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பத்தாம் வகுப்பு   தமிழ்   அலகுத்ததர்வு             இயல் 7 

மதிப்பபண்கள் 50  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021       தேரம் 90 நிமிடங்கள் 

I பலவுள் பதரிக.         4X1=4  

1. மாலவன் குன்ைம் தபானாபலன்ன ? தவலவன் குன்ைமாவது எங்களுக்கு தவண்டும் - 

மாலவன் குன்ைமும் தவலவன் குன்ைமும் குறிப்பறவ முறைதய –   

அ.திருப்பதியும் திருத்தணியும்   ஆ.திருத்தணியும் திருப்பதியும்   

இ.திருப்பதியும் திருச்பெந்தூரும்    ஈ.திருப்பரங்குன்ைமும் பழனியும்  

2.தன் ோட்டு மக்களுக்குத் தந்றதயும் தாயும் மகனுமாக இருந்த அரென் என்னும் 

பமய்க்கீர்த்தித் பதாடர் உணர்த்தும் பபாருள் –  

அ.தமம்பட்ட நிருவாகத் திைன் பபற்ைவர்   ஆ.மிகுந்த பெல்வம் உறடயவர்  

இ.பண்பட்ட மனிததேயம் பகாண்டவர்   ஈ.பேறிதயாடு நின்று காவல் காப்பவர் 

3.இரு ோட்டு அரெர்களும் தும்றபப் பூறவச் சூடிப் தபாரிடுவதன் காரணம் ..........  

அ.ோட்றடக் றகப்பற்ைல்      ஆ.ஆநிறர கவர்தல்    

இ.வலிறமறய நிறலோட்டல்   ஈ.தகாட்றடறய முற்றுறகயிடல்  

4.தமிழினத்றத ஒன்றுபடுத்தும் இலக்கியமாக ம.பபா.சி கருதியது ..................... 

அ.திருக்குைள்  ஆ.புைோனூறு  இ.கம்பராமாயணம்   ஈ.சிலப்பதிகாரம் 

II குறுவினா          3X2=6  

5. வறுறமயிலும் படிப்பின் மீது ோட்டம் பகாண்டவர் ம.பபா.சி. என்பதற்குச் ொன்று 

தருக. 

6. பமய்க்கீர்த்தி பாடப்படுவதன் தோக்கம் யாது? 

7. புைத்திறணகளில் எதிபரதிர்த் திறணகறை அட்டவறணப்படுத்துக. 

III சிறுவினா.          2X3=6  

8. அவந்தி ோட்டு மன்னன், மருதோட்டு மன்னனுடன் தபார் புரிந்து அந்ோட்றடக் 

றகப்பற்ை நிறனக்கிைான், அப்தபார் நிகழ்றவப் புைப்பபாருள் பவண்பாமாறல கூறும் 

இலக்கணத்தின் வழி விைக்குக. 

9. தறலறயக் பகாடுத்ததனும் தறலேகறரக் காப்தபாம் – இடம் சுட்டிப் பபாருள் 

விைக்குக. 

IV பேடுவினா.         1X5=5  

10. சிலப்பதிகார மருவூர்ப்பாக்க வணிக வீதிகறை இக்கால வணிக வைாகங்கதைாடும் 

அங்காடிகதைாடும் ஒப்பிட்டு எழுதுக. 

V பேடுவினா.         1X8=8 

11, ோட்டு விழாக்கள் – விடுதறலப்தபாராட்ட வரலாறு – ோட்டின் முன்தனற்ைத்தில் 

மாணவர் பங்கு – குறிப்புகறைக் பகாண்டு ஒரு பக்க அைவில் மாணவப் பருவமும் 

ோட்டுப்பற்றும்என்ை தறலப்பில் தமறட உறர எழுதுக.  

VI அறிக்றக எழுதுக.        1X8=8 

12.      மகளிர் ோள் விழா 

இடம் - பள்ளிக் கறலயரங்கம்.         ோள்: 08-03-2021 

கறலயரங்கத்தில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் கூடுதல் - தறலறம ஆசிரியரின் வரதவற்பு 

- இதழாைர் கறலயரசியின் சிைப்புறர - ஆசிரியர்களின் வாழ்த்துறர - 

மாணவத்தறலவரின் ேன்றியுறர. 
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VII பமாழிபபயர்க்க.          3 

13,  Among the five geographical divisions of the Tamil country in Sangam literature, the Marutam region 

was fit for cultivation, as it had the most fertile lands. The property of a farmer depended on getting the necessary 

sunlight, seasonal rains and the fertility of the soil. Among these elements of nature, sunlight was considered 

indispensable by the ancient Tamils. 

VIII கறலச்பொல் அறிந்து எழுதுக.       2 

14. Patent 

15. Guild 

IX. அடிபிைழாமல் எழுதுக.         3 

16. தூசும் துகிரும் ... எனத் பதாடங்கும் மனப்பாடப்பாடறல எழுதுக. 

X. காட்சிறயக்கண்டு கவினுை எழுதுக.      5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பெ.பாலமுருகன், 

தமிழாசிரியர், அரசு தமல்நிறலப்பள்ளி, ஆவுறடயாபுரம், விருதுேகர் மாவட்டம். 
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