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தமிழ் மமொழியும் இலக்கியமும். 

மெயலட்டை – 1 

தரம்- 10                                                              பகுதி-1                                                   நேரம்-1  மணி 

எல்லொ வினொக்களுக்கும் விடை தருக. 

1. பின்வரும் வினொக்களுக்குப் மிகப் மபொருத்தமொன விடைடய 
மதரிவுமெய்து நகொடிடுக.  

1) “ேித்திலப் புன்னடக சுைர் வெீிைப்”   இப்பொைலடியில் இைம்மபற்றுள்ள 
ேித்திலம் என்பதன் மபொருள். 

1) தங்கம்                 2) பூமி                  3)முத்து                  4) ேிலம் 

2) “நகண்டம   தழி இக் மகொளல்நவண்டும் “   என்பதில் நகண்டம என்பதன்               

எதிர்ப்பதம். 

1) முரண்                 2) ேட்பு                3) நவறுபொடு           4) படக 

       3)   “  வழியும் மபொதிடய வடரயினிற்  கொல்மகொண்டு “   என்பதில் வடர              

என்பதன் மபொருள். 

                 1)   மடல                     2) ேிலம்           3)      இைம்                      4 )வடரயடை 

        4)    “மகொங்கர்க்   கமரர்   பதியளித்த நகொநவ”  .  இப்பொைலில் அமரர் என்பதன் 
எதிர்ப்பதம். 

                  1) நதவர்                    2) ேரகர்              3) மதய்வம்                4) அரெர் 

5)    “அந்தப்புரங்களில் ஆடிக்மகொண்டிருந்த கவிடதடய அவன்தொன் 
ெமூகத்தின்     நெவகியொக்கினொன்”. இவ்வொக்கியத்தில் நெவகி என்பதன் 
எதிர்ப்பொல். 

                    1) ஐயன்                    2)   நதவன்           3)  நெவகர்                    4) நெவகன் 

6) பின்வரும் மெொற்களில் ககரம் நவறுபட்டு ஒலிக்கும் மெொல். 

                    1) ெிங்கம்                2) மங்டக           3)முகம்                4) தங்கம். 

7) பொலன் ேன்ைொகப் படித்தொன்.    பொைெொடல ேீண்ைேொள் மூைப்பட்ைது . 

நமற்கூைிய வொக்கியங்கடள இடணப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் 
மபொருத்தமொன    இடணப்பிடைச் மெொல். 
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                   1)    ஆனொல்               2) ஆனொலும்     3)   ஆகநவ         4) ஆதலொல். 

8) ஆமணக்கின் வித்து முத்து எனப்படுவது நபொல நெொளத்தின் வித்து. 

                     1)  மணி                   2)விடத               3) பருப்பு               4) அரிெி. 

9)  விைொப்பிடியொய் இருத்தல் என்னும் மபொருள்தரும் மரபுத்மதொைர். 

        1) கங்கணம் கட்டுதல்  

        2) மபொடி டவத்துப் நபசுதல். 

         3)  ஒற்டைக் கொலில் ேிற்ைல். 

         4)  ல்லுக் கட்டுதல் 

10) கட்டுடரயில் தவிர்க்கப்பை நவண்டியது. 

       1) சுருக்கமொகவும் விளக்கமொகவும் கூறுதல். 

        2)  ப ந்திகடள ஒழுங்குை அடமத்தல். 

3) விையங்கடள மீண்டும் மீண்டும் கூறுதல். 

4) டமயக் கருத்டத வலியுறுத்தி பந்தியின் மதொைர்ச்ெி அடமந்திருத்தல். 

(  10 X 2= 20   புள்ளிகள்) 

பகுதி- 2 

புலங்க நளொடு கரணமும் ஆவியும் 

நபொந்து ேின்ை விருப்புைன் மொனிைன் 

ேலங்க நளது விரும்புவன் அங்கடவ 

ேண்ணு    ைப்மபைல் திண்ணம   தொமமன 

இலங்கு நூலுணர்  ஞொனியர் கூறுவர் 

யொனும் மற்ைது மமய்மயனத்   நதர்ந்துநளன் 

விலங்கி  யற்டக  யிடலnயனில் யொமமலொம் 

விரும்பு மட்டினில் விண்ணுை லொகுநம. 
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1) ஒருவர் தொம் விரும்பும் ேலன்கடள எவ்வொறு அடையலொம் என்படத 
பொரதியொர் கூறுகிைொர்? 

2) ஐம்புலன்களும் எடவ? 

3) அந்தக் கரணங்களும்  எடவ? 

4) “விலங்கியற்டக” எனும் மெொல்லின் கருத்டத எழுதுக. 

5) பின்வரும் மெொற்களின் மபொருடள எழுதுக. 

1) திண்ணம்- 

2) இலங்கும்- 

3) ேண்ணுைல்- 

(5X3=15 புள்ளிகள்) 

4) மகொநரொனொ என்ை ஆட்மகொல்லி நேொய் தீவிரமொக பரவி 
வருவதொல் அதடனக் கட்டுப்படுத்த பொைெொடலயின் உட்புை 

மவளிப்புைச் சுற்ைொைடல சுத்தமொக டவத்திருக்க நவண்டியதன் 
அவெியத்டத வலியுறுத்தி பொைெொடல அபிவிருத்திச் ெங்க 
மெயலொளர் என்ை வடகயில்  உமது பிரநதெ மெயலொளருக்கு 100 
மெொற்களில் ஒரு கடிதம் எழுதுக. 

 

 

(15 புள்ளிகள்) 

 

 

 

------------------------------------------------. 


