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அசுப் பபொதுத்தேர்வு - ொர்ச் 2016 

பத்ேொம் லகுப்பு 

ேிழ் இண்டொம் ேொள் 

லிடடக்குமிப்பு 

லினொ 
எண் 

லிடடக்குமிப்பு ேிப் 
பபண் 

  உரி லிடடடத் தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக   

1 வினைச்ச ொல் 1 
2 நினலச ொழி ஈறும். ச ய்பம் நீங்கும் 1 
3 பன்பைி 1 
4 வஞ் ித்தினை 1 
5 பச் ீரொய் 1 

  தகொடிட்ட இடம் நிப்புக   

6 ன்றனர 1 
7 அஃறினைப் சபொதுப்சபயர் 1 
8 ச ொளல்விைொ 1 
9 அன்ை 1 
10 இரட்டுறச ொழிதல் (அ)  ிலலனை 1 

  சுருக்கொக லிடடரி   

11 வல்லிைம்  ிகும் இைம் -  அ,இ,உ பன்   தப  ிகும் - அச் ட்னை 1 
  (சபொருத்த ொை வினை இருப்பின்  திப்சபண் தரு )   
12  யல்விழி (அ)  யற்விழி 1 
13  னலயர ி  ட்டுனர எழுதிலள் (அ)  னலயர ி  ட்டுனர எழுதவில்னல 1 
14 திங் ள் -  ிழன ,  ொதம். நிலவு (2  ட்டும்) 1 
15 பொல் பரு ிைொன் 1 
16 இன்னறய அறிவியல் வளர்ச் ி  வியப்பூட்டு ிறது 1 
17 ல னைப்லபச்சுக்குக்   ருத்து லள  உயிர்நொடி  லபொன்றை (அ) லபொன்றனவ 1 
18 நன்றொ ப்  ப ித்த பின்ைர்  அளவுைன்  உண்ணுதல்லவண்டும். 1 
19 ஏனழ ளுக்குப்  சபொருள்  சபறொ ல்  வொதொடி  நீதி  சபற்றுத்  தந்தொர் 1 

20 என் ஆ ிரியர் நைத்திய  இலக் ைம்  பசு ரத்தொைிலபொல என்  ைதில் 
பதிந்தது 1 

  (பழச ொழிக்கு ஏற்ப லவறு வினை  ரியொ  இருப்பின்  திப்சபண்  தரு    

  ஐந்ேனுக்கு லிடடரி   

21 
1. தைிச ொழி   

2 2. சதொைர் ச ொழி 
3. சபொது ச ொழி 

22 
1. ரு சபொருனளக் குறிக் , பல ச ொற் ள் வருவது. 1 
2.  ொன்று -  ீ ின  ஞொயிறு, ஒங் ிபயர்ந்த  ரம், குழிந்தொழ்ந்த  ண் ள் 1 

23 
1. ஈறுலபொதல் விதிப்படி, நினலச ொழி ஈறு ச ட்டு, 1 
2.ச ம்ன  + ச ொழி = ச ம்ச ொழி எைப் புைரும் 1 

24 1. இரவு 2  ைிபதல் 1 
  2.  ொனல 6 ைி வனர 1 
25 குறிஞ் ி, பல்னல,  ருதம்,  சநய்தல்,  பொனல 2 
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26 சவண்பொ, ஆ ிரியப்பொ,  லிப்பொ,  வஞ் ிப்பொ 2 

27 
1. ரு வினைபற்றுச் ச ொல், எச் சபொருளில் வந்து,  ற்சறொரு 
வினைபற்னறக் ச ொண்டு படிந்தொல், அது பற்சறச் ம் எைப்படும். 1 

2.  ொன்று - ன திலி வந்தைள் பொடிைள்,  பரு ன் படித்தைன்  லதறிைன் 1 
      
  1   
      
  இரண்ைனுக்கு வினையளி   

28 

1. ச ப்பலலொன  சபறும் 1 
2. இயற் ீர், சவண் ீர் வரும். பிற  ீர் ள் வொரொ. 1 
3. இயற் ீர் சவண்ைனள, சவண் ீர் சவண்ைனள வரும். பிற தனள வொரொ. 1 
4.  ஈற்றடியின் ஈற்றுச்  ீர் நொள்,   லர்,  ொசு, பிறப்பு என்னும் வொய்பொடு ளில் 

ன்னறக்ச ொண்டு படிபம் 
1 

5. இரண்ைடி பதல் பன்ைிரண்டு அடி வனர வரும். 1 
6. ஈற்றடி பச் ீரொய் ஏனைய அடி நொற் ீரொய் வரும்.   
(இவற்றில் 5  ருத்து ள் இருப்பின் லபொதும்)   

      

29 

பயின்றுள்ள அைி - வஞ் ப்பு ழ்ச் ி அைி 1 

விளக் ம் -  ன்னறப் பு ழ்வதுலபொல பழிப்பதும். பழிப்பது லபொலப் பு ழ்வதும் 

வஞ் ப்பு ழ்ச் ி அைி எைப்படும் 
2 

சபொருத்தம் - தீயவர் னளத் லதவர் ளுக்கு இனையொ ப் பு ழ்ந்து, பின்பு, தீய 

ச யல் ள் ச ய்வர் என்று பழித்துக்கூறியதொல், இது வஞ் ப் பு ழ்ச் ி அைி ஆைது 

2 

அல்லது   

விதி- உவன னயக் கூறிப் சபொருனளப் சபற னவப்பது பிறிது ச ொழிதல் அைி 1 

 ொன்று- பலீிசபய்  ொக் ொடும் அச் ிறும் அப்பண்ைம்                                       ொல  ிகுத்துப் 

சபயின்.   
2 

விளக் ம் -  ச ன்ன யொை   யில்லதொன   என்றொலும்.  அளவுக்கு   ீறி வண்டியில் 

ஏற்றிைொல்,  அதன்  அச்சு பறிபம்  என்பது உவன .   பன வர் ள் தைித்தைிலய 

லநொக்கும்லபொது  ி  எளிலயொரொயினும் ன்றுகூடின், தைிப்பட்ை பன  ன்ைன் 

எவ்வளவு வலின  உனையவைொயினும் அவனை எளிதில் சவன்றுவிடுவர் என்பது 

சபொருள். 

2 

      

30 

அல ிடுதல்   

    
சரீ்                     அயகிடுேல்                            லொய்பொடு   
அரியவற்றுள்          நினர நினர லநர்                       ருவிளங் ொய் 

5 

எல்லொம்               லநர் லநர்                             லத ொ 

அரிலத                 நினர லநர்                            புளி ொ 

சபரியொனரப்            நினர லநர் லநர்                       புளி ொங் ொய் 

லபைித்                லநர் லநர்                             லத ொ 

த ரொக்                நினர லநர்                             புளி ொ 

பகொரல்                நிட                                யர் 

    
அல ிடுதல் 2 
வொய்பொடு 2 
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படிவு 1 
(அல்லது தங் ள் விருப்பப்படி  திப்சபண் வழங்கு )   

      
  அடப்பக்க லிடட   

31 

1. அறிப ம் 1 
2. பிறப்பும் இளன பம் 1 
3. தினரப்பைப் பங்கு 1 
4. அர ியல் பைி 1 
5.  ிறப்பு ள், விருது ள் 1 

      
  2   
      

32 

குமட்டட ஒயி   
1. பன்னுனர (அறிப ம்) 1 
2.  னதப்பகுதி 2 
3. ருத்து 1 
4.படிவுனர ( னதபடிவு) 1 

33 

அ ழொய்வு   

1. விளக் ம் 1 

2. பூ ினயத் லதொண்டுதல் 2 

3. பயன் ள் 2 

  பொறிபபர்ப்பு   

34 

அ)  என்  அலுலயகத்ேிற்கு ரு பசய்ேி ச ொல்லலவண்டும்.  என் 
அடயதபசிில் பலரி அடறப்பு லபொ வில்னல. ேவுபசய்து  உன் 
அடயதபசிடத் தொ.  அடறப்பு  பண்ைிவிட்டுத்  தரு ிலறன். 
(வ்சவொன்றிற்கும்  ொல்  திப்சபண்) 

3 

ஆ) 57, 148, 316, 427 -  வ்சவொரு எண்ணுக் ொை வினைக்குக்  ொல்  திப்சபண் தரு  
2 

35 

அ) பள்ளி ள்   ொைவர் ளுக்குப்  பொைம்  ற்பிப்பலதொடு  ட்டும் நின்றுவிைவில்னல.  

அதி  ொ  அனவ ச யல்படு ின்றை.  பள்ளியிலிருந்து  ொைவ,  ொைவி ள் பல 

நல்ல பழக்  வழக் ங் ள் வழிலய உருவொ ிறொர் ள்.  அவர் ள் பனறயொை வழியில் 

நைக் க்  ற்றுக்ச ொள் ிறொர் ள்.  எப்சபொழுசதல்லொம் அவர் ள் தவறு 

ச ய் ிறொர் லளொ  அவ்வப்லபொது  பள்ளி லள  ரி ச ய் ிி்ன்றை 

3 

ஆ.1.  ொலம் சபொன் லபொன்றது 

2 
2. அ த்தின் அழகு ப த்தில் சதரிபம் 

3. பயற் ி திருவினையொக்கும் 

4. ஏற்றம் உண்ைொைொல்  இறக் ம்  உண்டு 

(எனவலயனும் இரண்டு)   

கொதுதகரொே ொணலர்களுக்கொன ொற்றுலினொ   

1.திரொவிை  ொஸ்திரி 1 

2.சூரிய நொரொயை  ொஸ்திரி 1 

3.தைிப் பொசுரத் சதொன  1 

4.ஜி.ப.லபொப் 1 

5.ச ந்த ிழ் 1 
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36 

அ) சபொருத்த ொை சூழலில்  னத (சதொைக் ம், அன ப்பு, படிவு)  இருப்பின் பழு 

 திப்சபண் வழங்கு  

5 அல்லது 

ஆ) சபொருத்த ொை நனையில் (எதுன , ல ொனை,  ந்தநயம்,  ருத்து) இருப்பின் 

பழு திப்சபண் வழங்கு  

  பொ நம்   

37 

ேிண்ட கருத்து   

த ிழ்நொடு என்றலபொது,  ொதில் இன்ப ொை லதன் வந்து பொய் ிறது.  எங் ள் 

பதொனதயர் நொடு என்பதொல் உயிர்பச் ில்  க்தி பிறக் ிறது.   ொவிரி, 

சதன்சபண்னை, பொலொறு, னவனய, சபொருனந, எைப் பல ஆறு ள் ஒடுவதொல் 

த ிழ்நொட்டின் ல ைி ச ழித்தது. 

5 

டக்கருத்து 

த ிழ்நொடு  (அ) சபொருத்த ொை  ருத்து 

எதுடக 

ச ந்த ிழ்,  தந்னதயர்,  ொவிரி, ல விய 

தொடன 

 ொவிரி, கண்ைலதொர்         ல விய, ல ைி 
அணி 
உயர்வு நவிற் ி அைி 
பொ 

எழு ீர்க் ழிசநடிலடி ஆ ிரியவிருத்தம்  (அ)  ஆ ிரியப்பொ 

சந்ேநம் 

1.இன்பத்லதன்,  க்தி பிறக் ிறது, ல விய, திருல ைி ஆ ிய ச ொற் ள்  வினதனய 

அழகுப்படுத்து ின்றை. 

2.தொளம் - லொல லொல லொலல என்ற தொளம் பயின்றுள்ளது 

3. அ வலலொன  பயின்றுள்ளது. 

ேடயப்புநம் 

சபொருத்த ொை தனலப்பு 

  (இவற்றில் எனவலயனும் ஐந்து இருந்தொல் பழு திப்சபண் வழங்கு )   

      

39 
லொழ்லில் சூறல்லினொலிடட   

அ)   ற்றும் ஆ) விற் ொை வினை சபொருத்த ொ  இருப்பின் பழு திப்சபண் தரு . 3 , 2 

      

40 

 டிதம்   

அ)  அனுப்புநர் 1 

சபறுநர் 1 

விளி 1 

சபொருள் 4 

இப்படிக்கு 1 

இைம், லததி 1 

உனறல ல் ப வரி 1 

    

ஆ) இைம், லததி 1 

விளி 1 

சபொருள் 6 

இப்படிக்கு 1 
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உனறல ல் ப வரி 1 

      

41 

 ட்டுனர   

அ) ைிைியின் லதொற்றம்   

குறிப்புச்  ட்ை ம் 1 

பன்னுனர 1 

 ைிைியின் லதொற்றம், வளர்ச் ி 2 

பல்துனறப் பயன்பொடு 2 

லதனவ 1 

அனறக்குள்லள உல ம் 2 

படிவுனர 1 

ஆ) நொன்விரும்பும்  விஞர்   

குறிப்புச்  ட்ை ம் 1 

பன்னுனர 1 

பிறப்பும், இளன பம் 2 

 பதொயத்சதொண்டு 2 

 வினதப்பைி 2 

நொட்டுப் பற்று 1 

படிவுனர 1 

      

  ேொரிப்பு   

  ொ.ேொதொேன், அ.த.நி.பள்ரி, பயட்டூர், ேஞ்டச ொலட்டம்   

      

 


