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பத்தாம் வகுப்பு   தமிழ்   அலகுத்ததர்வு             இயல் 2 

மதிப்பபண்கள் 50  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021       தேரம் 90 நிமிடங்கள் 

I பலவுள் பதரிக.         2X1=2  

1. உனக்குப் பாட்டுகள் பாடுகிதைாம்  

உனக்குப் புகழ்ச்சிகள் கூறுகிதைாம் - பாரதியின் இவ்வடிகளில் இடம்பபற்றுள்ள ேயங்கள் 

யாறவ ?  

அ. உருவகம், எதுறக   ஆ. தமாறன, எதுறக   

இ. முரண், இறயபு    ஈ. உவறம, எதுறக. 

2. பபரிய மீறை சிரித்தார் - வண்ணச் பைால்லுக்கான பதாறகயின் வறக எது?  

அ. பண்புத்பதாறக    ஆ. உவறமத்பதாறக    

இ. அன்பமாழித்பதாறக  ஈ. உம்றமத்பதாறக 

 II   குறுவினா.         3X2=6  

3. "ேமக்கு உயிர் காற்று  

காற்றுக்கு வரம் மரம் - மரங்கறள 

பவட்டி எறியாமல் ேட்டு வளர்ப்தபாம்"- இது தபான்று உலகக் காற்றுோள் 

விழிப்புணர்வுக்கான இரண்டு முழுக்கத் பதாடர்கறள எழுதுக. 

4. வைன கவிறத - குறிப்பு வறரக. 

5. தண்ணீர் குடி, தயிர்க்குடம் ஆகிய பதாறகநிறலத் பதாடர்கறள விரித்து எழுதுக. 

பதாடரில் அறமக்க. 

III சிறுவினா.          1X3=3  

6. ததாட்டத்தில் மல்லிறகப்பூ பறித்த பூங்பகாடி, வரும் வழியில் ஆடுமாடுகளுக்குத் 

தண்ணீர்த் பதாட்டியில் குடிநீர் நிரப்பினாள். வீட்டினுள் வந்தவள் சுவர்க்கடிகாரத்தில் 

மணி பார்த்தாள். 

இப்பத்தியில் உள்ள பதாறகநிறலத் பதாடர்களின் வறககறளக் குறிப்பிட்டு, விரித்து 

எழுதுக. 

IV பேடுவினா.         1X5=5  

7. புயல் அறிவிப்றபக் தகட்ட நீங்கள், உங்கறளயும் உங்கள் குடும்பத்தாறரயும் 

காப்பாற்றும் வறகயில் பைய்யும் பையல்கறள வரிறைப்படுத்தி எழுதுக. 

V பேடுவினா.         1X8=8 

8 மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் தபால  

வளரும் விழி வண்ணதம- வந்து 

விடிந்தும் விடியாத காறலப் பபாழுதாக 

விறளந்த கறல அன்னதம 

ேதியில் விறளயாடி பகாடியில் தறலசீவி 

ேடந்த இளம் பதன்ைதல- வளர் 

பபாதிறக மறல ததான்றி மதுறர ேகர் கண்டு       

பபாலிந்த தமிழ்  மன்ைதம. 
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-கண்ணதாைனின் இந்தப் பாடலில் தவழும் காற்றையும் கவிறத ேயத்றதயும் பாராட்டி 

உறர பைய்க. 

VI கடிதம் எழுதுக.         1X5=5 

9. மாநில அளவில் ேறடபபற்ை மரம் இயற்றகயின் வரம் எனும் தறலப்பிலான 

கட்டுறரப்தபாட்டியில் பவற்றி பபற்று முதல் பரிசு பபற்ை ததாழறன வாழ்த்தி மடல் 

எழுதுக. 

VII பமாழிபபயர்க்க.          3 

10,  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 colorful 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. 

VIII கறலச்பைால் அறிந்து எழுதுக.       5 

11. Storm 

12, Whirlwind 

13. Tornado 

14. Land Breeze 

15. Tempest 

IX. கட்டுறர எழுதுக.         8 

16. விசும்பின் துளியும் பசும்புல் தறலயும் 

X. காட்சிறயக்கண்டு கவினுை எழுதுக.      5 

17. 

 

 


