
                                                ாதிரி லினாத்தாள் - 2017-18 

                                            SAMPLE  QUESTION  PAPER -2017-18 

பன்னிண்டாம் லகுப்பு                                    மாத்த திப்மபண்கள் :100 

[ XII –STD ]                Maximum marks: 100 

  திழ்                                                                                          காய அரவு;3 ணி 
  TAMIL                                                                                             Time Allowed: 3 hours    

…………………………………………………………………………………………………                    

                              பகுதி –அ                             ( 50 திப்மபண்கள் )  

                             (Section:A )                               ( 50 marks) 

1.(அ) கீழ்வருவனவற்றுள் எரலயனும் ஐந்து மதாடர்கரில் உள்ர  

            பிரறகரரத் திருத்தி எழுதுக.                                                 5  x 1=5   

.             
i. தணப்பத பத்ிருக்கும் ந்பர் தில்பனகள் தரிபக் 

காண்தர். 
ii. ிகக் குபாகப் பதசுகிநர் உபகின் ிகச் சிநந் ணிர். 
iii. நணத்தில் கருன ினந்தயர் அபம் செய்கின்ர். 
iv. ெிக்கண யாழ்வய ெீா யாழ்வு என்ர் பன்வார். 
v. ஆள்ந் வறுப்பு ஆாண வட்டுக் காத்ப 

உன்டாக்குகிநது. 
vi. கடள் கனபனில் ின்று அனனன சடுவபம் ார்த்வதன். 
vii.  கானநாடுகள் உவுப் ிக்கு உகந்தனய.                    

 
ஆ. கீழ்வருவனவற்றுள் எரலயனும் ஐந்து  
    மதாடர்கரர லல்யின மய்ிட்டுத் திருத்துக .  5  x1=5                                                           
I. தனற்பந பகளுங்கள்:ஒரு சினற்பந பதசுங்கள்.. 
II. பாசாப எந் வதரில் அபத்ாலும் அது க்க ான் 

வசய்கிநது. 
III. கடிப கண்ாடிாலும் ணிபண புகழ்ச்சிாலும் 

ஏாற்நனாம். 
IV. ெிற்றுனிர்கள்  நக்கு கற்று தரும் ாடம் பனற்ெி ஆகும் 

V. உக்கு கீவம உள்யர் வகாடி என்னத ெிந்தித்து ார். 
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VI. கருபப ற்புறுத்ி வதந முடிாது அது ாணினிருந்து 

ிழும் அமு ாப. 
VII. சமுா சதாண்டர்கள் க்களுக்கு சதாண்டு செய்தர்.   
 
இ. கீழ்வருவனவற்றுள் எரலயனும் ஐந்து மதாடர்கரரக்                            

கூமிலாறு ாற்மி எழுதுக..                      5  x1=5    
                                          

I. ாபணபப் தார்க்க ிரும்தா குந்பகளும் உண் படா? 
[சாருள் நாாநல் உடன்ாட்டுத் சதாடபாக்குக ] 

II. உனகத் வாில் ாற்பநமம் உந்து கற்க பண்டும்.  
 [ ி யினனாக நாற்றுக ]  

III. ார் ாழ்வு யம் ச வயண்டும்; ார் இபபில் 
கற்க பண்டிது அபணத்தும் கற்நிட வயண்டும்.  
[ கனய யாக்கினநாக நாற்றுக] 

IV. ன்ணனம் கருாது உவுதபத்  வய்ம் என்று நக்கள் 
வாற்றுகின்ர். [செனப்ாட்டு யின யாக்கினநாக நாற்றுக ] 

V. கற்கக் கற்க அநிவு பரும் ( திநிபணாக ாற்றுக ) 
VI. உணயின் யாெனக்கும்  வசரிாணத்ிற்கும் வகாத்ல்னி 

னன்டுத்தப்டுகிது .[செய்யினத் சதாடபாக்குக] 
VII. நருத்துயர் வானாினிடம்,”‛ான ீ நீண்டும் யா உக்கு 

நருந்து தருகிவன்”‛ என்ார். [அனற்கூற்ாக்குக] 

 
2  (அ)  பின்லரும் பத்திரப் படித்து அதன் அடிிற் காணும் 

லினாக்களுக்கு லிரடரி.                  5  x 2 =  10                        
 
சிணிாில் ட்டுல்ன , ிஜத்ிலும் கலயவாணர் எப்பதாதுப 
சிரித் முகாக இருப்தார் . சிரிக்கச் சிரிக்கப் பதசுார். ாய்ிட்டுச் 
சிரிக்க பத்பாடு, ணம் வாட்டுச் சிந்ிக்கவும் பத் பப 
அர். கக்கில்னால் சம்தாித்பப் பதானப , 
துன்தப்தடுகிநர்களுக்கு கக்குப் தார்க்கால் அள்பித் ந் 
ள்பல். 
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வதரி தங்கபா , ஆபநழு கார்கள் , ஏாப வசாத்துகள் என்று 
வசிப்தாக ாழ்ந்ாலும் , ருகிநர்களுக்வகல்னாம் ாரிக் 
வகாடுத்ப கபடசி ாட்கபில் வதரும் துன்தத்ிற்கு ஆபாணது 
அர் குடும்தம் . ஒரு ாள் , டீ்டு ாடிில் ண்தர்களுடன் பதசிக் 
வகாண்டிருந்ார் அப்பதாது அர் பணி தும்  ாடிக்கு ந்து , 
‘ம் காப ஏனம் பதாடுற்காக ந்ிருக்கிநார்கள் ’ என்நார் 
கபனமடன். இபக் பகட்டவுடன் கபனார் ாய்ிட்டுச் 
சிரித்ார். ண்தர்கபபா, ‘இந்த் துன்தத்ிலும் இர் இப்தடிச் 
சிரிக்கிநாப’ என்று பபணப்தட... தும் அம்ாபப் தார்த்து, ‘ீ 
அன்ணிக்கு என்ண வசான்பண ? உங்க காப ஒரு னுசனும் ாங்க 
ாட்டான்னு  வசான்ணிப, இப்தப் தார்த்ிா , அந்க் காப 
ஏனத்துன எடுக்க எத்பண பதர் ந்ிருக்கிநாங்கன்னு ’ என்று 
வசால்னி ீண்டும் சிரித்ார். 
 
அந்க் கானகட்டத்ில் ஒருமுபந , ‘தும்...உணக்காக ிபந 
வச்சுட்டுப் பதாபநன் ’ என்று கபனார் வசான்ணார் . அபக் 
பகட்ட தும் ‘வசாத்துதத்து ஒண்ணும் இல்னாப்பதா , இப்தடி 
வசால்நாப’ என்று பாசிக்க , ‘ிபந கடன்கபப வச்சுட்டுப் 
பதாபநபண, அபச் வசான்பணன் ’ என்று அப்பதாதும் குபநா 
சிரிப்பதாடு  வசால்ன... கனங்கிப் பதாணார் தும். 
 
உடல்னம் குன்நி ருத்துபணில் கபனார் இருந் 
ாழ்ாபின் கபடசி ாட்கபில்கூட ணது ள்பல் ன்பபமம் 
ாாச் சிரிக்க பப்தபமம் பகிடாபன இருந்ார் . னம் 
ிசாரிக்க ந் அநிஞர் அண்ா , ‘டாக்டர் என்ண வசான்ணார் ?’ 
என்று பகட்க , ‘டாக்டர் ந்ார் , பகபப் திடித்துப் தார்த்ார் , 
பகிட்டுிட்டார்’ என்நார் அப்தா . இபக் பகட்டு அண்ா தந , 
அப்தாபா, ‘தற்நப்தடாீங்க, திடித் பகப ிட்டுிட்டார்னு 
வசான்பணன்’ என்று சிரித்ார். 

. 
 

I. கபனார் தண்பு குநித்து எழுதுக. 
II. எபக் பகட்டு கபனார் ாய்ிட்டுச் சிரித்ார்? 
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III. எப ிபந பச்சுட்டுப் பதாபநன் என்று கலயவாணர்  

கூநிணார்? 
IV. ாழ்ாபின் கபடசி ாட்கபில்கூட ாாச் சிரிக்க 

பத்ார்- ிபக்குக. 
V. இப்தத்ிினிருந்து ீ அநிந்ப எழுதுக. 

 
(ஆ ) பபருநகங்கரில் காற்று ாசலைவது குமித்து 

   ாசுக்கட்டுப்பாட்டு ஆலணல நநர்காணல் பசய்க.  5    
                   [ அல்யது ] 

 
பின்லரும் மெய்யுரின் அடிிற் காணும் லினாக்களுக்கு 
லிரடரி.                                            

     ‚ாடும் சநாமியும் நதிரு கண்கள் 
              ாம்திம் வாற்ி யணங்கிடு வயாவந 
     யாடும் அன்ிில் வயற்றுனந நந்வத 
            குயிடு வயாவந இந்தினர் என்வ 
     வதடும் சுதந்தபப் னிரின் வயி 
             தூனல் ஒருனநப் ாவட னாகும் 
     ஓடிடும் வயற்றுனந வாவன உரின  
           ஒருனநப் ாவடனும் நாநருந் தாவ‛. 
 

i. ாம் இரு கண்காகப் வாற்த்தக்கது எது?   1 
ii. சுதந்தப் னிருக்கு வயி எது?                1 
iii. வயற்றுனந வாய் எதால் ீங்கும்?          1 
iv. ாம் எனத நத்தல் வயண்டும்?              1 
v. ாடலுக்குத் தனப்சான்று தருக.             1   

 
3 . கீழ்லரும் தரயப்புகரில் ஒன்று பற்மிக் கட்டுர   லரக. 
                                                                      10                 

i.   பீர் வநாண்னந 
ii.   பாற்ந ாழ்ப குபநற்ந வசல்ம் 
iii.   உகம் உண்ண உண்; உடுத்த உடுப்ாய் 
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 4.  பின்லரும் தரயப்புகரில் ஒன்று பற்மிக் கடிதம் லரக.   1௦   

 
i. .சாபனகபபச் ெீர் செய்ன வயண்டிக் கடிதம். 
ii. பர்வுக்கு ஆத்ப்தடுத்ல் ற்ி ண்னுக்குக் கடிதம்.  
  [எக்கடிாினும் உம் பகயரி  .ாரி / .ானய, 
  10.ம்பு கர், பநக்குடி எணக் வகாள்க ] 

                                                                                                                                                  

பகுதி –ஆ         ( 50 திப்மபண்கள் ) 
                                    (section:B )              ( 50 marks)  

 

5. கீழ்லரும் லினாக்கரில் எரலயனும் இண்டனுக்கு 
லிரடரி                                             2×10=20         
I. கிப இல்தாக பபன ாட்டார் கூறுணவும் 

பாபுரிார் றுப்பும் குநித்தும் எழுதுக. 
II. தநிழ் நாந்தரின் ஒற்றுனநயும் ஈனகயும் குித்துக் 

கட்டுனப எழுதுக. 
III. இல் இபச ாடகம் எனும் முத்ிழ் பகப குநித்து 

எழுதுக. 
IV. ீி கூறும் பதாதும் ம்தடக் கூநிர் ிருள்ளுர் 

என்தப ிபக்குக. 
 

6 . கீழ்லரும் மெய்யுரின் அடிிற் காணும் லினாக்களுக்கு            
லிரடரி.                                              5  

    ”பபன பாக்கி பனன்; பகிணன் 
    பகம் ீஇவடி ிபநஞ்சி ாழ்த்ிணான்‛   

i. இவ்யரிகள் இடம் சற் நூல் எது? ஆெிரினர் னார்?  1 
ii. இவ்யரிகள் னார் கூற்று?                     1 
iii. பனன் னார்?                             1 
iv. பல் என்று கூப்ட்டர் ார்?           1 
v. ாப ாழ்த்ிணான்?                       1   

 



…6.. 
(அல்னது ) 

  ”    சதய்யபம் உண்டுசகால் சதய்யபம் உண்டுசகால் 
       னயயாின் தப்ின நன்ின் கூடில் 
       சதய்யபம் உண்டுசகால் ‛ 
i. . இவ்யரிகள் இடம் சற் நூல் எது? ஆெிரினர் னார்? 2 
ii.   இடம் சற் கானத எது?                      1 
iii.   இவ்யரிகள் னார் கூற்று?                        1 
iv.   இவ்யரிகள் எந்தச் சூமில் கூப்ட்டது?         1                      

 
7.  கீழ்லரும் லினாக்கரில் எரலயனும் இண்டனுக்கு     
லிரடரி.                                               2×5= 1௦  

   
i. பனன் அன்ணத்ிடம் கூநி எழுச்சிமபகள் னானய? 
ii. கம்தர் கூறும் இபநணின் இல்புகள் னானய ? 
iii. ஈசதான்று என்தன் ல்வயறு சாருள்கள் னானய? 
iv..சீபப அனுன் கண்டு ந்து கூநி வசய்ிகள் 

ாப?  
                                                                                   

8.   ’மூக்கப்திள்பப டீ்டு ிருந்து’ ெிறுகனதனன அதன் 
கருப்வதாருளும் சுனயமம் குன்ாநல் சுருக்கி யனபக.    10         

 அல்னது 
     ’கன்’ ெிறுகனதனன அதன் கருப்வதாருளும் சுனயமம் 

குன்ாநல் சுருக்கி யனபக. 
 

9 . பூந்வதாட்டச் ொநினார்  - இக்கபநாந்தபப் ற்ி  
     ிநணாய்வு வசய்க.                                      5 
                          அல்னது                        

ானி -- இக்கபநாந்தபப் ற்ி ிநணாய்வு வசய்க.                                      

--------------------------------------------------- 


