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பத்தாம் வகுப்பு   தமிழ்   அலகுத்ததர்வு             இயல் 6 

மதிப்பபண்கள் 50  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021       தேரம் 90 நிமிடங்கள் 

I பலவுள் பதரிக.         2X1=2  

1. குளிர் காலத்றதப் பபாழுதாகக் பகாண்ட நிலங்கள் ..............   

அ.முல்றல, குறிஞ்சி, மருத நிலங்கள்   ஆ.குறிஞ்சி, பாறல, பேய்தல் நிலங்கள் 

இ.குறிஞ்சி, மருதம், பேய்தல் நிலங்கள்  ஈ.மருதம், பேய்தல், பாறல நிலங்கள் 

2.தகாசல ோட்டில் பகாறட இல்லாத காரணம் என்ன?  

அ.ேல்ல உள்ளம் உறடயவர்கள் இல்லாததால்      ஆ.ஊரில் விறளச்சல் இல்லாததால் 

இ.அரசன் பகாடுங்தகால் ஆட்சி புரிவதால்        ஈ.அங்கு வறுறம இல்லாததால் 

II குறுவினா          5X2=10  

3. "தேற்று ோன் பார்த்த 'அருச்சுனன் தபசு' என்ை கூத்தில் அழகிய ஒப்பறனறயயும் 

சிைந்த ேடிப்றபயும் இனிய பாடல்கறளயும் நுகர்ந்து மிக மகிழ்ந்ததன்!"என்று தசகர் 

என்னிடம் கூறினான். இக்கூற்றை அயற் கூற்ைாக எழுது. 

4. உைங்குகின்ை கும்பகன்ன 'எழுந்திராய் எழுந்திராய்'  

காலதூதர் றகயிதல 'உைங்குவாய் உைங்குவாய்' 

 கும்பகன்னறன என்ன பசால்லி எழுப்புகிைார்கள்? எங்கு அவறன உைங்கச் 

பசால்கிைார்கள்? 

5. காட்டில் விறளந்த வரகில் சறமத்த உணவு மறழக்கால மாறலயில் சூடாக 

உண்ணச் சுறவ மிகுந்திருக்கும். 

இத்பதாடரில் அறமந்துள்ள முதற்பபாருள், கருப்பபாருள்கறள வறகப்படுத்தி எழுதுக. 

6. கீழ்வரும் பதாடர்களில் பபாருந்தாத கருப்பபாருறளத் திருத்தி எழுதுக. 

உழவர்கள் மறலயில் உழுதனர்.  

முல்றலப்பூச் பசடிறயப் பார்த்தவாதை பரதவர் கடலுக்குச் பசன்ைனர். 

7. 'கரப்பிடும்றப இல்லார்' இத்பதாடரின் பபாருள் கூறுக. 

III சிறுவினா.          2X3=6  

8. ’கடற்கறரயில் உப்புக் காய்ச்சுதல் ேறடபபறுகிைது, மறலப் பகுதிகளில் மறலப் 

பயிர்களும் நிலப்பகுதிகளில் உழவுத் பதாழிலும் ேறடபபறுகின்ைன’ -  காலப் தபாக்கில் 

பல மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்ததபாதிலும், பண்றடத் தமிழரின் திறணநிறலத் பதாழில்கள் 

இன்ைளவும் பதாடர்வறதயும் அவற்றின் இன்றைய வளர்ச்சிறயயும் எழுதுக. 

9. வள்ளுவம், சிைந்த அறமச்சருக்குக் கூறிய இலக்கணங்கள் ேமக்கும் பபாருந்துவறதக் 

குைள் வழி விளக்குக. 

IV பேடுவினா.         1X5=5  

10. சந்தக் கவிறதயில் சிைக்கும் கம்பன் என்ை தறலப்பில் இலக்கிய உறர எழுதுக.  

அன்பும் பண்பும் குணச்சித்திரமும் பகாண்ட தறலவர் அவர்கதள! ததர்ந்பதடுத்த 

பூக்கறளப் தபான்று வரிறச பதாடுத்து அமர்ந்திருக்கும் ஆன்தைார்கதள! அறிஞர் 

பபருமக்கதள! வணக்கம். இயற்றக பகாலு வீற்றிருக்கும் காட்சிறயப் பபரிய கறல 

நிகழ்தவ ேடப்பதான ததாற்ைமாகக் கம்பன் காட்டும் கவி… தண்டறல மயில்கள் ஆட… 

V அடிபிைழாமல் எழுதுக.        3X2=6 

11, அ, பசயல் என முடியும் குைறள எழுதுக. 

ஆ, விறன என முடியும் குைறள எழுதுக. 

இ, குற்ைம்... எனத் பதாடங்கும் குைறள எழுதுக. 

http://www.tamilthugal.blogspot.com/
http://www.tamilthugal.blogspot.com/


செ.பாலமுருகன், தமிழாசிரியர், அருப்புக்க ாட்டை. WWW.TAMILTHUGAL.BLOGSPOT.COM  

செ.பாலமுருகன், தமிழாசிரியர், அருப்புக்க ாட்டை.  WWW.TAMILTHUGAL.BLOGSPOT.COM  

2 

VI கட்டுறர எழுதுக.        1X8=8 

12. உங்கள் பகுதியில் ேறடபபற்ை அரசுப் பபாருட்காட்சிக்குச் பசன்று வந்த நிகழ்றவக் 

கட்டுறரயாக்குக. 

VII பமாழிபபயர்க்க.          3 

13,  Koothu 

Therukoothu is, as its name indicates, a popular form of theatre performed in the streets. It is performed by rural 

artists. The stories are derived from epics like Ramayana, Mahabharatha and other ancient puranas. There are 

more songs in the play with dialogues improvised by the artists on the spot. Fifteen to twenty actors with a small 

orchestra forms a koothu troupe. Though the orchestra has a singer, the artists sing in their own voices. Artists 

dress themselves with heavy costumes and bright makeup. Koothu is very popular among rural areas. 

VIII கறலச்பசால் அறிந்து எழுதுக.       2 

14. Myth 

15. Artifacts 

IX. அடிபிைழாமல் எழுதுக.         3 

16. பவய்தயாபனாளி... எனத் பதாடங்கும் மனப்பாடப்பாடறல எழுதுக. 

X. காட்சிறயக்கண்டு கவினுை எழுதுக.      5 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பச.பாலமுருகன், 

தமிழாசிரியர், அரசு தமல்நிறலப்பள்ளி, ஆவுறடயாபுரம், விருதுேகர் மாவட்டம். 
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