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பத்தாம் வகுப்பு   தமிழ்   அலகுத்ததர்வு             இயல் 4 

மதிப்பபண்கள் 50  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021       தேரம் 90 நிமிடங்கள் 

I பலவுள் பதரிக.         2X1=2  

1.உனதருதே பார்ப்பன் அடிதயதன - யாரிடம் யார் கூறியது ?    

அ.குலதேகராழ்வாரிடம் இறைவன்   ஆ.இறைவனிடம் குலதேகராழ்வார்  

இ.மருத்துவரிடம் தோயாளி    ஈ.தோயாளியிடம் மருத்துவர்  

2.குலதேகர ஆழ்வார் வித்துவக்தகாட்டம்மா என்று ஆண் பதய்வத்றத அறைத்துப் பாடுகிைார்.   

பூறனயார் பால் தோற்றைக் கண்டதும் வருகிைார் - ஆகிய பதாடர்களில் இடம்பபற்றுள்ே 

வழுவறமதி முறைதய ... 

அ.மரபு வழுவறமதி, திறை வழுவறமதி   ஆ.இடவழுவறமதி, மரபு வழுவறமதி  

இ.பால் வழுவறமதி, திறை வழுவறமதி  ஈ.காலவழுவறமதி, இட வழுவறமதி 

II குறுவினா          3X2=6  

3. மருத்துவத்தில் மருந்துடன் அன்பும் ேம்பிக்றகயும் ஆற்றும் பாங்கிறன எழுதுக. 

4. வருகின்ை தகாறட விடுமுறையில் காற்ைாறல மின் உற்பத்திறய தேரில் காண்பதற்கு  

ஆரல்வாய்பமாழிக்குச் பேல்கிதைன்- இத்பதாடர் காலவழுவறமதிக்கு எடுத்துக்காட்டாக 

அறமவது எவ்வாறு? 

5. "சீேர் எப்தபாதும் என் போல்தபச்றேக் தகட்பான். புதியவர்கறேப் பார்த்துக் கத்துவாதன 

தவிர கடிக்க மாட்டான்" என்று இேமாைன் தன்னுறடய வேர்ப்பு ோறயப் பற்றிப் 

பபருறமயாகக் கூறினார்.   

இதில் உள்ே திறை வழுவறமதிகறேத் திருத்தி எழுதுக. 

III சிறுவினா.          2X3=6  

6. மாோத காதல் தோயாேன் தபால் என்னும் பதாடரிலுள்ே உவறம சுட்டும் பேய்திறய 

விேக்குக. 

7. தேற்றிரவு பபய்த மறை எல்லாம் பதாட்டிறய நிறைத்திருந்தது. வாறைத் ததாப்பில் 

குட்டியுடன் நின்றிருந்த மாடு கத்தியது ; தந்றத என்னிடம், “இலச்சுமி கூப்பிடுகிைாள், 

தபாய்ப் பார்” என்ைார். ”இததா பேன்றுவிட்தடன்” என்ைவாதை அங்குச் பேன்தைன். 

துள்ளிய  குட்டிறயத் தடவிக்பகாடுத்து, ”என்னடா விறேயாட தவண்டுமா?” என்று 

தகட்டு அவறன அவிழ்த்துவிட்தடன். என் தங்றக அங்தக வந்தாள். அவளிடம் ”நீயும் 

இவனும் விறேயாடுங்கள்” என்று கூறிதனன். அவிழ்த்துவிடப்பட்ட இலச்சுமி 

பதாட்டியிலிருந்த நீறரக் குடித்தாள். 

இப்பத்தியிலுள்ே வழுவறமதிகறேப் பட்டியலிட்டு எழுதுக. 

IV ேயம் பாராட்டுக.         1X5=5  

8.நிலாறவயும் வானத்து மீறனயும் காற்றையும் 

 தேர்ப்பட றவத்தாங்தக 

குலாவும் அமுதக் குைம்றபக் குடித்பதாரு 

 தகால பவறிபறடத்ததாம் 

உலாவும் மனச்சிறு புள்ளிறன எங்கணும் 

 ஓட்டி மகிழ்ந்திடுதவாம் 

பலாவின் கனிச்சுறே வண்டியில் ஓர் வண்டு 

 பாடுவதும் வியப்தபா? 
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V பகாடுக்கப்பட்டுள்ே இரு போற்கறேப் பயன்படுத்தி ஒரு பதாடர் அறமக்க. 

           5X2=10  

9.அ, பகாள்-தகாள் 

ஆ, தான்-தாம் 

இ, சிறு-சீறு 

ஈ, பகாடு-தகாடு 

உ, விதி-வீதி 

VI கட்டுறர எழுதுக.          1X8=8 

10.ோன்தைார் வேர்த்த தமிழ் 

VII பமாழிபபயர்க்க.          3 

11,  Malar: Devi, switch off the lights when you leave the room. 

Devi: Yeah. We have to save electricity. 

Malar: Our nation spends a lot of electricity for lighting up our streets in the night. 

Devi: Who knows? In future our country may launch artificial moons to light our night time sky! 

Malar: I have read some other countries are going to launch these types of illumination satellites near future. 

Devi: Superb news! If we launch artificial moons, they can assist in disaster relief by beaming light on areas 

that lost power! 

VIII கறலச்போல் அறிந்து எழுதுக.       2 

12. Cosmic rays 

13. Biotechnology 

IX. அடிபிைைாமல் எழுதுக.         3 

14. வாோல் ... எனத் பதாடங்கும் பபருமாள் திருபமாழி பாடறல எழுதுக. 

X. காட்சிறயக்கண்டு கவினுை எழுதுக.      5 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பே.பாலமுருகன், 

தமிைாசிரியர், அரசு தமல்நிறலப்பள்ளி, ஆவுறடயாபுரம், விருதுேகர் மாவட்டம். 
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