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Padasalai.Net’s Centum Coaching Team  

Special Question Paper (2016-17) 

பத்தாம் வகுப்பு       தமிழ் முதல் தாள்      மதிப்பபண் : 100 

       நேரம் : 2 மணி 30 ேிமி. 

உரிய விடைடய எழுதுக       6 x 1 = 6 

1.அடிகள் ேீநர அருளுக என்றவர் _______ 

 அ) இளங்நகாவடிகள்      ஆ) சாத்தனார்     இ) நசரன் பசங்குட்டுவன் 

2.கம்படரப் புரந்தவர் _____ 

 அ) சடையப்ப வள்ளல்    ஆ) புகநேந்தி      இ) ஒட்ைக்கூத்தர் 

3.சாடையார் பிறந்த மாவட்ைம் _____ 

 அ) ோடக       ஆ) திருபேல்நவைி       இ) காஞ்சிபுரம்  

4.வட்ைநமடச மாோட்டில், “அடரவயிற்றுக் கஞ்சிக்கு அல்ைற்படும்    

  ஊடமகளின் உறுப்பினராக ோன் நபசுகிநறன்” என்றவர் 

 அ) காந்தியடிகள்     ஆ) அம்நபத்கர்      இ) பபரியார் 

5. சரிந்த குைடை சரிபசய்தது____ சமயத் துறவி 

 அ) சமண         ஆ) புத்த       இ) டசவ 

6.ஆசிரமத்தில் தாநம சடமயல் பசய்து அடனவருக்கும் பகாடுத்தவர்_____ 

 அ) காந்தியடிகள்     ஆ) வள்ளைார்      இ) பபரியார் 

ேிரப்புக          6 x 1 = 6 

7. திருக்நகாடவடய இயற்றியவர் ______ 

8. படண என்னும் பசால்ைின் பபாருள் ____ 

9. புறோனூறு – பிரித்து எழுதுக______ 

10.தமிழ் மிகவும் பண்பட்ை பமாேி எனக் கூறிய பமாேியியல் அறிஞர்_____ 
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11. வள்ளைாரின் இயற்பபயர் ____ 

12. காந்தியடிகள் சுட்டுக் பகால்ைப்பட்ை ஆண்டு ____ 

 

 

பபாருத்துக          4 x 1 = 4 

13. சமண சமய நூல்  - ஐங்குறு நூறு 

14. பபாறியியல் அறிவு  - சிைப்பதிகாரம் 

15. எட்டுத்பதாடக நூல்  - பதால்காப்பியம் 

16.முந்ேீர் வேக்கம் மகடூஉ  -    பபருங்காடத 

விடைக்நகற்ற வினா அடமக்க      4 x 1 = 4 

17. தமிேர்கள் அரபு ோட்டுைனும் யவன ோட்டுைனும் வாணிகத் பதாைர்பு 

பகாண்டிருந்தார்கள் 

18. திடரயரங்குகளில் திடரப்பைம் காட்ை ஒளி ஒைிபைக்கருவி பயன்படுகிறது. 

19. எடித்தல்,பதாடுத்தல், முடித்தல் என்பன நபச்சின் முக்கூறுகள் ஆகும். 

20. பபரியார் சமூக முரண்கடள ஏற்க மறுத்தார். 

குறுவினாக்கள் - பசய்யுள் ( ஏநதனும் ஐந்தனுக்கு விடையளிக்க )  5 x 2 = 10 

21. திருக்குறளுக்கு வேங்கும் நவறு பபயர்கள் யாடவ ? 

22.”அன்னவன் உடரநகளா அமைனும் உடரநேர்வான்” –இதில் அன்னவன் யார் ? 

அமைன் யார் ? 

23.தூது இைக்கியம் என்பது யாது ? 

24.அப்பூதியடிகளார் எத்தடகய பண்பாளர் ? 

25. ஏைாதிடய இயற்றியவர் யார் ? அவரது சமயமும் காைமும் யாது ? 

26. பபாடற எனப்படுவது யாது ? 

27. சாடை.இளந்திடரயனின் படைப்புகள் யாடவ ? 

குறுவினாக்கள் - உடரேடை ( ஏநதனும் ஐந்தனுக்கு விடையளிக்க )  5 x 2 = 10 
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28. உைகம் பபயர்க்காரணம் தருக 

29. பசய்திப்பைம் வாயிைாக ோம் அறிவன யாடவ ? 

30. பமாேியின் பசவ்வியல் தன்டமகடள எழுதுக 

31. சத்திய தரும சாடையில் வள்ளைார் பசய்த பதாண்டு யாது ? 

32. மூவடக இடசக்கருவிகள் யாடவ ? 

33. ேீ இடைேிடை ஆசிரியர் ஆகநவண்டுபமனில் எம்முடறக் கல்வி பயில்வாய் ? 

34. அபமரிக்க இதோசிரியரிைம் காந்தியடிகள் பற்றிப் பபண்மணி கூறியது யாது ? 

சிறுவினாக்கள் - பசய்யுள் ( ஏநதனும் மூன்றனுக்கு விடையளிக்க )  3 x 4 = 12 

35. கண்ணகிக்குப் பாண்டிய பேடுஞ்பசேியன் கூறிய மறுபமாேி யாது ? 

36. விருத்தமாதவடர நோக்கி இராமன் கூறியடவ யாடவ ? 

37. பசல்வம் என்று எதடன நதாேி தைவனுக்குச் பசால்கிறாள் என்பதடன  

    ேற்றிடண வேி விளக்குக 

38. புைியின் பகாடுஞ்பசயல்களாக உமறுப்புைவர் உடரப்பன யாடவ ? 

39. குைநசகரர் திருவித்திவக் நகாட்டு இடறவனிைம் நவண்டுவது யாது ? 

சிறுவினாக்கள் - உடரேடை ( ஏநதனும் மூன்றனுக்கு விடையளிக்க )3 x 4 = 12 

40. பபண்ணுரிடமடய விளக்குக 

41. அம்நபத்கர் குறித்து நேரு , பபரியார் புகழ்ந்து கூறியது யாது ? 

42. நபச்சின் இன்றியடமயாப் பபாருண்டமகள் யாடவ ? 

43. கைல் வாணிகம் குறித்பதழுதுக 

44. காந்தியடிகளுக்கு இளடமப்பருவத்து இயல்புகளான அன்பு, உண்டம, உறுதி,  

   இன்னாபசய்யாடம ஆகிய பண்புகள் அடமயக் காரணம் யாது ? 

கீழ்க்காணும் பாைடைப் படித்து அதற்கான விடைகடள எழுதுக  5 

45.   நபாற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாடரப் பிரியாடம 

     பண்பபனப்  படுவது பாடுஅறிந்து ஒழுகுதல் 
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     அன்பபனப்  படுவது தன்கிடள பசறாஅடம 

     அறிபவனப்  படுவது நபடதயார் பசால்நோன்றல் 

வினாக்கள் : 

1. இப்பாைல் இைம்பபற்றுள்ள நூல் எது ? 

2. கிடள –பபாருள் தருக 

3. நோன்றல் – இைக்கணக் குறிப்பு தருக 

4. நபாற்றுதல் என்பது யாது ? 

5. இப்பாைைில் அடமந்துள்ள ஓடச ? 

கீழ்க்காணும் பாைடைப் படித்து அதற்கான விடைகடள எழுதுக  5 

46. தமிேினம் தனக்குவடமயில்ைா ஒரு தனியினம்.தமிேர் ோகரிகம் 

தன்னிகரில்ைா ேனி ோகரிகம்.தமிேர் உணவு,உடை,விருந்து,ஈடக,பபாடற 

,ேடுவுேிடைடம,அருள் ஆகிய பண்புகளால் சிறந்திருந்தனர்.உேடவயும் 

பதாேிடையும் மதித்தனர்.சான்நறானாதநை கல்வியின் முடிபவனப் 

நபாற்றினர்.விருந்பததிர் பகாண்டு வாழ்ந்தனர்.புகபேனில் உயிரும் பகாடுக்க 

முடனந்தனர்;பேிபயனில் உைடகப் பபறவும் மறுத்தனர். 

   வினாக்கள் : 

1. தமிேரின் ோகரிகம் எத்தடகயது ? 

2. தமிேர்களின் சிறந்த பண்புகள் யாடவ ? 

3. கல்வியின் முடிவு எது ? 

4. புகழ் ,பேி குறித்து இப்பத்தியில் கூறப்படுவன யாடவ ? 

5. இவ்வுடரப் பகுதிக்குப் பபாருத்தமான தடைப்பு தருக 

 

பேடுவினாக்கள்         2 x 8 = 16 

47. அ ) அப்பூதியடிகள் திருோவுக்கரசர் நமல் பகாண்டிருந்த பற்றிடன விளக்குக 

(அல்ைது ) 

ஆ) ேந்திவர்மன் பபருடமகளாக ேந்திக்கைம்பகம் கூறுவன யாடவ ? 

48. அ ) பசம்பமாேிக்குரிய தகுதிப்பாடுகடள எழுதி ஐந்திடன விளக்குக 

    (அல்ைது) 
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  ஆ) கடை அறிவியல் கல்வி ,சிறு பதாேில் கல்வி குறித்து எழுதுக 

மனப்பாைப் பகுதி ( அடிபிறோமல் எழுதுக )    2 + 2 + 3 + 3= 10 

49. அ ) பசய்க எனத் பதாைங்கும் குறள் 

   ஆ ) பசயல் என முடியும் குறள் 

   இ )  துன்புள.... எனத் பதாைங்கும் கம்பராமாயணப் பாைல் 

   ஈ )  மீன் நோக்கும் எனத் பதாைங்கும் ோைாயிரப் பிரபந்தப் பாைல். 

 

 முயன்று நபாராடு சாதடன மனிதன் ேீ தான்  

 

Prepared by  

Mr. V. Thirunavukarasu,  

Kangayam. 
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1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  
2.                                                      

                           ,                           

                                       . 

3. A4 Size (Or) Legal Size                                     .    

                                    “     ”                  

                              . 

4.                                   ”     ”            

                                            ,          

                                              . 

5.                                                
                         .                  
                          . 

6.                                                            
(Return Cover)                                   . 

7.                                        
            3                                      
         ”                 ”                   
      . Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners                                                 

            ,                   ,                 

                                   ,               

                                                  

           ,                                  . 

                                           - 

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

PARANJERVAZHI-PO, KANGAYAM-638701, Cell Number: 9842044114 

 If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, 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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