
 

 

ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020 

 

 

 

அரையாண்டுப் பைட்ீரை 2020  
 

 

ஆண்டு:  10         திகதி: 20/06/2020 

 

நேைம்:  3  மணித்தியாலங்கள் 

 

ஆசிைியை:்  திருமதி புவநேஸ்வைி புருந ாத்தமை ்

 

மாணவை ்பபயை:் ______________________________________________________________ 

 

வினாக்கள் 
வினா 

புள்ளி 

பபற்ற 

புள்ளி 

விோ 1 25  

விோ 2 10  

விோ 3 15  

விோ 4 20  

விோ 5 10  

விோ 6 10  

விோ 7 10  

ப ாத்தப் புள்ளிகள் 100  
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வினா இல 1 புள்ளிகள் 25 பக்க ் 2 
 

கீழ்வரு ் பந்திரய வாசித்தபின் வினாக்களுக்கு விரட எழுதுக. 

தமிழில் முதலாவது ோவரலப் பரடத்தவை ்மாயூைம் நவதோயகம் பிள்ரள 

அவைக்ள் ஆவை.் இவை ் ோவல் ஆசிைியை ் மடட்ுமே்றி மறுமலைை்ச்ிக் 

கவிஞைாகவும், ைமூகசீைத்ிருத்தவாதியாகவும் விளங்கியவை.் தமிழ் இலக்கிய 

வைலாற்றில் இவருக்குை ்சிறப்பாே இடமுண்டு. 

இவை ் 1826 ஆம் ஆண்டு திருைச்ி மாவட்டத்திலுள்ள குளத்தூைில் பிறே்தாை.் 

தேது தே்ரதயாைிடநம ஆைம்பக் கல்விரயத் பதாடங்கிோை.் தமிழ், 

ஆங்கிலக் கல்விரயப் புலவை ் தியாகைாை பிள்ரளயிடம் பயிே்றாை.் 

சிறுவயதில் இருே்நத எழுதுவதில் ஆைவ்மும், ஆற்றலும் பகாண்டிருே்தாை.் 

விருே்திேை ் வருரக, திருமணம் நபாே்ற ேிகழ்வுகளில் ேரகைச்ுரவக் 

கவிரதகரளயும் பரடத்தாை.் 

இவை ் ேீதிமே்றத்தில் பமாழிபபயைப்்பாளைாகவும், பிே் பதிவாளைாகவும் 

பணியாற்றிோை.் மாயூைம் மாவட்ட ேீதிபதியாகப் 13 ஆண்டுகள் பணி 

புைிே்ததால் மாயூைம் நவதோயகம்பிள்ரள எே்நற அரழக்கப்பட்டாை.் 

மாயூைம் எே்ற ஊைப்்பபயை ்மாயவைம் எே்று மருவி, இப்நபாது மயிலாடுதுரற 

எே அரழக்கப்படுகிறது. 

மாயூைம் நவதோயகம்பிள்ரள அவைக்ள் தமிழிே் முதல் புதிேமாே (ோவல்) 

"பிைதாபமுதலியாை ் ைைித்திைம்" எே்ற நூரல எழுதியநதாடு நவறு 15 

நூல்கரளயும் எழுதியுள்ளாை.் வாழ்க்ரக பேறிகள், பபாது ேீதிகள், 

பபண்கல்வி, ஒற்றுரம உணைவ்ு, புதிய சிே்தரேகள், முற்நபாக்குக் 

கருத்துக்கள் இவைது கவிரதக்கும், கரதக்கும் கருப்பபாருளாக அரமே்தே. 

இவைது ைமகாலத்து அறிஞைக்ளாே மீோட்சி சுே்தைம்பிள்ரள, ைாமலிங்க 

வள்ளலாை,் திருவாவடுதுரற மகாைே்ேிதாேம் சுப்பிைமணிய நதசிகை,் 

நகாபாலகிரு ்ண பாைதியாை ்ஆகிநயாருடே் ேல்ல ேட்புக் பகாண்டிருே்தாை.் 

1805-1861 வரையிலாே காலத்தில் வழங்கப்பட்ட ேீதிமே்றத் தீைப்்புகரள 

பமாழிபபயைத்்து "சித்தாே்த ைங்கிைகம்" எே்ற நூலாக பவளியிட்டாை.் 

தீைப்்புக்கரள முதலில் பமாழிபபயைத்்த பபருரமயும், ைட்டவிதிகரளத ்

பதாகுத்து ஆங்கிலத்தில் முதலில் பவளியிட்ட பபருரமயும் இவருக்குைியது. 

அதுமடட்ுமல்லாமல் மாயூைத்தில் பபண்கள் மடட்ுநம பயிலக்கூடிய 

தேிப்பாடைாரலரயத் பதாடங்கிோை.் இதுநவ தமிழ்ோட்டில் 

பபண்களுக்காகத் பதாடங்கப்பட்ட முதற்பள்ளி எே்பது குறிப்பிடத்தக்கது.. 

இவை ்இே்துவாக இருே்தாலும் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கும் பதாண்டாற்றிோை.் 

கிறிஸ்தவ வழிபாடட்ுப்பாடல்கள் கிநைக்கம், லத்தீே், ஆங்கிலம் ஆகிய 

பமாழிகளில் இருே்ததால் தமிழ் கிறிஸ்தவைக்ளுக்காக திருவருள்மாரல, 
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திருவருள் அே்தாதி, நதவமாதா அே்தாதி, நதவநதாத்திைமாரல, பபைியோயகி 

அம்ரமப்பதிகம் ஆகிய இலக்கியங்கரளப் பரடத்தாை.் 

குழே்ரதத்திருமணம், உடே்கடர்ட ஏறல் ஆகியவற்ரறக் கடுரமயாக 

எதிைத்்தாை.் ோட்டில் பஞ்ைம் ஏற்பட்ட நவரள தேது பைாத்துக்கரளபயல்லாம் 

தாேமாகக் பகாடுத்தாை.் சிறே்த ைமூக சீைத்ிருத்தவாதியாக மதிக்கப்பட்டாை.் 

தேது 63 வதுவயதில் இவ்வுலக வாழ்ரவ ேீத்தாை.் 

 

1.    "முதலாவது அவநை"  எே்று பைால்லும் வரகயில் மாயூைம் நவதோயகம் 

 பிள்ரள அவைக்ள் ஆற்றிய பணிகள் எரவ?                 (4 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2.    தேது பபயருக்கு முே் "மாயூைம்" எே்ற ஊைப்்பபயரை ரவத்து "மாயூைம் 

 நவதோயகம் பிள்ரள” எே ஏே் அரழக்கப்பபற்றாை?்         (2 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3.    இவைது கரதகளுக்கும், கவிரதகளுக்கும் கருப்பபாருளாக எவற்ரறக் 

 பகாண்டாை?்                (4 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4.  மாயூைம் நவதோயகம்பிள்ரள அவைக்ளுடே் ேல்ல ேட்புக் 

 பகாண்டிருே்தவைக்ள் யாவை?்              (4 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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5.    இவை ்பரடத்த கிறிஸ்தவ இலக்கியங்கள் எரவ?                 (5 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

6.    மாயூைம் நவதோயகம்பிள்ரள ைமூக அக்கரறயுரடயவை ் எே்பரத 

 ேிரூபித்துக் காடட்ுக.   பே்திரய ஆதாைமாக ரவத்து எழுதுக. 

 (6 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 5 

கீழ்வரு ் கவிரதரய வாசித்து வினாக்களுக்கு விரட எழுதுக. 

தமிழே் எே்ற பபருரமநயாடு  

தரல ேிமிைே்்து ேில்லடா!  

தைணி எங்கும் இரணயிலா உே்  

ைைிரத பகாண்டு பைல்லடா!  

அமிழ்தம் எே்ற தமிழிே் ஓரை  

அண்ட முட்ட உலபகலாம்  

அகில நதை மக்களும் கண்டு  

ஆரை பகாள்ளை ்பைய்து, நமல்  

கமழ் மணத்திே் தமிழில் மற்ற  

ோட்டி லுள்ள கரலபயலாம்  

கட்டி வே்து தமிழை ்வீட்டில்  

கதவு இடித்துக் பகாட்டிநய  

ேமது பைாே்தம் இே்த ோடு  

ோேி லத்தில் மீளவும்  

ேல்ல வாழ்வு பகாள்ளை ்நைரவ  

பைய்து வாழ்க ேீண்டோள்.  

                                                              (ோமக்கல் இைாமலிங்கம்பிள்ரள) 

1.    இப்பாடலில் கவிஞை ்எப்படி ேிற்கை ்பைால்கிறாை?்                (2 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2.    உலபகங்கும் எரதக் பகாண்டு பைல்லக் கட்டரள இடுகிறாை?்          

                   (3 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3.    கவிரதயிே் பிே் அரைப்பகுதியில் உமக்குக் கவிஞை ் கூறுகிே்ற 

 நவரல எே்ே?                (5 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 3 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 6 

கடித ் எழுதுதல் 

தாய் ோட்டிலுள்ள (இலங்ரக/இே்தியா) உமது மாமா, மாமி அவைக்ளுக்குத ்

தற்நபாது பகாநைாோ காைணமாக (பகாவிட-்19) ேீை ் பாடைாரலக்குை ்

பைல்லமுடியாதிருே்த நவரள இரணயவழியில் பதாழில்நுட்பதத்ிே் 

உதவியுடே் உமது வகுப்புகள் ேரடபபற்றது எே்பரதக் கூறி அவ்வாறு 

ேரடபபற்ற வகுப்புகள் எப்படி இருே்தது? உமக்கு விருப்பமாக இருே்ததா? 

கற்றல் இலகுவாேதா? எே்பவற்ரற விளக்கி 80 - 100 பைாற்களில்  கடிதம் 

எழுதுக. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 8 

 

கட்டுரை எழுதுதல்  

பின்வருவற்றுள் ஒன்ரறத் பதைிவு பைய்து 175-200 பைாற்களுக்கு 

அர வாக எழுதுக. 

1.    எமது தமிழ் கல்வி ேிரலயத்திே் 33 வது வருடாே்தக் கரலவிழா   

2.    "எமது தாய்பமாழியாம் தமிழ்பமாழியிே் பபருரம" எே்ற தரலப்பில் 

 உமது பாடைாரலப் பைிைளிப்பு விழாவில் ேீை ் ஆற்றவுள்ள நபைர்ை 

 எழுதுக      

3.    ேியூ ைவுத் நவல்ஸ் மாேிலத்தில் உண்டாே காடட்ுத்தீ ஏற்படுத்திய 

 அழிவுகள் - உயிைக்ள், உரடரமகள், வளங்கள் அழிவுபற்றியும், அது 

 பற்றிய உமது அபிப்பிைாயங்கரளயும் கடட்ுரையாக எழுதுக          

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 5 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 10 

தைப்பட்டுள்ள குறிப்புக்கரளக் பகாண்டு சில பந்திகள் எழுதுக. 

 

• நம 22 ஆம் திகதி உயிை ்வாழ்வேவுக்காே ைைவ்நதைதிேம். 

• ஐ. ோ. ைரபயால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படட்து இத்திேம். 

• நோக்கம் :  

▪ உயிைப்்பல்வரகரம பற்றி ஆைாய்தல். 

▪ அரவ எதிைப்காள்ளும் ைவால்கள் அறிதல். 

▪ இவற்ரறக் கவேத்தில் பகாண்டு ஆய்வு பைய்தல், விளக்கல். 

 

• உயிைிேங்களிே் அழிவுக்குக் காைணங்கள் :  

▪ காலேிரல மாற்றம். பவப்பம் அதிகைித்தல். 

▪ வாயு மண்டலம் பாதிக்கப்படல். அதோல் ேிலவளம், ேீைவ்ளம், 

உயிைவ்ளம் பாதிப்புக்குள்ளாதல். 

▪ காடட்ுத்தீ அதிகைிப்பதால் உயிைிேங்கள் அழிவு. 

 

• இே்த அழிரவ எப்படிக் கடட்ுப்படுதத்லாம் :  

▪ பூமி பவப்பமயமாதரலத் தடுத்தல். 

▪ வளிமண்டலத்ரதப் பாதுகாத்தல். 

▪ மீநதே் வாயுக் கசிவுகள் ஏற்படாது பாைத்்தல். 

▪ ேிலக்கைி, இயற்ரகவாயு, எைிைக்திப் புரககரளக் கடட்ுப்படுத்தல் 

▪ காலம் காலமாகப் பூமியில் வாழ்ே்து வரும் உயிைிேங்கரளப் நபண 

வழிகாணல். 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 6 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 12 

ககட்டுக்கிைகித்தலு ் விரடயளித்தலு ். 

விோ 
இங்நக குறிப்புகள் 

எடுக்க 

1. இங்நக குறிப்பிடப்பட்ட வாபோலி எது?          

எே்ே ேிகழ்ைச்ி நகட்டீைக்ள்?   (2 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. அே்த ேிகழ்ைச்ியில் பதாரலநபசிமூலம் 

இரணே்த நேயை ்யாை?்   அவை ்எங்நகயிருே்து 

நபசிோை?்      (1 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. அே்த நேயை ்விரும்பிக் நகட்ட பாடல் எது? 

எதற்காக அே்தப்பாடரல விரும்புவதாகக் 

கூறிோை?்      (3 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. அநத பாடரல விரும்பிக்நகட்டவைக்ள் யாை?் 

எங்நகயிருே்து நகட்டாைக்ள்?   (2 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. அவைக்ள் அே்தப்பாடரல விரும்பக் காைணம் 

எே்ேபவே்று நகடட்ீை?்    (2 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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வினா இல 7 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 14 

ககட்டுக்கிைகித்தலு ் விரடயளித்தலு ். 

விோ 
இங்நக குறிப்புகள் 

எடுக்க 

1. ேீங்கள் நகட்ட அறிவித்தரல விளம்பைப்படுத்திய 

ேிறுவேம் எது?     (1 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. தங்கேரக வியாபாைத்தில் இவைக்ள் எத்தரே 

வருட அனுபவமுரடயவைக்ள்?   (1 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. தற்நபாது அவைக்ள் புதிதாக அறிமுகப் 

படுத்தியுள்ள நைமிப்புத்திட்டம் எே்ே? (2 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. இத்திட்டம் வாடிக்ரகயாளைக்ளுக்கு எே்பேே்ே 

ேே்ரமகரள அளிக்கும் எே அறிே்தீை?் (3 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. இத்திட்டத்திலுள்ள பாதுகாப்பு எே்ே?  (2 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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6. தங்கத்திே் விரல கடே்த 30 ஆண்டுகளில் 

எத்தரே மடங்காக அதிகைித்துள்ளபதேக் 

நகட்டீை?்      (1 புள்ளி) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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