
ள்ிக்கல்யித் துற, பபம்லூர் நாயட்டம் 
முதல் இறடப் ருயத்ததர்வு - 2021 

தநிழ் – 10ஆம் யகுப்பு      

காம்: 90 ிநிடங்கள்                        பருந நதிப்பண்கள் : 50 
             குதி – 1 

சரினா யிறடறனத் ததர்வு பசய்க.                          10x1=10  

1 . ‘சாகும்தாதும் தநிழ்டித்துச் சாகதயண்டும்’ ன்று ாடினயர் னார்? 

 அ) ாயதபறு   ஆ) துறப. நாணிக்கம்   இ) சச்சிதாந்தன்    ஈ) ாயாணர் 
2. கரும்ின் அடி -----   அ) கமி ஆ) கறம    இ) தண்டு    ஈ) தட்றட 
3. உயறநக்கும் பாருளுக்கும் இறடனில் உயந உருபு நறந்து  யருயது ..... 
 அ) ண்புத்பதாறக   ஆ) உயறநத்பதாறக இ) உம்றநத்பதாறக   ஈ) யிறத்பதாறக 

4. பதாறகிறத் பதாடர் த்தற யறகப்டும்?   அ) 6  ஆ) 8  இ) 9  ஈ) 5 
5. பதாமிற்பனர் – சான்று தருக.  அ) டத்தல்   ஆ) டயாறந   இ) ட   ஈ) டந்து 
6. இயற்றுள் ாபதினின் றடப்பு அல்ாதது து? 
  அ) குனில் ாட்டு  ஆ) ாஞ்சாி சதம்  இ) ாண்டினன் ரிசு  ஈ) கண்ணன் ாட்டு    
7. அல்லூரில் ‚திருயள்ளுயர் தயச்சாற‛ அறநத்தயர் னார்?  
   அ) இங்குநபார்   ஆ) ாயாணர் இ) இபா.ி. தசதுப்ிள்ற   ஈ) ாயதபறு  
8. ீத்துப்ாகம் – இவ்யட்டாப யமக்குச் பசால்ின் பாருள்  

 அ) ாத்தி  ஆ) தநல்கஞ்சி  இ) தசாற்றுக்கஞ்சி  ஈ) சிப்பு  
9. ஒழுக்கத்தின் ய்துயர் -------  அ) பருறந  ஆ) தநன்றந இ) சிறுறந ஈ) மி  
10. இன்றும் ாப்த்தத! ண்பதாறகதன! ற்கணக்தக! - இத்பதாடரில் ‘ற்கணக்தக’ ச்   
   சுட்டப்பறும் நூல்கின் ண்ணிக்றக ----   (அ) ௧௮   (ஆ) ௬   (இ) ௮   (ஈ) ௧௦ 
 

   குதி – 2               ிரிவு - அ                   5x2=10 
றயதனனும் ஐந்து யிாக்களுக்கு நட்டும் யிறடனிக்க. 
11. ண்புத்பதாறக வ்யாறு யரும்? 
12. ஐம்பருங்காப்ினங்கின் பனர்கள் னாறய? 
13. தயற்றுறநத் பதாடறபச் சான்றுடன் யிக்குக. 
14. யச கயிறத – குிப்பு யறபக. 
15. ட்டு - வ்யறக பநாமி? யியரி. 
16. இற யறககள் ான்கிற ழுதுக. 
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                               ிரிவு - ஆ                                         3x3=9            
றயதனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு நட்டும் யிறடனிக்க. 
17. தாயபங்கின் ிஞ்சு யறககள், நணி யறககள் குித்து ழுதுக.  
18. பதாகாிறத் பதாடர்கின் யறககற ழுதுக. 
19. தநிமன்றறன யாழ்த்துயதற்கா காபணங்காகப் ாயதபறு சுட்டுய னாறய? 
20. ஒற்பறடறன யியரி. 
                        
                              குதி - 3                                      
அறத்து யிாக்களுக்கும் யிறடனிக்க.                              3x3=9            
21. அ) கறச்பசால் தருக. EPIC LITERATURE, LAND BREEZE,  HOMOGRAPH 
    ஆ) கூட்டப்பனர்கறக் கூறுக. குயினல், குற, நந்றத 
22. பநாமிபனர்க்க.  
   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 p ercussion. The cute 

butterflies dance around the flowers. 

23. காட்சிறனக் கண்டு கயினு ழுதுக. 

                                                                           
 
உரின யடியில் ழுதுக.                                                  2+3=5  
24. ‘ல்ார்’ த் பதாடங்கும் குற  ழுதுக. 
25. 'பதன்ன் நகத...’ த் பதாடங்கும் நப்ாடச் பசய்மற அடிிமாநல் ழுதுக. 
                           
                       குதி - 4                                         1X7=7 
26. நாி அயில் றடபற் கட்டுறபப்தாட்டினில் முதல் ரிசு பற்  ண்ற    
   யாழ்த்தி நடல் ழுதுக.      (அல்து)   
    உங்கள் ஊருக்கு நூக யசதிறன அறநத்துத் தருநாறு கூட்டு யிண்ணப்ம் யறபக. 
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