
 
 

006-TAMIL (X) 

மத்திய இள நிலைக் கல்விக் கழகம் 

விலைத்தாள் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி-2018 

மமாத்த மதிப்மபண்கள்: 80     006 - தமிழ் 

1. இருபத்து ஏழு(27)  மதிப்பபண்களுக்கு கீழே பபறக்கூடிய விடைத்தாள்கள் 

தடைடமத் ழதர்வாளரின் ஒப்புதலுக்கு பிறழக பதிவு பெய்ய ழவண்டும். 

2. மதிப்பபண்கள் விடைத்தாளின் வைப்பக்கத்திலும் , பமாத்த மதிப்பபண்கள் 

விடைத்தாளின் இைப்பக்கத்திலும் வட்ைத்திற்குள் பதளிவாக எழுதுதல் 

ழவண்டும். 

3. விடைத்தாளின்  இறுதியில் ழதர்வாளரின்  டகபயாப்பம் , எண் , மாணவர் பபற்ற 

பமாத்த மதிப்பபண்கள் குறிக்கப்பை ழவண்டும். . 

4.  பபற்ற பமாத்த மதிப்பபண்கடள வட்ைமிடுக. 

5. புள்ளி விவரங்களுக்காக ஒவ்பவாரு நாளும் மதிப்படீு பெய்யும்  

விடைத்தாள்களின் மதிப்பபண்கடள மட்டும் குறித்து டவத்துக் பகாள்ள 

ழவண்டும். 

6. கடிதம், சுருக்கி வடரதல், கட்டுடர ஆகியவற்றிற்கு ஒட்டு பமாத்தமாக 

மதிப்பபண்கள் வேங்காமல் அவ்வப்பகுதிகளுக்குத் தனித்தனி மதிப்பபண்கள் 

வேங்கியபின் இறுதியாக(வட்ைத்திற்குள்) பமாத்த மதிப்பபண்கள் வேங்க 

ழவண்டும். 

7. வினாத்தாளில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் இரண்டு பத்தி வினா 

விடைகளுக்கும் ழதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை விடைகள் ெரியாக இருப்பின் 

முழுமதிப்பபண் வேங்கைாம்.       

 5 + 5 = 10 

8. உரிய முடறயில் அடமந்திருக்கும் கடிதங்களுக்கு முழு மதிப்பபண்  

வேங்கைாம்.(6) 

9. பபாதுக்கட்டுடர ெிறந்த பமாேி நடைக் கூறுகளுைன் அடமந்திருப்பின் 

உயர்பட்ெம்       7 ½ மதிப்பபண் வேங்கைாம்.    

10. சுருக்கி வடரதலுக்கு முழு மதிப்பபண் வேங்கைாம். (5) 

11. இைக்கணப் பகுதியில் ழதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை விடைகள் ெரியாக இருப்பின் முழு 

மதிப்பபண் வேங்கைாம். (15) 

12. உடரநடை பத்தி வினா-விடை ெரியான விடைகளுக்கு முழு மதிப்பபண் 

வேங்கைாம்.(5) 

13. பெய்யுள் பத்தி வினா-விடை ெரியான விடைகளுக்கு முழு மதிப்பபண் 

வேங்கைாம்.(4) 
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14. உடரநடை விரிவான விடைகள் பிடேயற இருப்பின் தகுதி வாய்ந்த 

விடைகளுக்கு முழு மதிப்பபண் வேங்கைாம். (10) 

15. பெய்யுள் பகுதியில் தகுதி வாய்ந்த விரிவான  விடைகளுக்கு பிடேயற 

இருப்பின் முழு மதிப்பபண் வேங்கைாம். (8) 

16. துடணப்பாைம் கடத அடமப்பு மாறாமலும், ெிறந்த நடையுைனும் இருப்பின் 

உயர்பட்ெமாக     7 ½ மதிப்பபண் வேங்கைாம். 

17. திருக்குறள் ழகாடிட்ை இைங்களுக்கு முழு மதிப்பபண் வேங்கைாம்.  

 

அதிகபட்ெ மதிபபண்ணாக 79 மட்டுழம வேங்க ழவண்டும். 
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பகுதி - ஆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. பத்தி வினா விலை: 

i) மிக மிகச் ெிறியடவ  (ஆ)  
ii) தாம்ென்              (ஈ) 
iii) ெர் ழேம்ஸ் ொட்விக்  (அ) 
iv)  மூன்று              (இ) 
v)  நியூட்ரான்        (ஆ) 
 

2. பத்தி வினா விலை: 

i) பபாருளாதாரம்         (இ) 
ii) விவொய வர்த்தகம்    (இ) 
iii) வணிகத்ழதாடு         (அ) 
iv)  பேங்காை இைக்கியம் (ஆ) 
v)  வர்த்தகம்             (ஈ) 
 

3. மூன்றில் ஒரு பங்காக சுருக்கி வலைதல்: 

i) திருந்தாப் படிவம்                (1)  
ii) திருந்திய படிவம், தடைப்பு          (3) 
iii) பத்தியிளுள்ள பொற்கள்            (1/2) 
   திருந்திய படிவத்திளுள்ள பொற்கள் (1/2) 
 

4. கடிதம்: 

i) அலுவைகக் கடிதம்                
  அனுப்புனர் (1/2)  
  பபறுனர்       (1/2) 
  ஐயா          (1/2) 
  பபாருள்       (1/2) 
     கருத்து        (2) 
  டகபயாப்பம்   (1/2) 
  இைம், நாள்    (1) 

  உடறழமல் முகவரி   (1/2) 

ii) உறவின்முலற கடிதம்                
   இைம், நாள்            (1) 
   விளித்தல்             (1) 
   நைம் விொரித்தல்   (1)  
     கருத்து                (2) 
   டகபயாப்பம்          (1/2) 

   உடறழமல் முகவரி   (1/2) 

5. மபாதுக்கட்டுலை: 

முன்னுடர  (1) 
பபாருளுடர (6) 

முடிவுடர    (1) 
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6. சான்று தருக: 

i) பென்ற மாணவன்  (அ)  
ii) பாதமைர்            (இ) 
iii) பவட்ெி           (ஈ) 
iv)  அவன் ெித்திடரயான்     (ஈ) 
v)  கருவடற   (ஈ) 
 

7. நிைப்புக: 

i) இரட்டுற பமாேிதல் அணி (ஆ)  
ii) அைகிடுதல்       (ஈ) 
iii) எட்டு      (ஈ) 
iv)  விரியுவடம       (அ) 
v)  ஒன்றடர   (இ) 
 

8. கூறியவாறு மாற்றுக: 

i) அருளரசு வந்தான்  (ஈ)  
ii)  நாட்டைக் காக்க ஐவர்  
   ழபார்க்களம் பென்றனர்.    (ஈ) 
iii) பவண்பா    (ஈ) 
iv)  காசு        (ஆ) 
v) முஃடீது, முட்டீது 

 

9. இைக்கண குறிப்பு தருக: 

i) பதாைர்பமாேி   (ஈ)  
ii)  மகிழ்ச்ெி-அடுக்குத்பதாைர்  (ஈ) 
iii) உவடம    (அ) 
iv)  பநய்தல் நிைம்  (இ) 
v)  புளிமாங்காய்   (ஆ) 
 

11.உலைநலை பத்தி வினா விலை: 

i)  இந்தியாவின் ழதெியப் பங்கு வதீம் 
ii)  புதியன ெிந்திப்பதும் படைப்பதும் 
iii)  ொதி 
iv)  பபாருளாதாரத்துடறயின் ெிறந்த  
    நூைாகக் கருதி 
v)   பல்ழவறு பபாருளாதாரச்  
    ெிக்கல்கடள அணுகியும், நுணுகியும்  
    ஆராய்ந்து  
    பார்த்ததால் 
 

12. மசய்யுள் சரியான விலை  
   ததர்ந்து எழுததல்: 
i) பபரிய புராணம்     (இ) 
ii) மூத்த திருநாவுக்கரசு  (ஆ) 
iii) பாம்பு    (ஆ) 
iv)  நல்ைவர்கள்   (ஆ) 
 

13. தகாடிட்ை இைங்கலள நிைப்புக: 
i) ஒழுகல், கல்ைார் 
ii) சுமக்க, கிேக்காம் 
 
 

10. சரியான மதாைலைத் ததர்வு மசய்க 
i) ஐகாரக்குறுக்கம் (ஆ) 
ii) இரட்டைக்கிளவி (ஈ) 
iii) பண்புபபயர்ப் புணர்ச்ெி (ஆ) 
iv) ஒருதடைக் காமம் (அ) 
v) பபாருள் பின்வரு நிடையணி (இ) 
 
 
 

Downloaded From : http://www.cbseportal.com Courtesy : CBSE

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Courtesy : CBSE

https://cbseportal.com
https://cbseportal.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. மசய்யுள் வினா விலை: 

 

i)  என் உயிர் ழபான்றவன் நீ: இைக்குவன் உன் தம்பி : ெீடத உன் பகாழுந்தி : நீர் 

சூழ்ந்த இந்நிைவுைகம் முழுவதும் உன்னுடையது: நான் உன் ஆளுடகக்குரியவன்: 
துன்பம் உண்ைாயின் அதடன அடுத்து இன்பம் ழதான்றுவது இயற்டக. விரிந்த 
அன்பினால் இனி உன்ழனாடு ஐவராழனாம். 
 

ii)  மபாருளின் சிறப்பு: பெல்வமற்றவடர எல்ைாரும் இகழ்வர்: பெல்வடர 

எல்ைாரும் ெிறப்பிப்பர் : பெல்வம் என்னும் அடணயா விளக்கு படகடம என்னும் 
இருடளப் ழபாக்கும். 
   மபாருளடீ்டும் மநறிகள்:  நல்வேி ஈட்டிய பபாருள் அறத்திடனயும் பகாடுக்கும், 
இன்பத்திடனயும் தரும். பிறவேியில் வரும் பெல்வத்திடன பற்றாமல் நீக்குதல் 
ழவண்டும். 
   மபாருளின் பயன்: அன்பு எனும் தாய் பபற்ற அருள் எனும் குேந்டத பபாருள் 
என்னும் வளர்ப்புத் தாயால் வளர்க்கப்படும்: பபாருடளத்ழதடி ழெர்த்தல் ழவண்டும் 
படகவரின் பெருக்டக அறுக்கும் உறுதியான படைக்களம். 
 

iii)  அரொல் ெிறப்பு பெய்ய பபறுதல் , யாடன, ழதர், குதிடர முதைிய ஊர்திகளில் 

அரெர் முன்னிடையில் விடரந்து பெல்லுதலும் பெல்வ ெிறப்பன்று. அது அவரவர் 
தம் முன்விடனப் பயழன. தன் பால் புகைிைம் ழதடி வந்த எளிழயாடர டகவிைாமல் 
காக்கும் பமன்டமயான பண்ழப பெல்வபமன ொன்ழறார் கூறுவர். 
 

iv)  திருவாத ஊரில் பிறந்தவர்- அரிமர்த்தன பாண்டியனிைம் தடைடம அடமச்ெராக 

பணியாற்றியவர், அழுது அடியடைந்த அன்பர். திருவாெகமும் திருக்ழகாடவயாரும் 
இவர் அருளியன. இவர் காைம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு.  
எல்ைாமுடைய பபறுமாழன, உைல் ெிைிர்த்ழதன்: உள்ளம் நடுங்கிழனன்: 
திருவடிகடளக் கருத்தில் பகாண்டு தடைழமல் டககூப்பி வணங்கிழனன். 
உன்டனழய நிடனத்து துதித்ழதன்: இத்தடகய ஒழுக்கத்டத நான் என்றும் 
டகவிழைன்: என்டனயும் ஏற்று அருள் புரிவாயாக. 
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15. உலைநலை வினா விலை: 

i) குழந்லத திருமணம்: ெைங்குகடளயும்  மூை நம்பிக்டககடளயும் கடளவது:  

பபண்ணுரிடமக்கு ஊறு விடளவிக்கும் படேய நம்பிக்டககடள ஏற்க மறுத்தல்: 
ெிற்றில் ெிடதத்து விடளயாடும் பருவத்தி பபற்ழறார் பெய்த ழவதடன 
விடளயாட்டு எனக் கூறி அதடன நீக்க பாடுபட்ைார். 

   மணக்மகாலை: ெமுதாயத்தில் முடறயான ஒழுக்கமும் அன்பும் தியாக 
உணர்ச்ெியும் ஏற்ப்பட்ைால் தான் இம்மாதிரி தீடமடய ஒேிக்க இயலும். 
இடளஞர்களும் பெக்கு மாடுகளாக இருக்காமல் பந்தயக் குதிடரகளாக மாற 
ழவண்டும் என்று பபரியார் கூறினார். 

  லகம்லம ஒழிப்பு:  கணவடன இேந்ழதார் மறுமணம் பெய்துபகாள்வதில் 
தீங்கில்டை என்றும் பதரிவித்தார். 

ii) தபச்சும் தமலைப் தபச்சும்: உணர்ந்ததடன உணர்த்தும் வடகயில் பதரிவித்தல் 

ழவண்டும். ழகட்கின்றவடன மதிப்பிடுழவானாக மதித்தல் ழவண்டும். 
  தபச்சுக்களின் மமாழியும் முலறயும்: ழகட்ைார் பிணிக்கும் வடகயில் 
ழபெத்பதறிந்தல் ழவண்டும். மின்ொரம் பாய கம்பி கருவியாக இருப்பது ழபாை 
கருத்டத விளக்க பமாேி கருவியாக உள்ளது. பொல்டை ஆராய்ந்து அளவாக 
பயன்படுத்த ழவண்டும். எதடன பொல்ை நிடனக்கிழறாழமா அதடன பதளிவாக 
காைம் அறிந்து பொல்லுதல் ழவண்டும். 
 

iii) உைம்பால் அேியின் உயிரால் அேியும் என்பார் திருமூைர். உைல் உறுதியாய் 

இருப்பதற்கு வாதம், பித்தம், ெீதம் இம்மூன்றின் ெம நிடைழய காரணம் அவற்றின் 
ெம நிடை தவறும்ழபாது ழநாய் மிகும். “மருந்தாகி தப்பா மறத்தாற்றல் “ என்னும் 
திருக்குறள் வரி. பின் விடளவுகளற்ற மருத்துவங்களுள் ெித்த மருத்துவமும் 
ஒன்று.  
 

iv) “கடையுடரத்த கற்படனழய....” ஒருடம வாழ்வு, ஒருடம அரசு, ஒருடம 

உைகம் காண விரும்பிய வள்ளல் பபருமான். “ஒருடமயுளராகி உைகியல் நைத்தல் 
ழவண்டும்” என வற்புறுத்தினார். ெங்கைம் விளாய்விக்கும் ொதிடயயும் மதத்டதயும் 
தவிர்த்ழதன்  என்றார் .”ஏத்துடணயும் ழபதமுறாது..” இராமைிங்கர் அருளிய 
பாைல்கள் அருட்கருடண நிடறந்தடவ. இவர் பாைல்கடள திருவருட்பா என 
மக்கள் ழபாற்றூகின்றனர். 
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v) இைக்கிய வளம்: உைக இைக்கியங்களில் முதன்டம பபற்றடவ ெங்க  

இைக்கியங்கள். பமாத்த அடிகள் 26,350. இடவ பதான்மக் கருத்துகளின் 
அடிப்படையில் எழுதாமல் மக்களின் வாழ்வியல் பநறிகடள பவளிப்படுத்தினர். 
  இைக்கணச் சிறப்பு: தனிெிறப்புடையது நுண்ணிய அறிடவ உண்ைாக்க வல்ைது. 
இைக்கண நூல்களுள் மிகப்பேடமயானது பதால்காப்பியம்.  
  மபாதுலம பண்பு: தமக்பகன வாோ பிறர்கக்குரியாளராக வாழ்ந்தடன. ஒன்ழற 
குைம் என ழபாற்றினர். பெம்புைப் பபயல் நீர் ழபாை அன்புள்ளம் பகாண்ைனர். 
   நடுநிைலம:  ெங்க இைக்கியங்கள் இனம், பமாேி, மதம் கைந்தடவ.  
இயற்டகழயாடு இயந்தடவ. மக்கள் ெிறப்புைன் வாே ஏற்ற கருத்துகடள 
பமாேிபடவ.  
   உயர் சிந்தலன: யாதும் ஊழர யாவரும் ழகளிர். பிறப்பபாக்கும் எல்ைா 
உயிர்க்கும், மக்கட் பண்பிைாதவடர இடவபயல்ைாம் தம்ழ் பமாேிக்ழக உரிய 
விழுமிய ெிந்தடனகள். 
 
16. துலணப்பாைக் கட்டுலை: 
i) முன்னுடர- இளடமயில் பகாடுடம - வறுடம.- உடேப்ழப உயர்வு, - நடிப்பும் 
அரெியலும் - பதவியும் பட்ைமும் - எம்.ேி.ஆர் ஆற்றிய பதாண்டுகள் – முடிவுடர 
 
ii) முன்னுடர – இரு குடும்பங்களின் பண்புகள் – ஏடேத்தாயின் பாெப் பிடணப்புகள் – 
வைப்பகுதியாரின் முடறயடீு – எளிடமயின் வளமான மணம் – முடிவுடர 
 
iii) முன்னுடர – அரெியல் அடமப்புச் ெட்ைம்- ெமய ொர்புச் ெட்ைங்கள் – மாநிைச் 
ெட்ைங்கள் – ழபாக்குவரத்துச் ெட்ைங்கள் – மாணாக்கர் வங்பகாடுடமத் தடைச் ெட்ைம் 
– குேந்டதத் பதாேிைாளர் தடைச் ெட்ைம் – நுகர்ழவார் பாதுகாப்புச் ெட்ைங்கள் – 
தகவல் அறியும் உரிடமச் ெட்ைம் - முடிவுடர 
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