II PUC ANNUAL EXAMINATION - 2022
TAMIL 04
SCHEME OF VALUATION
ப

ஒன்
ஓரி வரிகளில்

ஏேத ம் பத்
னாக்க க்
ைட எ
க: 10X1=10
1. காலத்ைத ெவன்றாள்
2. இைலகளால்
டப் பட்ட ணற் நீ ர் மான்கள் உண்
எஞ் ய
கலங் ய நீ ர்
3. எல் லாம் அ ந்தவர் இல் ைல.
4.
ட்ைடயான வாசற் ப இ ந்ததால் னிந் ேபானால் ேபா ற்
என்றார்.
5. சாரல் மைழத் ளிகள் நாய் க ைய உண்
பவன் என்
ல ச் ெசல் லா .
6.
ன்
உேலாகத்தா ம் ேபாற் றப் ப ம் இைறவன் அ கேதவன்.
7. லாரன்ேசா என்ற வா பைனச் ேசர்த் க் ெகாண்டார்கள் .
8. மனிதன் மற் ம் உ ரினங் களின் வாழ் க்ைக
ைறகைள ம் ,
ெசயல் பா கைள ம் பா க் ற .
9.
உ வச் ற் பம் ,
ைடப் ச் ற் பம் .
10. ெதய் வம் என் ம் கண்ணில் படாத சக்
ன்
மக்கள் ஆழமான
நம் க்ைக ைவத்
க் றார்கள் .
11. ம ய உண ற் காக அரி மாைவக் ெகாட் ெகாஞ் சம் உப் மா
ண்டச் ெசான்னார்.
12. மாந்ேதாப் க் ெசாந்தக்காரரான மாதவராயர் ெவ
நாட்களாகேவ ேவலப் பனின் ேவைலையக் கவனித் வந்தார்.
13. ைவத் யர் வா களின்
ரிப்
ல சமயங் களில்
அைலயைலயாய் ரண்
வ ம் .
14. சர
ன் மகன் ெபயர் கேணஷ்.
15.
ைளயா ய
ைளயாட் ன் ெபயர் ெசாட்டாங் கல் .

ப

அ. ஏேத ம் நான்
வரிகளில்
ைட எ

- இரண்
னாக்க க்
க:

இரண்

அல் ல

ன்
4X2=8

16. இளங் ேகாவ களால் இயற் றப் பட்ட லப் ப காரம் ,
த்தக்க
ேதவரால் இயற் றப் பட்ட வக ந்தாமணி இைவ த ழ் தா ன்
அணிகலன்கள் .

17. ம தத் ைண பாடல் - வய ம் வயல் சார்ந்த ப
ம் தைலவன் தைல யர் இைடேய ஏற் ப ம் ஊட ம் , ஊடல்
ெதாடர்பான ெசய் கள் உரிப் ெபா ள் ஆ ம் .
18. இவ் ல ல் வள் ளல் தன்ைம உைடயவர் எ ம் ெப ைமைய
அைடயார் தாக் அஞ் ம் யாைன ேபான்ேறார் - மரம்
ேபான்றவர்கள் .
19. மண்ணில் ேவ ன்
நிற் ப மரம் ம் , ஞ் ம் , கா ம் , கனி ம்
ஆக
ம் பத் டன் தைலநி ர்ந் நிற் க
ன்
மானம்
மரத் ற் உத
ற .
20. அப் பன் ெப ம்
அ ப் க் ஆ ம் ெசல க் ஆக ல் ைல ஆத்தா ெப ம்
அம்
ல் ைவத் அைரக் ம் ெபா ட்கள்
வாங் க ேபாத ல் ைல
21. ண்ணிற் ம் மண்ணிற் ம் க ப் ெபா ள் ஆனவன் ளக் ற் ம் , அதன் ஒளிக் ம் - கண்ணில் கா
ம் அைனத்
ெபா ட்க க் ம் க ப் ெபா ளாக இ ப் பவன் ந கள் நாயகம் .
ஆ. எைவேய ம்
ன்
னாக்க க் இரண்
அல் ல
ன்
வரிகளில்
ைட எ
க:
3X2=6
22. லாரன்சா ம் , இசெபல் லா ம் , ஒ வைர ஒ வர் காத த்தனர் தங் கள் சேகாதரி ேவைலயாள் ஒ வைன
ம் வைத அவர்கள்
த க்க நிைறத்தனர் - காட் ற் அைழத் ச் ெசன்
லாெரன்சாைவ ெவட் ப் ைதத்தனர்.
23. ேபாக் வரத் வாகனங் களால் ைறகள் நிைறந்த நகர
கட்டைமப் த் ட்டங் களால் - ெதா ற் பட்டைறகள் மற் ம்
ப் ப
ல் இ ந் உ வா ம் ேபெரா யால் ஒ மா
ஏற் ப
ற .
24. வா ம் மக்க
க் எண், எ த் ஆ யைவ இரண்
கண்கள்
ஆ ம் - வள் வர் இதைன வா ம் உ ர்க் என
வதால் அ
ஆண் ெபண் ேவற் ைம தாண் ய என் றார்.
25. மனிதன், கட ள் , ேதவர், அரக்கர் மற் ம் உ
ள் ள
லங் ,
பறைவ, மரம் , ெச , உ ரற் ற மைல, கடல் , ேபான்ற உ வங் கைள
அழ படச் ெச க் வ
ற் பக்கைல.
26. அைர சம் பாதாம் ப ப் ைப ஊற ைவத் அைரத் - சம அள
ெவண்ெணய் உடன் ேசர்த் ைசந்
னீப்பா ல் ெகாட் க்
ள ங் மப் , பச்ைசக் கற் ரத்ைத ம் ேமேல
வ ண் ம்
என ெசய் ைற பற்
ளக் னான்
ப் சா .
இ. இரண்
வரிகளில்

ன்
ைட எ

னாக்க
க:

க்

இரண்

அல் ல

ன்
3X2=6

27. ேடாக் ேயா, ஒஸாகா, ேயாத்ேதா நகரங் களில் உள் ள ல
ஜப் பானிய நண்பர்களின்
வரங் கைள ெகா த்தான்.
28. ேவலப் பன் ேதக் மரத் ண் கைள வாங்
வந்
ர் வாங் க்
கட் ல் கைளச் ெசய் வான் - கட்
க் ப க்ைக ன்னி
வ
ேவலப் பன் மைன
ன் ேவைல - எ
ேவைலகைள
ழந்ைதகள் ெசய் வார்கள் .
29. ணங் களில் இ ந் எ ந்த ைக ந ேவ
காட் ல் ரி ம்
வெப மாைனப் ேபால ைசையச் ற்
ம் ேதாட்டத் ல்
ைவக்கப் பட்
ந்த
களின் ைக ந ேவ - ைவத் ய வா கள்
சஞ் சரித் க் ெகாண்
ந்தார்
30. நடமாட்டத்ைத ைறப் பான் - ேபார்ைவயால்
ப த் க்
ெகாள் வான் - ரசம் ைவ, கடைல ைவயல் ெசய் - நாக் ெசத் ப்
ேபாச் என்
மைன ைய ேவைல வாங் வான். ைதலம் ேதச்
- உடம் ைபப்
த்
என்
உத்தர
றப் ப் பான்.
31. வானேம இ ந்
ம் ஓைச டன் மைழ ெபய் ம் - ேகா ேகா
வண் கள் ஒ ேசர கா ல் ரீங்காரம் இ வைத ேபான்
அ ர
சப் தத்ைத எ ப் ம் மைழ.

எைதேய

ப
ம் இரண் ற்

ன்
இடம் ட்

ெபா ள்

ளக்கம் எ
2X3=6

க:

32. இடம் : இைற வாழ் த்
ஆ ரியர் - இராம ங் கம் ள் ைள
ெபா ள் : கட ளின் நிைலைய
ளக் தல் - எண்ணங் க க்
அப் பாற் பட்ட அவைர ரிந் ெகாள் வ அரி .
33. இடம் : சங் க இலக் யம் - நற் ைண
ஆ ரியர் - ெவள் ளி
யார்
ெபா ள் : என் நா வந் இைர ெகாண்ட நாைர நன்
பாராட் ம்
நீ என அன் ைன தைலவனிடம்
வாயா? அல் ல மற யால்
ெசால் லாமல்
ட்
வாேயா?
34. இடம் : அற இலக் யம் ,
க் றள் .
ஆ ரியர் வள் வர்
ெபா ள் :
யற் இல் லாதவர் மரத்ைதப் ேபான்றவர் உ வத்தால்
மக்கள் வ
ல் இ ப்
ம் மரத் ற் ேக ஒப் பாவர்.
35. இடம் : ம மலர்ச் ப் பாடல் கள் - எ க மனிதேன
ஆ ரியர் - இன் லாப்
ெபா ள் : ற அைசத்தாேல
ரகங் கள் அைச ம் - அவ் வா
இ க்க
ேம ஒ பாரமா என மனிதைன ேகட் ேகட் றார்.
36. இடம் : வ பாட் ப் பாடல் கள் - இேய
ஸ்
ஆ ரியர் - எச் ஏ
ஷ்ணப் ள் ைள.

ெபா ள் : உலகத்ைத தன் அன் ன் சக் யால் ஆண் ெகாண்ட
இேய ெப மான் எ ம் ம் தைச ம் ெகாண்ட உடேலா
இவ் ல ல் றந் மக்களின் பாவங் க க்காக மரித்தார்.
ஆ. ஏேத

ம் ஒன்

ற்

இடம்

ட் ப் ெபா ள்

ளக்கம் எ

க:
1X3=3

37. இடம் : உைரநைட, பாடம் - ஒ மா
ஆ ரியர் - ப் ரமணியன், பத்மாவ
ெபா ள் : ஒ மா மனிதர்கைள மட் மல் ல பறைவகைள ம்
லங் கைள ம்
ட பா க் ன்றன என்பைத
ளக் தல் .
38. இடம் : உைரநைட, பாடம் - ெபண் கல் .
ஆ ரியர்:
வா
ெபா ள் :
க் றள் ஒ அ
க் களஞ் யமாக
ளங்
ற
என்பைத
ளக் ம் ெபா
அவற் ல் பழைம ம்
ைம ம்
கலந் இ க் ன்றன என் றார்.
39. இடம் : உைரநைட, பாடம் - க நாடகத் ல் பக் இயக்கம் .
ஆ ரியர் - வ ங் கம் .
ெபா ள் : ச கத்ைத ர்
த்தத் ற் காக பக் இயக்கங் கள்
ேதான்
மக்களிடம் ஒற் ைமைய வளர்த்தன.
இ. ஏேத

ம் ஒன்

ற்

இடம்

ட் ப் ெபா ள்

ளக்கம் எ

க:
1X3=3

40. இடம் : றநைடப் ப
, பாடம் - ேயா
ஆ ரியர்:
ஜான ராமன்
ெபா ள் : ஆ ரியர்
ைசவம் என்பதால் ஓட்டல் பணியால்
ேரா
வ த்தப் பட்டதால் அதற் ஆ ரியர்
ய .
41. இடம் ெபா ள் நைட ப
, பாடம் - யநலம்
ஆ ரியர் ந்தன்
ெபா ள் : மாதவராயர் மன ல் ஒ எண்ணத்ைத
ைவத் க்ெகாண்
ேவலப் பன் ேமல் அக்கைற உள் ளவர் ேபால ெவ
ல்
ேவைல ெசய் றாய் என்
ேகட்டார்.
42. இடம் : றநைடப் ப
, பாடம் - ைகச்சல்
ஆ ரியர் - ெஜயகாந்தன்
ெபா ள் : வயதானதால் தன்ைன ம யாமல் இ க் றார்கள் என்ற
தவறான எண்ணம் ெகாண்
மகைன ம் மைன ைய ம்
ேகா த் க்ெகாண்
ெசட் யார்
ய ெசாற் கள் இைவ.
ப

- நான்

எைதேய
ைட எ

ம் ஊன்
க:

நிற் க ஐந்

அல் ல

ஆ

வாக்

யங் களில்
3X5=15

43. கட ள் இல் லாத காலம் இல் ைல - ெபா ெளன் ம் இல் ைல எண்ணங் க க் எட்ட ல் ைல - ேவதங் கள் ெசால் வ
ரிய ல் ைல - அல் லா அரன் அரி இேய எனப் ெபயர்கள் பல
உண்
- ெகா க்காத உ வம் இல் ைல - வழங் காத நாமம் இல் ைல
- கல் லாதவர் மன ல்
ட க ைண வ வாக காணாமல்
இ ப் பவர்.
44. ெவண்ைம நிறம் ெகாண்ட நாைரேய - நம் ஊ க் வந்
ெகளிற்
ைன உண்டாய் - என் தைலவன் ஊ க் ெசல் றாய்
என்
ரி த் யரத்ைத அவரிடம்
வாயாக - அவைரப் ேபால்
நீ ம் மறந்
டாேத - அன் இ ந் ம் மற யால் மறந்
ேபாகாேத - மறந் ேபாகாமல் இ ப் பாயாக - தைலவன் தன்ைன
மறந்த ேபால நீ ம் மறவாமல் இ - ெசய் ையக்
என்பதா ம் .
45. ஊக்க ைடைம என்ப மனிதன் தன் மன ல் உ
ைய
ெகாண்
த்தல் என்பதா ம் - ஒ வர் க ம் ெபறத்தக்க றப் இ அைனத் ெசல் வங் கள் இ ந் ம் ஊக்கம் இல் ைல ஒன் ம்
இல் லாதவர் - ஊக்கேம நிைலயான ெசல் வம் - நிைலயான
உ
ப் ெபா ள் - ஊக்கம் உைடயவனிடம் ெசல் வம் தானாக
வந் ேச ம் - நீ ர் க்களின் உயர் நீ ரின் அளைவப் ெபா த்
இ க் ம் - மக்களின் உயர் அவர்கள் ெகாண்ட ஊக்கத் ன்
அளைவ ெபா த்த - அம் பட்ட யாைன இ
வைர ேபாரா ம் .
46. இைறவைன ேகா ல்
வ ம் ேத ேனன் - உயர்ந்த
ேகா ரங் களில் ஏ ேத ேனன் - காண ல் ைல ற் பங் கைள ம்
ைல ன் கண்ேடன் த் ரங் கைள கண்ேடன் - அற் தம்
ர்த் ைய காண ல் ைல என தைல
ேதா
டம்
றல் உள் ளத் ல் ேதடாமல் ற இடங் களில் ேத ய நிைல.
47. நீ ண்ட நாட்களாகப்
ள் ைள இல் லா ைறைய நீ க்க றந்த
ழந்ைத - என்
இ ந் இைறவனின் அ ளால் றந்த ழந்ைத மலடன் மல என்ற ய ெபயைர ெபறாமல் இ க்க வந்த ழந்ைத
ழந்ைத தாலாட் - நாட் ப் ற பாடல் அைமந்த
48. சமணக் கட ள்
த ம்
ம் இல் லாதவன் ன்
உலகங் க க் ம்
தலானவன் - ேதவர்க க்ெகல் லாம்
தலானவன் - அவைன வணங் வதால் ைறயாத இன்பம்
ைடக் ம் .
ஆ எைவேய
எ
க:

ம் இரண் ற்

ம் ஐந்

அல் ல

ஆ

வரிகளில்
ைட
2X5=10

49. காதலன் ெகால் லப் பட்ட நிைலைய கன ல் அ தல் - காட் ற்
ெசன்
அவன் தைலையக் ெகாண்
வந்
ந்ெதாட் ைவத்
மலர் ெச வளர்த்தல் ன ம் ெச ைய கண்ணீரால் அர்ச் த்தல்
- அதைன வணங் தல் - அத டன் ேப தல் ேபான்றைவ ஆ ம் .
50. ேதைவ ல் லாத இைரச்சல் மன உைளச்சைல ஏற் ப த் ம் - உடல்
பா க் ம் ேசார்வைட ம் ன்ேகாபம் உண்டா ம் - மன
அ த்தம் ஏற் ப ம் - இதய ேநாய் உண்டா ம் - உறக்கம் ெக ம் கா ேகட் ம் றன்
ைற ம் - மற ேகாபம் அ த்தவைர
தாக் தல் ேபான்றைவ ஏற் ப ம் .
51.
க்ேகாட்ைடக் அ
ல் அைமந் ள் ள - ைகக் ேகா ல்
மற் ம் மைல ல் ேகா ல் அைமத்தவன்
தலாம்
மேகந் ரவர்மன் - மேகந் ரவர்மன் அவன பட்டத் ராணி
உ வம் இ க் ம் - இரண்
நடன மாதர்களின் ஓ யம்
அைமந் ள் ளன - தாமைரகள் நிைறந்த அக ஓ யம் இ க் ம்
என
ளக்
றார்.
52. ஹரிதாசரின் பக் இயக்கம் 14
தல் 17 ஆம்
ற் றாண்
வைர
இ ந்த - பக் ைய மக்கள் சார்ந்ததா ம் ச தாயத்ைத
சார்ந்ததாக ம் மாற் யவர் ரந்தரதாசர் - ச க க்கல் கைள
பற் ய எள் ள டன் ர்த்தைனகைள உ வாக் யதன் காரணமாக
இடம்
க் றார் - ரந்தரதாசர் இந்த இ வரின் ெதாண் ன்
காரணமாக ஹரிதாசர் இயக்கம் இன்றள ம் என்ைன நிைன
ெகாள் ள தக்கதாக இ க் ற .
இ ஏேத ம் இரண்
னாக்க க்
ஐந் அல் ல ஆ
வாக் யங் கைள
ைட எ
க:
2X5=10
53. ஜப் பாைன யா ம்
க்க ல் ைல என்
றமாட்டார்கள் ஆேராக் யமான அழகான மக்கள் - ஒ நைர
ட
பார்க்க ல் ைல ஞ் இல் ைல - எந்த பஸ் ஸ்டாப் ல் ஒ
நி டத் ற் ேமல் காத்
க்க ேவண் ய ல் ைல ல் லைற
இல் ைல என்ற ரல் இல் ைல - கத்த ம் இல் ைல ல் லைற
ெகா க்க மறக்க ம் இல் ைல யா பார்க் ல் மறந் ேபான
தன பர் அேத இடத் ல் இ ந்தைத காண
ந்த - ம ய
உண உண்ண ஆ ரம் ேப க் ேமல் இ க் றார்கள் ஒ
ச்சல்
இல் ைல ழப் பம் இல் ைல கெரட்
ப் ப ல் ைல.
54. தன் மக க்காக மைன க்காக எவ் வள ெசய் இ ப் ேபன் ஆனால் அவர்கள் என்ைன ம க்க ல் ைல - காைல உண
சரியான ேநரத் ல் ெகா க்க ல் ைல - என் மகன்
வய ல்
உடல் நிைல சரி ல் லாமல் இ ந்த ேபா உ ைர காப் பாற் ற

ேவண்
பல ேவைலகைள ெசய் ேதன் - ஆனால் அவன் இன்
தன்
தாயார் ேபச்ைசக் ேகட் க் ெகாண்
என்ைன ம ப் ப ம் இல் ைல.
55. க ைமயான காய் ச்சலால் ேசார்ந்
ந்த தன் தா ன்
கம்
கண்டான் - பத னான் நீ ர் க ப் பைத மறந்தான் - உட ன்
ெவப் பத்ைத உணர்ந்தான் - தன்
ைட ல் இ ந்த காய் ந்த
ெராட் ைய அம் மா ன் வா ல் ணித்தான்- பஞ்
ரலால்
அன்ைன ன் கண்ணம் வ
னான் - கன்னத் ல் அழகாக
த்த ட்டான்.
56. வானம் ளந்த ேபால் மைழ ெகாட் ய - ெகா ைமயான
நரகத் ல் மாற் ய ேபால் உணர்ந்தாள் - ேபய் மைழ ன் சத்தம்
இைட டாமல் ஒ த்த - ெதரிந்த கட ளின் ெபயைர மன ல்
மன்றா மைழைய நி த் மா ேவண் னாள் - பலனில் ைல ர்க்கமான மைழயால் வானேம இ ந்
ம் என்ப ேபால
மைழ அச்
த் ய .
ப
- ஐந்
அ. பாட ன் ெபா ைள எ
அணிைய
ளக் க:
1X5=5
57. எ த் க்காட் உவைமயணி
58. எ த் க்காட் உவைமயணி.
59. த ழ் த்தாய் , நாெடங் கள்
60. . ற + அைசத்தால் , ைல + கண்ேடன்.
61. ேதால் , ைம.
62. ஊெரங் ம் கண்
க் னிய காட் கள் அைமந்
ந்தன.
ெபரியவர்களின் ஆேலாசைன ேகட் நடப் ப
றந்த .
63. ேலாத் ங் க ேசாழன், மலர்.
ழந்ைத ெசல் வங் கள் ள் ைளக் கனிய தாகப்
ேபாற் றப் ப
ற .
64. எளிைம, ெதாடர் .
65. 66. 67. தைலப் ேபா ெதாடர் ைடயதாகக் கட் ைர அைமய
ேவண் ம் ன் ைர ெபா
ைர
ைர இ த்தல் ேவண் ம் .
68, 69 அ வலக க தத் ல் க த உ ப் கள் இ க்க ேவண் ம் .
அ ப் நர், ெப நர், இடம் , ேத , ெபா ள் ேபான்றைவ
ேதா க் /ேதாழ க்
எ
ம் க தம் இயல் பானதாக
இ க்கலாம் .
70. பழெமா ைய
ளக் ெபா ள் உணர்ந் வாக் யத் ல்
அைமத்தல் ேவண் ம் .

