
 

 

Padasalai.Net’s - Unit 1 Model Question Paper 2022 

 
வகுப்பு:XII                                                             தமிழ்                                                

மதிப்பெண் :  50 

                                                                                                                                            நேரம் : 1.00   

ெலவுள் பதரிக:                                                                              

1.  ேிலவுப்பூ நூலல இயற்றியவர் --------         

2. ொண்டியரின் சங்கத்தில் பகாலுவிருந்தவள் ----     

3. பசம்ெரிதி இலக்கண குறிப்பு ----------- 

4. தமிழ்பமாழியின் ேலைஅழகியல் கட்டுலர ஆசிரியர்----- 

5.நெரண்ைத்தின் பசய்தி -------- 
6. ொ வலககள் --------- 

7. அகன் ஐந்திலணகலைப் ெற்றி நெசும் நூல் ------- 

8. ெைாஅ இலக்கண குறிப்பு -------- 

9. "கிலை " என்னும் குறுோவலின் ஆசிரியர் --------- 

10. தமிழ் அழகியலலக் கட்ைலமப்ெதற்குச்  முதன்லம                  ஆதாரம் --

-------- 

11. " ேீர்ெடு ெசுங்க்லம்" இவ்வ்டிகள் இைம் பெற்றுள்ை நூல்---------- 

12. தமிழ் நதான்றிய மலல -------- 

13. காவியதர்சம் என்ெது -------- நூல். 

14. தண்டியலங்காரத்தின் ஆசிரியர் ------- 

15. தண்டியலங்காரம் -----------  இலக்கணத்லத கூறும் நூல். 

16. தி.சு. ேைராசன் --------- ஆகப் ெணியாற்றினார். 

17. தண்டியலங்காரம் ---------- பெரும் ெிரிவுகலை உலையது. 

18. ொரதி பேல்லலயப்ெருக்குக் கடிதம் எழுதிய இைம்------- 

19. வம்சமணிதெீிலக நூலல இயற்றியவர்--------- 

20. ொரதியின் கலைசி கடிதம் யாருக்கு எழுதப்ெட்ைது------- 

21. ொரதிலய விை ------ ஆண்டுகள் இலையவர் பேல்லலயப்ெர். 

22. வ.உ. சிதம்ெரனாரின் வாழ்க்லக வரலாற்லற எழுதியவர் --------- 

23. ொரதி ேைத்திய இதழ்கள் -------- 

24. எழுதும் நொது வரும் ெிலழகலை ------  வலககைாகக் பகாள்ைலாம். 

25. உயிபரழுத்துக்கைின் வலககள் ------------ 

26. உயிர்பமய் பேடில் எழுத்துகள் --------- 

27. கீரைம், ப்ரியா - என்ெலவ -------- பமாழி பசாற்கள். 
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28. ஆய்த எழுத்து பசால்லின் --------- மட்டுநம வரும். 

29. தனிக்குறிலல அடுத்து ---------- ஒற்றுகள் வாரா. 

30. இலாத - இலக்கணகுறிப்பு ----------- 

31. குைிர்பொதிலக - இலக்கணகுறிப்பு ----------- 

32. FICTION - கலலச்பசால் தருக -------- 

33. ARCHIVE - கலலச்பசால் தருக -------- 

34. வானபமல்லாம் - புணர்ச்சி விதி தருக. 

35. பசம்ெரிதி - புணர்ச்சி விதி தருக. 

36. விைங்கி - உறுப்ெிலக்கணம் தருக. 

37. வியந்து -.உறுப்ெிலக்கணம் தருக. 

38. தனியாழி - புணர்ச்சி விதி தருக. 

39. A New language is a new life - தமிழாக்கம் தருக 

40. தாமலர இலல ேீர் நொல - உவலமலய பசாற்பறாைர்கைில் 

அலமக்க. 

41. கிணற்றுத்தவலை நொல    - உவலமலய பசாற்பறாைர்கைில் 

அலமக்க. 

42. ஆசிரிய ேைத்நத வஞ்சி என குறிப்ெிடும்  நூல்--------- 

43. அழகியலல உருவாக்குவதற்க்கு தைம் அலமத்து தரும் நூல் --------- 

44. அணியிலக்கணத்லத மட்டுநம கூறும் நூல்---------- 

45. பேல்லலத்பதன்றல் கவிலத நூலல இயற்றியவர்------- 

46. சர்ப்ெயாகம் நூலல இயற்றியவர் ---------- 

47. நொலந்து ோட்டில் உள்ை ெல்கலலக்கழகம் -------- 

48. Bibilography - கலலச்பசால் தருக. 

49. Subscription - கலலச்பசால் தருக 

50. தண்டியலங்காரம் - இலக்கணகுறிப்பு தருக. 

 

வாழ்த்துகள் 

 

 

                                                                                       சி. விஜய குமார் MA.,B.Ed.,D.T.Ed.,DCP. 

                                                                       ொரதி வித்யாலயா நமல்ேிலலப்  ெள்ைி 
                                                                  நகாெிபசட்டிொலையம். 

                                                                                                 அலலநெசி: 9842614202 
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