
From early adopters of new technology in field of Under class 10th education and 10 to 12th Education. Plutus Academy has helped 
large number of students during their career. May it be for UPSC and Banking exams or Online tuition for class 6 to 12th. 
Video courses for class 6 to 12th constitutes Syllabus wise topics with about 300-500 Video lectures for each class, Sample Papers , 
Quiz , Sample Papers with solutions , Previous year question papers of board exam (applicable for class 10th and 12th)
Teaching of subjects according to Marking scheme and Blue print of CBSE.
We offer these courses in two variants 

1. Online
2. Pen drive

Online module is accessible through INTERNET where as Pen-drive module is accessible without Internet. In both these modules you 
also get to access doubt clearing classes conducted Online on every week end. Students also get a panel to ask question and eminent 
faculties reply them through that.



MARKING SCHEME FOR 
SAMPLE QUESTION PAPER  2017 -  2018

ñ£FK Mù£ˆî£œ 2017 -  2018

யிரைக்குிப்பு

ன்ிபண்ைாம் யகுப்பு மநாத்த நதிப்மண்கள் :100

[ XII –STD ]      Maximum marks: 100 

தநிழ் கா அவு;3 நணி
  TAMIL Time Allowed: 3 hours   

…………………………………………………………………………………………………

குதி –அ                             ( 50 நதிப்மண்கள் )

(Section:A )                               ( 50 marks)

1.(அ) கீழ்வருவனவற்றுள் எரயயனனும் ஐந்து மதாைர்கில் உள்
ிரமகரத் திருத்தி எழுதுக.                                                 5  x 1=5

. 
i. தணப்பத பத்ிருக்கும் ந்பர் திள்ரகள் தரிபக் காண்தர்.
ii. ிகக் குராகப் பதசுகிநர் உகின் ிகச் சிநந் ணிர்.
iii. நத்தில் கருரண ிறந்தயர்  அம் செய்கின்ர்.
iv. ெிக்க யாழ்வய ெீபா  யாழ்வு ன்ர் முன்வார்.
v. ஆழ்ந் வறுப்பு ஆாண வட்டுக் காத்ப உண்டாக்குகிநது.
vi. கடல் கறபனில் ின்று அரறன சடுவபம் ார்த்வதன்.
vii. காரநாடுகள் உமவுப் ணிக்கு உகந்தறய.

ஆ. கீழ்வருவனவற்றுள் எரயயனனும் ஐந்து 
    மதாைர்கர யல்ி மநய்னிட்டுத் திருத்துக .  5  x1=5

I. தனற்பநக் பகளுங்கள்:ஒரு சினற்பநப் பதசுங்கள்..
II. பாசாப எந்ப் வதரில் அபத்ாலும் அது க்கத் ான்

வசய்கிநது.
III. கடிபக் கண்ாடிாலும் ணிபணப் புகழ்ச்சிாலும்

ஏாற்நனாம்.
IV. ெிற்றுனிர்கள்  நக்குக் கற்றுத் தரும் ாடம் முனற்ெி ஆகும்
V. உக்குக் கீவம உள்யர் வகாடி ன்றதச் ெிந்தித்துப் ார்.
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VI. கருபப ற்புறுத்ிப் வதந முடிாது அது ாணினிருந்து 
ிழும் அமு ாப. 

VII. சமுாத் சதாண்டர்கள் க்களுக்குத் சதாண்டு செய்தர்.   
 
இ. கீழ்வருவனவற்றுள் எரயயனனும் ஐந்து மதாைர்கரக்                            

கூினயாறு மாற்றி எழுதுக..                      5  x1=5    
                                          

I. ாபணபக் குந்பகள் அறயரும் ார்க்க யிரும்புயர்   
II. உனகத் வாில் ாற்பநயும் உந்து கற்ிக்க பண்டும்.  
III. ார் ாழ்வு யம் ச இபபில் கற்க பண்டிது 

அபணத்தும் கற்நிட வயண்டும்.  
IV. ன்ணனம் கருாது உவுதர்  வய்ம் ன்று நக்கால் 

 வாற்ப்டுகின்ர்.  
V. கற்ிக்கக் கற்ிக்க அநிவு பரும் 
VI. உணயின் யாெறக்கும்  வசரிாணத்ிற்கும் வகாத்ல்னி 

னன்டுகிது  
I. நருத்துயர் வானாினிடம்  நறுாள் அயன்   நீண்டும்  யந்தால் 

.அயனுக்கு நருந்து தருயதாகக் கூிார் .  

II.  

2. த்தி டித்து யிரைனி (10) 
I. எப்பதாதுப சிரித் முகாக இருப்தார். சிரிக்கச் சிரிக்கப் பதசுார். 

ாய்ிட்டுச் சிரிக்க பத்பாடு, ணம் வாட்டுச் சிந்ிக்கவும் பத் 
பப  

II. பணி தும்  ாடிக்கு ந்து, ‘ம் காப ஏனம் பதாடுற்காக 
ந்ிருக்கிநார்கள்’ என்நார் கபனயுடன். இபக் பகட்டவுடன் 
கபனார் ாய்ிட்டுச் சிரித்ார்.  

III. ிபந கடன்கபப வச்சுட்டுப் பதாபநன் ன்ார்  

IV. னம் ிசாரிக்க ந் அநிஞர் அண்ா , ‘டாக்டர் என்ண 
வசான்ணார்?’ என்று பகட்க , ‘டாக்டர் ந்ார் , பகபப் திடித்துப் 
தார்த்ார், பகிட்டுிட்டார்’ என்நார் அப்தா. இபக் பகட்டு 
அண்ா தந , அப்தாபா, ‘தற்நப்தடாீங்க, திடித் பகப 
ிட்டுிட்டார்னு வசான்பணன்’ என்று சிரித்ார். 

V. நாணயர் தித்துயம் ொர்ந்தது  
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,ஆ) யர் காணல்   (5) 
வர் காணில் குறந்தது ஐந்து யிாக்காயது   சதாடுக்கப்ட 
வயண்டும்  
ாைடி யிா     

I. ாடும் சநாமியும் . 
II. ஒருறநப்ாடு  

III. ஒருறநப்ாடு னும் நருந்தால்  
IV. வயற்றுறநறன  
V. ாடும் சநாமியும் 

3.  கட்டுரப  [ஒன்று நட்டும் ]    10           

 

இின ரைனில் ிரமனின்ி மாருத்தமு அரநனின் 9 1/2 
நதிப்மண் யமங்காம்                                                

   தறப்பு       ½ 

       முன்னுறப    1 

   உள்டக்கம்   7  

       முடிவுறப     1 

 

       4..யிண்ணப்க் கடிதம்     10         

சரினா யிரைக்கு முழுநதிப்மண் யமங்குக 

அனுப்புர்      1 

சறுர்      1 

யிி      ½ 

சாருள்        1            

கருத்து     3 ½ 

இடம்,வததி     1 

முடிப்பு     1 

முகயரி     1 
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             உவுமுரக் கடிதம்   [அறிவுரை கூறி மடல்  ]                                                  

இடம்,வததி  1 

யிி  1 

ம் யியல் 1 

கருத்து  5 

முடிப்பு  1 

முகயரி  1 

                                                

 

                                                                                        

குதி -ஆ 

5. உரபரை யிா (20) 

    ல் மநாமி ரைனில் கருத்துகள் அரத்தும் இைம்மற்று  
ிரமனின்ி அரநந்தால்  19½ நதிப்மண் யமங்குக 
 
6.மசய்யுடி யிா                          5 

I. கம்பாநானணம்,கம்ர்                    
II.  ஆெிரினர்                

III. அனுநன்                  

IV. ெீறத  

V. இபாநற                                      
                            [அல்து] 

                                                    
I. சினப்திகாம் ,இபங்பகாடிகள்                

II.  ஊர் சூழ்யரி                                             
III. கண்கிினுபடது 

IV. கணயற இமந்த சூமில்       
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7. மசய்யுள் யிா                                                                                         10 

    ல் மநாமி ரைனில் கருத்துகள் அரத்தும் இைம்மற்று  
ிரமனின்ி அரநந்தால்  10 நதிப்மண் யமங்குக 
 

8. துரணப்ாைக் கட்டுரப  ஒன்றுநட்டும்                        10                           

கட்டுரப அரநப்ில் உட்தரப்புகயாடு ிரமனின்ி அரநனின்   
 9 ½ நதிப்மண் யமங்குக 
 

9 . ண்புன்                                                        5 

                                                  ………………………………………………………………………………… 
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