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பத்தாம் வகுப்பு  -  திழ் 
முதல் இடைப் பருவத் ததர்வு 

பிற்சி வினாத் தாள் 
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ  நாள் - ....... 
ாணவர் பபர் -    1 திப்பபண்  திப்பபண் 25 

ததர்வு எண் -1 
இல்  -  
வாழ்த்து

கரடிட்ட இடங்ளப றப்ன
1. ரிக்ரசர் திநந் ஊர்...........................
2. ரிக் ரசர் தரடல்ள்................. ..................................... றருனளநில் இடம்பதற்றுள்பண.
3. ரிக்ரசர் ட்டி கரில்........................ ............. ..........உள்பது.
4. ரிக்ரசர்........... .................................... .............ன்ணரிடம் ளனளளச்சரப் திரற்நறர்.
5. ஜற.னே.கதரப் றருரசத்ள............. .............. ....பரறில் பரறபதர்த்ரர்.
6. றருரசத்றற்கு உருரர்..........................உருரர்.
7. சம் ன்தது..................தரடல்ளபக் பரண்டது.

பதரருத்து.
பசரல்   பதரருள் 

8. ிள - உடல்
9. ல் - பதருற
10. தும்தி - ம்
11. பய் - அினன்

திருக்குமள்
கரடிட்ட இடங்ளப றப்ன

12. றருக்குநபில்...............அறரங்ளும்...........குநட்தரக்ளும் உள்பண.
13. றருக்குநள்..........................னனரண உன பரறபில் பரறபதர்க்ப்தட்டுள்பது.

உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது
14. றருக்குநளபப் கதரற்நறப் தரடும் நூல்

1. ரல்ர் ரன்ிரளன 2. றருள்ளுரளன 3. இட்ளடிரளன
15. றருக்குநள் .................பண்தரக்பரல் ஆண நூனரகும்.

1. சறந்றல் 2. குநள் 3. கரிளச
16. இளில்ளன னப்தரக்கு இந்றனத்க – ணப் தரடிர்

1. தரறரர் 2. சுர 3. தரறரசன்

ஏயாதி
உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது

17. னரற ...................................நூல்ள் என்று.
1. தறபணண்கற்க்கு 2. தறபணண்லழ்க்க்கு 3. ரப்திம்

18. ிகரிரரின் ரனம்..........................
1. ற.தி.னென்நரம் நூற்நரண்டு  2. ற.தி. ரன்ரம் நூற்நரண்டு  3. ற.தி.ந்ரம் நூற்நரண்டு

19. ருந்துப் பதரருள்பின் பதரில் அளந் இரு நூல்ள்....................., ..........................
1. றருக்குநள், ன்னூல்  2. றரிடும், னரற   3.  ற்நறள, அரனூறு

உர்ணிச் பசம்பரற 

கரடிட்ட இடங்ளப றப்ன

20. றர் ணி ரழ்ள ................, ................ ணப் திரித்ணர்.
21. குரிக்ண்டத்றல் கரன்நற னல் ணின் கதசறபரற.........................
22. 2004 ஆம் ஆண்டு...................றங்ள் றழ்பரறளச் பசம்பரறர டுசு அநறித்து.
23. றழ், றவும் தண்தட்ட பரறபணக் கூநற பரறில் அநறஞர்......................ஆரர்..

உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது 
24. தறணரறு பசவ்ில் ன்ளளபக் பரண்டது பசம்பரற ணக் கூநறர்....................

1. றரு.ி.    2. உ.க.சர  3. தரரர்
25. இன்ளந துளில்...................................றழ்ச்சங்ம் இருந்து.
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1. னென்நரம்  2.  இண்டரம்  3. னனரம்

வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ நாள் - ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 22 

ததர்வு எண் - 2 
இல்  - 1 

1. உிரினும் ஏம்தப்தடுது து? ன்?
2. எழுக்த்ரல் ய்துது து? இழுக்த்றணரல் ய்துது து?
3. ன்நறக்கு ித்ரது து?
4. ன்றும் இடும்ளத ருது து?
5. தன ற்றும் ல்னரரக் ருப்தடுதர் ரர்?
6. கூளளனேம் ரக்ளளனேம் டுத்துக்ரட்டி ள்ளுர் ிபக்குது ரது?
7. ஞரனம் ருறனும் ளகூடும்.  ப்கதரது?
8. ஞரனம் பல்னக் ருதுதர் ரது பசய்ரர்?
9. ஊக்னளடரன் எடுக்ம் ளணப் கதரன்நது?
10. பசய்ற்ரி பசல் பசய்து ப்கதரது?
11. பரக்ள உளரக் ரட்டி ள்ளுர் ிபக்கும் ருத்து ரது?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 22 

ததர்வு எண் - 3 
இல்  - 1 

1. ரனநறந்து பசல்தடுது வ்ரறு?
2. றருள்ளுருக்கு ங்கும் கறு பதர்ள் ரள?
3. தரறரசன் றருள்ளுள வ்ரறு னழ்ந்துள்பரர்?
4. னரற நூற்குநறப்ன – ள.
5. ிகரிரர் – குநறப்ன ழுது.
6. தறில்னர ன்ணணரய் ரழ்தணின் தண்னபரக் ிகரிரர் குநறப்திடுண ரள?
7. உனறல் உள்ப பரறளுள் இனக்ற. இனக் பனளட பரறள் த்ளண?
8. பரல்ரப்திம் குநறத்து னளணர் றகணர கூறுது ரது?
9. றழ் பரறின் ணித்ன்ளளப ழுது.
10. பரறக்குரி பசவ்ில் ன்ளள் ரள?
11. எருபரற றளனபதற்று றற்தற்குரி குறப்தரடுள் ரள?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ  நாள் - ....... 
ாணவர் பபர் -    னப்பாைம்  திப்பபண் 12 

ததர்வு எண் - 
இல்  - 1.2 

1. மநய்தான் – எத் மதாடங்கும் இறயாழ்த்துப் ாடற அடிநாாநல் எழுதுக. 
2. யானிற்கறடநணி – எத் மதாடங்கும் சிப்திகாபப் ாடற அடிநாாநல் எழுதுக. 
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ  நாள் - ....... 
ாணவர் பபர் -    னப்பாைம்  திப்பபண் 12 

ததர்வு எண் – 
இல்  - 2, 3 

1. உகினின் – எத் மதாடங்கும் தநிழ் யர்ச்சிப் ாடற அடிநாாநல் எழுதுக. 
2. யிடுி – எத் மதாடங்கும் கம்பாநானணப் ாடற அடிநாாநல் எழுதுக. 
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ  நாள் - ....... 
ாணவர் பபர் -    னப்பாைம்  திப்பபண் 20 

ததர்வு எண் – 
இல்  - 1 

1. ஒழுக்கமுறடறந அதிகாபத்தில் உள் நப்ாடக்குள்கற அடிநாாநல் எழுதுக. 
2. காநிதல் அதிகாபத்தில் உள் நப்ாடக்குள்கற அடிநாாநல் எழுதுக. 
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ  நாள் - ....... 
ாணவர் பபர் -    னப்பாைம்  திப்பபண் 12 

ததர்வு எண் – 
இல்  - 2, 3 

1. துன்பு – எத் மதாடங்கும் கம்பாநானணப் ாடற அடிநாாநல் எழுதுக. 
2. யானிற்கறடநணி – எத் மதாடங்கும் சிப்திகாபப் ாடற அடிநாாநல் எழுதுக. 
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    1 திப்பபண்  திப்பபண் 20 

ததர்வு எண் -  
இல் 2

சியப்பதிகாம்
கரடிட்ட இடங்ளப றப்ன

1. இட்ளடக் ரப்திம் ன்தண சறனப்தறரனம்.........................ஆகும்.
2. சறனப்தறரம். ிகளன,................ளபரதற........................ன்தண ம்பதருங்ரப்திங்ள்.

உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது .
3. இபங்கரடிள்......................ரட்ளடச் கசர்ந்ர்.

1.கசர  2.  கச  3. தரண்டி.
4. பஞ்ளச அள்ளும் சறனப்தறரம் ன்று தரடிர்...........................

1. ிி  2.  தரறரசன்  3.  தரறரர்
பதரருத்து.

5. னரர்க் ரண்டம்  - 13 ரளள்
6. துளக் ரண்டம் - 7  ரளள்
7. ஞ்சறக் ரண்டம் - 10 ரளள்

- 15 ரளள்
- 

திழ் வரர்ச்சி
உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது

8. குடும்த ிபக்கு..................தளடப்னளுள் என்று.
1. தரறரர்  2.  தரறரசன்   3. சுர

9. தரறரசணரர்......................... ண அளக்ப் தடுறநரர்.
10. னட்சறக் ிஞர்  2. கசறக் ிஞர்  3. உளக் ிஞர்

பதரிரரின் பதண்ிடுளனச் சறந்ளணள்
கரடிட்ட இடங்ளப றப்ன

11. றர்பிடம் இன்று தினேள்ப.. ................என்று உண்டு.
12. பதரிரர் சனெ ................றர்த்ர்.  னெடக்ருத்துளப.........................

உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது 
13. அசறன் அளணத்துத் துளநபிலும் பதண்ள் திரற்றும்கதரது ம் சனரத்றல் னட்சற

ற்தடும் ன்நர்
1. றரு.ி.    2. பதரிரர்  3. தரறரசன்

14. பதண் அடிள ஆணற்கு உரி ரங்ளுள் என்று.................இல்ளன.
1. ரக்குரிள  2.  கதச்சுரிள  3. பசரத்துரிள

ிளடளுக்கு ற்ந ிணர ழுது.
15. பதண்ள் உரிள பதற்றுப் னது உனளப் தளடக்கண்டும் ன்று ிரும்திர் பதரிரர்.
16. பதரிரர் பதண்ணுரிளக்கு ஊறுிளபிக்கும் தள ம்திக்ளளப ற் றுத்ரர்.
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சந்றப்திள ீக்ற ழுது.
17. அளணத்து துளநபிலும் ஆண்ளபகதரனக பதண்ளுக்கும் அசு தி பரடுக்கண்டும்.
18. ஆளும் அநறவும் பர்ற்கு னன்தர ரழ்க்ள தரம்.

எருள, தன்ள திள ீக்கு.
19. ல்ி னம் பதற்ந பதண்தரற் னனர்க்கு ன்ணரும் திந்ரன்.
20. பதண்ள் பதநகண்டிது பதண்ல்ி, பதண்ணுரிள, பசரத்துரிள.

வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 12 

ததர்வு எண் - 
இல் 2

1. ரிற்ரனன் தரண்டி ன்ணளண வ்ரறு ரழ்த்றணரன்?
2. ண்ற குநறத்து ரிற்ரனன் கூநறற்ளந ழுது.
3. சறனப்தறரம் ரட்டும் கசரரட்டு ன்ணர்பின் சறநப்னள் ரள?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 12 

ததர்வு எண் - 
இல் 2

1. ண்றக்குப் தரண்டின் படுஞ்பசறன் கூநற றுபரற ரள?
2. பசந்றளச் பசழுந்றரய்ச் பசய்ற்குப் தரறரசன் கூறும் றள் ரள?
3. றழ் பரற பர்ச்சற அளடற்குப் தரறரசன் கூறும் றளள் ரள?
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ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 12 
ததர்வு எண் - 

இல் 2

1. பதண்ல்ி குநறத்துப் பதரிரர் கூறும் ருத்துள் ரள?
2. பதண்ணுரிளள ிபக்கு.
3. க்பரளட குநறத்துப் பதரிரர் கூறுண ரள?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    1 திப்பபண்  திப்பபண் 13 

ததர்வு எண் - 
இல் 3

உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது
1. ம்த ரரம்.................ரண்டங்ளபக் பரண்ட நூல்.

1. ந்து  2.  ஆறு   3. னென்று
2. சசுற அந்ரற ...................................இற்நற நூல்ள் என்று.

1. ம்தர்  2.  எட்டக்கூத்ர்   3. னகந்ற
3. ம்தளப் னந்ர்..........................

1. ஐளரர்  2.  னகந்ற  3.  சளடப்த ள்பல்.
பதரருத்து

4. இடர்  - றனவு
5. ரரய்  - துன்தம்
6. இளந  - தடகு
7. இந்து  - ளனன்

உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது 
8. னம்ளதில் அம்கதத்ர் சறநறதுரனம்.............................கதரசறரிரப் திரற்நறணரர்.

1. ரிில்   2.  அநறில்   3. பதரருபில்
9. அம்கதத்ருக்கு இந்ற அசு ங்ற  ிருது.......................

1. தத்ஸ்ரீ  2. தர த்ணர  3.  தத் ினன்

எருள, தன்ள திள ீக்கு.
10. இப்கதரது அர் ளில் கரப்னள் இருந்து..
11. து ந்கரர்க்கும் பதண்ளுக்கும் ரக்குரிள பரடுக்ப்தடகண்டுபண அம்கதத்ர் கூநறள

ரகபடுள் னழ்ந்து.

சந்றப்திள ீக்ற ழுது.
12. ஆசறரிர் பதள ம் பதருடன் கசர்த்து தீரவ் அம்கதத்ர ரநறணரர்.
13. ளளுக்கு பதரருள்பதநரல் ரரடி ீற பதற்று ந்ரர்.
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 10 

ததர்வு எண் - 
இல் 3

1. ம்தர் – சறறு குநறப்ன ள.
2. ளனேளநப் பதரருள்பரக் குன் பரண்டு பசன்நண ள?  ரருக்குக் பரண்டு பசன்நரன்?
3. குன் இரளணக் ண்டு வ்ரறு திந்து ங்றணரன்?
4. குணின் கண்டுகரள் ரது?
5. அன்னப இணி ரம்ஏர் ர்ள் உபரகணரம் – ரர், ரரிடம் கூநறது?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 12 

ததர்வு எண் - 
இல் 3

1. ம்தரரம் – சறறுகுநறப்ன ள.
2. சலள, இனக்குன் ஆறகரரிடம் குளணப்தற்நற இரன் கூநறபன்ண?
3. ிருத்ரள கரக்ற இரன் கூநறள ரள?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 08 

ததர்வு எண் - 
இல் 3

1. அம்கதத்ர் பதற்ந ல்ித் குறள் ரள?
2. ல்ி பர்ச்சறக்கு அம்கதத்ர் ஆற்நற தி ரது?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    8 திப்பபண்  திப்பபண் 16 

ததர்வு எண் - 
இல் 1

1. எழுக்னளடள தற்நற ள்ளுர் கூறும் ருத்துக்ளபத் பரகுத்து ழுது.
2. ரனநறளன ள்ளுர் ற றன்று ிபக்கு.

www.tnpscrock.in

More Study Materials Visit : www.tnpscrock.in



www.tn
ps

cro
ck

.in

   

வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 16 

ததர்வு எண் - 
இல் 2

1. கர ன்ணர ண ிபித்துக் ண்ற கூநறண ரள?
2. ண்றக்கும் தரண்டின்ணன் படுஞ்பசறனுக்கும் டந் பசரற்கதரரிளண உளரடனர அளத்து

ழுது.
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 16 

ததர்வு எண் - 
இல் 2 

1. குனுக்கும் இரனுக்கும்  ளடபதற்ந உளரடளனத் பரகுத்து ழுது .
2. ங்ளின் றுள அளடந் குணிடம் இரன் கூநறற்ளநத் பரகுத்பழுது

www.tnpscrock.in

More Study Materials Visit : www.tnpscrock.in



www.tn
ps

cro
ck

.in

   

வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    1 திப்பபண்  திப்பபண் 25 

ததர்வு எண் - 
இல் -1  

கரடிட்ட இடங்ளப றப்ன 12
1. னங்குனற பதரம்ள பசய்ரள். இத்பரடளச் பசப்தரட்டு ிளணர ரற்றும்கதரது,

பதரம்ள......................பசய்ப்.............. ண ரும்.
2. அன் தரடம் ழுதுறநரன்.  இத்பரடரில், ஏர் ழுரய் எரு தணிளனளக் பரண்டு னடிந்ரல்

......................... பரடர் ஆகும்.
3. அன்தசன் றருக்குநளபக் ற்நரன்.  இத்பரடர் திநிளணர ரறும்கதரது, அன்தசன்

றருக்குநளப.............................ண ரும்.
பரடள ரற்நற அறநக்க 

4. றருக்குநளப  அளணரும் அநறர்  -  ிணரத்பரடர ரற்று.
5. இளன றவும் உரணது  -  உர்ச்சறத் பரடர ரற்று.
6. றபி ல்னரல் அடிதட்டது – உர்ச்சறத் பரடர ரற்று.
7. ரரிரர், “குந்ரய்!  ரள்கரறும் றருரசம் தடிக்கண்டும் ’’ ன்நரர் – அற்கூற்நரக்கு.
8. கற்று னல் சீறது. ங்ள் சரய்ந்ண – னளத்பரடர ரற்று.

சந்றப்திளற்ந பரடர ரற்று.
9. ிற்றுட்டினறல் ன்ளண நந்து உநங்றணரன்

எருள தன்ள திள ீக்கு .
10. அன் ிஞன் அல்ன.

திநபரற பசரல்னற்ந பரடரக்கு.
11. அர்பிருர்க்கும் இளடக ிரம் டந்து.

ழுஉச் பசரல்னற்ந பரடர் ஆக்கு.
12. னதுதக்ச் சுற்நறல் ழுரக.
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குறுிணரக்ள் 3 x 2 = 6 
13. ரக் குறுக்த்ள டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
14. ஐரக் குறுக்த்ள டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
15. ஆய்க் குறுக்த்ள டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு

மநாமினாக்கம் மசய்க   3 

டரடி, ர்ந சண்பட ணக்குப் தர்த்கட, ீங் இன்னும் ணக்குப் தர்த்கட டிஸ் டுக்ில்ளனக, பரய் டரடி? 
ன்கணரட திண்ட்ளமபல்னரம் டீ்டுக்கு ச்பசரல்னறக் ரல் தண்ிிருக்கன். சண்பட ர்நதுக்கு 
இன்னும் மறக்ஸ் கடஸ் இருக்கு. கடரன்ட் பரர்ரி, டுரகர ஈிணிங் ரப்திங் கதரனரம். இப்த உணக்கு 
கயப்திரகண.” 

இளரண தபரற ழுது.  4 
1. Health is wealth
2. No Pain No gain
3. Old is gold
4. Too much of anything is nothing for good.

வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    1 திப்பபண்  திப்பபண் 15 

ததர்வு எண் - 
இல்  - 2, 3 

கரடிட்ட இடங்ளப றப்ன
1. எரு பசரல் ணித்து றன்று பதரருள் ருது...................................
2. பரறளனக் குநறக்கும் பசரல்.................................
3. ிளணனற்று  ..........................., .............................. ண இருளப்தடும்.
4. ஏர் ச்ச ிளண ...............பரண்டு னடிந்ரல், அது பதபச்சம் ணப்தடும்.

பரளச் பசரற்ளப ிரித்பழுது.
5. இருிளண
6. னத்றழ்
7. னெகந்ர்
8. ரணினம்
9. ந்றள

உரி ிளடளத் கர்ந்படுத்து ழுது.
10. இபன் ந்ரன்.  இது ........................பரடர். 

1. குநறப்ன 2. பபிப்தளட   3. துவுறல்ளன.
11. ரடு ன்னும் பசரல் ....................... ஆகும்.

1. உர்றளப்பதரதுப்பதர்  2. அஃநறளப் பதரதுப்பதர்  3. ிவுப்பதர்
12. ரடு ன்ளந ஈன்நது. இத்பரடரில் ரடு ன்தது.................குநறக்கும்

1. தசு   2. ரளப   3. ன்று
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பதரருத்து
13. பபிப்தளடச் பசரற்ள்  - கசரறு உண்டரன்
14. குநறப்னச் பசரல்   - ல், ண்
15. இணங்குநறத்ல்   - ரடு தரல் நந்து.

வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 12 

ததர்வு எண் - 
இல் -1, 2  

1. ரக் குறுக்த்ள டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
2. ஐரக் குறுக்த்ள டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
3. ம் வ்பவ்ிடங்பில் ரும்? டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
4. ஆய்க் குறுக்த்ள டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
5. பசரல் ன்நரல் ன்ண?
6. பரறின் ளள் ரள?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 10 

ததர்வு எண் - 
இல் - 2 

1. ிளணச்பசரல் ன்நரல் ன்ண?
2. ிளணனற்ளநக் பரண்டு வ்பற்ளந அநறனரம்?
3. பதபச்சம் ன்நரல் ன்ண? அன் ளள் ரள?
4. ிளணபச்சம் ன்நரல் ன்ண? அன் ளள் ரள.?
5. னற்பநச்சம் ன்நரல் ன்ண? சரன்று ரு.
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 25 

ததர்வு எண் - 
இல் - 3 

1. பபிப்தளட ன்நரல் ன்ண? சரன்று ரு.
2. குநறப்ன ன்தளண டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
3. இணங்குநறத்ல் ன்நரல் ன்ண.? டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
4. அடுக்குத்பரடர் ன்நரல் ன்ண? டுத்துக்ரட்டுடன் ிபக்கு.
5. அடுக்குத்பரடருக்கும் இட்ளடக்றபிக்கும் உள்ப கறுதரடுள் ரள?
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 10 

ததர்வு எண் - 

1. ற்குநறப்கதற்ந அிளச் சரன்றுடன் ிபக்கு.
2. ஞ்சப்னழ்ச்சற அிளச் சரன்றுடன் ிபக்கு.
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 10 

ததர்வு எண் - 

1. இட்டுந பரறல் ன்நரல் ன்ண? சரன்று ரட்டி ிபக்கு.
2. பசரற்பதரருள் தின்ருறளனி ன்நரல் ன்ண? சரன்று ந்து ிபக்கு.
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 15 

ததர்வு எண் –  
துடணப்பாைம் 

1. தரிறரற்ளனஞரின் றழ்ப்தற்நறளண ிபக்கு.
2. தரிறரற்ளனஞரின் றழ்த்பரண்டிளண ிரிக்.
3. பல்ன பல்ன ந ன்னும் சறறுளின் ளக்ருத்ள ரநரல் சுருக்ற ழுது.
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    4 திப்பபண்  திப்பபண் 20 

ததர்வு எண் –  
துடணப்பாைம் 

1. னரன் வ்ரறு ணம் றருந்றணரன் ன்தளண ிபக்கு.
2. சட்ட ளள் குநறத்து ட்டுள ழுது.
3. அன்நரட ரழ்ில் தன்தடும் சட்டங்ள் குநறத்துக் ட்டுள ழுது.
4. குநறப்ன ள.

1. நுர்கரர் தரதுரப்னச் சட்டம்
2. ல் அநறனேம் உரிளச் சட்டம்
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வகுப்பு 10 – அ /ஆ / இ/ ஈ   நாள் -         ....... 
ாணவர் பபர் -    2 திப்பபண்  திப்பபண் 15 

ததர்வு எண் - 

1. கர் அளணர் ர் அருந்ரன்
கண பசய்பரழு னரன்  -  அிளச் சுட்டி ிபக்கு.

2. பசரல்லு பசரல்னறற் தனுளட பசரல்னற்
பசரல்னறல் தணினரச் பசரல்  -  அிளச் சுட்டி ிபக்கு.

3. படும்னணலுள் பல்லும் னளன அடும்னணனறன்
ீங்றன் அளணப் திந.  -  அிளச் சுட்டி ிபக்கு.
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