
 NEW MODEL QUESTION PAPER 
 TAMIL - Subject Code : (04) 

 II PUC 
 [Total no of Questions : 60] 

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

 மாணவரக்ளின் கவனத்�ற்� : 
 1.  ைகெய�த்� ெதளிவாக�ம் அழகாக�ம் 

 இ�க்க ேவண்�ம். 

 2.  �னாத்தாளில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �னா 
 எண்கைள சரியாக எ�த ேவண்�ம். 

 3.  கட்�ைர ஒ� பக்க அள�ல் இ�க்க 
 ேவண்�ம் 

 ப�� - ஒன்� 

 அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைட எ��க :- 

 I.  ெகா�க்கப்பட்ட நான்� �ைடகளில் �க�ம் ஏற்�ைடய �ைடையத் 
 ேதர்ந்ெத�த்� ���ட்�டன் �ைடகைள�ம் ேசரத்்� எ��க:     5X1=5 

 1.  எண்ணத்�ற்� எடட்ாதவர ் யார?் 

 அ. இைறவன்  ஆ. உற�னர ்

 இ. . ெபற்ேறார ்  ஈ. உற்றார.் 

 2.  ம�த நிலப் ப�� என்ப� 

 அ. கடல்  சாரந்்த இடம்  ஆ. வயல்  சாரந்்த இடம் 

 இ. கா�  சாரந்்த இடம்  ஈ. மைல  சாரந்்த இடம் 



 3.  வஞ்� மாநகரில் எ�ப்பப்பட�் இ�ந்த ப�வம் 

 அ. மாத�  ஆ.  �ைத 

 இ.  கண்ண�  ஈ.   மணிேமகைல 

 4.  ெபரியார ்காந்��ைய இவ்�ரில் சந்�த்தார ்

 அ. ைம�ர ்  ஆ.  ��ைவ 

 இ.  ெபங்க�ர ்  ஈ.  த�ழ்நா� 

 5.  க�ங்கத்�ப் பரணி�ல் பாடப்படட் அரசன் 

 அ.  கரிகால் ேசாழன்  ஆ.  �ேலாத்�ங்க ேசாழன் 

 இ.  இராஜராஜ ேசாழன்  ஈ.  ராேஜந்�ர ேசாழன் 

 II.  ேகா�ட்ட இடங்கைள நிரப்�க:                                                                     5X1=5 

 6.  பயன்மரம் உள்�ரப்் ப�த்தற்றால்   ____________. 
 7.  அ�மன் ________  ையக் களங்க�ல்லாத ேதாற்றம் உைடயவர ்என்� 

 ��னான். 
 8.  ஊனா�ய ��ேமனி ெகாண்�  ________  உல�. 
 9.  ெமா� இன எல்ைலகைளக் கடந்� மனித மகாகா�யம்  ________. 
 10.  ெவண்பா�ற்�ரிய ராகம்  ___________ . 

 III.  ெபா�த்�க:                                                                                                         5X1=5 

 11.  மைல�ன் ��                            -           �ன்ைனக்காயல் 
 12.  �ற்றாலத்�ன் பழம்ெபயர ்     -          மகம�ய வள்ளல் 
 13.  �தக்கா�                                      -          ேகா� 
 14.  ம�தநில ����ப்�                 -           ஊர ்
 15.  காவல்�ைற ஏரி                         -           ��த்��த்� 

 IV.  ஓரி� வரிகளில் �ைட எ��க:  5X1=5 

 16.  கணக்காயர ்இல்லாத ஊர ்நன்ைம பயக்�மா? 
 17.  ��ம்ப �ளக்�ல் தைல� சடை்டப்  ெபாத்தைல எந்த ெபாரியல் 

 ைதத்தாள்? 
 18.  ��க்கம் இ�க்�றதா?  என்ற ேகள்�க்� க�ஞர ்அப்�ல் ர�மான் ��ம் 

 ப�ல் என்ன? 
 19.  இைரசச்�க்� உடப்டாத ேதசம் எ�? 
 20.  �ற்� சாத்தன் யா�ைடய �ைலைய வ�த்� இ�ந்தார?் 



 ப�� - இரண்� 

 �ரி� - 1 

 அ.  எைவேய�ம் �ன்�  �னாக்க�க்� இரண்� அல்ல� �ன்� 
 வாக்�யங்களில் �ைட எ��க:  3X2=6 

 21.  �லவர ்�ழந்ைத அவரக்ள் த�ழ்த்தா�ன் அணிகலன்கள் என்� ��ம் 
 �ல்கள் யாைவ ? 

 22.  நன்� �� எனச ் ��பஞ்ச�லம் ந�ல்வன யாைவ? 
 23.  அற்�தேம என்� மனிதைன அைழத்� க�ஞர ்இன்�லாப் ��ம் 

 க�த்�ைன எ��க 
 24.  ந�கள் நாயகம்  எவற்�க்ெகல்லாம் க�ப்ெபா�ளாக �ளங்��ன்றார?் 

 �ரி� - 2 

 ஆ.  எைவேய�ம் �ன்� �னாக்க�க்� இரண்� அல்ல� �ன்� 
 வாக்�யங்களில் �ைட எ��க:  3X2=6 

 25.  சாைல�ல் இைரசச்ைலக்  �ைறப்பதற்கான ஏதாவ� இரண்� 
 ேயாசைனகைள எ��க: 

 26.  அன்னியர ்ஆட�்�ல் இைசக்கைல அைடந்த அவல  நிைலைய எ��க: 
 27.  பசவண்ணரின் பக்� இயக்கத்�ல் பங்காற்�ய வசனக்காரரக்ைளக் 

 ��ப்��க: 
 28.  ெநய்ையப் பற்� ராமா�ஜத்�ற்� சைமயல்கார�க்�ம் இைடேய நடந்த 

 உைரயாடைல எ��க: 

 �ரி� - 3 

 இ.  எைவேய�ம் �ன்� �னாக்க�க்� இரண்� அல்ல� �ன்� 
 வாக்�யங்களில் �ைட எ��க :  3X2=6 

 29.  ேயா���ன் நைகச�்ைவையப் பற்� எ��க: 
 30.  ைவ�யர ் சா�யா�க்�ம் ைவரவன் ெசட�்யா�க்�ம் உள்ள 

 ேவ�பா�கைள எ��க: 
 31.  ��ேகச�க்�க்  காய்சச்ல் வந்தால் அவன் என்ன ெசய்� ெகாள்வான்? 
 32.  மஞ்சனத்� மைல�ல் மைழ எ�ப்�ய சத்தத்ைத ஆ�ரியர ்எத�டன் 

 ஒப்�ட�்ள்ளார?் 



 ப�� - �ன்� 

 எைவேய�ம் �ன்� �னாக்க�க்� இடம் �ட்�ப் ெபா�ள் �ளக்கம் 
 எ��க:  3X3=9 

 33.  “காலத்ைத ெவன்றவேள எங்கள் த�ழ்  தாேய!” 
 கட�்ளைம உள்ளவேள எங்கள் த�ழ் தாேய!’’ 

 34.  “ஊக்கம் உைடயான் உைழ!” 
 35.  ஐ��க்�ம்  ேமற்படட் ெதன்ைன மரங்கைள ெவட�் அ�த்� �டட்ார’்’ 
 36.  “��க்�றள் ெமா� இன எல்ைலகைளக் கடந்� மனித மகாகா�யம்!” 
 37.  ‘’என்ன ேவலப்பா!’’, �னசரி ெவ��ல் இப்ப� �யரக்்க ����க்க 

 ேவைல ெசய்�றாேய!” 

 ப�� - நான்� 

 �ரி� - 1 

 அ.  எைவேய�ம் இரண்� �னாக்க�க்�  ஐந்� அல்ல� ஆ� 
 வாக்�யங்களில் �ைட எ��க:                                                                 2X4=8 

 38.  நாட�் வாழ்த்�ப் பாட�ல் க�ஞர ்கண்ணதாசன் ��ம் க�த்�க்கைள 
 எ��க: 

 39.  ஒப்�ரவ�தல் ��த்� ��வள்�வர ்��வனவற்ைற �ளக்�க: 

 40.  ெபாங்கல் வ�ம் ேநரத்்�ைய க�ஞர ்� ேமத்தா ��ம் �தத்�ல் 
 �வரித்� எ��க: 

 �ரி� - 2 

 ஆ.  எைவேய�ம் இரண்�ற்� ஐந்� அல்ல� ஆ� வாக்�யங்களில் �ைட 
 எ��க:  2X4=8 

 41.  ஜான் �டஸ்், ‘’ மனித ப�வங்கள்’’ க�ைத�ல் ��வனவற்ைற எ��க : 

 42.  ஒ� மா� பற்�ய ��ப்�ணரை்வ மக்க�க்� ஏற்ப�த்த ேவண்�ய 
 அவ�யத்ைத �ளக்�க : 

 43.  உயரந்்த ரகம் நாடகத்�ல், உயரந்்த ரகத்�ற்� ஏற்றார ்ேபால 
 அைமக்கப்படட் �ப்�சா�  கதாபாத்�ரம் பற்� எ��க: 



 இ.  எைவேய�ம் இரண்�ற்� ஐந்� அல்ல� ஆ� வாக்�யங்களில் �ைட 
 எ��க:  2X4=8 

 44.  �யநலம் ��கைத�ல் மாதவராயர ்�ரித்த �யாபார வைலைய 
 �வரிக்க: 

 45.  ‘’வயதான காலத்�ல் அவைர நல்லா வச�் இ�க்க ேவண்டாமா? என்� 
 ேகடட் சா�யா�க்� ேவலா�தம் ��யவற்ைற எ��க: 

 46.  சர��ன் �கம்  பாரத்்த மகன் கேணஷ் என்னெவல்லாம் ெசய்தான் 
 என்பைத எ��க: 

 ப�� - ஐந்� 

 அ.  �ழ்கா�ம் பாட�ன் ெபா�ைள எ�� அணிைய �ளக்�க:         1X5=5 

 47.  ஊ�ணி நீரந்ிைறந் தற்ேற உலகவாம் 
 ேபர� வாளன் ��. 

 அல்ல� 

 48.  உம்ப ரில்வ,   இம்பரிற் பல் �றப்� 
 யாங்க�ம் இ��ைன உய்த்� உைமப் ேபால 
 நீங்க�ம் �ற�க் கட�ைட நீந்�ப் 
 �றந்�ம் இறந்�ம் உழல்ேவாம் ..... 

 ஆ.      எைவேய�ம் ஏ� �னாக்க�க்� மட்�ம் �ைட எ��க:              7X2=14 

 49.  ேசரத்்� எ��க: 

 அ�ள் +    உைடய  /    நா       +    வன்ைம 

 50.  �ரித்ெத��க : 

 ேவண்டன்ைன    /    வடக்��ந்ேதன் 

 51.  எ�ரச்ெ்சால் எ��க : 

 ேதா�    X       /         ெவள்ைள  X 

 52.  இலக்கணக் ��ப்� எ��க: 

 உ�த்தார ்  /     ெநஞ்ேச 



 53.  �ழ்வ�ம்  ெதாடரக்ைள நல்ல த��ல் எ��க: 

 காலம்பற �பன் சாப்�யா? 
 ஸ்�ம்�ங் ஈஸ் ெஹல்த்� எக்சரை்சஸ். 

 54.  �ழ்வ�ம் ெதாடரக்ைள வாக்�யத்�ல் அைமத்� எ��க: 

 �ன்றா மணம் பரப்� 
 ெசய�ல் �றந்� 

 55.  ெசாற்களின் ேவ�பா� அ�ந்� ெபா�ள் எ��க: 

 �ரிய   /     ��ய 

 56.  ெசய்�ைன வாக்�யங்கைள ெசயப்பாட�்�ைன வாக்�யங்களாக 
 மாற்� எ��க: 

 கரிகாலன் கல்லைணையக் கட�்னான். 
 �ேவந்தரக்ள் த�ழ் ெமா�ைய வளரத்்தனர.் 

 ப�� - ஆ� 

 �ரி� - 1 

 அ.  �ழ்வ�வனவற்�ள் ஏேத�ம் ஒன்� பற்�க் கட்�ைர வைரக:       1X5=5 

 57.  மாணவப் ப�வ�ம் நாட�்ப்பற்�ம். 
 58.  �ண்ெவளி ஆராய்ச�்�ல் இந்�யரக்ளின் பங்�. 



 �ரி� - 2 

 ஆ.  �ழ்க்கா�ம் �னாக்களில் ஏேத�ம் ஒன்�ற்� �ைட எ��க:  1X5=5 

 59.  மரம் இயற்ைக�ன் வரம் எ�ம் தைலப்�லான மாநில அள�ல் 
 நைடெபற்ற கட�்ைரப் ேபாட�்�ல் உன் ேதாழன்  �தல் பரி� 
 ெபற்றைதப் பற்� ேதாழைன வாழ்த்�  க�தம் எ��க: 

 அல்ல� 

 60.  �ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள வாக்�யங்கைள த��ல் ெமா� ெபயரத்்� 
 எ��க 

 1.  Books are harmless companions. 
 2.  Reading books is a joy to every educated man and woman. 
 3.  An uneducated person cannot experience the pleasure of reading. 
 4.  A good book can refine and broaden our outlook. 
 5.  Reading guides us when we are in trouble and cheersus when we are sad. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

பாநைட
1 1(1) 1(2) 1(3) 1(4) 4(10)
2 1(1) 1(3) 2(4)
3 1(1) 1(1) 1(2) 1(4) 1(1) 5(9)
4 1(1) 1(1) 2(2)
5 1(1) 1(2) 2(3)
6 1(4) 1(2) 1(2) 1(1) 4(9)
7 1(2) 1(2) 2(4)

உைரநைட
1 1(4) 1(2) 2(6)
2 1(2) 1(1) 1(3) 1(2) 4(8)
3 1(4) 1(1) 2(5)
4 1(3) 1(1) 1(2) 3(6)
5 1(1) 1(2) 1(1) 3(4)
6 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 5(5)
7 1(2) 1(2) 2(4)
8 1(2) 1(4) 2(6)

றநைட
1 1(2) 1(2)
2 1(1) 1(2) 2(3)
3 1(3) 1(4) 2(7)
4 1(4) 1(2) 2(6)
5 1(4) 1(2) 2(6)
6
7 1(2) 1(2)
8

அணி 1(5) 1(5) 2(10)
க ைர 1(5) 1(5) 2(10)

க த 1(5) 1(5)
ெமாழி 

ெபய
1(5) 1(5)

ெமா த 7(15) 6(11) 7(17) 9(22) 5(9) 3(10) 8(14) 2(5) 7(21) 2(3) 3(9) 1(5) 60(141)

ெமா த

க இர டா  ஆ  ல வைரபட

அல
அற த ரித ெவளிய ட பாரா ட


