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அசுப்பபொதுத்தேர்வு ொர்ச் 2016 

பத்ேொம் லகுப்பு - ேிழ் பேல் ேொள் 

லிடைக்குமிப்பு 

விா 

எண் 
விடைக்குிப்பு நதிப்பண் 

1 அப்பூேிடிகள் 1 

2 ஊேிம் 1 

3 ட்டுத்பேொடக 1 

4 பபரிொர் 1 

5 தபச்சுக்கடய 1 

6 ருேம் 1 

7 ேிருலள்ளுலொடய 1 

9 சடைப்ப லள்ரல் 1 

10 பன்மொம் 1 

11 சிலணபிதுர்பத்ேி 1 

12 சித்ே ருத்துலம் 1 

13 இரங்தகொலடிகள் 1 

14 ிடரகிறொன் நல்தலட்ைனொர் 1 

15 நொற்கணங்கள் 1 

16 பூத்ேது ொனுைம் 1 

17 பம்டபில் து உருலொக்கப்பட்ைது? 1 

18 ேிடங்குகரில்  ேிடப்பைம்  கொட்ை  க்கருலி  பன்படுகிமது? 1 

19 இொயிங்கர் ம்பொறித இமலொேநிடய  ேரும் ன்று  கருேினொர் 1 

20 சங்க கொயத்ேில் பபண்கள் டேக் கைந்து பசல்யக்கூைொது? 1 

  
(லினொலொக ொற்றுக  பகுேிில்  பபொருத்ேொன லிடை இருப்பின் ேிப்பபண்  

ேருக 
  

  குறுலினொ   

21 ஆட்டுக்கிைொ  தபொன்மது 2 

22 

1. கணிதடேர் ன்ம  பபருண்டு 

2 

2.சண  சத்ேலர் 

3.பகொல்யொட  தபொன்ம  அமக்கருத்துகடரக்  கூமிலர் 

4.கொயம்  கி.பி. ந்ேொம்  தற்மொண்டு 

5.ேிடணொடய  தற்டமம்பது  ன்னும்  தடய  ழுேிலர் 

(இேில் 4 கருத்துகள் ழுேினொல்தபொதும்)   

23 
1.இொன் 1 

2. குகனிைம்  கூமிது 1 

24 
1. லொடற  இடய  அரிபம்தபொது, 1 

2. பத்ே ேிருநொவுக்கடசப்  பொம்பு  உள்ரங்டகில்  ேீண்டிது 1 

25 1.அமம் 2. பபொருள்  3. இன்பம்  4.  லடீு (எவ்பலொன்றும் கொல் ேிப்பபண்) 2 

26 1. அசுப்பபொருள்  2.  லரிப்பபொருள்  3.  ேிடமப்பபொருள் 2 

27 பன்மொம்  நந்ேிலர்ன்  ீது  பொைப்பபற்மது 2 

28 
1. இமலொ இயக்கி, இயக்கண லரங்பகொண்ைது 1 

2.ேனிதநொக்கும் தபொக்கும் பகொண்ைது 1 

29 எரு  பொறிப்பைத்டே  இன்பனொரு  பொறிில்  ொற்றுலது 2 
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30 1. ொடனத்ேந்ேம் 2. ில்தேொடக 3. லொசடனப்பபொருள்கள் ( 2 தபொதும்) 2 

31 
1. ஞொயம் -  பேொங்குேல் 1 

2. அண்ைபலரிில் பூி பேொங்குலேொல் ஞொயம் னப்படுகிமது 1 

32 1. அன்பு 2 உண்ட, 3.உறுேி 4. இன்னொ பசய்ொட (கொல் ேிப்பபண்) 2 

33 
1. சொேி,ே தபேின்மி 1 

2. பசித்ேலர்க்பகல்யொம்  உணலிட்ைொர் 1 

34 1.B.Lit - Bacholar of Literature(1)       2. B.A. - Bacholar of Arts(1) 2 

  சிறுவிா   

35 

1.பகொற்டக  ன்னும்  துடமபகத்ேின்  ன்னதன  லொழ்க! 

4 

2.பபொேிடய  ேடயலதன லொழ்க! 

3.பசறிதன லொழ்க! 

4.பேன்பகுேித் ேடயலதன லொழ்க! 

5. பறிச்பசொற்கள் தசொே பஞ்சலதன லொழ்க!   ( 4 கருத்துகள் தபொதும்) 

      

 

      

36 

1.கம்பர் ேம் தலுக்கு இொொலேொம் னப் பபரிட்ைொர் 

4 

2.பொய-அதொத்ேிொ-ஆண்-கிட்கிந்ேொ-சுந்ே-பத்ே கொண்ைங்கள் உடைது 

3. ஆறு கொண்ைங்கடர உடைது 

4.பபருங்கொப்பித்ேிற்குரி  இயக்கணங்கடர பழுடொக  உடைது 

5.பபொருள், அணி, நடைொல் சிமந்ேது 

6. கற்தபொருக்கு இனிட ேரும் கலிச்சுடல நிடமந்ேது 

7.பசொற்சுடலபம் பபொருட்சுடலபம் ேிழ்ப்பண்பொடும் ிரிர்ந்ேது 

(இலற்மில் டலதனும் 4 கருத்துகள் தபொதும்) 

      

37 

1.பபொன் 1 

2.பலரம் 1 

3.ொணிக்கம் 1 

4. பத்து 1 

      

38 

1.லொடய லடரத்ேது 1 

2.உைல் நடுக்கபற்மது 1 

3.டப டப நைந்து லந்ேது 1 

4.குரிர்ச்சி ேங்கி  ேரிர்தபொலும்  ேிருலடிக்கொட்சி  கிடைத்ேது  ன்று,  ேன்  

ேடயடத்  ேொழ்த்ேிப்  ணிந்து  வணங்கினது. 1 

39 

    

1. கல்லும்  பள்ளும்  கைக்க  கொல்கள்  உேவுகின்மன 1 

2.புேர்கடர  அறிப்பேற்கு  டககள்  உள்ரன 1 

3.பன்தனமிச் பசல்ய  கண்களும்  கொதுகளும்  துடணொக  லருகின்மன 2 

      

40 
1.ஆண்கள் பபண்கடரப் படிக்க டலக்கதலண்டும் 1 

2.உயகப்படிப்பும்,  ஆொய்ச்சிப்  படிப்பும்  ேொொரொகத்  ேதலண்டும். 1 
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3.பபண்கடரப்  பகுத்ேமிலற்ம  சீலன்கரொய்  டலத்ேிருக்கும்  இறிநிடய  

எறிக்கதலண்டும். 2 

(பபண் கல்லி ேடயப்பில் புத்ேகத்ேில் உள்ர கருத்துகரில்  தலறு டலதனும் 

நொன்கு கருத்துகள் ழுேிிருப்பின் ேிப்பபண் ேருக)   

      

41 

1.1946, ஆம் ஆண்டு, க்கள் கல்லிக் கறகத்டேத் தேொற்றுலித்ேொர் 1 

2.பம்டபில்  அலரின்  பற்சிொல்  சித்ேொர்த்ேொ  உர்கல்லி  நிடயம்  

தேொன்மிது 
2 

2.இன்டம  அமிவு  லரர்ச்சிச்கு  தலண்டி  அடனத்துப்  பொைங்களும் 

கற்பிக்கப்படுகின்மன 
1 

      

42 

1. சுருக்கத்டேக் கூமி படித்ேல் 1 

2.உணர்ச்சிடத்  தூண்டும்படமில்  படித்ேல் 1 

3.பொொட்டி படித்ேல் 1 

4.பபொருத்ேொன  கலிடேடக்கூமி  படித்ேல் 1 

      

 

43 
1.உறபலத  உர்ந்லர். 

1 

  2.உழுதுண்டு  லொழ்லொத  லொழ்லொர்  - ேிருக்குமள் 1 

  3.ேிறர் உயடகக்  கொக்கும்  இத்பேொறிடயப் தபொற்மினர்   

  4. உண்டி  பகொடுத்தேொர்  உிர்  பகொடுத்தேொத -  புகழ்பொறி 1 

  5.ருே  நியதலந்ேடன  பேன்டப்படுத்ேினர்   1 

  (டலதனும் 4 கருத்துகள் தபொதும்   

      

44 1. சிடமில் கொந்ேிக்குக் கடுங்கொலல் ேண்ைடன 1 

  
2. சிடமில்  ேொனொகத்  ேொரித்ே  பேல்  பசருப்டப  ொருக்கொலது  

அன்பரிப்பொகத்  ே லிரும்பினொர் 
1 

  3.கொந்ேிடிகடரச்  சிடமில்  அடைத்ேலர்  ஆளுநர்  ஸ்ட்ஸ். 1 

  
4.ஆளுநருக்கு  அன்பரித்ேேன்பயம்  இன்னல்  பசய்ேலர்க்கு  இன்னொ  

பசய்ொடட  லிரக்கினொர் கொந்ேி 
1 

  ாைல் விா-விடை   

45 1.நொயொித் ேிவ்லிப் பிபந்ேம் 1 

  2.குயதசக ஆழ்லொர் (அ  குயதசகர் 1 

  3.ீன்தநொக்கொ, பொதனொக்கொ, ேொதனொக்கொ, தகொதனொக்கி 1 

  4.பற்று + அல்யொல் 1 

  5. ொடய அணிந்ே அசன் 1 

  
உடபப்த்தி விா-விடை   

46 1.ேிழ் இயக்கணம் படிக்கப்படிக்க லிருப்பத்டே உண்ைொக்க லல்யது 1 

  2.பேொல்கொப்பிம் 1 

  3.அகத்ேிர் 1 

  4.ழுத்து,பசொல், பபொருள் 1 
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  5.அகத்ேிம் 1 

  
படுவிா   

47 (அ) 
குகன்- தேடனபம்  ீடனபம்  பக்குலப்படுத்ேிக் பகொண்டு லந்துள்தரன்.       

ேங்கள் கருத்து ொதேொ! 
1 

  

இொன் -  அன்பு  பேிர்லொல்  குகன்  பகொண்டு  லந்ேடல  கிடைத்ேற்கரின.            

அபேத்டே  லிைச்  சிமந்ேன.   அன்பினொல்  தூய்டொனடல.   நொங்கள் 

லிரும்பி உண்ைேற்குச் சம் 

1 

  

குகன்- தன!  இத்ேலக்தகொயத்ேில்  ேங்கடரக்  கொண  படிொே  கள்லன்  

நொன்.   இம்னத்துதொடு  ன்னிருப்பிைம்  பசல்யத்  துணிதன்.  ேங்களுக்கு 

தலண்டி  பேொண்டு  பசய்தலன். 

2 

  
இொன்-  இலன்  நீங்கொே  அன்புடைலன்.   ல்யொலற்மினும்  இனி  

நண்பதன! இவ்லிைத்ேில்  ம்தொடு  இருப்பொொக! 
1 

  குகன் - தன! ேங்களுைன் லருகிதமன்! 1 

  

இொன் -  ன்  உிர்தபொன்மலன்  நீ!  இயக்குலன் உன்  ேம்பி!   சீடே  உன்  

பகொழுந்ேி!   நீர்  சூழ்ந்ே  இந்நியவுயகம்  பழுலதும்  உன்னுடைது.   நொன் 

உனது  ஆளுடகக்குரிலன் 

2 

  
இொன்-  நொங்கள்  உைன்பிமந்தேொர் நொல்லொய்  இருந்தேொம்.  லிரிந்ே  

அன்பினொல்  இனி  உன்பனொடு  லொதனொம். 
1 

  (உடொைல் லடிலில் இருந்ேொல்ட்டும் ேிப்பிடுக.  பத்ேிலடிலில் 

இருந்ேொல் ேிப்பிைதலண்ைொம். ) 

  

 

      

47 (ஆ) 

1. பகது  நபிிைம்  கொட்டு  னிேன்  புயிின்  இைம் கூறுேல் 

1 

  
2.புயிின் தேொற்மம், புயிின் பலமிச்பசல் 

2 

  
3.பகம்து  நபிடப் புயி  பொர்ப்பதும்  லணங்குலதும் 

2 

  4. புயிின் ேடயட நபி ேைவுேல் 1 

  5.நபிடப் புயி லணங்கிப் புமப்படுேல் 1 

  6.பகது நபிடக் கண்தைொர் லிந்துதபொற்றுேல் 1 

  (இத்ேடயப்புத் பேொைர்பொக அடந்ே கடே லிரிவுக்கு ற்மபடி ேிப்பிடுக)   

      

48 (அ)  1. பபண்கல்லி -   உயகம் - ஆொய்ச்சிப்  படிப்பு  -  இறிவுநிடய  எறித்ேல் 
2 

  2. பபண்டரிட -  இடரப்பிள்டர  -  னிே  சபேொத்  பேொண்டு  2 

  3.பசொத்துரிட -   பசொத்துரிட -  அடிடத்ேனம்  இல்யொட  -   கிரர்ச்சி  
பசய்ேல் 

2 

  4. அசுப்பணி -  அடனத்துடமகரிலும்  பபண் - சபேொப்புட்சி -  உத்ேிதொகம்  

கிடைத்ேல் 
2 

  
(4 ேடயப்பில் பசொந்ேொன கருத்து ழுேிிருப்பின் ேிப்பிடுக) 

  

      

48 (ஆ)  பேொறிற்கல்லி   



www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com 

http://www.trbtnpsc.com/2016/03/10th-12th-public-exam-answer-keys.html 

  1.ருத்துலம்,  பபொமிிில்,  தலரொண்ட,  சட்ைம்  1 

  2. தநிடயக்கல்லிில்  உர்ேிப்பபண் -  கயந்ேொய்லில்  கல்லி 1 

  3.படித்ேபின்  ேகுேிக்தகற்ப  உள், பலரிநொட்டில்  பணி 1 

  4.உிரித்பேொறில்தட்பத்துடம,   தண்ணில்  பேொறில்தட்பத்துடம 1 

  பேொறில்தட்பக்கல்லி   

  
5.பேேொம் லகுப்பு  தேர்ச்சிக்குப்  பின்  தசயொம் 

1 

  
6.பபொமிில்துடமதபொய  இேிலும்   பிரிவுகள்  உண்டு.   படித்ேபின்  

தலடயலொய்ப்புண்டு 
1 

  
7.தனிடயக்கல்லி படித்ேலர்கள் -   இடைநிடயொசிரிர்  பிற்சி -   2 

லருைம்   படித்ேபின்  ஆசிரிர்  பணி 
1 

  8. பசலியிர் பிற்சி,  கூட்டுமவு  பிற்சிபம்  பபற்று பணி புரியொம். 1 

      

  நப்ாைம்   

      

49 அ எழுக்கம் லிழுப்பம் ேயொன் எழுக்கம்  1 

  உிரினும் ஏம்பப் படும் 1 

      

ஆ இடிப்பொட இல்யொே ொ ன்னன் 1 

  பகடுப்பொர் இயொனுங் பகடும் 1 

      

இ பய்ேொன் அரும்பி  லிேிர்லிேிர்த் துன்லிட  ொர்கறற்பகன் 6 

  டகேொன்  ேடயடலத்துக் கண்ணரீ்  ேதும்பி  பலதும்பிஉள்ரம்   

  பபொய்ேொன்  ேலிர்ந்துன்டனப்  தபொற்மி  சச தபொற்மின்னும்   

  டகேொன் பநகிற  லிதைன்உடை  ொய்ன்டனக்  கண்டுபகொள்தர.   

      

      

      

      

  ேொரிப்பு   

      

  ொ.ேொதொேன்,   

  அ.த.நி.பள்ரி,   

  பயட்டூர் 614301   

  ேஞ்சொவூர் ொலட்ைம்   

 

 

 

  


