
 

         பத்தாம் வகுப்பு மாதிrவினாத்தாள்  

                                    மதிப்ெபண் வழிகாட்டி  (2021-2022) 

X STD SAMPLE QUESTION PAPER  

ANSWER KEY (2021 -2022) 

                           தமிழ் (006) 

 கால அளவு :90 நிமிடம்          ெமாத்தமதிப்ெபண்கள்:40 

Time allowed :  90 Minutes                 Maximum marks : 40           

குறிப்பு : 

      இப்பகுதி 50 வினாக்கைளக்ெகாண்டது. 

     40 வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும். 

    வினாஒன்றுக்கு ஒருமதிப்ெபண்வதீம் 40 மதிப்ெபண்கள்   

     வழங்கப்படும். 

பகுதி‐அ   (படித்தல் - Reading comprehension) 

     இதில் அைமகின்ற 10 வினாக்களுக்கு மதிப்ெபண் ஒன்று          

வதீம் 10 மதிப்ெபண்கள் விைடகள் சrயாக இருப்பின் 

வழங்கலாம்.  

பகுதி‐ ஆ    (இலக்கண வினாக்கள்  ‐Grammar) 

 எைவேயனும் 12 இலக்கண வினாக்களுக்கு மதிப்ெபண் 

ஒன்று வதீம் விைடகள் சrயாக இருப்பின் 12 

மதிப்ெபண்கள் வழங்கலாம்.  

பகுதி ‐ இ   (இலக்கியம் - Literature) 



     திருக்குறள் 3 மதிப்ெபண்கள் 

 ெசய்யுள் பகுதி மதிப்ெபண் ஒன்று வதீம் 5 மதிப்ெபண்கள் 

 உைரநைட பலவுள் ெதrவுவினா எைவேயனும் 5.  

மதிப்ெபண் ஒன்று வதீம் 5 மதிப்ெபண்கள் வழங்கலாம். 

 துைணப் பாடப் பகுதி ஐந்து வினாக்களுக்கு மதிப்ெபண் 

ஒன்று வதீம் 5 மதிப்ெபண்கள் விைடகள் சrயாக 

இருப்பின் வழங்கலாம்.  

இப்பகுதியில் விைடகள் சrயாக இருப்பின் மதிப்ெபண் 

ஒன்று வதீம் 18 மதிப்ெபண்கள் வழங்கலாம்  

                   

                        பகுதி -அ ( Section-A)  

  படித்தல் (Reading comprehension) 

I. பின்வரும் பத்திையப் படித்துப் ெபாருள் உணர்ந்து ெதாடர்ந்து வரும் 

பலவுள் ெதrவுவினாக்களுக்குஏற்றவிைடகைள எழுதுக.  5×1=5 

I. இ.ைவைக  

2. ஈ.தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவி முைறயாக மன்னர்கள்முத்தமிைழப்ேபணி   

 வளர்த்தனர் 

3. அ.முத்து   4. இ.அவ்ைவயார்    5. ஈ.முத்தமிழ் 

 

II.பின்வரும் உைரநைட பகுதிையப்  படித்துப் ெபாருள் உணர்ந்து 

ெதாடர்ந்து வரும்பலவுள் ெதrவு வினாக்களுக்கு ஏற்ற 

விைடகைளஎழுதுக                   5×1=5            

  

6. ஈ. விருந்தினைரப்ேபணுவதற்கு    7.ஆ. சிலப்பதிகாரம்  



8. அ. குடும்பத் தைலவிக்கு   9.இ. நற்றிைண   10. ஆ. 7 அடி  

  

 

பகுதி-ஆ (Section-B ) 

இலக்கணப்பகுதி  (Grammar) 

III.சான்று தருக (எைவேயனும் மூன்று மட்டும்)    3×1=3  

11. ஆ.  இலங்ங்கிய    12.அ. நடவாைம  13. ஈ.தமிழ்த்ெதாண்டு  

14. ஆ.உறுபசி          15. இ. உண்பதூஉம்    

IV.நிரப்புக ( எைவேயனும் மூன்று மட்டும்)       3×1=3                    

   

16. ஆ.ெதாகாநிைலத் ெதாடர்    17. ஈ.விைனத்ெதாைக  

18. இ.ெதாழிற்ெபயர்    19. இ. இருெபயெராட்டுப் பண்புத்ெதாைக  

20..ஆ. இைடச்ெசால் ெதாடர்  

V.கூறியவாறு ெசய்க(எைவேயனும் மூன்று மட்டும்)3×1=3                   

21. ஆ.ெகடுப்பதும்    22. ஈ. எட்டு   23. அ. பாய்புலி  

24. இ. படித்தவன்      25. இ. பாr வா!    

VI.இலக்கணக்குறிப்புத்தருக( எைவேயனும் மூன்று மட்டும்)3×1=3 

26. இ.அடுக்குத்ெதாடர்     27. ஆ. உவைமத்ெதாைக  

28. இ.விைனயாலைணயும் ெபயர்   29. ஈ. ெபாதுெமாழி  

30. அ. முதனிைலத் ெதாழிற்ெபயர்  

பகுதி-இ  (Section- C) 

இலக்கியம் (Literature) 



 

VII.பின்வரும் ேகாடிட்ட இடங்கைள திருக்குறளால் நிரப்புக3×1=3             

  

31. அ.கல்லார்  32. ஆ. பண்என்னாம்   33. ஈ. முயற்றின்ைம 

VIII. பின்வரும் ெசய்யுள்பகுதிையப் படித்துக்ெகாடுக்கப்பட்ட பலவுள் 

ெதrவு ெசய் வினாக்களுக்கு ஏற்ற விைட எழுதுக       5×1=5    

34. ஆ.கனிச்சாறு   35. அ.ெபருஞ்சித்திரனார்       

36. ஆ. துைர.மாணிக்கம்  37. ஈ. சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல 

38 ஈ.பதிெனண்கீழ்க்கணக்கு 

 

IX. பின்வரும் பலவுள் ெதrவு வினாக்களுள்எைவேயனும் ஐந்தனுக்கு 

மட்டும்விைட எழுதுக                               5×1=5  

39.இ. கால்டுெவல்  40. ஆ. மணி வைக   41. அ. திருமூலர்  

42. இ. ெவண்ணிக் குயத்தியார்   43. ஈ. வாைழயிைல விருந்து 

44. ஆ. கண்ணகி  45. அ. ெதன்ேமற்குப் பருவக்காற்று  

X. பின்வரும் துைணப்பாடப் பகுதிையப்  படித்துப் ெபாருள் உணர்ந்து 

ெதாடர்ந்து வரும் பலவுள் ெதrவு வினாக்களுக்கு ஏற்றவிைடகைள 

எழுதுக                                             5×1=5  

46. ஆ. நா.பார்த்தசாரதி  47.அ. இைண ஒப்பு  48. இ. ெதால்காப்பியம்  

49. ஈ.உருவகம்       50. இ.  திரு.வி.கலியாண சுந்தரனார்  

 

விைடகள் சrயாக இருப்பின் மதிப்ெபண் ஒன்று 

வதீம் 40 மதிப்ெபண்கள் முழுைமயாக வழங்கலாம்  
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