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அரசுப் பபொதுதத்தரவ்ு ---தே 2022 
தேனிலை முதைொே் முதைொேொண்டு 

பபொதுத்தமிழ் 
விலைக்குறிப்புகள் 

01).அ,(ii),  (iv)   -------(1) 
02).ஆ) உயிரவ்ரின்  உக்குறள்   பேய் 
     விை்தைொடுே்,உைை் தேை் உயிரவ்ந்து 
    ஒன்றுவது இயை்தப.-------(1) 
03)இ)நொலவக் கொக்கொதவர.்------(1) 
04) அ)ஊருக்கு  உதவுவது-----(1) 
05) அ) உேறுப்புைவர ்-------(1) 
06)  ஈ) [1 ]  ---- [iii] , [2]---[i] ,  [3]---[iv] , 
                                  [4]-----[  i i]  ------(1) 
07)அ)ஏ-ஆர ்இரகுேொன்----(1) 
08)அ) நை்ைொலை----(1) 
09)ஈ)கைை்+அலை----உயிர+்பேய்---(1) 
10)அ)பெயதேொகன்----(1) 
11)ஆ)சொழை்----(1) 
12)இ)உரிசப்சொற்பறொைர ்----(1) 
13)அ)புத்தக  ேதிப்புலர----(1) 
14)ஈ) நீத்துவது----(1) 
15)ேருந்து: பபருந்தலகயொன் பசை்வே்(1) 
    ேருந்து ேரே்: பபருந்தலகயொன் 
    பசை்வே்(1) 
16)*இவ்வடி ேதனொன்ேணீயத்திை் 
        இைே் பபற்றுள்ளது.  (1) 
  "நொங்கூழ்ப் புழுதவ! எறுே்புகள் உலன 
   துன்புறுத்தினொலுே்,பூசச்ிகள் வலதத்தொலுே் பபொறுத்துக் பகொள்ளுே் 
 பண்பு, உலனப்தபொை் யொருக்கு   உள்ளது.'' என நைரொென் புகழ்ந்தொன்.(1) 
17)ஒளிரக் கொய்த்தது: 
      ேதீனொ  நகரத்தின் வீரமுே்,ஊக்கமுே் 
     ஒளிரக் கொய்த்தது.----(1) 
      பழுத்தது: 
             தீன்  என்னுே் உயரப்நறி.(1) 
18)ஏதிலிக்குருவிகள் எங்தக தபொயின: 
   **ேரங்கள் பவை்ைப்பைை்ன---[1/2] 
   **ேலழவளே் குன்றியது,---[  1/2] 
    ** ேண் வளே் குன்றியது,---[1/2] 
      ** குருவிகள் வொழிைே் இழந்தன.--[1/2 
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19)*வொணதவடிக்லகக்கொரன் தபொை இரண்டு லகப்பிடி ேருந்திை் வொணதவடிக்லக 
நிகழ்த்துவொர.்[1] 
*ஜிவொ அவரக்ளுே் குலறவொன 
   கருத்துருவிை்  பசறிவொகப்தபசுவொர.்[1] 
20)*ேலையொளே்: 
                       தகொை்ை,தகொடு  [  1/2 ] 
       *கன்னைே்: 
                     தகொை்தை,தகொண்தை [1/2] 
       *பதலுங்கு: 
                    தகொை்ை         [1/2] 
       *துளு: 
               தகொை்தை             [1/2] 
21)வலர என்னுே் பசொை்லின் பபொருள்: 
  *தகொடு,ேலை,சிகரே், விளிே்பு  ---[1] 
  *கலர,எை்லை,நுனி  [1] 
 22)உயிரீறு: 
          நிலைபேொழியின்  இறுதி  எழுத்து 
உயிரப்ேய்யொக இருந்தொலுே்----பேய்+ 
உயிர ்வடிவே் பபறுே். 
சொன்று: ேலை  ----ே(ை்+ஐ)+பகுதி-----[1] 
    பேய்யீறு: 
நிலைபேொழியின் ஈற்றிை் பேய்பயழுத்தொக அலேவது பேய்பயழுத்தொக அலேவது பேய்யீறு 
சொன்று: ேண்+வளே்-----[1] 
23)அ)படி:1பசே்லே+கயை்(நிலைபேொழி+வருபேொழி)------[1] 
படி :2பசே்+கயை்(ஈறுதபொதை் விதிப்படி லே பகை்ைது.)---1/2 
படி :3 பசங்+கயை்[முன்னின்ற பேய்திரிதை் விதிப்படி ே்----ங்)1/2 
படி :4பசங்கயை்(புணரந்்தது) 
ஆ) இலயவது+ஆயினுே்---[1] 
து----த்+உ--உயிரவ்ரின் உக்குறள் பேய்விை்தைொடுே். [1/2] 
த்+ஆ---உைை் தேை் உயிரவ்ந்து 
ஒன்றுவது இயை்தப 
24)எழுத்து வழக்க ேொற்றுக i)ததரப்வழுத தவகேொகப் தபொகதவண்டுே், தநரங்கைந்து தபொனொை் 
பதை்ைேொயிருக்குே். 
ii)முயற்சி பசய்தொை் அதற்பகற்ற பைன் 
வரொேை் தபொகொது. 
25)பதொைரிை் அலேக்க 
கலண-----அே்பு 
கலன -----குதிலர ஒலி  எழுப்புதை் 
தவைன் அே்பபய்தினொன் அதனொை் 
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குதிலர கலனத்தது. 
 
26)பசொை்லை பிரித்துே் தசரத்்துே்  எழுதுக. 
தங்லக----உைன் பிறந்த இலளயவள். 
தே்+லக-----தன் லக  -----1/2  
தன் லகதய தனக்குதவி என்னுே் 
அறிவுலரலயத் தங்லகயிைே் பசொன்தனன் 1 1/2 
27) அ)உணரப்வழுசச்ி --1 
       ஆ).கூை்டு உைற் பயிற்சி---1 
28)சி.சு பசை்ைப்பொ பங்களிப்பு பசய்த 
     இைக்கியத்தளங்கள்  யொலவ? 2 
29)அ)அசச்டித்திருக்குே் பசொை்லைதயொ 
      எழுத்லததயொ நீக்குக--1 
       ஆ) இரை்லை தேற்தகொள் குறியிடுக1 
30)" குேரலனப்பற்றி பதரிந்துபகொள்ள 
தவண்டுேொ?என் வீை்டிற்கு  வருலகத் 
தொருங்கள்;என் வீை்டிற்குப் பக்கத்து வீடுதொன் குேரனது வீடு.''--2 
 
31)*ஒன்றொ உைகத்து  உயரந்்த  புகழை்ைொை் 
    பபொன்றொது நிற்பதுஒன்று இை் (2) 
     *பகுத்துண்டு பை்லுயிர ்ஓே்புதை் 
                                                  நூதைொர ்
     பதொகுத்தவற்றுள்  எை்ைொே் தலை (2) 
32)புகழின் பண்புகள்: 
      * உைகத்திை் ஒப்பற்றதொக நிலைதத்ு 
       நிற்பது புகதழ! (1) 
      *புகழுக்கு இலணயொனது தவறுயிை்லை.  (1) 
       *புகழுக்குரிய பண்புகளுைன் பிறப்பதத  சிறந்தது.(1) 
        *பழியிை்ைொேை் வொழ்பவதர  உைகிை் வொழ்பவர.்(1) 
33)இைே்: புரை்சிக்கவி நூலிை் இைே் 
பபற்றுள்ளது.பொதவந்தர ்பொரதிதொசனொை் இயற்றப்பை்ைது.  (1) 
    பபொருள்: சிறிதுே் ேொசிை்ைொத தமிலழ 
உயிரொக தபொற்றுங்கள்! என ேக்கலளப் 
பொரத்்து  உதொரனன் கூறியது.(1) 
    விளக்கே்: தண்ைலன விதிக்கப்பை்ை 
உதொரனன்" தமிழ் பதரிந்ததொை்  ேன்னன், தன் ேகளுக்குக் கவிலத கலைலயக் கற்பிக்க  
அலழத்தொள்  .  இயற்லக எங்கலள கொதைொை்  இலணத்தது.ேன்னன்  பகொை்ை  
ஆலணயிை்ைொன்.அமுததத்மிதழ! என் ஆவி(உயிரப்ிரிய) கொரணேொயிற்று. 
உயிர ்என்லன பிரிந்தொலுே் உயரவ்ொன 
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தமிலழ உயிரொக தநசிக்கதவண்டுே்'' 
என்றொன்.(2) 
34)வொய்க்கொலின் சிறப்புகள்: 
*அருவியிை் ததொன்றி ஆழ்கைை் கைக்குே் 
   வலர  நீதய நீலர சுேக்கிறொய்!  (1) 
* இரவு பகை் பொரொது உன்பணிலயச ்
பசய்கிறொய்!  ?  (1) 
* எத்துலண வலிலே ேறந்து  ,உன் பதொைர ்பணி பசய்கிறொய்! (1) 
*ஊக்கமுே்,அன்புே்,ேன உறுதியுே்  
உன்லனப்தபொை் யொருக்கு உள்ளது?(1) 
35)ஜீவொவின் தபசச்ுநலை: 
*தபசச்ுக்கலை அவர ்பபற்ற வரே்; 
அவரின் தபசச்ு உத்திகள் சிறந்தலவ(1) 
*நூதனேொகவுே் நளினேொகவுே் அவர ்
தபசச்ு தனி வலக.(1) *ேக்களின் .தரத்லதயுே் ,அனுபவ அறிலவயுே் அனுபவத்துைன் 
பசொை்லுே் 
திறன்.(1) 
*இந்த நொை்டிை் தபசச்ுத்திறனொை் பயன் 
கிலைக்குே் என நே்பியவர.்(1) 
38)ேலை---ேனித வொழ்வின் சிறப்பிைே்: 
*பழங்குடியினர ்ஓடுே் நீலரதய குடிநீரொக பயன்படுத்தினர.் ( 1) 
* ததொைர ்இன ேனிதரக்ள் எருலேகளின் 
பகொை்டிலை புனிதேொக கருதினர.் (1) 
* வீை்டின் முன்பு திண்டுகள் (தேலைகள்) 
ேற்றுே் தொழ்வொரே்(பேை்டு) அலேத்தனர.்(1) 
*தலைவரின் வீை்லைதேைொக அலேத்து 
ேதிப்பளித்தனர.்(1) 
37)தநரடி பேொழி: 
*எழுத்துபேொழிலயக்கொை்டிலுே் தபசச்ு 
பேொழி பவளிப்பொை்டு சக்தி பகொண்ைது(1) 
*எழுத்துபேொழிக்கு எதிரொளியிை்லை: 
தபசச்ு பேொழிக்கு எதிரொளி உண்டு.(1) 
*தபசச்ுபேொழி பழலே தை்டுவதிை்லை; 
கவிஞரின் கொைத்லத தநரடி பேொழிதய 
நிரண்யிக்கிறது(1) 
*ேரலப விடுத்து கவிஞன் வொசகனிைே் 
தநரடியொக தபசுவலதப்தபொை கவிலத 
அலேப்பது 'தநரடிபேொழி'' எனப்படுே்.(1) 
39)உருவக அணி: 
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இைக்கணவிளக்கே்: [1] 
பசய்யுளிை் உவலேயுே் உவதேயமுே் பவவ்தவறொக ததொன்றொேை் ஒன்றுதபொை் ததொன்றுவது 
உருவக அணி ஆகுே். 
சொன்று: [1] 
இரபவன்னுே் ஏேொப்பிை் ததொணி 
கரபவன்னுே் 
பொரத்ொக்கப் பக்கு விடுே். 
பபொருள்:[1] 
பிறலர எதிரப்ொரத்த்ு இரந்து வொழ்தை் என்னுே் பொதுகொப்பற்ற பைகு, 
பகொைொலே என்னுே் பொலற மீது தேொதினொை் உலைந்து விடுே் 
பபொருத்தே்:[1] 
பொதுகொப்பற்ற பயணே்----பைகு (உவலே) 
ஏேொற்றமுே்,வி லளவுகள்--பொலற தேொதுதை்(உவதேயே்). 
 
உவலேயணி: 
இைக்கண விளக்கே்: 
பொைலிை் உவலே ஒருபதொைரொகவுே், உவதேயே் ஒரு பதொைரொகவுே் அலேந்து 
உவே உருபு பவளிப்பை்டு வந்தொை்  
உவலேயணி எனப்படுே்.(1) 
சொன்று: 
சுைசச்ுைருே் பபொன்தபொை் ஒளிவிடுே் 
துன்பே் 
சுைசச்ுை தநொற்கிற் பவரக்்கு (1) 
பபொருள்: 
புைமிைச ்சுடுலகயிை் ஒளிவிடுே் 
பபொன்தபொைத் தவமிருப்பவலர துன்பே் 
வருத்த ஞொனே் வருே்.(1) 
பபொருத்தே்: 
பநருப்பிை் சுடுே் பபொன்----- உவலே 
தவத்தொை் ஞொனே் வருே் --உவதேயே் 
தபொை ------ உவே உருபு. 
(1ேதிப்பபண்) 
40)நயே் பொரொை்ைை்: 
கவிஞலரப்பற்றி: 
லேயக்கருத்து: பபண்களின் சுதந்திரமுே் உரிலேகள் 
பதொலை நயே்: 
தேொலன(4எழுத தவண்டுே்) 
எதுலக(4 எழுத தவண்டுே்) 
இலயபு(2 எழுத தவண்டுே்) 
முரண்(வளரத்்திடுே்×பகடுத்திடுே்) 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your answer keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



Padasalai.Net

பசொை்நயே்: இரண்டிை் ஒன்லற குத்தி 
பபொருள் நயே்: 
இலறவனுே் இயற்லகயுே் அளித்த சிறப்புகலள பபண்ணிைே் 
இை்லைபயன கூறுதை் ஏன் என்னுே் 
படி பபொருள் நயே். 
சுலவ நயே்:  
பபருமிதசச்ுலவ 
தலைப்பு: 
.பபண்ணியே். 
சந்த நயே்:.தேொலனகள் ,எதுலககள், 
இலயபு ேற்றுே் முரண் நயே் அலேந்து இனிய ஓலசயுைன் பொைக்கூடிய வலகயிை் 
அலேந்துள்ளது. 
 
(ேொணவரக்ள் விலையளித்த தலைப்புகளின் அடிப்பலையிை் 
ேதிப்பபண்கள் வழங்கைொே் 
43)தமிழொக்கே் 
1)உைகிை் இயற்லகயின் அழகு(எழிலை)கொணுததை,ேனத்தூய்லேயின் முதற்படி.(1) 
2)பவற்றியொளரக்ள் வித்தியொசேொக 
பசய்வதிை்லை;.வித்தியொசேொக சிந்திக்கிறொரக்ள்(1) 
3)ஒதர பைே் ஓரொயிரே் பசொற்கள்(1) 
4)கை்வி ,அகிைத்லத ேொற்றுே் சக்தி 
வொய்ந்த ஆயுதே்(1) 
கொது தகளொதவரக்ளுக்கொன ேொற்றுவினொ: 
1)இனிலேயுே், இளலேயுே், (1) கவிலத,கலைப்புைலே,அழகுே் பேன்லேயுே், 
2)அதூஉே்,தமிழ்தழீஇய(1) 
3)இனிலேயுே் வளமுே்(1) 
4)தமிழ்ேொலை(1) 
47)ேனப்பொைப்பகுதி. 
நூை்;புரை்சிக்கவி 
கவிஞர:்பொரதிதொசன் 
சிற்றூருே் வரப்பபடுத்த வயலின்  ஆறு/ 
ததக்கியநை்  வொய்க்கொலுே் வலகப்படுத்தி 
தநற்தசர உழுதுழுது பயன்வி லளக்குே்/ 
    நிலறஉலழப்புத் ததொள்கபளைொே் 
                       எவரின் ததொள்கள்? 
கற்பிளந்து ேலைபிளந்து கனிகள் பவை்டிக்/ 
கருவிபயைொே் பசய்துதந்த லகதொன் 
                                      யொரல்க? 
பபொற்றுக்கலளக் கைை்முத்லத ேணிக்கு 
                                   ைத்லதப்/ 
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தபொய்எடுக்க அைக்கியமூச ்பசவரின் மூசச்ு/. 
பொவலக: எண்சீரக்்கழிபநடிைடி ஆசிரியவிருத்தே். 
திருக்குறள்: 
இரந்துே் உயிரவ்ொழ்தை் தவண்டின் பறந்து 
பகடுக உைகியற்றி யொன். 
பொவலக:குறள் பவண்பொ. 
 
41)எழுத்துக்குறியீடுகள்: 
*Unbold---வழக்கேொன எழுத்திை் ேொற்றுக 
(1) 
*Bold ---- தடித்த எழுத்திை் ேொற்றுக(1) 
*Trs --பசொற்கள்/எழுத்துகலள ேொற்றுக(1) 
*I.C---எழுத்துரு(வடிவத்லத)பபரிதொக்குக(1) 
42)அ)வலள ---(1) 
ஆ)கே்பு----(1) 
இ)லே-----(1) 
ஈ)ேதி-----(1). 
 
அ.பவ.முத்துக்குேொர.் 
முதுகலைத்தமிழொசிரியர.் 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your answer keys to our email id - padasalai.net@gmail.com


