
 

மாதிரி வினாத்தாள்  
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் இரண்டாம் தாள் 

நேரம் 2½ மணி                                 (இலக்கணம், துணணப்பாடம்)                    மமாத்த மதிப்மபண் 100 
உரிய விணடணயத் நதர்ந்மதடுத்து எழுதுக.        5×1=5  
1. ஓளணவயார் இச்ம ால்லில் பயின்று வந்துள்ள குறுக்கங்கள் 
    அ) ஔகாரக்குறுக்கம், மகரக்குறுக்கம் ஆ) ஐகாரக்குறுக்கம், ஆய்தக்குறுக்கம்  
     இ) ஔகாரக்குறுக்கம், ஐகாரக்குறுக்கம் 
2. விணனமுற்றின் விகுதி குணைந்து நிற்கும் ம ால் ............................. 
     அ) விணனமுற்று   ஆ) எச் ம்   இ) முற்மைச் ம் 
3. விருந்தினணர வருக வருக என்று வரநவற்க நவண்டும். இதிலுள்ள அடுக்குத் மதாடர் .......................  
       மபாருளில் வந்துள்ளது.                 அ) மகிழ்ச்சி      ஆ) அண நிணல      இ) இண நிணை 
4. சுட்டு, மணை, நேர் ஆகிய மூன்றும் ............................... விணடகள் ஆகும். 
      அ) குறிப்பு     ஆ) மவளிப்பணட       இ) இனங்குறித்தல் 
5. ஞாயிறு மணைகின்ற சிறுமபாழுது ……………………    அ) ணவகணை   ஆ) மாணல      இ) எற்பாடு 
நகாடிட்ட இடத்ணத நிரப்புக.          5×1=5 
6. பின்வருநிணலயணி ............................ வணகப்படும். 
7. அதிரப்மபாருவது  ............................... திணண ஆகும்.  
8. பாடலின் ஈற்ையலடி முச்சீராய் வருவது  ........................ ஆசிரியப்பா ஆகும். 
9. கருணம+குயில்  ......................       ......................  விதிகளின்படி புணரும். 
10. உவமானத்ணதயும் உவநமயத்ணதயும் நவறுபடுத்தாது இரண்டும் ஒன்மைனக் காட்டுவது .................... 
சுருக்கமாக விணடயளிக்க.          10×1=10 
11. உம்ணமத்மதாணகயில் வல்லினம் மிகாது.  ான்று தருக. 
12. வியல்மமாழி குயிலியிடம், “ோன், ோணள ம ன்ணனக்குச் ம ல்நவன்“ என்ைாள்.  
         – அயற்கூற்றுத் மதாடராக மாற்றுக. 
13. மதாணகச்ம ால்ணல விரித்து எழுதுக. ோற்மபாருள். 
14. ோன் வாங்கிய நூல் இதுவல்ல. ஒருணம, பன்ணம பிணை நீக்கி எழுதுக. 
15.  மூக சீர்திருத்த கருத்துகணள விணதத்து பயிராக்கி மகிழ்ந்தவர் பண்டிதர்.  ந்திப் பிணை நீக்கி எழுதுக. 
16. அனுமதி இன்றி அந்நியர் உள்நள வரக்கூடாது. பிைமமாழிச் ம ால்ணல நீக்கி எழுதுக. 
17. எகன மமாகனயாய் நபசுகிைான். வழூஉச் ம ாற்கணள நீக்கி எழுதுக. 
18. வாணையடிவாணையாக -  இந்த மரபுச் ம ால்லுக்கான மபாருணள எழுதுக. 
19.  ங்கப் பணடப்புகள் மவறுங்கற்பணனப் பணடப்புகளல்ல அணவ மனிதப் பட்டறிவின் முழு 
         மவளிப்பாடுகள் அறிவுடன் மபாருந்தி வருவன அைத்நதாடு நிணலயாய் நிற்பன 
         நதணவயான நிறுத்தற்குறிகணள இடுக. 
20. மரபுப் பிணைகணள நீக்கி எழுதுக. புைா கூவ குயில் அகவ மயில் குனுகியது. 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுள் எணவநயனும் ஐந்தினுக்கு மட்டும் விணடயளிக்க.   5×2=10 
21. விணடயின் நவறு மபயர்கள் யாணவ? 
22. மூதூர் – புணர்ச்சி விதி கூறுக.  
23. ஆசிரியப்பாவின் வணககள் யாணவ? 
24. ஓமரழுத்துச் ம ாற்கள் ோன்கிணன எழுதுக. 
25. மமாழிக்கு முதலில் மட்டும் குறுகும் குறுக்கத்ணத விளக்குக. 
26. விரியுவணம என்ைால் என்ன?  ான்று தருக. 
27. எதிர்மறுத்துக் கூறும் விணடயின் மபயர் என்ன? விளக்குக. 
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கீழ்க்காணும் வினாக்களுள் எணவநயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விணடயளிக்க.   10×1=10 
28. அறுவணக வினாக்கணள எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. 
29. ம ம்மமாழிச்சிநலணட அணிணய விளக்குக.  (அல்லது) 
          மேடும்புனலுள் மவல்லும் முதணல அடும்புனலின் 
          நீங்கின் அதணனப் பிை – இதில் பயின்று வந்துள்ள அணிணயச் சுட்டி விளக்குக. 
30.  முதலிலார்க்(கு)  ஊதிய  மில்ணல,  மதணலயாம் 
            ார்பிலார்க்  கில்ணல  நிணல -  அலகிட்டு வாய்பாடு தருக. 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுள் எணவநயனும் இரண்டனுக்கு மட்டும் விணடயளிக்க.  2×5=10 
31.  “மபரிய கண்ணைாவியாக இருக்கிைது.   எங்நகயாவது   பார்த்துப்   பிடித்துக்    மகாண்டு  வாங்க. இளங் 
          குட்டிகள் இரமவல்லாம் கத்துநம“ என்ைாள் மணனவி.  குைட்ணட ஒலி என்னும் இக்கணதயில் இடம்  
          மபறும் ஏணைத்தாயின் பாத்திரப்பணடப்ணப விளக்கி எழுதுக. 
32. தமிைகத்தில் உள்ள மிகப் பைணமயான நூலகங்கள் பற்றி மதாகுத்து எழுதுக. 
33. தகவல் அறியும் உரிணமச் ட்டம் குறித்து எழுது. 
34. கீழ்க்காணும் பத்தியில் அணமந்துள்ள ஆங்கிலச் ம ாற்கணளத் தமிைாக்கம் ம ய்க.  3+2=5 
அ)  ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க தநராவா மல ன்ஸ் படிச் ாதான் எக்ஸாம்ல மார்க் ஸ்நகார் பண்ணமுயும். 
ஆ) கீழுள்ள மதாடர்களில் உள்ள நகாடிட்ட இடங்கணள உரிய தமிமைண்களால் நிரப்புக. 
         i) குறுக்கங்கள் ……………… வணகப்படும்.              ii) புைத்திணணகள் ………………… வணகப்படும். 
         iii) மவண்பா …………………… வணகப்படும்.            iv) நிலங்கள் …………… வணகப்படும். 
35. கீழ்க்காணும் ஆங்கில உணரப்பகுதிணயத் தமிைாக்கம் ம ய்க.     3+2=5 
அ) library is a place for reading books. There will be a librarian in each library. He takes care of all the 
books in the library. It has story in English and Tamil. There are newspapers and magazines in Tamil 
and English. We can read them there silently. It is useful for everyone. 
ஆ) ஆங்கிலப் பைமமாழிகளுக்கு இணணயான தமிழ்ப் பைமமாழிகணள எழுதுக. (இரண்டனுக்கு மட்டும்) 
         i) Charity begins at home.              ii) Eagles don’t catch flies. 
         iii) Tit for tat.                                            iv) Take time by the forelock. 
36. கீநைமகாடுக்கப்பட்டுள்ள கணதணய நிணைவு ம ய்க.                     5 
அ)                ஓர் ஊரில் மக்கள் ந ாம்பலாக இருப்பணதப் பார்த்த மன்ன் அவர்கணள மாற்ை நிணனத்தான்.  
         மக்கள்   ோள்நதாறும்   ம ல்லும்   வழியில்   மபரிய   பாைாங்கல்ணலப்  நபாட்டு ணவத்தான். அதற்கு 
         அடியில்  புணதயணல  ஒளித்து  ணவத்து கண்டுபிடிப்பவருக்நக அது ம ாந்தம்  என அறிவித்தான்.  
         ஒரு ோள் ............ 
ஆ) கீழ்க்காணும் தணலப்புகளில் எட்டு வரிகளுக்கு மிகாமல் கவிணத எழுதுக.  
                    இயற்ணக (அல்லது) அன்ணன. 
37. கீழ்க்காணும் பாடலின் திரண்ட கருத்ணத எழுதி ஏநதனும் ஐந்து ேயங்கணள எடுத்து எழுதுக.           5 
 பாணலவனம் ந ாணலவன  மாக  நவண்டும் 
  பசுங்கிளிகள்  அங்கிருந்து  பாட  நவண்டும் 
  ாணலகளிற்  பலமதாழிலும்  மபருக  நவண்டும் 
   ணபகளிநல  தமிமைழுந்து  முைங்க  நவண்டும் 
 சீணலஉணட  கதருணடயாய்த்  திகை  நவண்டும் 
  நத பக்தி  ம ழித்நதாங்கி  வளர  நவண்டும் 
 நவணலயில்லாத்  திண்டாட்டம்  ஒழிய  நவண்டும் 
  மவற்றியின்நமல்  மவற்றி  எமக்மகய்த  நவண்டும் 
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38. கீநைமகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்ணத நிரப்புக.                5  
    நிலவன் என்பவர்  பாரத வங்கி காந ாணலணய (காந ாணல எண் 994393, மதாணக ரூ.2000/-) தனது  
   வங்கி கணக்கிற்கு மாற்ை இந்தியன் வங்கிக்கு ம ன்றுள்ளார்.  
   நதர்வர் தன்ணன நிலவனாக பாவித்து உரிய படிவத்ணத பூர்த்தி ம ய்க. 
 
39. கீழ்க்காணும் வாழ்வியல் சூைணலப் படித்து அது குறித்த வினாக்களுக்க விணடயளிக்க.  3+2=5 
அ) வளவன், ம ன்ணனயில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் ோன்காவது தளத்தில் குடியிருந்தான். 
இரண்டு ோளாக மபய்த மபருமணையின் காரணமாக கீழ்த்தளம் முழுவதும் மவள்ளத்தில் நிரம்பியது. 
அங்கு குடியிருந்தவர்கள் தங்கள் உணடணமகணள இைந்து மமாட்ணடமாடி மகாட்டணகயில் 
தஞ் மணடந்தனர். அங்கு குடிக்கத் தண்ணீரின்றியும் உண்ண உணவின்றியும் பசியால் வருந்தினர். 
வளவன் அவர்களுக்குத் தன் வீட்டிலிருந்த தண்ணீர், உணவுகணள அன்நபாடு அளித்தான். இதனால் 
அவர்கள் மகிழ்ந்தனர். 
 1. வளவனாக நீங்கள் இருந்தால் என்ன செய்து இருப்பீர்கள்? 
 2. நீங்கள் பிைருக்கு உதவி செய்வீர்களா? 
 3. இச்சூழலில் சவளிப்படும் பண்பு யாது? 
 
ஆ) கீழ்க்காணும் சூைணலப் படித்து விணடயளிக்கவும். 
 புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கம் மாணவர்கள் மத்தியில் குறறந்து வதுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் 
அறிறவப் சபருக்கிக்சகாள்ளவும் பல்துறற ொர்ந்த தகவல்கறளப் சபறவும் புத்தகங்கறளப் படிக்க 
வவண்டும். புத்தகத் திருவிழா, புத்தகக் கண்காட்சி, நூல் சவளியீட்டு விழா வபான்றறவ எங்சகல்லாம் 
நடக்கிறவதா அங்சகல்லாம் மாணவர்கறள அறழத்துச் சென்று காண்பிக்க வவண்டும். வமலும் சபாது 
நூலகங்கறளப் பயன்படுத்தவும் அவர்களுக்குக் கற்றுத் தர வவண்டும். மாணவர்கள் மாதத்திற்கு 
குறறந்தது இரண்டு நூல்கறளயாவது வாசிக்க வவண்டும்.  
1. புத்தகங்கள் வாசிப்பதால் ஏற்படும் பயன்கள் யாறவ? 
2. நீங்கள் புத்தகங்கள் வாசிக்கும் பழக்கம் உறடயவரா? ஆம் எனில் கறடசியாக வாசித்த நூல் எது?  
 
40. கீழ்க்காணும் வினாக்களுள் எணவநயனும் ஒன்ைனுக்கு மட்டும் விணடயளிக்க.  10×1=10 
அ)  தீவிபத்தில் சிக்கிய சிறுவணனக் காப்பாற்றியணமக்காக அண்ணா விருது மபற்ை உனது ேண்பணனப்  
           பாராட்டிக் கடிதம் எழுதுக.                                        (அல்லது) 
ஆ)  நூலக வ தி நவண்டி மாவட்ட ஆட்சித் தணலவருக்கு கூட்டு விண்ணப்பம் வணரக. 
           (திருவண்ணாமணல மாவட்டம் கலாம் ேகரில் குடியிருப்பதாக் கருதி விண்ணப்பம் வணரக) 
 
41. கீழுள்ள குறிப்புகணளக் மகாண்டு எணவநயனும் ஒன்ைனுக்கு மட்டும் கட்டுணர வணரக. 10×1=10 
அ)   ாணலவிதிகள் யாருக்கு-அறிவிப்பு விளக்குகணள மதித்தல்-விபத்து ஏற்படக் காரணம்-தணலக் 
கவ ம் உயிர்க்கவ ம்-ஓட்டுேர் உரிமம் மபறுதல்-பயணத்தின் நபாது ணகநபசி பயன்பத்தாணம (அல்லது) 
ஆ) தமிழின் மதான்ணம-தாய்ணம-பிைமமாழித்தாக்கமின்ணம-இலக்கிய வளம்-இலக்கணச் சிைப்பு- 
         தனித்தன்ணம-மபாதுப்பண்பு-உயர்சிந்தணன 
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தயாரிப்பு : க.நவல்முருகன். அரசு உயர்நிணலப் பள்ளி, ஆர்ப்பாக்கம் திருவண்ணாமணல மாவட்டம். 
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