
தமிழ் அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் - 2022 

 S.SHABAN          ______ 

பத்தாம் வகுப்பு 
                      தமிழ்                    பதிவு 
                                                               எண்: 

நேரம்: 3.00 மணி                                                                                                                                                                           மதிப்பெண்கள் : 100                                                                                                                                             

அறிவுரைகள் : 1)    அரைத்து விைாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளைவா என்பரை சரிபார்த்து ககாள்ளவும். 

                                

குறிப்புகள்      :  (I)   இவ்விைாத்ைாள் நான்கு பகுதிகரள ககாண்டுள்ளது. 

                                               (II) விரைகள் கைளிவாகவும், குறித்ை அளவிைைாகவும் கசாந்ை நரையில் அரைைல் வவண்டும். 

 

பகுதி - I 
(மதிப்பபண்கள் : 15) 

குறிப்பு      :    I)   அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரனயளிக்கவும்:       

II)   ககாடுக்கப்பட்ட நான்கு விரடகளில் மிகவும் ஏற்புரடய விரடயிரனத் ததர்ந்கதடுத்துக்   
     குறியீட்டுடன் விரடயிரனயும் தேர்த்து எழுதவும்.                                                            15 x 1 = 15 

1. நேர்க்கடலை, மிளகாய் ேிலத, மாங்பகாட்லட ஆகியேற்லைக் குைிக்கும் ெயிர்ேலக. 

         அ) குலை ேலக        ஆ) மணி ேலக         இ) பகாழுந்து ேலக       ஈ) இலை ேலக 

2 "ொடுஇமிழ் ெனிக்கடல் ெருகி" என்னும் முல்லைப்ொட்டு அடி உணர்த்தும் அைிேியல் பெய்தி யாது? 

அ) கடல் ேீர் ஆேியாகி நமகமாதல்                                            ஆ) கடல் ேீர் குளிர்ச்ெி அலடதல் 

இ) கடல் ேீர் ஒைித்தல்                                                                          ஈ) கடல் ேீர் பகாந்தளித்தல் 

3. இவ்ோக்கியத்தில் உள்ள ெிலைலய ேீக்குக. 

அ) என் மணம் இகல்ந்தால் இைந்து ேிடாது !         ஆ) இகழ்ந்தால் என் மணம் இைந்துேிடாது !  

இ) இரந்து ேிடாது என் மனம்  இகழ்ந்தால் !             ஈ) இகழ்ந்தால் என் மனம் இைந்துேிடாது ! 
4. ொடி மகிழ்ந்தனர் - இத்பதாடர்........... 
        அ) ேிளித்பதாடர்          ஆ) எழுோய்த் பதாடர்                  இ) பெயபரச்ெத்பதாடர்        ஈ) அடுக்குத்பதாடர்   

5. 'உனதருநள ொர்ப்ென் அடிநயநன' - யாரிடம் யார் கூைியது? 

         அ) குைநெகராழ்ோரிடம் இலைேன்                                           ஆ) இலைேனிடம் குைநெகராழ்ோர் 

         இ) மருத்துேரிடம் நோயாளி                                                             ஈ) நோயாளியிடம் மருத்துேர் 

6. ”இங்கு ேகரப் நெருந்து ேிற்குமா?” என்று ேைிப்நொக்கர் நகட்டது ............ ேினா. 
         “அநதா, அங்நக ேிற்கும்.” என்று மற்பைாருேர் கூைியது .......... ேிலட. 
          அ) ஐயேினா, ேினா எதிர் ேினாதல்                                         ஆ)   அைிேினா, மலை ேிலட 

           இ) அைியா ேினா, சுட்டு ேிலட                                                     ஈ) பகாளல் ேினா, இனபமாைி ேிலட 

7.  குளிர் காைத்லதப் பொழுதாகக் பகாண்ட ேிைங்கள் .............. 
          அ) முல்லை, குைிஞ்ெி, மருத ேிைங்கள்                                       ஆ) குைிஞ்ெி, ொலை, பேய்தல் ேிைங்கள் 

          இ) குைிஞ்ெி, மருதம், பேய்தல் ேிைங்கள்                                      ஈ) மருதம், பேய்தல், ொலை ேிைங்கள் 

8. "இேள் தலையில் எழுதியநதா  கற்காைம்தான் எப்நொதும் ..." - இவ்ேடிகளில் கற்காைம் என்ெது - 

அ) தலைேிதி       ஆ) ெலைய காைம்   இ) ஏழ்லம             ஈ) தலையில் கல் சுமப்ெது 

9. ெிைப்ெதிகாரத்திலும் மணிநமகலையிலும் அலமந்த ொேினம் .......... 
          அ) அகேற்ொ             ஆ) பேண்ொ                             இ) ேஞ்ெிப்ொ            ஈ) கைிப்ொ 

10. கல்ேி இல்ைாத பெண் எந்த ேிைத்திற்குச் ெமமானேர்கள் ............. 
அ) கைனி        ஆ) முல்லை ேிைம்   இ) ொலை ேிைம்      ஈ) களர் ேிைம் 

பாடலைப்படித்து பின்வரும் வினாக்களுக்கு  விலட தருக. 

கண்ணுள் ேிலனஞரும் மண்ணடீ்டு ஆளரும் 

பொன்பெய் பகால்ைரும் ேன்கைம் தருேரும் 

துன்ன காரரும் நதாைின் துன்னரும் 

கிைியினும் கிலடயினும் பதாைில்ெை பெருக்கிப். 
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11. இப்ொடைின் ஆெிரியர்…………………… 

 அ) ோகூர்ரூமி           ஆ)  ேரீமாமுனிேர்     இ)  இளங்நகாேடிகள்              ஈ)  கு.ெ.ராஜநகாொைன் 

12. இப்ொடைில் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ……………….. 

         அ) பூத்பதாடுத்தல்        ஆ) ெிைப்ெதிகாரம்     இ) பமய்க்கீர்த்தி                        ஈ) கம்ெராமாயணம் 

13. கண்ணுள் ேிலனஞர் –   பொருள் தருக ……………….. 

         அ) பேய்ெேர்                    ஆ) ஓேியர்                    இ) பேற்ைிலை ேிற்நொர்     ஈ) எண்பணய் ேிற்நொர்  

14. ேண்ணமும் சுண்ணமும் – இைக்கணக்குைிப்பு ……………… 

         அ) எண்ணும்லம             ஆ) ேிலனத்பதாலக இ) ெண்புத்பதாலக                 ஈ) அடுக்குத்பதாடர் 

15. ொடைில் உள்ள எதுலக பொற்கலள எடுத்து எழுதுக. 
 பகுதி – II  

(மதிப்பபண்கள் : 18) 
பிரிவு - 1 

எரவதயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விரடயளிக்கவும். (21 - ஆவது வினாவிற்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்க 
தவண்டும்)                                                                                                                                                                        4 X 2 = 8 

16. ேிலடகளுக்நகற்ை ேினாக்கள் அலமக்க. 

         அ) கிை க்கு என்ெதற்கு குணக்கு என்று பெயர். 
ஆ) திைன்நெெிகளில் இயங்கும் உதவு பமன்பொருள், ோம் ெடிப்ெதற்கு உரிய நூல்கலளப் ெட்டியைிடும். 

17. கண்ணதாென்  - குைிப்பு ேலரக. 
18. ேிருந்தினலர மகிழ்ேித்துக் கூறும் முகமன் பொற்கலள எழுதுக. 
19. பமய்க்கீர்த்தி ொடப்ெடுேதன் நோக்கம் யாது? 

20. "காய்மணி யாகு முன்னர்க் காய்ந்பதனக் காய்ந்நதன்" – உேலம உணர்த்தும் கருத்து யாது? 

21. பெயற்லக - எனத் பதாடங்கும் திருக்குைலள எழுதுக. 
பிரிவு - 2 

எரவதயனும் ஐந்து  வினாக்களுக்கு மட்டும் விரடயளிக்கவும்.                                                                           5 X 2 = 10 

22. பொது பமாைிலய ேிளக்குக. 
23. ெந்தக் கேிலதயில் ேந்த ெிலைகலளத் திருத்துக. 

 "நதணிநை ஊரிய பெந்தமிைின் – சுலே 

         நதரும் ெிைப்ெதி காைமலத 

 ஊனிநை எம்முயிர் உல்ைைவும் – ேிதம் 

                         ஓதி யுனர்ந்தின் புறுநோநம" 
24. கலைச் பொற்கள் தருக. அ)  Humanism       ஆ)  Irrigation 

25. இரு பொற்கலளயும் ஒநர பதாடரில் அலமத்து எழுதுக. 
         அ) பதாடு – நதாடு        ஆ) ெிறு - ெீறு 

26. தனிச் பொற்பைாடர்களாக மாற்றுக:  

         அ) ஒயிைாட்டத்தில் குழுேினர் ஒநர ேிைத் துணிலய முண்டாசுநொைக் கட்டிக்பகாண்டு, காைில் 

                   ெைங்லக அணிந்துபகாண்டு, லகயில் ஒரு ெிறுதுணிலய இலெக்நகற்ெ ேெீியும் ஆடுேர். 
         ஆ) அலைப்பு மணி ஒைித்ததும், கயல்ேிைி கதலேத் திைந்தாள்.  

27. ெின்ேரும் பதாடர்கலளக் பகாண்டு பொருத்தமான பதாடர் அலமக்க. 
         அ) இல்ைாமல் இருக்கிைது  ஆ) முன்னுக்குப் ெின் 

28. ெகுெத உறுப்ெிைக்கணம் தருக : பொைிந்த 

பகுதி - III  
(மதிப்பபண்கள் : 18) 

பிரிவு - 1 

இைண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விரடயளிக்கவும்.                                                                                                2 X 3 = 6 

29. "ெித்தாளின் மனச்சுலமகள் 

பெங்கற்கள் அைியாது" – இடஞ்சுட்டிப் பொருள் தருக.  
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Kindl send me your district Questions & Keys to email Id - Padasalai.net@gmail.com
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30. ஆெிரியப்ொேின் பொது இைக்கணத்லத எழுதுக. 
31. ெத்திலயப் ெடித்து கீழ்க்கண்ட ேினாக்களுக்கு ேிலட எழுதுக: 

பதன்ைைானது ெைேித மைர்களின் ேறுமணத்லத அள்ளி ேரும்பொழுது கூட்நை ேண்டுகலளயும்           

அலைத்து ேருேதால் இளங்நகாேடிகள் “ேண்படாடு புக்க மணோய்த் பதன்ைல்” என ெிைப்ெதிகாரத்தில் 
ேயம்ெட உலரக்கிைார். ெைெட்டலடச் பொக்கோதப் புைேர் எழுதிய ெத்மகிரிோதர் பதன்ைல் ேிடு தூது 
என்னும் ெிற்ைிைக்கியத்தில் பெண்பணாருத்தி, தூது பெல்ை காற்லை அலைக்கிைாள், ெங்கக்காைப் பெண் 

புைேர் பேண்ணிக்குயத்தியார் காற்லை, “ேளி! எனக் குைிப்ெிட்டு ெிைப்பு பெய்துள்ளார். கிநரக்க அைிஞர் 
ஹிப்ொைஸ் என்ெேர் காற்ைின் ெயலன உைகிற்கு உணர்த்தினார். 

         வினாக்கள் : 
         அ) ெிைப்ெதிகாரத்லத இயற்ைியேர் யார்? 

         ஆ) ெத்மகிரிோதர் பதன்ைல் ேிடு தூது என்னும் ெிற்ைிைக்கியத்லத இயற்ைிேர் யார்?  

          இ) அைிஞர் ஹிப்ொைஸ் எந்ோட்லடச் நெர்ந்தேர்? 

           ஈ) இவ்வுலரப் ெத்திக்குப் பொருத்தமான தலைப்ெிடுக. 
பிரிவு - 2 

இைண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விரடயளிக்கவும். (34 - ஆவது வினாவிற்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்க 
தவண்டும்)                                                                                                                                                                          2 X 3 = 6 

32. தமிைன்லனலய ோழ்த்துேதற்கான காரணங்களாகப் ொேைநரறு சுட்டுேன யாலே?  

33. லேத்தியோதபுரி முருகன் குைந்லதயாக அணிந்திருக்கும் அணிகைன்களுடன் பெங்கீலர ஆடிய  

         ேயத்லத ேிளக்குக. 
34. அடிெிைைாமல் எழுதுக. 

அ) தூசும் துகிரும் - எனத் பதாடங்கும் ெிைப்ெதிகாரப் ொடல்.  ( அல்லது ) 

         ஆ) ேேமணி ேடக்க யில்நொல் - எனத் பதாடங்கும் நதம்ொேணிப் ொடல். 

பிரிவு - 3 

இைண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் விரடயளிக்கவும்.                                                                                                    2 X 3 = 6 

35. தன்லமயணிலய ொன்றுடன் ேிளக்குக.  

36. நேபைாடு ேின்ைான் இடுஎன்ைது நொலும்  

         நகாபைாடு ேின்ைான் இரவு - குைளில் ெயின்றுேரும் அணிலய ேிளக்குக. 
37. பதய்ேத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்ெிதன்  

        பமய்ேருத்தக் கூைி தரும்.  -   இக்குைட்ொேிலன அைகிட்டு ோய்ொட்டு தருக. 

பகுதி - IV   

(மதிப்பபண்கள் : 25) 
அரனத்து வினாக்களுக்கு விரடயளிக்க.                                                     5 X 5 = 25 

38. அ)  முல்லைப் ொட்டில் உள்ள கார்காைச் பெய்திகலள ேிேரித்து எழுதுக.                ( அல்லது ) 

         ஆ)  ெிைப்ெதிகார மருவூர்ப்ொக்க ேணிக ேதீிகலள இக்காை ேணிக ேளாகங்கநளாடும்   அங்காடிகநளாடும் 

                   ஒப்ெிட்டு எழுதுக.   
39.  அ)   ோளிதழ் ஒன்ைின் பொங்கல் மைரில் 'உைவுத் பதாைிலுக்கு ேந்தலன பெய்நோம்' என்ை உங்கள் 

                   கட்டுலரலய பேளியிட நேண்டி, அந்ோளிதழ் ஆெிரியருக்குக் கடிதம் எழுதுக.        ( அல்லது ) 

          ஆ)  உங்கள் பதருேில் மின்ேிளக்குகள் ெழுதலடந்துள்ளன அதனால் இரேில் ொலையில் 

   ேடந்துபெல்நோருக்கு ஏற்ெடும் இலடயூறுகள் குைித்து மின்ோரிய அலுேைருக்குக் கடிதம் எழுதுக. 
40. காட்ெிலய கண்டு கேினுை எழுதுக. 

41. ெடிேத்லத ேிரப்புக :  நமல்ேிலை ேகுப்பு - நெர்க்லக ேிண்ணப்ெம் 
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42. அ)  பமாைிபெயர்க்க. 

The Golden sun gets up early in the morning and starts its bright rays to fade away the dark. The milky clouds  start 

their wandering. The colourful birds start twitting their morning melodies in percussion. The cute butterflies dance 

around the flowers. The flowers’ fragrance fills the breeze. The breeze gently blows everywhere and makes 

everything pleasant.               

     ( அல்லது ) 

ஆ)  அரொல் ேிறுேப்ெடும் கட்டடங்களிலும் ெிலைகளிலும் ேிறுேியேர் பெயர், ேிறுேப்ெட்ட காைம்,  

 நோக்கம் ொர்ந்த ெிை பெய்திகளும் தாங்கிய கல்பேட்டுகலளப் ொர்த்திருப்ெரீ்கள்.இலே நொன்று ேீேிர் 
 கண்ட ெல்நேறு ெைலமயான ேிலனவுச் ெின்னங்கலளப் ொதுகாத்துப் ெராமரித்துக் காக்கும் 
 ேைிமுலைகள் ஐந்திலன எழுதுக.   

பகுதி - V   

(மதிப்பபண்கள் : 24) 
அரனத்து வினாக்களுக்கு விரடயளிக்க.                                                                                                                        3 X 8 = 24 

43. அ)         காைக்கணிதம் கேிலதயில் பொதிந்துள்ள ேயங்கலளப் ொராட்டி எழுதுக. 
  கேிஞன் யாநனார் காைக் கணிதம் 

  கருப்ெடு பொருலள உருப்ெட லேப்நென்! 
  புேியில் ோநனார் புகழுலடத் பதய்ேம் 

  பொன்னினும் ேிலைமிகு பொருபளன் பெல்ேம்! 
  இலேெரி பயன்ைால் இயம்புேபதன் பதாைில் 

  இலேதே ைாயின் எதிர்ப்ெபதன் நேலை! 
  ஆக்கல் அளித்தல் அைித்தல்இம் மூன்றும் 

  அேனும் யானுநம அைிந்தலே; அைிக!   - கண்ணதாென்          

                  ( அல்லது ) 

 ஆ)      ’கற்லக ேன்நை கற்லக ேன்நை  ெிச்லெ புகினும் கற்லக ேன்நை’ என்கிைது பேற்ைிநேற்லக.           
நமரியிடமிருந்து ெைிக்கப்ெட்ட புத்தகம், அச்ெிறுமியின் ோழ்க்லகயில் கல்ேிச் சுடலர ஏற்ைிய 
கலதலயப் ெற்ைிய உங்களின் கருத்துகலள ேிேரிக்க. 

44.   அ)       ெந்தக் கேிலதயில் ெிைக்கும் கம்ென் என்ை தலைப்ெில் இைக்கிய உலர எழுதுக.  
                   ( அல்லது )                                              

           ஆ)      உங்கள் இல்ைத்துக்கு ேந்த உைேினருக்கு ேீங்கள் பெய்த ேிருந்நதாம்ெலை அைகுை ேிேரிக்க. 
45.    அ)      தமிைின் பொல்ேளம் ெற்ைியும் புதிய பொல்ைாக்கத்திற்கான நதலே குைித்தும் தமிழ் மன்ைத்தில்  

       நெசுேதற்கான உலரக் குைிப்புகலள எழுதுக. 
    ( அல்லது ) 

            ஆ)     ‘ொன்நைார் ேளர்த்த தமிழ்’ என்னும் தலைப்ெில் கட்டுலர  எழுதுக. 
⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 
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