
General Instructions: - 
 

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct 
assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious 
problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching 
profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must 
read and understand the spot evaluation guidelines carefully.Evaluation is a 10-12 
days mission for all of us. Hence, it is necessary that you put in your best effortsin 
this process. 

2. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should 
not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking 
Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while 
evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or 
are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and marks 
be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency based 
questions, please try to understand given answer and even if reply is not from 
marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, marks 
should be awarded.   

3. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each 
evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the 
instructions given in the Marking Scheme. The remaining answer books meant for 
evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the 
marking of individual evaluators. 

4. Evaluators will mark( √ ) wherever answer is correct.  For wrong answer ‘X”be marked.  
Evaluators will not put right kind of mark while evaluating which gives an impression that 
answer is correct and no marks are awarded.  This is most common mistake which 
evaluators are committing. 

5. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks 
awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the 
left-hand margin and encircled.  This may be followed strictly. 

6. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin 
and encircled. This may also be followed strictly. 

7. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more 
marks should be retained and the other answer scored out. 

8. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized 
only once. 

10. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e. 8 hours 
every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books 
per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). 

11. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the 
Examiner in the past:- 

 Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. 

 Giving more marks for an answer than assigned to it. 

 Wrong totaling of marks awarded on a reply. 

 Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. 

 Wrong question wise totaling on the title page. 

 Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. 

 Wrong grand total. 

 Marks in words and figures not tallying. 

 Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. 

9. A full scale of marks 0-80 has to be used. Please do not hesitate to award full marks if 
the answer deserves it. 

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only) 
Secondary School Examination-2020 

Marking Scheme – TAMIL
 (SUBJECT CODE :006) (PAPER CODE 10) 



 Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark 
is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for 
incorrect answer.) 

 Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks 
awarded.  

 
12. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should 

be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks. 
  

13. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error 
detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the 
evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all 
concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and 
judiciously. 
 

14. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines 
for spot Evaluation before starting the actual evaluation. 
 

15. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over 
to the title page, correctly totaled and written in figures and words. 
 

16. The Board permits candidates to obtain photocopy of the Answer Book on request in an 
RTI application and also separately as a part of the re-evaluation process on payment of 
the processing charges.  

 



மத்திய இள நிலைக் கை்விக் கழகம் 

விலைத்தாள் மதிப்பீை்டு வழிகாை்டி-2020 

மமாத்த மதிப்மபண்கள்: 80     006 - தமிழ் 

1. இருபத்து ஏழு(27)  மதிப்பபண்களுக்கு கீழே பபறக்கூடிய விடைத்தாள்கள் 

தடைடமத் ழதரவ்ாளரின் ஒப்புதலுக்கு பிறழக பதிவு பெய்ய ழவண்டும். 

2. மதிப்பபண்கள் விடைத்தாளின் வைப்பக்கத்திலும் , பமாத்த மதிப்பபண்கள் 

விடைத்தாளின் இைப்பக்கத்திலும் வை்ைத்திற்குள் பதளிவாக எழுதுதை் 

ழவண்டும். 

3. விடைத்தாளின்  இறுதியிை் ழதரவ்ாளரின்  டகபயாப்பம் , எண் , மாணவர ்

பபற்ற பமாத்த மதிப்பபண்கள் குறிக்கப்பை ழவண்டும். . 

4.  பபற்ற பமாத்த மதிப்பபண்கடள வைை்மிடுக. 

5. புள்ளி விவரங்களுக்காக ஒவ்பவாரு நாளும் மதிப்பீடு பெய்யும்  

விடைத்தாள்களின் மதிப்பபண்கடள மை்டும் குறித்து டவத்துக் பகாள்ள 

ழவண்டும். 

6. கடிதம், சுருக்கி வரைதல், கை்டுடர ஆகியவற்றிற்கு ஒை்டு பமாத்தமாக 

மதிப்பபண்கள் வேங்காமை் அவ்வப்பகுதிகளுக்குத் தனித்தனி 

மதிப்பபண்கள் வேங்கியபின் இறுதியாக(வைை்த்திற்குள்) பமாத்த 

மதிப்பபண்கள் வேங்க ழவண்டும். 

7. வினாத்தாளிை் பகாடுக்கப்பை்டுள்ள முதை் இைண்டு பத்தி வினா 

விடைகளுக்கும் ழதரந்்பதடுக்கப்பை்ை விடைகள் ெரியாக இருப்பின் 

முழுமதிப்பபண் வேங்கைாம்.       5 + 5 = 10 

8. உரிய முடறயிை் அடமந்திருக்கும் கடிதங்களுக்கு முழு மதிப்பபண்  

வேங்கைாம்.(6) 

9. பபாதுக்கை்டுடர சிறந்த பமாழி நடைக் கூறுகளுைன் அடமந்திருப்பின் 

உயரப்ைெ்ம்       7 ½ மதிப்பபண் வேங்கைாம்.  

10. சுருக்கி வரைதலுக்கு முழு மதிப்பபண் வழங்கலாம். (5) 

11. இைக்கணப் பகுதியிை் ழதரந்்பதடுக்கப்பைை் விடைகள் ெரியாக இருப்பின் 

முழு மதிப்பபண் வேங்கைாம். (15) 

12. உடரநடை பத்தி வினா-விடை ெரியான விடைகளுக்கு முழு மதிப்பபண் 

வேங்கைாம்.(5) 

13. பெய்யுள் பத்தி வினா-விடை ெரியான விடைகளுக்கு முழு மதிப்பபண் 

வேங்கைாம்.(4) 

14. உடரநடை விரிவான விடைகள் பிடேயற இருப்பின் தகுதி வாய்ந்த 

விடைகளுக்கு முழு மதிப்பபண் வேங்கைாம். (10) 

15. பெய்யுள் பகுதியிை் தகுதி வாய்ந்த விரிவான  விடைகளுக்கு பிடேயற 

இருப்பின் முழு மதிப்பபண் வேங்கைாம். (8) 

16. துடணப்பாைம் கடத அடமப்பு மாறாமலும், சிறந்த நடையுைனும் இருப்பின் 

உயரப்ைெ்மாக     6 ½ மதிப்பபண் வேங்கைாம். 

17. திருக்குறள் ககாடிட்ட இடங்களுக்கு முழு மதிப்பபண் வழங்கலாம்.  

 
அதிகபட்ச மதிப்பபண்ணாக 79 மட்டுமம வழங்க மவண்டும். 
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CBSE  ப�தா� வ��� – ெபா�� ேத�� –2019 – 2020  மதி�ெப� வழிகா�� 

ப��� – அ 

 1)ப�தி வ�னா :                                                 ( 5 )  

 1)(இ)ெபா�ளாைச மன�  2)(இ)பா��    3)(அ)��த�                                 

 4)(இ)ேவ�டாைம ேபா�ற ெச�வ� ஏ�மி�ைல     5)(இ)தி��ல�      

 2)ப�தி வ�னா                                                 ( 5 ) 

 1)(ஈ)ெவ�ண��பற�தைல      2)(இ)ெவ�ண���ய�தியா�  

 3)(ஈ)�ற� ��ப�டதா�        4)(ஆ)உைற��        5)(இ)எய��றியனா�       

3)��றி� ஒ� ப�காக� ���கி வைரத�                ( 5 ) 

         1)தி��தா� ப�வ�          - 1 

         2)தி��திய ப�வ�          - 2½  

         3)தைல��                  - ½  

         3)ப�திய���ள ெசா�க�    - ½ 

         4)���க�ப�ட ெசா�க�     - ½ 

                             ப�தி ஆ 

4)க�த� : 

1)வ��ண�ப� க�தம  ( 6 )                   உற��ைற� க�த�   ( 6 ) 

   அ���ந�          – ½                      இட� , ேததி         – 1  

   ெப�ந�            - ½                      வ�ள��த�           - ½                  

   வ�ள��த�          – ½                      நல� வ�சா��த�   – 1 

   ெபா��            - ½                      க���             - 2   

   க���             - 2                      ைகெயா�ப�        – ½                   

   ைகெயா�ப�        - ½                     உைறேம� �கவ� – 1                                                                             

   இட� ,ேததி         - 1   

   உைறேம� �கவ�  - ½                                                                              

5) ெபா�� க��ைர                                                 (7 ½)   

  தைல��      -  ½     

  ���ைர   -  1 

  ெபா��ைர  - 5½ (�ைண� தைல��க� –1,க��� – 3½,ேம�ேகா� –1) 

  ���ைர    - 1  

                             ப��� -இ 

 6)சா�� த�க (எைவேய��  ��� ம���)                  ( 3 ) 

 1)(ஈ)ெக��ப�உ�       2)(அ)���� ம�ைச வ�தா�      3)(ஆ)ேக�ட 

பாட�      4)(ஆ)ெசழிய� வ�தா�      5)(ஈ)�ய� , மா�  

7)நிர��க (எைவேய��  ��� ம���)                          ( 3 ) 

 1)(ஆ)பாைல 2)(இ)ெவ�சி� திைண 3)(அ)��ள� ஓைச 4)(இ)வ�ள��  

5)(இ)���  
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8)�றியவா� ெச�க  (எைவேய��  ��� ம���)            ( 3 ) 

 1)(இ)ேக� 2)(ஆ)ேந� + ேந� + ேந� – ேதமா�கா�     3)(இ)ப�ைம + கிள�  

 4)(அ)மய�� அக��  5)(இ)தாமைர மல�  

9)இல�கண� �றி�� த�க  (எைவேய��  ��� ம���)    ( 3 ) 

1)(இ)�வ�ள�கா�    2)(ஆ)பா� வ�            3)(இ)வ�ைன�ெதாைக  

4)(இ)ஒ�றளெபைட   5)(ஆ)ெபா�ெமாழி  

10)ச�யான ெசா�ெறாடைர� ேத��ெத��� எ��க (எைவேய��  

��� ம���)                                                       ( 3 ) 

1)(ஈ)��க� ஓைச வ�சி�பா��� உ�ய�  

2)(ஆ)நில�� ெபா��� �த�ெபா�� என�ப��  

3)(அ)உட�ப��� ��� வ�ைட ேந�வ�ைட  

4)(ஈ)ெதாகாநிைல� ெதாட� ஒ�ப� வைக�ப��. 

5)(அ)தா� அறியாத ஒ�ைற அறி�� ெகா�வத�காக வ�ன�வ� அறியா 

வ�னா . 

ப��� – ஈ 

11)உைரநைட ப�தி வ�னா�க��� வ�ைடயள�                  ( 5 ) 

1) ெமாழிெபய��த�  

2) இராமாயண , மகாபாரத� ெதா�ம� ெச�திக�  

3) ெப��கைத , சீவகசி�தாமண� , க�பராமாயண� ,வ��லிபாரத�  

4) ேதசிய உண�ைவ ஊ�ட ,ஒ�ைம�பா�ைட ஏ�ப��த  

5)சாகி�திய அகாெதமி,ேதசிய ��தக நி�வன�,ெத�ன��திய ��தக 

நி�வன�      

12)ெச��� ப�திைய� ப��� வ�னா�க��� வ�ைடயள�       ( 4 ) 

1)(ஆ)மைலப�கடா� 2)(இ)ெப��ெகௗசிகனா� 3)(இ)ெவ�த� 4)(இ)ந�ன�  

13)�ற�பா�கள�� வ��ப�ட ச�ீகைள எ��க                     ( 2 ) 

1) i ) உைட�ெத�  ii )�ய�சி    2) i ) ��ெச��    ii )����  

14) ெச��� வ�னாவ�ைட (எைவேய�� இர�� ம���)       ( 8)   

i ) தமிழ�ைனைய வா���வத�கான காரண�க�    

 பழைம��� பழைம – பழ�ெப�ைம  

 �ம�க�ட�தி� நிைல�த ம��லக� ேபரரேச 

 பா��ய ம�னன�� மகளா� வள��தவ�  

 தி���றள�� ெப�ைம���யவ�  

 சில�� ,ேமகைல ,ேம�கண�� ,கீ��கண�� ��க� 

உைடைம  

 தன�ெகன� தன�� சிற�� , இல�கிய வள�  

 ந��ட நிைல�த த�ைம  
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ii ) ��ைல�பா��� கா�கால� ெச�திக� 

 வ������ ம����மாக ேப��வ� ெகா�ட தி�மாைல� 

ேபா� உய��� நி�கிற� மைழேமக�  

 அ�மைழ ேமக� கடலி� �ள��ந�ைர� ப�கி ெப��ேதா�ற� 

ெகா�� வ�ள��கிற� . 

 �திய ெப�க� ெந�ைல ெத�வ�தி� �� �வ�ன�  

 ெத�வ�ைத ெதா�� தைலவ��காக ந�ெசா� ேக�� நி�றன�  

 இள�க�ைற� பா��� , ‘ ��ைல ேம��த உ� தா�மா�கைள 

ஓ��� ெகா�� இைடய� வ��வ��வ� ; வ��தாேத ‘ எ�றா� 

ஓ� இைடமக�  

 இ�ந�ெசா�ைல� ேக�� நி�ற ��ெப��� , “ தைலவ� 

வ�வ� உ�தி .மன�த�மா�ற� ெகா�ளாேத “ எ�� தைலவ��� 

ஆ�த� �றின� . 

iii) ெச�கீைர ஆ�ட� �கைன� �மர��பர� அைழ��� �ைற  

 கி�கிண�கேளா� சில��க�� தி�வ�ய�� ஆட���  

 அைரஞா� மண�ேயா� அைரவட�க� இைடய�� ஆட��� . 

 ப��ெபா�ெனன ஒள��� ெதா�தி�ட� சி�வய�� ச��தாட���  

 ப�ட� க��ய ெந�றிய�� ெபா��ட� வ�டவ�வ ��� 

பதி�தாட���  

 க�ப�யாலான ��டல�க�� �ைழக�� காதி� 

அைச�தாட���  

 ஒள���ள ���கேளா� ��ய மாைல உ�சி� ெகா�ைடய�� 

ஆட��� . 

 ெதா�ைமயான ைவ�தியநாத�� எ��த�ள���ள ��கேன 

ெச�கீைர ஆ� அ��க  

 அழகிய பவள� ேபா�ற தி�ேமன��� ஆட ெச�கீைர ஆ�க  

iv) சி�தாள�� மன��ைம  

 ம�ைறேயா���� ெபா�கால� ; இவ� தைலய�ேலா எ��� 

க�கால�  

 வா�� ெதாைல�த� எ�� �ல��ேவா� ம�திய�� த� 

தைலய�� ெச�க�கைள� �ம�� ெச�கிறா� சி�தா� 

 வா�வ�� தைல�கன� ப���தவ� உ�� .ஆனா� தைல�கனேம 

வா�வாகி�ேபான� இவ��� .அ���மா� அ�வலக� 

எ�வானா�� அ��தவ� கன��காக இவ� �ம��� 

க�கெள�லா� அ��தேவைள உண��கான கன�க�  

 சி�தா� இவள�� மன��ைமகைள ெச�க�க� அறி�ேமா ? 

அறியா� . 
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15) உைரநைட வ�னாவ�ைட                                          ( 10 ) 

i)தாவர�கள�� அ��ப�தி  : தா� – ெந� ,ேக�வர� , த�� – கீைர ,வாைழ , 

ேகா� –ெந�� ,மிளகா��ெச� , �� –����ெச� ,�த� . 

கிைள�ப���  - கைவ – கிைள ,ெகா�� அ�ல� ெகா��  - கிைள – ெகா�ப�� 

ப��� –சிைன –கிைளய�� ப��� ,ேபா�� – சிைனய�� ப��� . 

ii)ஏ�ைமய��� வ���ேதா�ப�ய தமிழ� ப�பா�  

 வ�ைத�காக ைவ�தி��த திைனைய உரலி� இ��� ��தி 

வ���தள��த� _ �ர�உண�� வ�ைத� திைன .....’ (�ற� ) 

 இ��ப�னா� ஆன பைழய வாைள அட� ைவ�� வ���� 

அள��த� _ வயலி� வ�ைத�த வ�ைத ெந�ைல அ��� எ��� – 

உண� சைம�� சிவன�யா��� வ���தள��த�  

iii)த�கால�தி� வள����ள மி�ன�� �ர�சி  

 1980 கள�� தன�நப� கண�ன�கள�� வள��சி –(personal computer ) _ 

க�காண���� க�வ� அைச� நிக�� ப�க� த�  பா�ைவைய� 

தி���� _ திற� ேபசிய�� உ�ள வழிகா�� வைரபட� 

கா��வதி� உ�ள� ெசய�ைக ��ணறி�  

 ேகா��கண�கான ெசா�க�ட� ஒ�ப��� ச�யான ெசா�ைல� 

கா� ெநா���� �ைறவான ேநர�தி� ேத��ெத���� திைரய�� 

கா�ப��பதி� ெபா�தி�தி��ப� ெசய�ைக ��ணறி� . 

iv) ம.ெபா.சி அவ�க� ஆ�மாத� க��காவ� த�டைன ெப�ற நிக��  

 30.9.1932 அ�� ��டறி�ைக வழ�கியைம�காக சிைற� 

த�டைன – பா��ய� ஆ�ட ெப�ைம – ேசாழ� ஆ�ட 

சிற�ைப� ெசா�லி – ேசர� ஆ�ட மா�ப�ைன� கா�� – 

ஆ�கிேலய��� அ�ைம�ப����த சி�ைமைய நிைன��� – 

வ��தைல ேபா��� அைழ�� – அதனா� � 300 அபராத� –

ஆ�மாத கால� சிைற த�டைன  

v)   இ�ைறய அறிவ�ய� க��ப����க� மன�தைன ேம�ப���கி�றனவா ? 

– ேம�ப���கி�றன – ேம�ப��தவ��ைல எ�� ெவ���� ஒ���� 

ெமா�த� ஐ�� அ�ல�  ஆ� க���க� ப�ைழய��றி  எ�திய���ப�� 5 

மதி�ெப� வழ�கலா� . 

 

16)�ைண�பாட�                                                        (61/2) 

i)���ைர _ ���ைரகேளா� மன�தேநய� �றி�த க���க� இ��தா�  6 ½ 

மதி�ெப� வைர வழ�கலா�  

ii)���ைர _ ���ைரகேளா� கைத����க� அைம�தி��தா� 6 ½ 

மதி�ெப� வழ�கலா� . 

iii)வ��ைண� தா��ய த�ன�ப��ைக  பாட� �றி�� ���ைர 

���ைரகேளா� ப�ைழயற எ�திய���ப�� 6 ½ மதி�ெப� வழ�கலா� . 
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