாம் என்னும் பாடல்..........................அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல எனப் பாடத்
தூண்டியது.
1.

பாரதிதாசைன

2.

சுரதாைவ

3.

பாரதியாைர
சீறாப்புராணம்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
14. சீ றாப்புராணத்ைத இயற்றியவர்...........................
15. உமறுப்புலவைர ஆதரித்த வள்ளல்..................
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உரிய ெசால்ைலத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
16. சீறாப்புராணம்.................காண்டங்கைள உைடயது.
1.

மூன்று

2. ஐந்து

3. ஏழு

17. ேகழல் என்பதன் ெபாருள்.............
1.

எருைம

2.

புலி

3. பன்றி

யார், யாரிடம் கூறிய ெதாடர் இது?
18. ெவன்றி வாளரேச
19. ெவெறாரு காட்டினிற் புகுக
உவைமையப் ெபாருெளாடு ெபாருத்துக
20. எழிலிரு புயமும் குன்று ேபாலுற வங்கின
ீ
சீ ர்ேமாைனைய எழுதுக.
21. மன்ற லுன்றிய முகம்மதின் மலரடி வணங்கி
அடி எதுைகைய எழுதுக
22. நீண்ட வால்நிலம் புைடத்திடக் கிடந்துடல் நிமிர்ந்து
கூண்ட கால்மடித் திருவிழி கனல்கள் ெகாப்பளிப்ப
ெபாருத்துக
23. கான்

-

கரடி

24. உழுைவ

-

சிங்கம்

25. மடங்கல்

-

புலி

26. எண்கு

-

காடு
தமிழ் ெமாழியில் அறிவியல் சிந்தைனகள்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
27. உலகம் என்னும் தமிழ்ச்ெசால்...............................என்னும் ெசால்லின் அடியாகப் பிறந்தது.
1.

உலகு

2. உலவு

3. உளது

28. தமிழர்கள் நிலத்ைத...........வைகயாகப் பிரித்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள்.
1.

மூன்று

2. ஆறு

3. ஐந்து

சந்திப்பிைழ நீக்கி எழுதுக.
29. தமிழில் வரலாற்று
அைடப்புக்குள்

கருத்துகைளயும், பண்பாட்டு

கூறுகைளயும் காணமுடியும்.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள விைனப்பகுதிைய எச்சமாக்குக.

30. நன்றாகப்..........(பசி)பின்னர் அளவுடன் உண்ணுதல் ேவண்டும்.
31. தமிழர் நிலத்ைத ஐவைகயாகப்............(பிரி) வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
காந்தியம்
ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
32. காந்தியடிகள்..................................என்னும் நாடக நூைலப் படித்தார்..
33. திருக்குறைள ெமாழிெபயர்த்த உருசிய அறிஞர்..........................
உரிய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதக
34. காந்தியடிகள்..............நாடகத்ைதப் பார்த்து உண்ைமேய ேபசேவண்டும் என்று உறுதி பூண்டார்.
1.

சிரவணபிதுர்த்தி

2.

அரிச்சந்திரன்

3.

பக்தப்பிரகலாதன்

35. பைகவனிடம் அன்பு காட்டு எனக் கூறிய நூல்........................
1.

பகவத் கீ ைத

2. நன்னூல்

3. ைபபிள்
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36. அறெநறியாகப் ேபாற்றப்பட ேவண்டியைவ..........
1.

ஆடம்பரம்,வண்ெசலவு
ீ

2. எளிைம, சிக்கனம்

3. அன்பு, அருள்

வினாத்ெதாடர் அைமக்க
37. காந்தியடிகள், பல ேகாடி மக்களின் பட்டினிையப் ேபாக்கும் வாழ்வாதாரம் கதர் என்று கருதினார்.
38. இைளஞர்களின் உள்ளத்தில் நாட்டுப்பற்றும், ெமாழிப்பற்றும், ெதய்வப்பற்றும் வளரும் வைகயில்
கல்வி அைமதல்ேவண்டும்.
ெதாடர்களின் வைகையக் குறிப்பிடுக.
39. காந்தியடிகள் அரிச்சந்திர நாடகத்ைத ஒருமுைற பார்த்தார்.
40. இப்படிச் ெசய்வது ஏய்த்துப் பிைழக்கும் ெசயலல்லவா?
ஒருைம பன்ைமப் பிைழகைள நீக்கி எழுதுக
41. ஓர் இளம்ெபண் நூெலான்ைற விரும்பிப் படித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
42. மனிதனின் ேநாக்கம் உயர்ந்ததாகவும் தூய்ைமயானதாகவும் இருந்தால் மட்டும் ேபாதா.
ெபாருத்துக
43. சத்திய ேசாதைன

-

திருவள்ளுவர்

44. பகவத் கீ ைத

-

கிறித்தவ சமய நூல்

45. திருக்குறள்

-

காந்தியடிகள்

46. ைபபிள்

-

இந்து சமய நூல்
இலக்கணம்
இயல்

- 7

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக
47. ஒரு அகம், புறம் ஆகிய இரண்டும்..................இலக்கணம் ஆகும்.
48. குறிஞ்சி, முல்ைல முதலிய ஐந்தும்............எனப்படும்
49. ெநய்தல் திைணக்குரிய நிலப்பகுதி...........பகுதியாகும்.
50. யாமம் என்பது இரவு 10 மணிமுதல்.......வைர ஆகும்.
51. மருதம், ெநய்தல் ஆகிய இரண்டனுக்கும்...........................ெபரும்ெபாழுதுகளும் வரும்.
52. திருமால்...............நிலத்திற்குரிய ெதய்வம்.
53. மணமுழா, ெநல்லரிகிைண ஆகிய இரண்டும்...........திைணக்குரிய பைறகள்.
54. ெநய்தல் திைணக்குரிய ெதாழில்.................ஆகும்.
உரிய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
55. ெபாருளிலக்கணம்...............வைகப்படும்.
1.

இரண்டு

2. மூன்று

3. ஐந்து

56. அகத்திைணகள்.............வைகப்படும்.
1.

மூன்று

2. ஐந்து

3. ஏழு

57. மார்கழி, ைத ஆகிய இரண்டும்..............காலத்திற்குரியன.
1.

முன்பனி

2.பின்பனி

3. இளேவனில்

58. மருதநிலத்திற்குரிய ெதய்வம்.................
1.

முருகன்

2. திருமால்

3.இந்திரன்

59. பாைல நிலத்திற்குரிய பறைவகள்...........
1.

கிளி, மயில்

2.நாைர, அன்னம்

3. புறா, பருந்து.

ெபாருத்துக
60. குறிஞ்சி

-

முயல், மான்

61. முல்ைல

-

புலி, கரடி

www.waytosuccess.org

62. மருதம்

-

முதைல, சுறா

63. ெநய்தல்

-

எருைம, நீர்நாய்
இயல்
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உரிய விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
64. புறத்திைணகள்.....................வைகப்படும்.
1.

ஐந்து

2. ஏழு

65. நிைரகவர்தல்
1.

கரந்ைத

3.பன்னிரண்டு

என்பது.................
2. ெவட்சி

3. உழிைஞ

66. மண்ணாைசக் கருதிப் ேபாருக்குச் ெசல்வது............
1.

வஞ்சித்திைண

2. காஞ்சித்திைண

3. வாைகத்திைண

67. பாடாண்திைண என்பது...............கூறுவது
1.

ஆண்மகனின் ஒழுகலாறுகள்

2. ெபண்மகளின் ஒழுகலாறுகள்.

3. ேபாரின் தன்ைமகள்

68. ஒரு தைலக்காமம் என்பது...............
1.

அன்பின் ஐந்திைண

2. ைகக்கிைள

3. ெபருந்திைண

69. தன் நாட்ைடக் ைகப்பற்ற வந்த மாற்றரசேனாடு எதிர்த்துப் ேபாரிடுவது...........ஆகும்.
1.

ெநாச்சி

2. தும்ைப

3. காஞ்சி

........................................................................................................................................................................................................................
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குறிப்பு

ஆசிரியர்கள்

ேமற்கண்டைத

அச்சு

இத்தாளில் ேதர்வு ைவக்கலாம்.

எடுத்து,

மாணவர்கள்

எண்ணிக்ைகக்கு

நகல்

எடுத்து

முன் பக்கம், பின்பக்கம் எழுத ைவத்துத் திருத்தி, ெகாடுத்து,

வாங்கித் ைதத்து ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். குறுவினாக்களுக்கு ஒரு பாடேவைள ேபாதுமானது.
சிறுவினாக்களுக்குத் ெதாடர்ச்சியாக அைமயும் இரண்டுபாடேவைளகளில் ைவக்கலாம். கற்றல்

குைறந்த

மாணவர்களுக்கு

முன்கூட்டிேய

வினாத்தாள்

தந்து,

மற்ற

மாணவர்களுக்குத்

ெதரியாமல் வாசிக்க ைவக்கவும்.
தமிழ்

இரண்டாம்

பாடேவைளகளில்

ைவத்துக்ெகாள்ளவும்.
தாளில்

ைவத்தால்

தாளுக்குரிய

ஒவ்ெவான்றாக
ேமலான
சீராக

கடிதங்கைளயும்,
ைவத்துத்

அதிகாரிகளின்

இருக்கும்.

கட்டுைரையயும்

திருத்தி,

பார்ைவக்கு

தாளின்

ேமல்

தனித்

ெகாடுத்துவாங்கி,

உதவும்.

தங்கள்

தனிப்

ைதத்து

அைனத்ைதயும்
பள்ளியின்

சீல்

ைவத்துக்ெகாள்ளவும்.
அன்புடன்,
ரா.தாேமாதரன், தமிழாசிரியர், அ.ேம.நி.பள்ளி, ெமலட்டூர் 614 301.
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