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மாதிரித் திருப்புதல் ததர்வு ஜனவரி 2022 

விருதுநகர் மாவட்டம் 

தமிழ்  வகுப்பு: 12                     மதிப்சபண்கள்: 90                            கால அளவு : 3.00 மணி 

பகுதி – I அனனத்து வினாக்களுக்கும் வினட தருக.      14x1=14 

1. கருத்து 1: இயல்பு வழக்கில், சதாடரனமப்பு என்பது எழுவாய், பயனினல  என்று வருவதத மரபு. 

கருத்து 2: சதாடரனமப்பு, ெங்கப்பாடல்கள் பலவற்றில் பிறழ்ந்து வருகிறது. 

(அ) கருத்து 1 மற்றும் கருத்து 2 ெரி   (ஆ) கருத்து 1 மட்டும் ெரி       

(இ) கருத்து 1 மற்றும் 2 தவறு    (ஈ) கருத்து 2 மட்டும் ெரி 

2. இலக்கியத்னதயும் சமாழினயயும் ஒரு தெரப் தபசுகின்ற இலக்கண நூல் ........................ 

(அ) யாப்சபருங்கலக்காரினக    (ஆ) தண்டியலங்காரம்  

(இ) சதால்காப்பியம்      (ஈ) நன்னூல் 

3. “மின்தனர் தனியாழி சவங்கதிசரான்று ஏனனயது தன்தனர் இலாத தமிழ்” - இவ்வடிகளில் பயின்று 

வந்துள்ள சதானடநயம் 

(அ) அடிதமானன, அடிஎதுனக    (ஆ) சீர்தமானன, சீர்எதுனக  

(இ) அடிஎதுனக, சீர்தமானன    (ஈ) சீர்எதுனக, அடிதமானன 

4.நரம்புகளுக்குள் வீனண மீட்டிக் சகாண்டிருக்கிறது என்று அய்யப்ப மாதவன் குறிப்பிடுவது ........ 

(அ) மனழத்துளிகள்      (ஆ) சூரிய ஒளிக்கதிர்    

(இ) நீர்நினலகள்      (ஈ) மனழதமகங்கள் 

5. சபாருத்தமான வினடனயத் ததர்ந்சதடுக்க. 

(அ) உரினமத்தாகம்       1. பாரசீகக் கவிஞர் 

(ஆ) அஞ்ஞாடி           2. பூமணி 

(இ) ஜலாலுதீன் ரூமி       3. பக்தவச்ெல பாரதி 

(ஈ) தமிழர் குடும்ப முனற    4. ொகித்திய அகாதமி 

(அ) 2, 4, 3, 1       (ஆ) 3, 4, 1, 2     

(இ) 2, 3, 4, 1       (ஈ) 2, 4, 1, 3 

6. “எங்கள் தந்னதயர் நாசடன்ற தபச்சினிதல” - ஒரு  

   ெக்தி பிறக்குது மூச்சினிதல “ - என்னும் பாரதியின் பாடல் சவளிப்படுத்துவது 

(அ) தனிக்குடும்ப முனற     (ஆ) விரிந்த குடும்ப முனற  

(இ) தாய் வழிச் ெமூக முனற    (ஈ) தந்னத வழிச் ெமூக முனற 

7. பினழயான சதாடனரக் கண்டறிக 

(அ) கானளகனளப் பூட்டி வயனல உழுதனர் 

(ஆ) மனலமீது ஏறிக் கல்சவட்டுகனளக் கண்டறிந்தனர் 

(இ) கானளயில் பூத்த மல்லினக மனம் வீசியது. 

(ஈ) சநற்பயிர்கள் மனழநீரில் மூழ்கின. 

8. தமிழில் தினணப்பாகுபாடு ------------------ அடிப்பனடயில் பகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

(அ) சபாருட்குறிப்பு      (ஆ) சொற்குறிப்பு    

(இ) சதாடர்க்குறிப்பு      (ஈ) எழுத்துக்குறிப்பு 

9. சபாருள் குழப்பமின்றி எழுதுவதற்குரிய காரணங்களுள் சபாருந்துவனதத் ததர்க. 

(அ) ததனவயான இடங்களில் இனடசவளி விடாமல் எழுதுதல் 
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(ஆ) நிறுத்தற்குறிகனள உரிய இடங்களில் இட்டு எழுதுதல் 

(இ) ததனவயற்ற இடங்களில் இனடசவளி விட்டு எழுதுதல் 

(ஈ) வல்லின சமய்கனளத் ததனவயான இடங்களில் இடாமல் எழுதுதல்  

10. கடலின் சபரியது 

(அ) உற்ற காலத்தில் செய்த உதவி   (ஆ) பயன் ஆராயாமல் ஒருவர் செய்த உதவி 

(இ) தினணயளவு செய்த உதவி 

11. னவயகமும் வானகமும் ஆற்றலரிது - எதற்கு? 

(அ) செய்யாமல் செய்த உதவி   (ஆ) பயன் தூக்கார் செய்த உதவி 

(இ) தினனத்துனண நன்றி    (ஈ) காலத்தினால் செய்த நன்றி 

12. திருக்குறளில் சபாருளதிகாரத்திலுள்ள குறட்பாக்களின் எண்ணிக்னக  

(அ) 70       (ஆ) 38    

(இ) 700       (ஈ) 250 

13. “தாழ்கடல் ” - இலக்கணக்குறிப்புத் தருக. 

(அ). இனடக்குனற      (ஆ) வினனத்சதானக   

(இ) சதாழிற்சபயர்               (ஈ) பண்புத்சதானக 

14. “சவங்கதிர்“ - புணர்ச்சி விதினயத் ததர்ந்சதடுக்க.  

(அ). உயிர்வரின் உக்குறள் சமய்விட்தடாடும். 

(ஆ) உடல்தமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தப  

(இ) இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்முன் கெதப மிகும் 

(ஈ) ஈறுதபாதல், முன்னின்ற சமய்திரிதல் 

பகுதி II 

பிரிவு - 1 

எனவதயனும் மூன்றனுக்கு வினட தருக        3x2=6 

15. கவிஞர் சிற்பி எவற்னற வியந்து பாட, தமிழின் துனண தவண்டும் என்கிறார்? 

16. ‘நகரம் பட்னட தீட்டிய சவள்னள னவரமாகிறது-” விளக்கம் தருக. 

17. நினலயானம குறித்து ெவரி உனரக்கும் கருத்து யாது? 

18. செல்வம் இருப்பதற்கான வழியாக வள்ளுவம் உனரப்பன யானவ? 

பிரிவு - 2 

எனவதயனும் இரண்டனுக்கு வினட தருக       2x2=4 

19. நனட அழகியல் பற்றித் சதால்காப்பியம் கூறும் கருத்னதக் குறிப்பிடுக. 

20. புக்கில், தன்மனன - சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 

21. ெங்ககாலத்தில் தாய்வழிச் ெமூகமுனறயில் சபண்கள் சபற்றிருந்த உரினமகள் யானவ? 

பிரிவு -3 

எனவதயனும் ஏழனுக்கு வினட தருக        7x2=14 

22. உவனமத்சதாடனர சொற்சறாடர்களில் அனமத்து எழுதுக. 

அச்ொணி இல்லாத ததர்தபால 

23. கனலச்சொற்களுக்குரிய தமிழ்ச்சொற்கள் தருக. 

1. Bibliography 

2. Metro Train 

24. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. (ஏததனும் ஒன்றனுக்கு மட்டும்) 
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அ. விளங்கி     

ஆ. சபாலிந்தான் 

25. ஏததனும் ஒன்றனுக்குப் புணர்ச்சி விதி தருக. 

       அ. அருங்கானம்    

ஆ. செல்லிடத்து 

26. வல்லின சமய்கனள இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக. 

        மாணவர்கள் சபற்தறார்கனள தமது நண்பர்களாக பாவித்து நட்புக் சகாள்ள தவண்டும். தமது இன்ப 

துன்பங்கனள சபற்தறார்களுடன் பகிர்ந்துக் சகாள்ள தவண்டும். 

27. சபாருத்தமான தவற்றுனம உருபுகனளச் தெர்த்து முனறயான சதாடர்களாக ஆக்குக. 

  அனனவர் அன்பு அனழத்தவன் துன்பம் தர யார் மனம் வரும். 

28.மயங்சகாலிச் சொற்கனள ஒதர சதாடரில் அனமத்து எழுதுக. 

அனல - அனள - அனழ 

29. தமிழில் பினழயின்றி எழுதுவதற்கு தமற்சகாள்ள தவண்டிய முயற்சிகள் யானவ? 

30. திருவளர்ச் செல்வன், திருவளர் செல்வன் - இவற்றில் ெரியான சதாடர் எது?  

அதற்கான இலக்கண விதி யாது? 

பகுதி III 

பிரிவு - 1 

எனவதயனும் இரண்டனுக்கு வினட தருக       2x4=8 

31. “செம்பரித் மனலதமட்டில் தனலனயச் ொய்ப்பான் செந்நிறத்துப் பூக்காடாம் வானசமல்லாம்” சதாடர்  

சவளிப்படுத்தும் காட்சி நயத்னத விளக்குக. 

32.“வருபவர் எவராயினும்  

      நன்றி செலுத்து” - இடஞ்சுட்டிப் சபாருள் விளக்குக. 

33. குகதனாடு ஐவராகி, வீடணதனாடு எழுவரான நிகழ்வுகனளச் சுட்டிக் காட்டுக. 

34. இல்வாழ்க்னக சிறப்புற அறசநறிதயாடு வாழ்தலின் முக்கியத்துவத்னத வள்ளுவர் வழி நின்று 

விளக்குக. 

பிரிவு - 2 

எனவதயனும் இரண்டனுக்கு வினட தருக       2x4=8 

35. ெங்கப் பாடல்களில் ஒலிக்தகாலம் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பண்பாகும் - விளக்குக. 

36. பண்னடய விரிந்த குடும்பத்தின் சதாடர்ச்சிதய இன்னறய கூட்டுக்குடும்பம் - விளக்கம் தருக. 

37. தாயும் தந்னதயும் பணிக்குச் செல்லும் இன்னறய சூழலில் குடும்ப உறுப்பினர் என்ற முனறயில் 

நீங்கள் குடும்பத்துக்குச் செய்யும் உதவிகள் யானவ? 

38. கனல முழுனம என்பனத விளக்குக. 

பகுதி - IV 

எனவதயனும் மூன்றனுக்கு வினட தருக.        3x4=12 

39. நிரல்நினற அணி  

(அல்லது)  

ஏகததெ உருவக அணினயச் ொன்றுடன் விளக்குக. 
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40. இலக்கிய நயம் பாராட்டுக. பாடனலப் படித்து, னமயக் கருத்துடன் ஏற்புனடய மூன்று நயங்கனள 

எழுதுக. 

“ சவட்டி யடிக்குது மின்னல் - கடல் 

    வீரத் தினரசகாண்டு விண்னண யிடிக்குது 

  சகாட்டி யிடிக்குது தமகம் - கூ 

    கூசவன்று விண்னணக் குனடயுது காற்று 

  ெட்டச்ெட ெட்டச்ெட டட்டா - என்று 

    தாளங்கள் சகாட்டிக் கனனக்குது வானம் 

  எட்டுத்தினெயும் இடிய - மனழ 

    எங்ஙனம் வந்ததடா தம்பி வீரா! 

41. பின்வரும் பழசமாழினய வாழ்க்னக நிகழ்வில் அனமத்து எழுதுக. 

    எறும்பு ஊரக் கல்லும் ததயும்   

(அல்லது)   

தினன வினதத்தவன் தினன அறுப்பான் 

42. உங்கள் “கனவு ஆசிரியர் குறித்து கட்டுனர எழுதுக. 

43. இயற்னக (அல்லது) நாடு என்ற தனலப்பில் கவினத எழுதுக. 

பகுதி - V 

இரு பக்கங்களுக்கு மிகாமல் வினட தருக.       3x6=18 

44. ‘சினத்னதக் காத்தால் வாழ்க்னக தமம்படும் ‘ இக்கூற்னற முப்பால் வழி விரித்துனரக்க.     

(அல்லது) 

தமிழின் சீரிளனமத் திறம் வியந்து கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் கூறுவனவற்னறத் சதாகுத்து 

எழுதுக. 

45. கவினதயின் நனடனயக் கட்டனமக்கும் அழகியல் கூறுகனள எடுத்துக்காட்டி விளக்குக. 

(அல்லது) 

குடும்பம் என்னும் சிறிய அனமப்பிலிருந்தத மனித ெமூகம் என்னும் பரந்த அனமப்பு 

கட்டனமக்கப்படுகிறது - எவ்வாறு? விளக்குக. 

46.பாரதியின் கடிதம் வாயிலாக நீங்கள் அறிந்து சகாண்ட சமாழிப்பற்று, ெமூகப்பற்று ஆகியவற்னற 

விவரிக்க. 

(அல்லது) 

“உரினமத்தாகம்” கனதயில் ெதகாதரர்கள் இருவரும் ஒன்றினணயாமல் இருந்திருந்தால்…… 

கனதனயத் சதாடர்ந்து எழுதி முடிக்க. 

பகுதி - VI 

47 அடிபிறழாமல் எழுதுக.           4+2=6 

அ. “துன்பு உளது” எனத் சதாடங்கும் கம்பராமாயணப்பாடனல எழுதுக. 

ஆ. “மிகும்” என முடியும் குறனள அடிபிறழாமல் எழுதுக. 

வினாத்தாள் தயாரிப்பு 

திரு.இரா.இராஜதெகர்,  

முதுகனலத் தமிழாசிரியர், அரசு தமல்நினலப்பள்ளி, ந.சுப்னபயாபுரம், விருதுநகர் மாவட்டம்.  

 

தமிழ்த்துகள் 
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