
தமிழ் / TAMIL 
பத்தஶம் லகுப்புத் தம் 

கஶய அரவு : மூன்று ணி நேம் 
Time Allowed : Three Hours 

 மஶத்த திப்மபண்கள்  : 100 
            Maximum Marks  : 100 

_________________________________________________________________ 

வினஶத்தஶளுக்கஶன விதிமுறமகள் 

வினஶக்களுக்கு விறை ழுதும் முன் கீழ்க்கஶணும் விதிமுறமகறரக் கலனஶகப் 
படிக்கவும் : 

 அறனத்து வினஶக்களுக்கும் விறை ழுதுக. 
 வினஶ / வினஶப்பகுதிகளுக்கஶன திப்மபண்கள் அலற்றின் திந 

தப்பட்டுள்ரன. 
 விறைகள் தமிழில் (தமிழ் ழுத்தில்) ட்டுந ழுதுதல் நலண்டும். அல்யது 

வினஶத்தஶளில் குறிப்பிட்ைபடி ழுதுதல் நலண்டும். 
 ந்மதந்த வினஶக்களில் ம ஶற்களின் ண்ணிக்றகரவு 

மகஶடுக்கப்பட்டிருக்கிமநதஶ, அதன்படி விறை ழுதுதல் நலண்டும். 
குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் ண்ணிக்றகரவுக்கு மிக அதிகஶகநலஶ அல்யது 
குறமலஶகநலஶ விறை அறந்தஶல் திப்மபண்கள் குறமக்கப்படும். வினஶ – 
விறைக் றகநட்டில் ழுதஶத பகுதி /  பக்கங்கள் இருப்பின் அலற்றின் 
குறுக்நக நகஶடு இைவும்.  

 

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS 

Please read each of the following instructions carefully before 

attempting questions : 

 All questions are to be attempted. 

 The number of marks carried by a question / part is indicated 

against it. 



 Answers must be written in TAMIL (Tamil Script) unless 

otherwise directed in the question. 

 Word limit in questions, wherever specified, should be adhered 

to and if answered in much longer or shorter than the 

prescribed length, marks may be deducted. 

 Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-

Answer Booklet must be clearly struck off.  

நகள்வி ண்.  1 :                                                                                                                                 15 திப்மபண்கள் 
 

 பின்லருலனலற்றுள் நதனும் என்று குறித்து  300  ம ஶற்களில் கட்டுற லறக. 
 

1) தச் ஶர்பற்ம தனித்தன்றயுள்ர இயக்கிம் திருக்குமள் ன்பறத  ஶன்று 
தந்து விரக்குக.  

2) திருக்குமளின் கருத்துகள் அன்மஶை லஶழ்விற்கு வ்லஶறு துறைபுரிகிமது?. 
3)  த்துலம் பற்றி லள்ளுலச் சிந்தறனற விரக்குக. 
4) இன்றம  மூக அசில் மபஶருரஶதஶ நிகழ்விற்கு திருக்குமள் ங்ஙனம் 

உதவுகிமது?  ஶன்றுைன் விரக்குக.  
5) ”திருக்குமள் ஏர் அமநூல்” –  ஶன்று தந்து விரக்குக?.  

நகள்வி ண்.  2 :  
பின்லரும் பகுதிறக் கலனஶகப் படித்து, அதன் இறுதியில் தப்பட்டுள்ர 

வினஶக்களுக்குத் மதளிலஶகவும்,  ரிஶகவும், சுருக்கஶகவும் விறை ழுதுக. 
  

 தமிழ் கயஶச் ஶம், தமிழ் க்கள் பண்பஶடு ஆகும். தமிழ் கயஶச் ஶம் இந்திஶ, 
இயங்றக, நயசிஶ, சிங்கப்பூர் ற்றும் உயகம் முழுலதும் தமிறர்கள் லஶழ்க்றக 
லழிகளில் நலரூன்றி உள்ரது. தமிழ் கயஶச் ஶம் , மஶழி, இயக்கிம், இற , ேைனம், 
ேஶட்டுப்பும கறய, தற்கஶப்புக் கறய, ஏவிம், சிற்பம், கட்டிைக் கறய, விறரஶட்டு, 
ஊைகங்கள், ேறகச்சுறல, உைவு, உறைகள், மகஶண்ைஶட்ைங்கள், தத்துலம், தங்கள், 
புகள்,  ைங்குகள், நிறுலனங்கள் ஆகிறல அறிவிறய மலளிப்படுத்துகிமது 
ற்றும் மதஶழில்நுட்பம், தமிறர் பண்பஶடு தமிழ் மஶழியின் ஊைஶகவும், தமிறர் தஶகப் 
பிறைப்பின் ஊைஶகவும், தமிறர் புகள், லயஶறு விழுமிங்கள், கறயகள் ஊைஶகவும், 



 மூகம், மபஶருரஶதஶம், அசில் தரங்கள் ஊைஶகவும்  நபைப்படும் தனித்துல 
பண்பஶட்டுக் கூறுகறரக் குறிக்கும். 
 தமிறர் பண்பஶடு பய கஶயஶக  நபைப்பட்ை, திருத்தப்பட்ை, நம்படுத்தப்பட்ை 
அம் ங்கறரக் குறித்து நின்மஶலும், அது மதஶைர் ஶற்மத்துக்கு உட்பட்டு நிற்கும் எரு 
இங்கில் பண்பஶநை ஆகும். 

 “தமிறர் பண்பஶட்டின் அறப்மபஶழுங்கஶனது அடிப்பறையில் இண்டு 
அம் ங்கறரக் மகஶண்ைதஶகும். என்று அதனரவில்  ஶர்புறைது. ற்மமஶன்று, 
உயகரஶவி அறப்பில்புகநரஶடு மபஶருந்தக்கூடிது. அதஶலது, தமிழ்ப் 
பண்பஶட்டின் உருலகத்றதத் தக்கூடி “புமக்கூறுகள்” பண்பஶடு  ஶர்ந்தும், அலற்றின் 
“அகக்கூறுகள்” உயகரஶவி அறப்புகநரஶடு எத்திற வு மபறுலதும் இதன் 
உட்மபஶருரஶகும்.” 

 பஶலஶைர் கூறுலது நபஶய, பண்பஶடு ன்பது திருந்தி எழுக்கம், ேஶகரிகம் 
ன்பது திருந்தி லஶழ்க்றக, முன்னது “அகக்கூறு” பின்னது “புமக்கூறு”. ேஶகரிகம் 
ந ர்ந்த பண்பஶடுண்டு, ேஶகரிகம் இல்யஶத பண்பஶடுமுண்டு. தமிறர் பண்பஶடு 
இவ்விண்டிலும் மச் த்தக்கது.  

 பய  ந்தர்ப்பங்களில் தமிறர் பண்பஶடு இது, தமிறர் பண்பஶடு இதுலல்ய ன்று 
மதளிலஶக லறறுப்பது கடினஶகினும் எரு அறிவு ஶர் திப்பீடு ம ய் முடியும். 
டுத்துக்கஶட்ைஶக யூத  நஶ, சீக்கி  நஶ தமிறர் பண்பஶட்டு லட்ைத்துக்குள் 
லஶட்ைஶ. ஶமஶக ற ல  த்துக்குத் தமிறர் பண்பஶட்டுைன்  எரு மேருங்கி 
மதஶைர்பு உண்டு.  

நகள்விகள் :                                                                                                                              5x2 = 10 திப்மபண்கள் 
1)  த்துைனஶன தமிறர் பண்பஶட்டின் மதஶைர்புகள் ஶறல? 
2) தமிழ்ப் பண்பஶட்டின் அறப்மபஶழுங்கின் அம் ங்கள் ஶறல? 
3) திருந்தி எழுக்கம், திருந்தி லஶழ்க்றக து? 
4) தமிழ் கயஶச் ஶம் பவியுள்ர ேஶடுகள் ஶறல? 
5) தமிழ்ப் பண்பஶட்டின் கூறுகள் ஶறல? 

 



 நகள்வி ண்.  3 :                                                                                                                       10  திப்மபண்கள் 
 
 கீழ்க்கஶணும் பகுதிற அதன் அரவில் மூன்றில் எரு பங்கு அரவில் சுருக்கி, 
உங்கள் ம ஶந்த ேறையில் ழுதுக. தறயப்புத் நதறலயில்றய. 
 

 

 ம வ்லஶய் கிகத்தில் தற்நபஶது தில நீர் இருப்பது மதரிலந்துள்ரது. அங்கு 
கஶைப்பட்ைறல முதலில் மதஶறய தூத் தகலல்கள் ன கணித்தஶர்கள். ம வ்லஶய் 
கிக மதன் துருலப் பிநத ங்களில் கஶைப்பட்ை இந்தத் தில நீருக்கு “மதன் துருல 
அடுக்கு படிம்” ன்றும் மபரிைப்பட்டிருந்தது. 

 இதன் மூயம், இந்த நற்பப்பில் கஶைப்படும் திலம் நபஶன்ம நீர், உண்றயில் 
ரிகரஶக இருக்கஶது ன்று ஆஶய்ச்சிஶரர்கள் மதரிவித்துள்ரனர். 

 2018-ஆம் ஆண்டில் இண்டு ஆஶய்ச்சி குழுக்கள், ஶர்ஸ் க்ஸ்பிஸ் 
சுற்றுப்பஶறதயில் இருந்த தவுகறரப் பன்படுத்தி ஆச் ரிஶன கண்டுபிடிப்றப 
அறிவித்தனர். 

 இந்த சிலப்பு கிகம் மதன் துருலத்திலிருந்து மதஶறய உைர் கருவியின் 
தகலல்கறர உறுதிப்படுத்துகின்மன. இந்த உறுதியின் மூயம், கிகத்தின் நற்பப்பில் 
எரு தில நிறயயில் ரியின் நற்பப்பு இருப்பதஶக மலளிப்படுத்துகின்மன. 

 இருப்பினும், வரிந ஶனஶ ஶநியப் பல்கறயக்கறக விஞ்ஞஶனிகள் குழு, ஶர்ஸ் 
க்ஸ்பிஸ் தறல தீவிஶன ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர். இந்த பந்த மதஶகுப்பின் 
ஆய்வு, மதன் துருலத்றதச் சுற்றி, எந ஶதிரிஶன பன்னிமண்டு அரவு கைக்கஶன 
மதஶறய உைர் தகலல்கறரக் கண்ைறிந்தது. 

 “நதனும் எரு மபஶருள் ஊைஶகத் மதஶறய உைர் பணிக்கும் நபஶது அதன் 
ஆற்மறய இறக்கின்மது. னநல, அதன் ஆறஶன பப்பிலிருந்து நநய லரும் 
தகலல்கள், நற்பப்பில் இருந்து லரும் தகலல்கறரவிை எளிர்வு குறமலஶக இருக்க 
நலண்டும்” ன்ம ஆஶய்ச்சிஶரர்கள் மதரிவிக்கின்மனர். 

 “நியத்தடியில் இருந்து லரும் தகலல்கள் லறக்கத்துக்கு ஶமஶக எளிர்வுைன் 
இருப்பதற்கு சிய கஶைங்கள் உள்ரன. இந்த எளிர்வு தகலலுக்கு, தில நீர் தஶன் 



கஶைம். மனன்மஶல், மதஶறய உைர்வில் திலம் கூடுதல் எளிர்வுைன் 
கஶைப்பட்ைது ன்று இந்த இண்டு ஆய்வுகளின் முடிவுகள் மதரிவித்தன” ன்றும் 
கூறினஶர். 

 ”இந்த தூத் தகலல்கள் தில நீஶ அல்யது நலறு ன்னமலன்று ங்கரஶல் 
உறுதிஶகக் கூம முடிவில்றய. ஆனஶல், முதலில் கண்ைறிப்பட்ைறத விை, 
தற்நபஶது நலும் பலயஶகக் கஶைப்படுகிமது” ன்று மெட் ப்நஶ பல்ளன் 
ஆய்லகத்திலிருந்து மெஃப்ரி ப்ரஶட் கூறினஶர். 

 ம வ்லஶய் கிகத்தின் மதன் துருலம் முழுலதும் தில நீர் இருக்கயஶம் அல்யது. 
இந்த தூத் தகலல்கள்   நலறு றதநஶ மதரிவிக்கின்மன ன்று ப்ரஶட் மதரிவித்தஶர். 

 நகள்வி ண்.  4:                                                                                                                                  10 திப்மபண்கள் 
 

பின்லரும் சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிலஶக்கம் ம ய்தல். (300 
லஶர்த்றதகளுக்கு மிகஶல்) 
 மபஶங்கல்  - றத ஶதம்   -  நபஶகிப் பண்டிறக  - திருேஶள் – கதிலனுக்கு ேன்றி – 
உறலர் - றுதழுலல் – கஶணும்மபஶங்கல் – உமவுகள் - சுற்றுயஶ 

நகள்வி ண்.  5:                                                                                                                                  10 திப்மபண்கள் 
பின்லரும் பகுதிற ஆங்கியத்தில் மஶழி மபர்த்து ழுதுக.  

 விண்மலளி சுற்றுயஶவில் பங்நகற்கும் முதல் இந்திர் ன்று மபருறறப் 
மபறுபலர்  ந்நதஶஷ் ெஶர்ஜ் குரங்கஶ, நகரத்தின் புகழ் மபற்ம ஊைகர்.  ந்நதஶஷ் 
இதுலற 130 ேஶடுகள் சுற்றிலந்துள்ரஶர். 

 2022-இல் ரிச் ர்ட் பிஶன்ழன் ற்பஶடு ம ய்யும் விண்மலளி சுற்றுயஶவில் 
 ந்நதஶஷ் இைம் மபறுகிமஶர். 2005-இல் விண்மலளி சுற்றுயஶ பைம் குறித்த அறிவிப்பு 
மலளிஶனதும்,  ந்நதஶஷ் சுற்றுயஶ ற்பஶடு ம ய்யும் நிறுலனத்துைன் மதஶைர்பு 
மகஶண்ைஶர்.  பய கட்ை ஆநயஶ றனகளுக்குப் பிமகு  ந்நதஶஷ் விண்மலளி சுற்றுயஶ 
2022-இல் பைத்திற்குத் நதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைஶர். தற்நபஶது  ந்நதஶஷிற்கு 49 
லதஶகிமது. விண்மலளிக்குச் ம ல்யத் நதறலஶன “ஜி ைஶயன்ஸ்“ பயிற்சியும் 
 ந்நதஶஷ் மபற்றுள்ரஶர். 



 “இந்தப் பயிற்சியில் உைலின் றை ட்டு ைங்கு கூடும். இந்தப் பயிற்சி மிகக் 
கடுறஶனது. அதுநபஶய விண்மலளியில் புவிஈர்ப்பு  க்தி இல்யஶததஶல் உைல் றை 
குறமந்து விண்மலளியில் நீந்தயஶம். இன்னும் சிய ஶதங்களில் னது விண்மலளி 
பைம் ேனலஶகும்” ன்கிமஶர்  ந்நதஶஷ் ெஶர்ஜ் குரங்கஶ. 

 அமரிக்கஶவின் லர்ஜின் நகயக்டிக் நிறுலனத்தின் வி.ஸ்.ஸ்.யூனிட்டி 
விண்கயம் மூயம் விண்மலளிக்கு முதல் பைம் 2021--ஆம் ஆண்டு ஜீறய 11-ல் 
ேனலஶனது. நியூ மக்சிநகஶவிலிருந்து மதஶைங்கி இந்த மலள்நரஶட்ைப் பைத்தில் 
லர்ஜின் நகயக்டிக் நிறுலனர் ரிச் ர்டு பிஶன் ன், இந்தி லம் ஶலளி மபண்சிரிளஶ 
பந்த்யஶ (லது 34) உட்பை 5 நபர் மகஶண்ை குழுவினர் பங்கு மகஶண்ைனர். 
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பின்லரும் பகுதிறத் தமிழில் மஶழிமபர்க்க. 
 

 The earliest civilizations developed between 4000 and 3000 BCE, 

when the rise of Agriculture and trade allowed people to have surplus food 
and economic stability. Many people no longer had to practice farming, 

allowing a diverse array of professions and interests to flourish in a 

relatively confined area.  

 Civilizations first appeared in Mesopotamia (what is now Iraq) and 
later in Egypt. Civilizations thrived in the Indus Valley by about 2500 BCE, 

in China by about 1500 BCE and in Central America (What is now Mexico) 
by about 1200 BCE. Civilizations ultimately developed on every continent 

except Antarctica.  

Urban Areas:-  

Large population centers, or urban areas (1) Allow Civilization to 
develop, although people who live outside these urban centers are still 

part of that region’s civilization. Rural residents of civilizations may 
include farmers, fishers and traders who regularly sell their goods and 

services to urban residents.   

The huge urban center of Teotihuacan, in modern-day Mexico for 
example had as many as 200,000 residents between 300 and 600 

habitations. The development of the Teotihuacan civilization was made 

possible in party by the rich.  
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அலுலயகக் கடிதம் :      
 

தமிழ் லரர்ச்சி இக்குேரின் கருத்திறன ற்று ஆட்சிமஶழி முறனப்புத் 
திட்ைத்றத விரிவுப்படுத்தும் மபஶருட்டு, தறயறச் ம யகத் துறமகளிலும், 
அசு ஶர்பு நிறுலனங்கள், கறகங்கள், லஶரிங்கள், கூட்டுமவு இறைங்கள் நபஶன்ம 
அறனத்திலும் தமிழ்த் திட்ைத்றத உைனடிஶகச் ம ற்படுத்திை அறனத்து ஶலட்ை 
ஆட்சித் தறயலர்கள் ற்றும் அறனத்துத் துறமத் தறயலர்களுக்கு ஆறை 
பிமப்பிக்கப்படும் லறகயில் அறிக்றக என்றம ழுதிடுக.  
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(அ)  கீழ்க்கஶணும் ம ஶற்கறர உது ம ஶந்த லஶக்கித்தில் அறத்து ழுதுக.  
1. ேஶகரிகம் 
2. ஶனம் 
3. விறரஶட்டு 
4. விருந்நதஶம்பல் 

 

ஆ) பின்லரும் இறைச் ம ஶற்கறரப் பன்படுத்தி எந மதஶைர் அறக்க.  
(1) கறய – கறர 
(2) அறற – அறய 
(3) லறய – லறர 
(4) கரி – கறி 

 

(இ) பிரித்மதழுதுக. 
(1) ம்மபருங்கஶப்பிம் 
(2) திருலஶயங்கஶடு 
(3)  ங்கத்தமிழ் 
(4) ேஶயஶயித்திவ்பிபந்தம் 

 

 



(ஈ)  திர்றம லஶக்கிமாக  மாற்றி  ழுதுக. 
(1) திம்  கடுறஶக  றற     மபய்தது. 
(2) ேஶன்  நேற்று  நதர்வு ழுதிநனன். 
(3) குறஶயில்  நீர் லவில்றய.  
(4) லகுப்பறம மிகவு சுத்தஶக இருந்தது. 
 

(உ) பிறற நீக்கி ழுதுக 

1. திருலள்ளுலர் திருக்குறய இற்றினஶர். 
2. இழ், இற , ேஶைகம் ஆகிறல முத்தமிழ் ஆகும். 
3. இறமஶன்ற ன்பது ன்னனுக்நகஶ அல்யது அசுக்நகஶ உரிது அல்ய. 
4. ேஶகரிகம் ன்பது  மூக லஶழ்க்றக முறம அல்யது லயர்ச்சிஶன நம்பட்ை 

நிறய.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


