ாதிரி லினாத்தாள் - 2016-17
MODEL QUESTION PAPER -2016-17
பன்னிண்டாம் லகுப்பு

மாத்த திப்மபண்கள் :100

[ XII –STD ]

Maximum marks: 100

திழ்

காய அரவு;3 ணி

TAMIL
Time Allowed: 3 hours
…………………………………………………………………………………………………
பகுதி –அ (section:A )

( 50 திப்மபண்கள் )
( 50 marks)

1.(அ) கீ ழ்வருவனவற்றுள் எரலயனும் ஐந்து மதாடர்கரில் உள்ர
பிரறகரரத் திருத்தி எழுதுக.

5 x 1=5

I.

பூப்பது ந்தன பூக்கள்;புன்னகக மந்தன இதல்கள்

II.

கல்யிில் பல் கதத்ததும் பால் ஒழுகும்

III.

ஆயம் ததாலுலது சாயவும் நண்று.

IV.

தலல்யிப் பனி கயின் ீ துராவுவலாம் என்மார் பாதி.

V.

ாடு இகயத்தாலும் தகாம்பு இகரக்காது என்பது பயதாறி.

VI.

பிடிலாதம் பிடித்தலண் தாண் பிடித்த பலுக்கு
பன்றுகால் என்பான்.

VII.

லகரில் ாட்டி லாகயீ ன் தப்பிது

ஆ. கீ ழ்வருவனவற்றுள் எரலயனும் ஐந்து மதாடர்கரர
லல்யின மய்ிட்டுத் திருத்துக .

5 x1=5

I.

நழமனின்ி னிர் யாடினது;நக்கள் ணநின்ி தயித்தர்.

II.

யா ழய காணா கண்கள் ஓடா குதிழப கண்டதுண்டா?.

III.

ஆடி திங்கள் ததடி ார்த்து யிழத யிழதத்தனர்

IV.

பருத்தி காய் பமிக்க லிடிற்காகய புமப்பட்டு தசன்மான்.

V.

ீ திழப கடல் ஓபத்தில் ித்தம் தயம்செய் குநரி எல்ழ.

VI.

எப்படி தசய்தாலும் இப்படிதசய் என்று தசப்பிபடி இருக்கிமான்,.

VII.

நம்க பார்த்து உயகம் நல்யகத கற்று தகாள்ர வலண்டும்

இ. கீ ழ்வருவனவற்றுள் எரலயனும் ஐந்து மதாடர்கரரக்
கூமிலாறு ாற்மி எழுதுக..
I.

5 x1=5

கரிகாயன் காலிரிின் குறுக்வக கல்யகைகக் கட்டுலித்தான்

[தன் யிழனாக நாற்றுக]

II.

ம்ினாண்டார் ம்ி

ததயாபப்திகங்கழத் சதாகுத்தார்

[ ியிழனாக நாற்றுக ]
III.

ஒழுக்கம் நிக்க நிதர்கள் அழயபாலும் ாபாட்டப்டுயர்.
[செய்யிழயாக்கினநாக

IV.

நாற்றுக ]

யள்ார் யாடின னிழபக் கண்டு யாடிார். [சாருள் நாாநல்

எதிர்நழனாக்குக]
V.

ாடு பன்த தயண்டும்; ாட்டு நக்கள் ஒற்றுழநயுடன்

இருக்க தயண்டும் .[கழய யாக்கினநாக நாற்று]
VI.

ஆெிரினர் நாணயிடம் ,”ாழ ீ நீ ண்டும் யா உக்குப் ாடம்

டத்துகிதன்” என்ார்.
VII.

[அனற்கூற்ாக்குக]

ிக்கூழம யிரும்ாத குமந்ழதகள் இல்ழ[ சாருள் நாாநல்
உடன்ாட்டுத் சதாடபாக்குக]

2

(அ ) .பின்லரும் பத்திரப் படித்து அதன் அடிிற் காணும்

லினாக்களுக்கு லிரடரி.
சினிாலில்

ட்டுல்ய,

5 x 2 = 10
நிஜத்திலும்

கலயவாணர்

எப்வபாதுவ

சிரித்த பகாக இருப்பார் . சிரிக்கச் சிரிக்கப் வபசுலார் . லாய்லிட்டுச்
சிரிக்க கலத்தவதாடு , னம் ததாட்டுச் சிந்திக்கவும் கலத்த வகத
அலர்.

கைக்கில்யால் சம்பாதித்தகதப் வபாயவல

,

துன்பப்படுகிமலர்களுக்கு கைக்குப் பார்க்கால் அள்ரித் தந்த லள்ரல்.
.
தபரி பங்கரா , ஆவமழு கார்கள் , ஏார தசாத்துகள் என்று தசறிப்பாக
லாழ்ந்தாலும்,

லருகிமலர்களுக்தகல்யாம் லாரிக் தகாடுத்வத ககைசி

நாட்கரில் தபரும் துன்பத்திற்கு ஆரானது அலர் குடும்பம் . ஒரு நாள் ,
லட்டு
ீ
ாடிில் நண்பர்களுைன் வபசிக் தகாண்டிருந்தார்
அலர் கனலி தும்

ாடிக்கு லந்து

வபாடுலதற்காக லந்திருக்கிமார்கள் ’

,

‘இந்தத் துன்பத்திலும் இலர் இப்படிச் சிரிக்கிமாவ
தசான்வன?
தசான்னிவ,

தும்,

‘நம் காக ஏயம்

என்மார் கலகயபைன் .

வகட்ைவுைன் ககயலாைர் லாய்லிட்டுச் சிரித்தார்
வலதகனப்பை...

அப்வபாது

அம்ாகலப் பார்த்து ,

.

இகதக்

நண்பர்கவரா,
’

என்று

‘நீ அன்னிக்கு என்ன

உங்க காக ஒரு னுசனும் லாங்க ாட்ைான்னு
இப்பப் பார்த்திா ,

அந்தக் காக ஏயத்துய எடுக்க

எத்தகன வபர் லந்திருக்கிமாங்கன்னு

’

சிரித்தார்.
அந்தக் காயகட்ைத்தில் ஒருபகம

, ,

என்று தசால்யி ீ ண்டும்

‘தும்...உனக்காக

நிகம

தலச்சுட்டுப் வபாவமன்’ என்று ககயலாைர் தசான்னார் . அகதக் வகட்ை
தும்

‘தசாத்துபத்து ஒண்ணும் இல்யாதப்வபா ,

இப்படி தசால்மாவ ’

என்று வாசிக்க , ‘நிகம கைன்ககர தலச்சுட்டுப் வபாவமவன , அகதச்
தசான்வனன்’

என்று அப்வபாதும் குகமாத சிரிப்வபாடு

தசால்ய

கயங்கிப் வபானார் தும்.

...

உைல்நயம் குன்மி ருத்துலகனில் ககயலாைர் இருந்த
லாழ்நாரின் ககைசி நாட்கரில்கூை தனது லள்ரல் தன்ககபம்
லாாச் சிரிக்க கலப்பகதபம் ககலிைாவய இருந்தார்

.

நயம்

கககப் பிடித்துப் பார்த்தார்

,

லிசாரிக்க லந்த அமிஞர் அண்ைா , ‘ைாக்ைர் என்ன தசான்னார் ?’ என்று
வகட்க,

‘ைாக்ைர் லந்தார்

ககலிட்டுலிட்ைார்’
அப்பாவலா,

,

என்மார் அப்பா .

‘பதற்மப்பைாதீங்க,

தசான்வனன்’ என்று சிரித்தார்.

இகதக் வகட்டு

அண்ைா பதம ,

பிடித்த ககக லிட்டுலிட்ைார்னு

.
I. ககயலாைர் பண்பு குமித்து எழுதுக.

II. எகதக் வகட்டு ககயலாைர் லாய்லிட்டு சிரித்தார்?

III. எகத நிகம கலச்சுட்டுப் வபாவமன் என்று கலயவாணர்
கூமினார்?

IV. லாழ்நாரின் ககைசி நாட்கரில்கூை லாா சிரிக்க கலத்தார்லிரக்குக.

V. இப்பத்திியிருந்து நீ அமிந்தகத எழுதுக.
(ஆ ). பபருநகங்கரில் காற்று ாசலைவது குமித்து ாசு
கட்டுப்பாட்டு ஆலணல நநர்காணல் பசய்க.

5

[ அல்யது ]
பின்லரும் மெய்யுரின் அடிிற் காணும் லினாக்களுக்கு
லிரடரி.
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தப்பால் கல்லிக ஓது-கல்லி
தரும் புகழ்க் கீ டிந்த உயகினில் ஏது?
ப்பில்யா லானம் வபால் ஆகும்-கல்லி
லரில்யா லாழ்க்ககில் பனற்றுப் வபாகும்
அன்வபாடு கைக்கார் வபாற்று-பள்ரி
அமிவுக லாழ்க்ககில் இருளுக்கு ாற்று
கல்யாத க்கரால் லருலவத தீக
தபற்மலர் காதுக்குத் வதனாம்-பிள்கர
வபச்சாரி அமிலாரி என்பதுதானாம்
1. கல்லி லரில்யா லாழ்க்கக எகதப் தபான்மது?
2. லாழ்க்ககின் இருளுக்கு ாற்று எது?
3. அமிலின்க எதனால் நீங்கும்?

4. தீக ாால் நீங்கும் ?
5. தபற்மலர் காதுக்குத் வதன் எது?
3 . கீ ழ்லரும் தரயப்புகரில் ஒன்று பற்மிக் கட்டுர

4.

லரக.

1.

தண்ணர்ீ தநாண்ழந

2.

என் இின தாய்சநாமி

3.

உகம் உண்ண உண்; உடுத்த உடுப்ாய்

பின்லரும் தரயப்புகரில் ஒன்று பற்மிக் கடிதம் லரக.

10

1௦

1 .சாகயககரச் ெீர் செய்ன தயண்டி கடிதம்.
2. வதர்வுக்கு ஆத்தப் படுத்தல் ற்ி ண்னுக்குக் கடிதம்.
[எக்கடிதாினும் உம் பகயரி

.ாரி / .ாழய, 10.ம்பு கர்,

பநக்குடி எனக் தகாள்க ]

பகுதி –ஆ
(section:B )

( 50 திப்மபண்கள் )
( 50 marks)

5 .கீ ழ்லரும் லினாக்கரில் எரலயனும் இண்டனுக்கு
லிரடரி
I.

கலிகத இல்பாக வகய நாட்ைார் கூறுலனவும்
கலாபுரிார் றுப்பும் குமித்தும்

II.

2×10=20

எழுதுக.

தநிழ் நாந்தரின் ஒற்றுழநயும் ஈழகயும் குித்துக் கட்டுழப
எழுதுக.

III.

இல் இகச நாைகம் எனும் பத்திழ் லககக குமித்து
எழுதுக.

IV.

நீதி கூறும் வபாதும் நம்பைக் கூமிலர் திருலள்ளுலர்
என்பகத லிரக்குக.

6.

கீ ழ்லரும் லினாக்கரில் எரலயனும் இண்டனுக்கு

லிரடரி.

2×5= 1௦
i.

வலயன் அன்னத்திைம் கூமி எழுச்சிபககள் னாழய?

ii.

கம்பர் கூறும் இகமலனின் இல்புகள் னாழய ?

iii.

ஈசதான்று என்தன் ல்தயறு சாருள்கள் னாழய?

iv.

.சீகதக அனுன் கண்டு லந்து கூமி தசய்திகள்
ாகல?

7 . கீ ழ்லரும் மெய்யுரின் அடிிற் காணும் லினாக்களுக்கு
லிரடரி.

5

”கதகய வநாக்கி தகயன்; ககினன்
கலகம் தறீ இதநடி திகமஞ்சி லாழ்த்தினான்”

8.

i.

. இவ்யரிகள் இடம் சற் நூல் எது? ஆெிரினர் னார்?

ii.

இவ்யரிகள் னார் கூற்று?

1

iii.

தகயன் னார்?

1

iv.

கதல் என்று கூப்ட்டலர் ார்?

1

v.

ாக லாழ்த்தினான்?

1

’பக்கப்பிள்கர லட்டு
ீ
லிருந்து’ ெிறுகழதழன அதன்

கருப்தபாருளும் சுழயபம் குன்ாநல் சுருக்கி யழபக.
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அல்யது
’கன்’ ெிறுகழதழன அதன் கருப்தபாருளும் சுழயபம்
குன்ாநல் சுருக்கி யழபக.
9 . பூந்ததாட்டச் ொநினார் - இக்ககதநாந்தகப் ற்ி
திமனாய்வு தசய்க.

5

அல்யது
ாயதி -- இக்ககதநாந்தகப் ற்ி திமனாய்வு தசய்க.

1

