MARKING SCHEME FOR
SAMPLE

QUESTION PAPER -2020-2021 [ X STD – TAMIL ]

பத்தாம்வகுப்பு

மதிப்பெண் வழங்கு முறை

-1

மாதிரி வினாத்தாள் - 2020-2021

மமாத்த மதிப்மபண்கள் : 80

X –STD

தமிழ் - TAMIL

maximum marks: 80

பகுதி -அ[SECTION A] 40 MARKS

பலவுள்மதரிவு வினாக்களுக்ககற்ற விடைஇருப்பின் முழு
மதிப்மபண் வழங்குக

1.அ.பின்வரும்பகுதிடைப்படித்து,மகாடுக்கப்பட்ை பலவுள்மதரிவு
வினாக்களுக்ககற்ற விடை எழுதுக.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

5x1=5

ஆ) மக்கள்பண்பபோடுவோழபவண்டும்
இ)சோன்ப ோர்
ஈ) முத்து

இ)சோன் ோண்மம
இ)சோன் ோண்மம

(அல்லது)

ஆ. பின்வரும்பகுதிடைப்படித்து,மகாடுக்கப்பட்ை

பலவுள்மதரிவுமெய் வினாக்களுக்ககற்ற விடை எழுதுக.
i. இ) தென்னிந்ெியோவில்
ii. இ) பிப்பிரின்

iii. ஈ) பசிமயத்தூண்டும்.
iv. ஆ) மவட்டமின் ‘சி’
v. இ) அல்கலோய்டு

2.பின்வரும்பகுெிமயப்படித்துக்தகோடுக்கப்பட்டபலவுள்மதரிவுமெய்வினோ
க்களுக்குஏற் விமடஎழுதுக.
5x1=5
i.
இ .4000
ii.
அ .போகிஸ்ெோனில்
iii.
அ ஸ்தபயின்,பபோர்ச்சுக்கல்
iv.
அ. தடல்லி பெசிய அருங்கோட்சியகத்ெில்
v.
ஆ .1930-களில்
(அல்லது)

ஆ.பின்வரும்பகுெிமயப்படித்து,தகோடுக்கப்பட்டபலவுள்மதரிவுமெய்வி
னோக்களுக்பகற் விமடஎழுதுக .
i. இ .இருங்பகோபவள்
ii. இ .பவளிர் பரம்பமர
iii. ஈ .மமசூர் அருபக உள்ள துவோரகோ
iv. ஆ .மமசூர்
v .பழந்ெமிழ்ப் தபயர்
3. ொன்றுதருக
i.

(எடவகைனும் நான்கனுக்கு மட்டும்)

( 4 )

ஆ. தகடுப்பதூஉம்

ii . ஈ.முத்துப்பல்

iii. அ.படித்ெோன்

iv. இ) படித்ெோன்போரி
v. ஆ) அடி

4. கூறிைவாறு மெய்க(எடவகைனும் நான்கனுக்கு மட்டும்)

(4)

i. இ. தசய் பணி

ii. ஆ. பகடு
iii

ஈ. ெமல வலித்ெது

iv. அ. அல்

v) அ. வோள்பவந்ெர்

5. இலக்கணக் குறிப்பு எழுதுக. (எடவகைனும் நான்கனுக்கு மட்டும்)
(4)

i. இ.உரிச்தசோல்தெோடர்
ii. ஆ. ெிமணவழு

iii.அ. முெனிமலத்தெோழிற்தபயர்
iv ஆ. இடவழு

v.ஆ.ஒற் ளதபமட
6.நிரப்புக(அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடைைளி)
i. (அ) ஏழு

ii. எழுத்துகள் நீண்டுஒலித்ெல்
iii.

இ) எட்டு

iv. (ஆ) பகுப்பு

(4x1=4)

7..பின்வரும்தசய்யுட்பகுெிமயப்படித்துஅெமனத்தெோடர்ந்துவரும்
பல்விமடவினோக்களுக்குஉரியவிமடகமளஎழுதுக:- 5x1=5
i. அ) முல்மலப்போட்டு

ii. ஆ) நப்பூெனோர்

iii. (இ) முதுதபண்டிர் ெமலவியிடம்
iv.

(ஆ) கோர்கோலம் , மோமல

v. (அ)பெோள்,

(

,

8. பின்வரும் பகுதிடைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ை
பலவுள்மதரிவுமெய்
i.
ii.
iii.
iv.
v.

வினாக்களுக்கு ஏற்ற விடை எழுதுக. 5x1=5

ஆ)விருந்ெினமரஉபசரிக்க
இ) விருந்ெினமரப் பபோற் முடியோெமெ எண்ணி
விருந்தும் ஈமகயும் தசய்ெனர்
அ) பமோப்பக் குமழயும் அனிச்சம்
இ) மலர்

9.பின்வரும்மனப்போடக்கு ட்போக்கமளச்சரியோனசீர்களோல்நிரப்புக 4X1=4
ெிறழயற்ை முழுறமயான விறைகளுக்கு முழு மதிப்பெண்

வழங்குக

i. பண்எண்ணோம் போடற்கிமய பின்ப ல் கண்எண்ணோம்
கண்பணோட்டம் இல்லோெகண்.

ii. பல்லோர்பமகதகோளலின்பத்ெடுத்ெெீமமத்பெ
நல்லோர்_ தெோடர்மகவிடல்

iii. முயற்சிெிருவிமனஆக்கும்முயற் ின்மம
இன்மம புகுத்ெிவிடும்

iv .எப்தபோருள்எத்ென்மமத்ெோயினும்அப்தபோருள்
தமய்ப்தபோருள் கோண்பது

அ ிவு

பகுதி-ஆ

SECTION – B

MARKS – [40]

10. பின்வரும் மெய்யுள் வினாக்களுக்குச் சுருக்கமான
விடைைளி.

2x3=6

ெிறழயற்ை முழுறமயான விறைகளுக்கு முழு மதிப்பெண்

வழங்குக

11.எடவகைனும் மூன்றுஉடரநடைவினாக்களுக்கு விடைைளி. 3x4=12
ெிறழயற்ை முழுறமயான விறைகளுக்கு முழு மதிப்பெண்

வழங்குக

12. ஏபெனும்ஒன்று பற் ி ஒரு பக்க அளவில்
கட்டுமர எழுதுக

துமணப்போடக்
1x7=7

முன்னுரை- 1 மதிப்பெண்

துரைத் தரைப்புகளுடன் கூடிய பெொருளுரை-5 மதிப்பெண்
முடிவுரை – 1 மதிப்பெண்

13.பின்வரும் கோட்சிமயக் கண்டு கவினு

வமரக

(3)

முப்ெது ப ாற்களுக்குக் குறையாத வருணறனயும்( 5 பதாைர்கள்)
தறைப்பும் இருப்ெின் முழு மதிப்பெண் வழங்குக .
ஐந்து

பதாைர்கள்- 2½

தறைப்பு-½

14. ஏகதனும்ஒருகடிதம்எழுதுக
I.

அலுவல் முரைக் கடிதம்
1. அனுப்புநர் 2. பெறுநர்
3. விளி

½

-½

-½

4. பொருள்

-½

6. முடிப்பு

-½

5. உள்ளைக்கம் -2½
7. இடம்,தததி

½

8. உறைமமல் முகவரி-½

1x6=6

II.

நட்பு/உைவு முரைக் கடிதம்
1. இடம்,தததி

2. விளி

½

-½

3. நைம் மகட்ைல்-

4. உள்ளைக்கம் -3½
5. முடிப்பு

-½

-½

6. உறைமமல் முகவரி-½
III.

மின்னஞ்சல்கடிெம்
1. அனுப்புநர் 2. பெறுநர்

½

-½

3. தததி

½

5. பொருள்

-½

7. முடிப்பு

-½

4. விளி

-½

6. உள்ளைக்கம் -3
8.

உறைமமல் முகவரி இதில் இைம் பெைாது.
15. பின்வருவனவற்றுள்எகதனும்ஒருபகுதிைின்குறிப்புகடளக்
மகாண்டு
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