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அலேயாண்டுத் ரதர்வு – 2022-2023 

கரூர் ோவட்டம் 

ரேல்நிலை இேண்டாோண்டு 

நபாதுத்தமிழ் - விலடக்குறிப்புகள் 

விலடத்தாள் ேதிப்பிடும்ரபாது கீரழ குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுலைகலளத் தவைாது பின்பற்றுதல் ரவண்டும். 

1. நீைம் ேற்றும் கருப்பு லேயினால் எழுதப்பட்டுள்ள விலடகள் ேட்டுரே ேதிப்பீடு நெய்யப்பட 
ரவண்டும். 

2. விலடகள் நொந்த ெலடயில் நதளிவாக அலேந்து நதாடர்பிலழ, நொற்பிலழ, எழுத்துப்பிலழ, 
ஒற்றுப்பிலழ, இைக்கணப் பிலழயின்றி இருப்பின் முழுேதிப்நபண் வழங்குதல் ரவண்டும். 

3. எழுத்துப்பிலழ, ஒற்றுப்பிலழ, இைக்கணப்பிலழ ஒவ்நவான்றிற்கும் கால் ேதிப்நபண் வீதம் 
குலைத்து, அவ்வாறு குலைக்கும் ேதிப்நபண் எக்காேணம் நகாண்டும் வினாவிற்குரிய 
ேதிப்நபண்ணில் ொன்கில் ஒரு பங்கிற்கு ரேல் மிகாேல் இருத்தல் ரவண்டும். 

4. தவைான விலடகலளக் (x) குறியிட்டும், நதாடர்பிலழகலள அடிக்ரகாடிட்டும், 
ஒற்றுப்பிலழகலளக்(^) குறியிட்டுக் காட்டியும் விதிப்படி அவற்றிற்குரிய ேதிப்நபண்கலளக் 
குலைத்தல் ரவண்டும். 

5. ேதிப்நபண் வழங்கப்படுகின்ை ஒவ்நவாரு ெரியான கருத்திற்கும் தனித்தனிரய குறியிடுதல் 
ரவண்டும். 

6. மிலகயாக விலடயிருப்பின் ‘மிலக’ என்று குறிப்பிட்டு அடித்தல் ரவண்டும். 
7. ஒரே விலட மீண்டும் எழுதப்பட்டிருப்பின் ‘மீண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டு அடித்தல் ரவண்டும். 
8. நகாடுக்கப்பட்டுள்ள ொன்கு விலடகளில் மிகவும் ஏற்புலடய விலடலயத் ரதர்ந்நதடுத்து 

குறியீட்டுடன் விலடயிலனயும் ரெர்த்து எழுத ரவண்டும். இல்லைநயனில் ேதிப்நபண் 
வழங்கப்படோட்டாது. 

9. வினா எண் குறிப்பிடாத விலடகளுக்கு ேதிப்நபண் வழங்குதல் கூடாது. 
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பகுதி – I  

நோத்த ேதிப்நபண்கள்  90      

வ. 
எண் விலட நோத்த 

ேதிப்நபண்கள் 

I அலனத்து வினாக்களுக்கும் விலட தருக. 14 X 1 = 14 

1 ஈ) 1 ேற்றும் 3 ெரி 1 

2 அ) ேலழத்துளிகள் 1 

3 ஈ) இலவ அலனத்தும் 1 

4 ஆ) காவியம் 1 

5 ஈ)அ,ஆ,இ  அலனத்தும் ெரி 1 

6 ஈ) காட்சி ேலைவு 1 

7 அ) நவ. இலையன்பு 1 

8 ஈ) கிறித்துவமும் தமிழும் 1 

9 அ) ோ.அ.பத்ேொபன் 1 

10 அ) நபாருட்குறிப்பு 1 

11 இ) இயல்பினும் விதியினும் நின்ை உயிர்முன் கெதப மிகும் 1 

12 இ) காட்சி 1 

13 ஆ) வயதில் சிறியவள் ஆனாலும் தலைவி 1 

14 அ ) குறியீடு 1 
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பகுதி -  II 

 பிரிவு -  1 

எலவரயனும் மூன்ைனுக்கு விலட தருக 
3 X 2 = 6 

15  சிவந்த வானம் ரபால்,  உலழப்பால் சிவந்த லககலள உலடய 
நதாழிைாளர், ரதால் மீது முத்து முத்தாக லவத்திருக்கும் 
வியர்லவத்துளிகலளப் பற்றி வியந்து  பாட தமிழின் துலண 
ரவண்டும் என கவிஞர் சிற்பி பாைசுப்பிேேணியம் ரவண்டுகிைார். 

2 

16 வெனம் 

 எதுலக ரோலன இல்ைாேல், அடி அளவிலனக் கணக்கிடாேல், 
நொற்கலளக் நகாண்டு அலேக்கப்படுகின்ை வடிவம். 

கவிலத  

 எதுலக ரோலனரயாடு, அடி அளலவக் கணக்கிட்டு, யாப்பிைக்கண 
விதிப்படி நொற்கலளச் ரெர்ப்பது. 

 

1 

 

 

1 

17 எண்வலக நேய்பாடுகள்  
 ெலக,  
 அழுலக,  
 இளிவேல்,  
 ேருட்லக,  
 அச்ெம்,  
 நபருமிதம்,  
 நவகுளி,  
 உவலக 

2 

18 முகம் முகவரியற்றுப் ப ோனதற்கு சுகந்தி சுப்பிரமணியன் கூறும் கோரணம் 
 தனக்குள்பே தன் முகம் ததோலைந்துப ோன கோரணத்தோல் முகம் 

முகவரியற்றுப் ப ோனது 
2 
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 பிரிவு -  2 

எலவரயனும் இேண்டனுக்கு விலட தருக. 
2 X 2 = 4 

19 ெலட அழகியல்  

 நலைத ற்றியலும், நலைநவின்த ோழுகும் என்றும் சிை 
த ோற்த ோைர்கள் ததோல்கோப்பியத்தில் இைம்த ற்றுள்ேன. 

 "ஆசிரிய நலைத்பத வஞ்சி, ஏலன தவண் ோ நலைத்பத கலி” என்  
நூற் ோவில் 'நலை' என்  த ோல் ததோல்கோப்பியத்தில் எடுத்தோேப் 
 ட்டுள்ேது. 

2 

20 அக்காைத்துக் கல்விமுலையில் ேனனப்பயிற்சிக்கு உதவிய நூல்கள்  

 தமிழில் நிகண்டு, ென்னூல், காரிலக, தண்டியைங்காேம், நீதி 
நூல்கள்  

 கணிதத்தில் கீழ்வாயிைக்கம், ரேல்வாயிைக்கம், குழிோற்று 
முதலிய பைவலக வாய்பாடுகள்.  

 சிறுவர்கள் படிக்கும் ஆத்திசூடி, நகான்லைரவந்தன் 
ரபான்ைலவ.  

(எலவரயனும் ொன்கு நூல்கள் எழுதியிருப்பினும் 
முழுேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 

1/2 

1/2 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

21  
 ருவத்பத  யிர் த ய்  

 ஏற்  கோைம் அறிந்து, ஏற்  இைத்லதயும் ததரிந்து ஒரு த யலை 
பமற்தகள்வது பநர பமைோண்லம ஆகும். 

 அதலன வலியுறுத்தும் விதமோக ‘  ருவத்பத  யிர் த ய் ‘  என்  ததோைர் 
அலமந்துள்ேது. 

 விலதக்கின்  கோைத்தில் விலதத்து, அறுவலைத ய்கின்  கோைத்தில் 
அறுவலை த ய்ய பவண்டும் என் பத இத்ததோைரின் த ோருேோகும். 

  
 
 
 

2 
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 பிரிவு -  3 

எலவரயனும் ஏழனுக்கு விலட தருக. 
7 X 2 = 14 

22  திருவளர் நெல்வன் என்பரத ெரியான நதாடோகும். 
 விலனத்நதாலகயில், வல்லினம் மிகாது 2 

23 நவண்பாவிற்குரிய தலளகள் 

 இயற்சீர்நவண்டலள  
 நவண்சீர் நவண்டள 

1 

1 

24 காப்பியத்லதக் குறிக்கும் ரவறு நபயர்கள் 

 த ோருள் ததோைர்நிலைச் த ய்யுள், 
 கலதச் த ய்யுள், 
 அகைக்கவி, 
 ததோைர்நலைச் த ய்யுள், 
 விருத்தச் த ய்யுள்,  
 உலரயிலையிட்ை  ோட்டுலைச் த ய்யுள்,  
 மகோகோவியம். 

(எலவரயனும் ொன்கு எழுதியிருப்பினும் முழுேதிப்நபண் 
வழங்கைாம்) 

 

25 கலை கலள கலழ -  ேயங்நகாலிச் நொற்கலள நதாடேலேக்க,  
 கலைநிகழ்ச்சி காணவந்த கூட்டத்லதக் கலளந்தவாரை 

ரவலையாட்கள் கலழ  சுேந்து நென்ைனர். 
 

( ஏற்ை நதாடர் அலேத்திருப்பின் ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 
 

2 

26 உவலேத்நதாடலே நொற்நைாடோக அலேத்தல். 

 ஆசிரியர் நொல்லிக்நகாடுத்த பாடம், உள்ளங்லக நெல்லிக்கனி 
ரபாை புரிந்தது. 

( ஏற்ை நதாடர் அலேத்திருப்பின் ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 

2 

27   வல்லின நேய்கலள இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக.  2 
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 ஆசிரியருக்குக் கீழ்ப்படிதல் என்னும் குணம், 
உண்லேயானவற்லைத் நதரிந்து நகாண்டு அறியாலேயிலன 
அகற்றிப் பை ெல்ைனவற்லைக் கற்றுக் நகாடுக்கும். 

28 பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்ைாை மாற்றுை. 

 இப்நபாழுது எனக்கு புரிந்துவிட்டது. நீயும் புரிந்து நகாள். 
2 

29 ததாடரகமத்தல் 

 திகரயில் ைதாநாயைகைக்  ைண்டதும் மக்ைள் கைதட்டல் எழுப்பினர். 

( ஏற்ை நதாடர் அலேத்திருப்பின் ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 

2 

30 ைகைச்த ால்  

 File - பைாப்பு  
 Eraser – அழிப்ோன் 

1  

1 

 பகுதி – III  

 பிரிவு –1 

எலவரயனும் இேண்டனுக்கு விலட தருக. 
2 X 4 = 8 

31 "ஏங்நகாலிநீர் ஞாைத்து இருளகற்றும்" 

இடம் :  

 ‘ஓங்கலிலட’ எனத் நதாடங்கும் தண்டியைங்காே உலே 
ரேற்ரகாள் பாடலில் இடம் நபற்றுள்ளது. 

நபாருள் : 

 சூரியனும் தமிழும் கடைால் சூழப்பட்ட இவ்வுைகத்தில் உள்ள 
இருலளப் ரபாக்கும் தன்லே  வாய்ந்தன. 

விளக்கம்  

 சூரியன், தன் கதிர்களால் உைகில் உள்ள புை இருலளப் 
ரபாக்கும். தமிழ், ேக்களின் அக இருலளப் ரபாக்கி 
அறியாலேலய அகற்றும் சிைப்புலடயது. 
 

4 
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32 'வாயிபைாபய' எனத் ததாடங்கும் ஒைகவயாரின் புறநானூற்றுப் ோடல் 
ோடாண் திகைக்கு உரியது 

 ஒருவருகடய புைழ், வலிகம, தைாகட, அருள் போன்ற மன 
இயல்புைகைச் சிறப்பித்துக் கூறுவது ோடாண்திகை ஆகும்.  

 ‘வாயிபைாபய’ எனத் ததாடங்கும் புறநானூற்றுப்ோடலிலும் 
அதியமான் தநடுமான்அஞ்சி என்னும் வள்ைலின் புைழ், தைாகட 
முதைான சிறப்புைள் கூறப்ேட்டுள்ைதால் ோடாண்திகை ஆகும். 

2 

 

2 

33 ேங்குனி உத்திரத் திருவிழா நகடதேற்ற முகற 

 தேண்ைள் ஆரவாரத்பதாடு தைாண்டாடும் திருவிழாக்ைள் நிகறந்த 
வீதிைகை உகடய தேரிய ஊர் திருமயிகை.  

 அங்கு, எழுச்சிமிக்ை விழாக்ைள் மூைம் மயிகைக் ைோலீச் ரம் 
பைாவிலில் வீற்றிருக்கும் இகறவனுக்குப்  பூக யிடும் ேங்குனி 
உத்திரத் திருவிழாவானது நகடதேறும். 

2 

 

2 

34 நாட்டிய அரங்கின் அகமப்கே இைங்பைாவடிைள் ைாட்சிப்ேடுத்தும் ோங்கு  

 இயல்புைளிலிருந்து மாறுேடாத நிைத்கத ஆடல் அரங்ைத்திற்ைாை 
பதர்ந்ததடுத்தனர்.  

 முகறப்ேடி நீைம், அைைம், உயரம் உகடயதாய் அரங்ைம் 
அகமத்தனர். அரங்கின் உள்பை த ல்ைவும், தவளிபய வரவும் ஏற்ற 
அைவுைளுடன் இரு வாயில்ைள் அகமத்துள்ைனர்.  

 தூண்ைளின் நிழைானது, அகவயிலும் நாடை அரங்கிலும் விழாதேடி 
அழைான நிகை விைக்குைகை அகமத்திருந்தனர்.  

 ஒருமுைத்திகர, தோருமுைத்திகர, ைரந்துவரல் திகர போன்ற 
திகரைகைப் ேயன்ேடுத்தியிருந்தனர். 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 பிரிவு – 2 

எலவரயனும் இேண்டனுக்கு விலட தருக. 2 X 4 = 8 

35 மகழதவள்ைப் ோதிப்பிலிருந்து ைாத்துக்தைாள்ளும் முன்தனச் ரிக்கை 
நடவடிக்கைைள் 

 பேரிடர் ைாைங்ைளில் தாங்ைக்கூடியகவயாைப் புதிய ைட்டுமானங்கை 
அகமக்ை பவண்டும்.  

 நீர்வழிப்  ோகதைளுக்ைான ததளிவான வகரேடம் உருவாக்ைப்ேட்டு  
அப்ோகதைகைத் ததாடர்ந்து ேராமரிக்ை பவண்டும்.  

4 
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 ைடற்ைகர ஓரங்ைளில்  துப்பு நிைக் ைாடுைகை வைர்த்தல் பவண்டும். 

(ஏற்ை கருத்துகள் இருப்பின் ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 

36 நென்லனயின் பண்பாட்டு அலடயாளங்களில் இன்றும் நிலைத்து 
இருப்பன  

 நென்லன ெகரின் ஒவ்நவாரு பகுதிக்கும் வேைாறு உண்டு. 
இந்திய ெோெனிக்  கட்டடக்கலை பாணியில் கட்டப்பட்ட பை 
கட்டடங்கள் இன்றும் நென்லனயின் பழலேலயப் 
பலைொற்றும். 

 எழும்பூர் அருங்காட்சியகம், ரகாட்லட அருங்காட்சியகம், 
இந்தியாவின் முதல் நபாதுநூைகோன கன்னிோோ நூைகம்  

 திலேப்படத் நதாழில் ொர்ந்த இடங்கள், திலேயேங்கம் 
ஆகியலவயும் குறிப்பிடத்தக்க அலடயாளங்களாகும். 

4 

37 திலேப்படத்தின் காட்சியின் ஆற்ைல் 
 கோட்சி என் து கலத நகர்வுக்கு உதவுவது. 
 திலரப் ைத்தின் கோட்சிகள் சி ப் ோக இருந்தோல், வ னத்திற்கு 

இரண்ைோம் இைம்தோன்.  
 திலரப் ைத்தில் வ னம் இன்றி, கோட்சிகலே அடுத்தடுத்து லவத்துக் 

கலதலய நகர்த்துவர். 
 திலரப் ைத்தில் நடிப் வலன முப் ரிமோணத்தில் கோட்டும் கோட்சிகள் 

இைம்த றும். 
எடுத்துக்கோட்டு 

 முதல் கோட்சியில் பதோழி ஒருத்தி கதோநோயகியிைம் ததோைர்வண்டிப் 
 யணச்சீட்லைக் தகோடுப் ோள். அடுத்த கோட்சியில் கதோநோயகி 
ததோைர்வண்டியில் இருப் ோள். 

 முதல் கோட்சியில் எண் 7 வீலரயோ ததரு…. என்று ஒருவர் முகவரிலயச் 
த ோல்லிக் தகோண்டிருக்கும் ப ோபத அந்த முகவரியில் த ன்று கோட்சி 
நிற்கும் இவ்விரண்டு தரவுகளிலும் கோட்சி அலமப்ப  ஆற் ல் 
உலையதோக வலரயறுக்கப் ட்டுள்ேது. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

38 ரவளாண் ரேைாண்லே 

 ரவளாண்லேகுள்ளும் ரேைாண்லேக் கூறுகள் உண்டு. 
4 
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 ெரியான பயிலேத் ரதர்ந்நதடுத்தல், உரிய ரெேத்தில் 
விலதத்தல், நீர் ரேைாண்லேலய நெறிப்படுத்துதல், 
அறுவலடக்குப்பின் பாதுகாத்தல், உரிய விலை வரும்வலே 
இருப்பு லவத்தல் என்று ஒவ்நவாரு கட்டத்திலும் 
விழிப்புணர்வும், நபாறுப்புணர்வும், நிர்வாகநெறியும் 
இலணந்தால் ரவளாண்ரேைாண்லே நெழிக்கும். 

 பிரிவு – 3 

எலவரயனும் மூன்ைனுக்கு விலட தருக. 
3 X 4 = 12 

39 அணி விளக்கம்       : 2 ேதிப்நபண் 

ொன்று                             : 1 ேதிப்நபண் 

நபாருத்தம்                   : 1 ேதிப்நபண் 

நிேல் நிலை அணி 

அணி விளக்கம் :  

 ஒரு நெய்யுளில், முன்னர் கூறியவற்ரைாடு நதாடர்புலடய 
நெய்திகலளப் பின்னர் கூறும்ரபாது, முன்னர் கூறிய 
வரிலெயில் நிறுத்தி ரெரே நபாருள் நகாள்ளுோறு கூறுவது 
நிேல்நிலை அணி ஆகும். 

ொன்று : 

 அன்பும் அைனும் உலடத்தாயின் இல்வாழ்க்லக  
                பண்பும் பயனும் அது 

நபாருத்தம் : 

 இக்குைளில், வாழ்வு சிைக்க அன்பும் அைமும் 
இன்றியலேயாதன. அலவ, இல்வாழ்வின் பண்பும் பயனும் 
ஆகும் என்று ரெரே நபாருள் நகாள்ளுோறு கூறுவதால் 
நிேல்நிலை அணி ஆகும்.  

 

 

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 ரேனிலைப் பள்ளி, நெரூர், கரூர் .       9942141963  

 

(அல்ைது) 

அணி கண்டறிதல்  : 1 ேதிப்நபண் 

அணி விளக்கம்       : 2 ேதிப்நபண் 

நபாருத்தம்                   : 1 ேதிப்நபண் 

பயின்று வந்துள்ள அணி  

 எடுத்துக்காட்டு உவலேயணி 

அணி விளக்கம்   

 உவோனத்லத ரவைாகவும்,  உருவரேயத்லத ரவைாகவும் 
கூறி, இலடரய ஒப்புலே காட்டும்   உவேவுருபு ேலைந்து 
வருவது எடுத்துக்காட்டு உவலேயணி ஆகும். 

அணிப் நபாருத்தம்  

 உைங்கியவர்,  இைந்தவலேவிட ரவறுபட்டவர் அல்ைர்; 
கள்ளுண்பவரும்  ெஞ்லெ உண்பவரே ஆவர். 

 உவலே       - உைங்கியவர்,  இைந்தவோகக் கருதப்படுவார் 
 உவரேயம்  -  ெஞ்லெரய கள்ளாய் உண்பவர்  
 உவே உருபு   - ‘ரபாை’ ேலைந்து வந்துள்ளது. 

40 தமிழில் பிலழயின்றி எழுதுவதற்கு ரேற்நகாள்ள ரவண்டிய 
முயற்சிகள்  

 குறில், நெடில் ரவறுபாடு அறிந்து எழுத ரவண்டும்.  
 எழுத்துகளின் ஒலிப்பு முலை, அவற்றுக்கான வரிவடிவ 

ரவறுபாடு, அலவ நொல்லில் வரும் இடங்கலளயும் (முதல், 
இலட, கலட) நதள்ளத் நதளிவாய் ேனத்துள் பதித்துக் 
நகாள்வலதக் கடலேயாகக் நகாள்ள ரவண்டும்.  

 நொல் உருவாகும் முலைலய அறிந்தும், நபாருள் 
ரவறுபாட்டிலன உணர்ந்தும் எழுதுகிை ரபாது பிலழகலளத் 
தவிர்க்க முடியும். 
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41 தநய்தல் திகை  

 நபரும்நபாழுது : ஆறு நபரும் நபாழுதுகள் 
 சிறுநபாழுது : எற்பாடு 
 கருப்நபாருள் 

நதய்வம் வருணன் 

ேக்கள் பேதன், பேத்தியர் 

புள் (பைலவ) கடற்காகம் 

விைங்கு சுைாமீன் 

ஊர் பாக்கம், பட்டிணம் 

பூ நெய்தல், தாலழ 

ேேம் புன்லன, ஞாழல் 

உணவு 
உப்பும் மீனும் விற்ைப் 
நபாருள் 

பலை 
மீன்ரகாட் பலை, 
ொவாய்ப் பம்லப 

யாழ் விளரி யாழ் 

பண் நெல்வழிப்பண் 

நதாழில் 
உப்பு உண்டாக்கல் 
விற்ைல், மீன் பிடித்தல் 

 உரிப்நபாருள் : இேங்கலும் இேங்கல் நிமித்தமும் 
 ொன்று : “நபருங்கடல் ரவட்டத்துச் சிறுகுடிப் பேதவர்” எனத் 

நதாடங்கும் அகொனூற்றுப் பாடல் 
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(அல்ைது) 

 த வியறிவுறாஉ துகற 

துலை விளக்கம் 

 அேென் நெய்ய ரவண்டிய கடலேகலள முலைதவைாேல் 
நெய்யுோறு அவன் ரகட்க அறிவுறுத்தல், நெவியறிவுறூஉ 
என்னும் துலையாகும். 

ொன்று 

 காய்நெல் அறுத்துக் கவளம் நகாளிரன; 
ோநிலைவு இல்ைதும், பல்ொட்கு ஆகும்; - எனத் நதாடங்கும் 
புைொனூற்றுப் பாடல் 

நபாருத்தம் 

 சிறிய நிைத்தில் விலளந்த நெல்லை அறுத்து உணவாக்கிக் 
கவளோகக் நகாடுத்தால் யாலனக்குப் பை ொட்களுக்கு 
உணவாகும். அறிவுலட அேென் வரி திேட்டும் முலை அறிந்து 
ேக்களிடம் வரி திேட்டினால், ொடு ரகாடிகணக்கில் நெல்வம் 
நபற்று நெழிப்பலடயும். 

 நபரிய வயலில் யாலன புகுந்து உண்ணுோயின் அதன் 
வாயில் புகுந்த நெல்லை விட அதன் கால்களால் மிதிபட்டு 
அழிந்த நெல்லின் அளவு அதிகோகும். அறிவில் குலைந்தது 
முலை நதரியாது வரி திேட்டினால் ொடு விலேவில் 
நகட்நடாழியும், யாலன புகுந்த நிைம் ரபால் ஆகிவிடும். 
அேென் தானும் பயன்பட ோட்டான்; ொட்டு ேக்களும் 
துன்புறுவர். 

42 இைக்கிய ெயம் பாோட்டுக 

கமயக்ைருத்து 
          தமிழன்கனயின் சிறப்புைள் 
எதுகை     

1 
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முச் ங்ைம்/அச் ங்ைம்               
  த ாற்/ அற்புத 
பமாகன   

முச் ங்ைம் - முதுபுைவர் 
அச் ங்ை - அைப்ேரிய 

இகயபு   
 கூட்டி 

அணி     
இயல்பு நவிற்சி அணி 

 ( ஏற்புலடய ெயங்கள் எழுதியிருப்பினும் ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 

3 

43 தமிழாக்கம் 
 இந்தியாவின் 'கைாச்ொே தலைெகேம்' என்ைலழக்கப்படும் 

தமிழ்ொட்டில் சிைந்த ரகாயில்களும், கட்டடக்கலை 
சின்னங்களும் உள்ளன. தஞ்ொவூரில் ரொழர் காைத்தில் 
தலழத்து வளர்ந்த 'தஞ்ொவூர் ஓவியங்கள்' ோநிைத்திற்கு 
நபரும் புகலழத் ரதடித் தந்தன. 

 

4 

 பகுதி – IV 3 X 6 = 18 

44 ேண்பின் ேடிமமாைப் ேகடக்ைப்ேட்ட இராமன் பிற உயிர்ைளுடன் 
தைாண்டிருந்த உறவு நிகை 

 இோேன் ரவடன், பைலவ, எளிய முதியவள், வானேம், 
எதிரியின் தம்பி என்ை ரவலிகள் இன்றி எல்லைகள் கடந்த 
அன்பாக விரிவுபடுத்துகிைான். 

 குகன்: தான் காடு நெல்வதால் வருந்திய குகலன ரொக்கி 
இோேன், இப்பிரிலவ எண்ணி வருந்தாரத. இதுவலே 
ொங்கள் உடன்பிைந்தார் ொல்வோக இருந்ரதாம். 
இப்நபாழுது உன்லனயும் ரெர்ந்து உடன்பிைந்தார் 
ஐவோரனாம் என்ை உைவு பாோட்டிக் கூறினார். 

 ெடாயு: இோவணன் சீலதலயச் சிலை எடுத்தரபாது 
கழுகுரவந்தன் ெடாயு தடுத்து ெண்லடயிட்டு 
காயப்படுகிைான். இோேனிடம் ெடந்தலதக் கூறுகிைான் 
பிைகு இைந்து விடுகிைான். இோேன் தன் தந்லதயின் 

6 

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 ரேனிலைப் பள்ளி, நெரூர், கரூர் .       9942141963  

 

ெண்போன கழுகுரவந்தலனத் தந்லதயாகரவ கருதி 
இறுதிச் ெடங்குகலளச் நெய்கிைான். 

 ெவரி: இோேனிடம் மிகுதியான அன்லபயும் பக்திலயயும் 
நகாண்டவள் ெவரி. இோேன் ெவரியிடம் இனிதாகப் 
ரபசினான். தன்லனரய நிலனத்துத் தவமிருந்த ெவரியிடம் 
இவ்வளவு காைம் நீ துன்பம் ஏதுமின்றி ெைமுடன் இருந்தாய் 
அல்ைவா ? என்று பரிவுடன் ரகட்டான். இவ்வாறு இோேன் 
அன்பளாகிய ெவரியிடம் தாயிடம் காட்டும் அன்லபக் 
காட்டினான். 

 சுக்ரீவன் : இோேன் சுக்ரீவனிடம் “இனி ொன் நொல்வதற்கு 
என்ன இருக்கிைது ? விண்ணிலும் ேண்ணிலும் உள்ள உன் 
பலகவர்; தீயவோக இருப்பினும் கூட உன் ெண்பர்கள் என் 
ெண்பர்கள்: உன் உைவினர் என் உைவினர் நீ என் இனிய 
உயிர் ெண்பன்!”என்ைான் 

 வீடணன்: தன்னிடம் அலடக்கைம் ரவண்டி வந்த 
வீடணலன அேவலனத்து இைங்லக அேலெ உனக்கு 
உரிலேயாக்குரவன் என்று கூறி வீடணலன ஏழாவது 
ெரகாதேனாக ஏற்ைான் இோேன். 

 
(அல்ைது) 

ஆ) ‘சினத்கதக் ைாத்தல் வாழ்கவ பமன்கமப்ேடுத்தும்'  

 தன் சினம் நெல்ைத்தக்க நேலியவரிடத்தில் அதலனச் 
நெலுத்தாேல் காப்பவரே, உண்லேயில் சினத்லதக் 
காப்பவோவார். தன் ரகாபம் நெல்ைத்தகாத வலியவரிடத்தில் 
அதலனக் காத்தால்தான் என்ன, காவாவிட்டால்தான் என்ன? 

 சினத்தினாரைரய தீய விலளவுகள் ஏற்படும் என்பலத அறிந்து, 
எவரிடத்திலும் சினம் நகாள்ளுதலைத் தவிர்க்க ரவண்டும். 
முகேைர்ச்சிலயயும் அகேகிழ்ச்சிலயயும் நகான்ைழிக்கும் 
சினத்லதவிட, ெம் அழிவுக்கு ரவறு பலக இல்லை . 

 ஒருவன், தன்லனத்தாரன காத்துக்நகாள்ள விரும்பினால், 
சினம் நவளிப்படாேல் அடக்கிக் காத்தல் ரவண்டும். அப்படித் 
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தடுத்துக் காத்துக்நகாள்ளவில்லை என்ைால், அச்சினரே 
அவலன அழித்துவிடும்.  

 சினம் என்பது, தன்லனச் ரெர்ந்தவலே அழிக்கும் நெருப்புப் 
ரபான்ைது. அந்தச் சினம் என்னும் நெருப்பானது, 
ஒருவனுக்குப் பாதுகாப்பாக அலேயும் சுற்ைத்தவோகிய 
நதப்பத்லதயும் அழித்துவிடும்.  

 முப்பால் கூறும் இக்கருத்துகலளச் சிந்தித்தால் 'சினத்லதக் 
காத்தரை வாழ்வு ரேம்பட வழி ' என்பலத அறியைாம். 

45 அ) ைவிகதயின் நகடகயக் ைட்டகமக்கும் அழகியல் கூறுைள் 

ெலடயியல் 
 கவிலதயின் இயங்காற்ைல்தான் ெலட. ெலடயியல் கூறுகளில் 

ஒலிக்ரகாைங்களும், நொற்களின் புைமும், நதாடரியல் 
ரபாக்குகளும் மிக முக்கியோனலவயாகும். 

ஒலிக்ரகாைங்கள் 
 எந்தத் நதான்லேயான நோழியும், ெமிக்லஞயிலிருந்தும், 

இலெயிலிருந்துதான்  நதாடங்குகிைது. நோழிொர்ந்த கவிலதயும், 
இலெரயாடும்,இலெக்கருவிகரளாடும்தான் பிைக்கிைது.  ஓலெயும், 
நபாருளும் இலணந்து கலைவடிவம் நகாள்கின்ைன.  இதலனரய 
ஒலிப்பின்னல் என்கிரைாம். 

        ( எகா)   " நுந்லத தந்லதக்கு இவன்தந்லத தந்லத" ( புைம்290) 
நொற்புைம் 

 நொல்லில்தான்  உணர்வும்,  நபாருளும் நபாதிந்து கிடக்கின்ைன. 
கலையும், பண்பாடும் ,வேைாறும் ,அேசியலும் நபாதிந்து கிடக்கின்ைன. 
நொல்வளம் என்பது ஒருநொல்  பைநபாருள், பைநபாருள் ஒருநொல்  
வருவனவும் காணப்படுகின்ைன. 

 (எகா) முல்லைக்கலியில் காலளகளின் பை இனங்கள் பற்றிய 
நொற்கள் நிலைய காணப்படுதல்.'கிலட' என்ை குறுொவலில் 
ஆடுகளின் அலடயாளங்கள் பை நபயர்களில் காணப்படுதல். 

நொல்வளம் 
 ெங்க இைக்கிய நோழியின் அலடயாளோக உள்ள ஒருபண்பு இது. 

நொல்வளம் என்பது, தனிச்நொற்களால் நிலைந்து 
அலேவலதக்குறிக்கும்.நொல்வளம் என்பது ஒரு பண்பாட்டின் 
அலடயாளோகவும் இருக்கின்ைது.இதலன 'நதாலகநோழி' என்று 
நதால்காப்பியர் கூறுகின்ைார். 
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 (எகா) லவகுறு விடியல், கன்னி விடியல், புல்நைன் ோலை, 
ெள்நளன் யாேம், காேர் வனப்பு, கவினுறு வனப்பு.  

நதாடரியல் ரபாக்குகள் 
 ஒலிக்ரகாைம், நொற்புைம், நொற்நைாடர்நிலை பாடலின் தளத்லத 

ஏர்ெடத்திப்  பண்படுத்திப் ரபாகின்ைன.பாத்திகட்டி  வேப்புயர்த்தும் 
பணிகலளத் நதாடரியல் வடிவம் நெய்கின்ைது. நொல்ரவாருலடய 
நோழித்திைன், ரகட்ரபார்,வாசிப்ரபாருலடய  உளப்பாடாக  
ேறித்தாக்கம் நபைரவண்டும். உலேெலட வழக்கு, ரபச்சு வழக்கு 
ஆகியவற்றில் எழுவாய்+ நெயப்படுநபாருள் அல்ைது பிை அலேப்பு+ 
பயனிலை என்று நதாடேலேப்பு இருக்கும்.ஆனால் ெங்கப் பாடல்கள் 
பைவற்றில் இது பிைழ்ந்து வருகிைது. இந்த பிைழ்வுநிலை 
ேறுதலைத்நதாடர் எனப்படுகிைது. 

                 (எகா) இடுக நவான்ரைா, சுடுகநவான்ரைா; 
                              படுவழிப் படுக, இப்புகழ் நவய்ரயான் தலைரய 
                                                                                                            ( புைம்.239) 
 

(அல்ைது) 

ஆ) “ஒவ்தவாரு நைரத்துக்கும் வரைாறும் வடிவழகும் உண்டு" - நீங்ைள் 
ோர்த்த அல்ைது வாழ்ந்த ஒரு நைரம் குறித்து இருேக்ை அைவில் ைட்டுகர 
எழுதுை.  

( ஏற்ை கருத்துகள் இருப்பின் ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 

 

46 அ) ‘ ாகை விேத்தில்ைாத் தமிழ்நாடு' - இக்கூற்று நனவாை நாம் 
த ய்யபவண்டியன யாகவ? (அல்ைது) 

( ஏற்ை கருத்துகள் இருப்பின் ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 

 

ஆ)மைாநடிைகரக் ைண்ட ோை ந்திரனின் மனபவாட்டத்கத நயத்துடன் 
எழுதுை.  

இளலேப்பருவம் - நபயர் ோற்ைம் - நபற்ை விருதுகள்- பிைவிக் 
கலைஞன் - இோஜோஜரொழனின் வருலக – ேனரவாட்டம் - 
மின்னிேலைந்த ேன அடுக்குகள் – நிலனவலைகள்  
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ப.க.சுரேஷ் முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அேசு ரேனிலைப் பள்ளி, நெரூர், கரூர் .       9942141963  

 

(கலத வடிவில் எழுதி இருப்பின் பாதி ேதிப்நபண் வழங்கைாம்) 
 

 பகுதி – V 4 + 2 = 6 

47 அடிபிைழாேல் நெய்யுள் வடிவில் தருக.  

 அ) நதய்வேணிோலை 

ஒருலேயுடன் நினதுதிரு ேைேடி நிலனக்கின்ை  

                 உத்தேர்தம் உைவுரவண்டும்  

    உள்நளான்று லவத்துப்  புைம்நபான்று ரபசுவார்  

                 உைவுகை வாலேரவண்டும்  

நபருலேநபறும் நினதுபுகழ் ரபெரவண்டும் நபாய்லே  

                ரபொ திருக்கரவண்டும்  

      நபருநெறி பிடித்நதாழுக ரவண்டும் ேதோனரபய் 

                 பிடியா திருக்கரவண்டும். 

4 

 ஆ) அன்பும் அைனும் உலடத்தாயின் இல்வாழ்க்லக 

           பண்பும் பயனும் அது. 
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