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பத்தாம் வகுப்பு   தமிழ்   அலகுத்ததர்வு             இயல் 3 

மதிப்பபண்கள் 50  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021       தேரம் 90 நிமிடங்கள் 

I பலவுள் பதரிக.            1X1=1  

1. அறிஞருக்கு நூல், அறிஞரது நூல் ஆகிய ப ாற்பைாடர்களில் பபாருறை தவறுபடுத்தக் 

காரணமாக அறமவது –  

அ.தவற்றுறம உருபு   ஆ.எழுவாய்    

இ.உவம உருபு    ஈ.உரிச்ப ால் 

II   குறுவினா.         4X2=8  

2. 'எழுது என்ைாள்' என்பது விறரவு காரணமாக 'எழுது எழுது என்ைாள்' என 

அடுக்குத்பதாடர் ஆனது.  

'சிரித்துப் தபசினார்' என்பது எவ்வாறு அடுக்குத்பதாடராகும்? 

3. பாரதியார் கவிஞர், நூலகம் ப ன்ைார், அவர் யார்? ஆகிய பதாடர்களில் எழுவாயுடன் 

பதாடரும் பயனிறலகள் யாறவ? 

4. 'ேச் ப்படாதவன்' ப ல்வம் - இத்பதாடரில் வண்ணமிட்ட ப ால்லுக்குப் பபாருள் தருக. 

5. பகாடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய தகாடியுண் டாயினும் இல்.  

- இத்திருக்குைளில் வரும் அைபபறடகறை எடுத்து எழுதுக. 

III சிறுவினா.          2X3=6  

6. ’கண்தண கண்ணுைங்கு! 

காறலயில் நீபயழும்பு! 

மாமறை பபய்றகயிதல 

மாம்பூதவ கண்ணுைங்கு! 

பாடிதனன் தாலாட்டு! 

ஆடி ஆடி ஓய்ந்துைங்கு!’ – இத்தாலாட்டுப் பாடலில் அறமந்துள்ை பதாடர் வறககறை 

எழுதுக. 

7. தவபலாடு நின்ைான் இடுஎன்ைது தபாலும்  

 தகாபலாடு நின்ைான் இரவு   - குைளில் பயின்று வரும் அணிறய விைக்குக.  

IV பேடுவினா.         1X8=8  

8. அன்னமய்யா என்னும் பபயருக்கும் அவரின் ப யலுக்கும் உள்ை 

பபாருத்தப்பாட்டிறனக் தகாபல்லபுரத்து மக்கள்கறதப்பகுதி பகாண்டு விவரிக்க. 

V கடிதம் எழுதுக.         1X5=5 

9. உணவு விடுதிபயான்றில் வைங்கப்பட்ட உணவு தரமற்ைதாகவும் விறலகூடுதலாகவும் 

இருந்தது குறித்து உரிய  ான்றுகளுடன் உணவுப் பாதுகாப்பு ஆறணயருக்குக் கடிதம் 

எழுதுக. 

VI பமாழிபபயர்க்க.          3 

10,  Respected ladies and gentlemen, I am Ilangovan studying tenth standard. I have come here 

to say a few words about our Tamil culture. Sangam literature shows that Tamils were best in 

culture and civilization about two thousand years ago. Tamils who have defined grammar for 

language have also defined grammar for life. Tamil culture is rooted in the life styles of Tamils 
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throughout India. Srilanka, Malaysia, Singapore, England and Worldwide. Though our culture is very 

old, it has been updated consistently. We should feel proud about our culture. Thankyou one and all. 

VII கறலச்ப ால் அறிந்து எழுதுக.       4 

11. Epic literature 

12. Folk literature 

13. Ancient literature 

14. Modern literature 

VIII அடிபிைைாமல் எழுதுக.         10 

15. எப்பபாருள் ... எனத் பதாடங்கும் குைறை எழுதுக. 

16. பல்லார் ... எனத் பதாடங்கும் குைறை எழுதுக. 

17. பண்என்னாம் ... எனத் பதாடங்கும் குைறை எழுதுக. 

18. முயற்சி ... எனத் பதாடங்கும் குைறை எழுதுக. 

19. அருறம ... எனத் பதாடங்கும் குைறை எழுதுக. 

IX. காட்சிறயக்கண்டு கவினுை எழுதுக.      5 

20. 

 

  

 

 

 


