பத்தாம் வகுப்பு மாதிரி வினாத்தாள்,2022-2023

X-STD SAMPLE QUESTION PAPER, 2022-2023
தமிழ் (TAMIL
கால அளவு:3மணி

006)
மமாத்த மதிப்மபண்கள்:

Time allowed : 3 Hrs

80

Maximum Marks : 80
பகுதி – அ

I.

அ. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ை
பலவுள் மதரிவுமெய் வினாக்களுக்கு ஏற்ற விரை எழுதுக..
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ஆழமான நீர் நிரல மடு எனப்படும். அச்மொல்ரலக் மகாண்ை ஊர்ப்
மபைர்கள் பல தமிழகத்தில் உண்டு. மநல்ரல நாட்டுக் கல்மடுவும்,
தஞ்ரெநாட்டு முதரலமடுவும், மதன்ஆர்க்காட்டு ஆரனமடுவும்,
செலம் நாட்டுச் மெம்மடுவும் இத்தரகைனவாகும்.
இலஞ்ெி என்னும் மொல் ஏரிரைக் குறிக்கும். மநல்ரல நாட்டில்
மதன்காெிக்கு அருசக இலஞ்ெி என்ற ஊர் ெிறந்து விளங்குகின்றது.
மெல்வச்
மெழுரமைால்
மபான்னிலஞ்ெிமைன்று
புகழ்ந்துரைக்கப்பட்ைது அவ்வூர்,
இைற்ரகைில்
அரமந்த
நீர்நிரல
மபாய்ரக
எனப்படும்.
மபாய்ரகைார் என்பது ஒரு பழந்தமிழ்ப் புலவரின் மபைர், அவர்
மபாய்ரக என்ற ஊரில் பிறந்தவர் என்பர். இன்னும் முதலாழ்வார்கள்
என்று அரழக்கப்படுகின்ற மூவரில் ஒருவர் மபாய்ரக ஆழ்வார்.
காஞ்ெிபுைத்திலுள்ள திருமவஃகா என்னும் திருமால் சகாைிரல
அடுத்துள்ள
தாமரைப்
மபாய்ரகைிற்
பிறந்தவைாதலால்
அவர்
மபாய்ரக ஆழ்வார் என்னும் மபைர் மபற்றார் உண்பதற்குரிை தண்ண ீர்
நிரறந்த
குளம்
ஊருணி
எனப்படும்.
ஊைார்
உண்ணும்
நீரையுரைைதாதலால்
ஊருணி
என்னும்
மபைர்
அதற்கு
அரமந்தமதன்பர். ஊருணிைின் மபைைால் வழங்கப்மபறும் ஊர்கள்
தமிழ்நாட்டில்
பல
உண்டு.
சபரூைணி
என்ற
ஊர்
மநல்ரல
நாட்டிலுள்ளது. மைிலூைணி இைாமநாதபுைத்தில் காணப்படும்.
இன்னும், ஊற்று நீைால் நிரறயும் சகணியும் கிணறும் ெில ஊர்கரளத்
சதாற்றுவித்துள்ளன.
மென்ரன
மாநகரிலுள்ள
'
திருவல்லிக்சகணியும், மநல்ரல நாட்டிலுள்ள நாரைக் கிணறும்
இவ்வுண்ரமக்குச் ொன்றாகும்.
வினாக்கள்:
1. இைற்ரகைில் அரமந்த நீர்நிரலைின் மபைர் ைாது?
அ) இலஞ்ெி

ஆ) மபாய்ரக இ) ஊருணி ஈ) கண்மாய்

2. உண்பதற்குரிை நீர் நிரறந்த குளத்தின் மபைரில் அரமந்த
ஊர்_______________

அ) ஆரன மடு ஆ)மபான்னிலஞ்ெி இ) ஊருணி ஈ) சபரூைணி
3. நீர் நிரலைின் மபைர் மகாண்ை பழந்தமிழ்ப் புலவர் ைார்?
அ) முதலாழ்வார் ஆ) நம்மாழ்வார் இ) மபாய்ரகைார்
ஈ)ஆழ்வார்
4. மென்ரனைில் நீர் நிரலைின் மபைர் மகாண்ை பகுதிைாக
விளங்குவது எது?
அ) திருவல்லிக்சகணி
ஈ)எழும்பூர்

ஆ) நாரைக் கிணறு இ)மபைம்பூர்

5. ஆழமான நீர்நிரல எவ்வாறு அரழக்கப்படும்?
அ) ஆரன மடு ஆ) மடு இ) பள்ளம் ஈ) கைல்
(அல்லது)
ஆ. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ை
பலவுள் மதரிவுமெய் வினாக்களுக்கு ஏற்ற விரை எழுதுக
கருதிைரத
முடிப்பதற்குரிை
வழிவரககரளக்
காட்டுவதில்
திருவள்ளுவர் வல்லவர். அறம் பற்றிை பல்சவறு வரகைான
கருத்துகள்
இவ்வுலகில்
உண்டு.
“அறத்ரதச்
மெய்க'
என்று
ஆரணைிடுவது பிறமமாழிகளின் மைபு. "அறம் மெை விரும்பு” என்பது
தமிழ்
மமாழிைின்
மைபு.
மனம்,
மமய்,
மமாழிஇவற்றின்
துரணமகாண்டு அறம் மெய்ை சவண்டும். இவற்றுள் மமாழிைால் மமய்ைால் மெய்ைக்கூடிை அறங்களில் மபாய்ம்ரமயும் வஞ்ெரனயும்
இருக்கக் கூடும். ஆனால் மனத்தால் எண்ணிச் மெய்ைக் கூடிை
அறங்களில் சமற்கூறிைவற்றிற்கு இைசம இல்ரல. அதனால்தான்
“மனத்துக்கண் மாெிலன் ஆதல்” என்கிறார் வள்ளுவர். மெைல்கள்
அரனத்திற்கும் ெிந்தரனசை அடிப்பரை. ெிந்தரனைின் நிரலக்களன்
மனம். ஆகசவ நாம் மெய்யும் மெைல்கள் அரனத்திற்கும் மபாறுப்பாக
உள்ள ெிந்தரனரைத் திருத்தி மாெின்றி ரவத்துக் மகாள்வது நல்லது;
ெிறந்தது. இதன் மூலம் நாம் மெய்யும் அறங்களும் மிகச் ெிறந்து
விளங்கும்.
மனத்தூய்ரம
இன்றிச்
மெய்ைப்மபறும்
அறங்கள்
மெய்பவர்க்கும், மெய்ைப் மபறுசவார்க்கும் பைன் தைாது. மனத்தூய்ரம
வாழ்க்ரக முழுவதுசம ொதித்துத் தைக்கூடிைது. அரத முைன்று
மபறுவசத அறம். மற்றரவ எல்லாம் ஆைவாைத் தன்ரம உரைைன.
இதரனசை திருவள்ளுவர் தாம் இைற்றிை திருக்குறளில்,
”மனத்துக்கண் மாெிலனாதல் அரனத்தறன்
ஆகுல நீை பிற ”

என்று கூறுகிறார்.

வினாக்கள்
1.

"அறத்ரதச் மெய்க” என்று ஆரணைிடுவது எம்மைபு?
அ. தமிழ்மைபு

ஆ. மபரிசைார் கூறும் மைபு இ. ெமைம் கூறும் மைபு

ஈ. பிறமமாழிகளின் மைபு
2.

மமாழிைால் - மமய்ைால் மெய்ைக்கூடிை அறங்களில் எரவ
இருக்கக்கூடும்?
அ.நன்ரமயும் தீரமயும் ஆ. மபாய்ம்ரமயும் வஞ்ெரனயும்
இ. அன்பும் இைக்கமும் ஈ. வாய்ரமயும் சநர்ரமயும்

3.

ெிந்தரனைின் நிரலக்களன் எது?
அ. மனம்

4.

ஆ. கண்

ஆ .மெல்வம் இ. மனத்தூய்ரம ஈ. ஆள்பலம்

மெைல்கள் அரனத்திற்கும் அடிப்பரைைாய் அரமவது எது?
அ. மெல்வம்

II.

ஈ. அறிவு

வாழ்க்ரகைில் ொதிக்க சவண்டுமானால் சதரவைானது எது?
அ. உைல்பலம்

5.

இ. நாக்கு

ஆ. ெிந்தரன

இ. அறம் ஈ. இைக்கம்

அ. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ை
பலவுள் மதரிவு மெய் வினாக்களுக்கு ஏற்ற விரை எழுதுக
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இைாசமஸ்வைம், தூத்துக்குடி இரைசை மன்னார் வரளகுைா கைல்
பகுதிைில் தூய்ரமைான பகுதிைாக 21 தீவுகள் மட்டுசம உள்ளன. பிற
கைசலாைப் பகுதிகளில் மபரும்பாலான பகுதிகள், குடிைிருப்புகள்
மற்றும் மீ ன்பிடி கழிவுகளால் அசுத்தம் அரைந்து வருகின்றன.
தீவுகரளச் சுற்றிலும் ஏைாளமான கைல் வளங்கள் காணப்படுவதால்
அங்கு
சுகாதாைத்ரதத்
தக்கரவக்க,
நைவடிக்ரககள்
சமற்மகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இது ஒருபுறமிருக்க, கைல்வழிைாக
அடித்துவைப்படும் மநகிழிக் கழிவுகள், மன்னார் வரளகுைாவின்
மபரும்பான்ரமத் தீவுகளில் குவிந்து வருகின்றன. தீவுகரள ஒட்டிை
பவளப்
பாரறகளில்
படியும்
இதுசபான்ற
கழிவுகளால்
உைிரினங்களுக்குப்
பல்சவறு
பாதிப்புகள்
ஏற்படுகின்றன.
இதற்கிரைைில் கைலின் அடிப்பகுதி மதாைர்ந்து மாசுபட்டு வருவதால்
கைலுக்கு அடிைில் சதடுதலில் ஈடுபடும் சுழிசைாடிகளுக்குப் பல்சவறு
பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. நீண்ைசநைம் சுவாெத்ரதத் தக்கரவக்க
அதற்கான உபகைணங்கரளச் சுழிசைாடிகள் எடுத்துக் மகாள்கின்றனர்.
ஆய்வு
மற்றும்
கண்காணிப்பிற்காக
அவ்வப்சபாது
பவளப்பாரறகரளச் செகரிக்கசவண்டிைது இவர்களின் பணிைாகும்.
தற்சபாது கழிவுகள் அதிகமாகக் கலப்பதால் பவளப் பாரறகரளக்
கண்டுமகாள்வதில்ெிைமப்படுகின்றனர்.
மூழ்கிச் மெல்லும் சபாது மநகிழிக் கழிவுகள் உைலில் மதாற்றிக்
மகாள்வதால் நீச்ெல் பாதிக்கிறது. மெைற்ரக சுவாெக் குழாய்களில்
கழிவுகள் அரைத்து சுவாெப்பிைச்ெிரன ஏற்படுகிறது. ெமீ பகாலமாக
அதிகரித்துவரும் இப்பிைச்ெிரனைால் மன்னார் வரளகுைா பகுதி
சுழிசைாடிகளுக்குச் ெிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

வினாக்கள்
1.

மன்னார் வரளகுைாவில் எத்தரன தீவுகள் உள்ளன?
அ. 18 தீவுகள்ஆ. 21தீவுகள் ஈ. 26 தீவுகள் இ. 17தீவுகள்

2.

தீவுகரளச் சுற்றிலும் காணப்படுபரவ ைாரவ?
ஆ. நிலவளங்கள்

இ. கனிம வளங்கள்

அ. கைல் வளங்கள் ஈ. எரிமபாருள்கள்
3.

எதனால் கைல்வாழ் உைிரினங்களுக்குப் பல்சவறு பாதிப்புகள்
ஏற்படுகின்றன?
அ. உப்பால் ஆ. கப்பல்களால் இ. மநகிழிக் கழிவுகளால்
ஈ. பவளப்பாரறகளால்

4.

பவளப்பாரறகரளச் செகரிப்சபார் ைார்?
அ. மாலுமிகள்ஆ. துடுப்பு தள்ளுசவார் இ. மீ னவர்கள்
ஈ. சுழிசைாடிகள்

5.

மூழ்கிச் மெல்லும்சபாது மநகிழிக் கழிவுகள் உைலில் மதாற்றிக்
மகாள்வதால் எது பாதிக்கிறது?
அ. நீச்ெல்

ஆ. ஓட்ைம்

இ. நரைப்பைிற்ெி

ஈ. தாண்டுதல்

(அல்லது)
ஆ பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ை
பலவுள் மதரிவுமெய் வினாக்களுக்கு ஏற்ற விரை எழுதுக
"நான் நிரறை உரழக்கிசறன்,ஆனால் பைன் கிரைக்கவில்ரலசை"

என்று நிரறைப் சபர் வருத்தப்படுகிறார்கள் - உரழப்பினால் மட்டுசம
உைர்ந்துவிை முடியுமா? பலரின் உரழப்பு விழலுக்கு இரறத்த நீர்
சபால வணாகிப்
ீ
சபாவரதயும் காண்கிசறாம்.

நம் உரழப்ரபச் ெரிைான திரெைில், ெரிைான பலத்துைன், இலக்ரக

சநாக்கிை தீவிைத்துைன் மெலுத்தும் சபாதுதான் மவற்றி மபறமுடியும்.
ஆங்கிலத்தில் ‘நூறு விழுக்காடு (100%) திறன், சுழிைம்

(0%) பைன்’ என்கிற வாெகம் உண்டு.

விழுக்காடு

ஒருவரன அரழத்து, “முகத்ரதக் கழுவிக் மகாண்டு, திருநீறு பூெிக்

மகாண்டு வா" என்று அவனுரைை தந்ரத கூறினார்.

சபானவன் சபானசபாது இருந்த மாதிரிசை திரும்ப வந்தான்.
"ஏன் நான் மொன்னரதச் மெய்ைாமல் வருகிறாய்?” என்று தந்ரத

சகாபப்பட்ைார்.

"நீங்கள் மொன்னமாதிரிசை திருநீறு பூெி விட்டுப் பின்

கழுவி

வந்சதன்”

என்றான்

மகன்

மபருரமைாக.

முகத்ரதக்

இதுதான்

விழுக்காடு (100%) திறன், சுழிைம் விழுக்காடு (0%) பைன் ஆகும்.
நம்

உரழப்பானது

விழிப்புைனும்,

திட்ைமிட்ை

நூறு

முைற்ெியுைனும்

இருக்கும் சபாதுதான் நூறு விழுக்காடு பைரனப் மபற முடியும்
விைர்ரவசை

பன்ன ீர்தான்

ெிந்துவசத முரற.

ஆனால்

அதரனயும்

முரறைாகச்

வினாக்கள்:
1.

நிரறைப் சபர் எதற்காக வருத்தப்படுகிறார்கள் ?

அ) கடுரமைாக உரழப்பதால் ஆ)அதிக சநைம் உரழப்பதால்
இ) நிரறை உரழத்தும் பைன் கிரைக்காததால்

2.

ஈ) பைன் கிரைக்காததால்

எப்சபாது நாம் மவற்றி மபறமுடியும் ?
அ) ெரிைான திரெைில் பைணித்தால் ஆ) ெரிைான பலத்ரதக்
காட்டினால் இ) இலக்கு சநாக்கி தீவிைம் காட்டினால்
ஈ) இம்மூன்ரறயும் பின்பற்றினால்

3.

பூஜ்ைத்ரதக் குறிக்க இப்பத்திைில் பைன்படுத்தப்பட்ை மொல்
எது?
அ) விழுக்காடு

4.

ஆ) சுழிைம்

இ) பாழ் ஈ) மவற்மறண்

தந்ரத மகனிைம் முதலில் எரதச் மெய்ைச் மொன்னார் ?
அ) குளிக்க

ஆ) திருநீறு பூெ

இ) முகத்ரதக் கழுவ

ஈ) பல் துளக்க
5.

நாம் எப்சபாது நூறு விழுக்காடு பைரனப் மபற முடியும் ?
அ) விழிப்புைன் இருந்தால் ஆ) திட்ைமிட்டு முைன்றால்
இ) நிரறை உரழத்தால் ஈ) விழிப்புைனும், திட்ைமிட்ை
முைற்ெியுைனும்

இருந்தால்.

பகுதி – ஆ
III.

(இலக்கணப்பகுதி)

ொன்று தருக: (எரவசைனும் நான்கனுக்கு மட்டும்)
1. தனிமமாழி

அ.படித்தான்
ஈ. வாரத

.

ஆ.சுரவத்சதன் இ. சுரவைான சதன்

(4x1=4)

2. இரெநிரற அளமபரை
அ. உைனரெஇ ஆ.மகடுப்பதூஉம்
இ.ஆஅளிை
ஈ.உடுப்பதூஉம்
3. பால் வழு
அ. முகிலன் வந்தது
ஆ. தங்ரக வந்தான்
இ. நீ வந்சதன்
ஈ. சநற்று வருவான்
4. விரனமுற்றுத் மதாைர்
அ) மென்ற சகாரத ஆ) நல்ல மாணவன்
இ) படித்தான் பாரி ஈ) கண்ணா வா !
5. .முரற நிைல்நிரறப் மபாருள்சகாள்

அ) விலங் க ொடு ம ் ள் அனையர் இலங் குநூல்
கற்றாசைாடு ஏரன ைவர்
ஆ) அன்பும் அறனும் உரைத்தாைின் இல்வாழ்க்ரகப்
பண்பும் பைனும் அது
இ) ஆலத்து சமசல குவரள குளத்துள
வாலின் மநடிை குைங்கு
ஈ) மொல்லரும் சூல்பசும் பாம்பின் சதாற்றம்சபால்

IV.

கூறிைவாறு மெய்க (எரவசைனும் நான்கனுக்கு மட்டும்)
(4x1=4)
1. விடுதல் (முதனிரல திரிந்த மதாழிற் மபைைாக்குக)

(அ) விடு
(ஆ) விடுதலல
(இ) வடு
ீ
(ஈ) விடுலக
2. படித்தாைா? (இக்சகள்விக்கு உற்றது உரைத்தல் விரை
எழுதுக.)

அ. தரல வலிக்கும்
ஆ.எழுதிசனன்
இ.படிக்கவில்ரல
ஈ. தரல வலித்தது
3. பாைல் ( மதாழிற்மபைர் விகுதிரை எழுதுக )
அ. அல்
ஆ. தல் இ. ல்
ஈ. ஆடு
4. மன்னர் (உருபும் பைனும் உைன் மதாக்கத்மதாரகைாக்குக )
அ. மாமன்னர் ஆ. புவிமன்னர் இ. மன்னர்மன்னர்
ஈ. நன்மன்னர்
5. எள்ரள உண் (மபாதுமமாழி ஆக்குக)
அ. எள்
ஆ. எட்டு
இ. எள் உண்
ஈ.எள் து
V.

இலக்கணக் குறிப்பு எழுதுக. (எரவசைனும் நான்கனுக்கு
மட்டும்)
(4x1=4)
1. மாமனிதன்
அ.இரைச்மொல் மதாைர்
இ. உரிச்மொல் மதாைர்

ஆ. இரைத் மதாைர்
ஈ. எழுவாய்த் மதாைர்

2. கிளிைாசை தூது மெல்வர்ீ

அ. பால் வழு
ஆ. திரண வழு
ஈ.திரண வழுவரமதி
3. லகததாழுது

இ. காலவழு

அ. இரண்டாம் வவற்றுலமத்ததாலக
ஆ. மூன்றாம் வவற்றுலமத்ததாகாநிலல
இ. இரண்டாம் வவற்றுலமத்ததாகாநிலல
ஈ). மூன்றாம் வவற்றுலமத்ததாலக

4. எங்ங்கிரறவன்

அ. தமய்யளதபலட
இ உைிைளமபரை ஈ.
5. மாவயான்
அ) குறிஞ்ெி நிலக்கைவுள்
இ) மருத நிலக்கைவுள்
VI.

ஆ.ஒற்றளமபரை
ஆய்தக்குறுக்கம்
ஆ) முல்ரல நிலக்கைவுள்
ஈ) பாரல நிலக்கைவுள்

வகாடிட்ட இடங்கலள நிைப்புக: (அரனத்ரதயும் )

(4x1=4)

1. வினாரவசை விரைைாகக் கூறுவது _____________விரைைாகும்.
அ. ஏவல் ஆ. வினா எதிர்வினாதல் இ. சுட்டு ஈ.இனமமாழி
2. மூன்று காலங்களிலும் இைல்பாக நைப்பரத நிகழ்காலத்தில்
குறிப்பது
________________
அ. இை வழுவரமதி ஆ.கால வழுவரமதி
இ. காலவழு
ஈ. இைவழு
3. ஆறு மபரும் மபாழுதுகரளயும் காலமாக உரைை திரணகள்
அ) குறிஞ்ெி,முல்ரல
ஆ) முல்ரல மருதம்
இ)மருதம் ,மநய்தல் ஈ) மநய்தல் பாரல
4. காலம்காட்டும் இரைநிரல மரறந்து வருவது
எனப்படும்.

………………………

அ ) வவற்றுலமத்மதாரக ஆ) உம்லமத்ததாலக
இ) விரனத்மதாரக ஈ) பண்புத்மதாரக
பகுதி – இ -(இலக்கியம்)
VII.

பின்வரும் தெய்யுள் பகுதிலயப் படித்துக் தகாடுக்கப்பட்ட
பலவுள்ததரிவு தெய். வினாக்களுக்கு ஏற்ற விலட
எழுதுக.

[5x1= 5]

”அன்று அவண் அலெஇ அல்வெர்ந்து அல்கி

கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்தபாடு மலலந்து
வெந்த தெயலலச் தெப்பம் வபாகி –

அலங்கு கலழ நரலும் ஆரிப்படுகர்ச்

ெிலம்பு அலடந்திருந்த பாக்கம் எய்தி ”
வினாக்கள் :
1.

இச்தெய்யுள் இடம் தபற்ற நூல் எது?
அ)முல்லலப்பாட்டு

2.

இந்நூல் எத்தலன அடிகலள உலடயது?
(ஆ) 583
(ஆ) பலன

(இ) ெந்தனமரம்

இப்பாடலின் பாட்டுலடத் தலலவன்யார்?
(ஆ) நன்னன்

(இ கூத்தன்

(ஈ)பாரி

இறடிப் தபாம்மல் அ)திலனச்வொறு
ஈ) கறிச்வொறு

VIII.

(ஈ) 580

(ஈ) அவொக மரங்கள்
(அ) மன்னன்

5.

(இ) 586

ெிவந்த பூக்கலளக் தகாண்ட மரங்கள் எலவ ?
(அ) மூங்கில்

4.

இ) புறநானூறு

ஈ) ஆற்றுப்படுத்துதல்
(அ) 582 )

3.

ஆ)மலலபடுகடாம்

தொல்லின் தபாருலள எழுதுக.

ஆ) மூங்கில்வொறு

இ) அரிெிச்வொறு

பின்வரும் உலரநலட பகுதிலயப் படித்துத் ததாடர்ந்து வரும்
பலவுள் ததரிவு வினாக்களுக்கு எற்ற விலடகலள எழுதுக.
[5x1=5]

நான் உைிர்வளி தந்து உைிர்கரளக் காக்கின்சறன் தாவைங்களின்
ஒளிச்செர்க்ரகைில்

உணவு

உற்பத்திக்கு

உதவுகின்சறன்;

விரதகரள எடுத்துச் மென்று பல இைங்களிலும் தூவுகின்சறன்.

பூவின், சதனின், கனிைின், தாவைத்தின், உைிரினத்தின் மணத்ரத
என்னில் சுமந்து, புவிைின் உைிர்ச் ெங்கிலித்மதாைர் அறுபைாதிருக்க
உதவுகின்சறன்.

இரவ

மட்டுமல்ல,

உங்கள்

மதாரலத்மதாைர்பின் ரமைமாகவும் நாசன உள்சளன்.

நவன
ீ

காற்றுள்ள சபாசத மின்ொைம் எடுத்துக்மகாள்' எனும் புதுமமாழிக்கு

வித்தாகிசறன்.
பைன்படுத்தி

புதுப்பிக்கக்

மின்னாற்றரல

கூடிை

ஆற்றல்

உருவாக்கும்

வளமான

சபாது

என்ரனப்

நிலக்கரிைின்

சதரவ குரறந்து கனிமவளங்கள் பாதுகாக்கப்பைக் காைணமாகிசறன்.

உலகக்

காற்றாரல

இைம்மபற்றுள்ளது

மின்

என்பதும்

உற்பத்திைில்

இந்திைாவில்

வகிக்கிறது என்பதும் எனக்குப் மபருரமசை.

இந்திைா

ஐந்தாம்

தமிழகம்

முதலிைம்

வினாக்கள் :
1.

புவிைின் உைிர்ச் ெங்கிலித்மதாைர் அறுபைாதிருக்க உதவுவது
எது ?
அ) பூக்கள்

2.

ஆ) கனிகள்

இ)காற்று

ஈ) விரத

உைிர்வளி என்பது ________________
அ) காற்று

ரநட்ைஜன்
3.

ஆ) ஆக்ஸிஜன்

இ) கார்பன் ரை ஆக்ரஸடு ஈ)

நிலக்கரிைின் சதரவ எப்சபாது குரறயும் ?
அ) காற்ரறப் பைன்படுத்தி மின்னாற்றரல உருவாக்கும் சபாது
ஆ) நிலக்கரி மகாண்டு மின்னாற்றரல உருவாக்கும் சபாது
இ) நிலக்கரிரைப் பைன்படுத்தாத சபாது
ஈ) எதுவுமில்ரல

4.

'காற்றுள்ள சபாசத மின்ொைம் எடுத்துக்மகாள்' என்பது
_______________

அ) பழமமாழி ஆ) தமிழ்மமாழி
5.

ஈ) புதுமமாழி

காற்றாரல மின் உற்பத்தி மெய்யும் இந்திைாவில் தமிழகம் _____________இைம் வகிக்கிறது
அ) ஐந்தாம்

IX.

இ) நவன
ீ
மமாழி

ஆ) முதலாம்

இ) இைண்ைாம்

ஈ) மூன்றாம்

பின்வரும் வகாடிட்ட இடங்கலளத் திருக்குறள் ெீர்களால்
நிரப்புக

[4x1=4).
1.

அருலம உலடத்ததன் றொவாலம வவண்டும்
............ முயற்ெி தரும்
(அ) ெிறுலம (ஆ) வறுலம இ) தபருலம (ஈ) தனிலம

2.

உலகத்வதா தடாட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
. ........... அறிவிலா தார்.

3.

(அ) கற்றவர் (ஆ) கல்லார் இ) வல்லார் (ஈ) மற்வறார்

குன்வறறி யாலனப்வபார் கண்டற்றால் தன்லகத்ததான்

றுண்டாகச் ________________ விலன

(அ) வெர்வான் (ஆ) தெய்வான்இ) ெீறுவான் (ஈ) சுற்றுவான்

4.

எப்தபாருள் எத்தன்லமத் ______________ அப்தபாருள்
தமய்ப்தபாருள் காண்ப தறிவு.
(அ) எனினும்

(ஆ) தாயினும் இ) ததன்றாலும் (ஈ) தாகலின்
[அகவயப் பிரிவு- பாடநூல்]

X.

பின்வரும் மெய்யுள்வினாக்களுள் எரவசைனும் இைண்டினுக்கு
விரை தருக

2x3=6

1. ஆழிக்கு இரணைானது தமிழ்மமாழி என்பரத இைட்டுற
2.
3.

மமாழிதல் மூலம் விளக்குக.

இல்லற ஒழுக்கமாக அதிவைைாம
ீ
பாண்டிைர் கூறுவன ைாரவ?
இரறவன் சகாவிரல விட்டுச் மெல்வதற்குரிை காைணமாகத்
திருவிரளைாைற் புைாணம் கூறுவது ைாது?

4. குமைகுருபைர், முத்துக் குமாை சுவாமி மெங்கீ ரை ஆடும்சபாது
அவர் அழரக எவ்வாறு வருணிக்கிறா?

XI

எரவசைனும் மூன்று உரைநரை வினாக்களுக்கு விரைைளி
3x4=12

1.

இல ்கியத்தில்

ொற் று எவ் வொகறல் லொம் பேசே் ேடுகிறது?

2.

மெைற்ரக நுண்ணறிவு ஏன் முதன்ரமைானதாகக்

3.

தமிழ்மமாழி மபாருள்வளம் உரைைது என்பரத விளக்குக

4.

கருதப்படுகிறது?

மமாழிமபைர்ப்ரபக் கல்விைாக ஆக்குவதன் மூலம் ஏற்படும்
நன்ரமகள் ைாரவ?

5.

அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இரைசை ெின்னஞ்ெிறு ெச்ெைவுகள்
ஏற்பட்டு ,இைண்டு சபருசம முகத்ரதத் தூக்கி ரவத்துக்

மகாண்டு ஆளுக்மகாரு மூரலைில் உட்கார்ந்திருக்கும்சபாது
விருந்தினர் வந்தால் நீ என்ன மெய்வாய்?
XII

பின்வருவனவற்றுள் ஏசதனும் ஒரு துரணப்பாைக் கட்டுரை

எழுதுக

1. புைலிசல ஒரு சதாணி

2. விண்ரணத்தாண்டிை நம்பிக்ரக
3. பாய்ச்ெல் ெிறுகலதச் சுருக்கம்

(1x7=7)

XIII. அ.கீ ழ்க்காணும் காட்ெிலயக் கண்டு கவினுற எழுதுக.

(3)

XIII.ஆ.பார்லவத்திறன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள்
மட்டும் எழுத வவண்டிய வினா.
பின்வரும் பழதமாழிகலளத் ததாடரில் அலமத்து எழுதுக.(3)
1. விலத ஒன்று வபாட சுலர ஒன்று முலளக்குமா?
2. அச்ொணி இல்லாத வதர் முச்ொணும் ஓடாது

XIV. சபாக்குவைத்துக்கு இரையூறாகும் நரைபாரதக் கரைகரள
அகற்ற மாநகைாட்ெித் தரலவருக்குக் கடிதம் எழுதுக.

(1x6=6)

( அல்லது )
மவற்றிக்குத் தரைைாக இருப்பரவ எரவ என்பது பற்றி உன்
நண்பனுக்குக்

கடிதம் எழுதுக.

( முகவரி – ந.நித்திலன் / நி. நறுமுலக, 5, பூந்தளிர் குடிைிருப்பு,
முல்ரல நகர், மென்ரன – 40)
XV. ஏசதனும் ஒரு பகுதிைின்
ஒன்று

குறிப்புகரளப் பைன்படுத்திக் கட்டுரை

எழுதுக.

(1x6=6)

1. முன்னுரை – எது ஒழுக்கம்?-ஒழுக்கத்தின் உைர்வு –
குறள்காட்டும் நல்மலாழுக்கம் –மாணவரும் ஒழுக்கமும் –
ஒழுக்கத்தினால் ஏற்படும் நன்ரமகள் – முடிவுரை.
(அல்லது)
2. முன்னுரை – தவற்றிக்கு வித்து முைற்ெி – முைற்ெியும்
வாழ்க்ரகயும் – முைற்ெிைால் உைர்ந்சதார்முைற்ெி உரைைார் இகழ்ச்ெி அரைைார் – மாணவர் முைற்ெி –
முடிவுரை.
(அல்லது)
3. முன்னுரை –

மெல்வத்தின் சதரவ – உரழப்பும் ஊதிைமும் –

தெல்வத்லத ஈட்டும் வழிகள்- முரறைான வருமானமும் –
பாதுகாப்பான செமிப்பும் - ெீைான வாழ்வு – முடிவுரை.
__________________

