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பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் – இரண்டாம் இடடப்பருவத் ததர்வு - நவம்பர் 2022 
(திருவண்ணாமடை மாவட்டம்) 

பகுதி – I 
சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 
1 (ஈ) சிைப்பதிகாரம் 1 
2 (இ) வயடையும் உழடவயும் 1 
3 (அ) அகவற்பா 1 
4 (இ) கல், மரம், காடுதமடு www.tamizhchittu.blogspot.com 1 
5 (ஆ) மைர் 1 
6 தகாடடவயல் 1 
7 தி.தசா.தவணுதகாபால் 1 

பகுதி – II            பிரிவு - 1 
எடவதயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும். 
8 அரசர்களின் வரைாற்டையும் புகடழயும் காைம் கடந்து நிடைத்து இருப்பதற்கு. 2 
9 தம்டமவிட வலிடம குடைந்தாதராடு தபார் தசய்யக்கூடாது. 2 
10 வாடக பூ 2 
11 அரசனின் ஆட்சிக்குத் துடணபுரிந்தது. 

உடையூரிலிருந்த அடவயம் தனிச்சிைப்பு தபற்ைது. 
மதுடரயிலிருந்த அடவயம் துைாக்தகால் தபான்று நடுநிடைமிக்கது. 

2 

பிரிவு - 2 
எடவதயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும். 
12 படக நாட்டின் ஆநிடரகடைக் கவர்தல். 2 
13 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 

நாடை நான் முதைாகதாக வரப்தபாகிதைன். 
வைவன் முன்னுக்குப்பின்னாக தபசுகிைான். 

 
2 

14 (தபாருத்தமாக சரியாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 2 
15 சணல் 2 

பகுதி – III 
எடவதயனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும். 
16 உடர என்பது தபசும் தமாழியின் ஓட்டம். இதடனச் தசய்யுைாகிய வயலில் பாய்ச்சுவது  

உடரப்பாட்டு மடட. சிைப்பதிகாரம் இதில் அடமந்தது. 3 

17 தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் 
மாசுஅறு முத்தும் மணியும் தபான்னும் 
அருங்கை தவறுக்டகதயாடு அைந்துகடட அறியா 
வைம்தடை மயங்கிய நனந்தடை மறுகும்; 

3 

18 ♦ அகவல ோசை பெற்று வரும். 
♦ நோன்கு சீர்கசைப் பெற்று வரும். 
♦ ஈரசைச்சீர் மிகுதியோகவும் கோய்ச்சீர் குசைவோகவும் ெயின்று வரும். 
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♦ ஆசிரியத்தசை மிகுதியோகவும் பவண்டசை, கலித்தசை விரவியும் வரும். 
♦ மூன்று அடி முதல் எழுதுெவர் மனநிச க்லகற்ெ அடிகள் அசமயும். 
♦ ஈற்ைசை ஏகோரத்தில் முடித்தல் சிைப்பு. 

(அல்ைது) 
➢  தவண்பா - தசப்பல் ஓடச (இருவர் உடரயாடுவது தபான்ை ஓடச)  
➢  ஆசிரியப்பா - அகவல் ஓடச (தசாற்தபாழியாற்றுவது தபான்ை ஓடச)  
➢  கலிப்பா - துள்ைல் ஓடச (கன்று துள்ளிைாற்தபாை சீரில் துள்ளி வரும் ஓடச)  
➢ வஞ்சிப்பா -  தூங்கல் ஓடச (சீர் ததாறும் துள்ைாது தூங்கி வரும் ஓடச)  

பகுதி – IV 
எடவதயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடட தருக. 
19 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 

திருவண்ணாமடை, அரசு தமல்நிடைப் பள்ளியில் 15.11.2022 தசவ்வாய் அன்று தமிழ் 
மன்ைம் ததாடக்கவிழா பள்ளி வைாகத்தில் சிைப்பாக நடடதபற்ைது. 
தமிழ்மன்ை மாணவத் தடைவர் விழாவிற்கு வந்ததாடர வரதவற்றுப் தபசினார். 
பள்ளியின் தடைடமயாசிரியர் அவர்கள் சிைப்புடர ஆற்றினார். 
பள்ளியின் தமிழாசிரியர் தமிழ் மன்ை தசயல்பாடுகள் குறித்து விரிவாக 
எடுத்துடரத்தார்.                    www.tamizhchittu.blogspot.com 
விழாவில் சிைப்பு விருந்தினராக கைந்து தகாண்ட கவிஞர் இன்சுடவ தமிழின் 
சிைப்புகள் குறித்து உடரயாற்றினார். 
மாணவர்களின் கடைநிகழ்ச்சிகள் சிைப்பாக நடடதபற்ைன. 
இறுதியாக தமிழ் மன்ை மாணவச் தசயைர் நன்றியுடர நவின்ைார். 
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20 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
விடுநர் 
 ஊர்ப் பெோதுமக்கள், 
 10, ெோரதியோர் பதரு, 
 தவங்கிக்கால், 
 திருவண்ணோமச  மோவட்டம் - 606 752. 
பெறுநர் 
 மின்வோரிய அலுவ ர், 
 மின்வோரிய அலுவ கம், 
 திருவண்ணோமச . 
மதிப்பிற்குரிய ஐயோ, 
 பெோருள்: பதரு மின்விைக்குகசைச் ைரிபைய்ய லவண்டுதல் ைோர்பு. 
 வணக்கம். எங்கள் பதருவில் சுமோர் நூறு குடும்ெங்கள் உள்ைன. எங்கள் 
பதருவிலுள்ை மின்விைக்குகள் அசனத்தும் ெழுதசடந்துள்ைன. எனலவ, ஐயோ 
அவர்கள் தசயகூர்ந்து எங்கள் பதருவில் ெழுதசடந்துள்ை மின்விைக்குகசைச் 
ைரிபைய்து தருமாறு ெணிவுடன் லகட்டுக்பகோள்கிலைோம். 
 
இடம் : திருவண்ணாமடை,      இப்ெடிக்கு, 
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நோள்   : 15.11.2022.           ஊர்ப் பெோதுமக்கள். 
உசைலமல் முகவரி 
பெறுநர், 
 மின்வோரிய அலுவ ர், 
 மின்வோரிய அலுவ கம், 
 திருவண்ணோமச . 

21 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
அணிதவாம்! அணிதவாம்! தடைக்கவசம் அணிதவாம்! 
மதிப்தபாம்! மதிப்தபாம்! சாடை விதிகடை மதிப்தபாம்! 
அதிதவகம் ஆபத்தில் முடியும். 
தசல்தபான் தவிர்ப்பீர்! கூப்பிடுவது எமனாக கூட இருக்கைாம்! 
வடைவில் முந்தாதத!                            www.tamizhchittu.blogspot.com 
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22 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
நான் சமீபத்தில் அமரர் கல்கி எழுதிய ‘தபான்னியின் தசல்வன்’ என்னும் நாவடைப் 
படித்ததன். 
1951 களில் வார இதழ்களில் ததாடராக தவளிவந்த இந்நாவடை புத்தகமாகப் 
படிக்கும்தபாது சிைப்பாக உள்ைது. தசாழ மன்னர்கடைப் பற்றி இந்நாவல் கூறுகிைது. 
தமலும் இந்நாவல் மூைம் தசாழர்காை நாகரிகங்கள், ஆட்சிமுடை, பழக்கவழக்கங்கள் 
முதலியவற்டை அறிந்துதகாள்ை முடிகிைது. 
மிகச் சிைப்பான வருணடனகளுடன் கடத பரபரப்பாகவும் எதிர்பாராத 
திருப்பங்களுடன் நகர்வதால் ததாடர்ந்து படிப்பதற்கு ஆர்வத்டத ஏற்படுத்துகிைது. 
பண்டடய தசாழர்காைத்திற்தக தசன்ை அனுபவத்டத கல்கி நமக்குத் தந்துள்ைார். 

4 

எடவதயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும். 
23 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 

பகோடு எனக் லகட்டவனுக்கு 
பகோடுப்லென் எனக் பகோடுத்தலெோது 
தடுப்லென் எனத் தசட லெோட்டோல்  
தருமம் எப்ெடி தசைத்லதோங்கும்! 

7 

24 பெருங்குைத்து கோத ோல் நடந்த பெருவழி  
கோவிரிப்பூம்ெட்டினத்தில் இருந்து கண்ணகியும் லகோவைனும் உசையூர் மற்றும் 
திருவரங்கம் வழியோக பகோடும்ெோளூர் என்னும் இடத்சத அசடந்தனர். பதன்னவன் 
சிறுமச யில் வ ப்ெக்கம் வழியோகச் பைன்ைோள் மதுசரசய அசடய ோம். 
சிறுமச யின் இடப்ெக்க வழியோகச் பைன்ைோல் திருமோல்குன்ைம் (அழகர் மடை) 
வழியோக மதுசர பைல்  ோம். இவ்விரண்டுக்கும் இசடப்ெட்ட வழியில் லைோச கள் 
மிகுந்த ஊர்களும் கோடுகளும் உள்ைன. அவ்வழியோக பைன்ைோல் மூன்று வழிகளும் 
ைந்திக்கும் மதுசர பெருவழிசய அசடந்து மதுசர பைல்  ோம். லகோவ சனயும் 
கண்ணகிசயயும் கவுந்தியடிகள் இசடப்ெட்ட வழியில லய அசைத்துச் பைன்ைோர். 
மதுசரயில் கணவசன இைந்த கண்ணகி மதுசரயிலிருந்து சவசகயின் பதன்கசர 
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வழியோக பநடுதவல்குன்ைம் (சுருளிமச ) பைன்று லவங்சகக் கோனல் என்னும் 
இடத்சத அசடந்தோள். 

25 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
எம்.எஸ்.சுப்புைட்சுமி 
மதுடர சண்முகவடிவு சுப்புைட்சுமி. ஐந்தாம் வகுப்பு வடர மட்டும் படித்திருந்தாலும் 
பதிதனழு வயதில் தசன்டன மியூசிக் அகாததமியில் கச்தசரி நடத்தி அடனவரது 
பாராட்டடயும் தபற்ைவர். இவர் பாடிய ‘காற்றினிதை வரும் கீதம்’ என்னும் பாடல் மிகவும் 
புகழ் தபற்ைது. ‘இடசப் தபரரசி’ என்று தநருவால் அடழக்கப்பட்டவர். காந்தியடிகள் 
முன் ‘இரகுபதி இராகவ இராஜராம்’ என்னும் பாடடைப் பாடி பாராட்டுப்தபற்ைவர். இவர் 
ஐ.நா சடபயில் பாடியது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ், ததலுங்கு, கன்னடம், மடையாைம், 
சமஸ்கிருதம், இந்தி, மராத்தி, குஜராத்தி ஆகிய தமாழிகளில் பாடியுள்ைார். இவர் பை 
உயரிய விருதுகடைப் தபற்றுள்ைார். இந்தியா, மிக உயரிய விருதான ‘இந்திய மாமணி’ 
விருதளித்து சிைப்பித்துள்ைது.                    www.tamizhchittu.blogspot.com 
பாைசரஸ்வதி 
கி.பி 20 -ஆம் நூற்ைாண்டின் ததாடக்கத்தில் ஆடுவது கீழ்டமயானதாக கருதப்பட்டது. 
இவர் அந்த நிடைடய மாற்றியவர். இவருடடய அரங்தகற்ைம் தனது ஏழு வயதில் 
காஞ்சிபுரத்தில் ததாடங்கியது. பதிடனந்து வயதில் தசன்டனயிலுள்ை சங்கீத சமாஜம் 
அரங்கில் இவரின் ஆடல் நிகழ்ச்சி நடடதபற்ைது. பண்டிட் இரவிசங்கர் அவர்கள் 
தபரிதும் பாராட்டினார். நாட்டுப்பண்ணான ‘ஜனகணமன’ பாட்டிற்கு 
தமய்ப்பாடுகதைாடு நடனமாடினார். கல்கத்தா மற்றும் காசியில் நடந்த அடனத்திந்திய 
இடச மாநாட்டில் பங்தகற்று பாராட்டுப் தபற்ைவர். ஐதராப்பா, அதமரிக்கா முதலிய 
நாடுகளில் நடன நிகழ்ச்சிகளில் பங்தகற்று பரதநாட்டியக் கடைடய உைகறியச் 
தசய்தவர். இந்திய அரசின் தாமடரச் தசவ்வணி விருது தபற்ைவர். 
இராஜம் கிருஷ்ணன் 
எளிய குடும்பத்தில் பிைந்து இைக்கியவாதியாக உயர்ந்தவர். தமிழில் எழுதிய 
தபண்களில் முதன்முதலில் கைத்திற்குச் தசன்று தசய்திகடைத் திரட்டி கடதகள் 
எழுதியவர். தவருக்கு நீர் என்னும் புதினத்திற்காக சாகித்திய அகாததமி விருது தபற்ை 
முதல் தபண் எழுத்தாைர். ‘பாஞ்சாலி சபதம் பாடிய பாரதி’ என்னும் பாரதியின் 
வரைாற்றுப் புதினம் அடனவராலும் பாராட்டப்தபற்ை ஒன்ைாகும். கரிப்பு மணிகள், 
குறிஞ்சித்ததன், தசற்றில் மனிதர்கள் முதலிய நூல்கள் மிகவும் புகழ்தபற்ைடவ ஆகும். 
எழுத்துகளில் தநர்டமயான சினம், அைச்சீற்ைம் இருக்கதவண்டும் என்பது இவரது 
தவண்டுதகாைாகும்.  
கிருஷ்ணம்மாள் தஜகந்நாதன் 
நாட்டின் விடுதடைக்கு முன்பு கல்வி மறுக்கப்பட்ட காைத்தில் தபாராடிக் கல்விடயக் 
கற்ை மதுடரடயச் தசர்ந்த முதல் பட்டதாரிப் தபண். காந்தியச் சிந்தடனயில் 
கவரப்பட்டவர்.  ஒத்துடழயாடம இயக்கம், சட்ட மறுப்பு இயக்கம், தவள்டையதன 
தவளிதயறு இயக்கம் ஆகியவற்றில் பங்குதபற்ைார். உழுபவருக்தக நிை உரிடம 
இயக்கம் ததாடங்கி தவைாண்டம இல்ைாத காைத்திலும் உழவருக்கு வருமானம் 
கிடடக்க ஏற்பாடு தசய்தார். இந்திய அரசின் தாமடரத்திரு விருடதப் தபற்ைவர். 
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சின்னப்பிள்டை                                   www.tamizhchittu.blogspot.com 
பள்ளிச் தசன்று பாடம் படிக்காவிட்டாலும் பட்டறிவால் அடனத்டதயும் 
கற்றுக்தகாண்டவர். இவர் விவசாய நிைங்கடைக் குத்தடகக்கு எடுத்து நடவு, கடை 
எடுத்தல், அறுவடட என தபண்கள் குழு அடமத்து உடழத்தவர். வயதானவர்கள் 
மற்றும் மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கு குழு மூைம் உதவி தசய்தார். பத்துப்தபதராடு 
ஆரம்பித்த கைஞ்சியம் என்னும் மகளிர் குழு இன்று பை இைட்சம் தபதராடு இயங்கி 
வருகிைது. நடுவண் அரசின் ‘தபண் ஆற்ைல் விருது’ இவருக்கு வழங்கப்பட்டது.  

26 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
மோணவர்கைோகிய நீங்கள்தோன் இத்லதைத்தின் தூண்கள். வருங்கோ த்சத ஆட்சி 
பைய்யப் லெோகின்ை அரைர்கள். ஒரு நோட்டின் எதிர்கோ மோனது வகுப்ெசையில்தோன் 
நிர்ணயிக்கப்ெடுகிைது. ெள்ளிப்ெருவத்தில லய சுதந்திர தின விைோ, குடியரசு தின விைோ, 
கோந்தி பெயந்தி விைோ, பகோடி நோள் விைோ லெோன்ை விைோக்கள் மூ ம் நோம் விடுதச ப் 
லெோரோட்ட வர ோற்சை அறிந்து பகோள்ை ோம்.  
 சுதந்திரம் எனது பிைப்புரிசம அசத அசடந்லத தீருலவோம் என்று ஆர்ப்ெரித்த 
உள்ைங்கள் அடக்கப்ெட்ட வர ோறு நீண்டு பநடியதோக உள்ைது. விடுதச ப் 
லெோரோட்டக் கோ த்தில் உப்புச் ைத்தியோகிரகம், தவள்சையலன பவளிலயறு இயக்கம், 
ஒத்துசையோசம இயக்கம் லெோன்ை ெல்லவறு லெோரோட்ட நிகழ்வுகைோல் நோம் சுதந்திரம் 
பெற்லைோம் என்ெசத உணர லவண்டும். 
 இன்சைய மோணவர்கைோகிய நீங்கள் நம் நோட்டின் வைர்ச்சிக்கு தசடயோக 
இருக்கக்கூடிய சகயூட்டு, ஊைல் ஆகியவற்சைத் தடுக்க முயற்சிக்க லவண்டும். 
நன்முசையில் கல்வி கற்று ெல்லவறு உயர்ெதவிகசை வகிக்க லவண்டும். 
அப்லெோதுதோன் நோடோனது ெல்துசையில் முன்லனறும். ைோதி, மத, இன லவறுெோடின்றி 
அசனவரும் இந்தியர் என்ை உணர்லவோடு ஒற்றுசமயோக நம் நோட்டிற்குப் ெோடுெட 
லவண்டும். 
 மோணவர்கள் ெள்ளிப் ெருவத்தில லய லதசிய மோணவர்ப் ெசட, ெசுசமப் ெசட, 
இைஞ்பைஞ்சிலுசவச் ைங்கம், ைோரண ைோரணியர் இயக்கம் லெோன்ை பையல்ெோடுகளில் 
தன்சனயும் இசணத்துக்பகோண்டு நோட்டின் வைர்ச்சிக்குப் ெோடுெட லவண்டும். 
 என் இந்திய லதைமிது, இரத்தம் சிந்திய லதைமிது,  கோந்தி மகோன் வோழ்ந்த 
புண்ணிய லதைமிது என்ெசத உணர்ந்து இன்சைய மோணவர்கைோகிய நீங்கள் வைமோன 
ெோரதம் உருவோகப் ெோடுெடுங்கள். 
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