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                             முதல் இடடைப் பரதவத் ததர்வ -2022, தஞ்சாவூர் மாவதட்டைம

     வதகுப்பு : 10                               தமிழ

வதிடடைக்குறிப்பு

1) அ. வதணிகக்கப்பரலம ்மமபரதெரகாப்பரியெரககளம

2) இ. 103

3) ஆ. தமாடன, எதுடக

4) ஈ. ஔடவதயார்

5) அ. தவதற்றுடம உதபு

6) ஆ. உதயசெரகர்

7) இ. காசிக்காாணடைம

8) அ. அதிவீரராம பராாணடயன

9) இ. வதிதுதினன, திதுதுற

10)  ஆ. பராணபு்மதாடக

11)  சீவதகசிுதாமணி, குாணடைலதகசி, வதடளையாபரதி.

12)        உடரநடடையும கவதிடதயும இடணுது யாப்புக்கட்்டககளக்கு அப்பராற்பரட்டை 

கவதிடத வதடவதம வதசனகவதிடத.

13)        வதியுது உடர்தல், இனிடமயாகப்தபரேசதல், முகமலர்சசியுடைன அவதடர 

தநாக்குதல், வததக எனறு வதரதவதற்றல், அவதர் எதிரில் நிற்றல், மனம மகிழ 

தபரேசதல் அதகிதலதய இத்தல் , வதாயில் வதடர மதாடைர்ுது மசல்லல்.

14) முயற்சி திதவதிடன ஆக்கும முயற்றினடம

இனடம புகு்தி வதி்டம.

     15)  நானகு - ௪, இராண்ட -௨

     16)  அ.கலுதுடரயாடைல்    ஆ. நாட்்டப்புற இலக்கியம

    17) அ. பராணடைம குப்டபரயிதல    ஆ. மிஞ்சினால் அமிழதமும நஞ்ேச

    18) மாெரகனறு நட்தடைன.  மதனனமபரி்டளை வதிற்றார்க்.  வதயலல் நாற்று நட்தடைன.

    19)       பரகலல் இடளைப்பராறிச மசல்லெரக், இரவதில்  தசர்ுது தெரகுெரக், 

மபராத்தமான பராடதயில் மசல்லெரக், நனனனின க்தன எனறு 

மசால்லெரக், அவதர்ககளடடைய வீட்்டக்கு் உரிடமயுடைன நடழயுெரக். உெரக் 

துனபரமதீர இனிய மசாற்கடளைக் கறுவதர். மநய்யில் மவதுத மாமிச்தின 

மபராரியடலயும திடனசதசாற்டறயும உணவதாகப் மபரறுெரக்.

21   அனடன மமாழிதய ! அழகார்ுத மசுதமிதழ !Pa
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முனடனக்கும முனடன முகிழ்த நறுலலகனிதய !

கனனிக் குமரிக் கடைல்மகாாணடை நாட்டடடையில்

மனனி அரசிதுத மாணணுலகப் தபரரரதச!

மதனனன மகதளை! திதக்குறளைின மாாணபுகதழ!

இனனறும பராப்பர்தத! எாணமதாடகதய! நற்கணக்தக!

மனனுஞ் சிலமதபர! மணிதம கடலவதடதவத!

முனனும நிடனவதால் முடதாழ வதாழ்துவததம

22)   உாணணல், உாணணாடம, பரட்தல், பரடக்காடம, மதரிதல், மதரியாடம, 

பரிற்தல், பரிறவதாடம.

23)  இக்குறட்பராவதில் உ்ளை அணி எ்ட்துக்காட்்ட உவதடமயணி.  தபரால எனனும 

உவதம உதபு மடறுது வததவதது எ்ட்துக்காட்்ட உவதடம.

24)  பராதுகாப்பரான இடைெரககளக்குச மசல்தவதாம. மினசார தசடவதடய் 

துாணடப்தபராம. ஒத வதார்திற்கு் ததடவதயான உணவ, குடநீடரச 

தசகரி்துடவதப்தபராம

25)  அ. தததி, ஊர், வதிளைி்தல், கடதம, இப்பரடக்கு, உடறதமல் முகவதரி

ஆ. அனுப்புநர், மபரறுநர், ்யா, மபராத், இப்பரடக்கு, இடணப்பு, உடறதமல் 

முகவதரி.

26)  காட்டடை அழி்தால் காலன வததவதான

  காலமும மாறிப்தபராய் வதி்டதம

  காற்டற ேசமக்கும நிடலவதததம

  மாேசநீெரகிய வதாழவமபரற மரெரக் ந்டதவதாம

 மாணணின மாாணடபரக்  கா்தி்டதவதாம.

27)  அ. கடைமலனும ஆடடை உ்ட்திய நிலமமனும மபராணணுக்குப் பரரதகாணடைம 

முகமாக் திகழகிறது - அக்காணடை்தில் மதனனா்டம அதில் சிறுது 

வதிளைெரகும திராவதிடை நா்டம, பரிடற தபரானற மநற்றியாகவம அதில் இடைப்பரட்டை 

திலகமாகவம திகழகிறது. - அடன்து உலகமும இனபரம மபரறும வதடகயில் 

எல்லா் திடசயிலம புகழ மணக்குமபரட இதுத தமிழப்மபராணதண!  உன 

இளைடம் திற்டத வதியுது வதாழ்துவததம.

       மசுதமிதழ பரழடமக்குப் பரழடமயாய்் ததானறிய நறுெரகனிதய - 

பராாணடயன மகதளை! திதக்குறளைின மபரதடமதய - குமரிக்காணடை்தில் 

நிடல்து நினறு அரசாாணடை மாணணுலகப் தபரரரதச.

                          ( அல்லது )Pa
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       இனமசால் இனிதுடர்து வததக வததக என வதரதவதற்தறன - அதுத நீர் 

அளைி்து அமரசமசய்ததன - சிறிது  தநர்தில் உணவததுத  ற்பரா்ட 

மசய்ததாம - தடலவதாடழ இடலயில் அறுேசடவத அமுத்டத மாறிமாறி 

பரரிமாறிதனாம-  அவதரிடை்து புனனடகயுடைன உடரயாடதனாம - அவதடர 

வதிட்்ட அகலாமல் அவததடைதன இதுததாம - அவதர் வதிடடைமபரற்றுச 

மசல்லமதபராது வதாயில்வதடர மசனறு வதழியனுப்பரிதனாம

ஆ. முனனுடர

        மபராதகளடர

       முடவடர

                  ( அல்லது )

தகாபரல்லபுர்து மக்க் கடதப்பரகுதிடயக் மகாாண்ட அனனமய்யா பராணபு 

நலனகடளை வதிளைக்கி எுதியிதப்பரின மதிப்மபராண .

                         தயாரிப்பு :

                                            எஸ. மஜெயமசல்வதன, பரட்டைதாரி ஆசிரியர்

                                              தி.ஆ.தமனிடலப்பர்ளைி, திதவதிடடைமதுர்.

                                               மதாடைர்புக்கு - 9443740120
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