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அரசுப்ப ொதுத்தேர்வு 2016 
 

 த்ேொம்வகுப்பு – ேமிழ் 
 

நூற்றுக்குநூறுஎப் டிப றுவது? 
 
அன்பானாணலர்களர! லருகிமார்ச் 15ம் 
ளேேிநடைபபறும்பத்ோம்லகுப்புப்பபாதுத்ளேர்லில்ேிழ்ப்பாைத்ேில்நூற்றுக்குநூறுேிப்பபண்எ
டுப்பதுஎப்படிஎன்கிமடிப்ஸ்டைேஞ்சாவூர்ாலட்ைம், 
பயட்டூர்அ.ள.நி.பள்ரித்ேிறாசிரிர்ா. ோளாேன்லறங்குலடேலாசிமங்கள்! 
 

ேமிழ்முேல்ேொள் 
 

வினொஎ
ண் 

வகை வொசிக்ைதவண்டியஇயல்ைள் 

1-6 சரிானலிடைடத்ளேர்ந்பேடுத்துஎழு
துக 

அடனத்துஇல், 
பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள், ஆசிரிர், 
நூற்குமிப்புகள் 

7-12 ளகாடிட்ைஇைம்நிப்புக பசய்மள்   -1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 
உடநடை - 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள் 

13-16 பபாருத்துக பிற்சிலினாக்கள் 
17-20 லினாலாகாற்றுக பிற்சிலினாக்கள், 

பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள் 
21-27 குறுலினா (5) பசய்மள்- 3,5,6,7,9 
28-34 குறுலினா (5) உடநடை – 5,6,8,9,10 
35-39 சிறுலினா (3) பசய்மள் – 4, 8, 10 
40-44 சிறுலினா (3) உடநடை – 3, 4, 6 
45 பாைல்லினாலிடை பசய்மள்   - 6, 7, 9, 10 (ஆசிரிர், 

நூல்) 
46 உடநடைலினாலிடை அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள் 
47 பநடுலினா பசய்மள்–ேிருக்குமள், 6, 8, 9 
48 பநடுலினா உடநடை – 1-5 அல்யது 6-10 

(அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கரில்கல
னம்) 

49 - அ, 
ஆ 

னப்பாைம் ேிருக்குமள்அடனத்தும் 

49 – இ னப்பாைம் அடனத்துனப்பாைப்பகுேி 
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ேமிழ்இரண்டொம்ேொள் 
 
வினொஎ
ண் 

வகை வொசிக்ைதவண்டியஇயல்ைள் 

1-5 சரிானலிடைடத்ளேர்ந்பேடுத்
துஎழுதுக 

குறுக்ைம், ப ொது,  புணர்ச்சி , அைம், புறம் 
 

6-10 ளகாடிட்ைஇைம்நிப்புக பசால், பபாது,  லினா-லிடை, உலஉருபு,  
புணர்ச்சி,அகம், புமம் 

11-20 சுருக்காகலிடைரி அடனத்துப்பாைத்ேிற்குப்பின்னுள்ரபாறித்ேி
மன்பிற்சி + அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள் 

21-27 குறுலினா (5) குறுக்கங்கள், பசால், பபாது, புணர்ச்சி, அகம்,  
புமம் 

28-30 சிறுலினா (2) ஆசிரிப்பா, பலண்பாஇயக்கணம், 
ளநரிடசஆசிரிப்பாஇயக்கணம் + 
அயகிடுேல் 

31-33 துடணப்பாைம் இல் 1-7 ட்டும் (கடேப்பகுேி, 
அன்மாைலாழ்லில்சட்ைம்பகுேிில்கலனம்) 

34, 35 பாறிாக்கம் புத்ேகத்ேில்உள்ரபாறிப்பிற்சிகள் 
36 கடேஅல்யதுகலிடே கடேபபாதுலானது. கலிடேக்குபள்ரி, 

குறந்டே, நட்பு, முற்சி, டற, கைல் 
அமிலில்லரர்ச்சிஆகிேடயப்பில்பிற்சி
ளேடல. 

37 பாநம்பாாட்டுேல் அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள் 
38 படிலம்நிப்புேல் பிற்சிலினாக்கள்ளபாதுானது 

(காளசாடயப்பகுேி, ேிரும்பும், 
போைர்பணத்ேில்கலனம்) 

39 லாழ்லில்சூறல்லினா-லிடை புத்ேகத்ேில்உள்ரபிற்சி, 
அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள் 

40 கடிேம் லிண்ணப்பக்கடிேங்கள்ளபாதுானது 
41 பபாதுக்கட்டுட அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாக்கள் 
 
ளற்கண்ைலிலங்கள்அடனத்தும்அசுப்பபாதுத்ளேர்வுலினாத்ோள்கடரஆாய்ந்துஉருலாக்க
ப்பட்ைடல.இலற்மியிருந்துோன்கண்டிப்பாகலினாக்கள்லரும்என்படேஆணித்ோகச்பசால்
யிலிையாம்.இருந்ோலும், காயாண்டு, 
அடாண்டுத்ளேர்வுலினாக்கரில்ீண்டும்பிற்சிஎடுத்துக்பகாள்ளுங்கள்.ேலிவும், 
வ்பலாருாலட்ைமும்ளேர்வுக்டகளடுலறங்கிமள்ரது.கூைளலபலள்ரத்ோல்பாேிக்கப்பட்ை
ாலட்ைங்களுக்பகனத்ோரிக்கப்பட்ைடகளட்டியிருந்தும்லரும்என்றுலேந்ேிமம்உள்ரது.இ
லற்டமஎல்யாம்நம்பாேீர்கள்! 
ஏபனனில்ஏற்பகனளலநீங்கள்லாசித்துஎழுேிபகுேிகள்ோன்இடலஎன்படேத்டேரிம்பகாள்ளு
ங்கள்.ப்ளுபிரிண்ட்படிோன்லருா?லாோ?என்கிமபேரிடலலிைஅடனத்ேிலும்பிற்சிகடரம
ம்எடுத்துக்பகாண்ைால்எப்படிப்பட்ைலினாக்கடரமம்நீங்கள்எேிர்பகாள்ரயாம்என்படேக்கலன
த்ேில்பகாள்ளுங்கள். 
 
எப்படிஇருந்ோலும்நூற்றுக்குநூறுஎடுக்கசியடிப்ஸ்கள்.! 
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ேமிழ்முேல்ேொள் 
 

1. சரிானலிடை, ளகாடிட்ைஇைம், 
பபாருத்துகபகுேிக்குலினாவுைன்லிடைடஎழுதுங்கள். 
லினாலாகாற்றுகபகுேிக்குஎதுலினாளலாஅடேக்கருப்புடில்எழுேவும். 
ருேிப்பபண்பபாறுத்ேலடனலிடைடக்கருப்புடில்எழுேவும். 
 

2. குறுலினா, சிறுலினா, பநடுலினாபகுேிடப்பபாறுத்ேலடேடயப்பிடுேல், 
உட்ேடயப்பிடுேல், முக்கிானலார்த்டேகடரக்கருப்புடில்எழுதுேல், 
பசய்மள்லரிகடரளற்ளகாரிடுேல்ஆகிடலமுக்கிம்.னப்பாைப்பகுேிடப்பபாறுத்
ேலடபோைங்கும், முடிமம்லார்த்டேகடரக்கருப்புடில்எழுேவும்.  ஆசிரிர், 
நூல்பபர்எழுேிாகளலண்டும். 
 

3. சந்ேிப்பிடற, ற்றுப்பிடறஇல்யால்எழுதுேல், 
அடித்ேல்ேிருத்ேல்இல்யால்எழுதுேல்ஆகிலற்மால்முழுேிப்பபண்பபமஇலும். 
 

 
ேமிழ்இரண்டொம்ேொள் 

 
1. சரிானலிடை, ளகாடிட்ைஇைம், பகுேிக்குலினாவுைன்லிடைடஎழுதுங்கள். 

சுருக்காகலிடைரிபகுேிில்லிடைடட்டும்கருப்புடில்எழுேவும். 
 

2. குறுலினா, சிறுலினாபகுேிடப்பபாறுத்ேலடேடயப்பிடுேல், 
உட்ேடயப்பிடுேல்,நூற்பாஎழுதுேல்சிமந்ேது.லிடைக்குமிப்புகடரக்கருப்புடில்எழு
துலதுஇன்னும்சிமப்பு. 
 

3. துடணப்பாைப்பகுேிக்குஅடப்பக்கம்ோன்என்மாலும், 
மூன்றுபக்கம்ளபாதும்.முன்னுட, உட்ேடயப்பு, கருத்துட, 
முடிவுடமைன்அடேல்ளலண்டும். குமிப்புச்சட்ைகத்துைன்ளற்ளகாள்கள், 
உடாைல்கள், பறபாறிகள்அடலதுமுழுேிப்பபண்பபமலறிலகுக்கும். 
 

4. பாறிாக்கப்பகுேிில், 
பாறிாக்கம்அடமம்பசாற்கடரக்கருப்புடில்எழுேவும். 
 

5. கலிடேடஎட்டுலரிக்குகுடமால்எழுதுங்கள். குடமந்ேது 8 லரிஎனில், அேிகம் 12 
லரிளபாதும். சந்ேநிக்க, ோரத்துைனானபாைல்கள்சிமப்பானடல. 
 

6. பாநத்ேிற்குத்ேிண்ைகருத்துைன், எடலளனும்ஐந்துநங்கள்ளபாதும். முன்னுட, 
ளற்ளகாள்கலிடே, முடிவுடஎனக்குமிப்புச்சட்ைகத்துைன்எழுேளலண்டும். 
 

7. படிலத்ேில்ளேர்வுஎண்ளணா, பபளாஅடக்கூைாது. 
அேற்குப்பேியாகலினாலில்லரும்பபர்கடரப்பன்படுத்துங்கள். 
நீங்கராகஅஅஅஎனக்குமிப்பிைக்கூைாது. 
 

8. லாழ்லில்சூறல்லினா-
லிடைக்குநீங்கராகச்பசாந்ோகஎழுேினால்முழுேிப்பபண்பபமயாம். 
 

9. கடிேப்பகுேிில்இைம், நாள், அனுப்புநர், பபறுநர், லிரி, ,பபாருள், இப்படிக்கு, 
உடமளல்முகலரிஆகிலற்டமக்கருப்புடில்எழுேவும். 
பபாருட்பகுேிில்லிடைக்குமிப்புகடரக்கருப்புடில்எழுேவும். 
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10. கட்டுடப்பகுேிில்முன்னுட, உட்ேடயப்புகள், கருத்துட, 
முடிவுடமைன்ளற்ளகாள்கள், பறபாறிகள், சிமினலடப்பைம், 
ஒலிம்ஆகிடலஇருப்பின்முழுேிப்பபண்பபமலாய்ப்புஉண்டு. 
கட்டுடக்குருபக்கம்ோன்லடடமஎன்மாலும்குடமந்ேது 3 யிருந்து 6 
பக்கம்லடஎழுேயாம்.லினாலிலுள்ரகுமிப்புகடரக்பகாண்ளைகுமிப்புச்சட்ைகம், 
உட்ேடயப்புகள்ோரித்துஎழுதுங்கள். 
 

 
தேர்ச்சிஅகடயவும், ேமிழில்நூற்றுக்குநூறுஎடுக்ைவும்வொழ்த்துைள்! 


