விடைப்பட்டி (படிவம் 5)
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கைப்பேசியின் வரவு வாசிக்கும் ேழக்ைத்கைச்
சிகைத்துவிட்டது
புத்ைைங்ைளின் மதிப்புக் குகைந்துவிட்டது

2 பு

ைமிழ் எடுக்கும் மாணவர்ைளும் இலக்கியத்கைத்
தைரிந்துகவத்திருக்ை பவண்டும்
இலக்கியப் ோடத்தில் சிைப்புத் பைர்ச்சி தேைலாம்
இலக்கிய ஆர்வத்கைத் தூண்டலாம்

2 பு

இகடநிகலப்ேள்ளி மாணவர்ைளுக்கு இலவசமாைத்
ைமிழ்ப்ோடம் போதித்து வந்துள்ளார்
ஒவ்பவார் ஆண்டும் மாணவர் ேண்ோட்டு விழா
நட்த்தியுள்ளார்
குழந்கை இலக்கியம் தைாடர்ோன நூல்ைகளயும்
குறுந்ைட்டுைகளயும் உருவாக்கியுள்ளார்

2 பு

2 பு

2 பு
2 பு

2 பு
2 பு
*ஏதேனும்
இரண்டு
விடைகள்
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நாம் பைால்விைகள எதிர்த்துப் போராடினால்ைான்
தவற்றி நம்கமச் பசரும்

2 பு

5



அவன் வீட்டில் ஒபர நாய் இருப்ேைால் இருவரும்
ஒபர மாதிரி எழுதி வந்துள்ளனர்
ஒருவர் எழுதியகைபய மற்தைாருவர் ோர்த்து எழுதி
வந்ைகை மகைக்ைபவ அப்ேடிச் தசால்கிைார்

2 பு

இலக்கிய பநாக்கில் பைவாரப் ோடல்ைகள
இயற்றியது
‘ைாண்டைம்’ என்ை தசய்யுள் வகையில் சிைந்ை
ோடல்ைகள இயற்றியது

2 பு
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2 பு

2 பு
*ஏதேனும் ஒரு
விடை

7
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மங்கையர்ைள் வீட்டின் நிர்வாகிைள், நிதியகமச்சர்ைள்,
சகமயலகை வல்லுநர்ைள் மற்றும் அைழ்வாகரத்
ைாங்கும் நிலம் போல தோறுகமயானவர்ைள்
(i) ோரதியார் பமல்நாட்டு இலக்கியங்ைள்
ேடித்ைவர்.அைனால், அங்குள்ள தேண்ைளின் சுைந்திரம்
இந்திய நாட்டுப் தேண்ைளிடமும் இருக்ை பவண்டும்
என எண்ணினார்.

2பு

2பு



(ii) தேண்ைளுக்குச் சுைந்திரம் ைர பவண்டும்
அவர்ைளுக்குத் தைால்கலைள் ைருவகை
நிறுத்ை பவண்டும்
அவர்ைளின் தவற்றிக்கு முட்டுக்ைட்கடயாை
இருக்ைக் கூடாது
அவர்ைளின் பேராற்ைகல உணர்ந்து, ஏற்ை
வாய்ப்ேளிக்ைபவண்டும்

2பு
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அகடந்துவிட / சாதிக்ை

2பு

10

1. அவர்ைளின் ஆற்ைல் தவளிப்ேடாமல் போய்விடும்
2. அவர்ைள் ைற்ை ைல்வி ேயனற்றுப் போகும்
3. மன உகளச்சலுக்கு ஆளாகுவர் / மனகைரியம்
இருக்ைாது
4. நாட்டின் தோருளாைாரம்/ முன்பனற்ைம்
ோதிப்ேகடயும்
5. சுயமரியாகைகய இழக்கும் சூழல்/ பிைகர நம்பி
வாழும் நிகல ஏற்ேடும்
6. சமுைாயத்தின் மீது தவறுப்பு ஏற்ேடும்
(ஏற்புகடய பிை ைருத்துைள்)
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10பு

ஏதேனும் 5
கருத்து)

1 பு
தேயர் எழுைத் தைரியவில்கல
பைட்ட
பைள்விைளுக்குப்
ேதில்
தசால்லத் 1 பு
தைரியவில்கல
1 பு
உணர்ச்சி இல்கல
ைான் எவ்வளவு முயற்சி தசய்ைாலும் மாணவர்ைளிகடபய
ஏதேனும் 3
மாற்ைம் ஏற்ேடாைைால்
விடைகள்
பைாேக்ைாரர்
–
மாணவர்ைள்
மீது
சட்தடன
பைாேப்ேட்டு அடிக்கிைார்.
மாணவர்ைள் மீது அக்ைகையுள்ளவர் – ஆரம்ேத்தில்
அவர் மானவர்ைகள அடித்ைைற்கு அதுபவ ைாரணம்.
-ைகையின் இறுதியில் ைகலகமயாசிரியரின்
அறிவுகரகயக் பைட்டு ைன் போக்கை மாற்றிக்
தைாள்ள முன்வருகிைார்.
சீக்கிரம் மனம் ைளரக் கூடியவர் – மாணவர்ைளுக்ைாை
ைான் எடுத்ை முயற்சி எதுவும் ேலிக்ைவில்கல என்ைதும்
மனம் ைளர்ந்து போகிைார்.
ைனிகமகய விரும்புேவர் – பிை ஆசிரியர்ைளிடம்
அளவாைப் ேழகுகின்ைார்.
உணர்ச்சி வசப்ேடக் கூடியவர்
- ஆத்திரத்தில் மாணவர்ைகள அடிக்கிைார்
- ைகலகமயாசிரியர் அகைப் ேற்றிப் பேசியவுடன்

2 பு

2 பு

2 பு
2 பு
4பு

அடிப்ேகை நிறுத்திவிட்டார்.



12(ஆ)

ஆசிரியர் சந்துரு எந்ைவிை பிரச்சகனயிலும் மாட்டிக்
தைாள்ளக் கூடாது என்ை நல்ல எண்ணம்.
அவருக்கு அப்ேள்ளி மாணவர்ைகளப் ேற்றிய உண்கம
3பு
நிலவரத்கைப் புரிய கவக்ை பவண்டும் என்ேைால்.
ைகலகமயாசிரியர் மட்டுபம அவரிடம் பேசத் ைகுந்ை
ஏதேனும் 2
சரியான மனிைர் என்ை என்ேைால்.
பதில்
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ஏதேனும் 2
பதில்

i.ஆசிரியர் சந்துரு மாணவர்ைகள அடிப்ேகை /
ைண்டிப்ேகை நிறுத்திவிட்டார்.
ii.ஆசிரியர் மாணவர்ைள் மீது அக்ைகை தசலுத்துவகை
நிறுத்திவிட்டார்.

2 பு
2 பு
ஏதேனும் ஒரு
பதில்

14(அ)








2 பு
அவர் மாணவர்ைகள அன்ோை அரவகணத்திருப்பேன்.
அவர்ைள் சுலேமாைப் புரிந்து தைாள்ளும் வகையில் ோடம்
போதித்திருப்பேன்.
மாணவர்ைளுக்கு ஏற்ை நடகவக்கைைகளச்
தசய்திருப்பேன்.
மாணவர்ைள் எதிர்தைாள்ளும் பிரச்சகனைகளக் பைட்டு
அறிந்திருப்பேன்.
மாணவர்ைளின் தேற்பைாகரச் சந்தித்துப் பேசியிருப்பேன்.
பிை ஆசிரியர்ைபளாடு ைலந்து பேசி மாணவர்ைளின்
அகடவுநிகலகய உயர்த்ை வழி ைண்டிருப்பேன்

2 பு
2 பு
2 பு
2 பு

2 பு
ஏதேனும் 2
பதில்

14(ஆ)







ஆசிரியர் மாணவர்கள அடிப்ேது அவர்ைளின் ைல்வி
பமலுள்ள அக்ைகையால்ைான்.
ஒருவரின் பைாற்ைத்கை கவத்து அவகர
எகடப்போடக்கூடாது
தேற்பைாருக்கும் பிள்களயின் ைல்வி மீது அக்ைகை
இருக்ை பவண்டும்
ஆசிரியர்ைள் உணர்ச்சிவசப் ேடாமல் தோறுகமகயக்
ைகடப்பிடிக்ை பவண்டும்
ைகலகமயாசிரியர்ைள் தேற்பைார்ைளின்
பிரச்சகனைகளச் சமாளிக்கும் ஆற்ைலுகடயவர்ைளாை
இருக்ை பவண்டும்

2பு
2பு
2பு

2பு
2பு
(ஏதேனும் 2
விடைகள்)
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ைல்விகயக் ைற்கும் விைத்கைப் ேற்றி விளக்குகிைார்
ைவிஞர்.
பமபலாட்டமாைக் ைற்கும் ைல்வி ேயன்ைராது /
.அறிவும் வளராது
ஆழமாைப் ேடித்து அகை நிகனவு கூர்வைால்
மட்டுபம,ைல்வி
மனதில் ேதியும்
உணர்ந்து ைற்ைாை ைல்வி மனதில் ேதிந்திடாது.
நூகல ஆழமாைக் ைற்ைால்ைான் அைன் ேயகன
அறிந்து புைழ் தேைலாம்
(ைவிகைகய ஒட்டிய பிை ஏற்புகடய ேதில்ைள்)

2பு
2பு
2பு

2பு
2பு
(ஏதேனும் 5
கருத்துகள்)
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ஏற்புகடய ேதில்

2பு
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உகடயர் எனப்ேடுவது ஊக்ைம் அஃதில்லார்
உகடயது உகடயபரா மற்று

2பு
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ைற்கேக் ைடகமயாை பமற்தைாண்ட இவகளப்
போன்ை தோலிவிகனயுகடய தைய்வத்கை நான்
அறிந்ைதில்கல

4பு

19






மனம் உண்டானால் மார்க்ைம் உண்டு
குன்றின் பமலிட்ட விளக்கு போல
தநளிவு சுளிவு
இைகன இைனால் இவன்முடிக்கும் என்ைாய்ந்து
அைகன அவன்ைண் விடல்

3பு
3பு
3பு

20

அ) i)
ii)

பேரருள்
ோதிப்ேணம்

ஆ) i)
மற்ை தமாழிைளிலிருந்து தேைப்ேட்டுத் ைமிழில்
வழங்குகின்ை தசாற்ைள் திகசச் தசாற்ைள் எனப்ேடும்
21

அ

22

1.
2.
3.
4.
5.

3பு
2பு

2பு

2பு
ைகலத்பைாங்ை - ைகழத்பைாங்ை
வருகின்ைது - வருகின்ைன
உரிகமகய - உரிகமகயப்
பேனிக்ைாப்ேது - பேணிக்ைாப்ேது
பைாட்டப்புரப் - பைாட்டப்புைப்

2பு
2பு
2பு
2பு
2பு

