
 

 

 

 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததரவ்ாணணயம் 

 

கட்டாயத் தமிழ் மமாழி தகுதித் ததரவ்ிற்கான திட்டம், பாடத்திட்டம் 

மற்றும் மாதிரி வினாத்தாள் (விரிந்துணரக்கும் வணக) 

 

 

 

குறிப்பு:- 

மதாகுதி-I 

மதாகுதி-IA (உதவி வனப் பாதுகாவலர்) 

மதாகுதி-IB (உதவி ஆணணயர், இந்துசமய அறநிணலயத் துணற) 

மதாகுதி-IC (மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்) 

மதாகுதி-II மற்றும் IIA 

 

மற்றும் இதர இரண்டு நிணலகள் மகாண்ட தபாட்டித் ததரவ்ுகள்  

 



fl;lha jkpH; bkhHp jFjpj; njh;tp[w;fhd ghlj;jpl;lk; 

(tphpe;Jiuf;Fk; tif tpdhtpw;fhd jiyg;g[fs;) 

(gj;jhk; tFg;g[j; juk;) 
 

ghlj; jpl;lk; 

1/ bkhHpbgah;j;jy; : 

(i) jkpHpypUe;J M’;fpyj;Jf;F bkhHpbgah;j;jy;  

(ii) M’;fpyj;jpypUe;J jkpGf;F bkhHpbgah;j;jy; 

2/ RUf;fp tiujy; 

3/ bghUs; czh;jpwd;  

4. RUf;ff; Fwpg;gpypUe;J tphpthf;fk; bra;jy; 

5/ fl;Liu tiujy; : 

6/ fojk; tiujy; (mYtyfk; rhh;e;jJ)     

7/ jkpH; bkhHp mwpt[ 

njh;t[f;fhd ghlj;jpl;lk;  

1/ jw;fhy epfH;t[fs; 

2/ rKjhag; gpur;ridfs; 

3/ Rw;Wr;R{Hy; bjhlh;ghd jiyg;g[fs; 

4/ ,e;jpag; bghUshjhuk; bjhlh;ghd jiyg;g[fs; 

5/ mwptpaYk; bjhHpy; El;gKk; 

6/  fiya[k; gz;ghLk;  

7/  gFj;jwpt[ ,af;f’;fs;  ? jpuhtpl ,af;fk;. Rakhpahij ,af;fk;/  

8/ ,f;fhyj; jkpH;bkhHp ? fzpdpj; jkpH;. tHf;F kd;wj; jkpH;. mYtyf bkhHpahfj; jkpH;.  

   g[jpa tifikfs;/  

 

9/ jkpH;ehl;od; rK:fg; bghUshjhu Kd;ndw;wk; kw;Wk; jkpHf murpd; eyj;jpl;l’;fs;  

   (bgz;fs; tptrhapfs;///// ). rK:f eyj;jpl;l’;fis eilKiwgLj;Jjypy; rK:f rPh;jpUj;j  

   ,af;f’;fspd; g’;F ? ,l xJf;fPLk; mjd; gad;fSk; ? jkpH;ehl;od; rK:fg; bghUshjhu  

   tsh;r;rpapy; rK:f ePjp kw;Wk; rK:f xw;Wikapd; g’;F/  
 

 

10/ brhe;j thf;fpaj;jpy; mikj;J vGJf. bghUs; ntWghL mwpjy;  

   gphpj;bjGJf. vjph;r;brhy;. vjph;kiw thf;fpak;. gpiH ePf;fp vGJf/  



தமிழ் / TAMIL 
பத்தாம் வகுப்புத் தரம் 

கால அளவு : மூன்று மணி நேரம் 
Time Allowed : Three Hours 

 மமாத்த மதிப்மபண்கள்  : 100 
            Maximum Marks  : 100 

_________________________________________________________________ 

வினாத்தாளுக்கான விதிமுறைகள் 

வினாக்களுக்கு விறை எழுதும் முன் கீழ்க்காணும் விதிமுறைகறளக் கவனமாகப் 
படிக்கவும் : 

 அறனத்து வினாக்களுக்கும் விறை எழுதுக. 
 வினா / வினாப்பகுதிகளுக்கான மதிப்மபண்கள் அவற்றின் எதிநர 

தரப்பட்டுள்ளன. 
 விறைகள் தமிழில் (தமிழ் எழுத்தில்) மட்டுநம எழுதுதல் நவண்டும். அல்லது 

வினாத்தாளில் குறிப்பிட்ைபடி எழுதுதல் நவண்டும். 
 எந்மதந்த வினாக்களில் ம ாற்களின் எண்ணிக்றகயளவு 

மகாடுக்கப்பட்டிருக்கிைநதா, அதன்படி விறை எழுதுதல் நவண்டும். 
குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் எண்ணிக்றகயளவுக்கு மிக அதிகமாகநவா அல்லது 
குறைவாகநவா விறை அறமந்தால் மதிப்மபண்கள் குறைக்கப்படும். வினா – 
விறைக் றகநயட்டில் எழுதாத பகுதி /  பக்கங்கள் இருப்பின் அவற்றின் 
குறுக்நக நகாடு இைவும்.  

 

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS 

Please read each of the following instructions carefully before 

attempting questions : 

 All questions are to be attempted. 

 The number of marks carried by a question / part is indicated 

against it. 



 Answers must be written in TAMIL (Tamil Script) unless 

otherwise directed in the question. 

 Word limit in questions, wherever specified, should be adhered 

to and if answered in much longer or shorter than the 

prescribed length, marks may be deducted. 

 Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-

Answer Booklet must be clearly struck off.  

நகள்வி எண்.  1 :                                                                                                                                 15 மதிப்மபண்கள் 
 பின்வருவனவற்றுள் ஏநதனும் ஒன்று குறித்து 300 ம ாற்களில் கட்டுறர வறரக. 

1) தமிழ்ோட்டின் ஆற்றுப்பா ன வடிகால் முறையில் மாற்ைங்கள் நதறவ – 
விளக்குக.  

2) தமிழ்ோட்டில் மபண்களின் முன்நனற்ைத்திற்காக ம யல்படுத்தப்படும் 
சீர்த்திருத்தங்கறள பட்டியலிடுக. 

3) தமிழ்ோட்டில் வறுறமக்கு எதிரான அரசின் திட்ைங்களால் மிகப்மபரிய  பயன் 
உண்ைாகியதா? விளக்குக  

4) பருவ மறைறயயும், அறவ ஏற்படுத்தும் ந தங்கள் மற்றும் தீர்வுகறளயும் குறித்து 
எழுதுக.  

5) ோட்டின் மபாருளாதார வளர்ச்சிறயத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள் யாறவ?.  

நகள்வி எண்.  2 :  
பின்வரும் பகுதிறயக் கவனமாகப் படித்து, அதன் இறுதியில் தரப்பட்டுள்ள 

வினாக்களுக்குத் மதளிவாகவும்,  ரியாகவும், சுருக்கமாகவும் விறை எழுதுக. 
  

 தமிழ் கலாச் ாரம், தமிழ் மக்கள் பண்பாடு ஆகும். தமிழ் கலாச் ாரம் இந்தியா, 
இலங்றக, மநலசியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் உலகம் முழுவதும் தமிைர்கள் வாழ்க்றக 
வழிகளில் நவரூன்றி உள்ளது. தமிழ் கலாச் ாரம் , மமாழி, இலக்கியம், இற , ேைனம், 
ோட்டுப்புை கறல, தற்காப்புக் கறல, ஓவியம், சிற்பம், கட்டிைக் கறல, விறளயாட்டு, 
ஊைகங்கள், ேறகச்சுறவ, உணவு, உறைகள், மகாண்ைாட்ைங்கள், தத்துவம், மதங்கள், 
மரபுகள்,  ைங்குகள், நிறுவனங்கள் ஆகியறவ அறிவியறல மவளிப்படுத்துகிைது 
மற்றும் மதாழில்நுட்பம், தமிைர் பண்பாடு தமிழ் மமாழியின் ஊைாகவும், தமிைர் தாயகப் 
பிறணப்பின் ஊைாகவும், தமிைர் மரபுகள், வரலாறு விழுமியங்கள், கறலகள் ஊைாகவும், 



 மூகம், மபாருளாதாரம், அரசியல் தளங்கள் ஊைாகவும்  நபணப்படும் தனித்துவ 
பண்பாட்டுக் கூறுகறளக் குறிக்கும். 
 தமிைர் பண்பாடு பல காலமாக  நபணப்பட்ை, திருத்தப்பட்ை, நமம்படுத்தப்பட்ை 
அம் ங்கறளக் குறித்து நின்ைாலும், அது மதாைர் மாற்ைத்துக்கு உட்பட்டு நிற்கும் ஒரு 
இயங்கியல் பண்பாநை ஆகும். 

 “தமிைர் பண்பாட்டின் அறமப்மபாழுங்கானது அடிப்பறையில் இரண்டு 
அம் ங்கறளக் மகாண்ைதாகும். ஒன்று அதனளவில்  ார்புறையது. மற்மைான்று, 
உலகளாவிய அறமப்பியல்புகநளாடு மபாருந்தக்கூடியது. அதாவது, தமிழ்ப் 
பண்பாட்டின் உருவகத்றதத் தரக்கூடிய “புைக்கூறுகள்” பண்பாடு  ார்ந்தும், அவற்றின் 
“அகக்கூறுகள்” உலகளாவிய அறமப்புகநளாடு ஒத்திற வு மபறுவதும் இதன் 
உட்மபாருளாகும்.” 

 பாவாணர் கூறுவது நபால, பண்பாடு என்பது திருந்திய ஒழுக்கம், ோகரிகம் 
என்பது திருந்திய வாழ்க்றக, முன்னது “அகக்கூறு” பின்னது “புைக்கூறு”. ோகரிகம் 
ந ர்ந்த பண்பாடுண்டு, ோகரிகம் இல்லாத பண்பாடுமுண்டு. தமிைர் பண்பாடு 
இவ்விரண்டிலும் மமச் த்தக்கது.  

 பல  ந்தர்ப்பங்களில் தமிைர் பண்பாடு இது, தமிைர் பண்பாடு இதுவல்ல என்று 
மதளிவாக வறரயறுப்பது கடினமாகினும் ஒரு அறிவு ார் மதிப்பீடு ம ய்ய முடியும். 
எடுத்துக்காட்ைாக யூத  மயநமா, சீக்கிய  மயநமா தமிைர் பண்பாட்டு வட்ைத்துக்குள் 
வரமாட்ைா. மாைாக ற வ  மயத்துக்குத் தமிைர் பண்பாட்டுைன்  ஒரு மேருங்கிய 
மதாைர்பு உண்டு.  

நகள்விகள் :                                                                                                                              5X2 = 10 மதிப்மபண்கள் 
1)  மயத்துைனான தமிைர் பண்பாட்டின் மதாைர்புகள் யாறவ? 
2) தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அறமப்மபாழுங்கின் அம் ங்கள் யாறவ? 
3) திருந்திய ஒழுக்கம், திருந்திய வாழ்க்றக எது? 
4) தமிழ் கலாச் ாரம் பரவியுள்ள ோடுகள் யாறவ? 
5) தமிழ்ப் பண்பாட்டின் கூறுகள் யாறவ? 

 



 நகள்வி எண்.  3 :                                                                                                                       10  மதிப்மபண்கள் 
 
 கீழ்க்காணும் பகுதிறய அதன் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவில் சுருக்கி, 
உங்கள் ம ாந்த ேறையில் எழுதுக. தறலப்புத் நதறவயில்றல. 
 

 

 ம வ்வாய் கிரகத்தில் தற்நபாது திரவ நீர் இருப்பது மதரியவந்துள்ளது. அங்கு 
காணப்பட்ைறவ முதலில் மதாறல தூரத் தகவல்கள் என கணித்தார்கள். ம வ்வாய் 
கிரக மதன் துருவப் பிரநத ங்களில் காணப்பட்ை இந்தத் திரவ நீருக்கு “மதன் துருவ 
அடுக்கு படிமம்” என்றும் மபயரிைப்பட்டிருந்தது. 

 இதன் மூலம், இந்த நமற்பரப்பில் காணப்படும் திரவம் நபான்ை நீர், உண்றமயில் 
ஏரிகளாக இருக்காது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் மதரிவித்துள்ளனர். 

 2018-ஆம் ஆண்டில் இரண்டு ஆராய்ச்சி குழுக்கள், மார்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 
சுற்றுப்பாறதயில் இருந்த தரவுகறளப் பயன்படுத்தி ஆச் ரியமான கண்டுபிடிப்றப 
அறிவித்தனர். 

 இந்த சிவப்பு கிரகம் மதன் துருவத்திலிருந்து மதாறல உணர் கருவியின் 
தகவல்கறள உறுதிப்படுத்துகின்ைன. இந்த உறுதியின் மூலம், கிரகத்தின் நமற்பரப்பில் 
ஒரு திரவ நிறலயில் ஏரியின் நமற்பரப்பு இருப்பதாக மவளிப்படுத்துகின்ைன. 

 இருப்பினும், ஹரிந ானா மாநிலப் பல்கறலக்கைக விஞ்ஞானிகள் குழு, மார்ஸ் 
எக்ஸ்பிரஸ் தரறவ தீவிரமான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர். இந்த பரந்த மதாகுப்பின் 
ஆய்வு, மதன் துருவத்றதச் சுற்றி, ஒநர மாதிரியான பன்னிமரண்டு அளவு கணக்கான 
மதாறல உணர் தகவல்கறளக் கண்ைறிந்தது. 

 “ஏநதனும் ஒரு மபாருள் ஊைாகத் மதாறல உணர் பயணிக்கும் நபாது அதன் 
ஆற்ைறல இைக்கின்ைது. எனநவ, அதன் ஆைமான பரப்பிலிருந்து நமநல வரும் 
தகவல்கள், நமற்பரப்பில் இருந்து வரும் தகவல்கறளவிை ஒளிர்வு குறைவாக இருக்க 
நவண்டும்” என்ை ஆராய்ச்சியாளர்கள் மதரிவிக்கின்ைனர். 

 “நிலத்தடியில் இருந்து வரும் தகவல்கள் வைக்கத்துக்கு மாைாக ஒளிர்வுைன் 
இருப்பதற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன. இந்த ஒளிர்வு தகவலுக்கு, திரவ நீர் தான் 



காரணம். ஏமனன்ைால், மதாறல உணர்வில் திரவம் கூடுதல் ஒளிர்வுைன் 
காணப்பட்ைது என்று இந்த இரண்டு ஆய்வுகளின் முடிவுகள் மதரிவித்தன” என்றும் 
கூறினார். 

 ”இந்த தூரத் தகவல்கள் திரவ நீரா அல்லது நவறு என்னமவன்று எங்களால் 
உறுதியாகக் கூை முடியவில்றல. ஆனால், முதலில் கண்ைறியப்பட்ைறத விை, 
தற்நபாது நமலும் பரவலாகக் காணப்படுகிைது” என்று மெட் ப்நரா பல்ஷன் 
ஆய்வகத்திலிருந்து மெஃப்ரி ப்ளாட் கூறினார். 

 ம வ்வாய் கிரகத்தின் மதன் துருவம் முழுவதும் திரவ நீர் இருக்கலாம் அல்லது. 
இந்த தூரத் தகவல்கள்   நவறு எறதநயா மதரிவிக்கின்ைன என்று ப்ளாட் மதரிவித்தார். 
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பின்வரும் சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் ம ய்தல். (300 
வார்த்றதகளுக்கு மிகாமல்) 
 மபாங்கல்  - றத மாதம்   -  நபாகிப் பண்டிறக  - திருோள் – கதிரவனுக்கு ேன்றி – 
உைவர் - ஏறுதழுவல் – காணும்மபாங்கல் – உைவுகள் - சுற்றுலா 

நகள்வி எண்.  5:                                                                                                                                  10 மதிப்மபண்கள் 
பின்வரும் பகுதிறய ஆங்கிலத்தில் மமாழி மபயர்த்து எழுதுக.  

 விண்மவளி சுற்றுலாவில் பங்நகற்கும் முதல் இந்தியர் என்று மபருறமறயப் 
மபறுபவர்  ந்நதாஷ் ொர்ஜ் குளங்கரா, நகரளத்தின் புகழ் மபற்ை ஊைகர்.  ந்நதாஷ் 
இதுவறர 130 ோடுகள் சுற்றிவந்துள்ளார். 

 2022-இல் ரிச் ர்ட் பிரான்ஸன் ஏற்பாடு ம ய்யும் விண்மவளி சுற்றுலாவில் 
 ந்நதாஷ் இைம் மபறுகிைார். 2005-இல் விண்மவளி சுற்றுலா பயணம் குறித்த அறிவிப்பு 
மவளியானதும்,  ந்நதாஷ் சுற்றுலா ஏற்பாடு ம ய்யும் நிறுவனத்துைன் மதாைர்பு 
மகாண்ைார்.  பல கட்ை ஆநலா றனகளுக்குப் பிைகு  ந்நதாஷ் விண்மவளி சுற்றுலா 
2022-இல் பயணத்திற்குத் நதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைார். தற்நபாது  ந்நதாஷிற்கு 49 
வயதாகிைது. விண்மவளிக்குச் ம ல்லத் நதறவயான “ஜி ைாலரன்ஸ்“ பயிற்சியும் 
 ந்நதாஷ் மபற்றுள்ளார். 



 “இந்தப் பயிற்சியில் உைலின் எறை எட்டு மைங்கு கூடும். இந்தப் பயிற்சி மிகக் 
கடுறமயானது. அதுநபால விண்மவளியில் புவிஈர்ப்பு  க்தி இல்லாததால் உைல் எறை 
குறைந்து விண்மவளியில் நீந்தலாம். இன்னும் சில மாதங்களில் எனது விண்மவளி 
பயணம் ேனவாகும்” என்கிைார்  ந்நதாஷ் ொர்ஜ் குளங்கரா. 

 அமமரிக்காவின் வர்ஜின் நகலக்டிக் நிறுவனத்தின் வி.எஸ்.எஸ்.யூனிட்டி 
விண்கலம் மூலம் விண்மவளிக்கு முதல் பயணம் 2022-ஆம் ஆண்டு ஜீறல 11-ல் 
ேனவானது. நியூ மமக்சிநகாவிலிருந்து மதாைங்கிய இந்த மவள்நளாட்ைப் பயணத்தில் 
வர்ஜின் நகலக்டிக் நிறுவனர் ரிச் ர்டு பிரான் ன், இந்திய வம் ாவளி மபண்சிரிஷா 
பந்த்லா (வயது 34) உட்பை 5 நபர் மகாண்ை குழுவினர் பங்கு மகாண்ைனர். 
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பின்வரும் பகுதிறயத் தமிழில் மமாழிமபயர்க்க. 
 

 The earliest civilizations developed between 4000 and 3000 BCE, 

when the rise of Agriculture and trade allowed people to have surplus food 
and economic stability. Many people no longer had to practice farming, 

allowing a diverse array of professions and interests to flourish in a 

relatively confined area.  

 Civilizations first appeared in Mesopotamia (what is now Iraq) and 
later in Egypt. Civilizations thrived in the Indus Valley by about 2500 BCE, 

in China by about 1500 BCE and in Central America (What is now Mexico) 
by about 1200 BCE. Civilizations ultimately developed on every continent 

except Antarctica.  

Urban Areas:-  

Large population centers, or urban areas (1) Allow Civilization to 
develop, although people who live outside these urban centers are still 

part of that region’s civilization. Rural residents of civilizations may 
include farmers, fishers and traders who regularly sell their goods and 

services to urban residents.   

The huge urban center of Teotihuacan, in modern-day Mexico for 
example had as many as 200,000 residents between 300 and 600 

habitations. The development of the Teotihuacano civilization was made 

possible in party by the rich.  



நகள்வி எண்.  7 :                                                                                                                                15 மதிப்மபண்கள் 
அலுவலகக் கடிதம் :      
 

தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குேரின் கருத்திறன ஏற்று ஆட்சிமமாழி முறனப்புத் 
திட்ைத்றத விரிவுப்படுத்தும் மபாருட்டு, தறலறமச் ம யலகத் துறைகளிலும், 
அரசு ார்பு நிறுவனங்கள், கைகங்கள், வாரியங்கள், கூட்டுைவு இறணயங்கள் நபான்ை 
அறனத்திலும் தமிழ்த் திட்ைத்றத உைனடியாகச் ம யற்படுத்திை அறனத்து மாவட்ை 
ஆட்சித் தறலவர்கள் மற்றும் அறனத்துத் துறைத் தறலவர்களுக்கு ஆறண 
பிைப்பிக்கப்படும் வறகயில் அறிக்றக ஒன்றை எழுதிடுக.  

 
 

நகள்வி எண். 8 :                                                            20  மதிப்மபண்கள் 
 

(அ)  கீழ்க்காணும் ம ாற்கறள உமது ம ாந்த வாக்கியத்தில் அறமத்து எழுதுக.  
1. ோகரிகம் 
2. மானம் 
3. விறளயாட்டு 
4. விருந்நதாம்பல் 

 

ஆ) பின்வரும் இறணச் ம ாற்கறளப் பயன்படுத்தி ஒநர மதாைர் அறமக்க.  
(1) கறல – கறள 
(2) அறை – அறல 
(3) வறல – வறள 
(4) கரி – கறி 

 

(இ) பிரித்மதழுதுக. 
(1) ஐம்மபருங்காப்பியம் 
(2) திருவாலங்காடு 
(3)  ங்கத்தமிழ் 
(4) ோலாயிரத்திவ்யபிரபந்தம் 

 
 
 



 

(ஈ)  எதிர்மறை வாக்கியம் 
(1) மதியம்  கடுறமயாக  மறை     மபய்தது. 
(2) ோன்  நேற்று  நதர்வு எழுதிநனன். 
(3) குைாயில்  நீர் வரவில்றல.  
(4) வகுப்பறை மிகவும சுத்தமாக இருந்தது. 
 

(உ) பிறை நீக்கி எழுதுக 

1. திருவள்ளுவர் திருக்குரறல இயற்றினார். 
2. இயழ், இற , ோைகம் ஆகியறவ முத்தமிழ் ஆகும். 
3. இறையான்றம என்பது மன்னனுக்நகா அல்லது அரசுக்நகா உரியது அல்ல. 
4. ோகரிகம் என்பது  மூக வாழ்க்றக முறை அல்லது வலர்ச்சியான நமம்பட்ை 

நிறல.  
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