
             MODEL QUESTION PAPER: 2021-22 

                           PERIODIC TEST-1 

                     SECOND LANGUAGE TAMIL 

      CLASS: X                                                                                             MAX.MARKS: 40 

                                                                                                                    Duration: 1.5HRS 

___________________________________________________________________ 

இக்கேள்வித்தாள் இரண்டு பகுதிேளைக் கோண்டது 

                                    PART - A (MCQ - 20 MARKS) 

1. படித்தல் ( உளரநளடப்பகுதி,கெய்யுள்)                -10 மதிப்கபண்ேள் 

2.இலக்ேணம்                                                                 -8 மதிப்கபண்ேள் 

3.இலக்ேியம் (திருக்குறள்)   -2 மதிப்கபண்ேள் 

                               PART - B (DESCRIPTIVE -20 MARKS) 

4.ெிறுவினா (கெய்யுள்)                                              -6 மதிப்கபண்ேள் 

5.கபருவினா (உளரநளட)                                      -8 மதிப்கபண்ேள் 

6.ேடிதம் (அல்லது) ேட்டுளர                                -6 மதிப்கபண்ேள் 

______________________________________________________________________________ 

           பகுதி: அ  (MCQ - 20 மதிப்கபண்ேள்) 

                                  (படித்தல்: உளரநளடப்பகுதி,கெய்யுள்) 

1.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைப் படித்துத்ததொைர்ந்து வரும் பல்விரை 
வினொக்களுக்கு ஏற்ற விரைகரை எழுதுக.                                             (5X1=5) 

தமிழ்நாடு  எத்துளணப் கபாருள் வைமுளடயகதன்பது, அதன் விளைகபாருள் 
வளேேளை கநாக்ேினாகல விைங்கும். பிறநாடுேைிலுள்ை கூலங்ேகைல்லாம் 
ெிலவாேவும் ெில்வளேப்பட்டனவாேவுமிருக்ே, தமிழ்நாட்டிலுள்ைளவகயா,பலவாேவும் 
ேழிபல வளேப்பட்டனவாேவும் இருக்ேின்றன. எடுத்துக்ோட்டாே, கோதுளமளய  
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எடுத்துக்கோள்ைின் அதில் ெம்பாக்கோதுளம, குண்டுக்கோதுளம, வாற்கோதுளம 
முதலிய ெிலவளேேகையுண்டு.ஆனால், தமிழ்நாட்டு கநல்லிகலா, கெந்கநல், 

கவண்கணல்,  ோர்கநல் என்றும் ெம்பா, மட்ளட,ோர் என்றும் பல வளேேள் 
இருப்பதுடன் அவற்றுள் ெம்பாவில் மட்டும் ஆவிரம்பூச்ெம்பா, ஆளனக்கோம்பன் 
ெம்பா, குண்டுச்ெம்பா, குதிளரவாலிச்ெம்பா, ெிறுமணிச்ெம்பா, ெீரேச்ெம்பா முதலிய 
அறுபது உள்வளேேள் உள்ைன. இவற்கறாடு வரகு, ோளடக்ேண்ணி, குதிளரவாலி 
முதலிய ெிறுகூலங்ேள் தமிழ்நாட்டிலன்றி கவகறங்கும் விளைவதில்ளல. 

 

வினொக்கள்: 

 

1.விளைப்கபாருள் வளேேளை கநாக்ேினால், எதன் வைத்ளத கதரிந்துக்கோள்ைலாம். 

அ) கபாருள் வைம் ஆ) அரெியல் வைம் இ) கொல் வைம் 

 

2.ெம்பாவின் உள்வளே கமாத்தம் எத்தளன. 

அ) ஐம்பது ஆ) அறுபது இ) எழுபது 

 

3.வாற்,ெம்பா,குண்டு இது எதன் வளேளயச் ொர்ந்தது. 

அ) கநல்வளே ஆ) கோதுளம வளே இ) பருப்பு வளே 

 

4.ேழி - என்பது  

அ) இைம்பயிர்வளே ஆ) பளனயின் இைநிளல இ) ேரும்பின் அடி 

 

5.ஆளனக்கோம்பன் என்பது. 

அ) ெம்பா ஆ) கநல் இ) கோதுளம 
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2.பின்வரும் தெய்யுட் பகுதிரைப் படித்துத்ததொைர்ந்து வரும் பல்விரை 
வினொக்களுக்கு ஏற்ற விரைகரை எழுதுக.                            (5X1=5) 

 

       முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முச்ெங்ேம் ேண்டதால்  

         கமத்த வணிேலமும் கமவலால்-நித்தம்  

         அளணேிடந்கத ெங்ேத் தவர்ோக்ே ஆழிக்கு  

         இளணேிடந்த கததமிழ் ஈண்டு  

                                                                                   

வினொக்கள்: 

1.இப்பாடல் எந்நூலில் இடம் கபற்றுள்ைது? 

அ) ோற்கற வா ஆ) அன்ளனகமாழிகய இ) இரட்டுற கமாழிதல் 

 

2.இப்பாடலின் ஆெிரியர் யார்? 

அ) ெந்தக்ேவிமணி தமிழழேனார்  ஆ) பாரதியார்    இ) பாவலகரறு கபருஞ்ெித்திரனார் 

 

3.தபொருள் தருக: துய்ப்பது - 

அ) தருதல் ஆ) தபருதல் இ) தரிசு  

 

4.தமிழ ொடு எரத ஒப்பிைப்பட்ைது. 

அ) பொைல் ஆ) தமய் இ) கைல் 

 

5.முத்தமிழ் என்பது  

அ) முதல்,இரை,கரை ஆ) இைல்,இரெ,நொைகம்  

இ) தவண்ெங்கு,ெலஞ்ெலம்,பொஞ்ெென்ைம்  
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3.இலக்ேணம்  (4x1=4)   

                                                                                      

I. ெொன்று தருக  (எரவழைனும் நொன்கினுக்கு மட்டும் 

 

1.கெய்யுைிளெ அைகபளட  

அ ) படாஅ     ஆ) உரனளெஇ       இ) கவஃஃகுவார்க்ேில்ளல 

 

2.கதாழிற்கபயர்  

அ) ஈதல் ஆ) படித்தான் இ) நளட 

 

3.கவற்றுளமத் கதாளே  

அ) கோல்ேைிறு ஆ) மலர்க்ளே இ) மதுளர கென்றார்  

 

4.பண்புத்கதாளே  

அ) இன்கமாழி         ஆ) கதர்ப்பாேன்   இ) தாய்கெய் 

 

5.அடுக்குத்கதாடர்  

அ) மற்கறான்று ஆ) ொலச் ெிறந்தது இ) வா,வா 

 

 II. நிைப்புக. (எரவழைனும் நொன்கினுக்கு மட்டும் )                                        (4x1=4)   

                                                                                                                            

1.விரனமுற்றுைன் ஒருதபைர் ததொைர்வது.........ஆகும். 

அ) எழுவொய்த்ததொைர் ஆ) விரனமுற்றுத்ததொைர் இ) ழவற்றுரமத்ததொைர் 
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2.ததொரகநிரலத் ததொைர்..........வரகப்படும்  

அ) 6          ஆ) 9           இ) 8 

 

3.குறிப்பொகழவொ,தவைிப்பரைைொகழவொ உணர்த்தொமல் வருவது........எனப்படும். 

அ) ததொ ிற்தபைர்   ஆ) தபொதுதமொ ி   இ) ஒற்றைதபரை 

 

4.எதிர்மரறப்தபொருைில் வருவது.........ஆகும். 

அ) எதிர்மரறத் ததொ ிற்தபைர்  ஆ) முதனிரலத் ததொ ிற்தபைர்   

இ) முதனிரலத் திரிந்த ததொ ிற்தபைர் 

  

5.உரிச்தெொல்லுைன் தபைழைொ,விரனழைொ ததொைர்வது............ஆகும். 

அ) உரிச்தெொல் ததொைர்   ஆ) இரைச்தெொல்ததொைர் இ) எழுவொய்த் ததொைர் 

 

4.பின்வரும் குறட்பொக்கைில் உள்ை ழகொடிட்ை இைங்கரைச் ெரிைொன தெொற்கைொல் 
நிைப்புக.                                                                                                                                                                          (2x1=2) 

 

1.பல்லொர் பரகதகொைலின்........தீரமத்ழத  

   நல்லொர் ததொைர்க்ரக விைல். 

 அ) பத்துஅடுத்த   ஆ) பத்தடுத்த    இ) ஏமைொ  

 

2.பண்என்னொம் பொைற் கிரைபின்ழறல் .......... 

  கண்ழணொட்ைம் இல்லொத கண். 

 அ) கண்ழணொை   ஆ) கண்எண்ணொம்     இ) கண்என்னொம் 
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                                               பகுதி:ஆ  (DESCRIPTIVE -20 மதிப்தபண்கள்) 

5.பின்வரும் தெய்யுள் வினொக்களுள் எரவழைனும் இைண்ைனுக்கு மட்டும் விரை 
எழுதுக.                                                                                                                                                                     (2x3=6) 

 

1.தமிழழேனார் தமிளழயும் ேடளலயும் இரட்டுறகமாழியும் பாங்ேிளன விைக்குே? 

2.விருந்தினளர மேிழ்வித்துக்கூறும் முேமன் கொற்ேளை எழுதுே?  

3.ோர்ோலச் கெய்திேளை விவரித்து எழுதுே? 

4.தற்ோல உளரநளடயில் ெிகலளட அளமயும் நயத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்ோட்டுத் தருே. 

6.பின்வரும்   உரைநரை  வினொக்களுள் எரவழைனும் இைண்ைனுக்கு மட்டும் 
விரை எழுதுக.                                                                                                                                                  (2x4=8) 

 

1.புைிைங்கன்று ஆ மொக நைப்பட்டுள்ைது. இதுழபொல் இைம் பைிர் வரக ஐந்தின் 
தபைர்கரைத் ததொைர்கைில் அரமக்க. 

2.ஆற்றலொக நொன் என்றுக் கொற்று ழபசுவரதப்ழபொல் உரை எழுதுக. 

3.விருந்ழதொம்பல் முரறரை அன்றும், இன்றும்,எப்படிப் ழபொற்றினர் என்பரத 
விவரி? 

4. அறவுணர்வும்,தமி ர் மைபும் எவ்வொறு ழபொற்றப்படுகிறது?                          

7.தகொடுக்கப்பட்ை தரலப்புகளுள் ஒரு தரலப்பில் மட்டும் எழுதுக.                        (1x6=6) 

 

1.கபருந்து நிளலயத்தில் இலவெ இளணய வெதிகவண்டி,கபருந்துநிளலய 
இயக்குநருக்கு மின்னஞ்ெல் ேடிதம் ஒன்ளற எழுதுே. 

(உன்முகவரி- தமிழ்@ஜிதமைில்.கொம்)  

                                                                 (அல்லது)  

முன்னுளர-கநாய்வரக் ோரணம்-கநாய் தீர்க்கு வழிமுளறேள்-வருமுன் ோத்தல் -
உணவும் மருந்தும்-உடற்பயிற்ெியின் கதளவ -முடிவுளர 

*******************************************************************************************                  
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