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பத்தாம் வகுப்பு   தமிழ்   அலகுத்ததர்வு             இயல் 8 

மதிப்பபண்கள் 50  குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021       தேரம் 90 நிமிடங்கள் 

I பலவுள் பதரிக.         4X1=4  

1. தமன்றம தரும் அைம் என்பது ....................   

அ.றகமாறு கருதாமல் அைம் பெய்வது 

ஆ.மறுபிைப்பில் பயன் பபைலாம் என்ை தோக்கில் அைம் பெய்வது    

இ.புகழ் கருதி அைம் பெய்வது  

ஈ.பதிலுதவி பபறுவதற்காக அைம் பெய்வது  

2. உலகதம வறுறமயுற்ைாலும் பகாடுப்பவன் என்றும் பபாருள்களின் இருப்றபக் கூட 

அறியாமல் பகாடுப்பவன் என்றும் பாராட்டப் படுதவார் ....................,..................    

அ.உதியன், தெரலாதன்    ஆ.அதியன், பபருஞ்ொத்தன்  

இ.தபகன், கிள்ளிவளவன்   ஈ.பேடுஞ்பெழியன், திருமுடிக்காரி 

3. காலக்கணிதம் கவிறதயில் இடம்பபற்ை பதாடர் ..........................  

அ.இகழ்ந்தால் என்மனம் இைந்துவிடாது ஆ.என்மனம் இகழ்ந்தால் இைந்துவிடாது  

இ.இகழ்ந்தால் இைந்துவிடாது என்மனம்    ஈ.என்மனம் இைந்துவிடாது இகழ்ந்தால் 

4. சிலப்பதிகாரத்திலும் மணிதமகறலயிலும் அறமந்த பாவினம் ................... 

அ.அகவற்பா  ஆ.பவண்பா   இ.வஞ்சிப்பா   ஈ.கலிப்பா 

II குறுவினா          3X2=6  

5. குறிப்பு வறரக. - அறவயம் 

6. குைள் பவண்பாவின் இலக்கணத்றத எழுதி எடுத்துக்காட்டுத் தருக. 

7. வஞ்சிப்பாவிற்கு உரிய ஓறெ தூங்கதலாறெ ஆகும். துள்ளதலாறெ கலிப்பாவுக்கு 

உரியது.  

இத்பதாடர்கறள ஒதர பதாடராக இறணத்து எழுதுக. 

III சிறுவினா.          2X3=6  

8. ெங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் அைங்கள் இன்றைக்கும் ததறவயானறவதய 

என்பதற்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

9. ஆசிரியப்பாவின் பபாது இலக்கணத்றத எழுதுக. 

IV பேடுவினா.         1X5=5  

10. காலக்கணிதம் கவிறதயில் பபாதிந்துள்ள ேயங்கறளப் பாராட்டி எழுதுக. 

கவிஞன் யாதனார் காலக் கணிதம்  

கருப்படு பபாருறள உருப்பட றவப்தபன்  

புவியில் ோதனார் புகழுறடத் பதய்வம்  

பபான்னினும் விறலமிகு பபாருள் என்பெல்வம்  

இறவ ெரி என்ைால் இயம்புவது என் பதாழில்  

இறவ தவைாயின் எதிர்ப்பது என் தவறல  

ஆக்கல் அளித்தல் அழித்தல் இம்மூன்றும்  

அவனும் யாருதம அறிந்தறவ; அறிக! 

- கண்ணதாென். 

V பேடுவினா.         1X8=8 

11, பள்ளித்திடலில் கிறடத்த பணப்றபறய உரியவரிடம் ஒப்பறடத்தறதயும் அதற்குப் 

பாராட்டுப் பபற்ைறதயும் பற்றி பவளியூரில் இருக்கும் உைவினர் ஒருவருக்குக் கடிதம் 

எழுதுக.  
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VI ோடகம் எழுதுக.         1X8=8 

12. குறிப்புகறளக் பகாண்டு ஒரு பக்க அளவில் ோடகம் எழுதுக.  

மாணவன் - பகாக்றகப் தபால, தகாழிறயப் தபால - உப்றபப் தபால - இருக்க தவண்டும் 

- பகாக்கு காத்திருந்து கிறடக்கும் வாய்ப்றபப் பயன்படுத்திக்பகாள்ளும் -  குப்றபறயக் 

கிளறினாலும் தனது உணறவ மட்டுதம எடுத்துக்பகாள்ளும் தகாழி -  கண்ணுக்குத் 

பதரியாவிட்டாலும் உப்பின் சுறவறய உணர முடியும் - ஆசிரியர் விளக்கம் - மாணவன் 

மகிழ்ச்சி. 

VII பமாழிபபயர்க்க.          3 

13,  Once upon a time there were two beggars in Rome. The first beggar used to cry in the streets of the 

city, "He is helped whom God helps." The Second beggar used to cry, "He is helped who the king helps." This was 

repeated by them everyday. The Emperor of Rome heard it so often that he decided to help the beggar who 

popularized him in the streets of Rome. He ordered a loaf of bread to be baked and filled with pieces of gold. 

When the beggar felt the heavy weight of the bread, he sold it to his friend as soon as he met him. The latter 

carried it home. When he cut the loaf of bread he found sparkling pieces of gold. Thanking God, he stopped 

begging from that day. But the other continued to beg through the city. Puzzled by the beggar's behavior, the 

Emperor summoned him to his presence and asked him, "What have you done with the loaf of bread that I had 

sent you lately?" The man replied, "I sold it to my friend, because it was heavy and did not seem well baked". 

Then the Emperor said, "Truly he whom God helps is helped indeed", and turned the beggar out of his palace. 

VIII கறலச்பொல் அறிந்து எழுதுக.       2 

14. Belief 

15. Revivalism 

IX. அடிபிைழாமல் எழுதுக.         3 

16. மாற்ைம் எனது ... எனத் பதாடங்கும் மனப்பாடப்பாடறல எழுதுக. 

X. காட்சிறயக்கண்டு கவினுை எழுதுக.      5 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பெ.பாலமுருகன், 

தமிழாசிரியர், அரசு தமல்நிறலப்பள்ளி, ஆவுறடயாபுரம், விருதுேகர் மாவட்டம். 
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