
 

           பத்தாம் வகுப்பு அரசுப் பபாதுத்ததர்வு - மார்ச் 19 

                   தமிழ் முதல் தாள் - விடைக்குறிப்பு. 

 

1) மாணிக்கம் 

2) கம்பராமாயணம் மற்றும் திருக்குறள் 

3) எருடம 

4) பபரியார் 

5) பதாடுத்தல் 

6) இராமலிங்கர் 

 

7) திருவள்ளுவர் 

8) பெற்கதிர் 

9) துள்ளல் 

10) அம்தபத்கர் 

11) எடிசன் 

12) வாய்பமாழித் 

 

13) கீழானவர் 

14) படக 

15) மாடை 

16) குப்டபக்கூளம் 

 

17) இனம், பமாழி, மதம் கைந்தடவ எடவ ? 

18) பைச்சுருள் உருவாக்கும் முடறடயக் கண்ைறிந்தவர் யார் ? 

19) பைதகாடி மக்களின் பட்டினிடயப் தபாக்கும் வாழ்வாதாரம் கதர் என்று கருதியவர் யார் ? 

20) தமிழ்வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் எத்தடன விழுக்காடு ஒதுக்கித் தமிழக 

அரசு ஆடண பவளியிட்டுள்ளது ? 

 

21) ஆட்டுக்கைா படகடயத் தாக்க பின்வாங்கும் தன்டமடயப் தபான்றது. 

22) பிறர்க்குப் பணிதல் 
    ெல்வழியில் ெைத்தல் 

சான்தறார் அறிவுடரடயப் பின்பற்றல் 

ெல்ை நூல்கடள ஆராய்தல். 

23) தவட்டை ொய்கடளக் பகாண்டிருப்பவன் 
   ததால் பசருப்பணிந்த பபருங்கால்கடள உடையவன் 

இருள் தபான்ற கரிய நிறம் உடையவன். 

25) அப்பூதியடிகள், 

அப்பூதியடிகள் திருொவுக்கரசரிைம் கூறியது. 

26) ஆசுகவி, மதுரகவி, சித்திரகவி, வித்தாரகவி 

அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு 

27) அருள் என்னும் குழந்டத 

28) அறிவில்ைாதவரான அரசர், உன் தாமடர மைர்தபான்ற திருவடிகடள வணங்காதவராகித் ததவர் 

உைகத்டத ஆள்பவராவர். 
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28)  இன்டறய பமாழியியல் வல்லுெர்கள் தபணிப்பின்பற்றதக்க வழிகடளத் பதால்காப்பியம் 

கூறுகிறது. 

29) விளக்கப்பைம் 
உைகத்தமிழ் மாொடு 

30) சாவகொடு, அரபுொடு, யவனொடு 

31) பதிற்றுப்பத்து 

   கரும்டபப் பிழிய  எந்திரம் இருந்தது. 

32)  இைட்சக்கணக்கான கிராமங்களின் வாழ்வு. அக்கிராமங்களின் வாழ்வு உழவர்கள், இடளஞர்கள் 

டககளில் உள்ளது. 

33) மக்கள் அறியாடம நீங்கி அறிவு ஒளிபபற தசாதி தரிசனப் புதுடமடயப் புகுத்தியதால்  

34) மருத்துவம், பபாறியியல் 

    தவளாண்டம, சட்ைம் 

 

35) பிைர்த்தடை பீைத்தில் ஏறிய பகாற்றடவ அல்ைள் 

இடறவடன ெைனமாைச் பசய்த பத்ரகாளி அல்ைள் 

காட்டில் உடறயும் காளி அல்ைள் 

தாருகனின் மார்டபப் பிளந்த துர்க்டக அல்ைள் 

கன்னியர் எழுவருள் இடளயவளாகிய பிைாரி அல்ைள். 

 

36) குகன் பகாண்டு வந்த பபாருட்கள் கிடைத்தற்கு அரியன 
அன்பால் தூய்டமயானடவ 

அமுதத்டதவிைச் சிறந்தன 

ொங்கள் விரும்பி உண்ைதற்குச் சமம். 

 

37) பபான், பவளம், முத்து ததான்றும் இைம் பதாடைவு 

   மாடையாக தகாக்கும் தபாது அழகாக ததான்றும். 

   அதுதபால் சான்தறார் சான்தறாருைன் தசர்வர். 

 

38) சிங்கத்டதத் தவிர்த்து பிற மிருகங்கடள உண்ணும் 

   யாடனயின் மார்டபக் கீறி, இரத்தம் குடிக்கும் 
   உறங்காது இருக்கும் 

   இடிடயக் காட்டிலும் அதிகமாக முழங்கும். 

 

39) பசடிகள் பூப்பதற்கு முன் ஓய்வு எடுப்பதில்டை 
பவற்றியால் துன்பங்கள் ஓடும் 

தடைகடளக் கண்டு தயக்கம் கூைாது 

பவற்றி பபற்ற பிறகு ஓய்வு பபறைாம். 

 

40)  பபண்கள் உரிடம பபற்று புதுஉைடகப் படைக்க தவண்டும் 
ஆணுக்குப் பபண் இடளப்பில்டை 

பபண்கள் தம் கணவனுக்கு மட்டும் உடழக்கும் அடிடமயாக இராமல் மனித சமுதாயத்திற்கு 

பதாண்டு புரியதவண்டும். 

42) எடுத்தல் 

   தபச்சிடனத் பதாைங்குவது எடுப்பு. 
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   பதாைக்கம் ென்றாக இருக்க தவண்டும் 

   தட்டுத்தைங்கலின்றிப் தபச பதாைக்கதம அடித்தளம் 

   தகட்தபாடர வயப்படுத்தும்முடறயில் பதாைங்க தவண்டும். 

 

41)  அம்தபத்கர் 1946 இல் மக்கள்கல்விக்கழகத்டதத் ததாற்றுவித்தார். 
    சித்தார்த்தா உயர்கல்வி நிடையத்தில் இன்டறய அறிவுவளர்ச்சிக்கு உரிய பாைங்கள் 

கற்பிக்கப்படுகின்றன. 

 

43) பழந்தமிழகத்தில் உழுபவதர உயர்ந்ததாராக மதிக்கப்பட்ைனர். 

   உழுதுண்டு வாழ்வாதர வாழ்வார் என்பது குறள். 

   உழவுத் பதாழிடைப் பபரிதும் தபாற்றினர். 

   உழவுக்குச் சிறப்புப் பபற்ற மருதநிைம் வயலும் வயல் சார்ந்த இைம். 

 

44) மனிதாபிமானமும் ததசாபிமானமும் ஒன்று. 

    இராமடனப் தபாற்றக் காரணம் மனிததெயம் 

    மனிததெயம் உைகம் உய்ய வழிவகுக்கும் 

    மனிதப் பண்புகளுைன் வாழ்வதத சிறப்பு. 

 

45) 1. விடனத்பதாடக 

   2. பதிபதாறு 
     கதிர்பதாகு 

     நிதிதரு 

     மதியிலி.      -  தி அடி எதுடக 

  3. ெந்திக் கைம்பகம் 

  4. அறிவில்ைாதவரான அரசர் 

  5. தமகம். 

 

46)  

    1. ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், கைல்நீர். 

    2. பபண்கள் 

    3. பபண்கள் எல்ைாத் துடறகளிலும் பணிபுரிகின்றனர். 

    4. ஆண்களுக்குத் பதாழில் புரிவதத உயிர். 

    5. ஆண்கள். 

 

47) 

    அ) * உயிரினும் ஓம்பப்படுவது ஒழுக்கம், அது அடனத்து சிறப்புகடளயும் தரும். 

   * ஒழுக்கத்தால் எய்துவது தமன்டம, இழுக்கத்தால் எய்துவது எய்தாப் பழி. 

   * ென்றிக்கு வித்தாவது ெல்பைாழுக்கம். 

   * என்றும் இடும்டபத் தருவது தீபயாழுக்கம். 

   * ஒழுக்கம் இல்ைாதவனிைம் உயர்வு இருக்காது. 

 

ஆ)  இல்வாழ்வு - வருந்தி வந்ததார்க்கு உதவுதல் 

     பண்பு - சான்தறார் வழி அறிந்து ஒழுகுதல் 

     அன்பு - சுற்றம் தழுவி வாழ்தல் 
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     அறிவு - அறிவில்ைார் பசால் பபாறுத்தல் 

     பபாடற - இகழ்வாடரப் பபாறுத்தல். 

 

48)  

   அ. 

  அடிப்படைத் ததடவகள் : 
   பபண்கல்வி 

        பபண்கள் கல்வி பபறுவது அவர்கள் உரிடம 

        சமுதாய மாற்றத்திற்கு அவசியம் 

        உைகப் படிப்பும் ஆராய்ச்சிப் படிப்பும் தாரளமாய்த் தரதவண்டும். 
 பபண்ணுரிடம 

      பபண்கள் உரிடமப் பபற்றுப் புது உைடகப் படைக்க தவண்டும். 

     ஆணுக்குப் பபண் இடளப்பில்டை. 
பசாத்துரிடம 

அரசுப்பணி. 

 

ஆ. 

  தபாராட்ை முடறகள் இரண்டு. 

1- தபார்முடறயில் உரிடமடய நிடைொட்டுவது 

2- அறவழி விடுதடைப் தபார். 

    ஆங்கிதையடரத் துன்புறுத்தி விடுதடைப் பபறுவதடனவிை, அடமதியான முடறயில் 

அவர்கடள எதிர்த்து, மனம் மாறச் பசய்து விடுதடை பபறுவதத சிறந்தது என்றார். 

 

49) அ.  அரியவற்றுள் எல்ைாயும்ம் அரிதத பபரியாடரப் 

        தபணித் தமராக் பகாளல். 

    

   ஆ. உைகத்ததா பைாட்ை ஒழுகல், பைகற்றும் 

       கல்ைார் அறிவிைா தார். 

 

இ. உைகியலின் அைங்கலுக்கும் துடறததாறும் நூற்கள் 
      ஒருத்தர்தடய இல்ைாமல் ஊரறியும் தமிழில் 

   சைசபைன எவ்விைத்தும் பாய்ச்சிவிை தவண்டும் 

       தமிபழாளிடய மதங்களிதை சாய்க்காடம தவண்டும் 

   இைவசநூற் கழகங்கள் எவ்விைத்தும் தவண்டும் 

       எங்கள்தமிழ் உயர்பவன்று ொம்பசால்லிச் பசால்லித் 

   தடைமுடறகள் பைகழித்ததாம்; குடறகடளந்ததா மில்டை 

       தகத்தகாயத் தமிடழத் தாபிப்தபாம் வாரீர். 

 

 

  

 

  தயாரிப்பு :  

           எஸ். பெயபசல்வன்,  

            தி.ஆ.தம.பள்ளி 
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