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கரூர் மாவட்டம் 
அரையாண்டுத்தேர்வு -2022 
தமல்நிரை முேைாமாண்டு 

ப ாதுத்ேமிழ் - விரடக்குறிப்புகள் 
விரடத்ோள் மதிப்பிடும்த ாது கீதே குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுரைகரளத் ேவைாது பின் ற்றுேல் தவண்டும். 

1. நீைம் மற்றும் கருப்பு ரமயினால் எழுேப் ட்டுள்ள விரடகள் மட்டுதம மதிப்பீடு பெய்யப் ட 

தவண்டும். 

2. விரடகள் பொந்ே நரடயில் பேளிவாக அரமந்து போடர்பிரே, பொற்பிரே, எழுத்துப்பிரே, 

ஒற்றுப்பிரே, இைக்கணப் பிரேயின்றி இருப்பின் முழுமதிப்ப ண் வேங்குேல் தவண்டும். 

3. எழுத்துப்பிரே, ஒற்றுப்பிரே, இைக்கணப்பிரே ஒவ்பவான்றிற்கும் கால் மதிப்ப ண் வீேம் 

குரைத்து, அவ்வாறு குரைக்கும் மதிப்ப ண் எக்காைணம் பகாண்டும் வினாவிற்குரிய 

மதிப்ப ண்ணில் நான்கில் ஒரு  ங்கிற்கு தமல் மிகாமல் இருத்ேல் தவண்டும். 

4. ேவைான விரடகரளக் (x) குறியிட்டும், போடர்பிரேகரள அடிக்தகாடிட்டும், 

ஒற்றுப்பிரேகரளக்(^) குறியிட்டுக் காட்டியும் விதிப் டி அவற்றிற்குரிய மதிப்ப ண்கரளக் 

குரைத்ேல் தவண்டும். 

5. மதிப்ப ண் வேங்கப் டுகின்ை ஒவ்பவாரு ெரியான கருத்திற்கும் ேனித்ேனிதய குறியிடுேல் 

தவண்டும். 

6. மிரகயாக விரடயிருப்பின் ‘மிரக’ என்று குறிப்பிட்டு அடித்ேல் தவண்டும். 

7. ஒதை விரட மீண்டும் எழுேப் ட்டிருப்பின் ‘மீண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டு அடித்ேல் தவண்டும். 

8. பகாடுக்கப் ட்டுள்ள நான்கு விரடகளில் மிகவும் ஏற்புரடய விரடரயத் தேர்ந்பேடுத்து 

குறியீட்டுடன் விரடயிரனயும் தெர்த்து எழுே தவண்டும். இல்ரைபயனில் மதிப்ப ண் 

வேங்கப் டமாட்டாது. 

9. வினா எண் குறிப்பிடாே விரடகளுக்கு மதிப்ப ண் வேங்குேல் கூடாது.  

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/


ப.க.சுரேஷ், முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அேசு ரேனிலைப்பள்ளி, நெரூர்.       9942141963 
 

 குதி – I  
பமாத்ே மதிப்ப ண்கள்  90  

t. 

v© 

éil bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

I mid¤J édh¡fS¡F« éil jUf. 14 X 1 = 14 
1 ஆ)  னுவல்  1 
2 இ)9 – 12 1 
3 அ) ொேல்  1 
4 ஆ) புைநானூறு - கடலுள் மாய்ந்ே இளம் ப ரு வழுதி 1 
5 ஆ) ரனமைம் 1 
6 இ) பகாற்ரக. வஞ்சி. போண்டி, வளாகம்  1 
7 ஈ) பென்றி ஆடம்ஸ்   1 
8 ஈ) கூற்று இைண்டும் ெரி  1 
9 ஆ) சி.சு.பெல்ைப் ா 1 
10 இ) பிை ஞ்ென் 1 
11 இ) ஈறுத ாேல்  1 
12 இ)முன்பனாட்டு  1 
13 ஆ) நூைகம்  1 
14 ஈ) மருந்து 1 

 gFÂ -   II  
 ÃçÎ -  1 vitnaD« _‹wD¡F éil jUf 

3 X 2 = 6 

15 ேமிேர்கள், புகழ்  ழிரய ஏற்ை விேம் 
 புகழ் வரும் என்ைால் ேம் உயிரையும் பகாடுப் ர். 
  ழி வரும் என்ைால் உைகம் முழுவதும் கிரடத்ோலும் ஏற்றுக் 
பகாள்ளமாட்டார்கள். 

1 
1 

16  காற்றின் தீைாே  க்கங்கள் 
 சிைகிலிருந்து பிரிந்ே ஒரு இைகானது காற்றின் தீைாே 
 க்கங்களில்  ைரவயின் வாழ்க்ரகரய எழுதிச் பெல்கின்ைது. 
 

2 
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17 சீர்தூக்கி ஆைாய தவண்டிய ஆற்ைல்கள் 
 பெயலின் வலிரம 
 ேன்வலிரம 
  ரகவனின் வலிரம,   
 துரணயாளரின் வலிரம 

1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

18  நாங்கூழ்ப்புழு 2 
 ÃçÎ -  2 

vitnaD« Ïu©lD¡F éil jUf. 2 X 2 = 4 

19 இனம், பமாழி குறித்ே இைசூல் கம்ெதோவ்  ார்ரவ 
 ேன் இனத்ரேயும் பமாழிரயயும்  ாடாேக்கவிரே தவரில்ைாே 
மைம், கூடில்ைாே  ைரவ என்கிைார் 

2 

20 ஆனந்ேைங்கர் ஒரு வைைாற்று ஆசிரியர்  
 ஆனந்ேைங்கர் நாட்குறிப்பில், அவர் காைப் புதுரவ, ேமிேகம், 
பேன்னிந்திய நிகழ்வுகரளப்  திவு பெய்துள்ளார். 

 பிபைஞ்சு ஆளுநர் டூமாஸ் நாணய அச்ெடிப்பு உரிரம ப ற்ைது,  
 பிபைஞ்சுக் கப் ல் ேள தி பைபூர் போதன பென்ரனரயக் 
ரகப் ற்றியது,  

 சினமுற்ை ஆற்காடு நவாபு, ேம் மூத்ே மகரன அனுப்பிப் 
பிபைஞ்சு அைரெ எதிர்த்துப் த ாரிட்டது,  

 தேவனாம்  ட்டணத்ரேக் ரகப் ற்ை பிபைஞ்சு அைசு நடத்திய 
த ார், 

  புகழ்ப ற்ை ஆம்பூர் த ார், ேஞ்ரெக் தகாட்ரட முற்றுரக, 
இைா ர்ட் கிரளவ்  ரடபயடுப்பு எனப்  ை வைைாற்றுச் 
பெய்திகரள தநரில் கண்டு உரைப் து த ால் நாட்குறிப்பில் 
எழுதி ரவத்துள்ளார்.  

(ஏதேனும் நான்கு கருத்துகள் இருப்பின் முழு மதிப்ப ண் 
வேங்கைாம்) 

 
 
 

2 
 

21 நாட்டுப்புைத்திலும்  ட்டணத்திலும் சிைந்து விளங்குவோகத் ோகூர் 
குறிப்பிடுவது 

 நாட்டுப்புைங்களில் எல்ைாவற்ரையும் விழுங்கவல்ை 
இயற்ரகதய சிைந்ேது. 

2 
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 நகைத்தில் மனிேன் ேன் சுகதுக்கங்களுக்கு முன் பிை 
உயிர்களின் சுகதுக்கங்கரளப்  ற்றி எண்ணுவதே கிரடயாது. 

 ÃçÎ -  3 

vitnaD« VHD¡F éil jUf. 7 X 2 = 14 

22 புணர்ச்சி விதி ( ஒன்ைனுக்கு மட்டும்) 
அ) வைபமல்ைைாம் - வைம் + எல்ைாம் 
விதி -  1. உடல்தமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்த . 
ஆ)  கருங்தகாழி - கருரம + தகாழி 
விதி 1 - ஈறுத ாேல் (கரு + தகாழி) 
விதி 2- இனமிகல் (கருங்தகாழி)  

(பிரித்து எழுதுேல் - 1 மதிப்ப ண் 
விதி - 1 மதிப்ப ண்) 

2 

23 மைபு பிரேரய நீக்குேல் 
சிங்கக் குருரளயின் தமல் அணில் பிள்ரள விரளயாடியது. 

2 

24 இைக்கணக் குறிப்பு ( ஒன்ைனுக்கு மட்டும்) 
அ) விரனத்போரக 
ஆ) போழிற்ப யர் 

2 

25 கரைச்பொல் 
அ)  சுற்ைறிக்ரக 
ஆ) கூட்டு உடற் யிற்சி 

1 
1 

26  தெைன் -  னம்பூ  
 தொேன் -அத்திப்பூ 
  ாண்டியன்- தவம்பு 

2 

27 மயங்பகாலிச் பொற்கரளத் போடரில் அரமத்ேல் 
 வைம், வளம் 
ஆற்றின் வலப்புறத்தில் இருந்த வயல்கள் நீர் வளத்தால் 
செழித்திருந்தன. 
ஏற்ை போடர் அரமத்தியிருப்பின் மதிப்ப ண் வேங்கைாம்( 

2 

28 ப ாருந்ோே இரண 
இன் – முறிந்தது 

2 

29 பமய்ப்புத் திருத்ேக் குறியீடு  
 

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/


ப.க.சுரேஷ், முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அேசு ரேனிலைப்பள்ளி, நெரூர்.       9942141963 
 

அ) பொல்ரைதயா எழுத்ரேதயா இந்ே குறிப்பிட்ட இடத்தில் தெர்த்து 
பகாள்ளவும். 
ஆ) வைப் க்கம் ேள்ளவும் 

1 
1 

30 பொற்கரள ஒழுங்கு டுத்தி இைண்டு பொற்பைாடர்களாக்குேல் 
 ப ான்னியின் பெல்வன் ஒரு வைைாற்றுப் புதினம். 
 ப ான்னியின் பெல்வன் புதினத்ரேக் கல்கி எழுதினார். 

(ஏற்ை இைண்டு போடர்கள் அரமத்தியிருப்பின் மதிப்ப ண் வேங்கைாம்) 

1 
1 

 gFÂ – III  
 ÃçÎ -1 

vitnaD« Ïu©lD¡F éil jUf.  
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31 நூல் ஒன்றின் முகவுரையில் இடம் ப ை தவண்டுவன 
 நூலுக்கு முன் பொல்ைப் டுவது முகவுரை ஆகும். 
  ாயிைத்ரேோன் முகவுரை,  திகம், அணிந்துரை, புரனந்துரை, 
நூல்முகம், புைவுரை, ேந்துரை என்று வேங்குவர். 

 நன்னூலில் ப ாதுப் ாயிைம் , சிைப்பு  ாயிைம் என இருவரககள் 
நூலின் முகவுரைக்கு சிைந்ே எடுத்துக்காட்டாகத் 
திகழ்கின்ைன. 

4 
 

32 “ெைெ வாவியில் பெங்கயல்  ாயும்”  
இடம்   

 திருமரை முருகன்  ள்ளுவில் வடகரை நாட்டின் வளத்ரேக் 
கூறும் த ாது, ‘ெைெ வாவியில் பெங்கயல்  ாயும்  ’என்று 
ப ரியவன் கவிைாயைால் கூைப் டுகிைது. 

ப ாருள் 
 நீர் நிரைந்ே ோமரைத் ேடாகத்தில் பெம்ரமயான கயல்மீன்கள் 
துள்ளிப் ாய்ந்து விரளயாடும் என் து ப ாருளாகும். 

விளக்கம் 
 வடகரை நாடு நீர் நிை வளம் மிக்கது. அங்குத் ோமரை நிரைந்ே 
குளத்தில் கயல்மீன்கள் அச்ெமின்றித் துள்ளிப்  ாய்ந்து 
விரளயாடும்; மீரனப் பிடித்துண்ண வந்து ெங்கிலியில் 
அமர்ந்துள்ள உள்ளான்  ைரவ, வண்டுகளின் இரெயில் 
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மயங்கி வாரை ஆட்டிய டி அமர்ந்திருக்கும் என்று 
கூைப் ட்டுள்ளது. 

33 தமகத்திடம் கூறுவதுத ாைத் தோழி ேரைவனுக்கு உணர்த்திய 
இரைச்சிப் ப ாருள்  

 தமத்திடம் கூறுவதுத ால் தோழி ேரைவனுக்கு குறியிடம் 
பொல்கிைாள். 

 தவங்ரக மைர் அணிந்து ேரைவி தோழியருடன் ேேரை, 
ேட்ரட என்னும் கருவிகரளக் பகாண்டு ஒலிபயழுப்பிப் 
 ைரவகரள ஓட்டிக்பகாண்டு திரனப்புனம் காக்கின்ைாள். 

 அங்தக மரே ப ாழிவாயாக என்று தமகத்திடம் கூறுவதுத ால், 
தோழி குறிப் ால் உணர்த்துகிைாள்.  

 இதில் உணர்த்ேப் டும் இரைச்சிப் ப ாருளாவது, ேரைவி 
திரனப்புனம் காக்கும் இடத்துக்குத் ேரைவன் பென்று 
ெந்திக்கைாம் என் ோகும். 

 
4 

34 உரேப் ாளர்களின் தோள் வலிரமயால் விரளந்ேரவ : 
  ாழ்நிைத்ரேப்  ண் டுத்திப் புதுநிைமாக்கினர் 
 அேகு நகர்கரளயும் சிற்றூர்கரளயும் உருவாக்கினர் 
 வைப்ப டுத்து வயல்கரளயும், ஆற்ரைத் தேக்கி 
நீர்வளத்ரேயும் ப ருக்கி, உழுது விரளப ாருள்கரள 
உற் த்தி பெய்ேனர். 

 ப ான்ரனயும், முத்ரேயும், மணிகரளயும் எடுத்ேனர். 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
 ÃçÎ -2 
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35 ‘மரை, மனிே வாழ்வில் சிைப்பிடம் ப ற்றுள்ளது’  
 மனிே ெமூகத்தின் ஆதிநிைம் மரை. 
 மரை நிைத்ரேத் ேமிழ் இைக்கியம் ‘குறிஞ்சி’ என்தை 
குறிப்பிடுகிைது. 

 கமில் சுவைபில், திைாவிடர்கரள ‘மரைநிை மனிேர்கள்’ 
என்கிைார். 

 இந்தியப்  ேங்குடியினரின் ப யர்கள் மானுடப் புவிச்சூேரை 
பவளிப் டுத்துகின்ைன. 

4 

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/


ப.க.சுரேஷ், முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அேசு ரேனிலைப்பள்ளி, நெரூர்.       9942141963 
 

  ேங்குடியினர் உயைமான இடத்தில் ஓடும் சிற்ைாறு, 
ஓரடகரள ஒட்டிக் குடியிருப்ர  அரமத்துள்ளனர். 

 அரவ  ேங்குடியினரின் மரைொர்ந்ே ெமூக ெமயக் கூறு ாடு 
ொர்ந்ே புரிேரைத் ேருகின்ைன. 

(எரவதயனும் நான்கு  கருத்துகள் எழுதியிருப்பின் முழு மதிப்ப ண் 
வேங்கைாம்) 

36 ஜீவாவின் த ச்சு நரட 
 த ச்சுக்கரை அவர் ப ற்ை வைம். 
 த சும்த ாது பவளிப் டுத்தும் உத்திகளும் த ச்ரெ அரமக்கும் 
அேகும் பவகுநூேனமாகவும் நளினமாகவும் இருக்கும். 

 த ச்சுக்கரையின் விதிகள் கூறும்  ாடப் புத்ேகங்கரளக் 
காைடியில் த ாட்டு மிதித்ேவர். 

 அவருரடய  ாணி இைவல்  ாணி அல்ை: கற்று அறிந்ேதும் 
அல்ை. 

 பெய்திகரளக் கரைதநாக்தகாடு அணுகிக் கற் ரனயும் 
கைந்து நாளரடவில் பவற்றிகைமாக அரமத்துக் பகாண்ட 
த ச்சுப்  ாணி. 

(எரவதயனும் நான்கு  கருத்துகள் எழுதியிருப்பின் முழு மதிப்ப ண் 
வேங்கைாம்) 

4 

37 ெமணப்  ள்ளிகள் 
 ெமணத்ரேச் தெர்ந்ே திகம் ைத்துைவிகள்ோன் ேங்கியிருந்ே 
மரைக்குரகயிதைதய கல்விரயயும் ெமயக் கருத்துகரளயும் 
மாணவர்களுக்குப் த ாதித்ேனர். 

 ெமணர்களின்,  டுக்ரககளின் மீது மாணவர்கள் அமர்ந்து 
கற்ைேனால் கல்விக்கூடம், ' ள்ளிக்கூடம்' என 
அரேக்கப் ட்டது. 

ப ண் கல்வி: 
 வந்ேவாசி அருகிலுள்ள 'தவடல்' என்ை ஊரில் ெமணப் 
 ள்ளியில் ப ண் ெமண ஆசிரியர் ஒருவர் 500 
மாணவர்களுக்குக் கல்வி கற்பித்ோர். 

  ட்டினிக்குைத்தி என்ை ெமணப்ப ண் ஆசிரியர் 
விளாப் ாக்கத்தில் ெமணப்  ள்ளிரய நிறுவியுள்ளார். 
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 ெமணப்  ள்ளிகளில் ப ண்களும் ஆசிரியர்களாக 
இருந்துள்ளனர் என் ரே அறியைாம். 

 ப ண்களுக்பகனத் ேனியாகக் கல்வி கற்பிக்கும் ெமணப் 
 ள்ளிகள் “ப ண் ள்ளிகள்" என்று அரேக்கப் ட்டன. 

38 ோமஸிகம்  
 நாகரிக வேக்கத்தில் காைத்துக்கு ஏற்ை டி சீக்கிைம் வாடிவிடும் 
மைர்களுடன் போடர்பு உண்டு. 

 தோட்டக்காைன் ரககளில் அவற்ரைப்  ாைமரிக்கும் ப ாறுப்பு 
இருக்கும்   .மை ர்ச் பெப்பினுள் வேக்கம்த ால் த ாவதும் 
வருவதும்ோன் அவற்றின் தவரை  இேரனத் ‘ோமஸிகம் ’
என் ர் அோவது, ‘பமடீரியலிெம்’. 

 ஸ்தூைப் ப ாருளுக்கு அப் ால் பெல்ை இயைாமல், நம் மனம் 
திரகப் ரடந்து நின்றுவிடுகின்ை நிரை  .அோவது , 
பூரைக்குத் தேரவயான மைர்கரளத் ேவிை தவறு எந்ேப் 
பூக்களுடனும் நமக்கு அவசியம் எதுவும் இல்ரை என் ோம். 
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39 (ப ாருத்ேமான ொன்று இருப்பின் மதிப்ப ண் வேங்கைாம்) 
அணி இைக்கணம் - 2 மதிப்ப ண் 

ொன்று      - 1 மதிப்ப ண் 
ப ாருத்ேம்  - 1 மதிப்ப ண் 

பிறிது பமாழிேல் அணி 
அணி இைக்கணம்   

 உவமானத்ரேக் கூறி உவதமயத்ரேப் ப ை ரவப் து   
ொன்று  

 இரளோக முள்மைம் பகால்க கரளயுநர் 
ரகபகால்லும் காழ்த்ே இடத்து. 

அணிப் ப ாருத்ேம் 
 ‘சிறியோக இருக்கும் த ாதே முள்மைத்ரேக் கரளந்து விடுேல் 
தவண்டும்  .முதி ர்ந்ோல் பவட்டு வரின் ரகரய வருத்தும் ’
என்னும் உவமானத்ரேக் கூறி, “ ரகவர் வலிரம ப ைாது 

 
 
 
 
 
 
 

4 

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/


ப.க.சுரேஷ், முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அேசு ரேனிலைப்பள்ளி, நெரூர்.       9942141963 
 

இருக்கும்த ாதே அழித்துவிட தவண்டும் .வலிரம ப ற்ைால் 
பவல்வது எளிோக இருக்காது  ”என்னும் ப ாருரளப் 
ப ைரவத்ேரமயால், பிறிதுபமாழிேல் அணி  யின்று 
வந்துள்ளது. 

40 ப ாருண்பமாழிக் காஞ்சித் துரை 
துரை விளக்கம் 

 மக்களுக்கு நைம் ேரும் வாழ்வியல் கருத்துகரள எடுத்துக் 
கூறுவது ப ாருண்பமாழிக் காஞ்சி ஆகும். 

ொன்று 
 புகழ் எனில் உயிருங் பகாடுக்குவர்:  ழிபயனின் 
 உைகுடன் ப றினும் பகாள்ளைர் 

விளக்கம்  
 புகழ் வரும் என்ைால் ேம் உயிரையும் பகாடுப் ர்.  ழி வரும் 
என்ைால் உைகம் முழுவதும் கிரடத்ோலும் ஏற்றுக் பகாள்ளார். 

ப ாருத்ேம் 
 இவ்வாறு  ண்ரடய மக்களின் உயரிய வாழ்வியல் கருத்ரேக் 
கூறுவோல் ப ாருண் பமாழிக் காஞ்சித் துரைக்கு 
ப ாருத்ேமாயிற்று. 

4 

41 புத்ேக திருவிோவின் போடக்க நிகழ்ச்சிக்கு வருரக ேந்ே ொன்தைார் 
குறித்து அறிமுக உரை  

(பொந்ே நரடயில் எழுதியிருப்பின் மதிப்ப ண் வேங்கைாம்.) 
4 

42 ng¢R tH¡if vG¤J tH¡fhf kh‰Wf. 

அ) அதிகாரையில் எழுந்து  டித்ோல் ஒரு பேளிவு கிரடக்கும். 
ஆ) காைத்துக்தகற்ை டி புதிது புதிோக பமாழி வடிவத்ரே மாற்ை தவண்டும்  
இ)தேர்பவழுே தவகமாகச் பெல்லுங்கள், தநைம் கழித்துச் பென்ைால் 
 ேற்ைமாகிவிடும். 
ஈ)முயற்சி பெய்ோல் அேற்தகற்ை  ைன் வைாமல் / கிரடக்காமல் 
த ாகாது. 

1 
1 
1 
1 

43 இைக்கியநயம்  ாைாட்டுக. 
ரமயக்கருத்து  

 எரேயும் ொதித்து இன் ம் துய்க்கச் சுேந்திைதம இன்றியரமயாேது  
எதுரக  
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 சுேந்திைம்,  ேம்ேரும், இேம்ேரும், நிேம்ேரும்  
தமாரன 

  ேம்ேரும் -   ணம் ேரும் - சுகம்  
 இேம்ேரும் – இரெயுடன்-  ார்த்ோல் 
 நிேம்ேரும் -  நிமிர்ந்துநின் - நிச்ெயம் 

இரயபு 
 தவறுண்தடா? கீேன்தைா? என்னும் சீர்களில் ஓரெ ஒன்றி, 
இரயபுத்போரட அரமந்துள்ளது . 

 ா வரக 
 எழுசீர்க் கழிபநடிைடி ஆசிரிய விருத்ேமாகும் . 

அணி  
 இயல்பு நவிற்சி அணி 

(ரமயக்கருத்து – 1மதிப்ப ண் 
ஏதேனும் மூன்று நயங்கள் 3 மதிப்ப ண்) 

 gFÂ – IV 3 X 6 = 18 
44 வாழ்வின் உயர்வுக்கு உறுதுரணயாக நீங்கள் கருதும் குைட் ாக்கள் 

சிைவற்ரை விளக்கிக் கட்டுரையாக்குக. 
 (திருக்குைள் கருத்துகதளாடு ப ாருத்ேமான கருத்துகள் 

எழுதியிருப்பின் மதிப்ப ண் வேங்கைாம்) 
(அல்ைது) 

ஆ) ேரைவியின் இல்ைைப்  ாங்கிரனப்  ற்றிச் பெவிலித்ோய் 
நற்ைாயிடம் வியந்து கூறுவன  

 தேன் கைந்ே  ால் உணரவ ப ான் ப ாற்கின்னத்தில் இட்டு 
ஒருரகயில் ஏந்தி மறுரகயில் பூச்சுற்றிய பமன்ரமயான சிறு 
தகாரை ரவத்து உணவு ஊட்ட வரும்த ாது, வீட்டு 
முற்ைத்தின்  ந்ேலின் கீழ் உண்ணமறுத்து முத்து  ைல்கள் 
இட்ட ப ாற்சிைம்பு ஒலிக்க அங்கும் இங்கும் ஓடுவாள். 

 நாங்கதளா அவரளப் பின்போடை முடியாமல் நரட ேளர்ந்து 
நிற்த ாம். இப் டிப் ட்ட நம் விரளயாட்டு ப ண்ணாக இருந்ே 
அவள் இன்று  ருவமரடந்து, இல்ைைம் நடத்தும் த ாது, ேன் 
கணவன் வீட்டில் வறுரமயுற்ை நிரையிலும் ேன் வீட்டில் 
ப ற்ை வளமான உணவிரன நிரனத்துப் ாைாமல், ஓடுகின்ை 
நீரிதை கிடக்கும் நுண்மணலில் இரடபவளி இருப் துத ால் 

 
 

6 
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ஒரு ப ாழுது இரடபவளிவிட்டு ஒரு ப ாழுது உண்ணும் 
வலிரமரயப் ப ற்ைவளாய் விளங்குகிைாள் . 

 இத்ேரகய அறிவும் ஒழுக்கமும் எங்தக உணர்ந்துக் 
பகாண்டாதளா? என்று பெவிலித்ோய், நற்ைாயிடம் கூறுகிைாள். 

45 அ). 'காற்றில் கைந்ே த தைாரெ'  
மக்கள் நம்பிக்ரக  

 "ஜீவாவின் மூச்சு நின்றுவிட்டது "என்று பொன்னத ாது த ச்சு 
நின்ைத ாோ? என்று திரும்பிக் தகட்டனர் . 

 ேம் அரிய தெரவயால் மக்கள் மனத்தில் ஜீவா தீட்டி 
ரவத்திருந்ே ஜீவகரளயுள்ள சித்திைம் அது மக்கள் 
கூட்டத்தின் முன் நின்று அண்டம் முட்ட, நாற்றிரையும் அரை 
 ைவ ெங்கநாேபமன முேக்கிய ஜீவாவின் மைணம், முத்திரை 
பகாண்டோகத்ோன் இருக்குபமன அரனவரும் நம்பினர் . 

 நாடகத்தின் முந்ரேய காட்சிகளுடன் இறுதிக்காட்சி 
ப ாருத்தி அரமவதுத ால், தமரடயில் வாழ்ந்ே மனிேன், 
வாழ்ந்ே இடத்தில்ோதன மரைந்திருக்க தவண்டுபமன, 
மக்களின் த ரே மனம் எண்ணுகிைது . 

 ஜீவா என்கிை போண்டன், இறுதி மூச்சு நிற் துவரை 
தமரடயில் கர்ஜித்துக் பகாண்டு இருந்திருப் ான் என் தில் 
அரனவருக்கும் அத்ேரன நம்பிக்ரக. 

தமரடப்த ச்சில் வண்ண ைாைம் 
 த ச்சு, அவர் ப ற்ை வைம், த ச்சுக்கரை குறித்து கூறும் புத்ேக 
விதிகரளக் காைடியில் மிதித்து, ேம் பொந்ேப்  ாணியில் 
கற்ைரே பவளிப் டுத்தியவர். 

 மக்களின் ேைம், அறிவு,  ேக்கவேக்கம், நம்பிக்ரககரளப் 
புரிந்து, விஷயத்தோடும் கரைதநாக்தகாடும் கற் ரன 
கைந்ேோக அவர் த ச்சு  ாணி அரமந்ேது . 

 உழுது விரேத்து நல்ை அறுவரட காண விரும்பியர் அவர் .
எனதவ, பெய்திகரளக் குவியல் குவியைாகக் கூறிக் 
குேப் ாமல், சிை கூறிப் புரிய ரவத்ேவர் . 
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 வாணதவடிக்ரககாைன் மருந்ரே நாழிக்குள் திணிப் துத ால், 
தமரடத ச்சில் வண்ண ைாைத்ரே உருவாக்கியவர். 

காற்றில் கைந்நே த தைாரெ 
 த ச்சுக்கரை, அவர் காைடியில் விழுந்து கிடந்ேது . 

 இப்த ாது தமரடயில் ஒரு நாற்காலி காலியாகிவிட்டது  அது 
இனிக் காலியாகதவ கிடக்கும் 

 ஆற்றில் விழுந்ே கிரள, எதிர்நீச்ெல் த ாட்டு கடவுளின் 
முன்தனற் ாடுகரளத் ேகர்த்து எறிந்துவிட்டு மரை 
உச்சிக்குச் பென்றுவிட்டது  த தைாரெ காற்றில் 
கைந்துவிட்டது என்கிைார் சுந்ேை ைாமொமி 

(அல்ைது) 
ஆ) கல்லும் கரே பொல்லும்' - என்னும் போடர் ேஞ்ரெப் ப ரிய 
தகாவிலுக்குப் ப ாருந்தும் 

 ஒரு ெமூகத்தின் நாகரிகம்,  ண் ாட்டு தமன்ரமகரளப் 
பிைதி லிப் து கரை  .ேஞ்ரெப் ப ரிய தகாவில்  ேமிேர் 
ெமுோயத்தின் கரையாற்ைலுக்குச் சிைந்ே எடுத்துக்காட்டு .
அந்ேக் கருங்கல் கரைச் பெல்வம், காைத்ரே பவன்று நின்று 
ேமிேரின் வைைாற்றுப் ப ருரமகரள இன்ைளவும் கரேயாகக் 
கூறிக் பகாண்டிருக்கிைது . 

 ேஞ்ரெயில் அரமந்துள்ள தகாவில், இைாெைாெ தொேனால் 
11ஆம் நூற்ைாண்டில் கட்டப் ட்டது  .கருங்கற்கதள இல்ைாே 
நிைப் ைப்பில், கருங்கற் பகாண்டு 216 அடி உயைம் 
உரடயோகவும், கருவரை விமானம் 13 ேளங்கரள 
உரடயோகவும் கட்டப் ட்டது . 

 இைாெைாென் அரமத்ே தகாவிலின் முன்வாயில்கள், 
எண்ணற்ை வைைாற்றுக் கரேகரளச் கூறுகின்ைன. 

 தகாவிலின் கருவரைத் ேளங்களில் உள்ள சுற்றுக்கூடம், 
ொந்ோை நாழிரகப்  குதிச் சுவர்களில் ேட்சிணாமூர்த்தி 
ஓவியம், சுந்ேைர் வைைாறு, திரிபுைாந்ேகர் ஓவியம் 
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முேலியவற்ரைப் ப ரிய அளவில் வரைந்து ரவத்துள்ளரே 
இன்ைளவிலும் காணமுடிகிைது . 

 தகாவில் கட்டுவதில் புதிய மைபு  ரடத்ே இைாெைாென் அரமத்ே 
சிரைவடிவங்கள் வண்ண ஓவியங்கள் என யாவும் ஆயிைம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னதை ேமிேர் கரை வளர்த்ேரேக் கரே 
கரேயாக இன்றும் இந்ேப் ப ரிய தகாவில் நமக்கு கூறுகிைது . 

 ஆண்கதள அன்றிப் ப ண்களும் அதிகாரிகளாகப்  ணிபுரிந்ே 
பெய்திரளக் கல்பவட்டுகள் கரேத ால்  ாதுகாத்து 
ரவத்துள்ளன . 

 கற்கள் கிரடக்காே காவிரிச் ெமபவளியில் அரமந்ே ப ரிய 
கற்தகாவில் ேமிேர் ொேரனரய, புகரே ஆன்மீக 
நம்பிக்ரகரய  ரைொற்றுகிைது . 

 ேஞ்ரெப் ப ரிய தகாவிரை ஒருமுரை காணும்த ாது, கல்லும் 
கரே பொல்லும் என் து பேளிவாகப் புைப் டும். 

46 அ) யாரன டாக்டர் கரே வாயிைாக இயற்ரக, உயிரினப்  ாதுகாப்பு  
யாரன டாக்டர் - மனிேனின் கீழ்ரமகள் - இயற்ரக வளங்கரள 
அழித்ேல் - உயிரைப்  றித்துவிடும் - அற்புேமான  ரடப்பு - யாரன 
புத்துணர்வுத் திட்டம் - அதிக ஞா கச் ெக்தி - இயற்ரகரயக் 
காப்த ாம்! வன உயிரினங்கரளப்  ாதுகாப்த ாம்!   

(fij toéš vGÂæU¥Ã‹ ghÂ kÂ¥bg© tH§fyh«) 

(mšyJ) 

சிம்ப ானித் ேமிேரும் ஆஸ்கர் ேமிேரும் இரெத் ேமிழுக்கு ஆற்றிய 
 ணிகள் 
சிம்ப ானித் ேமிேர் 

  ேந்ேமிழிரெ, உரேப்த ார்  ாடல், கர்நாடக இரெ எனப்  ை 
இரெ பமட்டுகரள அறிமுகப் டுத்தி பமல்லிரெயில் புது 
உயைம் போட்டவர் . 

 இந்தியாவின்  ொர்,  ொடி இன மக்கள் போடங்கி, மதுரைக் 
கிைாமிய இரெ வரை அரனத்ரேயும் ேம் ரகவண்ணத்தில் 
வழிந்தோடச் பெய்ோர் . 
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 எப் டிப் ப யிரிடுதவன்?, காற்ரைத் ேவிை எதுவுமில்ரை! 
என்னும் இரெத் போகுப்புகள், இரெயுைகின் புதிய 
முயற்சிகள்  . 

 இந்தியா 24 மணிதநைம்ஞு என்னும் குறும் டத்திற்குப் 
பின்னணி இரெ அரமத்துள்ளார். 

 மாணிக்கவாெகரின்  ாடல்களுக்கு இரெவடிவம் பகாடுத்ே 
இரளயைாைாவின், ’இைமண மாரை’, ’கீோஞ்ெலி, ’மூகாம்பிரக 
 க்தித் போகுப்பு, ’மீனாட்சி ஸ்தோத்திைம்’, என்பைன்றும் 
நிரைத்து நிற்கும் . 

  ஞ்ெமுகி, என்னும் கர்நாடகச் பெவ்வியல் இைாகத்ரே 
உருவாக்கியுள்ளார். 

 இரெக் குறியீடுகரள மனத்தில் உருவாக்கி காகிேத்தில் 
எழுதிப்  யன் டுத்தினார் . 

 மூன்தை சுைங்கதளாடு ஒரு பேலுங்குப்  ாடலுக்கு இரெ 
அரமத்ேது சிைப்பு . 

 ேமிழ், பேலுங்கு, இந்தி, மரையாளம், கன்னடம், மைாத்தி என 
இந்திய பமாழிகள் அரனத்திலும் இரெரய வாரி வேங்கிய 
சிைப்புரடயவர். 

 தேெத் ேந்ரே மகாத்மாகாந்தி எழுதிய ’நம்ைோ தக ொகர்’ 
 ாடலுக்கு இரெ அரமத்து அபைாய் ெக்கை ர்த்திரயப் 
 ாடரவத்து பவளியிட்டார் . 

 ஆசியாவில் முேல் சிம்ப ானி இரெச் தகாரவரய 
உருவாக்கினார்  . 

ஆஸ்கர் ேமிேர் இைகுமான் 
 துள்ளல் இரெக்கு ஆட ரவத்ேவர் 
 2009 ஆம் ஆண்டு அபமரிக்க ’தகாடாக்’ அைங்கில் 
இரெக்கான ஆஸ்கர் விருதிரன இருமுரை ப ற்ை 
ொேரனயாளர் ஏ .ஆர் இைகுமான். 

 1992 இல் தைாைா  டத்திற்கு இரெயரமத்துத் திரை இரெப் 
 யணத்ரேத் போடங்கினார் . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 

 

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/


ப.க.சுரேஷ், முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அேசு ரேனிலைப்பள்ளி, நெரூர்.       9942141963 
 

 கணினித் போழில் நுட்  உேவியுடன் நாட்டுப்புை இரெ, 
கர்நாடக இரெ, இந்துஸ்ோனி இரெ, தமற்கத்திய இரெ 
முரைகரளக் கைந்து உைகத் ேைத்தில் இரெ அரமத்ோர் . 

 இரெப் ாடலின் பமட்ரட உருவாக்குமுன், ோளத்ரேக் 
கட்டரமத்துப்  ாடலுக்கான சூேரை உள்வாங்கி அேன் பின் 
ேனித்துவம் ப ற்ைவர் இரளயைாைா  .அரே அடுத்ேக் 
கட்டத்துக் பகாண்டு பென்ைவர் இைத்மான் .  

 இைத்மான் இரெயரமத்ே ’வந்தே மாேைம்’, ’ைனகணமன’ 
இரெத் போகுதிகள், நாட்டு  ற்ரைத் தூண்டுவன . 

 பேன்னிந்திய பமாழிப் டங்களுக்கும் இந்தித் 
திரைப் டங்களுக்கும் இரெயரமத்ேதோடு தமரை நாட்டுப் 
 டங்களுக்கும் நாடகங்களுக்கும் இரெயரமத்து 
இரெயுைகில் ேம்ரம நிரைப் டுத்திக் பகாண்டார் . 

 திரையுைகில் சூஃபி இரெரய அறிமுகப் டுத்தியதோடு ேம் 
இரெயால் பவவ்தவறு கைாச்ொை மக்கரள 
ஒருங்கிரணக்கவும் பெய்ோர். 

 gFÂ  – V 4 + 2 = 6 
47 moÃwHhkš brŒÍŸ toéš jUf.  

m)   போரைந்து த ானவர்கள் 
     தின்தைன் என் ாய் அணுஅணுவாய்- உரனத்  
     தின்னும்  சிக்களுக் கிரையாவாய் 
     பவன்தைன் என் ர் மனிேபைல்ைாம்- ப றும் 
     பவற்றியிதை ோன் தோற்கின்ைார். 
     நான் என் ாய் அது நீயில்ரை - பவறும் 
      நாடக வெனம் த சுகிைாய் 
      ஏன்? என் ாய் அது தகள்வியில்ரை- அந்ே 
      ஏன் என்னும் ஒளியில் உரனத் தேடு. 
                                                 அப்துல் ைகுமான் 

 
 
 

4 

M)                                      ÂU¡FwŸ 

நிரையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்ைம் 
மரையினும் மாணப் ப ரிது. 
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Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com
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