
MARKING SCHEME  
FOR  

      XII-STD SAMPLE QUESTION PAPER -2021 -2022 
 

மதிப்பெண் வழங்கு முறை  தமிழ் 
மாதிரி வினாத்தாள் – 2021 - 22 

வகுப்பு: ென்னிரண்டு      மமாத்த மதிப்மெண்கள்:40 
(XII-STD) 106           Maximum marks : 40 
தமிழ்         கால அளவு : 90 நிமிடம் 
TAMIL                    ெருவம் -1     Time Allowed :90 Minuts 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

குைிப்பு : இவ்வினாத்தாளில் 50 வினாக்கள் உள்ளன. 

         40 வினாக்களுக்கு மட்டும் விறடயளிக்கவும் 

       அறனத்து வினாக்களும் ஒரு மதிப்பெண்றைத் தாங்கியன. 

ெகுதி -அ ( Section-A) 

ெடித்தல்( Reading comprehension) 

 
I. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் பலவுள் 
ததரிவு  வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது        4x1=4             

 
1. ஈ) புரகயும், இடியும் 
2. இ) சொம்பிைொ  
3. அ) 5,50,000 கன மீட்ைர்   
4. ஆ)சுற்றுலொ வைர்ச்சி  
 

II. பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைத்  ததொைர்ந்து வரும் பலவுள் 
ததரிவு  வினொக்களுக்கு உரிை விரைகரை எழுது         4x1=4             
                                                                                                              

5. இ) பித்த சுரம்   
6. அ) 3 வயதுக்குக் கீழ்  
7. ஆ) 60 மி.லி.வரர  
8. ஈ) பப்பொைி 



ெகுதி ஆ ( Section-B ) 

இலக்கணப்ெகுதி  ( Grammar) 

 
III. ெிழை நீக்கித் திருத்தப்ெட்ட மதாடர் எதுமவனக் கண்டறிந்து 

எழுதுக (எழவயேனும் நான்கு மட்டும்)                  4x1=4                      
 
9.   ஆ) நொமம ஆற்றிக்தகொள்ைொத துன்பத்ரத நொள் ஆற்றிவிடும். 
 
 
10. அ) அழுகின்ற குழந்ரதக்கு வாரழப்பழம் காட்டி 
      நிறுத்தினான் 
   
11. இ) கங்ரகயில் முழுகினாலும் காக்ரக அன்னமாகுமா? 
 
12. ஈ) வயலில் கரை பறிப்பது உழவனுக்குக் ரகவந்த கரல. 
 
13. ஆ) வலிந்து பிறதமொழிைில் மபசுதல் தொய்தமொழிப் 
 

      பற்றின்ரம ஆகும் 
 
14. ஈ) தபொருள் உணர்வுக்கு ஏற்ப மசர்த்தும் பிரித்தும்  
      படிக்கவும் 

 
 

 
 
IV. வல்லின மமய்ேிட்டுத் திருத்திய மதாடர் எதுமவனக் 

கண்டறிந்து எழுதுக. (எழவயேனும் நான்கு மட்டும்)  
                                                    4x1=4  

15. ஆ)தரிசு நிலங்களுக்குப் பைன் மைங்கரைப் பரிசொய்த் தருமவொம் 
 

16. இ)தவந்தைச் தசடிகைின் மமல் மின்னிடும் தங்கப் பூக்கள் 
                                           

                          
17.   ஈ) திருக்மகொைில் நந்தவனத்திற்குக் மகொரத பூப்பறிக்கச்  

     தசன்றொள் 
 
18. ஆ) எனக்குத் தமிழொசிரிைர் பத்துப்பொட்டு எட்டுத்ததொரக கற்றுத் 

       தந்தொர் 



    
 
 

19.  ஆ) நிலரவப் பிடித்துச் சில கரறகள் துரைத்துக் குறுமுறுவல்  
    பதித்த முகம் 
. 

20. அ) அறியாப் பிள்ரை சசய்த பிரழயால் தீராத்துன்பம் 
அரைந்தான் 
 

V. ெின்வரும் இலக்கைப் பொருண்றமகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு 
எழுதுக   (எழவயேனும் நான்கு மட்டும்)           4x1=4   
                                         

21. தசய்தி வொக்கிைம் 
ஆ)  தமிழ் ததொன்ரமைொன தமொழி 

 
22. இ)  இைங்மகொவடிகள் மசைநொட்டில் பிறந்த மபொதும் ஒருரமப்பொடு 

பற்றி மபசினொர். 
. 

 
23.  அ) ததன்சமாழி நன்றாகக் கற்றாள் 

 
24.  இ) மணிமமகரல சொத்தனொைொல் பரைக்கப்பட்ைது. 

 
25.  ஈ) கற்பித்தல் ஆசிரிைர் ததொழில் 

 
26.  ஆ) வொனம் மின்னிைது; இடி இடித்தது; மரழ தபய்தது. 

 
ெகுதி-இ  ( Section- C) 

இலக்கியம் (Literature) 

 
VI. ெின்வரும் பெய்யுறளப் ெடித்து அதழனத் மதாடர்ந்து 

வரும்ெலவுள் மதரிவு  வினாக்களுக்கு  விழடேளி:    5x1=5                         
 

27. ஈ) தண்டிைலங்கொைம்,. 
 

28.  ஈ)அணி  
 

29.  இ) தபொருள் மவற்றுரமைணி     
 

30.  ஆ) தமிழும் கதிைவனும் 



 
31. இ)மநரிரச தவண்பொ  

 
 
 
. 

VII. ெின்வரும்உழைநழடப் ெத்திழேப் ெடித்து அதழனத் 
மதாடர்ந்து வரும் ெலவுள் பதரிவு வினாக்களுக்கு  
விழடேளி:                                        5×1=5  

 
  
32. .ஆ)புவி தவப்பத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவது 

    
33. .இ) 2009     
34. அ) 50 நொடுகள்     

 
35. ஆ) சீனொ, அதமரிக்கொ, ைஷ்ைொ, ஜப்பொன்,இந்திைொ 
 
36. அ) உலகின் இைற்ரகச் சமநிரல 
    
 
VIII. ெின்வரும் ெலவுள் மதரிவுமெய் ( உறரநறட) வினாக்களுக்கு 

விழடேளி.  
(எழவயேனும் ஐந்து  மட்டும்)                             5x1=5 
 

37. அ)அதன் நரை   
 
38. அ) ஒரு தசொல்     
 
39.   ஈ) இைல்பு வழக்கில் இருந்து பிறழ்ந்து  வருவது 

                                                                                      
40. அ) மைவிட் கிங்    

                  
41. அ) 2005 டிசம்பர் 23   

  
42. ஆ) ததொல்கொப்பிைம்  

 
43. ஈ) தமொழி 
 
IX. ெின்வரும் ெலவுள் மதரிவுமெய் (துறைப்ொட ) 

வினாக்களுக்கு விறட எழுதுக 



 (எழவயேனும் ஐந்து  மட்டும்)                            5x1=5 
                                                                                      

44.  இ) தமலிைொருக்கு இைங்கி அவர்கரை நமக்கு நிகைொகச் தசய்வது 
 
45. ஆ)  19 ஜூரல 1915 
 
46. இ )  தரலகள்     
 
47. ஆ) மண்டிக்கிைக்கும் மபய்ச்தசடிகரை அரித்து எறிவது 
      
48.  ஈ) ஒரு சக்கரைக் குழி நிலம் கூை இல்ரல 
 
49. ஈ) புதிை உண்ரம 

 
50. இ) வைவனொறு  

 

விடைகள் சரியாக இருப்பின் மதிப்பபண் ஒன்று வீதம் 

40 மதிப்பபண்கள் முழுடமயாக வழங்கலாம்  

   
__________________________________ 

 


