I PUC MODEL QUESTION PAPER-2022
TAMIL -(04)
Time : 3 Hours 15 Minutes

Max.Marks : 100

[ Total No of Questions : 70 ]
மாணவர்களின் கவனத்திற்கு :

1. கையெழுத்து யெளிவாைவும் அழைாைவும்
இருக்ை வவண்டும்.

2. வினாத்ொளில் யைாடுக்ைப்பட்டுள்ள வினா
எண்ைகள சரிொை எழுெ வவண்டும்.

3. ைட்டுகை ஒரு பக்ை அளவில் இருக்ை
வவண்டும்

பகுதி - ஒன்று
I.

எவவயேனும் பத்து வினாக்களுக்கு ஓரிரு வரிகளில் விவை எழுதுக:
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1. ஒன்றாைவும் பலவாைவும் இருப்பவன் ொர்?

2. அன்புகைெ யெஞ்சங்ைள் எவ்வாறு ைலந்ென?

3. சிங்ைம் பசிெினால் துன்புற்றாலும் எகெத் ெின்னாது?
4. ைண்ணைிெின் யென்னகைக்குத் வொற்றது எது?

5. ைவிஞர் பாைெிொசன் எந்ெ ெனிெகைப் பார்த்து சிரிப்வபாம் என்று
கூறுைிறார்?

6. ொட்டுப்புறப் பாைலில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள இட்லிெின் ெிறத்கெ
எழுதுை:

7. ெெிழ்ொட்டில் ைாளத்ெி ெகலெில் வொன்றிெ வவைனின் யபெர் என்ன?
8. ெிலங்ைள் எந்ெ முகறெில் அளக்ைப்பட்ைன?

9. யபண் ெிருெணத்ெிற்குப்
யசய்ைிறாள்?

பிறகு எவற்கறயெல்லாம் ெிொைம்

10. ஐவைாப்பிெ அயெரிக்ை ொடுைளில் ைால்

ெகைைகள எங்கு

வளர்க்ைக்கூைாது?

11. பழங் ைன்னைத்ெில் எம்யொழிச் யசாற்ைள் ெிகுந்து
ைாணப்படுைின்றன?

12. யசங்வைாைன் யசவ்வாகழக் ைன்கற
13. சிவப்புத்

யொப்பிகெத்

எவ்வாறு வளர்த்து வந்ொன்?

ெட்டி ெின்ற ஆசாெி ொர்?

14. யைௌரிப் பாட்டி எப்வபாது ைண்ணெர்ந்ொள்?
15. வசெகலெப்பனுக்குப்

பிைொனொைப்

பட்ைது எது?

பகுதி - இரண்டு
அ.

எவவயேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று
வாக்கிேங்களில் விவை எழுதுக:
16. ெெிழ் யொழி எப்படித்
பாைெிொர்?
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துலங்ைி சுைை வவண்டும் என்ைிறார்

17. அெிெொன் யெடுொன் அஞ்சிெின் அழகும் வலிகெயும் எத்ெகைெது?
18. விருந்ெினகை எவ்வாறு சிறப்பிக்ை வவண்டும் என்று ஆசாைக்வைாகவ
கூறுைிறது?

19. ‘ெவனான்ெண ீெம்’ சிறு குறிப்பு எழுதுை::

20. எத்ெகைெ ெனிெருக்கு என்றும் இன்பம் ைிகைக்கும்?
21. புெிெ அகல வச்சில்
ீ
எகவயெகவ ெிெந்துச்
ஆ.

யசன்றன?

எவவயேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று
வாக்கிேங்களில் விவை எழுதுக:

22. ெளிெிலார்

குறித்துக்
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குறிப்பு வகைை?

23. யவள்ளிக்ைிழகெ விளக்கு கவத்ெ வெைத்ெில் யபான் ெகைகெ
யவளிெில் யைாடுக்ைலாொ?

என்று கூறிெ கவெீைருக்கு ெகை

விொபாரி கூறிெவற்கற எழுதுை?

24. யபண்கணப் பற்றிெ இலக்ைிெ ெெிப்பீட்டில் இைாஜம் ைிருஷ்ணன் ென்
ஆெங்ைொை யவளிெிடும் ைருத்து ொது?

25. லண்ைன் பத்ெிரிக்கைைளின் அட்கைப் பைங்ைள் பற்றிக்
ஆசிரிெர் கூறுவனவற்கற எழுதுை:

ைட்டுகை

26. உலைத்கெ ஒரு ொணெச்
கூறுவது ொது?

இ.

சாகலவொடு ஒப்பிட்டு பசவண்ணர்

எவவயேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று
வாக்கிேங்களில் விவை எழுதுக :
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27. பாசக்ைெிற்கறப் பற்றி ெருொெி கூறிெகெ எழுதுை:
28. வொட்டி

ெனக்குத்ொவன வபசிக் யைாண்ைது என்ன?

29. அழுது அலுத்துத்

தூங்ைிவிட்ை குழந்கெைகளப் பார்த்ெதும்

யசங்வைாைன் அகைந்ெ துன்பத்கெ எழுதுை:

30. வைீ சிங்ைத்ெின் ெண்பன் எகெப் பார்த்து என்ன யசால்லிக் யைாண்டு
ஓடினான்?

31. யைௌரிப் பாட்டி இைவு முழுவதும் ொர் ொகையெல்லாம் ெிகனத்துப்
யபருமூச்சு விட்டுக்யைாண்டிருந்ொள்?

பகுதி - மூன்று
அ.

எவவயேனும் இரண்டிற்கு இைம் சுட்டிப் பபாருள் விளக்கம் எழுதுக:
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32. “உலைின்விகள

யபாருயளல்லாம் உெிக்ைின்ற ொடு

ஒன்யொழிலும் வாணிைமும் ஓங்ைிெசீர்

33. “ொவெ,

ைண்ணினும் ைடுங் ைாெலவள:

ொடு!’’

எந்கெயும் ெிலன் உறப் யபறா அன்!”

34. “ ெறத்ெிற்கும் அஃவெ துகண!”
35. ‘’அன்வறா? அகறவர்,
ீ
புண்வணா?

அய்வொ!

புைழின் ைண்வண!’’

அதுவும்

36. ‘’வலிெவொர் உள்ளம் யைாண்ைார்
வாழ்வெில் யபருகெ ைண்ைார்’’

ஆ.

ஏயதனும் ஒன்றிற்கு இைம் சுட்டிப் பபாருள் விளக்கம் எழுதுக:
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37. “அப்பா!

இன்று இைவு உன் ஊருக்குச்

ைங்கை ஆற்கறக் ைைப்பெற்குப்

யசன்று ொகளக்

ைாகலெில்

பைகுைள் யைாண்டு வருை!”

38. “ெைாபாைெம் யபண்ெிகல வொக்ைில் ஆய்வு யசய்வெற்கு அரிெ
ைாரிெொகும்!”

39. ‘’ெெக்கு அவசாைத் தூண் வபால அதுவவ அந்ெ ொட்டின் சின்னொைக்
ைருெப்படுைிறது’’

இ.

ஏயதனும் ஒன்றிற்கு இைம் சுட்டி பபாருள் விளக்கம் எழுதுக:

1X3=3

40. ‘’எகழ

சாப்பிட்ைாலும் பிைசாெம் ொவன!”

41. ‘’ஐொ வைசிங்ைொக்கும்
ீ
என்வறன்!”

42. ‘’இந்ெக் ைாலத்துப் பிள்களைளுக்கு சினிொகவத் ெவிை வவறு ஒன்றும்
யெரிொது!

பகுதி - நான்கு
அ. எவவயேனும் மூன்றிற்கு ஐந்து அல்லது ஆறு வாக்கிேங்களில்
விவை

எழுதுக:

3X5=15

43. இகறவனின் இெல்புைளாைத்
ொகவ?

ொயுொனவர் யெரிவித்துள்ளகெ

44. இைவுக்குறிெில் சந்ெிக்ை முற்பட்ை ெகலவகன ெறுத்து

வொழி

ெகலவனுக்குக் கூறிெொை அகெந்ெ ைபிலர் பாைல் ைருத்ெிகன
எழுதுை:

45. அன்புகைகெெின்
விவரித்துள்ளார்?

சிறப்பிகனத்

46. ‘’ைண்ணம்ொ என் குழந்கெ’’

ெிருவள்ளுவர் எவ்வாறு

என்ற பாைலில் ைவி சுப்பிைெணிெ

பாைெிொர் கூறியுள்ளவற்கற எழுதுை:

47. ‘’ைனவுைள் + ைற்பகனைள் =

ைாைிெங்ைள் எனும்

ைவிஞர் ெீ ைா கூறும் ைருத்துக்ைகளத்

48. ‘சட்ைம்’

புதுக்ைவிகெெில்

யொகுத்து எழுதுை

என்ற ைவிகெெில் ைவிஞர் கவைமுத்து கூறும் ைருத்துைகளத்

யொகுத்து எழுதுை?

ஆ.

எவவயேனும் இரண்டிற்கு ஐந்து அல்லது ஆறு வாக்கிேங்களில்

விவை எழுதுக:
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49. ைாளத்ெி ெகலெில் அெர்ந்ெ ஈசனுக்கு ஆளாைக்
கூறிெ ைருத்துக்ைகள எழுதுை :

50. குடிெைசு பத்ெிரிக்கைக்

ைருெிெ பட்டினத்ொர்

ைட்சிகெச் வசர்ந்ெவர்ைகளப் பற்றிக்

கூறிெவற்கற எழுதுை
51. உலைத்ெிவலவெ அழைிெ பகுெி என்று ைட்டுகை ஆசிரிெர் கூறும்
இைத்ெின் சிறப்பம்சங்ைகள விவரித்து எழுதுை?

52. பசவண்ணரின் ைவி ெனத்கெக் குறிப்பிடுை

இ. எவதயேனும் இரண்டிற்கு ஐந்து அல்லது ஆறு வாக்கிேங்களில் விவை
எழுதுக:
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53. ‘உன்கன என்ன யசய்ைிவறன் பார்! ! என்று உறுெிக் யைாண்டு எழுந்து
எெகன பார்த்து ெருொெி யசான்னவற்கற எழுதுை?

54. ‘’யசவ்வாகழகெக்

ைண்டு யசங்வைாைன் சந்வொஷம் அகைவெற்ைான

ைாைணங்ைகள விவரித்து எழுதுை

55. ‘யுைசந்ெி’

சிறுைகெ கூறும் சமூைக்

ைருத்துக்ைகள எழுதுை:

56. ெருெைள் வார்த்கெைளால் வசெகலெப்பன் அகைந்ெ துன்பத்கெ
விவரித்து எழுதுை:

பகுதி - ஐந்து
அ.

கீ ழ்காணும் பாைலின் பபாருவள எழுதி அணிவே விளக்குக:
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57. ‘’யசம்புலப் யபெல் ெீர் வபால

அன்புகை யெஞ்சம் ொங்ைலந் ெனவவ’’
அல்லது

58. என்பி லெகன யவெில்வபாலக் ைாயுவெ
அன்பி லெகன அறம்

ஆ.

எவவயேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விவை எழுதுக:
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59. ைீ ழ்வரும் யொைர்ைளில் எழுத்துப் பிகழைகளத் ெிருத்ெி எழுதுை:
உலவன்

பெிற்ளுக்கு ென்ன ீர் பாய்ச்சினான்.

ொனவன் அலைாை ஓவிெம் ெிட்டினான்
60. வசர்த்து எழுதுை:
புன்

அன்பு

+

+

ைண்ெீர்

உற்று

61. பிரித்யெழுதுை:

முத்ெெிட்ைால்

ைகெையளல்லாம்

62. எெிர்ச்யசால் எழுதுை:
குனிந்து

யவள்கள

X

X

63. ைீ ழ்வரும் யொைர்ைகள வாக்ைிெத்ெில் அகெத்து எழுதுை:
குடி பிறப்பாளர்
ொளாண்கெ

64. வைாடிட்ை இைங்ைகள ெிைப்புை
ெீருக்கு

—----------

வானிற்கு

—--------

அலங்ைாைம்

அலங்ைாைம்

பகுதி - ஆறு
அ.

கீ ழ்வருவனவற்றுள் ஏயதனும் ஒன்று பற்றிக் கட்டுவர வவரக:
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65. பாைெிொசனின் ெெிழ்ப்பற்று

குறித்துக் ைட்டுகை எழுதுை

66. சிக்ைனவெ சீைான வாழ்கவத்

ெரும் என்பது குறித்து ைட்டுகை

எழுதுை
67. இகச ெம் வாழ்வின் எல்லா ெிகலைளிலும் பெணிப்பது உண்கெ
என்பது பற்றி ைட்டுகை ஒன்று எழுதுை:

ஆ.

கீ ழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏயதனும் ஒன்றிற்கு விவை எழுதுக:

1X5=5

68. உங்ைள் பகுெிெில் நூலைம் அகெத்துத்
விண்ணப்பக்

ைடிெம் எழுதுை:

69. ெீ ைண்டு ைளித்ெ அறிவிெல் ைண்ைாட்சிப்
ைடிெம் எழுதுை:

70. ‘’அைசன் அன்று யைால்வான்,

ெை வவண்டி, ஒரு
பற்றித் வொழிக்கு

ஒரு

யெய்வம் ெின்று யைால்லும்’’ என்றப்

பழயொழிகெ விளக்ைி வாக்ைிெத்ெில் அகெத்து எழுதுை:

