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பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ்
காலாண்டு ததர்வு 2013
விடைக்குறிப்புகள்

தமிழ் இரண்ைாம் தாள்
ரு ிப்பதண் தகுிஔள்
1. ஓஔாக்குறுக்ஔம்.

2. அந்ாான்

தகுி – 2( 1 ிப்பதண்)
6. ஔால் 7.

பாிற்பதர்

தகுி – 3( 1 ிப்பதண்)
11. அ+ைட்டி = அச்ைட்டி
12. ஐநா!

3. பஔாபல்ிணா 4. ீ ிசை ந்ான் 5. நர்ிச

8. ஐிணா

(அல்னது)

9. நதான

10. ஔல்ிி

ன்நனுக்கு + ைான்று = ன்நனுக்குச் ைான்று

ஔிபி ஔல்னால் அடிதட்டந!

13. நசடப்நதச்சு ிகுந் தசணத் ல்னது

14. மூன்று + நந்ர் = நைர், நைார், தாண்டிர்
15. பதண்ஔள் பதநநண்டிச பதண்ஔல்ி, பதண் உரிச, பைாத்துரிச
16. ிசடஔள் தசுத்ாிநதான ணில் திந்து.
17. இந்ச் ைட்சட ிஔவும் ிசன உர்ாணது.
18. அடுக்குத்பாடர்

19. “ைட்டத்ச ிப்நதாம் ; குற்நம் ஔசபந் ாழ்ச ாழ்நாம் ; ைட்டம் ம்சக் ஔாக்கும்”
20. ீண்ட ஔானத்ிற்குரிது
குறுிணாக்ஔள்

21. 1. ஒபஔாம் குறுஔி னிப்தது ஓஔாக் குநக்ஔம் எணப்தடும்.
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2. ன் இண்டு ாத்ிசினிருந்து ன்நச ாத்ிசாஔக் குசநந்து னிக்கும்.

ைான்று

– ஓசார்.

22. ிணா ஆறு சஔப்தடும்.
1. அநிணா

2. அநிா ிணா

1

1

3. பஔாபல் ிணா 4. பஔாசட ிணா 5. ஐிணா 6. ஏல்ிணா

23. ிசணசக் பஔாண்டு முடிமம் எச்ைம் ிசணபச்ைம் எணப்தடும்.
சஔ – 1. பரிிசன

24. 1. ணிபாி- அந்

2. குநிப்பு

1

2. பாடர்பாி- அந் ான்

1

3. பதாதுபாி - அந்ான்

25. ணக்கு இணாண ன்சநக் குநிப்தது இணங்குநித்ல் ஆகும். ைான்று
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– பற்நிசன ின்நான்

பற்நிசனச ட்டும் குநிக்ஔால், தாக்கு, சுண்ாம்பு ஆஔிற்சநமம் குநிக்ஔிநது. 2

26. எய்துர்

=

எய்து + வ் + அர்

எய்து – தகுி

27. நர் ிசட - தடிப்நதன்

1

1

அி

28. ைான்று

1

வ் – எிர்ஔான இசடிசன அர்- தனர்தால் ிசணமுற்று ிகுி

– டக்பஔாடி ால்....

ிபக்ஔம் - 1. பஔாடி அசைது இல்பு
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2. துசக்குள் ந்ால் நஔானன் இநப்தான் எண பஔாடி அசைாஔக் கூறுது
ஔிஞரின் ஔற்தசண.

2

பதாருத்ம் – இல்தாண ிஔழ்ின்ீ து ஔிஞர் ன் ஔற்தசணச ஏற்நிக்
இது

29.

ற்குநிப்நதற்நி ஆஔிநது.

அி சுட்டுல் – ஞ்ைப் புஔழ்ச்ைி அி

1

2

ிபக்ஔம் - ஔர் நர்க்கு இசாணர். பைய்ாசச் பைய்தர்ஔள்.
பதாருத்ம் - ஔர்ஔசபத் நர்ஔளுக்கு இசாணர்ஔபாஔப் புஔழ்ந்து

1

கூறுால்
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தித்ான, இது ஞ்ைப் புஔழ்ச்ைி அி ஆணது.

29. அி - உச
அி ிி
ைான்று
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– ன்சந இன்பணான்றுடன் ப்திட்டுக் கூறுது உசி எணப்தடும்

– ஔிபி நதான நதைிணாள்

ிபக்ஔம் - ரு பதண்ின் நதச்சைக் ஔிபிின் நதச்சுடன் ப்திட்டால் இது உசி
ஆணது.

30. ழுக்ஔத்ின்
எய்துர்

ந ி

நன்ச

எய்ாப்
தி

ி

கூிபம்

ந ந

இழுக்ஔத்ின்
எய்துர்

ி ந ந

புபிாங்ஔாய்

நா

ி ந ந

ந ி

புபிாங்ஔாய்

கூிபம்

ந ந

நா

னர்

துசப்தாடக் ஔட்டுச
31-33. முன்னுச - 1

பதாருளுச

34. அ. ிாக்ஔம்

– 3

ஔருத்துச -1

முடிவுச -1

3

அப்தா, ர்ந ஞாிறு எணக்குப் திநந்ாள். ஆணால், ீங்ஔ இன்னும் எணக்குப்
எடுக்ஔில்சனநா,

ஏன் அப்தா?

என்நணாட

திநந்ாள் உசட

ண்தர்ஔசபபல்னாம் ட்டுக்கு
ீ
ச் பைால்னி

அசப்பு ிடுத்ிருக்ஔிநநன் ( பாசனநதைிில் அசத்ிருக்ஔிநநன்).

ஆ. அபு எண்ஔசபத் ிழ் எண்ாக்குஔ
54 -

2

73-

268-

140-

35. அ. தத்ி பாிாக்ஔம்
3

மரங்கள்

ங்ஔள் க்குப் தன்ருதச. இச க்குப் தனசஔசமம் எரிபதாருசபமம் ருதச.

ாற்ஔானிஔள், நசைஔள், ற்ந பதாருட்ஔள் பைய் ப்தனசஔஔள் உவுஔின்நண. ைின ங்ஔபின்
ிசஔபினிருந்து எண்பய் பதறுஔிநநாம். ருந்து ாரிக்ஔ ங்ஔபின் இசனஔள், ஔணிஔள்
தன்தடுஔின்நண.
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ஆ. தபாிாக்ஔம்
1. நாற்ந ாழ்ந குசநற்ந பைல்ம்.
னிச 4. ஔானம் பதான் நதான்நது.

தகுி – 4

36. ஔசின் பர்ச்ைிக்கு
ஔிசின் பாிக்கு

- 3 பாி சட

– 2

– 3 பைால்னாட்ைி – 2

2. முள்சப முள்பால் எடு

முடிவு

- 1

முடிவு – 1

3. ற்றுசந

(அல்னது)

37. தகுி-5 ங்ஔசப எழுதுல்
1.

ைீர் நாசண- 1.
ருக்ஔிசண

ாழ்ிணில்,

ாய்சந 2.

தாழ்ச்பைல்,

4. சூழ்ிசன, நைாம்தசன

தண்திசணக் 3. ாழ்ிசண,

2. இசபு - நண்டும்

3. அடி எதுசஔ – ாழ்ிணில், தாழ்ச், ாழ்ிசண, சூழ்ிசன
4.

ைந் ம் -

பஔாண்டச.
5.

பைம்ச, தாழ்ச்பைல், ாழ்ிசண, ருக்ஔிசண ஆஔிச இணி ைந்ம்

தா ம் – இது அறுைீர்க்ஔிபடினடி ஆைிரிிருத்ம்.

38. தடிம் ிப்புல் நர்வு எண்

– 1. ாள் – 1 பாசஔ -1

பாசஔ எழுத்து -2
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39. அ. 1. ைரின்று 2. நதாட்டிில் ஔனந்துபஔாள்நன்
ஆ. 1.ைரி.

2. ல்னர்ஔளுடன் தஔநண்டும்.

3. ம்திக்சஔ

40 . ஔடிம் – ிண்ப்தம் - அனுப்புர் 1, பதறுர் -1, ாள், இடம்-1, ிபி-1, பதாருள்-1, ஔருத்து -3,
இப்தடிக்கு-1,

41. ஔட்டுச

முஔரி- 1

ண்தனுக்கு - ாள்,இடம் -1, ிபி-1, னம்-1,

ஔருத்து-5, இப்தடிக்கு-1, முஔரி-1

அ. முன்னுச-11/2, உட்சனப்புடன் பதாருட்தகுி-6, ஔருத்துச-1 முடிவுச-11/2,.
தயாரிப்பு

ா. ாநான், அ.ந.ி.தள்பி, பனட்டூர் 614 301 ஞ்சை ாட்டம்.

