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த்தாம் வகுப்பு – தநிழ் 

இபண்டாம் இடடப்ருவ ஆனத்த ததர்வு 2013 

தநிழ் முதல் தாள் 

2 நதிப்பண் பெய்யுட்குதி 
............................................................................................................................................................
..............................................................ாள்-                ார் பதர்-                            
திரிவு-       ிப்பதண் -            /18 

............................................................................................................................................................

............................................................. 
 

1. ன்மனேள் ல்னாந் மனாது து? 

2. ாருக்குப் தமைாலும் ீங்கு பெய் இனாது? 

3. பைடுப்தார் இனானுங் பைடுதர் ார்? 

4. ல்னார் பாடர்ன மைிடல்  த்ன்மது? 

5. பதாருபல்னமப் பதாருபாைச் பெய்து து? 

6. தமைம இருமபப் பதாக்குது துபண ள்ளுர் கூறுைிநார்? 

7. பந்ற்குரி பதாருள்ைள் ம? 

8. பாம் – பதாருள் ழுதுை. 
9. ெிபதருான் த்ன்மன் ண ாவுக்ைெர் கூறுைிநார்? 

............................................................................................................................................................

............................................................ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.Padasalai.Net                                                            ---                                                  www.TrbTnpsc.com  

 

த்தாம் வகுப்பு – தநிழ் 

இபண்டாம் இடடப்ருவ ஆனத்த ததர்வு 2013 

தநிழ் முதல் தாள் 

2 நதிப்பண் உடபடடப்குதி 
 

............................................................................................................................................................

..............................................................ாள்-            ார் பதர்-                               
திரிவு-      ிப்பதண் -            /20 

............................................................................................................................................................

............................................................. 
 

1. ஞானம் – பதர்க்ைாம் கூறுை. 
2. ைண்ிடத்து அப்திர் ார்? இில் கூநப்தடும் பெய்ி ாது? 
3. அபரிக்ை இாெிரிரிடம் ைாந்ிடிைள் தற்நிப் பதண்ி 

கூநிது ாது? 

4. ைாந்ிடிைமபக் ைர்ந் குஜாத் தாடனின் ைருத்து ாது? 
5. இபசுின் மனப்பதாிவு நூமனப் தடித்துக் ைாந்ிடிைள் 

உர்ந்து ன்ண? 

6. ைாந்ிடிைபக்கு இபம்தருத்ிபனப இல்தாை அமந் 
உர்தண்னைள் ாம? 

7. ைாந்ிடிைள் அநிப் பதாாட்டத்ில் உருாண இக்ைங்ைள் 
ாம? 

8. ைாந்ிடிைள் மணப் தாம் ன்ைிநார்? 

9. ற்மந அநபநிாைப் பதாற்நபண்டும் ன்று ைாந்ிடிைள் 
கூநிணார்? 

10. இந்ிாின் ாழ்வு குநித்துக் ைாந்ிடிைள் கூறுது ாது? 
............................................................................................................................................................
............................................................ 
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த்தாம் வகுப்பு – தநிழ் 

இபண்டாம் இடடப்ருவ ஆனத்த ததர்வு 2013 

தநிழ் முதல் தாள் 

4 நதிப்பண் பெய்யுள், உடபடடப்குதி 
 

............................................................................................................................................................

..............................................................ாள்-            ார் பதர்-                               
திரிவு-      ிப்பதண் -            /24 

............................................................................................................................................................

............................................................. 
 

1. ெீநாப்னாம் குநிப்ன ழுதுை. 
2. னனிின் பைாடுஞ்பெல்ைள் தற்நி உறுப்னனர் கூறுண 

ாம? 

3. திைள் ாைத்மக் ைண்ட னனிின் ிமனம ழுதுை. 
4. ைாந்ிடிைமபக் ைர்ந் ாடைம் து? ிபக்குை. 
5. ணிபம் குநித்துக் ைாந்ிடிைள் கூநிது ாது? 

6. இன்ணா பெய்ாம குநித்துக் ைாந்ிடிைள் கூநிது ாது? 

 

............................................................................................................................................................

............................................................ 
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த்தாம் வகுப்பு – தநிழ் 

இபண்டாம் இடடப்ருவ ஆனத்த ததர்வு 2013 
தநிழ் முதல் தாள் 

1 நதிப்பண் விா-விடட  

(பெய்யுள், உடபடடப்குதி, இக்கணம்) 
 

..........................................................................................................................................................................................................................ாள்-            
ார் பதர்-                               திரிவு-      ிப்பதண் -            /69 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

திருக்குள் 

பைாடிட்ட இடங்ைமப ிப்னை 

 

1. இல்னாம................ள்ளுர். 
2. அநணனீும் இன்தனம் ஈனும்..............................ீின்நி ந் பதாருள். 

 

உரி ழுத்மத் பர்ந்படுத்பழுை. 
3. அரு...... டும் (பபா/பனா) அ....பதாடும் (ண்/ன்) ா...ப் (ா/நா) பதாரு...க்ைம்.(னா /பா). 
4. உ...பதாருளும் (று/ ரு) உ.....கு (ல்/ள்) பதாருளு..... (ன்/ந்) ன் எ....ணார். (ண் /ன்). 

 

ிடுதட்ட ெீர்ைமப ழுதுை. 
5. அநணநிந்து ............................அநிவுமடார்.......................... 

ிநணநிந்து..........................பைாபல் 

6. பதாருபபன்னும்............................, ......................இருபறுக்கும் 

ண்ி.....................    ............................. 
 

உரி ிமடமத் பர்ந்படுத்து ழுதுை. 
7. ிநணநிந்து பர்ந்துபைாள்ப பண்டிர் 

1.அன்னள்ப பதற்பநார் 2.  ஆர்னள்ப ண்தர்   3. னெத் அநிவுமடார் 
8. அரிவ்ற்றுள் ல்னாம் அரிது.........................பதித் ாக் பைாபல் 

1. ெிநிர்  2.  பதரிர்  3. உநிணர் 

9. னனினார்க்கு.........................இல்மன. 
1. ஊிம்  2.  ட்ன   3.  தமை 

 

ததவாபம் 

பைாடிட்ட இடங்ைமப ிப்னை 

 

10. ிருாவுக்ைெர் க்மைார்.........................ஆார். 
11. ிருாவுக்ைெர் அருபி தாடல்ைள்.................ண ங்ைப்தடுைிநது. 

 

உரி ிமடமத் பர்ந்படுத்து ழுதுை. 
12. ிருாவுக்ைெர் ைானம்.....................ஆம் நூற்நாண்டு. 

1.ைி.தி.12    2.  ைி.தி.7     3. ைி.தி. 9 
13. ாார்க்கும் குடில்பனாம் ன்னும் தாடல்..........................அச்ெில்மன அச்ெில்மன ணப் தாடத் 

தூண்டிது. 
1. தாிாெமண  2.  சுாம   3.  தாிாம 

 

ெீாப்புபாணம் 

பைாடிட்ட இடங்ைமப ிப்னை 

 

14. ெீநாப்னாத்ம இற்நிர்........................... 
15. உறுப்னனம ஆரித் ள்பல்.................. 
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உரி பொல்மனத் பர்ந்படுத்து ழுதுை. 
16. ெீநாப்னாம்.................ைாண்டங்ைமப உமடது. 

1. னென்று   2. ந்து   3. ழு 

17. பைல் ன்தன் பதாருள்............. 
1. ரும  2.  னனி   3. தன்நி 

 

ார், ாரிடம் கூநி பாடர் இது? 

18. பன்நி ாபபெ 

19. பபநாரு ைாட்டிணிற் னகுை 

 

உமமப் பதாருபபாடு பதாருத்துை 

20. ினிரு னனம் குன்று பதாலுந ஙீ்ைிண 

 

ெீர்பாமணம ழுதுை. 
21. ன்ந லுன்நி னைம்ின் னடி ங்ைி 

 

அடி துமைம ழுதுை 

22. ீண்ட ால்ினம் னமடத்ிடக் ைிடந்துடல் ிிர்ந்து 

கூண்ட ைால்டித் ிருிி ைணல்ைள் பைாப்தபிப்த 

பதாருத்துை 

23. ைான்  - ைடி  

24. உழும - ெிங்ைம்  

25. டங்ைல் - னனி  

26. ண்கு  - ைாடு  

 

தநிழ் பநாழினில் அிவினல் ெிந்தடகள் 
 

பைாடிட்ட இடங்ைமப ிப்னை 

 

27. உனைம் ன்னும் ிழ்ச்பொல்...............................ன்னும் பொல்னின் அடிாைப் திநந்து. 
1. உனகு  2. உனவு   3. உபது 

28. ிர்ைள் ினத்ம...........மைாைப் திரித்துக்ைாட்டிிருக்ைிநார்ைள். 
1. னென்று    2. ஆறு    3. ந்து 

 

ெந்ிப்திம ீக்ைி ழுதுை. 
29. ிில் னாற்று  ைருத்துைமபனேம், தண்தாட்டு  கூறுைமபனேம் ைானடினேம். 

 

அமடப்னக்குள்  பைாடுக்ைப்தட்டுள்ப ிமணப்தகுிம ச்ொக்குை. 
30. ன்நாைப்..........(தெி)தின்ணர் அபவுடன் உண்டல் பண்டும். 
31. ிர் ினத்ம மைாைப்............(திரி) ாழ்ந்ிருக்ைிநார்ைள். 
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காந்தினம் 
 

பைாடிட்ட இடங்ைமப ிப்னை 

 

32. ைாந்ிடிைள்..................................ன்னும் ாடை நூமனப் தடித்ார்.. 
33. ிருக்குநமப பாிபதர்த் உருெி அநிஞர்.......................... 

 

உரி ிமடமத் பர்ந்படுத்து ழுை 

34. ைாந்ிடிைள்..............ாடைத்மப் தார்த்து உண்மப பதெபண்டும் ன்று உறுி னண்டார். 
1. ெிதிதுர்த்ி   2.  அரிச்ெந்ின்   3.  தக்ப்திைனான் 

35. தமைணிடம் அன்ன ைாட்டு ணக் கூநி நூல்........................ 
1. தைத் ைீம  2. ன்னூல்   3. மததிள் 

36. அநபநிாைப் பதாற்நப்தட பண்டிம.......... 
1. ஆடம்தம்,ணீ்பெனவு   2. பிம, ெிக்ைணம்   3. அன்ன, அருள் 

 

ிணாத்பாடர் அமக்ை 

37. ைாந்ிடிைள், தன பைாடி க்ைபின் தட்டிணிமப் பதாக்கும் ாழ்ாாம் ைர் ன்று ைருிணார். 
38. இமபஞர்ைபின் உள்பத்ில் ாட்டுப்தற்றும், பாிப்தற்றும், பய்ப்தற்றும் பரும் மைில் 

ைல்ி அமல்பண்டும். 
 

பாடர்ைபின் மைமக் குநிப்திடுை. 
39. ைாந்ிடிைள் அரிச்ெந்ி ாடைத்ம எருனமந தார்த்ார். 
40. இப்தடிச் பெய்து ய்த்துப் திமக்கும் பெனல்னா? 

 
 

எரும தன்மப் திமைமப ீக்ைி ழுதுை 

41. ஏர் இபம்பதண் நூபனான்மந ிரும்திப் தடித்துக் பைாண்டிருந்ார்ைள். 
42. ணிணின் பாக்ைம் உர்ந்ாைவும் தூய்மாணாைவும் இருந்ால் ட்டும் பதாா. 

 

பதாருத்துை 

 

43. ெத்ி பொமண - ிருள்ளுர்  

44. தைத் ைீம  - ைிநித் ெ நூல்  

45. ிருக்குநள்  - ைாந்ிடிைள்  

46. மததிள்   - இந்து ெ நூல்  

 

இக்கணம் 

இல்  - 7 

பைாடிட்ட இடங்ைமப ிப்னை 

 

47. எரு அைம், னநம் ஆைி இண்டும்..................இனக்ைம் ஆகும். 
48. குநிஞ்ெி, னல்மன னனி ந்தும்............ணப்தடும் 

49. பய்ல் ிமக்குரி ினப்தகுி...........தகுிாகும். 
50. ாம் ன்தது இவு 10 ினல்.......ம ஆகும். 
51. ரும், பய்ல் ஆைி இண்டனுக்கும்...........................பதரும்பதாழுதுைளும் ரும். 
52. ிருால்...............ினத்ிற்குரி பய்ம். 
53. னா, பல்னரிைிம ஆைி இண்டும்...........ிமக்குரி தமநைள். 
54. பய்ல் ிமக்குரி பாில்.................ஆகும். 
 

உரி ிமடமத் பர்ந்படுத்து ழுதுை. 
 

55. பதாருபினக்ைம்...............மைப்தடும். 
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1. இண்டு   2. னென்று  3. ந்து 

56. அைத்ிமைள்.............மைப்தடும். 
1. னென்று  2. ந்து   3. ழு 

57. ார்ைி, ம ஆைி இண்டும்..............ைானத்ிற்குரிண. 
1. னன்தணி  2.தின்தணி   3. இபபணில் 

58. ருினத்ிற்குரி பய்ம்................. 
1. னருைன்   2. ிருால்   3.இந்ின் 

59. தாமன ினத்ிற்குரி தநமைள்........... 
1. ைிபி, ில்  2.ாம, அன்ணம்  3. னநா, தருந்து. 

 

பதாருத்துை 

 

60. குநிஞ்ெி  - னல், ான்  

61. னல்மன - னனி, ைடி  

62. ரும்  - னமன, சுநா  

63. பய்ல் - ரும, ீர்ாய்  

 

இல்  - 8 

உரி ிமடமத் பர்ந்படுத்து ழுதுை. 
 

64. னநத்ிமைள்.....................மைப்தடும். 
1. ந்து  2. ழு  3.தன்ணிண்டு 

65. ிமைர்ல்  ன்தது................. 
1. ைந்ம  2. பட்ெி  3. உிமஞ 

66. ண்ாமெக் ைருிப் பதாருக்குச் பெல்து............ 
1. ஞ்ெித்ிம  2. ைாஞ்ெித்ிம  3. ாமைத்ிம 

67. தாடாண்ிம ன்தது...............கூறுது 

1. ஆண்ைணின் எழுைனாறுைள்  2. பதண்ைபின் எழுைனாறுைள்.  3. பதாரின் ன்மைள் 

68. எரு மனக்ைாம் ன்தது............... 
1. அன்தின் ந்ிம  2. மைக்ைிமப  3. பதருந்ிம 

69. ன் ாட்மடக் மைப்தற்ந ந் ாற்நெபணாடு ிர்த்துப் பதாரிடுது...........ஆகும். 
1. பாச்ெி  2. தும்மத  3. ைாஞ்ெி 

 

 
 

........................................................................................................................................................................................................................ 
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குிப்பு 

 

ஆெிரிர்ைள் பற்ைண்டம அச்சு டுத்து, ார்ைள் ண்ிக்மைக்கு ைல் டுத்து 
இத்ாபில் பர்வு மக்ைனாம்.  னன் தக்ைம், தின்தக்ைம் ழு மத்துத் ிருத்ி, பைாடுத்து, 
ாங்ைித் மத்து மத்துக் பைாள்பனாம். குறுிணாக்ைளுக்கு எரு தாடபமப பதாதுாணது.  
ெிறுிணாக்ைளுக்குத் பாடர்ச்ெிாை அமனேம் இண்டுதாடபமபைபில் மக்ைனாம். ைற்நல் 
குமநந் ார்ைளுக்கு னன்கூட்டிப ிணாத்ாள் ந்து, ற்ந ார்ைளுக்குத் 
பரிால் ாெிக்ை மக்ைவும். 
 

ிழ் இண்டாம் ாளுக்குரி ைடிங்ைமபனேம், ைட்டுமமனேம் ணித் ணிப் 
தாடபமபைபில் எவ்பான்நாை மத்துத் ிருத்ி, பைாடுத்துாங்ைி, மத்து 
மத்துக்பைாள்பவும். பனாண அிைாரிைபின் தார்மக்கு உவும். அமணத்மனேம் 4 
ாபில் மத்ால் ெீாை இருக்கும். ாபின் பல் ங்ைள் தள்பிின் ெீல் 
மத்துக்பைாள்பவும். 
 

அன்னடன், 
 

ா.ாபான், ிாெிரிர், அ.ப.ி.தள்பி, பனட்டூர் 614 301.  – அமக்ை - 9965851345 

 


