
MARKING SCHEME FOR [XII SQP 1 TAMIL] 

SAMPLE  QUESTION PAPER -2020-2021 [ XII STD – TAMIL ] 
மதிப்பெண் வழங்கு முறை 

மாதிரி வினாத்தாள் - 2020-2021 
ென்னிரண்டாம்வகுப்பு             மமாத்த மதிப்மெண்கள் : 80 
  XII –STD                                      maximum marks: 80                                
                                தமிழ் - TAMIL                                                    
                          ெகுதி -அ[SECTION A] 40 MARKS 
 
ெலவுள்மதரிவு வினாக்களுக்ககற்ற விடடஇருப்ெின் முழு 
மதிப்மெண் வழங்குக 

1. அ. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் 
வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது   5x1=5 
I. இ) பிச்சொவைத்தில்  
II. ஆ) பதினொறு   
III. இ) ததொழுநநொய், ஆஸ்துமொரவ  
IV. அ) தில்ரை  
V. இ) 6 கிநைொ மீட்ைர்  
     
                  ( அல்லது) 

 
ஆ. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் 
வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது       
 
I. ஆ) இைொஜஸ்தொன்  
II. இ) இைொநமசுவைம்    
III. அ) 1998     
IV. இ) பொைத ைத்னொ  
V. ஆ) சிதம்பைம்     
 

2. அ.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் 
வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது       5x1=5 

 
I. இ) வியர்வவ மணம்    
II. ஆ) நெதர்லாந்து ொட்டினர்   



III. இ)  மூன்று மடங்கு  
IV. அ)  ந ாசு பிடிக்கும் நபாறி வை உருவாக் லாம் . 
V. ஆ) மலலரியா  ிருமி தாங் ிய ந ாசு   
                      ( அல்லது ) 

 
ஆ.ெின்வரும் ெத்திடைப் ெடித்து அதடனத் மதாடர்ந்து 
வரும் ெலவுள் பதரிவு வினாக்களுக்கு  விடடைளி: 
                                                       

I. (அ) மாதவன் ொயர்  
II.  (அ) 2003  
III. (அ) பி.எஸ்.எல்.வி 
IV. (அ)  டவுள்  
V. (அ) 2009-இல் 

 
1. ெிடழ நீக்கித் திருத்தப்ெட்ட மதாடர் எதுமவனக் 

கண்டறிந்து எழுதுக    [ ஐந்து மட்டும் ]       . 5x1=5                       
 

I. இ) கைப்பொரை ந ாண்டு மவலெிலப் பொரைரைப் பிைந்தனர்  
 

II.  ஆ)இவறவனின்,  பதமலர் ள் வழுத்துவார் எல்லா 
ெலங் ளும் நபறுவார்  
 

III. அ) தூது இலக் ியம் சிற்றிலக் ிய வவ  ைில் பு ழ் நபற்ற  
    ஒன்று  

IV. .ஆ)  ல்வி  ற்பது ெமது  டவம  
 

V. .ஈ) வயலில்  வை பறிப்பது உழவனுக்குக் வ வந்த  வல. 
 

VI. இ)   ிணற்றில் தண்ணரீ் நபரு ியது   
 
2. வல்லின மமய்ைிட்டுத் திருத்திய மதாடர் எதுமவனக் 

கண்டறிந்து எழுதுக  [ ஐந்து மட்டும் ]              5x1=5                                           
 
I. .அ) குரவவக் கூத்திற்கு வந்து குழுமிய நபண் லை 

ல ளுங் ள் 
II. ஈ) குமணன் தமிழுக்குத் தவலவயத் தர முன்வந்தான். 

 



III.   ஆ) ெிலவவப் பிடித்துச் சில  ரை ள் துவடத்துக் 
குறுமுறுவல் பதித்த மு ம் 
 

IV. இ) வதத் திங் ைில் நபாங் வலக் ந ாண்டாடுவது தமிழர் 
வழக் ம். 

 
V. அ) எள்ளுச் நசடியிலல நவள்வைப் பூ பூத்தது  
 
VI.  ஈ) பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்நதாவ யும் சங் ப் பனுவல் ள் 

 
3. எடுத்துக்காட்டு எழுதுக  [ஐந்தனுக்கு மட்டும்]  5x1=5                   

 
I. ஆ)  அஞ்சுவது அன்று ஆண்ரம 
II. இ)  பொைதிைொர் தமிழகத்தில் பிைந்த நபொதும் ஒருரமப்பொடு 

பற்ைி நபசினொர். 
III. ஈ நொமக்கல் கவிஞர் தன்வைைொறு எழுதினொர்.  
IV.  அ) ொன் ென்றா க்  வத ள் எழுதுலவன் 
V.  ஆ) திருக்குைைில் வொழ்க்ரக உண்ரமகள் பை    

தசொல்ைப்பட்டுள்ைன. . 
VI. இ)  உைகிற்கு உண்பித்த பின் உண். 
 

4. ெின்வரும் பெய்யுறைப் ெடித்து அதடனத் மதாடர்ந்து 
வரும் வினாக்களுக்கு  விடடைளி:            (5x1=5)               

  
 

I. ஆ)தநடுநல்வொரை .  
 

II.  ஆ)வொரக    
 

III.   ஆ) பொண்டிைன் தநடுஞ்தசழிைன்  
 

IV.   ஈ) ,பசுக்கள்,  
 

V. ஆ) தவள்ைம்  



. 
5. ெின்வரும் ெத்திடைப் ெடித்து அதடனத் மதாடர்ந்துவரும் 

ெலவுள் பதரிவு வினாக்களுக்கு  விடடைளி.     (5x1=5)               
 
I. ஆ)வைைொற்றுக்குமுந்ரதை கொைம் 
II. இ)குடிைம், அத்திைம்பொக்கம்  
III. அ) மல்ைிைர்பொ’   
IV. ஈ) தகொற்ைரைைொற்றுப் படுரக 
V. ஆ)முதைொம் மநகந்திை வர்மன் 

 
6. வழுவற்ை  ததொைரைத் நதர்வு தசய்து எழுதுக. 

                                                 (5x1=5)                             
I. இ) கம்ப ைொமொைணத்ரத எழுதிைவர் கம்பர் ஆவொர் 

 
II.  ஆ) கண்கள் பைபைதவன்று துடிக்கின்ைன 

 
III. ஆ) தவட்கமில்ைொமல் கட்சி    தொவிட்ைொன் 
      
IV. ஆ) நீங்கள் தசொல்வன ஏற்ைதல்ை 
 
V. இ) கொட்டில் குைில் கூவிைது மைில் அகவிைது 

 

 
 

 
 

ெகுதி –ஆ (section:B )(40 மதிப்மெண்கள்) (40 marks) 
 

                                                                 
7. ெின்வரும் பெய்யுள் வினாக்களில் எடவகைனும் 

இரண்டனுக்குச்   சுருக்கமான விடடைளி.  [ 2×3= 6 ] 
 
ெிறழயற்ை முழுறமயான விறடகளுக்கு முழு   

மதிப்பெண்  வழங்குக 
                                                                   



 
8. ெின்வரும் உறைநறட வினாக்களில் எடவகைனும் 

மூன்ைனுக்கு விடடைளி.                         3x4=12 
 

         ெிறழயற்ை முழுறமயான விறடகளுக்கு முழு  
         மதிப்பெண்  வழங்குக 

                                                                                                                     
 

9. ஏததனும் ஒன்று குைித்து துறைப்ொடக் கட்டுறை 
எழுதுக                                         1x7=7                

 
     முன்னுரை- 1 மதிப்தபண் 
     துரணத் தரைப்புகளுைன் கூடிை தபொருளுரை-5மதிப்தபண் 
     முடிவுரை – 1 மதிப்தபண் 
 

 
10. ெின்வரும் தடலப்புகளில் ஒன்று ெற்றிக் கடிதம் 

வடரக.                       1×6=6   
                                            

I. அலுவல் முரைக் கடிதம் 
1. அனுப்புநர் -  ½ 
2. பெறுநர்      -½ 
3. விைி         -½ 
4. பொருள்     -½ 
5. உள்ைடக்கம் -2½ 
6. முடிப்பு      -½ 
7. இைம்,நததி  ½ 
8. உறைதமல் முகவரி-½ 

 
II. நட்பு/உைவு முரைக் கடிதம் 

 
1. இைம்,நததி  ½ 
2. விைி         -½ 
3. நலம் தகட்டல்-    -½ 
4. உள்ைடக்கம் -3½ 



5. முடிப்பு      -½ 
6. உறைதமல் முகவரி-½ 

                     
11. நநர்கொணல் தசய்க.                         1×3=3 

                                 
    நல்ை நரைநைொடும் பிரழகைற்ை ததொைர்கநைொடும் 
முரைைொக நநர்கொணல் தசய்ைப்பட்டிருப்பின் முழு 
மதிப்தபண் வழங்குக . 
 
 

12.  பின்வரும் தரைப்புகைில் ஒன்று குைித்துக் கட்டுரை 
எழுதுக. 

                                                 1x6=6 
  முன்னுரை- 1 மதிப்தபண் 
  துரணத் தரைப்புகளுைன் கூடிை தபொருளுரை-4மதிப்தபண் 
  முடிவுரை – 1 மதிப்தபண் 

____________ 


