
பள்ளிக்கல்வித்துறற  -  விழுப்புரம்  மாவட்டம் 
அலகுத்தேர்வு    நவம்பர் – 2021 

 10 ஆம் வகுப்பு              ேமிழ்  மதிப்பபண்கள் 50 தநரம் - 1.30 மணி            
பகுதி - I (         - 7)  

 I) அறைத்து விைாக்களுக்கும் விறடயளிக்க.   7×1=7 
 ii) குறியீட்டுடன் விறடயிறையும் தேர்த்து எழுதுக. 

1. பபருஞ்சித்திரைார் அவர்களின் இயற்பபயர் என்ை?  
 அ) துறரமாணிக்கம்  ஆ) கைகேறப  
 இ) சுப்றபயா     ஈ) சுப்பிரமணி 

 2. ‛உைக்குப் பாட்டுகள் பாடுகிதறாம் உைக்குப் புகழ்ச்சிகள் கூறுகிதறாம்‛  
 – பாரதியின் இவ்வடிகளில் இடம்பபற்றுள்ள நயங்கள் யாறவ? 

 அ)  உருவகம், எதுறக    ஆ) தமாறை, எதுறக   
 இ) முரண், இறயபு   ஈ) உவறம, எதுறக 

 3. ேட்டு என்பேற்கு இறையாைத் ேமிழ்ச்போல் ----------- ஆகும். 
 அ) ேட்றட    ஆ) கழி     இ) அடி ஈ) கறழ  

 4. ’தகட்டாவர் மகிழப் பாடிய பாடல் இது’ – இத்போடர் இடம்பபற்றுள்ள 
போழிற்பபயரும் விறையாலறையும் பபயரும் முறறதய-------------. 
 அ) பாடிய ; தகட்டவர்          ஆ) பாடல் ; பாடிய  
 இ) தகட்டவர் ; பாடிய  ஈ) பாடல் ; தகட்டவர் 

 5. ’பபரிய மீறே’ சிரித்ோர் – வண்ைச்போல்லுக்காை போறகயின் வறக---- 
  அ)  தவற்றுறமத்போறக ஆ) அன்பமாழித்போறக  
  இ) உம்றமத்போறக   ஈ) பண்புத்போறக 
 பாடறலப் படித்துப் பின்வரும் விைாக்களுக்கு விறட ேருக.   
  பேந்ேமிதழ ! உள்ளுயிதர பேப்பரிய நின்பபருறம 
  எந்ேமிழ்நா எவ்வாறு எடுத்தே உறரவிரிக்கும்? 
  முந்றேத் ேனிப்புகழும் முகிழ்த்ே இலக்கியமும்  
  விந்றே பநடுநிறலப்பும் தவறார் புகழுறரயும்‛ 

  
 6. இப்பாடலின் ஆசிரியர் யார்?    

 அ) கம்பர்     ஆ) இளங்தகாவடிகள்   
 இ) கண்ைோேன்  ஈ) பபருஞ்சித்திரைார். 

 7. பேந்ேமிதழ! – இலக்கைக்குறிப்புத் ேருக.    
 அ) எண்ணும்றம    ஆ) விறைமுற்று  
 இ) பபயபரச்ேம்  ஈ) விளித்போடர் 

பகுதி – II   (மதிப்பபண்கள் -  8) பிரிவு -1 
 இரண்டு விைாக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விறடயளிக்க.   2×2=4  
 8.   விறடக்தகற்ற விைாவிறை அறமக்க.  

       அ. ‚நாடும் பமாழியும் நமதிரு கண்கள்‛ என்கிறார் மாகாக்கவி பாரதியார். 
       ஆ. திருந்திய  மக்கறள மற்ற  உயிரினின்றும் பிரித்துக் காட்டுவது பமாழி. 

 9.   ோவரத்தின் கிறள பிரிவுகறளக் குறிக்கும் போற்கள் நான்கிறை எழுதுக. 
 10.  ‘அருறம’ எைத் போடங்கும் திருக்குறறளப் பிறழயின்றி எழுதுக. 

பிரிவு -2 
 எறவபயனும்  இரண்டு  விைாக்களுக்கு  மட்டும்  விறடயளிக்க.  2×2=4 
 11. ‘தவங்றக என்பறேத் போடர்பமாழியாகவும் பபாதுபமாழியாகவும்  
                     தவறுபடுத்துக. 
 12. ’உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்தமல் வடுக்காண் வற்றாகும் கீழ்’  
         - இக்குறளில் அறமந்துள்ள அளபபறடயின் வறகறயச் சுட்டி அேன்  
                       இலக்கைம் ேருக  
 13.  மாஅல் – பபாருளும், இலக்கைக் குறிப்பும் ேருக 

பகுதி - III ( மதிப்பபண்கள் - 9)     பிரிவு - 1 
 எறவபயனும் ஒரு விைாவிற்கு  மட்டும் சுருக்கமாக விறடயளிக்க.  1×3=3 
 14. ‘புளியங்கன்று  ஆழமாக நடப்பட்டுள்ளது’.  - இதுப்தபால் இளம் பயிர் வறக  
        ஐந்தின் பபயர்கறளத்  போடர்களில் அறமக்க.  
 15. எண்ணுப்பபயர்கறளக் கண்டு, ேமிழ் எண்களில் எழுதுக. 
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பேய்யுள் அடி எண்ணுப்பபயர் ேமிழ் எண் 
நாற்றிறேயும் பேல்லாத் நாடில்றல நான்கு ௪ 
எறும்புந்ேன் றகயால் எண்ோண்   
நாலும் இரண்டும் போல்லுக்கு உறுதி   
ஆறை ஆயிரம் அமரிறட பவன்ற 
மாைவனுக்கு வகுப்பது பரணி 

  

பிரிவு - 2 
 எறவதயனும் ஒரு விைாவிற்கு  சுருக்கமாக விறடயளிக்க.  1×3=3 
 16.  தோறலக்(பூங்கா) காற்றும் மின்விசிறிக் காற்றும் தபசிக்பகாள்வதுதபால்  
        ஓர் உறரயாடல் அறமக்க. 
 17.‘அன்றை பமாழிதய’ எைத் போடங்கும் பாடலிறைப் பிறழயின்றி எழுதுக. 

பிரிவு - 3 
 எறவதயனும் ஒரு விைாவிற்கு  சுருக்கமாக  விறடயளிக்க. 1×3=3 
 18. ‘அறிந்ேது, அறியாேது, புரிந்ேது, புரியாேது, பேரிந்ேது, பேரியாேது,  
 பிறந்ேது, பிறவாேது’ இறவ அறைத்றேயும் யாம் அறிதவாம். அது பற்றி  
 உமது அறிவுறர எமக்குத் தேறவ இல்றல. எல்லாம் எமக்குத் பேரியும் 
 . -இக்கூற்றில் வண்ை எழுத்துகளில் உள்ள விறைமுற்றுகறளத்      
              போழிற்பபயர்களாக  மாற்றி எழுதுக 
 19. எப்பபாருள் எத்ேன்றமத் ோயினும் அப்பபாருள் 

     பமய்ப்பபாருள் காண்ப ேறிவு  
-  இக்குறட்பாவிறை அலகிட்டு, வாய்பாடு ேருக. 

பகுதி - IV  ( மதிப்பபண்கள் - 10) 
 எறவதயனும் இரண்டு விைாக்களுக்கு மட்டும் விறடயளிக்க.     2×5=10 
 20. மதைான்மணியம் சுந்ேரைாரின் ேமிழ்த்ோய் வாழ்த்துப்  பாடறலயும் 

பபருஞ்சித்திரைாரின்  ேமிழ்த்ோய் வாழ்த்றேயும்  ஒப்பிட்டு  தமறடப்தபச்சு ஒன்றற  
உருவாக்குக. 

  

              21.  ேமிழில் பமாழிபபயர்த்து ேறலப்பிடுக 
 The Golden sun gets up early in the morning and starts its bright 
rays to fade away the dark. The milky clouds start their wandering. The 
colourful birds start twitting their morning melodies in percussion. The cute 
butterflies dance around the flowers. The flowers’ fragrance fills the breeze. 
The breeze gently blows everywhere and makes everything pleasant.   

 22.  காட்சிறயக் கண்டு கவினுற எழுதுக. 

 
பகுதி - V (           - 16)  

 எறவதயனும் இரண்டு  விைாக்களுக்கு  மட்டும்  விறடயளிக்க. 2×8=16 
 23. ேமிழின் போல்வளம் பற்றியும் புதிய போல்லாக்கத்திற்காை தேறவ   
         குறித்தும்  ேமிழ்  மன்றத்தில் தபசுவேற்காை உறர குறிப்புகறள எழுதுக.    
 24. மாநில அளவில் நறடபபற்ற ‚மரம் இயற்றகயின் வரம்‛  
  எனும் ேறலப்பிலாை கட்டுறரப் தபாட்டியில் பவற்றி பபற்று முேல்  
  பரிசு பபற்ற தோழறை வாழ்த்தி மடல் எழுதுக. 
 25. குமரிக்கடல் முறைறயயும் தவங்கட மறலமுகட்றடயும்  எல்றலயாகக்  பகாண்ட 

பேன்ைவர்  திருநாட்டிற்குப் புகழ்த் தேடித்ேந்ே பபருறம, ேறகோல்  
ேமிழன்றைறயச் ோரும். எழில்தேர் கன்னியாய் என்றும் திகழும் அவ்வன்றைக்குச்  
பிள்றளத்ேமிழ் தபசி,  ேேகம் ேறமத்து,    பரணி பாடி, கலம்பகம் கண்டு, உலா வந்து, 
அந்ோதி கூறி, தகாறவயாத்து, அணியாகப் பூட்டி, அழகு கூட்டி அகம்மிக மகிழ்ந்ேைர் 
பேந்நாப்புலவர்கள். - இக்கருத்றேக் கருவாகக் பகாண்டு ‚ோன்தறார்  வளர்த்ே  ேமிழ்‛ 
என்னும் ேறலப்பில் கட்டுறர வறரக.  
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