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                        அரரையாண்டுத் ததேர்வு -2022, தேஞ்சாவூர் மாவட்டம

                                  10 ஆம வகுப் - தேமிழ      விரடகககுுப்.

1) ரகைமமாறு கைரதோம் அகம சசயவதம

2) கைட் நீர் ஆவியாகை ம தமகைமாதே்

3) தேரலையி் கை் சமுப்தம

4) இலைா

5) மணிவரகை

6) உரவகைம

7) தே மருப்தே மயும தே மரத்தேணியும

8) தேளரைுப ்ிரணத்தோ்

9) சசயற்ரகை நண்ணகுவு

10) மன்னன, இரகவன

11) நற்குரண

12) கைீரைந்ரதேயார்

13) அடுககத்சதோடர்

14) அகுவிய் சசயதே ம

15) வா்னம, த்சரைால, யுகைம

16)   அனகாடம சசங்கைற்கைரளத் தேரலையி் சமககம சுத்தோளின வாழவு 

தேரலைககை்னதம எனகை மகார்.

17) அ.உலைகைத்தே மதலைதய ஒர சமாழிககைாகை உலைகை மாநாடு நடத்தே மய மதே் நாடு எதம ?

       ஆ. எந்ந மலைத்தேவர் ்ாணர்கைரள வரைதவற்றுக கழம்ம மீனகைகுயும சகைாடுத்தே்னர்
?

18)     அகம கூறும மனகங்கைகள அரைச்னின அகசநகு ஆட்சுககத் தமரண்ரைிந்தே்ன. 

அகம கூறு அரவயம ்ற்கு, அகம அகககைண்ட சநகுமான அரவயம எனகை மகதம 

்கநானூறு.
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19)     அரைசர்கைகள தேங்கைகள வரைலைாற்ரகயும ச்ரரமரயயும கைாலைம கைடந்தமம ந மரலைககை 

விரம்ி்னர்.அதேற்கைாகைதவ சமயகைீர்த்தே ம ்ாடி்னர்.

20)  1. சசயற்ரகை நண்ணகுவா் இயங்கம த்ாககவரைத்தம ஊர்தே மகைகள.

2. தநாயாளிகைளுகக மரத்தேதமவம சசயயும இயந்தே மரை ம்னிதேர்கைகள.

21)  சசயற்ரகை அகுந்தேக கைரடத்தமம உலைகைத்தம 

        தே மயற்ரகை அகுந்தம சசய்.

22) அ.ஏழாம தவற்றுரமத் சதோரகை . மரலைவாழவார் இயற்ரகைதயாடு இரயந்தம 

வாழகை மனக்னர்.

   ஆ. உவரமத்சதோரகை. மகைத்தே மற்க அழக தசர்ுப்தம மத்தமுப்ற்கைதள.

23) அகு+ ய+ ஆ+ ஏன , அகு- ்கதே ம.   ய - சந்தே ம   ஆ- எதே மர்மரக இரடந மரலை ்ணர்ந்தம 

சகைட்டதம     ஏன- தேனரமஒரரம விர்னமற்று விகதே ம.

24) அ. ்தமரவ                ஆ. உதேரகை

25) அ. கைற்க்                   ஆ. எழுத்தம

26) அ. ்ண்்ாட்டு விழுமியங்கைகள                            ஆ. ்ண்ரடய இலைககை மயம

27) இ்னிரமயா்ன வாழகரகைுப ்யணதம தவறு்ட்ட ்ாடங்கைரளக கைற்றுத் 

தேரகை மகதம.

28) சுறுதமளியும , சு்சலைனக கைாற்றும

29)    இளம ்யிர் வளர்ந்தம மதே மர்ந்தம சந்மணிகைரளக கைாணும மனத்ன 

மரழத்தமளி இ்லைாம் ்யிர் வாடிக கைாயந்தமவிட்டரதேுப த்ாலை, நானும இுபத்ாதம 

என தோரய இழந்தம வாடுகை மனதகன எனறு கைரரணயன கூகுயததே உவரம 

உணர்த்தமம கைரத்தம.

30 ) அ. தே மருப்ாதே மரைிுப்லியர் ஞா்னியரைடிகைளிடம

        ஆ. அமமார்னுப்ாட்கைகள , சுத்தேர் ்ாட்கைகள, சசாற்ச்ாழிவுகைகள மலைம

        இ. தகைகளவி ஞா்னத்ரதேுப ச்றுவதே மன மலைம ஈடுசசயதோர்.

31) வாரங்கைகள,   அமரங்கைகள,    நலைமாகை இரககை மகீர்கைளா,  வீட்டி் உகளளவர்கைகள 

நலைமா? , ்ழரைசம அரந்தமங்கைகள, உணவு உண்டு சச்லுங்கைகள.
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32)  இரைுப்வர் ந மரலைகைண்டு , இகைழந்தம ஏள்னம சசயயாம் ச்ாரகள 

சகைாடுுப்வரரைக கைண்டா் இரைுப்வரைின உகளளத்தே மன உகளதள மகை மழ்சசு ச்ாங்கம 

எனகை மகார்.

33)  ்ாசவர்        -    சவற்குரலை வணிகைர்

       வாசவர்        -   நறுமணுபச்ாரகள விற்த்ார்

       ்்ந மண விரலைஞர் - இரக்சசுகைகள விற்த்ார்

       யமணர்     -   உுப் வணிகைர்

34)  நவமணி வடகக யி்த்ா்

             ந்லைகுப ்டரலைுப பட்டும

        தேவமணி மார்்ன சசான்ன

             தேன்னிரசகக இரசகைகள ்ாடத்

        தமவமணி மரைங்கைகள ததோறும

               தமணர்அணி்ச சர்னகைகள ததோறும

       உவமணி கைா்னமசகைா் எனறு

              ஒலத்தம அழுவ த்ானதக.

35) வி்னா ஆறு வரகைுப்டும. அகுவி்னா, அகுயாவி்னா, ஐயவி்னா, சகைாள் வி்னா, 

சகைாரட வி்னா, ஏவ் வி்னா.

36)  எவ்வரகைுப்ட்ட ச்ாரளாகை இரந்தோலும இயற்ரகையி் அரமந்தே அதேன 

உண்ரமயா்ன இய்்த் தேனரமயிர்னக தகைட்்வர்கைளின ம்னம மகை மழுமாறு உரைிய 

சசாற்கைரள அரமத்தமுப ்ாடுவதம தேனரமயணியாகம.

எ-கைா     சமயயிற் ச்ாடியும விரைிந்தே கைரங்கழலும

                ரகையி் தே்னி்சசுலைம்ம கைண்ணீரம - ரவரயக தகைான

                 கைண்ட்னதவ ததோற்கான, அககைாரைிரகைதேன சசாற்சசவியி்

                 உண்ட்னதவ ததோற்கான உயிர்.

37)  கைரமம               -    ந மரரை, தநர்              - ்ளிமா

        சுரதேயாம்    -   ந மரரை, தநர், தநர்     - ்ளிமாங்கைாய
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        கைண்தணாட     -   தநர், தநர், தநர்        - ததேமாங்கைாய

        வ்லைார்க         -    தநர், தநர்                 -  ததேமா

        கரைிரம              -    ந மரரை, தநர்             -  ்ளிமா

        உரடத்தே மவ்       -   ந மரரை, தநர்             - ்ளிமா

        வுலைக                   - ந மரரை, தநர்.             - ்ிகுப்.

38) அ.

       தேமிழ - இய், இரச, நாடகைம ஆகை மய மத்தேமிழ

                      மதே், இரட, கைரட ஆகை மய ம்சசங்கைம

             ஐமச்ரங்கைாுப்ியங்கைகள

            சங்கைுப ்லைரகையிலரந்தம சங்கைுப்லைவர்கைகள ்ாதமகைாத்தே்னர்.

கைட் - மத்தே மர்ன அமிழந்தம எடுத்தே், மனறு வரகையா்ன சங்ககைகள தேரதே், 

              மிகதே மயா்ன வணிகைக கைுப்்கைகள, நீரைரலைரயத் தேடுத்தம ந மறுத்தே ம, சங்கை மர்னக

              கைாத்தே்.

ஆ)  தே மரவடியி் அணிந்தே சுறு சசமச்ான கை மண்கை மணிகைதளாடு சுலைம்ம தசர்ந்தம 

ஆடட்டும. இரடயி் அரரைஞாண் மணிதயாடு அரரைவடங்கைகள ஆடட்டும.

சதோந்தே மயுடன சுறுவயிறு சரைிந்தோடட்டும. சநற்குயி் விளங்ககை மனக ச்ாட்டுடன 

சட்டி ்தே மந்தோடட்டும. கைாதே மன கரழகைகள அரசந்தோடட்டும. சதோனரமயா்ன 

ரவத்தே மயநாதே்ரைியி் எழுந்தேரளிய மரகைத்ன! சசங்கைீரரை ஆடுகை.

39) அ.

      அனுுப்நர் :

                    வி. கைார்த்தே மக,

                    18, கைண்தே ம நகைர்,

                     அஅஅஅஅ.

ச்றுநர் : 

                  நாளிதேழ ஆசுரைியர்,

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


                  தே ம்னமணி நாளிதேழ,

                  சசனர்ன

ஐயா,

           ச்ாரகள : ச்ாங்கை் மலைரைி் கைட்டுரரை சவளியிட தவண்டி கைடிதேம.

            வணககைம நான அஅஅஅஅ  கைண்தே ம நகைரைி் வசுத்தம வரகை மதகன. தோங்கைகள 

இதேழி் சவளிவந்தே விளம்ரைத்ரதேுப ்ார்த்ததேன.அதே ம் ககுுப்ிட்டவாறு, உழவுத் 

சதோழிலுகக வந்தேரண சசயதவாம எனக தேரலைுப்ி் கைட்டுரரை அனுுப்ியுகளதளன. 

அதேர்னுப ச்ாங்கை் மலைரைி் சவளியிட தவண்டுமாய ்ணிவுடன தவண்டுகை மதகன.

                                                                                                                                              இுப்டிகக

                                                                                                                                             வி.கைார்த்தே மக.  

இரணுப் : கைட்டுரரை

உரகதம் மகைவரைி :

 ச்றுநர் : 

                  நாளிதேழ ஆசுரைியர்,

                  தே ம்னமணி நாளிதேழ,

                  சசனர்ன.

40) ்டம உணர்த்தமம கைரத்தம

     இனரகய தே மகனத்சு மாந்தேரரை மதமசகைலும்ி்லைாதேவ்னாகை

    மாற்கு வரகை மகதம. நமரம விரைட்டும சாட்ரடரய அதேன ரகையி்

    சகைாடுத்தமவிட்டு அடிரமகைளாகை மாகுவிட்தடாம.

    வாழகரகை எனும மதமகை ம் அரதே ஏற்கு்ச சவாரைி சசயகை மதகாம.

    ம்னிதேத்ன தயாசு, தே மகனத்சு ்யன்ாட்ரடக கரக.

41) 

         ச்யர்                    :    அரண்சமாழி

        தேந்ரதே ச்யர்     :  சவற்கு்சசச்வன
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        ்ிகந்தே ததேதே ம.       : 16-3-2008

       ்டிுப்                      :  ்த்தோம வகுப்

        மகைவரைி                  : 07, ்ாரைதே மயார் சதேர

    ்டித்தே ்களளி.         : அரைசதம் ந மரலைுப்களளி, சசனர்ன

ச்ற்க மதே முபச்ண் : 490/500.

42) ச்ாய சசா்லைககூடாதம. ஏரழகைளுகக உதேவ தவண்டும. ச்ரைிதயார்கைரள 

மதே மககை தவண்டும. நனகாகைுப ்டிககை தவண்டும. ்ிகர் ச்ாரகளகைரள எடுககைக 

கூடாதம. ந்லை நண்்ர்கைளுடன ்ழகை தவண்டும. தேயீவர்கைளுடன தசரைககூடாதம.

43) அ. தநாககைமினகு அகம சசயவதம தமனரம தேரம - ஏணி்சதசரைி மடதமாசுயார்.-  

இமரமயி் அகம சசயவதேன ்யன மறுரமயி் கை மரடககம - வணிகை 

எண்ணத்ததோடு உதேவி சசயவதம அகமாகைாதம.

கற்கங்கைரள அகத்தே மன அடிுப்ரடயி் ஆரைாயந்தம தேண்டர்ன வழங்கை தவண்டும 

எனகை மகார் ஊனச்ாதே முப ்சங்கரடயார் - வாயரமதய சுகந்தே அகம - 

வாயரமரயக கைரடுப்ிடிககம அரைரசதய மககைகள விரம்கை மனக்னர்.- ்ிகரகக 

உதேவுதேதலை சுகந்தே அகம - தமலைாகதகைா் த்ாலை நடுந மரலை மிககை அரவயங்கைகள 

மதமரரையி் இரந்தே்ன.- இவ்வாறு சங்கை இலைககை மயங்கைகள கைாட்டும அகங்கைகள 

இனரகககம ததேரவதய.

ஆ) 

     மனனுரரை - தநாயகுதே் - ஐயம த்ாககம இயந்தே மரை ம்னிதேன - உற்க உதேவியாளர்

- கழந்ரதே ்ரைாமரைிுப் - ச்ுப்ர் - தேயீரணுப் - வாடிகரகையாளர் தசரவ - 

தோ்னியங்கை ம வாகை்னம - மடிவுரரை.

44) அ.

     மனனுரரை - தோய தேந்ரதேரய இழந்தம ஆதேரைவற்று இரககம குப்சாமி - தோய 

மாமன வீட்டி் தேங்கை மயிரத்தே் - வயிற்று வலயா் உரழககை இயலைவி்ரலை-  

விரைட்டியடிககைுப்ட் - சுத்தே மரயத் ததேடி சசனர்ன வரதே் - அங்கம ஆதேரைவு 

இ்ரலை- அவர்ன அரைச ஆஸ்த்தே மரைியி் தசர்த்தே் - உயிர்கைகள எவ்வளவு 

தமலைா்னதம .அரதே வீரைுப்ன த்ா் தநசுககைக கைற்றுகசகைாகளள தவண்டும என்ரதே 

உணர்ந்தோர்கைகள.

ஆ) மனனுரரை, ச்ாரளுரரை, மடிவுரரை.

45) அ
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   அரைசுபச்ாரட்கைாட்சு - அரமுப் - தவளாண்ரம ,கை்வி, ரகைவிர்னுப ச்ாரகள 

அரைங்ககைகள அவற்குன சுகுப்கைகள- விரளயாட்டுுப ச்ாரட்கைகள, ச்ாழுதமத்ாகக 

கைாட்சுககூடங்கைகள- ச்ாரட்கைாட்சுயா் விரளயும நனரமகைகள .

ஆ)

     உழுவுத் சதோழிலன தமனரம - உழவுத்சதோழி் ககுத்தே தே மரவகளளுவரைின 

கைரத்தம - உழுவார் உலைகைத்தோர்கக ஆணி - உழவினகு உயிர்கைகள இ்ரலை- உழவுத் 

சதோழிலன இனகுயரமயாரம - உழவுத் சதோழிரலை தமம்டுத்தே் - உழவர்கைரள 

மதே மத்தே் - உழதவ உயிர்.

      தேயாரைிுப் :

                       எஸ. சஜெயசச்வன

                       ்ட்டதோரைி ஆசுரைியர் ( தேமிழ )

                       தே ம.ஆ.தம்னிரலைுப்களளி, தே மரவிரடமரதூர்.

                       சதோடர்்கக : 9443740120
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