MARKING SCHEME FOR
SAMPLE

QUESTION PAPER -2022-2023 [ X STD – TAMIL ]
மதிப்பெண் வழங்கு முறை
மாதிரி வினாத்தாள் - 2022-2023

பத்தாம்வகுப்பு

மமாத்த மதிப்மபண்கள் : 80

X –STD

maximum marks: 80
தமிழ் - TAMIL
பகுதி -அ[SECTION A]

பலவுள்மதரிவு வினாக்களுக்ககற்ற விடைஇருப்பின் முழு
மதிப்மபண் வழங்குக
I.

.அ.பின்வரும்பகுதிடைப்படித்து,மகாடுக்கப்பட்ை பலவுள்மதரிவு
வினாக்களுக்ககற்ற விடை எழுதுக.

5x1=5

1. ஆ) மபாய்டக
2. ஈ) கபரூரணி
3. இ) மபாய்டகைார்
4. அ) திருவல்லிக்ககணி
5.

ஆ) மடு
(அல்லது)

ஆ. பின்வரும்பகுதிடைப்படித்து,மகாடுக்கப்பட்ை
பலவுள்மதரிவுமெய் வினாக்களுக்ககற்ற விடை எழுதுக.
1. ஈ. பிறமமாழிகளின் மரபு
2. ஆ. மபாய்ம்டமயும் வஞ்ெடனயும்
3.

அ. மனம்

4.

இ. மனத்தூய்டம

5. ஆ. ெிந்தடன

II.

அ.பின்வரும் பகுதியைப் படித்துக் ககொடுக்கப்பட்ட பலவுள்
மதரிவுமெய் வினொக்களுக்கு ஏற்றவியடஎழுதுக.

5x1=5

1. ஆ. 21தீவுகள்
2. அ. கைல் வளங்கள்
3. இ. மெகிழிக் கழிவுகளால்
4. ஈ. சுழிகைாடிகள்
5. அ. ெீச்ெல்

(அல்லது)
ஆ.பின்வரும்பகுதியைப்படித்து,ககொடுக்கப்பட்டபலவுள்மதரிவுமெய்வி
னொக்களுக்ககற்றவியடஎழுதுக .
1. இ) நிறைய உறைத்தும் பயன் கிறைக்காததால்
2.

ஈ) இம்மூன்டறயும் பின்பற்றினால்

3.

ஆ) சுழிைம்

4.
5.

இ) முகத்டதக் கழுவ

ஈ) விழிப்புைனும், திட்ைமிட்ை
முைற்ெியுைனும்

III.

ொன்றுதருக

இருந்தால்.

(எடவகைனும் ொன்கனுக்கு மட்டும்)

1. அ.படித்தான்
2.

இ.ஆஅளிய

3. ஆ. தங்டக வந்தான்
4.
5.

இ) படித்தான் பாரி
ஆ) அன்பும் அைனும் உறைத்தாயின் இல் வாை் க்றகப்

( 4 )

பண்பும் பயனும் அது

IV.

கூறிைவாறு மெய்க(எடவகைனும் ொன்கனுக்கு மட்டும்) (4)
1. (இ) வடு
ீ
2.

ஈ. தடல வலித்தது

3. அ. அல்
4.

ஆ. புவிமன்னர்

5.

ஆ. எட்டு

V.

இலக்கணக் குறிப்பு எழுதுக. (எடவகைனும் ொன்கனுக்கு
மட்டும்)

(4)

1. இ. உரிச்மொல் மதாைர்
2. ஈ.திடண வழுவடமதி
3. ஈ). மூன்ைாம் வவற்றுறமத்பதாறை
4. ஆ.ஒற்றளமபடை
5. ஆ)
VI.

முல்டல ெிலக்கைவுள்

ெிரப்புக(அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடைைளி)
1. ஆ. வினா எதிர்வினாதல்
2. ஆ.கால வழுவடமதி
3.

இ)மருதம் ,மெய்தல்

4.

இ) விடனத்மதாடக

(4x1=4)

VII.

.பின்வரும் கெய்யுட் பகுதியைப் படித்து அதயனத்
கதொடர்ந்துவரும் பல்வியட வினொக்களுக்கு உரிைவியடகயை
எழுதுக:-

5x1=5

1. ஆ)மறைெடுைடாம்
2. (ஆ) 583
3. (ஈ) அவ ாை மரங்ைள்
4. ஆ) நன்னன்
5. அ)திறனச்வ ாறு

,

VIII. பின்வரும் பகுதிடைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ை
பலவுள்மதரிவுமெய்

வினாக்களுக்கு ஏற்ற விடை எழுதுக.
5x1=5

1. இ)காற்று
2. ஆ) ஆக்ஸிஜன்
3. அ) காற்டறப் பைன்படுத்தி மின்னாற்றடல உருவாக்கும் கபாது
4. ஈ) புதுமமாழி
5. ஆ) முதலாம்
IX.

.பின்வரும் குறட்பொக்கயைச் ெரிைொன ெீர்கைொல் நிரப்புக 4X1=4

ெிறழயற்ை முழுறமயான விறடைளுக்கு முழு மதிப்பெண்
வழங்குை
1.

அருறம உறடத்பதன் ை ாவாறம வவண்டும்
....பெருறம........ முயற் ி தரும்
.

2.

உைைத்வதா படாட்ட ஒழுைல் ெைைற்றும்
. ைல்ைார்........... அைிவிைா தார்.

3.

குன்வைைி யாறனப்வொர் ைண்டற்ைால் தன்றைத்பதான்
றுண்டாைச் ப ய்வான் விறன

4.

எப்மபாருள்எத்தன்டமத்தாைினும்அப்மபாருள்
மமய்ப்மபாருள் காண்பது

அறிவு
பகுதி-ஆ
SECTION – B

X.

பின்வரும் மெய்யுள் வினாக்களுக்குச் சுருக்கமான

விடைைளி.

2x3=6

ெிறழயற்ை முழுறமயான விறடைளுக்கு முழு மதிப்பெண்
வழங்குை
XI.

.எடவகைனும் மூன்றுஉடரெடைவினாக்களுக்கு விடைைளி.
3x4=12

ெிறழயற்ை முழுறமயான விறடைளுக்கு முழு மதிப்பெண்
வழங்குை
XII.

ஏகதனும்ஒன்று பற்றி ஒரு பக்க அைவில்

துயைப்பொடக்

கட்டுயர எழுதுக
1x7=7
முன்னுரை- 1 மதிப்பெண்
துரைத் தரைப்புகளுடன் கூடிய பெொருளுரை-5 மதிப்பெண்
முடிவுரை – 1 மதிப்பெண்
XIII.

அ.பின்வரும் கொட்ெியைக் கண்டு கவினுற வயரக

(3)

முப்ெது ப ாற்ைளுக்குக் குறையாத வருணறனயும் ( 5 பதாடர்ைள் )
தறைப்பும் இருப்ெின் முழு மதிப்பெண் வழங்குை .
ஐந்து

பதாடர்ைள்- 2½
தறைப்பு-½

XIII.ஆ.ொர்றவத்திைன் ொதிக்ைப்ெட்ட மாற்றுத்திைனாளி
மாணவர்ைள் மட்டும் எழுத வவண்டிய வினா.
ெின்வரும் ெழபமாழிைறளத் பதாடரில் அறமத்து எழுதுை.
பொருள் பொருத்தமுடன் தவைின்ைி பதாடரில் அறமத்து
எழுதியிருப்ெின் ெழபமாழி ஒவ்பவான்ைிற்கும் ஒன்ைறர
மதிப்பெண் வதம்
ீ
3 மதிப்பெண் வழங்குை.

I.

ஏகதனும்ஒருகடிதம்எழுதுக

1. அலுவல் முரைக் கடிதம்
2. அனுப்புநர் -

½

3. பெறுநர்

-½

4. விளி

-½

5. பொருள்

-½

6. உள்ளடக்ைம் -2½
7. முடிப்பு
8. இடம்,தததி

-½
½

9. உறைவமல் முைவரி-½
2.

நட்பு/உைவு முரைக் கடிதம்
1. இடம்,தததி

½

1x6=6

2. விளி

-½

3. நைம் வைட்டல்-

-½

4. உள்ளடக்ைம் -3½
5. முடிப்பு

-½

6. உறைவமல் முைவரி-½
II.

பின்வருவனவற்றுள்எகதனும்ஒருபகுதிைின்குறிப்புகடளக்

மகாண்டு

jiy¥ò

கட்டுடர
1/

1/

K‹Diu -

1x6=6

2

2
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f£Liu ãiHÆ‹¿ mikíkhÆ‹ 6 kâ¥bg©fŸ tH§fyh«
bkh¤j kâ¥bg©fŸ 80 tH§Fலாம்

