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PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2018
எசு.பி.எம் முன்ன ோட்டத் னேர்வு

6354/2

BAHASA TAMIL
ேமிழ்ம ோழி
Kertas 2
ேோள் 2
2 ¼ jam

Dua jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 22 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis di dalam buku jawapan yang
disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak cukup, sila dapatkan helaian
tambahan daripada pengawas peperiksaan.

__________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.
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பிரிவு அ : கருத்துணர்ேல் (பல்வகக)
[30 புள்ளி]

கீழ்க்காணும் கருத்துப்படத்கேக் கூர்ந்து கவனித்துத் த ாடர்ந்துவரும் வினாவுக்கு
விடட எழுதுக.

நூல்நிலையம்

இைவய அருகலை
(Free WiFi)

1
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இப்படம் உணர்த்தும் கருத்து யாது?

[2 புள்ளி]
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கீழ்க்காணும் செய்தியை வாசித்துத் த ாடர்ந்து வரும் வினாவுக்கு விடட எழுதுக.

தமிழ் இலக்கிைப் பாடத்யத எடுக்க மாணவர்கயை ஊக்குவிக்க வவண்டும்

பாரிட் புந் ார், அக். 28
மிழ்
இலக்கியப்
பாடம்
கடுடையான
பாடைல்ல.
ைலலசியக் கல்வி சான்றி ழ்
(எசு.பி.எம்)
ல ர்வில்
மிழ்தைாழிடயத்
ங்கள்
ல ர்வுப் பாடைாகத் ல ர்வு
தசய்யும் ஒவ்தவாரு ைாணவரும்
மிழ் இலக்கியப்
பாடத்ட யும் கண்டிப்பாகத் ல ர்வு தசய்ய லவண்டும்
என்று
மிழ் வாழ்வியல் இயக்கச் தசயலாளர் சுப.
சற்குணன் லவண்டுலகாள் விடுத் ார்.
மிழ் வாழ்வியல்
இயக்க ஏற்பாட்டில் மிழியல் நடுவத்தில் நடடப்தபற்ற
எசு.பி.எம் ைாணவர்களுக்கான
மிழ் இலக்கியப் பாட
கருத் ரங்கு நிகழ்ச்சியில் லபசிய அவர் லைற்கண்ட
கருத்ட வலியுறுத்தினார்

2 சுப.சற்குணன் ஏன் மிழ் இலக்கியப் பாடத்ட
எடுக்க லவண்டுதைன வலியுறுத்துகின்றார்?

ைாணவர்கள் ல ர்வுப் பாடைாக
[2 புள்ளி]
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3 முடனவர் முரசு தநடுைாறனின் சிறப்புகளுள் இரண்டயை எழுதுக.

[2 புள்ளி]

முடனவர்
முரசு.
தெடுமாறன்
அவர்கள்
மலேசியாவிலுள்ள
மிழ்
எழுத் ாளர்களுள் ஒருவராவார். இவர் ஓய்வு தபற்ற ஆசிரியரும், பல்கடேக்கழகக்
பகுதிலெர விரிவுடரயாளருமாவார்.
1950 த ாடக்கம் மு ல் இவர்
ஈடுபட்டு வருகின்றார். வகுப்படறகள்,
கல்வி ஒலிபரப்பில் இவரது பாடல்கள்
ஒலிப்லபடழகளில் பதிவு தெய்தும் பரப்பி

மலேசியத் மிழ் இேக்கியத் துடறயில்
லமடடகள் மட்டுமல்ோது வாதனாலியில்
பரவோக இடம்தபற்றுள்ளன. இவற்டற
வருகிறார்.

இடடநிடலப்பள்ளி ைாணவர்களுக்குப் பல ஆண்டுகளாக இலவசைாகத்
மிழ்ப்பாடம் லபாதித்து வந்துள்ளார். ஆண்டுல ாறும் ைாணவர்கடளக் தகாண்டு
ைாணவர் பண்பாட்டு விழாக்கள் நடத்தியுள்ளார். முடனவர் முரசு தநடுைாறன்
அவர்கள் குழந்ட
இலக்கியத்தில் மிகுந்
ஈடுபாடு தகாண்டு இத்துடறயில்
குழந்ட களுக்கான நூல்கடளயும் குறுந் ட்டுகடளயும் உருவாக்கி வருகின்றார்.
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4 கீழ்க்காணும் உடரவீச்சு உணர்த்தும் கருத்து யாது?

[2 புள்ளி]

5

கீழ்க்காணும் ெடகச்சுடவத் துணுக்கில்
உணர்த்துகிறது?

ோணவனின் கூற்று எட

ஆசிரியர்:

ொய் பற்றிய கட்டுடர எழுதி வரச் தொன்னால்,நீயும் உன்
அண்ணனும் ஒலர மாதிரி எழுதி வந்திருக்கிறீர்கலள?

மாணவன்:

எங்கள் வீட்டில் ஒரு ொய்

ான் இருக்கிறது ஐயா.

[2 புள்ளி]
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6 கீழ்க்காணும் பகுதியின்வழி திருநாவுக்கரசர்
எழுதுக.

மிழுக்கு ஆற்றிய சதாண்டியை

அப்பர் (திருநாவுக்கரசர் நாயனார்) கி.பி ஏழாம்
நூற்றாண்டுத் த ாடக்கத்தில்,
மிழ் நாட்டில்
பக்தி இயக்கத்ட வளர்த் சிவனடியார்களுள்
ஒருவரும்,
63
நாயன்ைார்களுள்
ஒருவரும்
ஆவார். திருொவுக்கரெர்
மிழுக்கு ஆற்றிய
த ாண்டட
ொம்
மறந்துவிட
முடியாது.
திருொவுக்கரெரின் ல வாரப் பாடல்கடளப் பக்தி
இேக்கியமாக மட்டுலம பார்க்காமல்
மிழ்
இேக்கியமாகவும்
பார்க்கின்ற
நிடேக்குத்
மிழர்கள் உயர லவண்டும். 'ெேம்பூதவாடு தூபம்
மறந் றிலயன்
மிலழாடிடெப்
பாடல்
மறந் றிலயன்'
என்று
மிழுக்கு
மகுடம்
சூட்டியவர்களுள்
திருொவுக்கரெரும்
ஒருவர்
என்பட
யாரும்
மறுத்துவிட
முடியுமா?
திருொவுக்கரெர்
ாண்டகம் என்ற தெய்யுள்
வடகயில் சிறந்
பாடல்கடள இயற்றிய ால்
' ாண்டக லவந் ர்' என அடழக்கப்பட்டார்.
இடறவனுக்குத்
த ாண்டாற்றுவட லய
ம்
கடடமயாகக் தகாண்ட திருொவுக்கரெர் 'என்
கடன் பணிதெய்து கிடப்பல ' என்லற வாழ்ந்து
இடறவன் திருவடிப் லபற்டறப் தபற்றவராவார்.
[2 புள்ளி]
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னகள்விகள் 7 முேல் 10 வகை

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள
எழுதுக.

பகுதிடய

வாசித்து,

த ாடர்ந்து

வரும்

வினாக்களுக்கு

விடட

‘மங்டகயராகப் பிறப்ப ற்லக ெல்ே மா வம் தெய்திட லவண்டுமம்மா’ என்று
அன்லற கவிமணி கூறிச் தென்றுள்ளார்.
மங்டகயர்கள் வீட்டின்
நிர்வாகிகள்,
நிதியடமச்ெர்கள், ெடமயேடற வல்லுெர்கள் மற்றும் அகழ்வாடரத் ாங்கும் நிேம் லபாே
தபாறுடமயின் சிகரங்கள் என்தறல்ோம் தபண்கடளப் புகழுடரப் லபசியது ெமூகம்.
ஆனால், அல ெமூகம் தபண்கள் புயதேனப் புறப்பட்டலபாத ல்ோம், டட விதித்து, சீறி
வந் புயடேச் தெயலிழக்கச் தெய்து, அப்தபண்களின் சிந்ட டய மந் மாக்கியது.
விடு டே என்றால் என்ன? ‘பிறருக்குத் தீங்கில்ோமல் அவனவன்
ன்
விருப்பத்திற்லகற்ப தெய்யோம் என்பல விடு டே’ என்று விளக்கமளிக்கிறார் தெர்பர்ட்
ஸ்தபன்ெர். இத் டகய விடு டே தபண்களுக்கு உண்டா என்பது இன்றுவடர ஒரு
லகள்விக் குறியாகலவ உள்ளது. சிேர், ‘’தபண்கடளத் னியாகச் ெஞ்ெரிக்க விட்டால்,
அண்டங்கள் இடிந்து லபாகும்; மனி ர்கள் எல்ோம் மிருகம்லபால் ெடந்துதகாள்வர்”
என்று தபண் விடு டேக்கு எதிராகக் குரல் தகாடுத் னர். இ ற்குப் பதிேளிக்கும்
வண்ணம், லமனாட்டு இேக்கியங்கடளக் கற்றுத் ல ர்ந்
பாரதி, ‘’ஐலராப்பாவிலும்
அதமரிக்காவிலும் தபண்கள் விருப்பப்படி எங்கு லவண்டுமானாலும் லபாகோதமன்ற
சு ந்திரம் உண்டு. அ னால் பூகம்பதமான்றும் லெர்ந்துவிடவில்டேலய?’’ என்று லகட்டு,
தபண்களுக்குச் சு ந்திரம் ல டவ என்பட வலியுறுத்துகிறார். இ டனலய

என்று

‘ஏட்டடயும் தபண்கள் த ாடுவது தீடமதயன்
தறண்ணி யிருந் வர் மாய்ந்து விட்டார்
வீட்டுக்குள்லள தபண்டணப் பூட்டிடவப் லபாதமன்ற
விந்ட மனி ர் டே கவிழ்ந் ார்.’
ன் பாடல்வழி தவளிப்பபடுத்துகின்றார் பாரதியார்.

அன்று அரெனுக்கு ஆலோெடனகள் வழங்கியவள் தபண் என்ப ற்கு, ஔடவயார்
அதியமானுக்காகத் தூது தென்றதும் அரசியலில் ஈடுபட்டதும் ொன்றுகளாக உள்ளன.
லமலும், ொட்டடக் காக்க, வீரக் குழந்ட கடள ஈன்தறடுத்
தபண்களும் ெங்க
காேத்தில் இருந் னர். இவ்வாறாக உடல் வலிடமயும் மன வலிடமயும் தகாண்ட
தபண்கடள மேர்களுக்கும் தகாடிகளுக்கும் ஒப்பிடுவர். ஆனால், தமல்லிய எளிதில் வாடி
அழியும்
ன்டம
தகாண்ட
மேர்கடளயும்
தகாடிகடளயுலம
தபண்டமயின்
உ ாரணங்களாகக் காட்டு ல் ெரியாகுமா? ஐயிரண்டு திங்களாய் ன் வயிற்றில் கருவின்
உருவிடனச் சுமக்கும் மங்டகயருக்கு, இச்ெமூக முன்லனற்றத்திற்காகச் ெமு ாய
வலிகடளயும் சுமக்க வலுவுண்டு என்பட ச் ெமு ாயம் உணர லவண்டும்.
இ டன எடுத்துடரக்க பாரதி, கவிமணி என்று எத் டனலயா கவிகளும்,
கற்றறிந்
வல்லுெர்களும் ல டவப்பட்டனர். ஆனால், உண்டமயில் ெமு ாயத்தில்
இன்னமும் தபண்களின் வாழ்வில் விடியல் ல ான்றவில்டே. ஒரு புறத்தில் தபண்கள்
விஞ்ஞானிகள், நீதிபதிகள், காவல்துடற உயர் அதிகாரிகள், விண்தவளி வீராங்கடனகள்,
ொட்டு மு ல்வர்கள், பிர மர்கள் என்று குன்றுலபால் உயர்ந்து நிற்க, மறுபுறம் கள்ளிப்பால்
தகாடுத்துப் தபண் குழந்ட கடளக் தகால்லும் அவச்தசயல்கள் எங்லகா ஒரு மூடலயில்
இன்னமும்
த ாடர்ந்து
தகாண்டு ான்
வருகிறது.
லமலும்,
லவடேயிடங்களில்
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தபண்களுக்குத் த ால்டேகள், குறிப்பாக, பாலியல் த ால்டேகள் த ாடர்ந்
இருக்கின்றன.

வண்ணலம

இருப்பினும், இன்டறய காே கட்டத்தில் தபண்களின் வாழ்வில் சிே மாற்றங்கள்
ெடப்பட ொம் கண்கூடாகக் காணும் நிடே ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று தபண்களுக்குக்
கா ல் உரிடமகள் ஓரளவு ரப்பட்டுள்ளது. 'கணவடன இழந் வற்குக் காட்டுவது இல்"
என்ப ற்லகற்ப, கணவடன இழந் தபண், ன் உயிடர மாய்த்துக் தகாள்ளும் நிடே
அன்றிருந் து. ஆனால், இப்லபாது மனி லெயத்திற்குப் புறம்பான இக்தகாள்டக மாறி,
தபண்கள் கணவடன இழந் பின்னும், த ாடர்ந்து உயிர் வாழும் நிடேடய ொம் கண்டு
மகிழ்கிலறாம். பாலிய திருமணமும் இன்று அருகிவிட்டது. மணவிேக்கு அல்ேது
விவாகரத்து இயல்பாகி, ெட்டப்படி ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டது. அவ்வாறு, ெட்டப்படி
மணவிேக்கு தபற்ற தபண்கள், மறுமணம் தெய்வதும் இன்று மிழ்ப் தபண்களிடடலய
தமல்ே அறிமுகம் ஆகி வருகிறது. இடவ ஓரளவு தபண்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சு ந்திரம்
என்லற தகாள்ள லவண்டும்.
தபண்டண, பழடமதயனும் துருப்பிடித்
இரும்புப் தபட்டியினுள் அடடத்து
டவத்து, பரண் மீது லபாட்டு, ‘ெமு ாயக் குடற’ எனும் தூசுபடிய விட்டு விடாதீர்கள்.
அவர்களின் உரிடமகடளப் பறிக்காமல் அவர்கடளப் புறாக்கடளப் லபால் சு ந்திர வானில்
பறக்க விடுங்கள். ஏதனனில், அப்லபாது ான் பாரதி கூறியதுலபாே அவர்களால்
ெட்டமியற்றவும் முடியும்; பட்டங்கள் தபறவும் முடியும்.
ஓர் ஆணின் வளர்ச்சிக்குப் பின்னால், ஒரு தபண் இருப்பாள் என்று கூறுவதுண்டு.
அதுலபாே ஒவ்தவாரு ொட்டின் வளர்ச்சிக்கும் தபண்கள் காரணமாயிருக்க லவண்டும்.
த ாட்டிடே ஆட்டும் டக, உேடகலய ஆட்டிப் படடக்கும் வல்ேடம தகாண்டது.
இத் டகய மாெக்தி தகாண்ட தபண்டம, ‘இப்படட ல ாற்கின் எப்படட தவல்லும்?’
என இச்ெமு ாயத்திற்குச் ெவால் விட்டு, பே ொத்திரங்கடள முறியடித்து மு லிடத்ட
எட்டிப்பிடிக்க என்றும் முயே லவண்டும்.
[ெரவணன் இராமச்ெந்திரன் – முகநூல் சிந் டன
[சிே மாற்றங்களுடன்]
7

ெமூகத்தில் தபண்கள் எவ்வாதறல்ோம் புகழப்பட்டனர்?

[2 புள்ளி]

8

(i) தபண்களுக்குச் சு ந்திரம் ர லவண்டும் என்ற எண்ணம் பாரதியாருக்குத்
ல ான்ற வித்திட்டது எது என நீ கருதுகிறாய்?
[2 புள்ளி]
(ii) தபண்கள் வாழ்வில் உயர ெமூகம் ஆற்ற லவண்டிய இைண்டு கடடமகள்
யாடவ?
[2 புள்ளி]

9

வாக்கியத்தில் கருடமயாக்கப்பட்டுள்ள தொல்லுக்கு ஏற்ற தபாருள் எழுதுக.
பே ொத்திரங்கடள முறியடித்து மு லிடத்ட
எட்டிப்பிடிக்க என்றும் முயே
லவண்டும்.
[2 புள்ளி]

10

தபண்களுக்குச் சு ந்திரம் ரப்படாவிட்டால்,
சிக்கல்ககை 50 தொற்களில் எழுதுக.

அவர்கள் எதிர்லொக்கும் ஐந்து
[10 புள்ளி]
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பிரிவு ஆ: கருத்துணர்ேல் (பகடப்பிலக்கியம்)
[30 புள்ளி]
னகள்விகள் 11 முேல் 14 வகை

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள சிறுகட ப் பகுதிடய வாசித்துத் த ாடர்ந்துவரும் வினாக்களுக்கு
விடட எழுதுக.
என் அலுவேக அடறக் க டவ யாலரா ட்டும் ெத் ம் லகட்டு ொன் நிமிர்ந்து
பார்த்ல ன். ஆங்கிே ஆசிரியர் கலணென் நின்று தகாண்டிருந் ார்.
“என்ன விஷயம் கலணென்?” என்று லகட்லடன்.
“ஒன்றும் இல்டே ஐயா. ெம்ம புதிய ஆசிரியடரப்
தொல்லிவிட்டுப் லபாகோதமன்று வந்ல ன்,” என்றார்.

பற்றி

ஒரு

விஷயம்

“யாரு, ெந்துருவா? அவருக்கு என்ன?” என்லறன்.
“அவர் இடளஞராகவும் த ாழிலுக்குப் புதியவராகவும் இருப்ப னால் அடிக்கடி
லகாபப்படுகிறார் ஐயா. டபயன்கடள அடிக்கடி கடுடமயாகத் ண்டிக்கிறார். சிேலபடர
அவர் அடித் அடியில் ழும்புகூட ஏற்பட்டு இருப்பதுலபாே த ரிகிறது. அவர் எங்களிடம்
அதிகம் லபசுவதில்டே. அ னால், ொங்களும் அவருக்கு எதுவும் தொல்ே முடியவில்டே.
நீங்களாவது…” என இழுத் ார் கலணென்.
புதிய ஆசிரியர் ெந்துரு மீது இவ்வாறான குடறகடள ொன் லகள்விப்படுவது இது
மு ன்முடறயல்ே.
ொன் ெந்துருவிடம் லபசுவ ாகக் கூறி கலணெடன அனுப்பி டவத்ல ன். பள்ளி
ஓய்வு லெரத்தின் லபாது ஆசிரியர் அடறக்குச் தென்லறன். ெந்துரு
னியாகத் ான்
இருந் ார்.
“என்ன ெந்துரு, மாணவர்கள் உங்கள் தபாறுடமடய அதிகம் லொதிக்கிறார்கள்
லபாலிருக்கு…,” என்லறன்.
“ஆமாம் ஐயா. பிள்ளகளா இவர்கள்? மரக்கட்டடகள். ொலு வருடம் ஒரு
பள்ளிக்கூடத்தில் கழித்
பிறகு கூட
ன்னுடடய தொந் ப் தபயடரலய எழு த்
த ரியா இவர்கடள லவறு என்னதவன்று
தொல்வது? என்ன லகள்வி லகட்டாலும்
எழுந்து திருதிருனு விழிக்கிறார்கள். அடித் ால்கூட அழத்த ரியவில்டே. தெத்
பிணங்கள் மாதிரி இருக்கிறார்கள். இவங்களுக்கு எப்படி ஐயா பாடம் தொல்லிக்
தகாடுப்பது? ொம் அத் டன லபரும் ெம்முடடய லெரத்ட
வீணாக்கிக் தகாண்டு
இருக்கிலறாலமா என்று நிடனக்கிலறன்…” என்றார்.
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“உண்டம ான். நீங்கள் தொல்வது லபாே இவர்கதளல்ோம் பிணங்கள் ான்.
ஆனால் இந் ப் பிணங்கள் அழுகிப் லபாகாமல் பாதுகாக்கும் தபாறுப்பு உங்களுக்கு
உண்டு,” என்று வருத் த்ல ாடு கூறிவிட்டு அங்கிருந்து அகன்லறன்.
ஒரு மா ம் கழிந் து. இப்தபாழுத ல்ோம் ஆசிரியர் ெந்துரு பற்றிய புகார்
ஒன்றும் எனக்கு வருவதில்டே. அவருடடய லபாக்கு எனக்கு மகிழ்ச்சிடயத் ரவில்டே.
அன்று மாடே விடளயாட்டுப்
மரத் டியில் அமர்ந்திருந் ார்.

பயிற்சிகடள

முடித்து

விட்டு

ெந்துரு

ஒரு

“என்ன ெந்துரு? எப்படியிருக்கிறார்கள் உங்கள் மாணவர்கள்,” என்று ொன் லகட்டு
முடிக்கும் முன்லப, “ொன் இப்தபாழுத ல்ோம் மாணவர்கடள டகயால் த ாடுவல
இல்டே ஐயா,” என்றார்.
“இப்பதிோல் எனக்கு எந் மகிழ்ச்சியும் இல்டே ெந்துரு. மாணவர்கடள நீங்கள்
டகயால் த ாட்டலபாது மனத் ாலும் த ாட்டிருந்தீர்கள். அவர்கள் ென்கு படிக்க
லவண்டும். வாழ்க்டகயில் ென்நிடேக்கு வர லவண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு
இருந் து. ஆனால், எப்தபாழுது ககயோல் மேோடுவகே விட்டீர்கனைோ அப்தபாழுல
மனத் ாலேயும் த ாடுவதில்டே என்று நிடனக்கிலறன். உங்க லபாக்கில் ஆத்திரத்ட விட
அக்கடறயின்டம ான் அதிகம் இருக்கு,” என்லறன்.
“ொன் ெம்ம மாணவர்களுக்கு நிடறய தெய்ய லவண்டும் என்கிற எண்ணத்திே
வந்ல ன் ஐயா. சிே அறிவாளிகடளயும், சிே டேவர்கடளயும், சிே விஞ்ஞானிகடளயும்
உருவாக்கப் லபாகிலறாம் என்று கனவு கண்லடன். ஆனால், இவர்களுக்கு அறிவு
புகட்டுவது மணடே டவத்து வீடு கட்டுவட ப் லபாலிருக்கின்றது. ொன் கட்ட கட்ட
அந் வீடு ெரிந்து ெரிந்து விழுகின்றது. ஏமாற்றத்தினால் ான் மாணவர்கடள மு லில்
அடித்ல ன்.
ஆனால்,
அதுவும்
பயன்
ரவில்டே.
ொன்
என்
முயற்சிடயக்
டகவிட்டுவிட்லடன். இப்லபாது ொன் பாட்டுக்கு என் லவடேடயச் தெய்கிலறன,” என்றார்
டரடயப் பார்த் வாறு.
“ெந்துரு, நீங்கள் பயிற்சி தபற்ற ஆசிரியராக இருக்கோம். ஆனால், உங்கள்
உண்டமயான பயிற்சி இனிலமல் ான் த ாடங்கப் லபாகின்றது. இந் மாணவர்களுக்கு
உடல் வலு இருக்கின்றது. ஆனால் அறிவு வலு இல்டே. அ ற்குக் காரணம் வறுடம,
அறியாடம. அ னாே இவங்க லமல் லகாபத்ட யும் எரிச்ெடேயும் காட்டுவட விட
அன்டபயும் அனு ாபத்ட யும் காட்டுங்கள். அவர்கள் அறிடவ வளர்ப்ப ற்கு ெம்மாே
முடிந் ட லெர்டமயுடனும் உறுதியுடனும் தெய்லவாம். அப்படிச் தெய் ால் ெமக்குப் பிறகு
வரும் ஆசிரியர்களாவது அறிவுச் தெறிவுள்ள மாணவர்கடள இந்ொட்டில் பார்ப்பார்கள்…,”
ொன் முடிக்கும் லபாது ெந்துரு ஆச்ெரியத்ல ாடு என்டனப் பார்த்துக் தகாண்டு நின்றார்.
-தர.கார்த்திலகசு
பிள்டளயார் பந்து (எடுத் ாளப்பட்டது)
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ஆசிரியர் ெந்துரு மாணவர்கடள மரக்கட்டடகள் என்றும் பிணங்கள் என்றும்
குறிப்பிட்டார். ஏன்?
[3 புள்ளி]

12

(அ)
(ஆ)

இச்சிறுகட யில் வரும் ஆசிரியர் ெந்துருவின் பண்புெேன்கள் இைண்டக
அடவ தவளிப்படும் ெம்பவத்ல ாடு குறிப்பிடுக.
[4 புள்ளி]
ஆசிரியர் கலணென் டேடமயாசிரியரிடம் ெந்துருடவப் பற்றி
முடறயிட்ட ற்குக் காரணம் என்னவாக இருக்கும்?
[3 புள்ளி]

13

எப்தபாழுது ககயோல் மேோடுவகே விட்டீர்கனைோ என்னும் த ாடர் உணர்த்தும்
சூழலுக்கு ஏற்ற தபாருள் யாது?
[2
புள்ளி]

14

(அ)

ஆசிரியர் ெந்துருவின் இடத்தில் நீ இருந் ால் மாணவர்களின்
லமம்பாட்டிற்காக நீ எடுக்கக்கூடிய இைண்டு ெடவடிக்டககடள எழுதுக.
[4 புள்ளி]

(ஆ) இச்சிறுகட

உணர்த்தும் படிப்பிக கயை எழுதுக.
[4 புள்ளி]

15

கீலழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கவிட டய வாசித்து, உமது ம ோந்ேம ோழிநயடயில்
விைக்கம் எழுதுக.

நுனிப்புல்டே லமய் ல்லபால் நூடே லமய்ந் ால்
நுண்ணறிவு வராது; மாட்டடப் லபாே
திணித் வற்டற அடெலபாட்லட அடரத் ல் லபான்று
திருத் முறப் படித் ால் ான் நிடனவில் நிற்கும்
பனிமுத்து பரிதிமுன்லன அழி ல்லபாே
பகுத்துணராப் படிப்புன்னில் பதிந்தி டாது
ெனிமுத் ாய் ஒளிவீெ ொளும் ொளும்
ெல்ே நூல்கள் ஆழமாகப் படிக்க லவண்டும்
- கவிஞர் கருமடேத் மிழாழன்

[10 புள்ளி]
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பிரிவு இ: ம ய்யுளும் ம ோழியணியும்
[20 புள்ளி]
னகள்விகள் 16 முேல் 19 வகை
16

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள உவக த்மேோடகைப் தபாருள் விளங்க வாக்கியத்தில்
அடமத்துக் காட்டுக.
சிறகு இழந்த பறவை பபோல
[2 புள்ளி]

17

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள சபாருளுக்கு ஏற்ற திருக்குறடள எழுதுக.

ஊக்கம் உயடைவர்கள்தாம் செல்வம் உயடைவர்கைாகக்
கருதப்படுவார்கள். ஊக்கம் இல்லாதவர்கள் எவ்வயகச்
செல்வங்கயைக் சகாண்டிருந்தாலும் உயடைவர்கைாக
ஆகமாட்டார்கள்
[2 புள்ளி]

18

லகாடிடப்பட்டுள்ள செய்யுைடிகளின் தபாருடள எழுதுக.

என்தனாடு லபாந் இளங்தகாடி நங்டக ன்
வண்ணச் சீறடி ைண்ைகள் அறிந்திலள்
கடுங்கதிர் தவம்டையில் கா லன் னக்கு
நடுங்குதுயர் எய்தி, நாப்புலர வாடித்,
ந்துயர் காணாத் டகசால் பூங்தகாடி;
இன்துடண ைகளிர்க்கு இன்றி யடையாக்
கற்புக் கடம்பூண்ட இத்சதய்வம் அல்லது
சபாற்புயடத் சதய்வம் ைாம்கண் டிலமால் !

சிலப்பதிகாரம்
[4 புள்ளி]
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கீழ்க்காணும் பனுவலில் அடடப்புகளுக்குள் இருக்கும் இடங்களுக்குப்
மபோருத்ே ோ தமாழியணிகடள எழுதுக. பத்திகய மீண்டும் எழுே
னவண்டோம்.

மாஸ்லகா, ஜுன் 25- உேகக் கிண்ண காற்பந்து லபாட்டியில் இதுவடர சிறப்பான
ஆட்டத்ட தவளிப்படுத்தியுள்ள தபல்ஜியக் காற்பந்து குழு பிரிவு ஜி-யில் பேம் வாய்ந்
இங்கிோந்து, துனிசியா, பனாமா லபான்ற குழுக்கடளப் பின் ள்ளி மு லிடம் தபற்றது.
இது, பேம் வாய்ந்
இங்கிோந்து குழு மு லிடம் தபறும் என்ற பேரது கருத்துக்
கணிப்டபப் தபாய்யாக்கியது. இம்முடற எப்படியாவது ஜி-பிரிவில் மு லிடம் தபறுலவாம்
என்ற ெம்பிக்டகயில் களம் இறங்கிய தபல்ஜியக் குழு ன் ைனத்ட யும் கவனத்ட யும்
விடளயாட்டில் தசலுத்தி, அ ற்கான தசயலில் முடனப்புக் காட்டிய ால் நிடனத் து
லபாேலவ அப்பிரிவில் மு லிடம் தபற்றது. (I-பழம ோழி)
இந்ொள் வடர தவளியில் அதிகமாகத் த ரியா குழுவாகலவ தபல்ஜியக் காற்பந்து
குழு இருந்து வந் து. ஆனால் இவ்வாண்டு ஜி-பிரிவில் தவன்ற ன் மூேம் அக்குழுவின்
திறடம தவளியுேகிற்குத் த ரிய வந்துள்ளது (II-உவக த்மேோடர்). காற்பந்து
விடளயாட்டின் நுணுக்கங்கடள டகவரப் தபற்றல இக்குழுவின் தவற்றிக்கு முக்கியக்
காரணைாகக் கரு ப்படுகிறது (III-மரபுத்சதாடர்)
தபல்ஜியக் குழுவின் பயிற்றுெர் லராதபர்ல ா மார்திதனஸ் மிகவும் திறடமமிக்கவர்.
எந் ப் பகுதியில் எந் விடளயாட்டாளடர நிறுத் லவண்டுதமன்று அறிந்து, அவர்கள்
அந் ப் பகுதியில் விடளயாட டவத் ல
இக்குழுவின் தவற்றிக்கு முக்கியக் காரணம்
எனோம். (IV-திருக்குறள்)
[12 புள்ளி]
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பிரிவு ஈ : இலக்கணம்
[20 புள்ளி]
னகள்விகள் 20 முேல் 22 வகை
20

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும்.
(அ)
i)
ii)

பிரித்து எழுதுக.
தபருடை
பாதி

+
+

அருள்
பணம்
[2 புள்ளி]

21

22

.

(ஆ)

திக ச்ம ோல் என்றால் என்ன?

(இ)

தபயதரச்ெம், விடனதயச்ெம் இவ்விரண்டுக்கும் இைண்டு எடுத்துக்காட்டுகள்
எழுதுக.
[4 புள்ளி]

கீழ்க்காண்பனவற்றுள் குன்றோவிக

[2புள்ளி]

வாக்கியத்திற்கு வட்டமிடு.

அ

தபருந் டேவர் காமராெர் ொட்டுெேத்ட யும் ஊர்ெேத்ட யும் லபாற்றிக்
காத் தபருமகனார்.

ஆ

அருள்மதி லவகமாக ஓடும்லபாது காலிடறி கீலழ விழுந்து வலியால்
துடித் ாள்.
[2 புள்ளி]

கீலழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ஐந்து பிகழககை ட்டும்
அடடயாளங்கண்டு அவற்டறச் ரிப்படுத்தி எழுதுக.
[பத்திடய மீண்டும் எழு லவண்டாம்; நிறுத் க்குறிகடளப் பிடழயாகக் கரு
லவண்டாம்]

இந்ொட்டில் மிழ்தமாழியும் மிழ்ப்பண்பாடும் நிடேப்பல ாடு டேத்ல ாங்க
லவண்டுதமனில் மிழ்ப்பள்ளிகள் சிறந்து விளங்க லவண்டும். இப்தபாழுதும்
மிழ்ப்பள்ளிகள் அட த் ான் தெய்து வருகின்றது என்றால் மிடகயாகாது.
மிழ்ப்பள்ளி என்பது
மிழ்ச் ெமூகத்தின் உரிடமப் தபாருளாகும். அந்
உரிடைடய பறிக்க யாரும் முயலக்கூடாது. அந்
உன்ன ப் தபாருடள
வளமடடயச் தெய்து லபனிக்காப்பது ெமூகத்தின் டகயிலேலய உள்ளது. ொம்
இனமான
உணர்வுமிக்கவர்களாத் திகழ லவண்டும். எதிர்காேத்தில்
ல ாட்டப்புரப்
பள்ளிகள்
எண்ணிக்டகயில்
குடறந் ாலும்
ெகர்ப்புறத்
மிழ்ப்பள்ளிகள், பல்ோயிரம் மாணவர் பயிலும் தபரும் பள்ளிகளாக உருவாக
லவண்டும்.
(10 புள்ளி)
KERTAS SOALAN TAMAT
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