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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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43.                                          
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                            : 
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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 ] 
 

நாணயர்கின் கயத்திற்கு :  

1. ககயனழுத்து யதியாகவும் 

அமகாகவும் இருக்க வயண்டும். 

 

2. யிாத்தாில் யகாடுக்கப்ட்டுள் 

யிா ண்கக சரினாக ழுத 
வயண்டும். 

 

3. கட்டுகப எரு க்க அயில் இருக்க 
வயண்டும்  

 

குதி - என்று 

 

I. ஏரிரு யரிகில் யிகை ழுதுக:           1X10=10 

 

1. ண்ணத்திற்கு ட்ைாதயர் னார்?  

2. வதன் நனங்கு ாினும் இினது து? 

3. கணக்கானர் இல்ாத ஊர் ன்கந னக்குநா? 

4. இயபசாய் யந்துதித்தயன் னார்? 



DPUE/TAMIL/II PU/2020-21 Page 10 
 

5. யினாாரிகள் தங்கள் யதாமிலுக்குத் துகணனாக னாகபச் 
வசர்த்துக் யகாண்ைர்? 

6. இல்யாழ்யில் ஆணுக்குப் யண் வ்யாறு இருக்கவயண்டும் 

ன்று யள்ளுயர் யிரும்புயதாக ஜயீா அயர்கள் கூறுகின்ார்? 

7. கருாைகத்தில் க்தி இனக்கம் ப்யாழுது ியினது? 

8. வனாரிகி  யயட்கப்டுயது ப்டி இருந்தது ன்று கதாசிரினர்  
கூறுகின்ார்? 

9. யசட்டினார் ந்த யதய்யத்கத வயண்டிக் யகாண்ைார்? 

10. நஞ்சாத்தி நகனில் சிறுநினின் அப்ா ஜன்வாப 
இருக்கககனப் ிடிப்தற்குக் காபணம் ன்? 

 

குதி - இபண்டு 

 

அ. கயவனனும் ான்கு யிாக்களுக்கு இபண்டு அல்து மூன்று 

யாக்கினங்கில் யிகை ழுதுக:     4X2=8 

 

11. புயர் குமந்கத அயர்கள் தநிழ்த்தானின் அணிகன்கள் ன்று 

கூறும் நூல்கள் னாகய ? 

12. யயண்ணிப் ந்தகப்  வார் ந்த இரு அபசர்கிகைவன 

கையற்து? 

13. ன்று தீது ச்  சிறுஞ்சமூம் யில்ய னாகய? 

14. அற்புதவந ன்று நிதக அகமத்து கயிஞர் இன்குாப் 
கூறும் கருத்திக ழுதுக  

15. ிகள்ானகம்  யற்றுக்யகல்ாம் கருப்யாருாக 
யிங்குகின்ார்?  

 

ஆ. கயவனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு இபண்டு அல்து மூன்று 

யாக்கினங்கில் யிகை ழுதுக:     3X2=6                                                                                                     
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16. சாகனில் இகபச்சகக்  குகப்தற்கா தாயது இபண்டு 

வனாசககக ழுதுக: 
17. அன்ினர் ஆட்சினில் இகசக்கக அகைந்த அய  

ிககன ழுதுக:  
18. சயண்ணரின் க்தி இனக்கத்தில் ங்காற்ின 

யசக்காபர்ககக் குிப்ிடுக: 
19. யய்கனப் ற்ி பாநானுஜத்திற்கு சகநனல்காபனுக்கும் 

இகைவன ைந்த உகபனாைக ழுதுக:  
 

இ. கயவனனும் மூன்று யிாக்களுக்கு இபண்டு அல்து மூன்று 

யாக்கினங்கில் யிகை ழுதுக :     3X2=6 

  

20. வனாரிகினின் ககச்சுகயகனப் ற்ி ழுதுக: 
21. வயப்ின் குடும்ம் கட்டில்  வயககன வ்யாறு கிர்ந்து 

யகாள்கிது? 

22. கயதினர்  சாநினாருக்கும் கயபயன் யசட்டினாருக்கும் உள் 

வயறுாடுகக ழுதுக: 
23. முருவகசனுக்குக்  காய்ச்சல் யந்தால் அயன் ன் யசய்து 

யகாள்யான்? 

 

குதி - மூன்று  

 

அ. கயவனனும் இபண்டிற்கு இைம் சுட்டிப் யாருள் யிக்கம் 

ழுதுக:           2X3=6 

 

24. “காத்கத யயன்யவ ங்கள் தநிழ்  தாவன!” 

கட்டிகந உள்யவ ங்கள் தநிழ் தாவன!‟‟               

25. “ஊக்கம் உகைனான் உகம!”  

26. “கன்ி இகந நனிக காதலுைன் யபவயற்வாம்!”  
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ஆ. வதனும் என்ிற்கு இைம் சுட்டிப்  யாருள் யிக்கம் ழுதுக: 
            1X3=3 

 

27. “திருக்குள் யநாமி இ ல்கககக் கைந்து நித 
நகாகாயினம்!” 

 

28. “சமூக சீர்திருத்தத்திற்காகவய இத்தககன இனக்கங்கள் 

வதான்ி இருக்கின்!”  

 

இ. வதனும் என்ிற்கு இைம் சுட்டி யாருள் யிக்கம் ழுதுக: 
            1X3=3 

 

29. „‟ன் வயப்ா!‟‟, திசரி யயனிில் இப்டி யினர்க்க 
யிறுயிறுக்க வயக யசய்கிாவன!”  

 

30. „‟நஞ்சாத்தி யநனின் வபாட்டில் எரு ைாக்ைர் இருக்கார். 
அங்வகவன ஜிம்நிகனக் கூட்டிக்யகாண்டுப்  வாகாம்” 

  

குதி - ான்கு 

 

அ. கயவனனும் மூன்ிற்கு  ந்து அல்து ஆறு யாக்கினங்கில் 

யிகை ழுதுக:         3X5=15 

 

31. ாட்டு யாழ்த்துப் ாைில் கயிஞர் கண்ணதாசன் கூறும் 

கருத்துக்கக ழுதுக: 
 

32. எப்புபயிதல் குித்து திருயள்ளுயர் கூறுயயற்க 

யிக்குக: 
 

33. யாங்கல் யரும் வர்த்திகன கயிஞர் மு வநத்தா கூறும் 

யிதத்தில் யியரித்து ழுதுக: 
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34. இவனசு உதித்த ிககன வ்யாறு இபட்சணின னாத்திரிகம் 

யிக்குகின்து ? 

  

ஆ. கயவனனும் இபண்டிற்கு ந்து அல்து ஆறு யாக்கினங்கில்  

யிகை ழுதுக:        2X5=10 

 

35. ஜான் கீட்ஸ், ‘’ நித ருயங்கள்‟‟ கயிகதனில் 

கூறுயயற்க ழுதுக : 
 

36. எி நாசி ற்ின யிமிப்புணர்கய நக்களுக்கு ற்டுத்த 
வயண்டின அயசினத்கத யிக்குக : 

 

37. உனர்ந்த பகம் ாைகத்தில், உனர்ந்த பகத்திற்கு ற்ார் வா 

அகநக்கப்ட்ை குப்புசாநி  கதாாத்திபம் ற்ி ழுதுக: 
 

இ. கதவனனும் இபண்டிற்கு ந்து அல்து ஆறு யாக்கினங்கில் 

யிகை ழுதுக:        2X5=10 

 

38. சுனம் சிறுககதனில் நாதயபானர் யிரித்த யினாாப 
யககன யியரிக்க: 

 

39. „‟யனதா காத்தில் அயகப ல்ா யச்சி இருக்க 
வயண்ைாநா? ன்று வகட்ை சாநினாருக்கு வயாமதம் 

கூினயற்க ழுதுக: 
 

40. சபசுயின் முகம்  ார்த்த நகன் கவணஷ் ன்யயல்ாம் 

யசய்தான் ன்கத ழுதுக:  
 

குதி - ந்து 
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அ. கீழ்காணும் ாைின் யாருக ழுதி அணிகன யிக்குக:       5  

 

41. ஊருணி ீர்ிகந் தற்வ உகயாம் 

வபி யான் திரு. 

 

ஆ. கயவனனும் ான்கு யிாக்களுக்கு நட்டும் யிகை அிக்க: 
  4X2=8 

 

42. வகாடிட்ை இைங்கக ிபப்புக: 
நருந்தாகித் தப்ா  ___________.  

யயள்த்தகன  ________    ீட்ைம். 

  

43. யாருத்துக: 
யசய்ததால் ஆகும்            -         யசழுங்கும். 

யணக்கம் யசய்ததால் ஆகும்  -         யகச  
யசய்த யாருிால் ஆகும்    -         அம் 

அருிால்                   -         ஆகும்  

 

44. திர்ச்யசால் ழுதுக: 
புண்ணினம்    X   

யயள்க        X 

 

45. கீழ்யரும் யதாைர்கக யாக்கினத்தில் அகநத்து ழுதுக: 
உைல் வசார்வு  

கைற்ககபக்  வகானில்  

 

46. தநிழ்ச் யசாற்கக ழுதுக:  
சிிநா திவனட்ைர் 
சிம்ிள்  
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குதி - ஆறு 

 

அ. கீழ்யருயயற்றுள் வதனும் என்று ற்ிக் கட்டுகப யகபக: 
 1X5=5 

 

47. அன்ாை யாழ்யில் அியினல் . 

48. சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்ில் நாணயர்கின் ங்கு. 

 

ஆ. கீழ்க்காணும் யிாக்கில் வதனும் என்ிற்கு யிகை ழுதுக:   

    1X5=5 

 

49. உங்கள் குதினில் நருத்துய நக அகநத்து தபக்வகாரி எரு 

யிண்ணப் கடிதம் ழுதுக: 
50. „‟தன் ககவன தக்கு உதயி‟‟ ன் மயநாமிகன யிக்கி 

யாக்கினத்தில் அகநத்து ழுதுக: 
 


