
 

MARKING SCHEME FOR 

SAMPLE  QUESTION PAPER -2022-2023 [ XII STD – TAMIL ]   
மதிப்பெண் வழங்கு முறை 

மாதிரி வினாத்தாள் - 2022-2023 
ென்னிரண்டாம்வகுப்பு             மமாத்த மதிப்மெண்கள் : 80 
  XII –STD                                      maximum marks: 80                                
                                தமிழ் - TAMIL                                                    
                          ெகுதி -அ 

I. அ.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதியைப் படித்துக் ககொடுக்கப்பட்ட 
பலவுள் கதரிவு வினொக்களுக்கு வியட தருக. 5x1=5  
                                         

ெலவுள் மதரிவு வினாக்களுக்குச் சரியான  விடட  
இருப்ெின் முழு மதிப்மெண் வழங்குக.                        

1. ஆ) தமிழகக் கயலப்பயடப்புகள் 

2. ஈ)அரசமரபினர் முைற்சி  மற்றும் சமை எழுச்சி 

3. ஆ) ஒன்பது    
4. ஈ) 1300 ஆண்டுகள்  

5. இ) 2000 ஆண்டுகள் 
( அல்லது) 

 ஆ.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதியைப் படித்துக் ககொடுக்கப்பட்ட பலவுள் 
கதரிவு வினொக்களுக்கு வியட தருக.       

1. இ) நொன்கு    
2. ஆ)நநரு கபருமகன்   
3. ஈ) கொந்திைடிகள் 

4. அ) ’நகொகிலொம்பொள் கடிதங்கள்  
5. அ) ஐந்து     

 



II. அ.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதியைப் படித்துக் ககொடுக்கப்பட்ட 
பலவுள் கதரிவுகசய் வினொக்களுக்கு வியட தருக.  

                                                      5x1=5                         
1. கி.மு.2500    
2. ஆ)அண்ணா    
3. இ) இலத்தீன்  
4. ஈ ) களிமண்ணால் 
5. அ) முதல் நூலகர்,         

 
( அல்லது) 

ஆ.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதியைப் படித்து,ககொடுக்கப்பட்ட 
வினொக்களுக்நகற்ற வியட எழுதுக.                                             

1. ஆ.ஊருணி  
2. அ.கசொற்களில்    
3. இ .கண்மொய்   
4. இ.ஏர் உழும் கதொழிலுக்கு 
5. இ.நீரின் சுயவயைக் கூட்ட        

 
 

 
III. பியழ நீக்கித் திருத்தப்பட்ை கதொடர் எதுகவனக் கண்டறிந்து 
 எழுதுக   [ ஐந்து மட்டும் ]                        5x1=5  
                            

1. இ) மிகக் குரைவாகப் பபசுகிைவர் உலகின் மிகச் சிைந்த மனிதர். 
2. ஆ) மனத்தில் கருயண நியறந்தவர் அறம் கசய்கின்றனர் 
3. இ) சிக்கன  வொழ்நவ சீரொன வொழ்வு என்றனர் முன்நனொர்  
4. அ)ஆழ்ந்த வவறுப்பு ஆழமான வவட்டுக் காயத்ரத       

உண்ைாக்குகிைது. 
5. ஈ) கடற்கயரைில் நின்று அயலயை கநடுநநரம் பொர்த்நதன் 



6. ஆ பணப்ரப ரவத்திருக்கும் தந்ரதயர் பிள்ரளகள் பரிரவக் 
காண்பர். 

 
IV. வல்லின கமய்ைிட்டுத் திருத்திய கதொடர் எதுகவனக் கண்டறிந்து 

எழுதுக  [ ஐந்து மட்டும் ]                              5x1=5                            
 

1. இ) பலவற்ரைக் பகளுங்கள்:ஒரு சிலவற்ரைப் பபசுங்கள் 
2. அ) கைடிரயக் கண்ணாடியாலும் மனிதரனப் புகழ்ச்சியாலும் 

ஏமாற்ைலாம். 
3. ஆ)சிற்றுைிர்கள்  நமக்குக் கற்றுத் தரும் பொடம் முைற்சி ஆகும் 
4. இ) உனக்குக் கீநழ உள்ளவர் நகொடி என்பயதச் சிந்தித்துப் பொர். 
5. இ) கருரணரய வற்புறுத்திப் வபை முடியாது அது வானிலிருந்து 

விழும் அமுதத் தாரை. 
6. ஆ) சமுதாயத் கதொண்டர்கள் மக்களுக்குத் கதொண்டு கசய்தனர்  

 
V. எடுத்துக்கொட்டு எழுதுக  [ஐந்தனுக்கு மட்டும்]             5x1=5                               
 

1. இ)  ஐபயா ! இன்றும் வருபமா பசி 
2. ஆ) இளங்பகா சிைந்த கவிஞர்; தமிழகத்ரதச் பசர்ந்தவர்; 

ஒருரமப்பாட்ரை பபசியவர். 
3. அ) நாமக்கல் இைாமலிங்கனார்  விடுதரல வைீர், 
4. அ) குமணன் நன்றொகக் கயதகள் எழுதுவொன் 
5. ஆ) திருக்குைளில் வாழ்க்ரக உண்ரமகள் பல வசால்லப்பட்டுள்ளன.  
6. அ) கரிகாலன் கல்லரண கட்டினான்  

 
VI. பின்வரும் வசய்யுரளப் படித்து அதயனத் கதொடர்ந்து வரும் 

வினொக்களுக்கு  வியடைளி:                       (5x1=5)                     
1. இ)நக்கீைர்  
2. ஆ) கூதிர்ப்பாசரை  
3. இ) குைங்குகள்  



4. ஈ) தனிரம 
5.  ஈ) பைரவகள் 

 
VII. பின்வரும் பத்தியைப் படித்து அதயனத் கதொடர்ந்து வரும் பலவுள் 

வதரிவு வினொக்களுக்கு  வியடைளி:               5×1=5  
                   

1. இ) 4 லட்சம் சதுை ரமல்கள்  
2. ஆ)  பபைாரச  
3. இ) ஆக்ஸிஜன் 
4. ஆ)  30  
5. ஆ) கார்பன் அற்ை ஆற்ைல்  

 
VIII. வழுவற்ை  வதாைரைத் பதர்வு வசய்து எழுதுக.          5x1=5 

          
1. ஆ) பகாவலன் கள்வன் அல்லன் 
2. இ) முறுக்கு தின்ைான் ;பசாறு உண்ைான் 
3. ஆ) சிங்கக் குருரள காட்டில் அரலந்து திரிந்தது. 
4. இ) ஒவ்வவாரு வடீ்டிலும்  நூலகம் உள்ளது 
5. ஆ) திருநிரைவசல்வி  தண்ணரீ் குடித்தாள் 

 
 

ெகுதி –ஆ (section:B ) 
 

                                                                 
IX. ெின்வரும் பெய்யுள் வினாக்களில் எடவயயனும் இரண்டனுக்குச்   

சுருக்கமான விடடயளி.                                  [ 2×3=6] 
 
ெிறழயற்ை முழுறமயான விறைகளுக்கு முழு   மதிப்பெண்  

வழங்குக 
                                                                   



 
X. ெின்வரும் உறைநறை வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்ைனுக்கு 

விடடயளி.                                               3x4=12 
 

         ெிறழயற்ை முழுறமயான விறைகளுக்கு முழு  
         மதிப்பெண்  வழங்குக 

                                                                                                                     
 
XI. ஏததனும் ஒன்று குைித்து துறைப்ொைக் கட்டுறை எழுதுக  

                                                     1x7=7                                                           
 

     முன்னுரை- 1 மதிப்வபண் 
     துரணத் தரலப்புகளுைன் கூடிய வபாருளுரை-5மதிப்வபண் 
     முடிவுரை – 1 மதிப்வபண் 
 

 
XII. ெின்வரும் தடலப்புகளில் ஒன்று ெற்றிக் கடிதம் வடரக.           

                                        1×6=6   
                                            

1. அலுவல் முரைக் கடிதம் 
1. அனுப்புநர் -  ½ 
2. பெறுநர்      -½ 
3. விளி         -½ 
4. பொருள்     -½ 
5. உள்ளைக்கம் -2½ 
6. முடிப்பு      -½ 
7. இைம்,பததி  ½ 
8. உறைதமல் முகவரி-½ 

 
2. நட்பு/உைவு முரைக் கடிதம் 



 
1. இைம்,பததி  ½ 
2. விளி         -½ 
3. நலம் தகட்ைல்-    -½ 
4. உள்ளைக்கம் -3½ 
5. முடிப்பு      -½ 
6. உறைதமல் முகவரி-½ 

                     
XIII. பநர்காணல் வசய்க.                                  1×3=3 

                                 
    நல்ல நரைபயாடும் பிரழகளற்ை வதாைர்கபளாடும் முரையாக 
பநர்காணல் வசய்யப்பட்டிருப்பின் முழு மதிப்வபண் வழங்குக . 

 
XIV. பின்வரும் தரலப்புகளில் ஒன்று குைித்துக் கட்டுரை எழுதுக. 

                                                        1x6=6 
  முன்னுரை- 1 மதிப்வபண் 
  துரணத் தரலப்புகளுைன் கூடிய வபாருளுரை-4மதிப்வபண் 
  முடிவுரை – 1 மதிப்வபண் 

   
 

                ________________________                             
 

                                                  
              


