
 

 

 

 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததரவ்ாணணயம் 

 

கட்டாயத் தமிழ் மமாழி தகுதித் ததரவ்ிற்கான திட்டம், பாடத்திட்டம் 

மற்றும் மாதிரி வினாத்தாள் (மகாள்குறி வணக) 

 

 

 

குறிப்பு:- 

மதாகுதி-VI  

(வனத் மதாழில் பழகுநர்) 

மதாகுதி-VIIA  

(மெயல் அலுவலர,் நிணல-I, இந்துெமய அறநிணலயத் துணற) 

 

மற்றும் இதர ஒரு நிணல மகாண்ட தபாட்டித் ததரவ்ுகள்  

 



கட்டாய தமிழ் ம ாழி தகுதித் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்  
(மகாள்குறி வினாவிற்கான தலைப்புகள்) 

பத்தாம் வகுப்பு தரம் 
 

1. பிரித்மதழுதுதல் / தேர்த்மதழுதுதல். 
2. எதிர்ச்மோல்லை எடுத்மதழுதுதல். 
3. மபாருந்தாச் மோல்லைக் கண்டறிதல். 
4. பிலை திருத்தம் (i) ேந்திப்பிலைலய நீக்குதல் ( ii)  ரபுப் பிலைகள், 

வழுவுச் மோற்கலை நீக்குதல் / பிறம ாழிச் மோற்கலை நீக்குதல். 
5. ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தேரான தமிழ்ச் மோல்லை அறிதல். 
6. ஒலி  ற்றும் மபாருள் தவறுபாடறிந்து ேரியான மபாருலையறிதல். 
7. ஒரு மபாருள் தரும் பை மோற்கள். 
8. தவர்ச்மோல்லைத் ததர்வு மேய்தல். 
9. தவர்ச்மோல்லைக் மகாடுத்து / விலனமுற்று, விலனமயச்ேம், 

விலனயாைலையும் மபயர், மதாழிற் மபயலர /  உருவாக்கல். 
10. அகர வரிலேப்படி மோற்கலை சீர் மேய்தல். 
11. மோற்கலை ஒழுங்குப்படுத்தி மோற்மறாடராக்குதல். 
12. இருவிலனகளின் மபாருள் தவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுத்தல். 
14. எவ்வலக வாக்கியம் எனக் கண்மடழுதுதல் - தன்விலன, 

பிறவிலன, மேய்விலன, மேயப்பாட்டு விலன வாக்கியங்கலைக் 
கண்மடழுதுதல். 

15. உவல யால் விைக்கப்மபறும் மபாருத்த ான மபாருலைத் 
ததர்ந்மதழுதுதல் 

16. அலுவல் ோர்ந்த மோற்கள் (கலைச் மோல்) 
17. விலட வலககள். 



18. பிறம ாழிச் மோற்களுக்கு இலையான தமிழ்ச் மோற்கலைக் 
கண்டறிதல் (எ.கா.) தகால்டு பிஸ்கட் – தங்கக் கட்டி. 

19. ஊர்ப் மபயர்களின்  ரூஉலவ எழுதுக (எ.கா.) தஞ்ோவூர் – தஞ்லே 
20. நிறுத்தற்குறிகலை அறிதல். 
21. தபச்சு வைக்கு, எழுத்து வைக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
22. மோற்கலை இலைத்து புதிய மோல் உருவாக்கல். 
23. மபாருத்த ான காைம் அல த்தல் 

 (இறந்தகாைம், நிகழ்காைம், எதிர்காைம்). 
24. ேரியான வினாச் மோல்லைத் ததர்ந்மதடு. 
25. ேரியான இலைப்புச் மோல்  

(எனதவ, ஏமனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுதபாை). 
26. அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லைத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க. 
27. இருமபாருள் தருக. 
28. குறில் – மேடில்  ாற்றம், மபாருள் தவறுபாடு. 
29. கூற்று, காரைம் – ேரியா? தவறா? 
30. கலைச் மோற்கலை அறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – மேயற்லக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. மபாருத்த ான மபாருலைத் மதரிவு மேய்தல் 
32. மோற்களின் கூட்டுப் மபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள் 
33. ேரியான மதாடலரத் ததர்ந்மதடுத்தல் 
34. பிலை திருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. மோல் – மபாருள் – மபாருத்துக 
36. ஒருல -பன்ல  பிலை 
37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான ேரியான விலடலயத் ததர்ந்மதடு. 

 



  



 ாதிரி மகாள்குறி வினாக்கள்   
பத்தாம் வகுப்பு தரம் 

1. பிரித்மதழுதுதல் / தேர்த்மதழுதுதல். 
(அ) பாகற்காய்  - பிரித்மதழுதுக 

A)  பாகு + அல் + காய் 
(B)  பாகு + அற்காய் 
(C)  பாகற்  + காய் 
(D) பாகு + கல் + காய் 

(ஆ) லபந்நிைம்  - பிரித்மதழுதுக  
A)  லப  + நிைம்                  (B)  லப + இைம் 
(C) பசுல   + நிைம்             (D) பசுல  + இைம்  

(இ) பிரித்மதழுதுக 
ேன்கணியர்  
(A)  ேன்கு + அணியர்                                       (B) ேன் + அணியர் 
(C)  ோன்கு  + அணியர்                                    (D)   ேன்கு + கணியர் 

(ஈ) 
 

தேர்த்து எழுதுக.  
 பலன + ஓலை= 
A) பலனதயாலை 
(B) பலனஓலை 
(C) பலனதவாலை 
(D)  பலனவ்தவாலை 

(உ) “அன்பகத்து இல்ைா உயிர்வாழ்க்லக வன்பாற்கண் 
வற்றல்  ரம்தளிர்த் தற்று” 
 இதில் அன்பகத்து இல்ைா என்பதலன எவ்வாறு பிரிக்கைாம்  
A)  அன்பு + பகத்து + இல்ைா                  (B)  அன்பு + அகத்து + இைா 
(C) அன்பு  + பகம் + இல்ைா                     (D) அன்பு + அகத்து + இல்ைா 



2. எதிர்ச்மோல்லை எடுத்மதழுதுதல். 
(அ) அரும்புதல் – எதிர்ச்மோல் தருக. 

A)  யங்குதல் 
(B) ஓடுதல் 
(C) ம லிதல் 
(D)  விரிதல் 
 

(ஆ) அணித்து – எதிர்ச் மோல்லைக் கண்டறிக 
A) மதாலைவில் 
(B) உய்த்து 
(C) மகாடுத்து 
(D)  அைத்தல் 
 

3. மபாருந்தாச் மோல்லைக் கண்டறிதல். 
(அ) தவறான இலை எது? 

A)   ைத்தக்காளி                      -    வாய்ப்புண் 
(B)  முசுமுசுக்லக தவர்          -   இரு ல் 
(C) அகத்திக் கீலர                      -  கண்தோய் 
(D)  தவப்பங்மகாழுந்து           -   ார்புச்ேளி 

(ஆ) மபாருந்தாத இலை எது? 
A)  த ற்கு  லையிலிருந்து வந்தலவ       - ேந்தனம், ஆரம் 
(B)  கீழ்கடலில் விலைந்தலவ                           - பவைம் 
(C)  வட லையிலிருந்து வந்தது                        - கறி (மிைகு) 
(D)  மதன்கடலில் இருந்து கிலடத்தலவ  - முத்து 
 



(இ) மபாருந்தாச் மோல்லைக் கண்டறிக 
பல்ைவர் காைத்து ஓவியங்கள் அல்ைாததலதக் கண்டறிக 
(A)  ா ல்ைபுரம்                                                   (B)  ா ண்டுர் 
(C)  தஞ்லேப் மபரிய தகாயில்                  (D)  காஞ்சி லகைாேோதர் தகாயில் 
 

(ஈ) மபாருந்தா இலைலயக் கண்டறிக 
(A)  லபயுள் – இன்பம்                                     (B) பனவன் - அந்தைன் 
(C)  விபுதர் – புைவர்                                            (D) அல்கு – இரவு 
 

4. பிலை திருத்தம் (i) ேந்திப்பிலைலய நீக்குதல் ( ii)  ரபுப் பிலைகள், வழுவுச் 
மோற்கலை நீக்குதல் / பிறம ாழிச் மோற்கலை நீக்குதல். 
 

(அ) வழூஉச் மோல்ைற்ற மதாடர் எது? 
I.வைது பக்கம் சுவறில் எழுதாதத 
II. வைப் பக்கச் சுவரில் எழுதாதத 
III. வைப் பக்கச் சுவற்றில் எழுதாதத 
IV. வைப் பக்கச் சுவறில் எழுதாதத  
A) IV                                              (B) I  
(C)  II                                              (D) III 
 

(ஆ) வழூஉச் மோல் இல்ைாத மதாடலர எழுதுக.  
A) மேன்லனக்கு அருகால யில் இருப்பது  துலர அல்ை 
(B) மேன்லனக்கு பக்கத்தில் இருப்பது  துலர இல்லை 
(C) மேன்லனக்கு அருகால யில் இருப்பது  துலர அல்லை 
(D)  மேன்லனக்கு அருகில் இருப்பது  துலர அன்று 
 



(இ) ேந்திப் பிலை அற்ற வாக்கியங்கலைக் கண்டறிக 
1.கயிற்றுக் கட்டிலில் தன்லன  றந்து உறங்கினான் 
2. கயிறு கட்டிலில் தன்லன  றந்து உறங்கினான் 
3. த லடப் தபச்சு மிகுந்த பயலனத் தரவல்ைது 
4. த லட தபச்சு மிகுந்த பயலனத் தரவல்ைது 
(A)  1  ற்றும் 3                      (B) 2  ற்றும் 3 
(C)  3  ற்றும் 4                     (D)  1  ற்றும் 4 

(ஈ) வழுவற்ற மதாடர் எது? 
A) பலன இலையால் கூலர தபாட்டனர் 
(B) பலன ஓலையால் கூலர தவய்ந்தனர் 
(C) பலன இலையால் கூலர கட்டினர்  
(D)  பலன ஓலையால் கூலர முடுக்கினர் 

(உ) ேந்திப்பிலை இல்ைாத மதாடலரக் காண்க 
A) விலடலய ததடிப்பார்க்கக் கடின ாக இருந்தது. 
(B) விலடலயத் ததடிப்பார்க்கக் கடின ாக இருந்தது. 
(C) விலடலயத் ததடிபார்க்கக் கடின ாக இருந்தது 
(D)  விலடலயத் ததடிப்பார்க்க கடின ாக இருந்தது 
 

(ஊ) ேந்திப்பிலைலயச் ேரிபார்த்து எழுதுக 
A)  ருத்துவப் படிப்பிற்கு என்லனத் ததர்வு மேய்தனர் 
(B)  ருத்துவபடிப்பிற்கு என்லனத் ததர்வு மேய்தனர் 
(C)  ருத்துவ படிப்பிற்கு என்லன ததர்வு மேய்தனர் 
(D)   ருத்துவப் படிப்பிற்கு என்லன ததர்வு மேய்தனர் 
 



(எ)  ரபுப் பிலையற்றலத எடுத்து எழுதுக 
(A)  பைா மூசு                                       (B) முற்றிய ததங்காய் 
(C)  அவலரப் பிஞ்சு                         (D)  முருங்லகப் பிஞ்சு 

(ஏ)  ரபுப் பிலையற்ற மதாடலரக் காண்க 
A) மதன்லன ஓலையும் தவப்ப ஓலையும் மகாண்டு வந்தான் 
(B) மதன்லன இலையும் தவப்பந்தலையும் மகாண்டு வந்தான் 
(C) மதன்னங்கீற்றும் தவப்ப ஓலையும் மகாண்டு வந்தான் 
(D) மதன்னங்கீற்றும் தவப்பந்தலையும் மகாண்டு வந்தான் 

(ஐ)  ரபுப்பிலை இல்ைாத மதாடர் எது? 
(A)  பூந்ததாப்பு                                       (B)  ாஞ்தோலை 
(C)  கம்பங்மகால்லை                      (D) பனந்ததாட்டம்   

5. ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தேரான தமிழ்ச் மோல்லை அறிதல். 
(அ) மெராக்ஸ் (Xerox)  என்ற ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தேரான 

தமிழ்ச்மோல். 
A)  ஒளிேகல்                            (B)  ஒலி ேகல் 
(C) அேல் படம்                         (D)  று படம் 

(ஆ) ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு இலையான தமிழ் மோல்லை ததர்வு மேய்க? 
“இன்கம் தடக்ஸ் ஆபீஸ்”  Income Tax Office” 
A) வரு ானத் துலற அலுவைகம்              (B) வரு ான வரி அலுவைகம் 
(C) வரு ான அலுவைகம்                                 (D)  வருவாய் அலுவகம் 

(இ) ஆங்கிை மோல்லிற்கு ேரியான தமிழ் மோல் யாது? 
‘Indian Succession Act” 
(A)  இந்தியச் ோன்றுச் ேட்டம்        (B) இந்திய உரில ச் ேட்டம் 
(C)இந்திய வாரிசுரில ச் ேட்டம்  (D)  இந்திய அரசியல் அல ப்புச்       
                                                                                           ேட்டம் 



(ஈ) “திருத்தப்படாத அச்சுப்படி” இதற்கு ேரியான ஆங்கிை மோல்லை 
காண்க? 
(A)   Fake news                                                  (B) Layout 
(C)  Green proof                                              (D)  Bulletin 
 

(உ) ஆங்கிைச் மோல்லுக்கு தேரான தமிழ்ச் மோல்லை  அறிக 
(A) Lute Music                         -   யாழிலே 
(B) Grand Daughter           –  தபரன் 
(C)  Strom                                     - சூறவாளி 
(D) Didatic Compilation – புராை இைக்கியம் 
 

6. ஒலி   ற்றும் மபாருள் தவறுபாடறிந்து ேரியான மபாருலையறிதல். 
 

(அ) ஒலி தவறுபாடு அறிந்து ேரியான மபாருலை அறிக.  
 ோட்டுக்குத் ததலவ –  
(A) அரன்                                    (B)அறன் 
(C)  அறண்                                 (D) அரண் 
 

(ஆ) வாலை, வாலை, வாலை ஒலி தவறுபாடறிந்து மபாருள் தருக. 
A) மீன்வலக,  ரவலக, இைம்மபண் 
(B) இைம்மபண்,  ரவலக, மீன்வலக 
(C) இைம்மபண், மீன்வலக,  ரவலக 
(D)   ரவலக, மீன்வலக, இைம்மபண் 
 

(இ) ஒலி தவறுபாடு அறிந்து ேரியான மபாருலை ததர்ந்மதழுதுதல். 
               கலை                                     கலை 
A) கலைத்தல்         -        நீக்குதல் 
 (B) நுண்கலை        -         னபாரம் 
(C) ஆலட                   -           கிழ்ச்சி 
(D)  சிலை                   -         கலைத்தல் 
  



(ஈ) ஒலி தவறுபாடறிந்து ேரியானப் மபாருலை எழுதுக 
            வாலை                  –    வாலை 
(A) இைம்மபண்        -  மீன்வலக 
(B) மீன்வலக              - இைம்மபண் 
(C)  ரவலக                  - மீன்வலக 
 (D)  இைம்மபண்      –  ரவலக 
 

(உ) ஒலி  ற்றும் மபாருள் தவறுபாடறிந்து ேரியானப் மபாருலை எழுதுக 
(A) ஆற்றங்கலர    -  ோயக்கலற 
(B) ோயக்கலர           - கடற்கலற 
(C) தகாைத் தலற  - வலரயலர 
 (D)  கைங்கலற       – கடற்கலர 
 

7. ஒரு மபாருள் தரும் பை மோற்கள். 
 

(அ) அரி என்பதன் தவறான மபாருலைத் ததர்ந்மதடுக்க 
(A) திரு ால் 
(B) அரிதல் 
(C) சிங்கம் 
 (D)  அறிவு 
 
 

(ஆ) அணி என்பதன் தவறான மபாருலைத் ததர்ந்மதடுக்க. 
(A) அணிகைன் 
(B) அைகு 
(C) மகாடுத்து 
 (D)  உடுத்து 
 

(இ) ஒரு மபாருள் தரும் பை மோற்கள்   -   தி 
(A) திங்கள், நிைவு 
(B) அறிவு, ேந்திரன் 
(C) பகல்,  சூரியன் 
 (D)  தித்தல், அறிவு 



8. தவர்ச்மோல்லைத் ததர்வு மேய்தல். 
 

(அ) “கல்” என்னும் தவர்ச்மோல்லின் பதம் அறிக? 
(A) கற்றல்                       (B) கற்பலன 
(C) கண்டான்                (D) கல்லை 

 

(ஆ) வந்தான் – தவர்ச்மோல்லைத் தருக. 
A) வார்                                                        (B) வா  
(C)  வரு                                                     (D) வந்து 
 

 

9. தவர்ச்மோல்லைக் மகாடுத்து / விலனமுற்று, விலனமயச்ேம், 
விலனயாைலையும் மபயர், மதாழிற் மபயலர / உருவாக்கல். 

(அ) படி என்ற தவர்ச்மோல்லில் இருந்து விலன எச்ேத்லத உருவாக்குக? 
(A)  படித்து                (B) படித்தல் 

      (C) படித்த                   (D) பாடுதல் 
 

(ஆ) தவர்ச்மோல்லின் மதாழிற்மபயர் காண்க – “ஒறு” 
(A)  ஒறுத்தல்                                                     (B) ஒறுத்த 
(C)  ஒறுத்தவன்                                             (D)  ஒறுப்பான் 
 

(இ) “வாழ்“ எனும் தவர்ச்மோல்லின் விலனமயச்ே வடிவம் தருக 
(A)  வாழ்ந்து                                                  (B) வாழ்ந்த 
(C)  வாழ்ந்தான்                                            (D)  வாழ்ந்தது 
 

(ஈ) தவர்ச்மோல்லை மதாழிற்மபயராக   ாற்றுக – படி 
(A)  படிக்க                                                      (B) படித்தான் 
(C)  படித்து                                                    (D)   படித்தல்  
 
 
 



(உ) “எடு” என்ற மோல்லின் மதாழிற்மபயலர கண்டறி 
(A)  எடுத்தான் 
(B)  எடுத்த 
(C)  எடுத்தல் 
 (D) எடுத்தவர்    

10. அகர வரிலேப்படி மோற்கலை சீர் மேய்தல். 
(அ) அகர வரிலேப்படி மோற்கலை சீர் மேய்க. 

(A) லேதல் ோடு மோச்சி நுங்கு              (B) நுங்கு மோச்சி ோடு லேதல்  
(C) மோச்சி நுங்கு லேதல் ோடு                  (D) ோடு நுங்கு லேதல் மோச்சி 

(ஆ) அகர வரிலேப்படி மோற்கலை சீர்மேய்து எழுதுக.  
(A) மகான்லற, மகண்லட, கண், கீரன், காலட  
(B) மகண்லட, கீரன், மகான்லற, காலட, கண் 
(C) கண், காலட, கீரன், மகண்லட, மகான்லற 
(D) கண், கீரன், காலட, மகான்லற, மகண்லட 

(இ) அகர வரிலேயில் எழுதுக.  
ம ாழிமபயர்ப்பு, முந்நீர், த டுபள்ைம்,  னத்துயர், மீமிலே 
A) முந்நீர்,  னத்துயர், மீமிலே, ம ாழிமபயர்ப்பு, த டுபள்ைம் 
(B) த டுபள்ைம், முந்நீர், மீமிலே, ம ாழிமபயர்ப்பு,  னத்துயர் 
(C) மீமிலே, முந்நீர், ம ாழிமபயர்ப்பு,  னத்துயர், த டுபள்ைம் 
(D)   னத்துயர், மீமிலே, முந்நீர், த டுபள்ைம், ம ாழிமபயர்ப்பு 

(ஈ) கீழ்க்காணும் மோற்கலை அகர வரிலேப்படுத்து . 
சுற்றம் சீர்தூக்கு சிந்தலன ோட்லட ேங்கு 
A) சீர்தூக்கு, ேங்கு, சிந்தலன, ோட்லட, சுற்றம் 
(B) சிந்தலன சீர் தூக்கு ேங்கு சுற்றம் ோட்லட 
(C) ோட்லட சுற்றம் சீர் தூக்கு சிந்தலன ேங்கு 
(D)  ேங்கு ோட்லட சிந்தலன சீர் தூக்கு சுற்றம் 



11. மோற்கலை ஒழுங்குப்படுத்தி மோற்மறாடராக்குதல். 
(அ) மோற்கலை ஒழுங்குபடுத்தி மோற்மறாடராக்குதல் 

A)   ாலை மீது  லையின்  லை மபய்தது தேற்று 
(B)  லையின்  ாலை மீது தேற்று மபய்தது  லை 
(C) தேற்று  ாலை  லையின் மீது  லை மபய்தது 
(D) மபய்தது  லை  லையின் மீது  தேற்று  ாலை 

(ஆ) மோற்கலை ஒழுங்குபடுத்துக  
“ஆற்றல் நிரம்பிய மோற்கள் கவிலத தா ாகப் மபாங்கி வழிவது தான்” 
A) தா ாகப் மபாங்கி வழிவதுதான் கவிலத ஆற்றல் நிரம்பிய மோற்கள் 
(B) ஆற்றல் நிரம்பிய கவிலத மோற்கள் தா ாகப் மபாங்கி வழிவது தான் 
(C) ஆற்றல் கவிலத நிரம்பிய மோற்கள் தா ாகப் மபாங்கி வழிவது தான் 
(D)ஆற்றல் நிரம்பிய மோற்கள் தா ாகப் மபாங்கி வழிவது தான் கவிலத 

(இ) மோற்கலை ஒழுங்குபடுத்துக 
வியனகர் குலறபடாக் மகாைக் கூழுலட மகாைக் 
A) மகாைக் மகாைக் கூழுலட வியனகர் குலறபடாக் 
(B) கூழுலட வியனகர் குலறபடாக் மகாைக்மகாைக் 
(C) மகாைக் கூழுலடய வியனகர் மகாைக் குலறபடக் 
(D)  மகாைக் மகாைக் குலறபடாக் கூழுலட வியனகர் 

12. இருவிலனகளின் மபாருள் தவறுபாடு அறிதல் 
(அ) ேரியான இலைலயத் ததர்ந்மதடு. 

(A)  அளி – மகாடு                                               
(B) ஆழி – குைம் 
(C)  களி  - துன்பம்                                      
 (D)  விளி  - கருவி 
 



13. விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுத்தல். 
(அ) விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுக்க. 

பாரதிதாேன் புரட்சிக்கவிஞர் என அலைக்கப்படுகிறார். 
A) பாரதிதாேன் புரட்சிக்கவிஞர் என அலைக்கப்படுகிறாரா? 
(B)  புரட்சிக்கவிஞர் என அலைக்கப்படுபவர் யார்? 
(C) பாரதிதாேன் புரட்சிக்கவி என அலைக்கப்படுவததன்? 
(D)  பாரதிதாேன் ஏன் அவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறார்? 
 

(ஆ) விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்மதடுக்க 
“உ.தவ. ோமிோத அய்யர் தமிழ்த் தாத்தா என்று அலைக்கப்படுகின்றார்” 
A) உ.தவ. ோமிோத அய்யர் எவ்வாறு அலைக்கப்படுகின்றார்? 
(B) தமிழ்த் தாத்தா என்றால் என்ன? 
(C) உ.தவ. ோமிோத அய்யர் ஏன் அவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறார்? 
(D)  உ.தவ. ோமிோத அய்யர் யார்? 
 

14. எவ்வலக வாக்கியம் எனக் கண்மடழுதுதல் – தன்விலன, பிறவிலன, 
மேய்விலன, மேயப்பாட்டு விலன வாக்கியங்கலைக் கண்மடழுதுதல். 

(அ) தன்விலன வாக்கியத்லத ததர்ந்மதடுக்க. 
A) அப்பூதி அடிகள் ோன் லற கற்கவில்லை 
(B) அப்பூதி அடிகள் ோன் லற கற்றார் 
(C) அப்பூதி அடிகள் ோன் லற கற்றாரா? 
(D) அப்பூதி அடிகள் ோன் லற கற்பித்தார். 
 

(ஆ) பிறவிலனச் மோற்மறாடலரக் கண்டறிக. 
(A) எழிைரசி சிைப்பதிகாரம் கற்றாள் 
(B) எழிைரசியால் சிைப்பதிகாரம் கற்பிக்கப்பட்டது 
(C) எழிைரசி சிைப்பதிகாரம் கல்ைாள் 
(D) எழிைரசி சிைப்பதிகாரம் கற்பித்தாள் 



(இ) பாத்தி ா திருக்குறள் கற்பித்தாள் 
(A) தன்விலன வாக்கியம் 
(B) மேய்விலன வாக்கியம்  
(C) பிறவிலன வாக்கியம்  
(D)மேயப்பாட்டுவிலன வாக்கியம் 

(ஈ) வாக்கிய அல ப்பிலனக் கண்டறிக 
 ாைதி திருக்குறள் கற்றாள் 
(A)  தன்விலன                                                   (B) பிறவிலன 
(C) மேய்விலன                                                 (D)  மேயப்பாட்டு விலன 

(உ) சிைப்பதிகாரம் இைங்தகாவடிகைாரால் எழுதப்பட்டது. இது எவ்வலக 
விலன 
(A)  மேய்விலன 
(B)  தன்விலன 
(C) மேயப்பாட்டு விலன 
(D)  பிறவிலன 

15. உவல யால் விைக்கப்மபறும் மபாருத்த ான மபாருலைத் 
ததர்ந்மதழுதுதல் 

(அ) உவல க்கு ஏற்ற மபாருத்த ான மபாருலைத் ததர்ந்மதடுத்து எழுதுக 
“இைவு காத்த கிளி தபாை” 
(A)  பதற்றம்                                                      (B) ஏற்றம் 
(C)  தடு ாற்றம்                                             (D)  ஏ ாற்றம் 

(ஆ) “கீரியும் பாம்பும் தபாை” – உவல  கூறும் மபாருள் மதளிக 
(A)  தவற்றுல                                            (B) ஒற்றுல  
(C)  பலகல                                                 (D)  ேட்பு 

(இ) உவல யால் விைக்கப் மபறும் மபாருலைத் ததர்க 
“அத்திப்பூத்தாற் தபாை” 
(A)  ஏ ாற்றம்                                                  (B) அருல  
(C) உண்ல                                                   (D)  ேம்பிக்லக  



16. அலுவல் ோர்ந்த மோற்கள் (கலைச் மோல்) 
(அ) ேரியான இலைலயத் ததர்ந்மதடுக. 

A) மேைவாணி                          -               மேைாவணி 
(B) குற்றஞ்ோட்டு                  -               குற்றம்ோட்டு 
(C) ஆண்டுத்மதாலக         -             வருடத்மதாலக  
(D)   னதில் பதியலவ        -               னம் பதிய லவ 

(ஆ) தவறான இலைலயத் ததர்ந்மதடுக்க. 
A) நிலை அடுக்கி                  -             நிலை அடுக்கு 
(B) சீர்ப்படுத்து                            -           சீர்படுத்து 
(C) லகம் ாறு                             -           லக ாறு  
(D)  பனியிடம்                              -         பணியீடம்  

17. விலட வலககள். 
(அ) கலடத்மதரு எங்குள்ைது? என்ற வினாவிற்கு வைப்பக்கத்தில் உள்ைது 

எனக் கூறல் எவ்வலக விலட. 
(A)  ஏவல் விலட                                    (B) சுட்டு விலட 
(C)  தேர் விலட                                        (D)   லற விலட 

(ஆ) விலட வலகலய கண்டறிதல் 
”தபருந்து அததா, அங்தக நிற்கும்” என்ற  ற்மறாருவர் கூறுவது 
(A)  லற விலட                    (B)  இனம ாழி விலட 
(C) சுட்டு விலட                     (D) வினா எதிர் வினாதல் 

(இ) நீ விலையாடவில்லையா? என்ற வினாவிற்கு ”கால் வலிக்கிறது” 
என்று விலட கூறுவது 
A) உறுவது கூறல் விலட 
(B) தேர்விலட 
(C) வினா எதிர் வினாதல் விலட 
(D)  உற்றது உலரத்தல் விலட 
 



18. பிறம ாழிச் மோற்களுக்கு இலையான தமிழ்ச் மோற்கலைக் 
கண்டறிதல் (எ.கா.) தகால்டு பிஸ்கட் – தங்கக் கட்டி. 

(அ) பிறம ாழிச் மோற்கள் கைவாத மதாடலர எடுத்து எழுதுக. 
(A) சினி ா திதயட்டர் அருகால யில் உள்ைது 
(B) திருமேல்தவலி ே ஸ்தானம் மபரியது. 
(C) விைாவிற்கு முக்கியஸ்தர்கள் வந்துள்ைனர். 
(D) வானூர்தி ஒரு அறிவியல் ஆக்கம் 

(ஆ) மபாருத்துக 
A) Mould                    -          (1) உதிர் 
(B) Moult                     -          (2)  ண்த டு 
(C) Mound                   -          (3) குன்று 
(D)  Mount                   -         (4)  அச்சு 
             (a)        (b)        (c)      (d) 
(A)      4            3            2        1 
(B)       4            1              2         3 
(C)       2           4            3          1 
(D)        4           1            3          2 
 

(இ) மபாருத்துக 
A) மகாண்டல்                   -  (1) த ற்கு 
(B) தகாலட                          -  (2) மதற்கு 
(C) வாலட                             -  (3) கிைக்கு 
(D)  மதன்றல்                     -  (4)  வடக்கு 
             (a)        (b)        (c)      (d) 
(A)      1             2            3         4 
(B)       3            1              4         2 
(C)       4             3            2          1 
(D)        3           4             1          2 



(ஈ) இதில் தவறான இலை எது? 
A) விஞ்ஞானம்                 -          அறிவியல் 
(B) பிரதானம்                        -          முதன்ல  
 (C) உத்திதயாகஸ்தர்    -          அலுவைர் 
(D)  ே ஸ்தானம்                 -         துலற 
 

19. ஊர்ப் மபயர்களின்  ரூஉலவ எழுதுக 
(அ) ேரியான ஊர்ப் மபயரின்  ரூஉலவ எழுதுக 

(A) தஞ்லே                                  -  தஞ்ோவூர் 
(B)  கும்லப                                  - கும்பதகாைம் 
(C)  யிலை                                  -  யிைாடு துலற 
 (D)  ன்னார்                                 -  ன்னார்குடி     
 

(ஆ) தவறான ஊர்ப் மபயரின்  ரூஉலவ எழுதுக 
(A) தகாலவ                               -  தகாயம்புத்தூர் 
(B)  உதலக                                   - உதக ண்டைம் 
(C) மேல்லை                                - திருமேல்தவலி 
 (D) புதுல                                     - புதுக்தகாட்லட 
 

20. நிறுத்தற்குறிகலை அறிதல். 
(அ) நிறுத்தற்குறி அறிக (எது ேரியானது) 

(A) கண்ைன் பள்ளிக்குச் மேன்றான் . பாடம் படித்தான். 
(B) கண்ைன் பள்ளிக்குச் மேன்றான், பாடம் படித்தான். 
(C) கண்ைன் பள்ளிக்குச் மேன்றான் ;  பாடம் படித்தான். 
 (D)  கண்ைன் பள்ளிக்குச் மேன்றான் : பாடம் படித்தான். 
 
 



(ஆ) எது ேரியானது 
(A) மபாற்மேல்வி பாடம் படித்துவிட்டாயா. 
(B)  என்தன!  இப்பூவின்  ைம். 
(C)  ா, பைா, வாலை முக்கனிகள்? 
 (D) கண்ைன் ேன்றாக படித்தான், முதல் திப்மபண் மபற்றான்  :  பரிசு 
கிலடத்தது.  

21. தபச்சு வைக்கு, எழுத்து வைக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
(அ) தபச்சு வைக்கு, எழுத்து வைக்கு  

1)  உைவு மேய்தால் 
2) உைவு ேல த்தாள் 
3) உைவு உண்டாக்கினாள் 
4) உைவு உருவாக்கினாள் 
(A)  1  ட்டும் ேரி                          (B) 2  ேரி  
(C)   3 தவறு                                     (D)  3, 4 ேரி 

22. மோற்கலை இலைத்து புதிய மோல் உருவாக்கல். 
(அ) மோற்கலை இலைத்து புதிய மோல் உருவாக்கல். 

சிங்கக் --------------------------- ேரியான மோல்  
A)  குட்டி                                          (B) குஞ்சு 
(C) குருலை                                    (D)  கன்று 

23. மபாருத்த ான காைம் அல த்தல் 
 (இறந்தகாைம், நிகழ்காைம், எதிர்காைம்). 

(ஆ) ேரியான இலைலய ததர்ந்மதடு 
(A) முருகன் பாடம் படித்தான் (எதிர்காைம்) 
(B)  ோலை பள்ளிக்கு வருதவன் ( எதிர்காைம்) 
(C) ோலை பள்ளிக்கு விடுமுலற (இறந்த காைம்) 
 (D) தேற்று  லை மபய்தது ( நிகழ்காைம்) 
 



(இ) தவறான இலைலய ததர்ந்மதடு 
(A)  ாலையில் சூரியன்   லறந்தது (எதிர்காைம்) 
(B)  காலையில் சூரியன் உதித்தது (இறந்த காைம்) 
(C) ேண்பகல்  லை மபய்கிறது (நிகழ்காைம்) 
 (D) ோலை  லை மபய்யும் (எதிர்காைம்) 
 

24. ேரியான வினாச் மோல்லைத் ததர்ந்மதடு. 
(அ) ேரியான வினாச் மோல்லைத் ததர்ந்மதடு. 

1)  ாடுகள் எங்கு த ய்ந்தன? 
2)  ாடுகள் எங்கு த ய்ந்தது? 
3)  ாடுகள் எது த ய்ந்தன? 
4)  ாடுகள் ஏது த ய்ந்தன? 
(A)  1  ட்டும் ேரி                          (B) 2  ேரி  
(C)   3 தவறு                                     (D)  4  ேரி 
 

25. ேரியான இலைப்புச் மோல்  
(எனதவ, ஏமனனில், ஆலகயால், அதனால், அதுதபாை). 

(அ) கீழ்க்கண்டவற்றில் ேரியான இலைப்பு மோல்லை எழுதுக 
ோன்  ேன்றாகப் மபாருளுைர்ந்து படித்ததன் ; ----------------------  ததர்வில் 
முதலிடம் மபற்தறன். 
 (A)  அதனால்                                          (B) ஆலகயால் 
(C)  எனதவ                                                  (D)  ஏமனனில் 
 

(ஆ) ேரியான இலைலய ததர்ந்மதடுக்க 
மபாருளில்ைாதவருக்கு இந்த உைகம் இல்லை.  ---------------  கிழ்ச்சிக்கு 
வழி பைத  என தீர்ப்பளிக்கப்பட தவண்டும் 
(A)  அதனால்                                          (B) எனதவ 
(C)  அதுதபாை                                          (D) ஆலகயால்  
 



26. அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லைத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க. 
(அ) அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லைத் தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க 

(குரல்) 
A) கவலைக்கு -------------------- மகாடு 
(B) பசித்தவனுக்கு ----------------- மகாடு 
(C) உரில க்கு --------------------------- மகாடு 
(D)  கவிலதக்கு -------------------------- மகாடு 
 

(ஆ) அலடப்புக்குள் உள்ை மோல்லை   தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க (கைப்லப) 
(A) --------------------------- பிடிக்கும் லக 
(B)  ----------------------------- தோக்கும் லக 
(C) -------------------------------- நீக்கும் லக 
 (D) -------------------------------- காக்கும் லக  
 

(இ) அலடப்புக்குள் உள்ைமோல்லை தகுந்த இடத்தில் தேர்க்க (ஆழி) 
(A) --------------------------- காக்கும் லக  
(B)  ----------------------------- தரித்தத அருளும் லக 
(C) -------------------------------- நீக்கும் லக 
 (D) -------------------------------- பிறக்கும் லக 

27. இருமபாருள் தருக. 
(அ) பா - இரு–மபாருள் தருக. 

A)  பாடல்                    -          (1)  பண் 
(B)  பாேம்                    -          (2)  பைம் 
(C) பாழ்                         -          (3) பால் 
(D)  பழுது                    -         (4)  பரி 
(A)   (A)                                         (B) (C)  
(C)   (B)                                          (D)  (D) 
 



28. குறில் – மேடில்  ாற்றம், மபாருள் தவறுபாடு. 
(ஆ) குறில் – மேடில்  ாற்றம், மபாருள் தவறுபாடு. 

               மேய்              -            தேய் 
A)  பகுதி                   -          (1)  பாதி 
(B) மேயல்               -          (2)  குைந்லத 
(C) மேயல்               -          (3) தேறு 
(D)  தேறு                  -         (4) குைந்லத 
(A)   (D)                                         (B) (C)  
(C)   (B)                                            (D)  (A) 
 

29. கூற்று, காரைம் – ேரியா? தவறா? 
(அ) கீழ்க்கண்ட  கூற்றுகள்   ேரியா? தவறா? 

கூற்று 1 : தமிழ் அதன் தன்ல யில் தனித்து இயங்கும் பண்பு                                            
                                 மகாண்டது 
கூற்று 2 :   தமிழில் பை மோற்கள் ஒரு மபாருலை குறிக்க பயன்பாட்டில்  
                           உள்ைதால் 
 (A)  கூற்று இரண்டும் ேரி               (B) கூற்று 2  ட்டும் ேரி 
(C)  கூற்று 1  ட்டும் ேரி                     (D) கூற்று இரண்டும் தவறு 
 

(ஆ) ”ஈமயன இரத்தல் இழிந்தன்று ;  அதன் எதிர் 
ஈதயன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று;” 
கூற்று 1 : இப்பாடைடிகலைப் பாடியவர் கலைதின் யாலன யார் 
கூற்று 2 :  இப்பாடலில் புகைப்படும் வள்ைல் பாரி 
(A)  கூற்று இரண்டும் ேரி               (B) கூற்று 2  ட்டும் ேரி 
(C)  கூற்று 1  ட்டும் ேரி                     (D) கூற்று இரண்டும் தவறு 
 
 



30. கலைச் மோற்கலை அறிதல் :- 
எ.கா. –  Artificial Intelligence – மேயற்லக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

(அ) ேரியான கலைச் மோல்லை அறிக 
(A) Ultra violet rays           -  புற ஊதாக் கதிர்கள் 
(B)  Cosmic rays                     - விண்மீன் கதிர்கள் 
(C) Space Technology      - தகவல் மதாழில் நுட்பம் 
 (D) Bio – Technology       - உயர் மதாழில் நுட்பம்     

(ஆ) தவறான கலைச்மோல் அறிக 
(A) Aesthetics                         -  அைகியல் 
(B)  Artifact                                  - கலையியல் 
(C) Myth                                         - த ன்ல  
 (D) Terminology                    - கலையியல்  

(இ) கலைச்மோல் அறிக 
Emblem 
(A) சின்னம்                           (B)  வண்ைம் 
(C) வலரபடம்                        (D) ததசியப்படம்    

31. மபாருத்த ான மபாருலைத் மதரிவு மேய்தல் 
(அ)                     மோல்                             மபாருள் 

1. தவதம்                        -  அ) அறியால  
2. ஞானம்                      - ஆ) உைகம் 
3.  டல                         - இ)  லற 
4. லவயம்                      - ஈ) அறிவு 

1          2          3            4 
A)   இ        ஈ        அ        ஆ        
B)   ஆ       அ        இ       ஈ 
C)    இ        அ       ஆ      ஈ 
D)    ஈ         இ        ஆ      அ 



32. மோற்களின் கூட்டுப் மபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள் 
 

(அ)  ா ரம் – கூட்டுப் மபயர் 
(A)   ாந்ததாப்பு                                      (B)  ாஞ்தோலை 
(C)   ாங்காடு                                            (D)  ாங்மகால்லை 
 

33. ேரியான மோற்மறாடலர  ததர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 
 

(அ) குைலியும் பாடத் மதரியும் – மதாடரில் உள்ை பிலைலய நீக்கி ேரியான 
மதாடலரத் ததர்ந்மதடுக்க. 
A) குைலிக்குப் பாடத்மதரியும் 
B) குைலியின் பாடத்மதரியும் 
C) குைலி பாடத்மதரியும் 
D) குைலியால் பாடத்மதரியும் 
 

(ஆ) A) “ஆர்னித்தாைஜி” என்பது படிப்பாகிய பறலவ ஆகும். 
B) பறலவயும், படிப்பும் “ஆர்னித்தாைஜி” 
C) பறலவப் பற்றிய படிப்பு “ஆர்னித்தாைஜி” எனப்படும் 
D) பறலவயின் இனப் மபருக்கத  “ஆர்னித்தாைஜி” 
 

34. பிலை திருத்துக (ஒரு-ஓர்) 
 

(அ) 
 

ேரியான பதிலை ததர்ந்மதடு. 
A) ஓர் இரவு                                     B) ஒரு இரவு 
C) ஒன்று இரவு                           D) ஓரிரவு 
 
 



35. மோல் – மபாருள் – மபாருத்துக 
(அ) மபாருத்துக 

       மோல்                                 மபாருள் 
A) ோ ம்                      -          (1) பன்றி 
(B) ஓதி                          -          (2)  லை 
(C) மவற்பு                   -          (3) கூந்தல் 
(D)  தகைல்                 -          (4)  மபயர் 
             (a)        (b)        (c)      (d) 
(A)      4            3          2          1 
(B)       1             2           3          4 
(C)       3            4          2          1 
(D)       2           1            4          3 

(ஆ) மபாருத்துக 
            மோல்                             மபாருள் 
A) மிடில                 -          (1) திரு ைம் 
(B) உரவு                     -          (2) வயது 
(C) வதுலவ               -          (3) வறுல  
(D)  அகலவ            -          (4)  வலில  
             (a)        (b)        (c)      (d) 
(A)      1            2             3          4 
(B)       2            1             4          3 
(C)       3            4            1            2 
  (D)       3            4            2          1 

36. ஒருல -பன்ல  பிலை 
(அ) ஒருல  பன்ல  பிலைலய நீக்குக 

A) புலிகள் இரண்டும் வருகின்றது 
(B) ோனும் அவனும் வந்ததாம் 
(C)  யில்கள் அகவுகிறது 
(D)  த ற்கூறிய எதுவும் இல்லை 



(ஆ) ஒருல  பன்ல  பிலை நீக்குக 
(A)  அதுகள் இங்தக உை                             (B) அதுகள் இங்தக உள்ைன 
(C)  அலவ இங்தக உள்ைன                      (D)  அதுகள் இங்தக உள்ைது  

37 கீழ்க்கண்ட பத்தியிலன படித்து வினாவிற்கான ேரியான விலடலயத் 
ததர்ந்மதடு. 

(அ)                 தமிைர் பண்பாடு பை காை ாக  தபைப்பட்ட, திருத்தப்பட்ட, 
த ம்படுத்தப்பட்ட அம்ேங்கலைக் குறித்து நின்றாலும், அது மதாடர் 
 ாற்றத்துக்கு உட்பட்டு நிற்கும் ஒரு இயங்கியல் பண்பாதட. 
 “தமிைர் பண்பாட்டின் அல ப்மபாழுங்கானது அடிப்பலடயில் 
இரண்டு அம்ேங்கலைக் மகாண்டதாகும். ஒன்று அதனைவில் 
ோர்புலடயது.  ற்மறான்று, உைகைாவிய அல ப்பியல்புகதைாடு 
மபாருந்தக்கூடியது. அதாவது, தமிழ்ப் பண்பாட்டின் உருவகத்லதத் 
தரக்கூடிய “புறக்கூறுகள்” பண்பாடு ோர்ந்தும், அவற்றின் 
“அகக்கூறுகள்” உைகைாவிய அல ப்புகதைாடு ஒத்திலேவு 
மபறுவதும் இதன் உட்மபாருைாகும்.” 
 பாவாைர் கூறுவது தபாை, பண்பாடு என்பது திருந்திய ஒழுக்கம், 
ோகரிகம் என்பது திருந்திய வாழ்க்லக, முன்னது “அகக்கூறு” பின்னது 
“புறக்கூறு”. ோகரிகம் தேர்ந்த பண்பாடுண்டு, ோகரிகம் இல்ைாத 
பண்பாடுமுண்டு. தமிைர் பண்பாடு இவ்விரண்டிலும் ம ச்ேத்தக்கது.
  
 பை ேந்தர்ப்பங்களில் தமிைர் பண்பாடு இது, தமிைர் பண்பாடு 
இதுவல்ை என்று மதளிவாக வலரயறுப்பது கடின ாகினும் ஒரு 
அறிவுோர்  திப்பீடு மேய்ய முடியும். எடுத்துக்காட்டாக யூத ே யத ா, 
சீக்கிய ே யத ா தமிைர் பண்பாட்டு வட்டத்துக்குள் வர ாட்டா.  ாறாகச் 
லேவ ே யத்துக்குத் தமிைர் பண்பாட்டுடன்  ஒரு இறுகிய மதாடர்பு 
உண்டு. 



 
 
 
 

 

 புறக்கூறுகள் கீழ்கண்ட ஒன்லறச் ோர்ந்தது 
(A)  பண்பாடு                                                           (B) இைக்கியம் 
(C)  வாழ்வியல்                                                      (D)  உைகைாவியல் 

  

 பண்பாடு என்பது திருத்திய ஒழுக்கம் எனக் கூறியவர் யார்? 
(A)  பாவாைர்                                                        (B) திருவள்ளுவர் 
(C)  பாரதியார்                                                      (D)  பாரதிதாேன் 

 தமிைர் பண்பாடு என்பது எவ்வலகப் பண்பாடு? 
(A)  ஒருநிலை                                                     (B) ே நிலை 
(C)  நிலையியல்                                                  (D)  இயங்கியல் 

 தமிைர் பண்பாடு எந்த ே யத்துடன் இறுகிய மதாடர்புலடயது? 
(A)  லவைவம்                                                   (B) இந்து  
(C)  லேவம்                                                             (D)  ஏதுமில்லை 

 ோகரிகம் என்பது எவ்வலக ோகரிகம்? 
(A)  திருந்திய வாழ்க்லக                          (B) திருத்திய வாழ்க்லக 
(C)  பண்பாடு                                                          (D)  கைச்ோரம் 
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