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Padasalai’s Centum Coaching Team – Special Question Paper 
பத்தாம் வகுப்பு  திழ் முதல் தாள்  திப்பபண்  100 

I.உரி விடைட எழுதுக              6 x 1 = 6  

1.பதிார்க்கு  ___________ இல்ல 

அ)ஊதினம்   ஆ)லை  இ)ட்பு 

2.உைம் ன்னும் தநிழ்ச் ச ால்______ ன்னும் ச ால்டினாைத் ததான்ினது 

அ) உவு  ஆ)உகு  இ) உைம் 

3.’ைிநயினல் அிவு ற்ி கூறும் நூல் __________   

அ) ததயாபம் ஆ) திருயா ைம்  இ) ிப்திைாபம் 

4.ைம்பாநானணம் ___________ ைாண்டங்ைலக் சைாண்ட நூல் 

அ) ந்து  ஆ) ஆறு  இ) பன்று 

5.’ண்சணாடு தநிசமாப்ாய்’ த் சதாடங்கும் ாடல் இடம் சற்றுள் நூல்___________          

  அ) ததயாபம் ஆ) திருயா ைம்  இ)திருக்குள் 

6.அத்துப்ாில் உள் குட்ாக்ைள் 

 அ) 38   ஆ)75   இ)380 

II.நிப்புக            6 x 1 = 6 

7..உைில் சநாமி உருயம் சறுயதற்கு பன்___________ ிந்துயிட்டது 

8. ைணிததநதாயினர்  நனம் ___________  

9.தைாப்சருஞ்த ாமின் அலயக்ைப் புயர் ______  

10.லண ன்னும் ச ால்ின் சாருள் _______ 

11.நணிதநைலனின் ததாமி சனர்___________  

12.யாடின னிலபக் ைண்ட தாசதல்ாம் யாடினயர் ______ 

 III.பபாருத்துக           4 x 1 = 4 

13.  ைான்  -  ைபடி 

14.  உழுலய -   ிங்ைம் 

15.  நடங்ைல் -  புி 

16.  ண்கு  -  ைாடு 
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IV.விடைக்ககற்ம வினா அடக்க        4 x 1 = 4 

17.திலபனபங்குைில் திலபப்டம் ைாட்ட எிஎிப்டக் ைருயி னன்டுைிது. 

18.தநிமர்ைள் அபபு  ாயை ாடுைளுடன் யாணித் சதாடர்பு சைாண்டிருந்தர். 

19.டுத்தல், சதாடுத்தல் ,படித்தல் ன் தச் ின் பக்கூறுைள். 

20.ைாந்தினடிைள்,  தைாடி நக்ைின் ட்டிிலனப் தாக்கும் யாழ்யாதாபம் ைதர் ன்று 

ைருதிார் 

V.குறுவினாக்கள்  ( பெய்யுள்  ) ஏகதனும் 5       5 x 2 = 10 

21. ிம்பு உணர்த்தும் பன்று உண்லநைலக் கூறுை 

22.ததயாபம் குிப்பு ழுதுை. 

23.தயந்தர்க்குரின சாருள்ைள்  யள்ளுயர் கூறும் ைருத்து னாது? 

24. ான்தார் னாருடன் த ருயர் ? 

25.தாிப் புயர்ைலத் தண்டிப்தார் னாயர் ? 

26.ைம்ை உறுப்புைள் ஆிலத் தருை        27. ாலனாரின் லடப்புைள் னாலய? 

VI.குறுவினாக்கள்  ( உடநடை )  ஏகதனும் 5      5 x 2 = 10 

28.யள்ளுயர் ீரில ன் அநிழ்தம் ன்ைிார்? 

29.சதால்ைாப்ினம் குித்து பலயர் நிதா கூறுயது னாது? 

30.ைாந்தினடிைின் இலநப்ருயத்தில் அலநந்த இனல்புைள் னாலய?  

31.சதாமிற்துலைள் ான்ைில ழுதுை 

32.தச் ின் பக்கூறுைள் னாலய? 

33.அம்தத்ைர் குித்து தரு புைழ்ந்தது னாது? 

34.யிண்ணினல் அிவு குித்துக் கூறும் நூல்ைள் னாலய ? 

VII.ெிறுவினாக்கள்  (பெய்யுள் )  ஏகதனும் 3       3 x 4 = 12 

35.  ீாப்புபாணம் –குிப்பு ழுதுை  

36. யிருத்தநாதயலப தாக்ைி இபாநன் கூினது னாது ? 

37 யானிற் ைாயன் ாண்டின நன்ல வ்யாறு யாழ்த்திான் ? 

38.தலயனுக்கு ததாமி கூறும் ச ய்தினில ற்ிலண யமி சதாகுத்து ழுதுை 

39. ாதலப் பூக்ைள் ன்று  ாலனார் குிப்ிடுயலத ழுதுை 
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VIII.ெிறுவினாக்கள்  (உடநடை ) ஏகதனும் 3      3 x 4 = 12 

40.ைடல் யாணிைம் குித்து ழுதுை 

41.நண்ணினல் அிவு ற்ி ழுதுை 

42.ைாந்தினடிைலக் ையர்ந்த ாடைம் து.? ன் ? 

43.சண்ணுரிலந யிக்குை 

44.அம்தத்ைர் சற் ைல்யித் தகுதிைள் னாலய ? 

 45 .பாைடயப் படித்து வினாக்களுக்கு விடைரிக்க     5 x 1 = 5 

 ாநார்க்கும் குடினல்தாம் நல அஞ்த ாம் 

பைத்தில் இடர்ப்தடாம் டல இல்தாம் 

                நாப்தாம் ிணினிதனாம் ணிதயாம் அல்தாம் 

இன்தந ந்ாளும் துன்ம் இல்ல 

வினாக்கள்    அ) இப்ாடல் இடம் சற்றுள் நூல் து? 

   ஆ )இப்ாடின் ஆ ிரினர் னார் ?   இ) அடிசனதுலைலன ழுதுை 

   ஈ )இடர் – சாருள் கூறுை   உ) ந்ாளும் – ிரித்து ழுதுை 

46. கீழ்க்காணும் உடநடைடப் படித்து விடைரிக்க      5 x 1 = 5 

       மந்தநிமர் அன்பு யமினிர். அத்துக்தை அன்பு  ார்பு ன்தல ன்கு 

உணர்ந்திருந்தர்.அன்லப் தாற்ினது தாதய யபீத்லதபம் ற்ிப் தாற்ிர்.யபீநற் 

ஆடயலப அக்ைா நைிர் ம்ணந்துசைாள் யிலமனார்.எக்கூர் நா த்தினர் ன் சண்ாற் 

புயர்,சண்ைின் சருயபீத்லதப் ாடுைிார்.நக்குடினில் ிந்த நாண்புலடன 

சண்,ால்நணம் நாாச்  ிறுநைன் தன்லச் ச ருக்ைம் தாக்ைிப் லைத்திம் நாய்க்ை 

யிடுத்தாள்.ன்த ,அயள் துணிவு. 

வினாக்கள் 

  அ) மந்தநிமர் வ்யமினிர் ? 

   ஆ) அன்லப் தாதய தலபம் தாற்ிர் ? 

   இ) சண்ைின் யபீத்லதக் கூறும் சண்ாற் புயர் னார் ? 

   ஈ ) ச ருக்ைம் – சாருள் கூறுை 

   உ ) இவ்வுலபப் குதிக்கு சாருத்தநா தலப்பு தருை. 
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IX.பநடுவினாக்கள்            2 x 8 = 16 

47.சரினாலபத் துலணனாைக் சைாள்யது குித்து யள்ளுயர் கூியலத சதாகுக்ை                       

    ( அல்து ) 

   இபாநனுக்கும் குைனுக்கும் இலடதன டந்த உலபனாடலத் சதாகுத்து ழுதுை 

48.திலபப்டம் டுத்தலுக்குத் ததலயனா ஆனத்தப் ணிைலத் சதாகுக்ை                          

    ( அல்து ) 

   தநிமர்ைள் அியினின் பன்தாடி ன்தல யிக்குை 

X. னப்பாைப் பகுதி           10 

49.  அ) ‘ அனீும்’  த் சதாடங்கும் குள் 

    ஆ )  தரும்  படிபம் குள் 

    இ ) யானிற் ைலடநணி த் சதாடங்கும்  ிப்திைாபப் ாடல் 

************* 
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த தததினிிருந்து 3 
யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு 
டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

Mr. V. THIRUNAVUKKARASU, S/O.K.P.VELUSAMY, 

KURUKKALAIYANVALASU, PARANJERVAZHI-PO, KANGAYAM-638701 
Mobile: 9842044114 
 
If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 
Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, Pasmarpenda,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 
2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 
3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 
4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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