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பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ் – முக்கியமான வினாக்கள் 

 

குறுவினா 
1. 'வேங்மக' என்பம த் த ொடர்தைொழியொகவும் தபொது தைொழியொகவும் 

வேறுபடுத் ிக் கொட்டுக. 

2. "உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் கொணின் பிறர்வைல்  

ேடுக்கொண் ேற்றொகும் கீழ்" – இக்குறளில் அமைந்துள்ள அளதபமடயின் 

ேமகமயச் சுட்டி, அ ன் இலக்கணம்  ருக. 

3.  ற்கொல உமரநமடயில் சிவலமட அமையும் நயத் ிற்கு ஓர் 

எடுத்துக்கொட்டுத்  ருக. 

4. ேசனகேிம – குறிப்பு ேமரக. 

5. ைொஅல் - தபொருளும் இலக்கணக் குறிப்பும்  ருக. 

6. ’இறடிப் தபொம்ைல் தபறுகுேிர்' – இத்த ொடர் உணர்த்தும் தபொருமள எழுதுக. 

7. தகொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லொர்க்கு அடுக்கிய 

  வகொடி உண்டொயினும் இல் - இக்குறளில் ேரும் அளதபமடகமளஎடுத்து 

எழுதுக. 

8. ைருத்துேத் ில் ைருந்துடன் அன்பும் நம்பிக்மகயும் ஆற்றும் 

பொங்கிமனஎழுதுக. 

9. உயிர்கள் உருேொகி ேளர ஏற்ற சூழல் பூைியில் எமே எமேதயனப் 

பரிபொடல்ேழி அறிந் ேற்மறக் குறிப்பிடுக. 

10. தசய்கு ம்பிப் பொேலரின் கல்ேி பற்றிய கருத் ிமன முழக்கத் 
த ொடர்களொக்குக. 

11. அைர்ந் ொன் – பகுப  உறுப்பிலக்கணம்  ருக. 

12. கொட்டில் ேிமளந் ேரகில் சமைத் உணவு ைமழக்கொல ைொமலயில் சூடொக 
உண்ணச் சுமே ைிகுந் ிருக்கும். இத்த ொடரில் அமைந்துள்ள மு ற்தபொருள், 

கருப்தபொருள்கமள ேமகப்படுத் ி எழுதுக. 

13.  ஞ்சம் எளியர் பமகக்கு – இவ்ேடிக்குரிய அமசகமளயும் 

ேொய்பொடுகமளயும் எழுதுக. 

14. தைய்க்கீர்த் ி பொடப்படுே ன் வநொக்கம் யொது? 

15. புறத் ிமணகளில் எ ிதர ிர்த்   ிமணகமள அட்டேமணப்படுத்துக. 

16. ேறுமையின் கொரணைொக உ ேி வகட்டு ேருபேரின்  ன்ைொனத்ம  
எள்ளிநமகயொடுேது குறித்துக்குறளின் கருத்து என்ன? 

17. ேறுமையிலும் படிப்பின்ைீது நொட்டம் தகொண்டேர் ை.தபொ.சி. என்ப ற்குச் 

சொன்று  ருக. 

18. குறள்தேண்பொேின் இலக்கணத்ம  எழு ி எடுத்துக்கொட்டுத்  ருக. 

19. குறிப்பு ேமரக - அமேயம். 

20.  ீேக அணியின் ேமககள் யொமே? 

21. அன்பும் அறனும் உமடத் ொயின்இல்ேொழ்க்மக 

பண்பும் பயனும் அது – இக்குறளில் பயின்று ேந்துள்ள அணியின் இலக்கணம் 

யொது? 

சிறுவினா 
1.  ைிழன்மனமய ேொழ்த்துே ற்கொன கொரணங்களொகப் பொேலவரறு 

சுட்டுேன யொமே? 

2.  ைிழழகனொர்  ைிமழயும் கடமலயும் இரட்டுறதைொழியும் பொங்கிமன 
ேிளக்குக. 

3. கூத் மனக் கூத் ன் ஆற்றுப்படுத் மலக் கூத் ரொற்றுப்பமட எவ்ேொறு 

கொட்டுகிறது? 

4. இன்மறய அறிேியல் கண்டுபிடிப்புகள் ைனி மன வைம்படுத்துகின்றனேொ 

என்பது குறித்  சிந் மனகமள முன்மேத்து எழுதுக. 

5. ைன்னன் இமடக்கொடனொர் என்ற புலேனுக்குச் சிறப்புச் தசய் து ஏன்? 

ேிளக்கம்  ருக. 

6. ேள்ளுேம், சிறந் அமைச்சருக்குக்கூறிய இலக்கணங்கள் நைக்கும் 

தபொருந்துேம க் குறள்ேழி ேிளக்குக. 

 

 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

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

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/


 
அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம்.        த ொகுப்பு: ந. சண்முகசுந் ரம் (அறம் ஆசிரியர்) 

                                                                                                                 அ.எண்:  96598 38789   
2023 

 

7. ‘மு ல்ைமழ ேிழுந் தும்’ என்னதேல்லொம் நிகழ்ே ொக கு.ப.ரொ. 

கேிபொடுகிறொர்? 

8. மேத் ியநொ புரி முருகன் குழந்ம யொக அணிந் ிருக்கும் 

அணிகலன்களுடன் தசங்கீமர ஆடிய நயத்ம  ேிளக்குக. 

9. ேள்ளுேம், சிறந்  அமைச்சருக்குக்கூறிய இலக்கணங்கள் நைக்கும் 

தபொருந்துேம க்குறள் ேழி ேிளக்குக. 

10. அேந் ி நொட்டு ைன்னன், ைரு நொட்டு ைன்னனுடன் வபொர் புரிந்து 

அந்நொட்மடக் மகப்பற்றநிமனக்கிறொன்; அப்வபொர் நிகழ்மேப் புறப்தபொருள் 

தேண்பொைொமல கூறும் இலக்கணத் ின் ேழி ேிளக்குக. 

11. சங்க இலக்கியங்கள்கொட்டும் அறங்கள் இன்மறக்கும் வ மேயொனமேவய 
என்ப ற்குச் சிலஎடுத்துக்கொட்டுகள்  ருக. 

12. கேிஞர்  ொம் கூறேிரும்பும் கருத் ிற்கு ஏற்றேொறு  ற்குறிப்வபற்ற அணி 
அமைேம  எடுத்துக்கொட்டுக. 

நெடுவினா 
1.  ைிழின் தசொல்ேளம் பற்றியும் பு ிய தசொல்லொக்கத் ிற்கொன வ மே 
குறித்தும்  ைிழ்ைன்றத் ில் வபசுே ற்கொனஉமரக் குறிப்புகமளஎழுதுக. 

2. ைவனொன்ைணயீம் சுந் ரனொரின்  ைிழ்த் ொய் ேொழ்த்துப் பொடமலயும் 

தபருஞ்சித் ிரனொரின்  ைிழ்ேொழ்த்ம யும் ஒப்பிட்டு வைமடப்வபச்சு ஒன்மற 
உருேொக்குக. 

3. புயலிவலஒரு வ ொணி கம யில் இடம்தபற்றுள்ள ேருணமனகளும் 

அடுக்குத் த ொடர்களும் ஒலிக்குறிப்புச்தசொற்களும் புயலில், வ ொணி 
படும்பொட்மட எவ்ேொறு ேிேரிக்கின்றன? 

4. உங்கள் இல்லத்துக்கு ேந்  உறேினருக்கு நீங்கள் தசய்  
ேிருந்வ ொம்பமலஅழகுற ேிேரித்து எழுதுக. 

5. "அறிேியலொளர் ஸ்டீபன் ஹொக்கிங்குடன் ேிண்தேளிப் பயணம்" என்னும் 

 மலப்பில் கற்பமனக்கம  ஒன்று எழுதுக. 

 

 

 

 

 

6. இமறேன், புலேர் இமடக்கொடன் குரலுக்குச் தசேிசொய்த்  நிகழ்மே 
நயத்துடன் எழுதுக. 

7. தநகிழிப் மபகளின்  ீமைமயக்கூறும் தபொம்ைலொட்டம் உங்கள் பள்ளியின் 

ஆண்டு ேிழொேில் நிகழ்த் ப்படுகிறது. அ ற்குப் 

பொரொட்டுமரஒன்றிமனஎழுதுக. 

8. சிலப்ப ிகொர ைருவூர்ப்பொக்க ேணிக ே ீிகமளஇக்கொலேணிக 

ேளொகங்கவளொடும் அங்கொடிகவளொடும் ஒப்பிட்டு எழுதுக. 

9. நிகழ்கமல ேடிேங்கள் - அமேநிகழும் இடங்கள் - அேற்றின் ஒப்பமனகள் – 

சிறப்பும் பமழமையும் -இத் மகய ைக்கள் கமலகள் அருகிேருே ற்கொன 

கொரணங்கள் – அேற்மற ேளர்த்த டுக்க நொம் தசய்ய வேண்டுேன – இமே 
குறித்து நொளி ழுக்கொன  மலயங்கம் எழுதுக. 

10. பள்ளித் ிடலில் கிமடத்  பணப்மபமய உரியேரிடம் ஒப்பமடத் ம யும் 

அ ற்குப் பொரொட்டுப் தபற்றம யும் பற்றி தேளியூரில்இருக்கும் உறேினர் 

ஒருேருக்குக் கடி ம் எழுதுக. 

11. கருமணயனின்  ொய் ைமறவுக்கு, ேரீைொமுனிேர் பூக்கள் வபொன்ற 
உேமைகளொலும் உருேக ைலர்களொலும் நிகழ்த் ிய கேி ொஞ்சலிமய 
ேிேரிக்க. 

12. 'அழகிரிசொைியின்‘ ஒருேன் இருக்கிறொன்’ சிறுகம யில் ைனி த்ம  
தேளிப்படுத்தும் கம ைொந் ர் குறித்து எழுதுக. 

கலைச்நசால் அறிவவவாம்  

Vowel - உயிதரழுத்து   Consonant – தைய்தயழுத்து    Homograph – ஒப்தபழுத்து 
Monolingual – ஒரு தைொழி Conversation –உமரயொடல் Discussion – கலந்துமரயொடல் 
Storm – புயல்  Land Breeze – நிலக்கொற்று Tornado – சூறொேளி Sea Breeze –கடற்கொற்று 
Tempest – தபருங்கொற்று   Whirlwind – சுழல்கொற்று  
தசவ்ேிலக்கியம் - Classical literature கொப்பியஇலக்கியம் - Epic literature பக் ி  
இலக்கியம் - Devotional literature  பண்மடயஇலக்கியம் – Ancient literature   

ேட்டொரஇலக்கியம் - Regional literature நொட்டுப்புறஇலக்கியம் - Folk literature   

 நேனீ இலக்கியம் - Modern literature Nanotechnology – ைீநுண்த ொழில்நுட்பம்  
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அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம்.        த ொகுப்பு: ந. சண்முகசுந் ரம் (அறம் ஆசிரியர்) 

                                                                                                                 அ.எண்:  96598 38789   
2023 

 

Space Technology – ேிண்தேளித் த ொழில்நுட்பம்  
Biotechnology – உயிரித் த ொழில்நுட்பம் Cosmic rays - ேிண்தேளிக்க ிர்கள் 

Ultraviolet rays – புறஊ ொக்க ிர்கள்  Infrared rays – அகச்சிேப்புக்க ிர்கள்  Emblem - 

சின்னம் Intellectual – அறிேொளர் Consulate – துமணத்தூ ரகம் Patent – கொப்புரிமை 

Document - ஆேணம் Guild - ேணிகக் குழு Irrigation - பொசனம்  Territory – நிலப்பகு ி 
Thesis - ஆய்வேடு  Symbolism – குறியடீ்டியல் முச்சி -  மலயுச்சிக் தகொண்மட 
Aesthetics - அழகியல், முருகியல் Terminology - கமலச்தசொல்  Artifacts - கமலப் 

பமடப்புகள்  Myth – த ொன்ைம் Belief - நம்பிக்மக Philosopher - தைய்யியலொளர் 

Renaissance - ைறுைலர்ச்சி Revivalism - ைீட்டுருேொக்கம் Humanism - ைனி வநயம் 

Cultural Boundaries - பண்பொட்டு எல்மல Cabinet – அமைச்சரமே  
Cultural values - பண்பொட்டு ேிழுைியங்கள் 

இைக்கணக்குறிப்பு 

மூதூர் – பண்புத்த ொமக   உறுதுயர் – ேிமனத்த ொமக  மகத ொழுது - 

மூன்றொம் வேற்றுமைத் த ொமக 

 டக்மக - உரிச்தசொல் த ொடர்  நன்தைொழி – பண்புத்த ொமக ஊழ்ஊழ் – 

அடுக்குத் த ொடர் ேளர்ேொனம் – ேிமனத்த ொமக தசந் ீ – பண்புத்த ொமக 
ேொரொ(ஒன்றன்) – ஈறுதகட்டஎ ிர்ைமறப் தபயதரச்சம் வகள்ேியினொன்– 

ேிமனயொலமணயும் தபயர்; கொடனுக்கும் கபிலனுக்கும் – எண்ணும்மை 
குண்டலமும் குமழகொதும் – எண்ணும்மை  ஆடுக– ேியங்வகொள் 

ேிமனமுற்று பயில்த ொழில் – ேிமனத்த ொமக;  

தைய்முமற -  வேற்று மைத்த ொமக; மகமுமற -  மூன்றொம் வேற்றுமைஉருபும் பயனும் 

உடன்த ொக்கத ொமக அமசஇ, தகழீஇ - தசொல்லிமச அளதபமடகள் 

நசால்லும் நபாருளும் 
வநைி – சக்கரம்; சுேல் – வ ொள்; அமசஇ – இமளப்பொறி; ேயிரியம் – கூத் ர்;  

தபொம்ைல் – வசொறு; ைொயம் – ேிமளயொட்டு; ேிசும்பு – ேொனம்;  ண்தபயல் – 

குளிர்ந் ைமழ;  ைர் – உறேினர்;  ொர் – ைொமல; அசும்பு – நிலம்; தகொம்பு – 

கிமள; உேைணி – ைணைலர்;  

 

 
பகுபதஉறுப்பிைக்கணம் 
1.  ணிந் து  2. ப ிந்து  3. ையங்கிய  4. அறிவயன்  5.தபொறித்   6. உமரத்    
7. தபொழிந்  
படிவம்  

1. நூலக உறுப்பினர் படிேம் 
2. பணி ேொய்ப்பு வேண்டி  ன் ேிேரப் பட்டியல் நிரப்பு ல் 
3.   வைல்நிமல ேகுப்பு – வசர்க்மக ேிண்ணப்பம் 
4.  ைிழ்நொடு ேிமளயொட்டு வைம்பட்டு ஆமணயத் ின் உறுப்பினர் வசர்க்மக 

ேிண்ணப்பப்  படிேம் 
பாெயம் பாராட்டுக.  

  வதனினும் இனியெற் நசந்தமிழ் நமாழிவய! 

          நதன்னாடு விளங்குறத் திகழுந்நதன் நமாழிவய! 

ஊனினும் ஒளிர்வுறும் ஒண்டமிழ் நமாழிவய! 

          உணர்வினுக் குணர்வதாய் ஒளிர்தமிழ் நமாழிவய! 

வானினும் ஓங்கிய வண்டமிழ் நமாழிவய! 

          மாந்தருக் கிருகணா வயங்குென் நமாழிவய! 

தானனி சிறப்புறுந் தனித்தமிழ் நமாழிவய! 

          தலழத்தினி வதாங்குவாய் தண்டமிழ் நமாழிவய! 

 க. ெமச்சிவாயர். 
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Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com
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