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பத்தாம் வகுப்பு   தமிழ்   அலகுத்ததர்வு              இயல் 1 

மதிப்பபண்கள் 50  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021       தேரம் 90 நிமிடங்கள் 

I பலவுள் பதரிக.         4X1=4  

1.’காய்ந்த இறலயும் காய்ந்த ததாறகயும்’ நிலத்துக்கு ேல்ல உரங்கள். இத்பதாடரில் அடிக்தகாடிட்ட 

பகுதி குறிப்பிடுவது .............  

அ.இறலயும் சருகும்    ஆ.ததாறகயும் சண்டும்   

இ.தாளும் ஓறலயும்    ஈ.சருகும் சண்டும் 

2.எந்தமிழ்ோ என்பறதப் பிரித்தால் இவ்வாறு வரும் ........ 

அ.எந் + தமிழ் + ோ    ஆ.எந்த + தமிழ் + ோ    

இ.எம் + தமிழ் + ோ           ஈ.எந்தம் + தமிழ் + ோ  

3.’தகட்டவர் மகிழப் பாடிய பாடல் இது’ - பதாடரில் இடம்பபற்றுள்ள பதாழிற் பபயரும் 

விறையாலறையும் பபயரும் முறைதய .........  

அ.பாடிய, தகட்டவர்    ஆ.பாடல், பாடிய   

இ.தகட்டவர், பாடிய    ஈ.பாடல், தகட்டவர் 

4.தவர்க்கடறல, மிளகாய் விறத, மாங்பகாட்றட ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் பயிர் வறக ........ 

அ.குறல வறக    ஆ.மணி வறக   

இ.பகாழுந்து வறக    ஈ.இறல வறக  

II குறுவிைா          3X2=6  

5." மன்னும் சிலம்தப மணிதம கறலவடிதவ! 

முன்னும் நிறைவால் முடிதாழ வாழ்த்துவதம!" - இவ்வடிகளில் இடம்பபற்றுள்ள 

ஐம்பபருங்காப்பியங்கறளத் தவிர எஞ்சியுள்ள காப்பியங்களின் பபயர்கறள எழுதுக. 

6. 'தவங்றக' என்பறதத் பதாடர் பமாழியாகவும் பபாது பமாழியாகவும் தவறுபடுத்திக் 

காட்டுக. 

7. 'உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிைர்தமல் வடுக்காண் வற்ைாகும் கீழ்'  

- இக்குைளில் அறமந்துள்ள அளபபறடயின் வறகறயச் சுட்டி அதன் இலக்கைம் 

தருக. 

III சிறுவிைா.          2X3=6  

8. தமிழன்றைறய வாழ்த்துவதற்காை காரைங்களாகப் பாவலதரறு சுட்டுவை யாறவ? 

9. ’புளியங்கன்று ஆழமாக ேடப்பட்டுள்ளது.’ 

இதுதபால் இளம்பயிர்வறக ஐந்தின் பபயர்கறளத் பதாடர்களில் அறமக்க. 

IV பேடுவிைா.         1X5=5  

10. மதைான்மணியம் சுந்தரைாரின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடறலயும் 

பபருஞ்சித்திரைாரின் தமிழ் வாழ்த்றதயும் ஒப்பிட்டு தமறடப்தபச்சு ஒன்றை உருவாக்குக. 

V பேடுவிைா.         1X8=8 

11, தமிழின் பசால்வளம் பற்றியும் புதிய பசால்லாக்கத்திற்காை ததறவ குறித்தும் தமிழ் 

மன்ைத்தில் தபசுவதற்காை உறரக் குறிப்புகறள எழுதுக.   

VI கட்டுறர எழுதுக.        1X8=8 

12.சான்தைார் வளர்த்த தமிழ் 
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VII பமாழிபபயர்க்க.          3 

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

language that goes to his heart. -Nelson Mandela 

Language is the road map of a culture .It tells you where its people come from and where they are going –  

Rita Mae Brown. 

VIII கறலச்பசால் அறிந்து எழுதுக.       2 

14. Vowel 

15. Discussion 

IX. அடிபிைழாமல் எழுதுக.         3 

16. பதன்ைன் மகதள ... எைத் பதாடங்கும் மைப்பாடப்பாடறல எழுதுக. 

X. காட்சிறயக்கண்டு கவினுை எழுதுக.      5 

 

 

 


