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I PU MODEL QUESTION PAPER -1 
FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 

Subject Code : (04)                                 

TAMIL  

Time : 3 Hours 15 Minutes]               [Max.Marks : 100 

 [ Total No of Questions : 50 ] 
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I PU MODEL QUESTION PAPER -2 
FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 

Subject Code : (04)                                 

TAMIL 

Time : 3 Hours 15 Minutes]         [Max.Marks : 100 

 [ Total No of Questions : 50 ] 
 

ணாஞபர்கநின் கபத்டிற்கு :  

1. ககயதழுத்து யடநிபாகவும் 

அனகாகவும் இருக்க வபண்டும். 

 

2. பிாத்டாநில் யகாடுக்கப்ட்டுள்ந 

பிா ண்ககந சரிதாக ழுட 
வபண்டும். 

 

3. கட்டுக எரு க்க அநபில் இருக்க 
வபண்டும்       

 

குடி - என்று 

 

I. ஏரிரு பரிகநில் பிக ழுதுக:           1X10=10 

 

1. கன்ாகி  கடிார் தார்? 
2. சிங்கம் சிதிால் துன்புற்ாலும் கடக் டின்ாது? 

3. கண்ஞகிதின் யணன் கக்குத்  வடாற்து து? 

4. அபர்கள் ஊர் முழுபதும் ப்டி ஊர்ந்து பந்டர்? 
5. டணிழ்ாட்டு காநத்டி ணகதில் வடான்ித வபின் யதர் 

ன்? 
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6. ண்ிிருந்து ாரிசுக்குப் வருந்டில் யசல் த்டக 

ணஞி வம் ஆகும்? 

7. னங்கன்த்டில் ம்யணானிச் யசாற்கள் ணிகுந்து 

காஞப்டுகின்? 

8. ாலு வ்பநவு வம் கபில் ஆழ்ந்டிருந்டான்? 

9. யகௌரிப் ாட்டி டது இந்ட காத்டின் ிகழ்காப்  
ிடிிடிதாக தாகக்  கண்ாள்?   

10. ணகன் வபக யசய்துயகாண்டிருந்ட இத்கட அகபடற்கு 

ணகதப்ன் த்டக கணல் ந்டார்? 
 

குடி - இண்டு 

 

அ. கபவதனும் ான்கு பிாக்களுக்கு இண்டு அல்து மூன்று 

பாக்கிதங்கநில் பிக ழுதுக:     4X2=8 

 

11. டணிழ்யணானி ப்டித் துங்கி, யடாங்கி சு வபண்டும் 

ன்கிார் ாடிதார்? 
12. குிஞ்சித் டிகஞ ற்ி பிநக்கம் ழுதுக: 
13. எழுக்கம் ிகனதாடபர் அகமம் ன்கணகள் தாகப? 

14. புகழும்பு அகந்டார் யருகணகத ணவான்ணஞிதம் 

ஆசிரிதர் ங்ஙம்  கூிமள்நார்? 
15. த்டககத ணிடருக்கு ன்றும் இன்ம் கிகக்கும்?  

 

ஆ. கபவதனும் மூன்று பிாக்களுக்கு இண்டு அல்து மூன்று 

பாக்கிதங்கநில் பிக ழுதுக:    3X2=6                                                                                                     

 

16. சுக்ரீபன் சிந்கட டநர்ந்ட  சூழ்ிககதக்  குிப்ிட்டு 

ழுதுக: 
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17. கபடீகர் இி இம்ணாடிரி யசய்த ணாட்வன் ன்று 

கூிதடற்காக் காஞங்ககந ழுதுக: 
18. யண் ககச்சுகபக்  கட்டுகதாநகப்  ற்ி 

ாம்கிருஷ்ஞன் கூறுபது தாது? 

19. உகத்கட எரு ாஞதச் சாகவதாடு எப்ிட்டு சபண்ஞர் 
கூறுபது தாது? 

         

இ. கபவதனும் மூன்று பிாக்களுக்கு இண்டு அல்து மூன்று 

பாக்கிதங்கநில் பிக ழுதுக :     3X2=6   

 

20. ாசக்கதிற்கப்  ற்ி ணருடாதி கூிதகட  ழுதுக: 
21. யசவ்பாகனகதக்  கண்தும் யசங்வகான் ன் யசய்பான்? 

22. டணிழ் சிிணாக்கநின் டிகர்கவநாடு பீ சிங்கத்கட எப்ிட்டு 

பல்ிக்கண்ஞன் கூறுபகட ழுதுக: 
23. கீடா டது கடிடத்டில் யகௌரி ாட்டிகதப்  ற்ி கூிமள்ந 

கருத்கட ழுதுக: 
 

குடி - மூன்று  

 

அ. கபவதனும் இண்டிற்கு இம் சுட்டிப் யாருள் பிநக்கம் 

ழுதுக:             2X3=6 

 

24. „‟கன்ாகிக் கடிாருக்கு வசடா பாகிக் 
 கடிடிில்  பந்து அருள் கூறும் கருகஞ பிண்வஞ!‟‟ 

       

25. „‟ பண்யாடு புக்க ணஞபாய்த் யடன்ல்!‟‟ 

 

26. „‟அன்று முடல் தாழ்  பாசிப்கட ிறுத்டி பிட்ாள்‟‟!  
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ஆ. வடனும் என்ிற்கு இம் சுட்டிப்  யாருள் பிநக்கம் ழுதுக: 
  1X3=3 

 

27. „‟அப்யண்கள் சூப்யாி யாிக்கப்ட்டு, வகாதில் 

ஞிகநில் ஈடுடுத்டப்ட்ர்‟‟ 
28. „‟ணகாாடம் யண்ிக வாக்கில் ஆய்வு யசய்டற்கு அரித 

காபிதணாகும்.‟‟  

 

இ. வடனும் என்ிற்கு இம் சுட்டி யாருள் பிநக்கம் ழுதுக:  
                1X3=3 

 

29. „‟கன சாப்ிட்ாலும் ிசாடம் டாவ‟‟ 

30. „‟தா பீசிங்கணாக்கும்  ன்வன்‟‟  

 

குடி - ான்கு 

 

அ. கபவதனும் மூன்ிற்கு  ந்து அல்து ஆறு பாக்கிதங்கநில் 

பிக ழுதுக:            3X5=15 

 

31. ாட ாட்டின் சிப்புகநாக டிரு பி க கூிமள்நபற்க 

ழுதுக: 
32. அன்புககணதின் சிப்ிகத்  டிருபள்ளுபர் வ்பாறு 

பிபரித்துள்நார்: 
33. “கண்ஞம்ணா ன் குனந்கட‟‟ ன் ாில் கபிசுப்ிணஞித 

ாடிதார் கூிமள்நபற்க ழுதுக: 
34. „‟சட்ம்‟‟  ன் கபிகடதில் கபிஜர் கபமுத்து கூறும் 

கருத்துக்ககந ழுதுக:  
 

ஆ. கபவதனும் இண்டிற்கு ந்து அல்து ஆறு பாக்கிதங்கநில்  

பிக ழுதுக:            2X5=10 
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35. ன்யன்  காஞங்கநிால் கபடீகர், கக 
வபண்டிதடில்க ன்று கூிார்? 

36. இண்ன் ணாகரின்  யாதுச்சுகாடாம்  ற்ி  ழுதுக:  
37. சபண்ஞர் அயிகத வ்பாறு பிநக்கிமள்நார்? 

 

இ. கடவதனும் இண்டிற்கு ந்து அல்து ஆறு பாக்கிதங்கநில் 

பிக ழுதுக:           2X5=10 

 

38. காய்ச்சால் அபடிப்டும் டன்னுகத குனந்கடகதமம் 

வடாட்டிதின் ணககநமம் எப்ிட்டுப் ார்த்து ாலு 

ண்ஞிதபற்க ழுதுக: 
39. „‟யசவ்பாகன‟‟  சிறுககடதின் மூம் அிஜர் அண்ஞா 

கூறும் சமுடாதக் கருத்துக்ககந ழுதுக: 
40. வசணகதப்ிணிருந்து   தூக்கு வாசிகத ிடுங்கிக் 

யகாண் ிகு அபளுகத ணருணகள் வசிதபற்க ழுதுக:  
 

குடி - ந்து 

 

அ. கீழ்காணும் ாின் யாருகந ழுடி அஞிகத பிநக்குக:      5 

 

41. „‟ன் ஆகசககநப்  
ாகவணல் முகநக்கும் யாருட்ககநப் வால்  

வபகணாக உர்ந்து வாக பிாவட !‟‟ 
 

ஆ. கபவதனும் ான்கு பிாக்களுக்கு ணட்டும் பிக அநிக்க: 
  4X2=8 

 

42. வசர்த்து ழுதுக: 
இடதம்        +       ல்ாம் 

வாய்          +       இன்கண   
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43. ிரித்யடழுதுக: 
கருத்துஞர்ந்து      =   

ன்யன்றும்       =      

 

44. டிர்ச்யசால் ழுதுக: 
இன்ம்          X    

   ல்பன்      X   

 

45. யாருத்துக: 
காநத்டி வபன்       -            ணாகம்  

கங்கக வபன்        -            கம்ர் 
கபிக்கு ாதகர்        -            கண்ஞப்ன்  

அவதாத்டி             -            குகன்  

 

46. கீழ்காணும் யசாற்கநில் உள்ந பழுவுச் யசாற்ககந பிரித்து 

ழுதுக: 
வத்து சாந்டிம் ணாணா வூட்டுக்கு பந்டார். 
படீ் ாய் கத்டிதது.  காட்டில் ரி கத்டிதது.  

 

குடி - ஆறு 

 

அ. கீழ்பருபபற்றுள் வடனும் என்று ற்ிக் கட்டுக பகக: 
  1X5=5 

 

47. தன் டரும் யாழுதுவாக்குகள். 

48. ான் எரு ணருத்துபாக இருந்டால்……. 

 

ஆ. கீழ்க்காணும் பிாக்கநில்   என்ிற்கு பிக ழுதுக:  

  1X5=5 
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49. புத்டகக் கண்காட்சிக்கு யசன்று பந்ட அனுபம் குித்து உன் 

ண்னுக்கு எரு கடிடம் ழுதுக: 
50. „‟உதிர் காப்ான் வடானன்‟‟ -  இப் னயணானிகத பிநக்கி 

பாக்கிதத்டில் அகணத்து ழுதுக:  
 


