
அயகுத்தேர்வு -1 

லகுப்பு: 10           ேிழ்            ேிப்பபண்: 50 

     

    பகுேி I 

உரி லிடைடத் தேர்ந்பேடுத்துக் குமிபட்டுைன் ழுதுக   7x1=7 

1. ந்ேிழ்நர ன்படேப் பிரித்ேரல் இவ்லரறு லரும் 
அ. ந் + ேிழ் + நர  ஆ. ந்ே + ேிழ் + நர 

இ. ந்ேம் + ேிழ் + நர   ஈ. ம் + ேிழ் + நர 

2. தலர்க்கைடய, கத்ேரிலிடே, ரங்பகரட்டை ஆகிலற்டமக் குமிக்கும் பிர்லடக 

     அ. இடய லடக  ஆ. பகரழுந்து லடக 

     இ. ணி லடக   ஈ.  குடய லடக 

3. “கரய்ந்ே இடயபெம், கரய்ந்ே தேரடகபெம்” ன்னும் ப ரற்கள் குமிப்பது 

அ.  ருகும்  ண்டும்  ஆ. ேரலம் ஏடயபெம் 

இ. இடயபெம்  ருகும்    ஈ. தேரடகபெம்  ண்டும் 

4. “ ரகும்தபரதும் ேிழ் படித்துச்  ரக தலண்டும் – ன்மன் 

     ரம்பலும் ேிழ் ணந்து தலகதலண்டும்    ன்று கூமிலர் ரர்? 

     அ. க.அப்பரதுடரர் ஆ. பபருஞ் ித்ேினரர் 

     இ. இரங்குனரர்   ஈ.  க. ச் ிேரனந்ேன்  

5. “தகட்ைலர் கிறப் பரடி பரைல் இது” -  இத்பேரைரில் இைம்பபற்றுள்ர  

     பேரறிற்பபரும் லிடனரயடணபெம் பபரும் படமத 

    அ. பரடி, தகட்ைலர்  ஆ. பரைல்; தகட்ைலர் 

    இ. பரைல்; பரடி   ஈ. தகட்ைலர்; பரடி 

6. கீழ்க்கரண்பலற்றுள் பபரதுபரறி து? 

    அ. கண்ணன் படித்ேரன் ஆ. ம் 

    இ. ழுந்து லந்ேரன்   ஈ. அந்ேரன் 

7. இரங்குனரர் ‘ேிருலள்லலர் ேலச் ரடய’ அடத்ே இைம் 

   அ. நல்லூர்        ஆ. அல்லூர் 

   இ. ப ல்லூர்      ஈ. புல்லூர் 

   பகுேி II  பிரிவு 1 

டலதனும் இண்ைனுக்கு ட்டும் லிடைரி   2x2=4 

8. லிடைக்தகற்ம லினர அடக்க 

   i. உயகத்ேிதயத எரு பரறிக்கரக உயக ரநரடு நைத்ேி பேல் நரடு தய ிர. 

  ii. ேிரலிை பரறிகரின் எப்பியக்கணம் ன்ம நூடய ழுேிலர் கரல்டுபலல். 

9. “ன்னுஞ்  ியம்தப! ணிதகடய லடிதல!  

     பன்னும் நிடனலரல் படிேரற லரழ்த்துலத!”   இவ்லடிகரில் இைம்பபற்மடல 

      ேலி ஞ் ிபெள்ர ம்பபருங்கரப்பிங்கரின் பபர்கடர ழுதுக 

10. ேரலத்ேின் பிஞ்சு லடககலக்கு லறங்கும் ப ரற்கள் நரன்கு ேருக  

   பிரிவு 2 

டலதனும் பன்மனுக்கு ட்டும் லிடைரி   3x2=6 

11.தலங்டக - ன்படேத் பேரைர்பரறி, பபரதுபரறிரக தலறுபடுத்துக 

12. பபரருள் ேருக – அைலி,  பறனம் 

13. கடயச்ப ரற்கள் ேருக  – Homograph,  Conversation 

14. கரண்,  ிரி, படி, ேடு – இலற்டமத் பேரறிற்பபர்கரரக்குக 

15. கூட்ைப்பபர்கடர ழுதுக –   

  பகுேி – III      பிரிவு 1     

தேனும் என்மனுக்கு ட்டும் லிடைரி    1x3=3 

16. ேிறன்டனட லரழ்த்துலேற்கரன கரணங்கரரகப் பபருஞ் ித்ேினரர்  

     சுட்டுலன ரடல? 

17. பபருஞ் ித்ேினரர் ழுேி “அன்டன பரறித” லரழ்த்துப் பரைடய அடி       

      பிமறரல் ழுதுக (பேல் நரன்கு லரிகள்) 

           பிரிவு 2 

தேனும் என்மனுக்கு ட்டும் லிடைரி    1x3=3 

18. உடப்பத்ேிடப் படித்து லினரக்கலக்கு லிடைரி 

    தகரதுடட டுத்துக்பகரள்ரின் அேில்  ம்பரக்தகரதுட, குண்டுக்தகரதுட, 

லரற்தகரதுட பேலி  ிய லடககதரபெண்டு. ஆனரல், ேிழ்நரட்டு பநல்லிதயர 

ப ந்பநல், பலண்பணல், கரர்பநல் ன்றும்  ம்பர, ட்டை, கரர் ன்றும் 

பயலடககள் இருப்பதுைன் அலற்றுள்  ம்பரலில் ட்டும் ஆலிம்பூச் ம்பர, 

கல்  ஆடு  
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ஆடனக்பகரம்பன்  ம்பர, குண்டுச் ம்பர, குேிடலரலிச்  ம்பர,  ிறுணிச் ம்பர, 

 ீகச் ம்பர பேலி அறுபது உள்லடககள் உள்ரன. இலற்தமரடு லகு, 

கரடைக்கண்ணி, குேிடலரலி பேலி  ிறுகூயங்கள் ேிழ்நரட்டியன்மி 

தலபமங்கும் லிடரலேில்டய. ேிழ்நரட்டுள்லம் அடல பேன்னரட்டிதயத 

லிடரகின்மன.         

i. ேிழ்நரட்டில் ட்டும் லிடரபெம்  ிறுகூயங்கள் ரடல? 

ii. தகரதுடின் லடககள் ரடல? 

iii. இவ்வுடப்பத்ேிக்கு ற்ம ேடயப்பு ேருக 

19. ‘புரிங்கன்று ஆறரக நைப்பட்டுள்ரது’ 

     இதுதபரல் இரம்பிர் லடக ந்ேின் பபர்கடரத் பேரைரில் அடக்க 

                பிரிவு 3 

தேனும் என்மனுக்கு ட்டும் லிடைரி    1x3=3 

20. பலடக பரறிகடர டுத்துக்கரட்டுைன் லிரக்குக 

21. அரிலற்றுள் ல்யரம் அரிதே பபரிரடப்  

     தபணித் ேரக் பகரரல்  -  அயகிட்டு லரய்பரடு ேருக. 

    பகுேி IV 

அடனத்து லினரக்கலக்கும் லிடைரி    3x4=12 

22. கலினும ழுதுக.  

 

 

 

            

23. பேரைர் டறக் கரயங்கரில் க்கள் ேங்கடரக் கரத்துக்பகரள்ர நீங்கள்  

      கூறும் அமிவுட ரது?  (அல்யது) 

     லிடனபற்டம லிடனரயடணபெம் பபரக்கித் பேரைர்கடர இடணக்க 

i..பபரது அமிவு நூல்கடரத் தேடிப் படித்ேரர்; தபரட்டித் தேர்லில் பலன்மரர் 

ii.  ஊட்ைிகு உணவு உண்ைரர். நீண்ை நரள் லரழ்ந்ேரர்  

iii. இப்தபரது நம்ட லரழ்த்துகிமரர்; அலர் நது ஆ ிரிர் 

 iv. பேன்டன நட்ைரர்; அலர் இரநீரும் தேங்கரபெம் பபறுலரர் 

24. பரறிரக்கம் ப ய்க 

அ.  If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to  

     him in his own language, that goes to his heart  - Nelson Mandela 

ஆ. Language is the road map of a culture.It tells you where its people comes from and where  

    they are going   - Rita Mae Brown 

 

  (அல்யது)  

  தகரடிட்ை ப ரற்கலக்குப் பேியரக அதே பபரருலடை தலறு ப ரற்கடரப்         

..பன்படுத்ேித் பேரைர்கடர ீர அடக்க.  

அ. த ரடயில் பூத்ே ணயர்கரில் சுரும்புகள் பரய்த்துப் பண்பரடி துவுண்ைன  

ஆ. பசுப்தபரல்  ரந்ேபம் புலிதபரல்  ேீபம்  ரடன  தபரல் உடறப்பும்   தலண்டும்  

இ. லள்ரல்  குணன்,   லறுடரல்   லரடிலந்ே    புயலனுக்குத்  ேனது ேடயடக்  

     பகரடுத்துப் புகழ் பபற்மரன் 

ஈ. நரடனக் கண்ை க்கள், டற பகில் கண்ை ஞ்டை தபரயக் கரி பகரண்ைனர் 

   பகுேி v 

அடனத்து லினரக்கலக்கும் லிடைரி    2x6=12 

25.(அ).தனரன்ணீம்   சுந்ேனரரின்    ேிழ்த்ேரய்    லரழ்த்துப்    பரைடயபெம் 

            பபருஞ் ித்ேினரரின் லரழ்த்துப் பரைடயபெம் எப்பிட்டு தடைப்தபச்சு ேருக  

       (அல்யது)  

     (ஆ). ேிழ்ச்ப ரல்லரம் பற்மிபெம் புேி ப ரல்யரக்கத்ேிற்கரன தேடல குமித்தும்       

              ேிழ் ன்மத்ேில் தபசுலேற்கரன உடக்குமிப்புகடர ழுதுக 

26. (அ).” ரன்தமரர் லரர்த்ே ேிழ்” ன்னும் ேடயப்பில் கட்டுட ழுதுக 

   (அல்யது) 

     (ஆ). நம் பரரட்டுக 

  தேனினும் இனிநற் ப ந்ேிழ் பரறித 

   பேன்னரடு லிரங்குமத் ேிகழுந்பேன் பரறித 

  ஊனினும் எரிர்வுறும் எண்ைிழ் பரறித 

   உணர்லினுக் குணர்லேரய் எண்ைிழ் பரறித 

  லரனினும் ஏங்கி லண்ைிழ் பரறித 

   ரந்ேருக் கிருகணர லங்குநன் பரறித 

  ேரனனி  ிமப்புமத் ேனித்ேிழ் பரறித 

   ேடறத்ேினி தேரங்குலரய் ேனித்ேிழ் பரறித 

- கர.நச் ிலரர் 
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