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பத்தாம்வகுப்பு 
 

திழ்இண்டாம்தாள் 
 

படடப்பாக்கவினாக்கள் 
 

இயக்கணப்பகுதி 
 

எழுத்து 
(இல் 1) 

 
குறுவினா 
 

1. முலனழுத்துஔள்ாவ? 
2. ார்லதழுத்துஔள்என்நால்என்ண? 
3. ற்சுட்டபலதாிஐம்மூவும்ிமம் 
வமம்ஓவும்முனற்நாகும்  - ிபக்குஔ. 

4. பதால்ம்-பதான்ம் – ிபக்குஔ 
5. ரும்ண்டி, ரும்பன் – எவ்வஔகுறுக்கும்? ிரி. 
6. ஔஃநதீு, முஃடீது – எங்கணம்உருாிண? 

 
ச ால் 

(இல் 2) 
 
குறுவினா 
 

1. லால்என்நால்என்ண? 
2. லால்னின்பறுலதர்ஔள்ாவ? 
3. தத்ின்வஔஔள்ாவ? ான்றுடன்ிபக்குஔ. 
4. ஒலழுத்துச்லாற்ஔள்என்நால்என்ண?  ான்றுருஔ. 
5. ிவணச்லாற்ஔள்என்நால்என்ண? 
6. ருலாிருலதாருபணாம்லாடர்லாி – லதாருள்கூறுஔ. 
7. லரிிவனிவணமுற்றுக்குரின்னூல்ிிவஎழுதுஔ . 
8. குநிப்னிவணமுற்றுக்குரின்னூல்ிிாது? 
9. எச்ம்என்நால்என்ண? ான்றுருஔ. 
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சபாது 

(இல் 3) 
 
குறுவினா 
 

1. லதாதுஎன்நால்என்ண? 
2. ன்லநாிலதாதுச்லால் – லதாருள்ருஔ. 
3. அவிவனலதாருள்ிவனஇவிவநலஔாருலால் – ிபக்குஔ. 
4. குநிப்தின்ருலாிஅல்னணலபிப்தவட – ிபக்குஔ. 
5. இட்வடக்ஔிபிக்குரிநூற்தாஎழுதுஔ. 
6. அடுக்குத்லாடருக்ஔாணன்னூல்ிிஎன்ண? 

 
 

வினா, விடடவடககள், ஒருசபாருட்பன்சாழி 
(இல் 4) 

 
குறுவினா 
 

1. அநிிணா, அநிாிணா – ிபக்குஔ. 
2. ஐிணா, லஔாபல்ிணா – ான்றுடன்ிரி 
3. லஔாவடிணா. ஏல்ிணா – ிபக்குஔ. 
4. ிணாவஔக்ஔாணன்னூல்ிிாது? 
5. பர்ிவட, வநிவடாவ? 
6. சுட்டுிவட, வநிவட – ிபக்குஔ. 
7. பர்ிவட, ஏல்ிவட – ிபக்குஔ 
8. எிர்றுத்துக்கூநல்என்நால்என்ண? 
9. உடன்தட்டுக்கூறுல்என்நால்என்ண? 
10. ிணாஎிர்ிணால், உற்நதுஉவத்ல் – ான்றுருஔ 
11. உறுதுகூநல், இணலாிிவட – ான்றுடன்ிபக்குஔ. 
12. ிருால்குன்நம்உர்ந்பாங்ஔிிற்ஔிநது – ிபக்குஔ. 
13. ருலதாருட்தன்லாிஎன்நால்என்ண? 
14. டுவம், ீிவஞாிறு – ிபக்குஔ. 

 
உவஉருபுகள் 

(இல் 5) 
 
குறுவினா 
 

1. உித்துக்கூறுல்என்நால்என்ண? 
2. உபம்என்ததுாது? 
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3. உாணம்என்ததுாது? 
4. உஉருனஎற்நிற்குஇவடில்ரும்? 
5. உஉருதிற்ஔாணநூற்தாவஎழுதுஔ. 
6. ிரிமவ – ிபக்குஔ. 
7. லாவஔமவவச்ான்றுடன்ிபக்குஔ . 
8. ாய்ப்தபம் – இில்எதுஉவ? எதுஉாணம்? 
9. உருஔம்என்நால்என்நால்என்ண? ான்றுருஔ. 

 
புணர்ச் ி 
(இல் 60 

 
குறுவினா 
 

1. னர்ச்ிஎன்நால்என்ண? 
2. இல்னப்னர்ச்ிஎன்நால்என்ண? 
3. ிஔாப்னர்ச்ி – ிரி. 
4. டஔிக்கு – னர்ச்ிிிருஔ. 
5. ிவப்லதர்ப்னர்ச்ிக்ஔாணநூற்தாவஎழுதுஔ. 
6. தண்னப்லதர்ஔள்ாவ? 
7. ஔருிிஎவ்ாறுஉருாணது? ிபக்குஔ. 
8. ஈறுபதால் – ான்றுருஔ. 
9. இவடமஔம்இய்ால் – ான்றுருஔ. 
10. ஆிீடல் – ான்றுருஔ. 
11. அடிஔம்ஐால் – ான்றுருஔ. 
12. லற்நிவன – தின்றுரும்ிிஔவபஎழுதுஔ. 
13. ட்டக்ஔல்  -எவ்ாறுனர்ந்து? ிரி. 
14. ஔஈற்றுப்னர்ச்ிக்குநூற்தாஎழுதுஔ. 
15. முன்ணின்நலய்எவ்ாறுிரிமம்? 
16. உடல்பல்உிர்ந்துன்றுதுஇல்பத – ிபக்குஔ. 
17. ன்லணாற்றுஇட்டல் – ான்றுருஔ. 
18. இவணவும்  - ான்றுருஔ 
19. இணிஔல் – ான்றுருஔ. 
20. உிர்ரின்உக்குநள்லய்ிட்படாடும் – ான்றுருஔ. 
21. ஈறுபதால் – எங்கணம்? 
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அகப்சபாருள் 
(இல்  7) 

 
குறுவினா 
 

1. அஔத்ிவஎன்நால்என்ண? 
2. அஔத்ிவஔவபஎழுதுஔ. 
3. அன்தின்ஐந்ிவாவ? 
4. லதரும்லதாழுதுாவ? 
5. ிறுலதாழுதுாவ? 
6. ஒாண்டின்ஆறுகூறுஔவபஎழுதுஔ . 
7. ருாபின்ஆறுகூறுஔவபஎழுதுஔ . 
8. எற்தாடு – லதாருள்ருஔ. 
9. ஆறுலதரும்லதாழுஔபின்ிறுலதாழுதுஔள்ாவ? 
10. ாம்எத்ிவக்குரிது? 
11. ருத்ின்ிறுலதாழுதுாது? 
12. தாவனின்லதரும்லதாழுதுஔள்ாவ? 
13. தாவனின்க்ஔள்ார்? 
14. பான்நல்  -எத்ிவக்குரிக்ஔள்? 
15. லண்லல் – எத்ிவக்குரிது? 
16. பான்நி – எத்ிவக்குரினர்? 
17. லய்ல்ிவக்குரிங்ஔள்ாவ? 
18. ிறுகுடி – ிபக்குஔ. 
19. தாடி, பரி – எத்ிவக்குரிது? 
20. குறும்ன – ிபக்குஔ. 
21. உர்க்ஔிஎத்ிவக்குரிது? 
22. ருத்ிவக்குரிதவநஔள்ாவ? 
23. துடி – ிபக்குஔ. 
24. ிபரிாழ் – எத்ிவக்குரிது? 
25. லய்ல். தாவனக்குரிதண்ஔள்ாவ? 

 
 

புமப்சபாருள் 
(இல் 8) 

 
குறுவினா 
 

1. னநப்லதாருள்என்நால்என்ண? 
2. னநத்ிவஔள்எத்வணவஔப்தடும்? 
3. ஆிவகுநித்ிவஔள்ாவ? 
4. ஞ்ி, ஔாஞ்ி – நூற்தாஎழுதுஔ. 
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5. லாச்ி, உிவஞ – ிபக்குஔ. 
6. தும்வத – நூற்தாிிஎழுதுஔ. 
7. வஔக்ஔிவப, லதருந்ிவ  -ிபக்குஔ. 
8. னநப்லதாருள்தற்நிக்கூறும்நூல்எது? 
9. அிப்லதாருதுஎது? 
10. லருலன்நதுஎது? 

 
 

பாவடககள் 
(இல் 9) 

 
குறுவினா 
 

1. லண்தாின்ீர்ஔள்ாவ? 
2. லண்தாின்ஈற்றுச்ீர்எற்வநக்லஔாண்டுமுடிமம்? 
3. லண்தாின்ஒவஎது? 
4. இற்ீர்லண்டவப, லண்ீர்லண்டவபின்ாய்தாடுாது? 
5. ருிஔற்தத்ிற்குச்ான்றுருஔ. 
6. இருிஔற்தத்ிற்குச்ான்றுருஔ. 
7. குநள்லண்தாிற்குச்ான்றுருஔ . 
8. பரிவலண்தாில்எவ்ாறுிஔற்தங்ஔள்அவமம்? 
9. இன்ணிவலண்தாஎங்லஔல்னாம்ணிச்லால்லதறும்? 
10. தஃலநாவடலண்தாின்முடிவுஎவ்ாநாஔஅவமம்? 
11. பரிவச்ிந்ில்லண்தாஎங்குணிச்லால்லதறும்? 
12. அனஔிடுல்என்நால்என்ண? 
13. இற்ீர்ாவ? 
14. ஆிரிப்தாின்ஈற்றுச்ீர்எவ்ாநாஔமுடிமம்? 
15. குநபடி, ிந்டி – ிபக்குஔ. 
16. ஒவ, லதாருள்ாநாதாஎது? 
17. ஞ்ிமரிச்ீர்ாதாஎது? 

 
 ிறுவினா 
 

1. இன்ணிவலண்தாவச்ான்றுடன்ிபக்குஔ . 
2. பரிவச்ிந்ில்லண்தாிற்குச்ான்றுருஔ . 
3. இன்ணிவச்ிந்ில்லண்தாிற்குச்ான்றுருஔ . 
4. இவக்குநள்ஆிரிப்தாிற்குச்ான்றுருஔ . 
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அணி 
(இல் 10) 

 
குறுவினா 
 

1. அிஎன்னும்லால்னின்லதாருள்ாது? 
2. லய்மபில்அவமம்அிின்ன்வஔள்ாவ? 
3. லம்லாிச்ிபனவட – லதாருள்ருஔ. 
4. திரிலாிச்ிபனவட – லதாருள்ருஔ. 
5. லால்தின்ருிவனிின்ிிாது? 
6. லதாருள்தின்ருிவனஅிஎன்நால்என்ண? 
7. திநிதுலாில்அிஎன்நால்என்ண? 

 
 ிறுவினா 
 

1. லம்லாிச்ிபனவடவச்ான்றுடன்ிபக்குஔ . 
2. ஆடு, ஔவு – ிபக்குஔ. 
3. திநிதுலாில்அி – ான்றுடன்ிரி. 
 
 
 

தாரிப்பு 
 

ா.ாபான், 
அ.ப.ி.தள்பி. 
லனட்டூர் 614 301. 
ஞ்ாவூர்ாட்டம் 

 
tamileclass@gmail.com 

www.tamileclass.blogspot.com 
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