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பிரிவு A

பகுப்பொய்வு (2005 – 2019)
வெ.விஜயன், வெந்தகாப் இடைநிடைப்பள்ளி

வழிகொட்டிக் கட்டுரை
வடிவ ொற்றுக்
கட்டுரை

பபட்டி

நட்புக் / உறவுக்
கடிதம்

அலுவல் கடிதம்

அறிக்ரக

உரையொடல்
ெனவொட்ைெடை 
உடைநடை

2019
வீைடெப்புத்
திட்ைத்தில் குடைகள்.
முடையீட்டுக் கடிதம்

2018

உைல் நைத்டதப்
வபணும் ெழிமுடைகள்

2017
பள்ளியில் நைக்கும் தமிழ்வொழி
ெகுப்பிற்கு அடிக்கடி ெட்ைம்
வபாடும் நண்பருக்குக் கடிதம்

2016
2015
2014

விடையாட்டுத் துடை
அடெச்சடைப் வபட்டி
காணுதல்
வியாபாைத்டத
விரிவுபடுத்துதல்.
ெங்கிக் கைன்
விண்ணப்பம்

i

2013

சிைப்புத் வதர்ச்சி வபைத்
தெறிய சிற்ைப்பா ெகனுக்கு
ஆவைாசடனக் கடிதம்
வபாது ெண்ைபம்
கட்டுெதற்கு
விண்ணப்பித்தல்

2012

நகைாண்டெ கழகத்திற்கு
முறையீட்டு அறிக்றை

2011

விடையாட்டுத்
துடையில் நம்ெெரின்
ஈடுபாடு

2010
தமிழ்வொழிக் கழக
ஆண்டறிக்றை

2009
2008

கவிடத உடைநடை
நாளிதழ் வசய்தி –
வபட்டி

குடும்பத் தகைாற்ைால் பிரிந்து
ொழும் அண்ணனுக்குச்
சொதானம் கூறுதல்

பாைல் –
உடைநடை
ொசிப்புப் பழக்கம்

2007
தமிழ் விழா
நிைழ்வறிக்றை

2006
2005

உடையாைல் உடைநடை

சுற்றுைாவிற்கு அனுெதி
வகாைல்

ii

கடிதம் –
உடைநடை
கவிடத –
உடையாைல்
உடையாைல் உடைநடை
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பிரிவு B

பகுப்பொய்வு (2005 – 2019)
வெ.விஜயன், வெந்தகாப் இடைநிடைப்பள்ளி

வகள்வி

1

2

3

4

5

6

கருத்து
விளக்கக்
கட்டுரை

வொதக் கட்டுரை

விவொதக் கட்டுரை

உரை

வருணரை

சிறுகரத /
நொடகம்

வொழி ொைத்டத முன்னிட்டு
‘ொசிக்கும் பழக்கம்’ எனும்
தடைப்பில் உடையாற்ை
அடழக்கப்பட்டுள்ளீர்.

உெது பள்ளியில்
பரிசளிப்பு விழா
நடைவபற்றுக்
வகாண்டிருக்கிைது

தியாகம்

2019

தகெல்
ஊைகங்கள்

2018

பாைம்பரிய
விடையாட்டு

2017

2016

ொணெர்கள் கல்வியில்
சிைந்து விைங்க
வபற்வைார்கவை முக்கியப்
பங்காற்றுகின்ைனர்.
செச்சீர் உணவினால்
ெட்டுவெ ஆவைாக்கியொக
ொழ முடியும்

ஒழுக்கம்

கூைா நட்பு ெட்டுவெ சமூக
சீர்வகடுகளுக்கு
வித்திடுகின்ைது

கல்வி

வதாழிற்கல்வி ெட்டுவெ
ெைொன ொழ்க்டகக்கு
ெழிெகுக்கும்.

காடுகள் பைெைாக
அழிக்கப்படுெதால் ஏற்படும்
விடைவுகள்.
துடண ெகுப்புகளுக்குச்
வசல்ெதால் ஏற்படும்
விடைவுகள்
வதாடைக்காட்சி
அடைெரிடசகளின்
அதிகரிப்பினால் ஏற்படும்
விடைவுகள்
அதிகரித்துெரும் சமூக
ெடைத்தைங்களின்
பயன்பாட்டினால் ஏற்படும்
விடைவுகள்.

iii

பகடிெடதடயத் தவிர்ப்வபாம்.

இைவுச்சந்டத

உைன்பிைப்பா?
நட்பா?

தமிழர் திருநாள் விழாவில்
'தமிழர் பண்பாடு' என்னும்
தடைப்பில் உடை

பள்ளியில்
சிற்றுண்டித் தினம்

சாதடன

நம்மிடைவய தமிழ்ப்பற்டை
வெவைாங்கச் வசய்ெதில் தகெல் உைவினர் திருெண
ஊைகங்கள் வபரும்
நிகழ்ச்சி
பங்காற்றுகின்ைன.

ஊனம் ஒரு
தடையல்ை!

2015

பணம்

இன்டைய சூழலில் கூட்டுக்
குடும்பொக ொழ்ெவத சிைப்பு

2014

இனம்

அன்ைாைப் வபாருள்
விடைவயற்ைத்திற்குப்
பயனீட்ைாைர்கவை காைணம்

கைடெ

ஆசிரியர்கைால் ெட்டுடெ
நாட்டுக்குத் வதடெயான
நற்குடிெக்கடை உருொக்க
முடியும்

2013

2012

2011

2010

நட்பு

உைகம்

அழகு

செயக் கல்வி ெட்டுடெ
இன்டைய இடைஞர்கடைப்
பண்படுத்த முடியும்
வபாதுெக்கள் தாொகவெ
முன்ெந்து தடுப்பு
நைெடிக்டககடை
வெற்வகாண்ைால் ெட்டுவெ
வதாற்றுவநாய்கடைக்
கட்டுப்படுத்த முடியும்
தண்ைடனகடைக்
கடுடெயாக அெைாக்கம்
வசய்ெதன் ொயிைாக
ெட்டுவெ கட்வைாழுங்கு
மிக்க ொகனவொட்டிகடை
உருொக்க இயலும்

நம் நாட்டில் அதிகொன
தமிழ் நாளிதழ்கள்
வெளிெருெதால் ஏற்படும்
விடைவுகள்
நாட்டில் அதிகொன தனியார்
உயர்கல்விக் கூைங்கள்
நிறுெப்படுெதால் பை
விடைவுகள் ஏற்படுகின்ைன.
இந்தியர்கள் குறிப்பிட்ை சிை
துடைகளில் வெடை வசய்ய
நாட்ைம் வகாள்ெதால்
ஏற்படும் விடைவுகள்

இந்திய இடைஞர்கள்
வியாபாைத் துடையில்
ஈடுபடுெதன் அெசியம்

ொடைவநைக்
கைற்கடைக்
காட்சி

எது வீைம்?

சமுதாய முன்வனற்ைத்திற்குச்
சமூக இயக்கங்கள் ஆற்ை
வெண்டிய பங்கு.

வகெைன்
ெடையின்
இயற்டக அழகு

உடழப்பு

தமிழர் திருநாளில்
‘ஒற்றுடெவய பைம்’ எனும்
தடைப்பில் உடை

சுதந்திை தினக்
வகாண்ைாட்ைம்

புகழ்

நம் நாட்டில்
வெற்வகாள்ைப்படும்
அதிகொன வெம்பாட்டுத்
திட்ைங்களினால் பை
விடைவுகள் ஏற்படுகின்ைன.

ொணெர்கள் வதாண்டூழிய
நைெடிக்டககளில் ஈடுபடுெது
அெசியொகும்.

வதசிய
அைவிைான
வபாட்டி
விடையாட்டி
வநைடி ெருணடன
வசய்தல்

இைட்சியக்
கனவு

நவீன ொழ்க்டக
முடைகைால் குடும்ப
உைவுகளில் ஏற்படும்
விடைவுகள்

அன்னிய கைாசாைத்
தாக்கத்தினால் நெது
பாைம்பரியங்கள்
பாதிப்புக்குள்ைாகின்ைன

எது வசல்ெம்?

குறுஞ்வசய்தி வசடெ
பயன்பாட்ைால் ொணெர்
ொழ்க்டகயில் ஏற்படும்
விடைவுகள்

தமிழ்வொழிச் சீர்வகட்டைக்
குடைப்பதில் ஊைகங்களின்
பங்கு

இனப்பற்று

iv

2009

குடும்பம்

அறிவியல் வதாழில்நுட்பத்
துடையில் முன்வனறினால்
ெட்டுவெ நம் நாடு ெைர்ச்சி
அடைந்த நாைாக ொறும்

2008

தமிழர்
திருநாள்

கல்வியால் ெட்டுவெ நம்
சமுதாயம் வென்டெ அடைய
முடியும்

2007

2006

2005

தமிழ்வொழி

இைக்கியம்

இயற்டக

தனிெனித
முன்வனற்ைத்தினால்
ெட்டுவெ சமுதாய
முன்வனற்ைத்டதக் காண
இயலும்
நம்ெெர்கள்
வியாபாைத்துடையில்
ஈடுபடுெதன் ொயிைாக
ெட்டுவெ விடைொன
வபாருைாதாை ெைர்ச்சிடய
அடைய இயலும்
தாய் வொழிக் கல்வி
ொயிைாக ெட்டுவெ நெது
கடை பண்பாட்டுக்
கூறுகடைப் வபணிக் காக்க
இயலும்

ஆண் வபண்
இருபாைருக்கும் செ
உரிடெகைால் ஏற்படும்
விடைவுகள்

வொழியும் இைக்கியமும்
இனத்தின் இரு காண்கள்
வபான்ைடெ

நன்றிக் கைன்

இன்டைய இடையர்கள்
நாடைய தடைெர்கள்

காதைா?
வபற்வைாரின்
கனொ?

உைவகங்கிலுமிருந்தும்
ெருடக புரியும்
சுற்றுப்பயணிகைால் ஏற்படும்
விடைவுகள்

பல்லினம் ொழும் ெவைசியாவில்
ஒற்றுடெயின் அெசியம்

பிள்டைப் பாசம்

வபற்வைார் இருெரும்
வெடைக்குச் வசல்ெதால்
குடும்பத்தில் ஏற்படும்
விடைவுகள்

ெைைாற்று நிகழ்வுகடைக்
கற்றும், அறிந்தும்
டெத்திருப்பதன் அெசியம்

ெனொற்ைம்

டகத்வதாடைவபசியால்
ெனித ொழ்க்டகயில்
ஏற்பட்டுெரும் ொற்ைங்கள்

நாட்டின் வெம்பாட்டிற்கு
இடைஞர்கள் ஆற்ை வெண்டிய
பங்கு

நட்பு

அந்நியத் வதாழிைாைர்களின்
அதிகப்படியான ெருடகயால்
ஏற்படும் விடைவுகள்

v
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கைள்வி
புள்ளி வினா வறை
எண்
1

2

கருத்துணர்தல்
(பைம்)

முதல்

2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

கருத்து
வசய்தி

சமுதாயம்
2 கருத்து

அணு ஆயுதம்
2 கருத்து

இடைஞர்
சுதந்திைம்
வசய்தி

வதாழில்நுட்பம் –
விடையாட்டு
கருத்து

உைல் உறுப்பு
தானம்
கருத்து

காைம்
கருத்து

தகெல் ஊைக
ஆதிக்கம்
கருத்து

உடைவீச்சு /
டைக்கூ கவிடத

படிப்பிடன /
கருத்து /
அறிவுடை /
உணர்த்தும்
கருத்து /
வசய்தி

நிகழ்ச்சி / அறிவிப்பு /
தகெல் / வசய்தி /
கடிதம் / கவிடத

வநாக்கம் /
கூற்று /
படிப்பிடன

கருத்துணர்தல்

2

வினாக்
கூறு

துணுக்கு /
நடகச்சுடெ

6

தமிழுக்குத்
வதாண்ைாற்றியெர்கள்
/ சாதடனயாைர்கள் /
கடைத்துடை
சாதடனயாைர்கள்

தன்டெ /
தனித்தன்டெ /
கருத்து /
கூைெருெது /
உணர்த்துெது
பங்களிப்பு /
சாதடன /
எதிர்ப்பார்ப்பு /
வசய்தி /
சிைப்பு /
வதாண்டு /
விழிப்புணர்வு

கருத்து

உணர்த்தும்
கருத்து

அறிவுடை

படிப்பிடன

வசய்தி

2 கருத்து

கருத்து

ைத்வதா பத்ெநாபன்
2 சிைப்பு

அறிெது

கூைெருெது

கூைெருெது

கருத்து

ைாதிகா சிற்சடப
ஈசன்
(2 சிைப்பு)

வபருஞ்சித்திைனார்
(2 பங்களிப்பு)

எம்.ஜி.ஆர்.
(2 சிைப்பு)

பட்டுக்வகாட்டை
கல்யாணசுந்தைம்
(2 சிைப்பு)

இடையைாஜா
(2 எதிர்ப்பார்ப்பு)
பஞ்ச் குணாைன்
(2 சாதடன)

vi

என்.எஸ்.கிருஷ்ணன்
தனித்தன்டெ
கால்டுவெல்
(வதாண்டு)

திைன்வபசி
(கருத்து)

தமிழின சிைப்பு
(வசய்தி)

எதிர்பார்ப்பு

இைக்கியம்
(அறிவிப்பு)

இன ொண்பு
(படிப்பிடன)

(வொழிப்பற்று)
முக்கியச் வசய்தி

எத்தடகய
தன்டெ

கூற்று
உணர்த்துெது

தன்டெ

எஸ்.பி.பாைா
(2 சிைப்பு)
ஆறுமுகம்
(2 சாதடன)

இைத்ததானம்
(விழிப்புணர்வு)
கி.ஆ.வப.
(சிைப்பு)

ஆவைாக்கிய உணவு
கருத்து

சான்வைார்
ெழிகாட்ைல்
முக்கிய கருத்து

இயற்டக அழிவு
அறிவுடை

உட்கருத்து

தனிநாயக
அடிகள்
(பங்களிப்பு)
ைத்வதா
குெவைசன்
(2 சாதடன)

ைம்லி இப்ைாஹிம்
(2 சிைப்ப்பு)
வகா.சாைங்கபாணி
(2 தமிழ்த்வதாண்டு)

7

குறுந்தைவல்

தமிழ்ப்பள்ளிைள்

தமிழ்ப்பபண்ைளி
ன் பண்பாடு

முதிக ார்
இல்லம்

சித்த
மருத்துவம்

சல்லிக்ைட்டு

கூற்று. ஏன்?

காைணம்

அடையாைம்

சொல்

அடிப்படைத்
தத்துெம்

எப்வபாது?

பாதிப்பு?

கூற்று. ஏன்?

i)காைணம்
ii)கருத்து

i)கூற்று. ஏன்?
ii)எதிர்ப்பார்ப்பு

i)சிைப்பு
ii)ெைர்ச்சி தடை

i)காடைகள்
பைாெரித்தல்?
ii) வீைம்-சான்று

ஏற்ை வபாருள்

ஏற்ை வபாருள்

ஏற்ை வபாருள்

ஏற்ை வபாருள்

ஏற்ை வபாருள்

ஏற்ை வபாருள்
(தாக்குப்பிடித்து)

ஏற்ை வபாருள்
(வெவைாங்கும்)

ஏற்ை வபாருள்
(ஊறு)

குறுந்தகெைால்
ொற்ைம்
(ெழிமுடை)

தமிழ்ப்பள்ளிகள்
(பரிந்துடை)

தமிழ்வபண்களின்
பண்பாட்டுச்
சீைழிவு
(விடைவு)

முதிவயார் இல்ைம்
(இழப்பு)

சித்த
ெருத்துெம்நவீன
ெருத்துெம்
(காைணம்)

தமிழர்
விடையாட்டு
நிடைத்திருக்க
(நைெடிக்டக)

இடைய தடை
முடையினர்க்கு
பாைம்பரிய
உணவு மீது
நாட்ைம்
(பரிந்துடை)

இயற்டக
அழியாெல்
பாதுகாக்க

பிைச்சிடன
யாடெ?

கூற்று. ஏன்?

அறியக்கூடியது

அறியக்கூடியது

காைணம்

காைணம்

2 பண்புநைன்

கருத்துணர்தல்
8

8

9

10

10

பரிந்துடை / ெழிமுடை / காைணம் /
இழப்பு / விடைவு

11

12

காைணம்

i) கூற்று.
வெளிப்படும்
கருத்து
ii)அறிெது என்ன?

13

14

20

கருத்துணர்தல்
(படைப்பிைக்கியம்)

சூழலுக்கான
வபாருள்
சூழலுக்கான
வபாருள்

ெரிகள்
உணர்த்தும்
கருத்து

கூைெரும் வசய்தி

i)காைணம்

i)காைணம்

i)காைணம்

ii)காைணம்

ii)காைணம்

ii)பண்புநைன்

ii)எதிர்பார்ப்பு

மறுப னீடு

ஆவைாக்கிய
ொழ்வு

ெறுபயனீடு என்ைால்
என்ன?

i)

i) காைணம்
ii) விழிப்புணர்வு
திட்ைம்

மூைப்வபா
ருள்
ii) உணவுமு
டை சிைப்பு

i)
ii)

காைணம்
வநாக்கம்

5 நைெடிக்டக

காைணம். ஏன்?
அ) 2 பண்புநைன்
ஆ) சூழலுக்கான
வபாருள்
i. கடைந்து விடுொன்
ii. கைடனவயல்ைாம்
தீர்த்துவிட்டு

சூழலுக்கான
வபாருள்

சூழலுக்கான
வபாருள்

கருத்து?

சூழலுக்கான
வபாருள்

i)பண்புநைன்

தமிழர்
பாரம்மரி
உணவு

- சூழலுக்கான
வபாருள்

சூழலுக்கான
வபாருள்

- காைணம்

i)உணர்த்தும்
வசய்தி
ii)தாக்கம்

vii

i)உணர்த்தும் 2
வசய்தி
i)நியாயப்படுத்துதல்
ii)தாக்கம்

2 படிப்பிடன

ii)ஏற்பட்ை 2
உணர்வு

சூழலுக்கான
வபாருள்
(புளிடயக்
கடைத்து
விட்ைது)
i) எடுத்த முடிவு
சரியா?
ii) உணர்த்தும் 2
கருத்து

அ) ொற்ைம் – நீ
கருதுகிைாய்
ஆ) எத்தடக
எண்ணம்

2 படிப்பிடன

15

10

கவிடத

கருத்டதச்
வசாந்த
வொழிநடையில்
எழுதுதல்

கவிடத
தமிழினம்

பாைல்
(ொழ்க்டக
என்ைால்
ஆயிைம்.......)

பாைல்
தூக்கம்
(தூங்காவத
தம்பி...)

கவிடத
தமிழ் வசாறு
வபாடுொ?

பாைல்
தன்னம்பிக்டக
(ஒவ்வொரு
பூக்களுவெ)

கவிடத
நாடைய
தடைென்

கவிடத
தமிழ்வொழி

கவிடத
உடழப்பு

உெடெத்
வதாைர்
16

17

18

19

2

2

4

12

வொழியணி

வொழியணி

வசய்யுள்

சூழலுக்குப்
வபாருத்தொன
வொழியணி எழுதுதல்

ொக்கியம்
அடெத்தல்

வொழியணி
எழுதுதல் /
வபாருள்
எழுதுதல்

விைக்கம் /
வபாருள்
எழுதுதல்

வொழியணி

ெைபுத்வதாைர்
தண்ணீர்
காட்டுதல்

இைட்டைக் கிைவி
திமுதிமு

பழவொழி
வபாருள் →
பழவொழி
(தர்ெம்
தடை.....)

திருக்குைள்
வபாருள் →
குைள்
(இன்னா.......)

விவெக
சிந்தாெணி
(புத்திொன்........
........வபாை)
முழு விைக்கம்
*படிெம் 4

நன்னூல்
அன்ன ொவெ.......
(முதல் அடி
விைக்கம்)
*படிெம் 5

இடணவொழி
ெைபுத்வதாைர்
பழவொழி
திருக்குைள்

பழவொழி
உெடெத்வதாைர்
திருக்குைள்
திருக்குைள்

உெடெத் வதாைர்
ொலுமி
இல்ைதாத.....

ெைபுத்வதாைர்
தண்ணீர் காட்டுதல்

திருக்குைள்
வபாருள் →
குைள்
(எவ்ெ
துடைெது....)

திருக்குைள்
குைள் → வபாருள்
(நகுநற்..........)

இைட்டைக்
கிைவி
நசநச

குன்றின்
வெலிட்ை
விைக்கு வபாை

பழவொழி →
வபாருள்
பூவொடு......

(திருக்குைள்)
நவில்
வதாறும்....
-வபாருள்
(படிெம் 4

நைவெண்பா
(ென்னர் விழி.....)
முழு விைக்கம்
*படிெம் 4

ெணிவெகடை
குடிப்பிப்......
..........விடூஉம்
ெரி விைக்கம்
*படிெம் 5

கம்ப
இைாொயணம்
(குயிலினம்.....
....அழகு
வசய்ய)
ெரி விைக்கம்
*படிெம் 5

(நைவெண்பா)
சீதெதி..........
-கடைசி 2
அடிகள்வபாருள்
(படிெம் 4

ெைபுத்வதாைர்
இடணவொழி
திருக்குைள்
பழவொழி

பழவொழி
ெைபுத்வதாைர்
உெடெ வதாைர்
திருக்குைள்

ெைபுத்வதாைர்
பழவொழி
இடணவொழி
திருக்குைள்

உெடெ
வதாைர்
பழவொழி
ெைபுத்வதாைர்
திருக்குைள்

viii

ெைபுத்வதாைர்
கடைத்துக்
குடித்தல்

இைட்டைக் கிைவி
திருதிரு

திருக்குைள்
விைக்கம் →
வபாருள்
உடையர்
எனப்படுெது.......

பழவொழி
வபாருள் →
பழவொழி
(ெனக்கெடை)

சிைப்பதிகாைம்
என்வனாடு
வபாந்த.......
....... அறிந்திைள்
அடிகள்-வபாருள்
(படிெம் 4)

ெணிவெகடை
ெண்டிணி.......
... வகாடுத்வதாவை
அடிகள் – வபாருள்
(படிெம் 5)

இைட்டைக்கிைவி
ெைபுத்வதாைர்
பழவொழி
உெடெத்வதாைர்

திருக்குைள்
இடணவொழி
ெைபுத்வதாைர்
உெடெத்வதாைர்

இைக்கணம்
20

10
எழுத்தியல்
வசால்லியல்

i)வசர்த்வதழுது
வசம்டெ + பயிர்
ெந்து + பார்
தீ + வபட்டி
ii)விடனச்வசால்?
2
எடுத்துக்காட்டு

i)பிரித்வதழுது
தண்ணீர்
திருவொடு
i)காைம்,திடண,
எண், இைம், பால்
(ெருவொம்)

i)வசர்த்வதழுது
கண் + இடெ
எட்டு + எட்டு

ii)வபயர்ச்வசால்?
2 எடுத்துக்காட்டு

ii)இைம்

i)காைம்,திடண,
எண், இைம், பால்
(ெருவொம்)
ii)பிரித்வதழுது
அடெயைக்கம்

i)இன எழுத்து
ii)வபாலி

ii)வசர்த்வதழுது
பத்து + மூன்று
ெைக்கு +
கிழக்கு
எட்டு +
வதாடக

அ) குற்றியலுகை
ெடக
-வநடில்வதாைர்
-வென்வதாைர்

அ) காைணப் வபயர்
ஆ) ஆகுவபயர்

ஆ) வெய்
எழுத்து ெடக

iii) எச்சம்?

21

10

இைக்கணம்
வதாைரியல்

22

10

பிடழ ஆய்வு

ஐந்து
பிடழகடை
அடையாைம்
கண்டு
அெற்டைத்
திருத்தி எழுத
வெண்டும்.

தன்விடன →
பிைவிடன

ன,ணகைம்
ை, ைகைம்
ை, ைகைம்
ெலிமிகுதல் 2ஆம்
ை, ைகைம்

எதிர்ெடை
ொக்கியம்→
உைன்பாட்டு
ொக்கியம்

ெலிமிகுதல் –
ெ.வதா.கு.உகைம்
ை,ைகைம்
ன,ணகைம்
ெலிமிகுதல் -2ஆம்
ை, ைகைம்

i)வநர்க்கூற்று →
அயற்கூற்று
ii)வசயப்பாட்டு
விடன
→ வசய்விடன

ை, ைகைம்
ன, ணகைம்
ெலிமிகுதல் -2ஆம்
ை, ழகைம்
காைம் –
இ.காைம்

வெ.விஜயன், வெந்தகாப் இடைநிடைப்பள்ளி

ix

i)வசயப்பாட்டு
விடன →
வசய்விடன

அ) விடழவு
ொக்கியம்
குன்றியவிடன

i) அயற்கூற்று
→ வநர்க்கூற்று

ii)விடழவு ொக்கியம்

ை, ைகைம்
வபயவைச்சம்ெலிமிகாடெ
நிறுத்தக்குறி
விடனத்வதாடக
(ெலிமிகாடெ)
விளித்வதாைர்
(ெலிமிகாடெ)

ன, ணகைம்
ெலிமிகுதல் –
இந்த
ெலிமிகாடெ –
வெ.வதா.கு.உ.
ை, ழகைம்
ெலிமிகுதல் 2ஆம்

ஓர்-ஒரு
எப்படி
ைை-கைம்
ெலிமிகாடெ –
வென்வதாைர்
ெலிமிகுதல் 2ஆம்

ஆ) நான்காம்
வெற்றுடெ
உருபு ொக்கியம்
அடெத்தல்
ன, ண கைம்
ெலிமிகுதல் –
4வெ.உ.
ை,ழ கைம்
ஒரு-ஓர்
ெலிமிகாடெ –
வென்வதாைர்
கு.உ.

இருவபயவைாட்டுப்
பண்புத் வதாடக

ை, ைகைம்
ஓர் – ஒரு
ெலிமிகுதல் –
ென்வதா.கு.உ
ெலிமிகுதல் -2ஆம்
ெலிமிகாடெ –
வென்வதாைர் கு.உ.

2012 – 2019

6354/1)

2019
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)
கீழ்க்காணும் ெனவொட்ைெடையில் உள்ை தகெல்கடை உடைநடை (கட்டுடை) ெடிவில்
ொற்றி எழுதுக.
1. புனைப்பபயர்கள்
2. பபற்க ார்
கரும்பன், அபூபரீதா, இபுனு டசயது,
இல்ைார்க்கினியன், நல்ைார்க்கினியன்

வசய்யது ஆைம் – இபுைாகிம் பீவி

4. தமிழ்த்பதாண்டுகள்

கவிஞர்
மெ.சீனி ரநைொ முகம் து

- இைக்கணப்
பயிைைங்குகள்
- வதால்காப்பிய ெகுப்பு
நைத்துநர்
- ‘உங்கள் குைல்’ ொத
இதழாசிரியர்

பதொற்றம்
11-09-1947

ரறவு
07-08-2014

5. விருதுகள்
- இடையருட் கவிஞர்
- வதால்காப்பிய ஞாயிறு
- இைக்கியச் சுைர்

3. ஆரம்பக் கல்வி
- தமிழகத்தில்
படிெம் 3 ெடை
- ெவைசியாவில்
படிெம் 5 ெடை
இளங்கனைக் கல்வி
திருச்சிைாப்பள்ளி சொல்
முகம்ெது கல்லூரி
(முழுடெ வபைவில்டை)

6. பனடப்புகள்
- 2007
- 2007
- 2014

- கவிடத, இடசப்பாைல், கட்டுடை
- இைக்கண ஆய்வுகள்
- யாப்பு ெழிகாட்டிக் டகவயடுகள்

உரைநரடரயத் தயொரிக்கும்பபொது கவைத்தில் மகொள்ள பவண்டியரவ:
•
•
•
•
•
•

உடைநடை (கட்டுடை) ெடிெத்தில் அடெந்திருத்தல்
பத்திப் பிரித்து எழுதியிருத்தல்
ெரிடசக்கிைெொக எழுதியிருத்தல்
முழு ொக்கியங்களில் எழுதியிருத்தல்
இடைச்வசால் பயன்பாடு இருத்தல்
அடனத்துக் குறிப்புகளும் எழுதப்பட்டிருத்தல்
(30 புள்ளி)
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2019
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

தகெல் ஊைகங்கள்
இத்தடைப்பில் கருத்து விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

ொணெர்கள் கல்வியில் சிைந்து விைங்க வபற்வைார்கவை முக்கியப்
பங்காற்றுகின்ைனர்.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

காடுகள் பைெைாக அழிக்கப்படுெதால் ஏற்படும் விடைவுகள்.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

வொழி ொைத்டத முன்னிட்டு ‘ொசிக்கும் பழக்கம்’ எனும் தடைப்பில் உடையாற்ை
அடழக்கப்பட்டுள்ளீர்.
இத்தடைப்பில் நீ ஆற்ைவிருக்கும் உரைரய எழுதுக.

5

உெது பள்ளியில் பரிசளிப்பு விழா நடைவபற்றுக் வகாண்டிருக்கிைது.
அந்தப் பரிசளிப்பு விழாவின் சூழடை வருணித்து எழுதுக.

6

தியாகம்
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
எழுதுக.

(70 புள்ளி)
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2018
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)
அண்டெயில் புதிய வீைடெப்புத் திட்ைத்தில் புதிய வீடு ொங்கி குடிவயறியெர்கள், அதன்
நிர்ொணிப்பில் பை குடைகடைக் கண்ைறிந்துள்ைனர். இது குறித்து, குடியிருப்வபார் சங்கச்
வசயைாைைான நீ, வீைடெப்புத் திட்ை நிர்ொகிக்கு முரறயீட்டுக் கடிதம் ஒன்ைடன எழுதுக.
கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்புகரள விவரித்து உெது முரறயீட்டுக் கடிதத்ரதத்
தயார் வசய்க.
•
•
•
•
•

குடியிருப்புப் பகுதியின் பின்னணி
சுெர்களில் வெடிப்பு, கூடைகள் ஒழுகுதல்
குடியிருப்பாைரின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்
நிர்ணயித்தபடி தைம் இல்டை - ென உடைச்சல்
குடியிருப்பாைரின் எதிர்பார்ப்பு - வீைடெப்பு நிர்ொகம் வெற்வகாள்ை வெண்டிய
நைெடிக்டககள்

முரறயீட்டுக் கடிதத்ரதத் தயொரிக்கும்பபொது கவைத்திற்மகொள்ள பவண்டியரவ:
•
•
•
•
•
•
•
•

முடையீட்டுக் கடிதம் ெடிவில் இருத்தல்
அனுப்புநர், வபறுநர் முகெரி, நாள் ெரியொை முரறயில் எழுதப்பட்டிருத்தல்
வபறுநடை விளிக்கும் வசால், தடைப்பு எழுதப்பட்டிருத்தல்
பத்திகளுக்கு எண் குறிக்கப்பட்டிருத்தல்
முடிவுடை எழுதப்பட்டிருத்தல்
டகவயாப்பம் இட்டிருத்தல்
அனுப்புநர் வபயர் அடைப்புக்குறியில் இருத்தல்
அனுப்புநர் பதவி, குடியிருப்வபார் சங்கத்தின் வபயர் குறிக்கப்பட்டிருத்தல்

(30 புள்ளி)
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2018
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

பாைம்பரிய விடையாட்டு
இத்தடைப்பில் கருத்து விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

*செச்சீர் உணவினால் ெட்டுவெ ஆவைாக்கியொக ொழ முடியும்.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

துடண ெகுப்புகளுக்குச் வசல்ெதால் ஏற்படும் விடைவுகள்.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

*பகடிெடதடயத் தவிர்ப்வபாம். இத்தடைப்பில் பள்ளி சடபக்கூைலில் நீ
ஆற்ைவிருக்கும் உரைரய எழுதுக.

5

உெது ெசிப்பிைத்தில் இைவுச்சந்டத நடைவபற்றுக் வகாண்டிருக்கிைது அந்த
இைவுச்சந்டதயின் சூழடை வருணித்து எழுதுக.

6

உைன்பிைப்பா? நட்பா?
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
எழுதுக.

(70 புள்ளி)

*செச்சீர் உணவு
*பகடிெடத

4

- Makanan Seimbang
- Kes Buli
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2017
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)
உைல் நைத்டதப் வபணும் ெழிமுடைகள் குறித்து நண்பர்கள் இருெர் உடையாடுகின்ைனர்.
அவ்வுரையொடரை எழுதுக,
கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்புகரள விவரித்து உெது உரையொடரைத் தயார்
வசய்க.
*
*
*
*
*

உைற்பயிற்சி, விடையாட்டு
முடையான உணவுப்பழக்கம்
வபாதுொன ஓய்வும் தூக்கமும்
நன்வனறிமிக்க ொழ்க்டகமுடை
முடையான ெருத்துெப் பரிவசாதடன

உரையொடரைத் தயொரிக்கும்பபொது கவைத்திற்மகொள்ள பவண்டியரவ:
*
*
*
*
*
*
*

உடையாைல் அடெப்பில் இருத்தல்
சூழல் எழுதியிருத்தல் (யார்?, எங்கு?, என்ன?)
முகென் இருத்தல் - இருெர் வபசுெதாக அடெந்திருத்தல்
இருெருவெ கருத்துகடைப் வபசியிருத்தல்
ஒருெர் குடைந்தது இரு முடையாெது வபசியிருத்தல்
உடையாைலுக்குரிய குறியீடுகடையும் உணர்ச்சிகடையும் வெளிப்படுத்தியிைத்தல்
முடிவு - விடைவபறுதல் இருத்தல்
(30 புள்ளி)
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2017
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

ஒழுக்கம்
இத்தடைப்பில் கருத்து விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

கூைா நட்பு ெட்டுவெ சமூக சீர்வகடுகளுக்கு வித்திடுகின்ைது.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

வதாடைக்காட்சி அடைெரிடசகளின் அதிகரிப்பினால் ஏற்படும் விடைவுகள்.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

தமிழர் திருநாள் விழாவில் 'தமிழர் பண்பாடு' என்னும் தடைப்பில் உடையாற்ை
அடழக்கப்பட்டுள்ளீர். இத்தடைப்பில் நீ ஆற்ைவிருக்கும் உரைரய எழுதுக.

5

உன் பள்ளியில் சிற்றுண்டித் தினம் நடைவபற்றுக் வகாண்டிருக்கிைது.
அந்தச் சிற்றுண்டித் தினத்டத வருணித்து எழுதுக.

6.

சாதடன
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
எழுதுக
(70 புள்ளி)
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2016
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)
வெளியூரில் ெசிக்கும் உெது நண்பர், அெர் பள்ளியில் நைக்கும் தமிழ்வொழி ெகுப்பிற்கு
அடிக்கடி ெட்ைம் வபாடுெதாக உெக்குத் வதரியெருகிைது. அெருக்குத் தமிழ்வொழி ெகுப்பின்
முக்கியத்துெத்டத உணர்த்தும் ெடகயில் நட்புக் கடிதம் ஒன்ைடன எழுதுக.
கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்புகரள விவரித்து உெது கடிதத்ரதத் தயார் வசய்க.
•
•
•
•
•

இைக்கண இைக்கியத் திைன்கடைப் புரிந்து வகாள்ெதில் சிக்கல்
தமிழ்வொழியில் ஆளுடெ குன்றிவிடும்; சிைப்புத் வதர்ச்சிப் வபை முடியாது
தமிழ்வொழிச்சார்ந்த புைப்பாை நைெடிக்டககளில் ஈடுபை முடியாத நிடை
எதிர்காைத்தில் வதர்வுப் பாைொக எடுக்கும் எண்ணிக்டகயில் சரிவு
தமிழ்வொழித்துடைச்சார்ந்த வெடை ொய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது

கடிதத்ரதத் தயொரிக்கும்பபொது கவைத்திற்மகொள்ள பவண்டியரவ:
•
•
•
•
•
•
•
•

நட்புக் கடிதம் ெடிவில் இருத்தல்
அனுப்புநர் முகெரி ெரியொை முரறயில் எழுதப்பட்டிருத்தல்
வததி எழுதப்பட்டிருத்தல்
வபறுநடை விளிக்கும் வசால் & வபறுநடை நைம் விசாரித்தல்
பத்திப் பிரித்து எழுதப்பட்டிருத்தல்
முடிவுடை எழுதப்பட்டிருத்தல்
அனுப்புநரின் டகவயாப்பம் இட்டிருத்தல்
அனுப்புநரின் வபயர் அடைப்புக்குறியில் இருத்தல்
(30 புள்ளி)
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2016
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

கல்வி
இத்தடைப்பில் விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

வதாழிற்கல்வி ெட்டுவெ ெைொன ொழ்க்டகக்கு ெழிெகுக்கும்.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

அதிகரித்துெரும் *சமூக ெடைத்தைங்களின் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் விடைவுகள்.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

நம்மிடைவய தமிழ்ப்பற்டை வெவைாங்கச் வசய்ெதில் தகெல் ஊைகங்கள் வபரும்
பங்காற்றுகின்ைன.
இத்தடைப்பில் நீ ஆற்ைவிருக்கும் உரைரய எழுதுக.

5

உைவினர் திருெண நிகழ்ச்சியில் கைந்து வகாண்டுள்ளீர்.
அந்தத் திருெண நிகழ்ச்சிடய வருணித்து எழுதுக.

6

ஊனம் ஒரு தடையல்ை!
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
எழுதுக.
[70 புள்ளி]

*சமூக ெடைத்தைங்கள் - Facebook, WhatsApp, Wechat, Viber வபான்ைடெ.
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2015
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)
நம் நாட்டின் பிைபைொன ொத இதழின் நிருபைாகப் வபாறுப்வபற்றுள்ை நீர், விடையாட்டுத்
துடை அடெச்சடைப் வபட்டி காண்கிறீர். அெவைாடு நைத்தப்படும் பபட்டிரய எழுதுக.
கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்புகடை விெரித்து உெது வபட்டிடயத் தயார் வசய்க.
•
•
•
•
•

விடையாட்டுத்துடையின் இன்டைய நிடை
விடையாட்டுத்துடையில் நம் நாட்டின் சாதடனகள்
- பூப்பந்து, காற்பந்து, சுெர்ப்பந்து (squash), நீச்சல், கைாத்வத வபான்ைடெ
விடையாட்டுத்துடையில் அடெச்சு வெற்வகாள்ைவிருக்கும் திட்ைங்கள்
விடையாட்டுத்துடை அடையத் திட்ைமிட்டிருக்கும் இைக்குகள்
விடையாட்டுத்துடை அடெச்சர் என்ை முடையில் இடைஞர்களுக்குக் கூைெரும்
ஆவைாசடனகள்

பபட்டிரயத் தயொரிக்கும்பபொது கவைத்திற்மகொள்ள பவண்டியரவ:
•
•
•
•
•
•
•
•

வபட்டியின் விெைம் எழுதப்பட்டிருத்தல் - [யார், யாடை, எங்கு)
அறிமுகம் எழுதப்பட்டிருத்தல்
வபட்டி காண்பெர் வபயர் எழுதப்பட்டிருத்தல்
வபட்டி காணப்படுபெர் வபயர் எழுதப்பட்டிருத்தல்
வகள்வி - பதில் அடெப்பில் எழுதப்பட்டிருத்தல்
முடிவுப் பகுதி எழுதப்பட்டிருத்தல்
நன்றி நவின்றிருத்தல்
பத்திப் பிரிப்பு இருத்தல்
(30 புள்ளிகள்)
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2015
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

பணம்
இத்தடைப்பில் விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

இன்டைய சூழலில் கூட்டுக் குடும்பொக ொழ்ெவத சிைப்பு.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

நம் நாட்டில் அதிகொன தமிழ் நாளிதழ்கள் வெளிெருெதால் ஏற்படும் விடைவுகள்.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

இந்திய இடைஞர்கள் வியாபாைத்துடையில் ஈடுபை வெண்டியது அெசியம்.
இத்தடைப்பில் நீர் ஆற்ைவிருக்கும் உரைரய எழுதுக.

5

ொடைவநைக் கைற்கடைக் காட்சிடய வருணித்து எழுதுக.

6

எது வீைம்?
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
எழுதுக.
(70 புள்ளிகள்)
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2014
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)

நீர், உெது வியாபாைத்டத விரிவுபடுத்த எண்ணம் வகாண்டுள்ளீர். அதற்காக,
வெைாைருக்குக் கைன் விண்ணப்பித்து அதிகாைபூர்ெக் கடிதம் ஒன்ைடன எழுதுக.

ெங்கி

கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்புகடை விெரித்து உெது கடிதத்ரதத் தயார் வசய்க.
•

•

•

வியாபாைத்தின் பின்புைம்:
- வியாபாைம் வசய்யும் இைம், முகெரி, உரிடெயாைர்
- உற்பத்தி வசய்யப்படும் வபாருள்
- சந்டதயில் அதற்கான ெைவெற்பு
- வியாபாைத்தின் தற்வபாடதய ஆண்டு ெருொனம்
கைன் விண்ணப்பிப்பதற்கான காைணங்கள்: - நவீன இயந்திைங்கள் ொங்குெதற்கு
- வதாழிைாைர் பற்ைாக்குடைடய நிெர்த்தி வசய்ெதற்கு
கைடனத் திருப்பிச் வசலுத்துெதற்கான உத்தைொதம்

கடிதத்ரதத் தயொரிக்கும்பபொது கவைத்திற்மகொள்ள பவண்டியரவ:
•
•
•
•
•
•
•
•

அனுப்புநர், வபறுநர் முகெரி ெரியொை முரறயில் எழுதப்பட்டிருத்தல்
வததி எழுதப்பட்டிருத்தல்
விளிப்பு எழுதப்பட்டிருத்தல்
தடைப்பு எழுதப்பட்டிருத்தல்
முகென் எழுதப்பட்டிருத்தல்
பத்திப் பிரிப்பு இருத்தல்
முடிவுப் பகுதி எழுதப்பட்டிருத்தல்
டகவயாப்பம் இைப்பட்டிருத்தல்
(30 புள்ளிகள்)
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2014
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

இனம்
இத்தடைப்பில் விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

அன்ைாைப் வபாருள் விடைவயற்ைத்திற்குப் பயனீட்ைாைர்கவை காைணம்.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

நாட்டில் அதிகொன தனியார் உயர்கல்விக் கூைங்கள் நிறுெப்படுெதால் பை
விடைவுகள் ஏற்படுகின்ைன.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

சமுதாய முன்வனற்ைத்திற்குச் சமூக இயக்கங்கள் ஆற்ை வெண்டிய பங்கு.
இத்தடைப்பில் நீர் ஆற்ைவிருக்கும் உரைரய எழுதுக.

5

வகெைன் ெடையின் இயற்டக அழடக வருணித்து எழுதுக.

6

உடழப்பு
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
எழுதுக.
(70 புள்ளிகள்)
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2013
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)

அண்டெயில் வெளியான எஸ்.பி.எம். வதர்வில் சிைப்புத் வதர்ச்சி வபைத் தெறிய உெது
சிற்ைப்பா ெகனுக்கு ஆவைாசடன ெழங்கும் ெடகயில் கடிதம் ஒன்ைடன எழுதுக. கீவழ
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்புகடை விெரித்து உெது கடிதத்ரதத் தயார் வசய்க.
•
•
•

கிடைத்த முடிவுக்காக ெனந்தைைாெலிருக்க ெலியுறுத்துதல்
வதர்ச்சிக்வகற்பப் வபாருத்தொன வதாழிற்கல்விடயத் வதர்ந்வதடுக்கக் கூறுதல்
அத்வதாழிற்கல்வி வதாைர்பான நன்டெகடைக் கூறுதல்

கடிதத்ரதத் தயொரிக்கும்பபொது கவைத்திற்மகொள்ள பவண்டியரவ:
•
•
•
•
•
•
•

முகெரி இருத்தல்
வததி இருத்தல்
விளிப்பு இருத்தல்
முகென் இருத்தல்
பத்திப் பிரித்து எழுதி இருத்தல்
முடிவுப் பகுதி இருத்தல்
டகவயாப்பம் இருத்தல்
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2013
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

கைடெ
இத்தடைப்பில் விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

ஆசிரியர்கைால் ெட்டுவெ நாட்டுக்குத் வதடெயான நற்குடிெக்கடை உருொக்க
இயலும்.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

இந்தியர்கள், குறிப்பிட்ை சிை துடைகளில் வெடை வசய்ய நாட்ைம் வகாள்ெதால்
ஏற்படும் விடைவுகள்.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

தமிழர் திருநாள் விழாவில் 'ஒற்றுடெவய பைம்' என்னும் தடைப்பில் உடையாற்ை
அடழக்கப்பட்டுள்ளீர்.
இத்தடைப்பில் நீர் ஆற்ைவிருக்கும் உரைரய எழுதுக.

5

வதசிய அைங்கில் நடைவபற்றுக் வகாண்டிருக்கும் சுதந்திை தினக்
வகாண்ைாட்ைத்டத வநைடி ெருணடன வசய்யும் வபாறுப்டப ஏற்றிருக்கிறீர்.
அவ்வருணரைரய எழுதுக.

6

புகழ்
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
ஒன்ைடன எழுதுக.

(70 புள்ளிகள்)
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2012
மபொதுக்கட்டரள:
இக்வகள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இைண்டு பிரிவுகடைக் வகாண்டுள்ைது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வகள்வியாக இைண்டு வகள்விகளுக்கு விடையளிக்க
வெண்டும்.
பிரிவு அ : வழிகொட்டிக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 30 நிமிைம்)
உெது குடியிருப்புப் பகுதியில் வபாதுெண்ைபம் இல்ைாததால் ெக்கள் பை சிைெங்கடை
எதிர்வநாக்கி ெருகின்ைனர். அக்குடியிருப்புச் சங்கச் வசயைாைைாக உம்டெக் கற்படன
வசய்துவகாண்டு வபாதுெண்ைபம் ஒன்டைக் கட்டுெதற்காக ொெட்ை ென்ைத் தடைெருக்கு
விண்ைப்பக் கடிதம் ஒன்ைடன எழுதுக.
கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை காைணங்கடைக் குறிப்பிட்டு உெது கடிதத்ரதத் தயார் வசய்க
•
•
•
•
•

உள்ைைங்கு விடையாட்டுகள் நைத்துெதில் சிைெம்
அைசாங்க நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு வசய்ய இைமில்டை
கல்வி நைெடிக்டககள் நைத்துெதற்கு ெசதியில்டை
திருெணம் வபான்ை சமூக நிகழ்வுகள் நைத்துெதற்கு இைமில்டை
வசயற்குழுக் கூட்ைங்கள் / சந்திப்புக் கூட்ைங்கள் நைத்த இைமில்டை

கடிதம் கட்டொய ொகக் கீழ்க்கொணும் அர ப்பில் இருக்க பவண்டும்.
•
•
•
•
•
•
•
•

வததி ெற்றும் வெற்வகாள் எழுதப்பட்டிருத்தல்
அனுப்புநர், வபறுநர் முகெரி ெரியொை முரறயில் எழுதப்பட்டிருத்தல்
தடைப்பு இைப்பட்டிருத்தல்
பத்திகளுக்கு எண் குறிக்கப்பட்டிருத்தல்
முடிவுடை எழுதப்பட்டிருத்தல்
அனுப்புநரின் டகவயாப்பம் இட்டிருத்தல்
அனுப்புநரின் வபயர் - அடைப்புக்குறியில் இருத்தல்
அனுப்புநரின் பதவி குறிப்பிட்டிருத்தல்

(30 புள்ளிகள்)
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2012
பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை
(பரிந்துடைக்கப்படும் வநைம் : 1 ெணி 15 நிமிைம்)
வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தடைப்புகளுள் ஏபதனும் ஒன்றரைப் பற்றி 300 மெொற்களில் ஓர்
எழுத்துப்படிெத்டத எழுதுக.

1

நட்பு
இத்தடைப்பில் விளக்கக் கட்டுடை எழுதுக.

2

செயக்கல்வி ெட்டுவெ இன்டைய இடைஞர்கடைப் பண்படுத்த இயலும்.
இத்தடைப்டப வொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

3

நம் நாட்டில் வெற்வகாள்ைப்படும் அதிகொன வெம்பாட்டுத் திட்ைங்கைால் பை
விடைவுகள் ஏற்படுகின்ைன.
இத்தடைப்டப விவொதித்து ஒரு கட்டுடை எழுதுக.

4

ொணெர்கள் வதாண்டூழிய* நைெடிக்டககளில் ஈடுபடுெது அெசியொகும்.
இத்தடைப்பில் ஓர் உரை எழுதுக.

5

வதசிய அைவில் நடைவபறும் ஒரு வபாட்டி விடையாட்டை வநைடி ெருணடன
வசய்யும் வபாறுப்டப ஏற்றுள்ளீர்.
அப்வபாட்டி விடையாட்டை வருணித்து எழுதுக.

6

இைட்சியக் கனவு.
இதடனக் கருப்மபொருளொகக் வகாண்டு ஒரு சிறுகரத அல்ைது ஓைங்க நொடகம்
எழுதுக.
(70 புள்ளிகள்)

* வசெப்படை {RELA), தன்னார்ெ இயக்கம் வபான்ைடெ
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2019
பிரிவு அ: கருத்துணர்தல் (பல்வரக)
[30 புள்ளி]
கீழ்க்காணும் கருத்துப்படத்ரதக் கூர்ந்து கெனித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு
விடை எழுது.

ஆகராக்கியத்னத க ாக்கி

1. இப்பைம் உணர்த்தும் கருத்து யாது?
(2 புள்ளி)
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2. கீழ்க்காணும் பனுெல்ெழி, எழுத்தாைர் உணர்த்தெரும் முக்கியக் கருத்து யாது?

சமுதாய வழிகாட்டிகள்!

தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்குப் பல்ைாயிைம் நல்ைாசான்கள் ெழிகாட்டி உள்ைனர்.
பாைம் புகட்டியுள்ைனர்; பயிற்சி வகாடுத்துள்ைனர். நெது முன்வனார்கள்
நல்ை
குணநைன்களுக்கு,
முன்னுதாைணொகவும்
ெழிகாட்டியாகவும்
திகழ்ந்துள்ைனர்.
வெலும்,
அன்பிற்கும்
ஜீெகாருண்யத்திற்கும்
ெழிகாட்டியாகவும்
திகழ
வெண்டும்
என்ை
வபரிைக்குக்
வகாண்ைெர்கைாகவும் திகழ்ந்துள்ைனர்.
நெது சமுதாயம் நைம் வபை வெண்டி...
வதால்காப்பியர் முதல் திருெள்ளுெர் ெடை எண்ணிைைங்கா
ஆசான்கள்
சமுதாயத்திற்குக்
கல்வி
புகட்டியுள்ைனர்.
மூொயிைம்
பாைல்கடைத் திருமூைரும் ஆயிைத்து முந்நூற்று முப்பது அருங்குைள்கடைத்
திருெள்ளுெரும்
தந்தருளியுள்ைனர்.
திருக்குைளில்,
தமிழ்
இடைஞர்களுக்குப் வபச்சில்கூை 'ென்முடை வெண்ைாம், என்படத
இனிய உளவொக இன்ைொத கூறல்
கனியிருப்பக் கொய்கவர்ந் தற்று'
என ெலியுறுத்தியுள்ைார்.
வெலும், நெது இடைஞர்கள் எடுத்ததற்வகல்ைாம் உணர்ச்சிெசப்பைாெல்
வகாபதாபங்கடை விட்வைாழிப்பதற்கு 'ஆறுெது சினம்' என்று ஒைடெ
ஆத்திசூடிடய அருளியுள்ைார். ஆக, இெர்கள் ெழி ெந்த நம்
இடைஞர்களுக்கு இது புரிய ொட்வைன் என்கிைவத...!!!

நன்றி: டத்பதொஸ்ரீ ஆ.மதய்வீகன்
சிை ொற்றங்களுடன்

(2 புள்ளி)
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3. கீழ்க்காணும் உடைவீச்சு நெக்குக் கூைெரும் அறிவுரை யாது?

விழித்திடு மனிதா
னிதொ!
வொைத்ரதத் மதொட
கட்டிடங்கள் உயர்ந்துவிட்டை
பட்டணத்தில்...
வளை நிரைத்த ைங்கள்
ெொய்ந்துவிட்டை
கொடுகளில்..
ொெரடயொக் கொற்ரறப்
புழுதியும் தூசும்
தன்வெ ொக்கிக் மகொண்டை
சுற்றுச்சூழலில்...
இயற்ரகப் மபண்
அழுகிறொள்.
குமுறுகிறொள்....
அவள் அழரகச்
சீைழிக்கிறொைொம் னிதன்.
(ஆக்கம் - சு.ஆைந்தி)

(2 புள்ளி)

4. கீழ்க்காணும் நடகச்சுடெத் துணுக்கில் வீட்டுக்கொைம் ொ கூற்றின் உட்கருத்து யாது?

பிச்ரெக்கொைர்

: அம் ொ தொபய... பிச்ரெ பபொடுங்க.....
நொன் வொய் பபெ முடியொத ஊர ,

வீட்டுக்கொைம் ொ

: பக்கத்து வீட்ை பபொய்க் பகளுப்பொ,
நொன் கொது பகட்கொத மெவிடு.

(2 பள்ளி)
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5. நைனக் கடைஞர் பத்ெஸ்ரீ ைம்லி இப்ைாஹிமின் சிறப்புகளுள் ஏதாகிலும் இைண்டிடன
எழுதுக.
ஒடிசி நடைக் கரைஞர் பத் ஸ்ரீ ைம்லி இப்ைொஹிம்
ெவைசியாவில், பத்ெஸ்ரீ ைம்லி இப்ைாஹிம் அெர்கள் ஒடிசி நைனக் கடையில்
தடைசிைந்த நைனக் கடைஞைாகத் திகழ்ந்து ெருகிைார். ெதத்டதயும்
இனத்டதயும் கைந்து இந்தியப் பாைம்பரியத்தின்மீது நம்பிக்டகக்
வகாண்டு தன் ொணெர்களுக்குக் குருவுக்குரிய தகுதியிலிருந்து சிைப்பாக
நைனத்டதப் பயிற்றுவித்து ெருகிைார். இெர், ஏைக்குடைய 40
ஆண்டுகளுக்கும் வெைாக ஒடிசி நைனத்தில் மிகுந்த ெல்ைடெ வபற்ைெைாகத்
திகழ்கின்ைார். ெவைசியாவின் தடைசிைந்த இந்திய பாைம்பரிய நைனக் கடைஞைான
ைத்வதா ைம்லி இப்ைாஹிமிற்கு, இந்திய அைசால் பத்ெஸ்ரீ விருது ெழங்கி
வகௌைவிக்கப்பட்டுள்ைது. வெலும், இந்திய அைசு இதற்கு முன்னவை இெருக்கு 'சங்கீத
நாைக அகாைமி’ விருடதயும் ெழங்கியது என்பதும் குறிப்பிைத்தக்கது. அவத வெடையில்,
நம் நாட்டில் கடைத்துடைக்குச் சிைப்பாகப் பங்காற்றியதற்காக ெவைசிய அைசாங்கம்
அெருக்கு ைத்வதா விருதிடன ெழங்கியது. இந்திய அைசின் பத்ெஸ்ரீ விருது வபற்ைது
குறித்து ைத்வதா ைம்லி இப்ைாஹிம் கூறுடகயில், இவ்விருது அெர் உருொக்கிய சூத்ைா
அைக்கட்ைடைக்கு ஓர் ஊக்கொக இருக்கின்ைது என்ைார்.
(2 புள்ளி)
5. தமிழவெள் வகா.சாைங்கபாணி அெர்களின் தமிழ்ப்பணிகளில் இைண்டிடன எழுதுக.
தமிழபவள் பகொ.ெொைங்கபொணி
வகாசா என்று அடழக்கப்படும் அெைர் தமிழவெள் வகா.சாைங்கபாணி,
சிங்டக ெற்றும் ெைாயாவில் தமிழும் தமிழரும் நிடைப்வபற்று
இருப்பதற்குத் தன்டனவய அர்ப்பணித்துக் வகாண்ை ஒரு ெைைாற்று
நாயகர். தமிழர் திருநாள் கண்ை தமிழவெள் வகா.சாைங்கபாணி
அப்வபாடதய ெைாயாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் பை ெடககளில் தமிழ்த்
வதாண்ைாற்றினார் என்ைால் அது மிடகயில்டை. கல்வி, கடை, இன
நல்லிணக்கம், தமிழுணர்வு ஆகியெற்டை ெைர்த்தெைாகவும் சீரிய
பத்திரிடகயாைைாகவும்
இெடைக்
கணிக்கைாம்.
இந்திய
சமூகத்தில்
வபரும்பான்டெயான தமிழ்ப்வபசும் ெக்கள் பைவீனர்கைாக இருந்ததால் அெர்கடை
ஒற்றுடெப்படுத்தி அெர்கைது நிடைடய உயர்த்துெடதவய முதல் கைடெயாகவும்
கருதினார். ெைாயா பல்கடைக்கழகத்தில் தமிழ்ப்வபைாசிரியைாகப் பணிபுரிந்த வகா.சா.,
தமிழ்ப்வபைடெ அடெய காைணொக இருந்தார். (ெைாயா பல்கடைக்கழகத்தில் தமிழ்
அன்டனக்கு ஒதுக்கப்பட்ை அரியாசனத்தில் செஸ்கிருத வொழிடய நுடழய டெக்க
முயன்ைெர்களுக்கு எதிைாக தமிழ் எங்கள் உயிர் என்ை வபாைாட்ைத்டத 'தமிழ் முைசு'
மூைம் நாடு முழுெதும் நைத்தி வெற்றி கண்ைார். அகில் உைக முதல் தமிழ் ஆைாய்ச்சி
ொநாட்டிடன வெற்றிகைொக நைத்தி முடித்த வபருடெக்கும் உரியெர் தமிழவெள்
வகா.சாைங்கபாணி அெர்கள்.

(2 புள்ளி)
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பகள்விகள் 7 முதல் 10 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
"அப்பாைா... வதடெயில்ைாதடத எல்ைாம் கட்டித் தூக்கிப் வபாட்ைாச்சு" இந்தக்
குப்டபக்காைன் ஒரு ொைொ குப்டபடய எடுக்காெல் வதாட்டி நிடைந்து ெழிகிைது.
குப்டபடயக் வகாட்ைக்கூை இைமில்டை," எல்வைாைது வீட்டிலும் இந்தப் வபச்சுக்கு
இைமில்ைாெல் இருந்திருக்காது. வீட்டைத் துப்புைவு வசய்து கழிவுகடை அப்புைப்படுத்த
ெட்டுவெ நாம் வதரிந்திருக்கிவைாம். ஆனால், சுற்றுச்குழடைப் பாதுகாக்க வெண்டும் என்ை
விழிப்புணர்வு இல்ைாெலும் வெத்தனப்வபாக்குைனும்தான் நாம் இருக்கிவைாம். இதன்
விடைொகத்தான், குப்டபகள் வபருகி உைவகங்கிலும் ெறுபயனீடு திட்ைத்டதப் பை நாடுகள்
நடைமுடைப்படுத்தி ெருகின்ைன. ெவைசியாவும் அதற்கு விதிவிைக்கல்ை.
ஒரு வபாருடை ஒன்றுக்கு வெற்பட்ை தைடெகள் பயன்படுத்துதல் ெறுபயனீடு
எனப்படுகின்ைது. இயற்டகடயப் பாதுகாக்க பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்வப நம் நாட்டில்
இம்ெறுபயனீடு திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்ைது என்று வசால்ெது வெற்றிதான்.
ஆனால், எந்த அைவிற்கு இத்திட்ைம் நடைமுடையில் உள்ைது என்று எண்ணிப்
பார்க்டகயில் சிந்தடனக்கு எட்டியெடை வதால்விதான்.
ஒற்றுடெக்குப்
வபயர்வபான
நாடு
ெவைசியா
என்பதால்
என்னவொ
குப்டபகடைக்கூை பிரித்துப் வபாை நெக்கு ெனமில்டை வபாலும்! முன்வப, அைசாங்கத்தின்
கட்ைடைக்குச் வசவிசாய்த்து ெறுபனீட்டிற்கு ெழிெகுத்திருந்தால் இன்று குப்டபகைால்
ெரும் வதால்டைகடைக் குடைத்திருக்க முடியும். இடத அறியாத நாம், அடனத்டதயும்
கழிவுகள் என்று வீசிவிட்டு இயற்டகக்கு ஊறு விடைவிக்கின்வைாம். கிள்ைான்
பள்ைத்தாக்கில் ெட்டும் ஒரு நாடைக்குப் பதிடனந்து ைன்னுக்கும் அதிகொன குப்டபகள்
வீசப்படுகிைவதன்ைால் ஒரு நாட்டைக் கணக்வகடுத்துப் பார்த்தால் கண்ணுக்வகட்டிய
தூைவெல்ைாம் குப்டபயாகக்தான் வதரியும்.
நாளுக்கு நாள் மிைட்ைைாகி ெரும் இக்குப்டபப் பிைச்சடனக்கு ெக்களிடைவய ஒரு
விழிப்புணர்டெக் வகாண்டுெை அைசாங்கமும் வதாைர்ந்து பை திட்ைங்கடை அெல்படுத்தி
ெருகின்ைது. இதன் வதாைர் நைெடிக்டகயாக, 2015ஆம் ஆண்டு வசப்ைம்பர் முதல்
வததியிலிருந்து திைக்கழிவுகள் ெடகொரியாகப் பிரித்து டெக்கப்பை வெண்டும் என்று
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
கட்ைம்
கட்ைொக
ஆங்காங்வக
இதன்
நடைமுடை
கண்காணிக்கப்படுகிைது. முடைவய இத்திட்ைத்டதச் வசயல்படுத்த காை அெகாசமும்
வகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 2016ஆம் ஆண்டு ஜூன் முதல் வததியிலிருந்து திைக்கழிவுகடை
ெடகப்பிரித்து வீசத் தெறுவொருக்குப் பாைாபட்சமின்றி தண்ைடன ெழங்கும் அைசாங்கத்தின்
அதிைடி வதாைங்கிவிட்ைது.
இந்த ெறுபயனீடு திட்ைத்தில் என்னால் என்ன வசய்ய முடியும் என்ை அைட்சியப்
வபாக்டகச்
சற்றுத்
தூை
நிறுத்தி,
அடனெரும்
சிந்திப்வபாம்.
இயற்டகயின்
தூய்டெக்வகட்ைால் பாதிக்கப்பைப்வபாெது நாவெ தவிை வெறு யாவைா அல்ை என்பதடன
உணர்ந்து வசயல்பை வெண்டும். இன்னும் வசால்ைப் வபானால், ெறுபயனீட்ைால் இப்புவி
மீண்டும் உயிர்ப்வபறும் என்பது வெள்ளிடைெடை. இல்டைவயல், பூமியும் ெைணொசல்
வநாக்கிப் பயணிக்கும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்டை.

[துைசி பாஸ்கைன்]
சிை ொற்ைங்களுைன்
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7. ெறுபயனீடு என்ைால் என்ன?
(2 புள்ளி)
8. (அ) குப்டபகள் வபருகி ெருெதற்கான காைணம் யாது?
(2 புள்ளி)
(ஆ) கழிவுகள் வீசப்படும் பிைச்சடனக்கு ெக்களிடைவய விழிப்புணர்டெ
ஏற்படுத்த அைசாங்கம் எத்தரகய திட்டங்கரள அெல்படுத்தி ெருகின்ைது?
(2 புள்ளி)
9. கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்குச் சூழலுக்பகற்ற மபொருள் எழுதுக.
இடத அறியாத நாம் அடனத்டதயும் கழிவுகள் என்று வீசி எறிந்து இயற்டகக்கு
ஊறு விடைவிக்கின்வைாம்.
(2 புள்ளி)
10. இயற்டக அழியாெல் பாதுகாப்பதற்கு நாம் வெற்வகாள்ை வெண்டிய
ஐந்து நடவடிக்ரககரள 50 வசாற்களில் எழுதுக.
(10 புள்ளி)
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பிரிவு ஆ: கருத்துணர்தல் பரடப்பிைக்கியம்
(30 புள்ளி)

பகள்விகள் 11 முதல் 14 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு
வகா
விடை எழுதுக.
இைடெயும் இனிடெயும் வென்டெயம் படிந்திருக்கும் பதினாறு ெயது பருெ ெங்டக கனகா.
அங்கும் இங்கும் அடைபாயும் வபரிய விழிகள். இெடைப் பார்த்தால் யாருக்கும்
பிடித்துவிடும்தான். ஆனால் அழகன் ெட்டும் ஏன் இடசந்து வகாடுக்க ொட்வைன்
என்கிைான்.
இடைநிடைப்பள்ளிகளுக்கு அருகில் இருக்கும் எழுதுவபாருள் கடைடயச் சிைப்பாக
நைத்தி ெந்தான் அமுதன். வபாதுொகவெ. அமுதன் கடையில் ொணவியர் கூட்ைத்திற்குக்
குடைவிருக்காது. அமுதனின் ஈர்ப்பான வதாற்ைமும் அெடனப் பார்ப்பதற்கும் அெனுைன்
வபசுெதற்குவெ பை ொணவியர் ெருெர்.
பக்கத்திலுள்ை அைசு அலுெைகத்தில் வெடை பார்க்கும் பாைா, இந்த ொணவியர்
கூட்ைத்டத வெடிக்டகப் பார்க்க ெந்தென்தான். ெதிய உணவு வநைத்தின்வபாது கடைக்கு
அவ்ெப்வபாது ெந்துவபாய்க் வகாண்டிருந்த பாைாடெ அமுதன்தான் சிைவநைங்களில்
உதவிக்கு அடழப்பாள். கரும்புத் தின்னக் கூலியா? உைவன பாைா நண்பன் வசால்டைத்
தடைமீது தாங்கி, தெைாெல் ெந்து வபாொன்.
வகாஞ்ச நாைாகக் கனகாவுக்கும் அமுதனுக்கும் இடையில் நைக்கும் வெௌனப்
வபாைாட்ைத்டதப் பாைா அறிந்வத டெத்திருந்தான். இதன் வதாைர்பாக, பைமுடை
அமுதனிைம் வபசிக்கூை பார்த்துவிட்ைான். ஆனால், அமுதவனா இதற்குத் துளியைவுகூை
பிடி வகாடுக்கவில்டை. இது பாைாவுக்குப் புரியாத புதிைாகவெ இருந்தது.
கனகா ெட்டும் இந்த விசயத்தில் மிடகநம்பிக்டக வகாண்டிருந்தாள் வபாலும்,
அமுதன் பாைாமுகொக இருந்தாலும் இெள் அெடன விடுெதாக இல்டை. அழுதன் தனது
முடியில் உறுதியாக இருந்தாலும் எறும்பு காைக் கல்வை வதயும்வபாது தன் அன்பு ஊை ஊை
கரைந்து விடுவொன் என்று நம்பினாவைா என்னவொ கனகா!
அன்று கடைக்கு ெந்த பாைா,
"வைய், அந்தப் பிள்ை என்னவொ வசால்ை நிடனக்குது வபாை...!"
“அந்தப் பிள்ைகிட்ை ஒருமுடை வபசித்தான் பாவைண்ைா..."
கிசு கிசுத்தான் பாைா.
அதற்கு அமுதன், "எனக்குப் பிடிக்கைைா.." என்ைான்.
ஏண்ைா பிடிக்கிை? பாக்குைதுக்கு நல்ைா அழகா ைட்சணொத்தானைா இருக்கா...?"
விைாப்பிடியாய் இருந்தான் பாைா,
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"அழகும் ைட்சணமும் இருந்தா ெட்டும் வபாதாதுைா. வபாறுப்பு வெணும். குடும்பத்து
வெவை அக்கடை வெணும். படிக்கிை ெயசுை ஒழுங்காப் படிக்காெ, அப்பா அம்ொ படும்
கஷ்ைத்த கூை நிடனச்சுப் பார்க்காொ, அெங்க வகாடுக்கிை காடசவயல்ைாம்
கரியாக்கிக்கிட்டு இப்படிக் காதல் கத்திரிக்காய்னு சுயநைொ இருப்பது எனக்குப்
பிடிக்கை..." என்று வபாரிந்து தள்ளினான் அமுதன்.
ெறுநாள், கடைக்கு ெந்த பாைாவுக்குக் தன் கண்கடைத் தன்னாவைவய நம்ப
முடியவில்டை. கனகாவும் அமுதனும் வபசிக் வகாண்டிருந்தார்கள்.
"நீங்க இல்வைன்னா நான் வசத்துப் வபாயிடுவென்..! விசும்பினாள் கனகா.
"ஓ அப்படியா..! உங்க அப்பா அம்ொ உன்டனப் வபத்து ெைர்த்துப் படிக்க ெச்சது
வபாதாதா? வதடெயில்ைாெல் உன் இறுதி வசைடெயும் அெங்க தை வெை ஏத்தப் வபாறீயா?
உன் வபத்தெங்களுக்கு இது ெடைக்கும் நீ என்ன வசஞ்சிருக்க? எவ்வைா சம்பாதிச்சுக்
வகாடுத்திருக்கை? முதல்ை அந்தக் கடரைமயல்ைொம் தீர்த்திட்டு அெங்க ெனச குளிை
டெ. உைக்கான எதிர்காைம் தானாக அடெயும்.
எதிர்காைத்துை என் பிள்டைங்க படிச்சு எனக்குச் சம்பாதிச்சுக் வகாடுக்கைன்னாலும்
பைொயில்ை; அவுங்க படிச்சு நல்ைா இருந்தா வபாதும், என நம்ப அப்பா அம்ொ
வநடனக்குைாங்க. ஆனா, நீ... கண்ைவத காதல், வகாண்ைவத வகாைம் என்ை குருட்டு
நம்பிக்டகயில், வசய்ெது எல்ைாம் சரின்னு வநனச்சுக்கிட்டு காதல்ை மூழ்கி உன்
எதிர்காைத்டத அழிச்சிக்கிட்டிருக்க...! நம்பை வபத்தெங்க படுை கஷ்ைத்டதயும் நல்ை
ெனடசயும் வநனச்சுப் பார்த்தின்னா... இப்படிச் வசய்வியா..? இவ்ெைவு காைம் நம்பை
கஷ்ைப்பட்டுப் வபத்து ெைத்த நம்ப அப்பா அம்ொவுக்குத் வதரியாதா? எடத எப்வபா வசஞ்சு
டெக்கனும்னு." வகாட்டித் தீர்த்தான் அமுதன்.
ஒருகணம், அென் கண்கடை உற்று வநாக்கினாள் கனகா. பிைகு, தன் கண்கடைத்
துடைத்துக் வகாண்டு விருட்வைன்று அங்கிருந்து வெளிவயறினாள்.
***********************************
காைங்கள் உருண்வைாடின....!
தன் பள்ளிக்காை நிடனெடைகள் கனகாவின் ெனத்தில் அடைவொதிய காதலுக்கும்
காை வநைம் உண்டு என்படதயும் வபற்வைாரின் அர்ப்பணிப்டபயும் உணர்த்திய அமுதடன
நன்றியுைன் நிடனத்துத் தன் இருக்டகயில் வெைாைைாகப் வபருமிதத்துைன் அெர்ந்தாள்
கனகா.
சு.க ைொ
இரளபயொர் கரதகள்
(சிை ொற்ைங்களுைன்)
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11. அமுதனின் கடையில் ொணவியர் கூட்ைத்திற்குக் குடைவிருக்காது. ஏன்?
(2 புள்ளி)
12.

(அ) இச்சிறுகடதயில் ெரும் அமுதனின் பண்பு நைன்களுள் இைண்ைடன அடெ
மவளிப்படும் ெம்பவத்பதொடு குறிப்பிடுக.
(4 புள்ளி)
(ஆ) கீழ்க்காணும் வசாற்வைாைர்களின் சூழலுக்கு ஏற்ை வபாருடை எழுதுக.
(i)

கரைந்து விடுவொன்

(ii)

அந்தக் கடரைமயல்ைொம் தீர்த்திட்டு
(4 புள்ளி)

13.

(அ)

இச்சிறுகடதயில் அமுதனின் அறிவுடைக்குப்பின் கனகாவிைம் எத்தடகய
ொற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கும் என நீ கருதுகின்ைாய்?
(4 புள்ளி)

(ஆ)

அமுதன், வபற்வைாடைப் பற்றி எத்தடகய எண்ணத்டதக்
வகாண்டிருந்தான்?
(2 புள்ளி)

14. இச்சிறுகடத ொணெர்களுக்கு உணர்த்தெரும் இைண்டு படிப்பிரைகரள எழுதுக.
(4 புள்ளி)

15. கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை கவிடதடய ொசித்து, உெது மெொந்த ம ொழிநரடயில்
விளக்கம் எழுதுக.
நொரள உைக்கில்ரை
உடழப்பதற்குப் வபாதுவெனும் உைல்ெலிடெ யிருந்தும்
ஓவைாடிப் பணிவசய்யத் தயக்கந்தான் ஏவனா?
பிடழப்பதற்குப் பணிவதடி வெறுநாட்ைார் நுடழந்வத
வபைைவு வதாழில்களிவை உடழக்கின்ைா ரிங்வக?
தடழப்பதற்வகா உனக்கிங்வக ொய்ப்புக்க ைடெந்தம்
தறுதடைவபால் சுற்றுகின்ைாய். வபாறுப்வபது மில்டை!
அடழப்பதற்வக ஆள் ெருொர் என்றிங்வக நிடனத்தால்
அடிப்படைவய யில்ைாெல் உண்ைண்ணம் வதாற்கும்!
- என வப.மு.இைம்ெழுதி
(10 புள்ளி)
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பிரிவு இ: மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
(20 புள்ளி)
பகள்விகள் 16 முதல் 19 வரை

16. வகாடுக்கப்பட்டுள்ை இைட்ரடக்கிளவிரயப் வபாருள் விைங்க ொக்கியத்தில்
அடெத்து எழுதுக.
திமுதிமு
(2 புள்ளி)
17. வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வபாருளுக்வகற்ை பழம ொழிரய எழுதுக.
கவரைமிக்க ைத்ரத உரடயவரின் உடல் பெொர்வரடவதொல் ஒரு
மெயரை முரைப்புடன் மெய்ய இயைொது. ஆகபவ, ைக்கவரை
உரடயவர் வலுவிழந்தவைொகபவ கருதப்படுவர்.
(2 புள்ளி)
18. வகாட்டிைப்பட்ை மெய்யுளடிகளின் மபொருரள எழுதுக.

ஆற்றுநர்க் களிப்பபொர் அறவிரை பகர்பவொர்
ஆற்றொ ொக்கள் அரும்பசி கரளபவொர்
ப ற்பற யுைகின் ம ய்ந்மநறி வொழ்க்ரக
ண்டிணி ஞொைத்து வொழ்பவொர்க் மகல்ைொம்
உண்டி மகொடுத்பதொர் உயிர்மகொடுத் பதொபை
ெணிவெகடை

(4 புள்ளி)
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19. கீழ்க்காணும் பனுெலில் அடைப்புகள் இருக்கும் இைங்களுக்குப் மபொருத்த ொை
வொழியணிகடை எழுதுக. பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.

'கண் வபான வபாக்கிவை கால் வபாகைாொ! கால் வபான வபாக்கிவை ெனம்
பாகைாொ!' ொவனாலியில் ஒலித்த திடைப்பைப்பாைல் ஏவனா என உள்ைத்டத வநருடிச்
வசன்ைது. இப்பாைல் இன்டைய சமுதாய அெைங்கடைச் சுட்டிக்காட்டுெதுவபால் இருந்தது.
ஒழுக்கமுடையெரின் அறிவுடைகள் ஒருெடனப் பண்படுத்தி நல்ெழிகாட்டுெதவதாடு துடண
நிற்கும் என்பர். (I திருக்குறள்) ஆனால், நம் ொணெர்கள் இன்று ஒழுக்கமுடையெர்களின்
அறிவுடைடயக் வகட்காெல் பை சந்தர்ப்பங்களில் தெறிடழத்துக் வகாண்டுதான்
இருக்கின்ைனர்.
குறிப்பாக, இன்ை இடைநிடைப்பள்ளியில் பயிலும் நம் இன ொணெர்களின் வபாக்கு
வெதடனயளிக்கிைது எனைாம். பள்ளிப் பாைங்களில் முழ்கி வதர்வில் வெற்றிக்கனிடயப்
பறித்துப் பார்வபாற்றும் ெடகயில் புகழடைய வெண்டியெர்கள் (II இரணம ொழி) தெைான
பாடதயில் கால்பதிக்கின்ைனர். பகடிெடதயும் ென்முடையும் இன்டைய ொணெர்களின்
கைாச்சாைொக உருவெடுத்துள்ைது.
இதன் விடைவு, பகடிெடத எனும் வபார்டெயில் நாட்டில் பல்வெறு துயைச்
சம்பெங்களும் ெைணச் வசய்திகளும் நம்டெ ஒரு கணம் துயைத்தில் ஆழ்த்தி விடுகின்ைன.
வெலும், கனவுகடைச் சுெந்து எதிர்காைத்தில் எடதயாெது சாதிக்க நிடனக்கும்
இடைவயார்களின் எண்ணங்களும் நிடைவெைாெவைவய வபாய்விடுகின்ைன.
(III ைபுத்மதொடர்)
பாடத தெறும் கால்கள், தெைான பாடதயில் வதாைரும் பயணங்கைாக அடெயும்
என்பர். இதடனத் தடுப்பார் யார்? ொண்புமிக்க ஒரு குடும்ப அடெப்பும் பண்பு நைமிக்க ஒரு
ெைர்ப்பு முடையுவெ ொணெர்கடையும் இடைஞர்கடையும் காக்கும் என்பதில் கிஞ்சிற்றும்
ஐயமில்டை. ஆகவெ, வபற்வைார்கள் தங்கள் பிள்டைகளின் ஒவ்வொரு நைெடிக்டகடயயும்
கண்காணிக்க வெண்டும். வெத்தனப் வபாக்குைன் இருந்துவிைக்கூைாது. இதுதான் பாடத,
இதுதான் பயணம் என்று வசால்லி மிகவும் பாதுகாப்புைன் அைெடணத்துச் வசல்ை வெண்டும்.
(IV உவர த் மதொடர்)
(12 புள்ளி)
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பிரிவு ஈ: இைக்கணம்
(20 புள்ளி)
பகள்விகள் 20 முதல் 22 வரை
20. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(அ) கீழ்க்காணும் வசாற்குவியயில் கொைணப்மபயர் வகாண்ை வசாற்கடை ெட்டும்
அடையாைம் கண்டு எழுதுக.

ண்

கொடு
வொனூர்தி

பறரவ
புல்

கொற்றொடி

நொற்கொலி

கடல்
(4 புள்ளி)

(ஆ)

(i) ஆகுமபயர் எத்தடன ெடகப்படும்?
(ii) அெற்றுள் ஏதாகிலும் மூன்று வரகயிரை எழுதுக.
(4 புள்ளி)

21. கீழ்க்காணும் ொக்கியங்களில் காணப்படும் இரு மபயமைொட்டுப் பண்புத்மதொரகரய
அடையாைங்கண்டு எழுதுக.
(அ) காய்ந்த சருகுகளுக்கு இடைவய சாடைப்பாம்பு ஊர்ந்து வசன்ைது.
(ஆ) கைந்த டதத்திங்களில் என் அக்காளின் திருெணம் நடைவபற்ைது.
(2 புள்ளி

22.

கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில் ஐந்து பிரழரய ட்டும் அடையாங்கண்டு
அெற்டைச் ெரிபடுத்தி எழுதுக.
[பத்திடய மீண்டும் எழுத வெண்ைாம், நிறுத்தக்குறிகடைப் பிடழயாகக் கருத வெண்ைாம்]
ொழ்க்டக ஒரு ெைம். ொழ்க்டக ஓர் அற்புதம். ொழ்க்டக ஒர் திருவிழா. ொழ்க்டக
ஒரு வகாண்ைாட்ைம். அதன் ஒவ்வொரு வநாடிடயயும் நாம் உற்றுவநாக்கி
ொழ்ெதற்குக் கற்று வகாள்ை வெண்டும். துயைங்களிலிருந்து இன்ப நார்கடை
பிரித்வதடுத்துப் பட்ைறிவு வநசடெ வநய்யத் வதரிந்தெர்களுக்கு அது சுடெயாக
இருப்பதில்டை. ஆக, கழியும் 10 ஒவ்வொரு வநாடிடயயும் அனுபவிக்காெல்
வெறுெவன கைந்துச் வசல்ைக்கூைாது.

(10 புள்ளி)
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6354/2)

2018
பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பல்வரக)
(30 புள்ளி)
கீழ்க்காணும் கருத்துப்பைத்டதக் கூர்ந்து கெனித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை
எழுதுக.
1 இப்பைம் உணர்த்தும் கருத்து யாது?

தகவல் ஊடகத்தின் ஆதிக்கம்…

(2 புள்ளி)

* Twitter – கீச்சகம் WeChat – அைாவி

WhatsApp – புைனம் Facebook - முகநூல்
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2 கீழ்க்காணும் நிடனவுக்குறிப்பில் அன்புச்வசல்ெத்தின் எதிர்பார்ப்பு யாது?

தொத்தொ ...
இன்று உங்களின் முதைாம் ஆண்டு நிடனவுநாள்,
இந்த ஓைாண்டில் உங்கள் டககடைப்
பிடித்துக்வகாண்டு வசால்ை நிடனத்தடத
இங்வக நிடனவுக்குறிப்புகைாக ெடிக்கிவைன்.
தாத்தா, எனக்கு அன்புச்வசல்ெம் என்று வபயரிட்ைவத
தாங்கள்தான் என்பது எனக்குத் வதரியும்.
உங்கள் ெடைவிற்குப் பிைகு
வீடு நிடைய வசல்ெம் இருந்தும் அன்பில்ைாெல் தவிக்கிவைன்.
வபற்வைார், தூைத்து உைவினைாகி விட்ைனர்,
தகெல் ஊைகம், வபற்வைாைாகிவிட்ைது.
கடத வசால்ை ஆளில்டை, கட்ைடைக்கு ெட்டும் குடைவில்டை.
காடை உணடெக் கரிசனத்துைனும் ெதிய உணடெ ெனதாைவும்
இைவு உணடெ இன்முகத்துைனும் அனுபவித்தது கனொகிவிட்ைது.
குடும்ப உைடெச் சின்னத்திடையில் காண்கிவைன்,
அம்ொ சடெயடை ஆயாவிைம் அனுபவிக்கிவைன்,
ொடையில் என்னுைன் உைா ெை யாரும் இல்டை,
என் அடைக்கதவு எனக்வக சிடைக்கதொகி விட்ைது.
இவ்ெைவு இழப்புகடை நான் எப்படி ஈடுகட்டுவென் தாத்தா...
(அன்புச்செல்வம்)
சிை ொற்ைங்களுைன்

(2 புள்ளி)
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3 கீழ்க்காணும் நடகச்சுடெத் துணுக்கின் ொயிைாக அண்ணன்
எப்படிப்பட்ைென் என நீ கருதுகிைாய்?

முதைொளி

கன்

: உன் அண்ணன் கன் மைொம்ப விசுவொசி, கம்மபனிக்கொக
நொயொ உரழப்பொன் என்று நீ மெொன்ைத நம்பி அவனுக்கு
பவை மகொடுத்தது தப்பொ பபொச்சு....

மதொழிைொளி : அப்படியொ! ஏன் முதைொளி... என்ை ஆச்சு?
முதைொளி

: என்கிட்படபய வொைொட்டுறொன்...

(2 புள்ளி)
4 கீழ்க்காணும் கவிடதயின்ெழி கவிஞர் வெளிப்படுத்தும் முக்கியச் வசய்தி யாது?

மதி நிறைந்த மாணவர்களே...
எதிர்கொை நட்ெத்திைங்கபள
எழிற்றமிழ் விண்மீன்கபள
எதிர்கொைத்ரத முன்ரவத்து
ஏற்றத்ரதக் கண்டவர்கபள
தமிழ்ப்பள்ளிக்குத் தைமுண்மடை
தைணிக்குக் கொட்டி விட்டீர்
தமிரழ தியொதொரை
தரைகுனிய ரவத்துவிட்டீர்
ஆண்டொண்டு பதொறும்
அதிெயிக்கும் முன்பைற்றம்
ஆசிரியர்கள் உரழப்பிைொபை
அரடந்துவிட்ட மபரும் ஏற்றம்
இறுதி மூச்சு இருக்கும்வரை
இந்நொட்டில் தமிழிருக்கும்
இம்ம ொழிரயக் கொப்பதுதொன்
எம்மிைத்தின் கடர யொகும்
யாதுமாகி...
துன் ச. சாமிவெலு
(எடுத்தாைப்பட்ைது)
(2 புள்ளி)
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5 வபைாசிரியர் தனிநாயக அடிகைார் தமிழுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பு இைண்ைடன
எழுதுக.
ளேராசிரியர் தனிநாயக அடிகள்
தனிநாயக அடிகள் என்கிை வசவியர் தனிநாயகம் 1913இல்
இைங்டகயில் பிைந்தார். ஈழத்துத் தமிழறிஞைான இெர் பை
வொழிகளில் சைைொக உடையாைவும் வசாற்வபாழிொற்ைவும்
ெல்ைெர். பை ஐவைாப்பிய நாடுகளுக்குப் பயணம் வசய்து
அங்குள்ை
நூைகங்களில்
கருத்தாழம்
வபாதிந்த
தமிழ்
டகவயழுத்துப் பிைதிநூல்கள் ெற்றும் அச்சிைப்வபற்ை தமிழ் நூல்கள் பற்றி
ஆைாய்ந்து வெளிக்வகாணர்ந்தெர் ஆொர். 1961 முதல் 1968 ெடை ெைாயாப்
பல்கடைக்கழகத்திலுள்ை இந்திய ஆய்வியல் துடையில் தமிழ்ப்வபைாசிரியைாகப்
பணியாற்றினார். 1964ஆம் ஆண்டில் உைகத்தமிழ் ஆைாய்ச்சி நிறுெனம் அடெக்க
வித்திட்ைெர். இந்த நிறுெனவெ வதாைர்ச்சியாக ஒன்பது உைகைாவிய உைகத்
தமிழாைாய்ச்சி ொநாடுகடை நைத்தியது. இதில், முதைாம் உைகத் தமிழாைாய்ச்சி
ொநாட்டின்
வசயைாைைாகவும்
வபாறுப்வபற்று
வகாைாைம்பூரில்
இந்த
ொநாட்டிடன வெற்றிகைொக நைத்தினார். தமிடழப் பற்றிய ஐவைாப்பிய
வொழிகளில் வெளிெந்த நூல்கடைத் வதாகுத்த வபருடெயும் இெடைவய சாரும்.
தமிழ்வொழியின் ொண்டப உைகுக்கு உணர்த்திய சான்வைார்களுள் ஒருெைாகத்
திகழ்ந்த இெர் 1980இல் காைொனார்.
(2 புள்ளி)
6 டசக்கிவைாட்ை வீைர் ைத்வதா எம்.குெவைசனின் இைண்டு ெொதரைகரள எழுதுக.
றெக்கிளோட்ட வீரர் டத்ளதா குமளரென்
இதுநாள் ெடை ெவைசியத் தமிழர்களில் டசக்கிவைாட்ை
வபாட்டியில் முடிசூைா ென்னனாகத் திகழ்ந்தெர் ைத்வதா
எம்.குெவைசன் என்ைால் அது மிடகயில்டை. எண்பதாம்
ஆண்டுகளில் இந்நாட்டில் கிஞ்சிற்றும் அடசக்க முடியாத
டசக்கிவைாட்ை வீைைாகத் திகழ்ந்தார். இெர் உள்ைைங்கம்
ெற்றும் வநடுஞ்சாடை வபாட்டிகளிலும் சிைந்து விைங்கினார். இெர் 1985
வதாைங்கி
புகழ்ப்வபற்ை
சீ
விடையாட்டுகளில்
ெட்டும்
பத்வதான்பது
பதக்கங்கடை வென்ை சாதடனயாைர். வெலும், ஆசியப் வபாட்டிகளில் ஐந்து
வெள்ளி ெற்றும் ஒரு வெண்கைப் பதக்கத்டதயும் வென்றுள்ைார். அவதாடு, 1988
சிவயால் (வகாரியா), 1992 பார்சிவைானா (ஸ்வபயின்) ஆகிய ஒலிம்பிக்கிலும்
சிைப்பாகப் பங்வகடுத்தார். வஜர்ெனியிலும் வதாழில் ரீதியான டசக்கிள்
வபாட்டிகளில் கைந்து வகாண்டு சிைந்த வெற்றிகடைப் பதிவு வசய்தார்.
டசக்கிவைாட்ைத்தில் ைத்வதா குெவைசனின் சாதடனகடை அங்கீகரிக்கும்
ெடகயில், 1987ஆம் ஆண்டு நம் நாட்டின் சிைந்த விடையாட்டு வீைர் விருது
ெழங்கப்பட்டு வகைைவிக்கப்பட்ைார். அந்தத் தங்கெகன் நம் நாட்டிற்கும்
சமுதாயத்திற்கும் வபருடெ வசர்த்தெர் ஆொர்.
(2 புள்ளி)

32

www.tamilsmkpahang.com
வெ.விஜயன்

2012 – 2019

பகள்விகள் 7 முதல் 10 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
உைகில் படைக்கப்பட்ை அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவு என்பது அடிப்படைத்
வதடெயாகும். நாம் ஆவைாக்கியொன ொழ்க்டக ொழத்தான் அன்ைாைம் உணவு
உண்கிவைாம் என்ை சிந்தடன எழுந்தாவை நம்ொல் வநாய் வநாடியற்ை ொழ்க்டக ொழ
முடியும். ஆகவெ, நெது உணவுமுடைதான் நம் உயிடைப் பாதுகாக்கின்ைது; நம் ஆயுடையும்
நிர்ணயிக்கின்ைது.
தமிழர்களின் உணவுமுடை நீண்ை ெைபுடையது. நம் ெைபுமுடை உணவுகள், வெறும்
பசிடயப் வபாக்குெதாக ெட்டுெல்ைாெல், நெக்கு ஆற்ைல் தருபடெயாகவும் அருெருந்தாகவும்
விைங்குகின்ைன. அவ்ெடகயில், பழங்காைத்தில் நம் முன்வனாரின் உணவுமுடையானது
இயற்டகடயச் சார்ந்து, செச்சீர் உணொக இருந்தது. இந்த இயற்டகடயச் சார்ந்த சிறு
தானியங்களில் மிகவும் பிைதானொனடெ திடன, கம்பு, ெைகு, வகழ்ெைகு, சாடெ,
குதிடைொலி வபான்ைடெயாகும். இெற்டைக் வகாண்டு களி, கூழ், பிட்டு, வசடெ, அடை,
சீடை, ஆப்பம் எனச் சடெத்துச் சாப்பிட்டு ெந்தார்கள். இெற்வைாடு, இயற்டக முடையில்
உைமிட்டு விடைந்த பச்டசக் காய்கறிகளும் கீடை ெடககைான முடைக்கீடை, அடைக்கீடை,
பசடைக்கீடை, வபான்னாங்கண்ணி, கரிசைாங்கண்ணி வபான்ைெற்டையும் சடெத்து
உண்ைனர். வெலும், கனிெடககள், மூலிடகப்வபாருள்கள் வபான்ை உணவு ெடககளின்
தன்டெ அறிந்து அெற்டை முடையாகப் பயன்படுத்தி ெந்தனர். இதனால், உைலுக்குத்
வதடெயான வநாய் எதிர்ப்புச் சக்திடயப் வபற்று நல்ை ஆவைாக்கியத்துைன் ொழ்ந்து
ெந்தனர்.
'வநாயற்ை ொழ்வெ குடைெற்ை வசல்ெம்' என்படத நம் முன்வனார்கள் நன்கு
அறிந்து டெத்திருந்தனர். உணவுமுடை பழக்கத்தில் எந்த உணடெ எப்படி, எவ்ெைவு,
எப்வபாழுது சாப்பிை வெண்டும் என்படதயும் ெகுத்து டெத்திருந்தனர். 'பசித்தப் பின் புசி',
அதாெது நன்ைாகப் பசித்தப் பின்புதான் சாப்பிை வெண்டும்; பசி இல்ைாதவபாது சாப்பிை
வெண்ைாம்; பசிக்கும்வபாதும் சாப்பிைாெல் இருக்க வெண்ைாம் என்று எச்சரித்தனர்.
வதாைர்ந்து, எரிச்சல், வகாபம், இயைாடெ, குழப்பம் வபான்ை எதிர்ெடை உணர்ச்சிகள்
ப பைொங்கும் வபாதும் சாப்பிடுெது கூைாது என்றும் கூறினர். அப்படி உண்ண வநரிட்ைால்,
அஃது உணவின் ருசிடயயும் தன்டெடயயும் ெைக்கச் வசய்யுொம். வெலும், சாப்பிடும்
உணடெ நன்கு இைசித்து ருசித்து வெல்ை வென்று உண்ண வெண்டும் என்படதவய
'வநாறுங்கத் தின்ைால் நூறு ெயது. ொழைாம்' என அனுபெத்திலும் வசால்லிச் வசன்ைனர்.
தற்வபாடதய காைக்கதியின் வெகத்வதாடு வபாட்டிப் வபாட்டுக் வகாண்டு ொழும்
ெனிதர்களின் ெத்தியில், இயற்டகவயாடு இடயந்து ொழ்ந்த தமிழர்களின் ொழ்க்டக
முடையிலும் உணவுப் பழக்கங்களிலும் பை ொற்ைங்கள் நிகழ்ந்து ெருகின்ைன. எப்வபாதும்
பைபைப்பு, எதிலும் பைபைப்பு என்ைாகிவிட்ை ொழ்க்டகச் சூழலில் உணவு என்பது ஏவதா
ெயிற்டை நிைப்புெதற்காக ெட்டும் உண்பதுவபால் ஆகிவிட்ைது.
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அதிலும் நிகழ்காை உணவுப் பழக்க ெழக்கங்களில் இன்டைய இடைய
தடைமுடையினருக்கு உைல் நைம் குறித்த அக்கடை வெகுொகக் குடைந்வத ெருகின்ைது
எனைாம். இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு, உெர்ப்பு, துெர்ப்பு, கார்ப்பு என அறுசுடெகடையும்
ெகுத்துப் பகுத்து உண்ை நெது முன்வனார் முதுடெயிலும் இைடெயுைன் ொழ்ந்து ெந்தனர்.
ஆனால், இன்டைய தடைமுடையினவைா துரித உணவுகடைவய வபரிதும் விரும்பி
உண்கின்ைனர். நாவின் ருசிக்கு அடிடெயாகி ஆவைாக்கியெற்ை இவ்வுணவுப் பழக்கத்தினால்
30 அல்ைது 40 ெயதிவைவய உைலுக்குப் பைவிதொன வகடுகடை ெைெடழத்துக்
வகாள்கின்ைனர். ொடழ இடையில் உண்ணும் கைாச்சாைமும் படிப்படியாக நலிந்து
வநகிழித்தட்டுகள் (பிைாஸ்டிக்), நுடைப்பம் (வபாலிஸ்திரின்) வபாட்ைைங்கள் என இெற்டைப்
பயன்படுத்தும் வொகம் மிகுந்து ெருகின்ைது.
நம் முன்வனார் வபான்று நாமும் ஆவைாக்கியொன ொழ்க்டக ொழ வெண்டுவென்ைால்
அெர்கள் பின்பற்றிய உணவு முடைடய இக்காைச் சூழலுக்கு ஏற்ப வபாருத்தி ொழ நம்டெத்
தயார்படுத்திக் வகாள்ெது காைத்தின் கட்ைாயொகும்.
(தமிழர் உணவு முடைகள்)
7 எத்தடகயச் சிந்தடன ஆவைாக்கியொன ொழ்க்டகக்கு ெழிெகுக்கிைது?

(2 புள்ளி)

8 (i) தமிழர்களின் பாைம்பரிய உணவுகளின் மூைப் மபொருள்கள் யாடெ?

(2 புள்ளி

(ii) நெது முன்வனார்கள் ெகுத்த உணவுமுடை பழக்கத்தின் சிறப்புகளில் ஏதாகிலும்
இைண்ைடனக் குறிப்பிடுக.
(2 புள்ளி)
9 கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்கு ஏற்ை வபாருள் எழுதுக.
எதிர்ெடை உணர்ச்சிகள் ப பைொங்கும் வபாதும் சாப்பிடுெது கூைாது
(2 புள்ளி)
10 இடைய தடைமுடையினருக்கு நெது பாைம்பரிய உணவுகள்மீது நாட்ைம்
ஏற்படுெதற்கு, வெற்வகாள்ை வெண்டிய ஐந்து பரிந்துரைகரள 50 வசாற்களில்
எழுதுக,
(10 புள்ளி)
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பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் (பரடப்பிைக்கியம்)
(30 புள்ளி)
பகள்விகள் 11 முதல் 14 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு
விடை எழுதுக.
“எல்ைாத்துக்கும் ஓர் அைவிருக்கு. வைாம்ப வொசொ நைந்துகிறீங்கப்பா...,
அன்னிக்கு என்னுடைய டகத்வதாடைப்வபசிய எடுத்து எனக்கு ெந்த 'ொட்ஸ்அப்
எல்ைாத்டதயும் படிச்சிருக்கிங்க..., என் கூட்ைாளிங்ககிட்ை எனக்குக் காதலி யாைாெது
இருக்காங்கைான்னு வகட்டிருக்கிங்க...! என்னப்பா இவதல்ைாம்...? என் எல்ைா
நைெடிக்டககடையும் ஆைாய ஆைம்பிச்சிட்டிங்க..! நான் உங்க பிள்ைப்பா...! எப்படி
உங்கடை மீறி தப்புச் வசய்வென்? தயவுவசய்து என்டன நம்புங்கப்பா...!”
தம்பியின் குமுைலில் அப்பா உண்டெயாகவெ நிடைகுடைந்து வபானார். ஆழ்ந்த
சிந்தடனவயாடு தன் அடைக்குள்வை வபாய்விட்ைார்.
* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

அந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிைகு, அப்பாவுக்கும் தம்பிக்குொன உைவில் விரிசல் ஏற்பைத்
வதாைங்கியிருந்தது. அப்பாவின் கட்ைடைகடை அறிவிக்கும் தூதுெைாக அம்ொவும்
தம்பியின் வதடெகடை முன்டெக்கும் தைகைாக நானும் ொறிப் வபாயிருந்வதாம். எங்கள் வீடு
அடெதிப் பூங்காொகியது. அந்த அடெதிக்கு ெணிச்வசல்ென் என்ை தம்பியின் வபயரில்
ெந்த கடிதம் குண்டு டெத்தது. அன்று, தம்பிக்கு உபகாைச் சம்பைத்வதாடு தனியார்
பல்கடைக்கழகம் ஒன்றிலிருந்து கடிதம் ெந்திருந்தது. தம்பி எடத எதிர்பார்த்தாவனா அது
நைந்வத விட்ைது. சாடை ொடையாய்ப் வபசிக் வகாண்டிருந்த அப்பா அன்று வநைடியாகவெ
கைத்தில் இைங்கியது, தம்பியின் ெயிற்றில் புளிரயக் கரைத்துவிட்டது.
“ஏன்ைா... யாடைக் வகட்டு நீ வபாறியியல் துடைக்கு எழுதிப் வபாட்ை...?
ெருத்துெத்துடைக்கு எழுதிப்வபாைச் வசால்லுன்னு உங்கம்ொகிட்ை வசால்லியிருந்வதவன...,
உன் அறிவுக்கு அது எட்ைையா...?” அப்பாவின் குைல் உச்சத்தில் ஓங்கி ஒலித்துக்
வகாண்டிருந்தது.
"இல்ைப்பா..., எனக்கு ெருத்துெத்துடையில் நாட்ைம் இல்ை..., ெருத்துெைாகவும்
பிடிக்கை... ெருத்துெப் படிப்பு அவ்ெைவு எளிடெயா இருக்காது. நிடைய வசைொகும்;
கடுடெயா படிக்கணும்; அதுக்கு ஆர்ெமும் இருக்கணும்; அது எனக்கு இல்ைப்பா...'' தம்பி
குடழந்து குடழந்து வபசினான்.
"ஏன்ைா...! எல்ைாத்டதயும் நீவய முடிவு வசய்வியா? உன் எதிர்காைத்டத முடிவு
வசய்ய எனக்கும் உரிடெ இல்டையா? என் பிள்டைகளில் ஒருெைாது ைாக்ைைா
ஆகனமுன்னு எனக்கும் ஆடச இருக்காதா?"
நாடைக்குப் பங்சாருை இருக்கிை ஒரு 'ஏவஜண்டை' பார்க்கப் வபாவைாம்.
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இைஷ்யாொ? இந்வதாவனசியாொ? எந்த நாட்டில் படிக்கப் வபாை என்படத ெட்டும்
நீ முடிவு வசய்...”
எவ்ெைவு வசைொகும்னு வசால்லு.... நான் என் தடைடய அைொனம் வெச்சாெது
படிக்க டெக்கிவைன்...” என்று கூறிவிட்டு வெளிவயறினார்.
அப்பாவின் குைலில் ஆதங்கமும் வகாதிப்பும் ஆர்ப்பரித்து நின்ைன.
தம்பி ெணிச்வசல்ெவனா ொடிய முகத்துைன் தன் அடைக்குள் வசன்ைான்.
ெறுநாள்..,
எங்குத் வதடியும் தம்பிடயக் காணவில்டை. அென் அடையின் வெடசமீது ஒரு கடிதம்
ெட்டும் எங்கடை அதிர்வொடு அடழத்தது. கடிதத்டத நான் உைக்க ொசிக்கின்வைன்.
அன்புள்ள அப்பாவுக்கு...,
என்னை
மன்னித்துவிடுங்கள்.
உங்கள்
எதிர்பார்ப்னபயும்
முடினெயும்
புறக்கணித்துவிட்டுப் பபாகும் னைரியம் எைக்கு எப்படி ெந்ைது என்பற விளங்கவில்னை.
உங்களுக்கு என் மீது அடங்காை பகாபம் இருக்கும். அது நியாயமாைதுைான். உங்கள் ஆனைனய
என் மீது திணித்ைைாக நான் வகாஞ்ைமும் எண்ணவில்னை. அப்படிபய இருந்ைாலும் ஏதும்
இல்னை. சிறுெயது முைபை எைது எல்ைா பைனெகனளயும் பூர்த்திச் வைய்ை ைாங்கள் எைது
எதிர்காைம் குறித்து ஆனைப்படுெதில் ைப்பில்னைைான். ஆைால், என்ைால்ைான் உங்களின்
ஆனைனய நினறபெற்றி னெக்க முடியவில்னை. அைற்காக உண்னமயாகபெ ெருந்துகிபறன்.
மருத்துெர், ெழக்கறிஞர். விமானி என்று பெனை வைய்ைால்ைான் நன்றாக இருக்கும்
என்பவைல்ைாம் இன்று மனைபயறிவிட்டது அப்பா; காைம் மாறிவிட்டது. எைக்கும் ெளமாை
ொழ்க்னக காத்திருக்கிறது. எத்ைனகயப் பபாராட்டமாக இருந்ைாலும் அனைச் ைமாளிக்கும் திறனை
என்னுள் வினைத்துள்ளீர்கள். கெனை பெண்டாம். என்னை நம்புங்கள்...! அடுத்ைப் பருெ
விடுப்பில் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு ெருகிபறன்... உங்கள் மகனை மன்னியுங்கள் அப்பா...!
இப்படிக்கு,
மணிச்செல்வன்
கடிதத்டதப் படித்து முடித்து அப்பாடெப் பார்க்கிவைன்; அெரின் விழி ஓைங்களில்
கண்ணீர் ஓைங்கட்டி நிற்கிைது. அப்பா முழுெதுொய் உடைந்து வபாயிருக்கிைார் என்பது
எனக்குத் வதளிொகத் வதரிந்தது. அம்ொடெப் பார்க்கிைார் அப்பா.
“ஏம்ொ...! டபயன் எந்தப் பல்கடைக்கழகத்திற்குப் வபாயிருக்கிைான்? டபயன்
டகயிை வசைவுக்கு ஒரு காசும் இருக்காவத...! நாடைக்குப் டபயடனப் வபாய்ப் பார்த்துட்டு
ெைைாொ?” அப்பாவின் குைல் வநகிழ்ந்து வபாயிருந்தது. அந்த வநகிழ்வில் தம்பியின் முடிடெ
அப்பா அங்கீகரித்திருப்படத என்னால் வெல்ை உணை முடிந்தது.
மு.ளகாோலன்@தமிழரசு
விரிசல் சுவர்கள்
சிை ொற்ைங்களுைன்
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11 அப்பாவின் இைண்டு பண்புநைன்கரள எழுதுக.
(2 புள்ளி)
12 (அ) ெணிச்வசல்ென் அப்பாவிைம் வகாபொகப் வபசியதற்கான கொைணங்கள் யாடெ?
(4 புள்ளி)
(ஆ) அப்பா, ெணிச்வசல்ெனின் நைெடிக்டககடை ஆைாய்ந்ததன்
பநொக்கங்களுள் இைண்ைடனக் குறிப்பிடுக.
(4 புள்ளி)
13
புளிரயக் கரைத்துவிட்டது
என்னும் வசாற்வைாைர் உணர்த்தும் சூழலுக்கு ஏற்ற மபொருள் யாது?
(2 புள்ளி)
14 (அ) அப்பாவின் முடிவுக்கு எதிைாக ெணிச்வசல்ென் எடுத்த முடிவு சரியானதா?
விைக்குக.
(4 புள்ளி)
(ஆ) இச்சிறுகடதயின்ெழி எழுத்தாைர் வபற்வைார்களுக்கு உணர்த்தும் கருத்துகள்
இைண்ைடன எழுதுக.
(4 புள்ளி)
15 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை கவிடதடய ொசித்து, உெது மெொந்த ம ொழிநரடயில்
விளக்கம் எழுதுக.

மெய்திடுங்கள்!
பிைவொழிக் கைப்பைப் வபச்டசக் டகவிடுங்கள்
பிடழ இன்றி தமிடழவய வபசிப் பழகுங்கள்
அைநூல் திருக்குைடைப் படித்திைச் வசய்யுங்கள்
அறிவுள்ை பிள்டையாக்கி அடெயின்முன் டெயுங்கள்!
வபண்ணுக்கு முழுடெயாய்க் கல்விடய அளியுங்கள்
பிள்டைக்குள்ை உரிடெ வபண்ணுக்கும் தாருங்கள்
பண்ணில் சிைந்த தமிழ்ப் பண்டணவய பாடுங்கள்
பகுத்தறிவு நிடைந்த வபற்வைாைாய் ொழுங்கள்!
- 'கரை ொ ணி' கவிஞர் ந. ொ. முத்துக்கூத்தன்
(10 புள்ளி)
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பிரிவு இ : மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
(20 புள்ளி)
பகள்விகள் 16 முதல் 19 வரை
16 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை ெைபுத்வதாைடைப் வபாருள் விைங்க ொக்கியத்தில் அடெத்துக்
காட்டுக.
கரைத்துக் குடித்தல்
(2 புள்ளி)
17 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வபாருளுக்வகற்ை திருக்குைடை எழுதுக.

ஊக்கம் உரடயவர்கள்தொம் மெல்வம் உரடயவர்களொகக்
கருதப்படுவொர்கள். ஊக்கம் இல்ைொதவர்கள் எவ்வரக
மெல்வங்கரளக் மகொண்டிருந்தொலும் உரடயவர்களொக
ஆக ொட்டொர்கள்.
(2 புள்ளி

18 வகாடிைப்பட்ை வசய்யுைடிகளின் வபாருடை எழுதுக.
என்மைொடு பபொந்த இளங்மகொடி நங்ரகதன்
வண்ணச் சீறடி ண் கள் அறிந்திைள்;
கடுங்கதிர் மவம்ர யில் கொதைன் தைக்கு
நடுங்குதுயர் எய்தி, நொப்புைை வொடித்,
தந்துயர் கொணொத் தரகெொல் பூங்மகொடி;
- சிைப்பதிகொைம்
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19 கீழ்க்காணும் பகுதியில் அடைப்புக்குள் இருக்கும் இைங்களுக்குப் மபொருத்த ொை
வொழியணிகடை எழுதுக. பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.
இன்று வபரும்பாவைார் சதா வபசுெடத மிக எளிடெயான வெடை எனக்
கருதுகின்ைனர். அதனால்தான், பைர் வெடையில் வபசிவிட்டு நாட்டுக்குத் வதாண்டு
வசய்துவிட்ைதாக எண்ணி அடெதி அடைகிைார்கள் என்கிைார் ைாக்ைர் மு.ெைதைாசனார்.
சதா வபசும் இெர்கள் கடைத்வதருக்களில் கருத்துத் வதளிவின்றி எடதயாெது
வபசிக்வகாண்டிருப்பதில் வகாஞ்சங்கூை சலிப்பு அடைெதில்டை. (I இைட்ரடக்கிளவி)
இதில் மிகுந்த வெதடனக்குரிய விசயம் என்னவெனில், வெட்டிப்வபச்சுப் வபசி
வபான்னான வநைத்டத வீணடிக்கும் பைர், நல்ை வநைம் வீணாகுெடத எண்ணி
வகாஞ்சங்கூை ெருந்துெவத இல்டை; வபாருட்படுத்துெதுமில்டை. இப்படிப்பட்ைெர்கடைச்
சந்திக்கும்வபாது இெர்களின் குடைகடைச் சுட்டிக் காட்டி அெர்கடைக் கண்டித்துக் கூறி
நல்ெழிப்படுத்துதல் நம் ஒவ்வொருெரின் கைடெ என்படதயும் நாம் உணைாெவைவய
இருக்கிவைாம். (I ைபுத்மதொடர்)
சிறுெயது முதவை காைத்டத ெதிக்கும் பண்டப ஒவ்வொரு வபற்வைாரும்
பிள்டைகளிைத்தில் ெைர்க்க தெறிவிடுகின்ைனர். இதனால், பள்ளிப்பருெத்தில் பைர்,
பள்ளிடயப் வபாழுதுவபாக்கு டெயொகவும் நண்பர்கடைச் சந்திக்கும் தைொகவும்தான்
கருதுகின்ைனர். படிப்படதவிை நண்பர்களுைன் அைட்டையடித்துப் வபாழுடதக் கழிப்படதவய
விரும்புகின்ைனர். வபரும்பாவைார் உரிய காைத்தில் வசய்ய வெண்டிய கைடெகடை
ெைந்துவிட்டு வபான்னான காைத்டத வீவண கழிக்கின்ைனர். அதடன எண்ணி ெருந்திப்
பயனில்டை என்படதயும் உணைாெவைவய இருக்கின்ைனர். (III பழம ொழி)
ஆனால், வபற்வைார்கவைா பிள்டைகளின் எதிர்காைத்டத எண்ணிப் பை
கனவுகளுைன் வநை காைம் கருதாெல் உடழக்கின்ைனர். இத்தடகய வபற்வைாரின்
தியாகத்டதயும் எதிர்பார்ப்புகடையும் பிள்டைகள் நிடனத்துப் பார்க்கத் தெறி விடுகின்ைனர்.
வெலும், தத்தம் கைடெகடைச் வசவ்ெவன வசய்ெதிலிருந்தும் பின்ொங்கி விடுகின்ைனர்.
இத்தடகய பிள்டைகளின் வபற்வைார் உடழப்பும் அர்ப்பணிப்பும் பயனற்றுப் வபாகும் என்பது
ெட்டும் திண்ணம். (IV உவர த்மதொடர்)
(12 புள்ளி)
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பிரிவு ஈ : இைக்கணம்
(20 புள்ளி )
பகள்விகள் 20 முதல் 22 வரை
20 கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(அ) கீழ்க்காணும் வசாற்கள் எவ்ெடக குற்றியலுகைம் என்படத எழுதுக.
(i)
(ii)

வதாடு
சங்கு
[2 புள்ளி)

(ஆ) ம ய் எழுத்து எத்தடன ெடகப்படும்? அெற்டை எழுதுக.
(4 புள்ளி)
21 (அ) கீழ்க்காணும் ொக்கியங்களில் விரழவு வொக்கியத்ரதத் வதரிவு வசய்க.
A பன்னாட்டுக் கருத்தைங்டகக் கல்வி அடெச்சர் திைந்து டெத்தார்.
B நூல்நிடையத்தில் அடெதிடயக் கடைப்பிடியுங்கள்.
C ஐம்வபருங்காப்பியங்கள் யாடெ?
(2 புள்ளி)
(ஆ) நொன்கொம் பவற்றுர

உருரப ஏற்றுெரும் ொக்கியம் ஒன்ைடன எழுதுக.
(2 புள்ளி)

22 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில் ஐந்து பிரழகரள ட்டும் அடையாைங்கண்டு
அெற்டைச் ெரிப்படுத்தி எழுதுக. (பத்திடய மீண்டும் எழுத வெண்ைாம்,
நிறுத்தக்குறிகடைப் பிடழயாகக் கருத வெண்ைாம்)

அன்புள்ை அம்ொ,
எதிர்காைச் வசல்ெ ெைத்டதவிை ொன்புகள்தான் மிக முக்கியம்
என்று வசால்லித் தந்தீர்கள். கடினொன முடிவுகளுள் எடெ மிகச்
சரியானடெ என்று பகுத்தாயும் திைடனயும் என்னுள் ெைர்த்தீர்கள். பைொன
நம்பிக்டககைால் சிகைத்டதவய அடசக்க முடியும் என்றும் வபாதித்தீர்கள்.
ஏடழகளுக்கு கருடண காட்டுெது அெசியம் என்ை ெனிதவநயத்டதயும்
விடதத்தீர்கள். புகல்ொடைகடைக் காட்டிலும் கண்ணியம்தான் உயர்ந்தது
என்ை பக்குெத்டத என்னுள் வகாண்டு ெந்தீர்கள். இதற்வகல்ைாம்
நீங்கவை ஒரு உதாைணொகவும் இருந்துப் வபாதித்தீர்கவை அம்ொ!,
உங்கடை நான் மிகவும் வநசிக்கிவைன்.
உங்கள் அன்பு ெகள்,
கவின்முல்டை
(10 புள்ளி)
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2017
பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பல்வரக)
[30 புள்ளி]
கீழ்க்காணும் கருத்துப்பைத்டதக் கூர்ந்து கெனித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை
எழுதுக.

நகர்வது கடிகொை முள் அல்ை!
உ து வொழ்க்ரக!

1 இப்பைம் உணர்த்தும் கருத்து யாது?
(2 புள்ளி)
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2 கீழ்க்காணும் பனுெல் உணர்த்தும் முக்கிய வசய்தி யாது?

என் அருனைத் தம்பி,
•

திரும்பிப் பார்; என்டனப் பார்; உன் இைமுகம் வநாக்கிக் வகட்கிவைன்.
நீ யார்? உன் மூதாடதயர் யார்? சற்வை சிந்தித்துப் பார்; உன்
ெைைாற்டைக் வகள்.

•

பை ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னவை சாெகத்திலிருந்து (ஜாொ)
கைாைம் (வகைா) ெந்தடைந்து, ெணிகத்துைன் ஆட்சி அடெத்தெனும்
உன் முந்டதயவன!

•

இந்தியாவிலிருந்து இங்குத் தருவிக்கப்பட்ை உன் முன்வனார்கள்
இடுப்வபாடிய உடழத்து, வபருங்காடுகடை அழித்து, வதாட்ைங்கள்
அடெத்து, சாடைகள், வதாைர்ெண்டிப் பாடதகள் உருொக்கி, தன்
உைல், வபாருள், ஆவி அடனத்தும் ஈந்து உருொக்கிய நாடுதான்
இன்டைய ெவைசியா.

•

உன் முன்வனார் ஆயிைம் ஆயிைம் ஆண்டுகைாக இங்கு ொழ்ந்தனர். நீ
அெர்கள் ெழிெந்தென். நீ சஞ்சிக் கூலியின் பைம்படை அல்ைன்.
இந்நாட்டின் வபருடெமிகு குடிெகன். நாமிருக்கும் நாடு நெவதன்று
அறி. இஃது உனக்கும் உரியவதன்று உணர்.
(நன்றி : ெயில் ொத இதழ்)
எடுத்தாைப்பட்ைது

(2 புள்ளி)
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3 கீழ்க்காணும் உடைவீச்சு உணர்த்தும் படிப்பிடன யாது?

பாரி வள்ளல் பபாலத்தான்...
பொரதபயொைம்
மகொழுத்திய
மவயிலில்
ஏரழப்பொதம்
மகொதிக்கபவ...
துடித்தது ைம்
மகொடுத்தது ரக
தன்கொல் விரையுயர்ந்த
மெருப்ரப ..!
மபரிது
ைப ...
மெருப்பல்ை!
(நன்றி : இடணயம்)
(2 புள்ளி)

4 கீழ்க்காணும் நடகச்சுடெத் துணுக்கில் குமுதனின் கூற்று எடத உணர்த்துகிைது?

குமுதன்

: வொழ்க்ரகயில் நொன் மைொம்ப
அடிபட்டவன் டொக்டர்...

ருத்துவர் : அப்படியொ....! இதுவரை என்னிடம்
ஒருமுரறகூட கட்டுப் பபொட்டுக்க
வந்தபத இல்ரைபய?

(2 புள்ளி)

www.tamilsmkpahang.com
வெ.விஜயன்

43

SPM
5 கீழ்க்காணும் பகுதி ொயிைாக உெக்கு ஏற்படும் விழிப்புணர்வு யாது?
தொைம்...
இைத்ததானம் என்பது ஒருெர் தம் இைத்தத்டதப் பிைருக்குப் பயன்படும் ெடகயில்
தயாை குணத்துைன் தானொக ெழங்குெதாகும். வபாதுொக, ஆவைாக்கியொன
ஒரு ெனிதனின் உைலில் 5 முதல் 6 லிட்ைர் இைத்தம் உள்ைது. இைத்ததானம்
வசய்வொரிைமிருந்து
ஒரு
வநைத்தில்
450
மில்லிலிட்ைர்
இைத்தவெ
எடுக்கப்படுகிைது. அவ்ொறு எடுக்கப்பட்ை இைத்தம் இைண்டு ொைங்களுக்குள்
நாம் உண்ணும் உணவின் மூைம் மீண்டும் உற்பத்தியாகிவிடும். ஆக, மூன்று
ொதங்களுக்கு ஒரு முடை நாம் இைத்ததானம் வசய்யைாம். இதனால், நம்
உைலுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்பைாது. அதுெட்டுெல்ை, நம் உைலில் புது
இைத்தம் உற்பத்தியாகி, உைலுக்கு ஆவைாக்கியத்டதத் தருகிைது. அறுடெச்
சிகிச்டசயின்வபாதும் விபத்தின்வபாதும் அல்ைது ஏதாெது ஒரு ெழியில்
ஒருெருக்கு ஏற்படும் இைத்த இழப்டப ஈடு வசய்து அெருடைய உயிடைக்
காக்கும் வபாருட்டு இைத்ததானம் வதடெப்படுகிைது. சிைர் தன்னார்ெத்துைன்
இைத்ததானம் வசய்ய முன் ெருகின்ைனர். சிைர் சமூக வசடெ அடெப்புகளின்
ெழிகாட்டுதலில் இைத்ததானம் வசய்து ெருகின்ைனர்.
(2 புள்ளி)
6 முத்தமிழ்க் காெைர் கி.ஆ.வப.விசுெநாதம் அெர்களின் சிைப்புகளுள் இைண்டரை
எழுதுக.

முத்தமிழ்க் கொவைர் கி.ஆ.மப.விசுவநொதம்
தமிழுக்காக தனது ொழ்நாள் முழுக்கப் பாடுபட்ைெர்
‘முத்தமிழ்க் காெைர் கி.ஆ.வப.விசுெநாதம் அெர்கள். தெது
எழுத்தால், வபச்சால், ஆற்ைைால் தமிழுக்குப் வபருடெ
வசர்த்துத் தமிழக ெைைாற்றில் தனியிைம் வபற்ைெர். நீதிக்
கட்சியின்
வபாதுச்
வசயைாைைாக
இருமுடை
வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை
கி.ஆ.வப.
அெர்கள்,
வபரியார்
வதாைங்கிய 'குடியைசு', 'விடுதடை' ஆகிய பத்திரிடககளில் துடணயாசிரியைாகப்
பணிபுரிந்தார். 1937ல் நடைவபற்ை இந்தி எதிர்ப்புப் வபாைாட்ைத்தில் இந்தித்
திணிப்புக்கு எதிைாகத் தமிழர்கடைத் தட்டி எழுப்புெதில் முக்கியப் பங்கு
ெகித்தார். தமிழ்நாட்டுக்கும் வொழிக்கும் வதாண்ைாற்ை 'தமிழர் நாடு' என்ை
பத்திரிடகடய நைத்தினார். தமிழ்நாட்டில் எழுத்தும் வபச்சும் டகெைப் வபற்றுச்
சிைந்து விைங்கியெருள் கி.ஆ.வப.விசுெநாதமும் ஒருெர். வெண்கைக்குைலில்
அெர் ஆற்றிய வசாற்வபாழிவுகள் உயர்ந்த நிகழ்ச்சிக்கு நிகைானடெ. வசால்ை
ெந்த கருத்டத வநைடியாக ெனத்தில் பதியும்படி வசால்லும் ஆற்ைல் உடையெர்.
அெர் வெளிப்படுத்தும் கருத்து எப்வபாழுதுவெ கட்டுக்வகாப்புைன் விைங்கும்.
'தமிழ்ச்வசல்ெம்', 'தமிழ் ெருந்துகள்', 'மும்ெணிகள்', 'திருக்குைள் புடதவபாருள்'
உள்பை 25 நூல்கள் எழுதியுள்ைார். இப்வபருெகனார் 96 ெயதுெடை வபருொழ்வு
ொழ்ந்து, 19ம் திகதி டிசம்பர் 1994ல் வசன்டனயில் ெடைந்தார்.
(2 புள்ளி)
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பகள்விகள் 7 முதல் 10 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்து ெரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
சல்லிக்கட்டு தமிழர் விடையாட்டுகளில் மிகப்பழடெ ொய்ந்த ஒரு வீைவிடையாட்டு
ஆகும். பண்டைய இைக்கியங்களில் இதுவெ ஏறுதழுவுதல் என்றும் அடழக்கப்பட்ைது.
தமிழகத்தின் சிை பகுதிகளில் இவ்விடையாட்டு சல்லிக்கட்டு என்றும் எருதுகட்டு,
ெஞ்சுவிைட்டு என்ை வபயர்களிலும் விைங்குகிைது. இதில் காடைகள் ெட்டுவெ
பங்குவபறுகின்ைன.
தமிழகத்தில், குறிப்பாக நாட்டுப்புைத்தில் உழவுத் வதாழில்புரியும் ெக்கள் விரும்பி
விடையாடும் விடையாட்டு இது. அறுெடை முடிந்தபின் உழெர்களிைம் டகநிடையப்
பணமிருக்கும்; வபாதிய ஓய்வும் இருக்கும். எனவெ, இக்காைத்தில்தான் அெர்கள்
நாைகங்கள், வதருக்கூத்து, ெயிைாட்ைம், வபாய்க்கால் குதிடை, கும்மி, வகாைாட்ைம்,
பாடெக்கூத்து எனப் பல்வெறு நிகழ்ச்சிகடை நைத்துொர்கள். இச்செயத்தில்தான்
சல்லிக்கட்டுப் வபான்ை வீை விடையாட்டும் இைம்வபறும். கதிர் அறுக்கப்பட்ைபின்,
ெயல்வெளியில் காடைகடை ஓைவிட்டு, விைட்டிப்பிடித்து விடையாடும் அைவுக்குப் வபாதிய
வெற்றிைம் இருப்பதால் இவ்விடையாட்டு விடையாை இக்காைக்கட்ைம் மிகுந்த ஏற்ை
காைொக அடெகிைது.
இந்தச் சல்லிக்கட்டு விடையாட்டில் பங்குவபறும் காடைகடை இைம்பருெம் முதல்
கருதி ெைர்ப்பார்கள். இக்காடைகளுக்கு அரிசி, பருத்தி விடத, கீடை வபான்ை ஊட்ைமிகு
உணவுகடைவய ஊட்டி ஊக்கொகப் பைாெரிப்பார்கள். இதனால், இந்தக் காடைகள்
உைைாலும் இயல்பாலும் மிகுந்த திமிர்ப்பும் வீறும் வகாண்ைடெயாக ெைரும். வெலும்,
இைடெயிவைவய சிறு துணித்துண்டுகடை அெற்றின் முன்புைம் அடசத்து ெருட்சியூட்டியும்
பை ெடககளில் சினமூட்டியும் பழக்கி விடையாடுொர்கள்.
சல்லிக்கட்டு விடையாட்டுக்கு முன்னர் காடைகடைக் குளிப்பாட்டி, உணவூட்டி,
அழகுபடுத்துொர்கள். வெலும், ெண்ணக்குழம்பு பூசிக் கழுத்தில் புளியமிைாறு (புளியெைத்தின்
இைங்கிடை) வகாண்டு வசய்த ெடையத்டத அணிவிப்பார்கள். கழுத்திலும் கால்களிலும்
சைங்டககள் கட்டுொர்கள். வகாம்பில் காசுொடை அணிவிப்பார்கள்; சிை வெடை,
விடையுயர்ந்த பரிசுப்வபாருள்கடைத் துணியில் முடிந்து வகாம்பில் கட்டிவிடுெதும் உண்டு.
இந்தக் காசுொடை, பரிசுமுடிச்சு வபான்ை வபாருள்கள் காடைடய அைக்கும் வீைருக்குச்
வசாந்தொகும்.
இவ்விடையாட்டுத்
வதாைங்குமுன்,
காடைகள்
சிைப்புத்
வதாழுெத்தில்
அடைக்கப்பட்டிருக்கும்;
விடையாட்டுத்
வதாைங்கியதும்
அதடன
அங்கிருந்து
வெளிவயற்றுொர்கள். அது வதாழுெத்தின் ொசடைத் தாண்டியதும் அதன் ஓட்ைத்டதத்
தடுத்து, அதடன அடணய அல்ைது தழுெ வீைர்கள் முயல்ொர்கள். இந்த அடணதல் அல்ைது
தழுவுதல்தான் 'ஏறுதழுவுதல்' என்று இைக்கியங்களில் குறிக்கப்படுகிைது.
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காடைடய அைக்க முயல்பெர்கள் வகாம்புகடைவய பிடிக்க முடனொர்கள். திமில்
வபரிதாக இருப்பின் அதடனப் பிடிப்பார்கள். ஓட்ைத்டதத் தடுத்ததும், காடை வெகுண்டு
முட்டுெதற்காகத் தடைடய உயர்த்தும், வகாம்டப அல்ைது திமிடைப் பிடித்துவிட்ைாலும்
அது முைட்டுத்தனொகத் தடைடய அடசத்து அெர்கடை உலுப்பிவிடும்; இயைாவிட்ைால்
தாவிப்பாயும். இவ்ொறு பை உலுப்பல்களுக்கும் தாவுதல்களுக்கும் தொக்குப்பிடித்து மீண்டும்
மீண்டும் முயல்பெர்கவை இறுதியில் காடைடயச் வசார்வுைச் வசய்து அதடன அைக்க
முடியும். இறுதியில், காடைடய அைக்கியெர்கள் வீைர்கைாகக் வகாண்ைாைப்படுொர்கள்;
பரிசுகளும் வபறுொர்கள்.
தமிழரின் வீைவிடையாட்டு காடைடய அைக்குெவதயன்றிக் வகால்ெதன்று. ஆனால்,
சிை வெடை நாடுகளில் இதுவபால் நைக்கும் விடையாட்டுகளில், காடைடய அைக்குெது
வநாக்கென்று. ொைாக, அம்பு, ஈட்டி அல்ைது அரிொள் வகாண்டு காடைடயக் வகால்பெவை
வீைைாகக் கருதப்படுெர். தமிழர்கள் வெறுங்டகயால் எதிர்வகாள்ளும் காடைடய வெடை
நாட்ைெர் வகாடைக்கருவியால் எதிர்வகாள்கின்ைனர். ஆனால், தமிழரின் சல்லிக்கட்டு
விடையாட்டு ஒருவபாதும் காடைடயக் வகால்ெவதா காயப்படுத்துெவதா இல்டை.
பண்டைய தமிழரின் வீைம், அைம் தெைாததும் அெர்தம் பண்பாட்டைச் சார்ந்ததும் ஆகும்.
(உங்கள் குைல் - சனெரி 2005]
7 சல்லிக்கட்டு விடையாட்டு எப்வபாது நடைவபறும்?
(2 புள்ளி)
8 (i) சல்லிக்கட்டுக் காடைகள் எவ்ொறு பைாெரிக்கப்படுகின்ைன?
[2 புள்ளி)
(ii) சல்லிக்கட்டு அைம் சார்ந்த விடையாட்டு என்பதற்கான சான்றுகள் யாது?
(2 புள்ளி)
9 ொக்கியத்தில் கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்கு ஏற்ை வபாருள் எழுதுக.
இவ்ொறு பை உலுப்பல்களுக்கும் தாவுதல்களுக்கும் தொக்குப்பிடித்து மீண்டும் மீண்டும்
முயல்பெர்கவை இறுதியில் காடைடயச் வசார்வுைச் வசய்து அைக்க முடியும்.
(2 புள்ளி)
10 தமிழர் பாைம்பரிய விடையாட்டுகள் வதாைர்ந்து நிடைத்திருக்க வெற்வகாள்ை
வெண்டிய ஐந்து நடவடிக்ரககரள 50 வசாற்களில் எழுதுக.
(10 புள்ளி)
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பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் (பரடப்பிைக்கியம்)
(30 புள்ளி)

வகள்விகள் 11 முதல் 14 ெடை வகாடுக்கப்பட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்துத்
வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
அலுெைகம் ெந்த பின்னும் ெனம் வெடையில் ஒட்ை ெறுத்தது. ச்வச... குழந்டதயின்
பிைந்தநாடைக் கூை நிடனவில் டெத்துக்வகாள்ை முடியவில்டைவய...! நல்ை வெடை...
வெடைக்குப் புைப்படும்வபாவத என் ெடனவி பூந்வதன்ைல் நிடனவுப்படுத்தினாள். என் வெல்
எனக்வக வகாபொக ெந்தது.
வதன்முல்டை... எவ்ெைவு அழகான வபயர். வசால்லும் வபாவத ெனத்வதாடு நாவும்
வசர்ந்து இனிக்கிைது. ஆனால், அந்த அழகான வபயடை எத்தடன முடை என் நா
உச்சரித்துள்ைது? அெடை அப்படி அடழத்துக் வகாஞ்சியதாகவும் அதிகம் நிடனவில்டை.
குழந்டதடய வொத்தொய் என் ெடனவி பூந்வதன்ைலிைம் விட்டு விட்வைன். அலுெைகப் பணி
என்டன விழுங்கியதில் குழந்டதயுைன் பிடணக்கப்பட்ை சங்கிலி வெல்ை அறுந்து
வகாண்டிருக்கிைது...
வபான ொதம் ஒரு நாள், வதன்முல்டை வெகொய் ஓடி ெந்து கால்கடைக் கட்டிக்
வகாண்ைாள். பாைர் பள்ளியில் அெள் ெடைந்த ஓர் ஓவியத்டத எடுத்துக் காட்டியவபாது
அவள் முகம் விளக்பகற்றி ரவத்ததுபபொல் மவளிச்ெமிட்டது. குச்சி குச்சியாய் ெனிதர்கள்
புன்னடக பூத்தபடி நின்றிருந்தனர். ஒரு குச்சி ெனிதனின் முகத்தில் எலி ொல் மீடச
ெடைந்து, கண்ணாடி இருந்தது. அது நானாம்... வசால்லி விட்டுச் சிரித்துக் வகாண்ைாள்.
வநற்றியில் வபரியதாய்ப் வபாட்டு டெத்திருந்த உருெம் அம்ொ எனவும் இைட்டைச் சடை
வபாட்டுள்ை குட்டை உருெம் அெள் எனவும் வசால்லி ொய் நிடைய சிரிப்டபச்
சிந்தியவபாது...
“அைவை... எவ்ெைவு அழகா இருக்கு!”
"என் வசல்ைம் நல்ைா பைம் ெடையுவத!”
“என் வசல்ைம் வகட்டிக்காரி!”
இதில் ஏதாெது ஒன்டைச் வசால்லியிருந்தால் குழந்டத எவ்ெைவு ெகிழ்ந்திருப்பாள்!
உைகத்திவைவய தான் ெடைந்த ஓவியமும் அந்தக் குச்சி ெனிதர்களும்தாம் அழகானெர்கள்
எனச் வசால்லியிருந்தால் ெனவசல்ைாம் ெல்லிடகயாய் முகிழ்ந்திருப்பாள். ஆனால், நான்
என்ன வசய்வதன்...?
“அப்பா அசதியா இருக்வகன்... அம்ொகிட்வை வபா...ம்ொ!” என்வைன்.
நிச்சயம் அந்தக் கணப்வபாழுதில் அெவைாடு அெள் ெடைந்த குச்சி ெனிதர்களும்
உதிரிகைாக உடைந்து வபாயிருப்பார்கள். இப்வபாதுகூை குழந்டதயின் அடையில்
ஒட்ைப்பட்டிருக்கும் அந்த ஓவியத்டதக் காணும் வபாவதல்ைாம் ஏவதா ஒருவித உணர்வு
ெனத்டதப் வபாட்டுப் பிடசயும்.
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வதாடைவபசி சிணுங்கியது. என் நிடனெடையும் கடைந்தது, 'ரிசீெடை’ ெடை
எடுத்வதன். அடுத்த முடனயில் வெைாைர் வபசினார்.

“மிஸ்ைர் கவணசன்...! சீனாவுக்கு அனுப்ப வெண்டிய 'ஆர்ைர் வைடி' ஆச்சா?
நாடைக்குக் காடையில் அனுப்ப வெண்டியிருக்கு. இன்டனக்வக முடிச்சிடுங்க."

“ஒவக சார்! தெைாெ இன்னிக்வக முடிச்சிைவைன்!”
எல்ைாெற்டையும் வசய்து முடிக்க ெணி ஒன்பதுக்கும் வெைாகிவிட்ைது. குழந்டதயின்
பிைந்தநாள் நிடனவுக்கு ெந்தது. வெறுங்டகவயாைொ வபாெது? வபாகும் ெழியில் ஒரு கைடி
வபாம்டெடய
ொங்கிக்
வகாண்வைன்.
நிச்சயம்
ெகள்
வதன்முல்டை
இடத
எதிர்பார்த்திருக்கொட்ைாள் என்று எனக்குள் வசால்லிக் வகாண்வைன். வீடு நிசப்தத்தில்
மூழ்கிக் கிைந்தது. சுெர் விைக்கிலிருந்து ெஞ்சள் ஒளி கசிந்து வகாண்டிருந்தது.
பூந்வதன்ைல் உைங்காெல் இருந்தாள்.
அெடை எதிர்வகாள்ைவெ என்னவொ வபாலிருந்தது. ஏதாெது வகட்பாள்; என் வெல்
வகாபம் வகாள்ொள் என எதிர்ப்பார்த்வதன். அெள் எதுவும் வகட்கவில்டை. குற்ை உணர்ச்சி
கம்பளிப்பூச்சிடயப்வபால் உைவைங்கும் வநளிந்து வகாண்டிருந்தது.

“ஆபிஸ்ை அெசைொன வெடை...''
“எல்ைாம் காடையில் வபசிக்கைாம், சாப்பிட்டுப் படுங்க...'' வெதுொய்ச் வசான்னாள்
ெடனவி பூந்வதன்ைல்.
வெடசயில் தட்டை எடுத்து டெத்தாள். ஏவனா எனக்குப் பசிக்கவில்டை.
வதன்முல்டையின் அடைக்குள் நுடழந்வதன். சாந்தம் ததும்பிய முகத்வதாடு உைங்கிக்
வகாண்டிருந்தாள். கைடி வபாம்டெடய அெள் பக்கத்தில் டெத்து விட்டு அெள் வநற்றியில்
முத்தமிட்வைன். அடையில் ஒட்டியிருந்த ஓவியம் கண்ணில் விழுந்தது. அன்று வதன்முல்டை
காட்டிய அவத குச்சி ெனிதர்கள் ஓவியம். சிறிய ொற்ைங்களுைன்... எனது பற்கள்
நீண்டிருந்தன. தடையில் இைண்டு வகாம்புகள் முடைத்திருந்தன.
“குழந்டத அழுதாைா..?”
“இல்ை... பழகிடுச்சு அெளுக்கு!”
இருகன்னத்திலும் அடைந்தது வபாலிருந்தது எனக்கு.
பகந்திைன்
குழலினிது... யொழினிது
[எடுத்தாைப்பட்ைது)
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11 கவணசனுக்குத் தன்மீவத வகாபம் ஏற்பட்ைதற்குக் காைணம் யாது?
(2 புள்ளி)
12 (அ) இச்சிறுகடதயில் கவணசனின் பண்புநைன்களுள் இைண்டரை அடெ
வெளிப்படுத்தும் சம்பெத்வதாடு குறிப்பிடுக.
(4 புள்ளி)
(ஆ) வதன்முல்டையின் எதிர்பார்ப்புகள் என்னொக இருக்கும்?
(4 புள்ளி)
13 அவள் முகம் விளக்பகற்றி ரவத்ததுபபொல் மவளிச்ெமிட்டது
என்னும் வதாைர் உணர்த்தும் சூழலுக்கு ஏற்ை வபாருள் யாது?
(2 புள்ளி)
14 (அ) இச்சிறுகடத சமுதாயத்திற்கு உணர்த்தெரும் இைண்டு வசய்திகடைக்
குறிப்பிடுக.
(4 புள்ளி)
(ஆ) இச்சிறுகடத ொயிைாக உெக்கு ஏற்பட்ை உணர்வுகள் இைண்டரை விைக்கி
எழுதுக.
(4 புள்ளி)
15 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை கவிடதடய ொசித்து, உெது மெொந்த
ம ொழிநரடயில் விளக்கம் எழுதுக.

நொரளய தரைவன்!
தம்பி! நீதான் நாடைய தடைென்!
வெம்பிய கனிவபால் வீணா காவத!
நம்பிக்டக டெ, நீ! நாட்டை நைத்துொய்!
பள்ளிப் படிப்பினில் ெனத்டதப் பதியடெ!
அள்ளி அள்ளிஉண்; ஆர்ெவொடு, கல்!
கல்வி தருபெர் கல்வித் தந்டத!
வசல்ெம் என்பது கல்விச் வசல்ெவெ!
வபாருள் நைம் புல்லியர் டககளில் இருக்கும்!
வதயாப் வபாருவை கல்விச் வசழும்வபாருள்!
ஓயாது வதடு! வெம்படு உைகில்!
வசம்புது வெள்ைொய் உைகினில் பாய் நீ!
நம்புொய் தம்பி, நீ நாடைய தடைென்!
- பொவைபைறு மபருஞ்சித்திைைொர்
(10 புள்ளி)
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பிரிவு இ : மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
[20 புள்ளி)
பகள்விகள் 16 முதல் 19 வரை
16 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை உவர த்மதொடரைப் வபாருள் விைங்க ொக்கியத்தில்
அடெத்துக் காட்டுக.
குன்றின் ப லிட்ட விளக்கு பபொை
(2 புள்ளி)
17 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை திருக்குறளுக்கு ஏற்ை வபாருடை எழுதுக.
நவில்மதொறும் நூல்நயம் பபொலும் பயில்மதொறும்
பண்புரட யொளர் மதொடர்பு
(783)
(2 புள்ளி)
18 வகாடிைப்பட்டுள்ை மெய்யுளடிகளின் வபாருடை எழுதுக.
சீத திக்குரடக்கீழ்ச் மெம்ர அறங்கிடப்பத்
தொதவிழ்பூந் தொைொன் தனிக்கொத்தொன் – ொதர்
அருகூட்டும் ரபங்கிளியும் ஆடற்பருந்தும்
ஒரு கூட்டில் வொழ உைகு
-நைவெண்பா
(4 புள்ளி)
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19 கீழ்க்காணும் பனுெலில் அடைப்புக்குள் இருக்கும் இைங்களுக்குப்
மபொருத்த ொை வொழியணிகடை எழுதுக. பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.
சுதந்திைம் வபற்ை வதன்னாப்பிரிக்காவின் முதல் அதிபைாகத் வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை
வநல்சன் ெண்வைைா அந்நாட்டுத் 'வதப்பு' பூர்ெக்குடியினர் சமூகத்தில் 1918ஆம் ஆண்டு
ஜூடை 18ஆம் நாள் பிைந்தார். அெரின் தகப்பனார் தன் ெகடனக் கல்வியில்
வகட்டிக்காைைாகவும்
ெற்ைெர்கடைக்
காட்டிலும்
சிைந்து
விைங்கும்படியாகவும்
உருொக்கினார். 1927ஆம் ஆண்டு ெண்வைைாவின் தகப்பனார் காைொனதும் அெர்
ெழிகாட்டுதல் இன்றி தவித்தார். (I உவர த்மதொடர்)
வநல்சன் ெண்வைைா, வதன்னாப்பிரிக்காவின் சுதந்திைப் வபாைாட்ைத்திற்குத் தம்
பங்களிப்டபச் வசய்ய தம்டெத் தயார்படுத்திக் வகாள்ை கல்விடயத் வதாைர்ந்தார். வபார்ட்
வைர் கடைக்கல்லூரியில் இைங்கடைப் பட்ைப்படிப்டபத் வதாைர்ந்தார். அங்கு அெர் பை
கடைகடைக் கற்று அறிவில் சிைந்தெைாகவும் சீரிய சிந்தடனயாைைாகவும் திகழ்ந்தார்.
(II பழம ொழி)
சுதந்திைப் வபாைாட்ை உணர்வு வெவைாங்கி இருந்த ெண்வைைா கல்லூரிப்
வபாைாட்ைத்தில் கைந்து வகாண்ைதற்காகக் கல்லூரிடய விட்டு நீக்கப்பட்ைார். கல்லூரி
நீக்கம்
அெைது
கல்விடயத்
வதாைர்ெதற்குப்
வபரும்
தடையாக
அடெந்தது.
(III ைபுத்மதொடர்) இத்தடகயப் வபாைாட்ைங்களுக்கு ெத்தியில் வநல்சன் ெண்வைைா
1942ஆம் ஆண்டு தெது இைங்கடைக் கல்விடய முடித்துச் சட்ைக்கல்விடயத் வதாைர்ந்தார்.
இதற்கிடையில்,
சுதந்திைப்
வபாைாட்ைத்திற்காக
27
ஆண்டுகள்
சிடையில்
அடைக்கப்பட்ைார். விடுதடைக்குப் பின்னரும் அெைது சுதந்திைப் வபாைாட்ைம் ஓயவில்டை.
இது, வதன்னாப்பிரிக்க ெக்களுக்கு அெர் மீதான நம்பிக்டகடய ெலுப்படுத்தியது.
வதன்னாப்பிரிக்காவின்
சுதந்திைத்டதப்
வபற்றுத்
தருெதற்கு
இெவை
வபாருத்தொனெர் எனக் கருதி அப்வபாறுப்டப அெரிைவெ ஒப்படைத்தனர். (IV திருக்குறள்)
இெரின் தடைடெத்துெத்தின்கீழ் வெ திங்கள் 10ஆம் நாள் 1994ஆம் ஆண்டு
வதன்னாப்பிரிக்காவுக்குச் சுதந்திைம் கிடைத்தது. வபாைாட்ைத்துக்குத் தனது ொழ்நாடைவய
அர்ப்பணித்த வநல்சன் ெண்வைைாடெ உைக நாடுகள் பைவும் உயரிய விருதுகடை ெழங்கிக்
வகைைவித்தன. அந்த ெடகயில் சுொர் 250க்கும் வெற்பட்ை விருதுகடைப் வபற்றுள்ை
ெண்வைைா 5 டிசம்பர் 2013இல் அன்று தனது 95ஆம் அகடெயில் காைொனார்.
(12 புள்ளி)
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பிரிவு ஈ : இைக்கணம்
(20 புள்ளி )
பகள்விகள் 20 முதல் 22 வரை 20
20 கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(அ) பிரித்து எழுதுக.
i) தண்ணீர்
ii) திருவொடு

(2 புள்ளி)

(ஆ) பெர்த்து எழுதுக.
i) பத்து + மூன்று
ii) ெைக்கு + கிழக்கு
iii) எட்டு + வதாடக
(3 புள்ளி)
(இ) எச்ெம் எத்தடன ெடகப்படும்? அெற்டை எழுதுக.

(3 புள்ளி)

21 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை அயற்கூற்று ொக்கியத்டத பநர்க்கூற்று வொக்கிய ொக ொற்றி
எழுதுக.
கவிஞர் கரு.திருவைசுவின் நூல் மவளியீட்டு விழொவிற்குத் திைண்டு
வரு ொறு ஆசிரியர் ொணவர்கரளக் பகட்டுக் மகொண்டொர்.
(2 புள்ளி)
22 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில் ஐந்து பிரழகரள ட்டும் அடையாைங்கண்டு
அவற்ரறச் ெரிப்படுத்தி எழுதுக. [பத்திடய மீண்டும் எழுத வெண்ைாம்;
நிறுத்தக்குறிகடைப் பிடழயாகக் கருத வெண்ைாம்)
இைண்டு ெைவெட்டிகள் ஓர் காட்டிற்குச் வசன்ைனர். ொடையில் இருெரும்
சந்திக்டகயில் ஒருெனிைம் ெட்டும் அதிகொன விைகுகள் இருந்தன. வெலும்,
அென் கடைப்படையாெலும் இருந்தான். ெற்வைாருென் ஆச்சரியத்தால்
அெனால் ெட்டும் இஃது எப்படி சாத்தியொனது என்று அெனிைவெ
வகட்டுவிட்ைான். அதற்கு நண்பன், “சிறிது வநைம் ஓய்வு எடுத்துக் வகாண்டு
இடைவிைாெல் வெட்டிக் வகாண்வை இருந்வதன், ” என்ைான்.
ெறுநாள், அெனும் அவதவபால் சிறிது வநைம் ஓய்வு எடுத்துக் வகாண்டு
இடைவிைாெல் ெைம் வெட்டியும் அெனால் நண்பன் அைவுக்கு ெைம் வெட்ை
முடியவில்டை. ெறுநாள், நண்பனின் நைெடிக்டகடய ஒலிந்திருந்து பார்க்கத்
திட்ைமிட்டுத் தன் நண்படனப் பின் வதாைர்ந்து வசன்றுப் பார்த்தான். அென்
நண்பனும் அடைெணி வநைம் ெைம் வெட்டிவிட்டு ஓய்ொக அெர்ந்துவகாண்வை
தனது வகாைரிடய தீட்டிக் வகாண்டிருந்தான்.
(10 புள்ளி)
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2016
பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பல்வரக)
(30 புள்ளி
கீழ்க்காணும் கருத்துப்பைத்டதக் கூர்ந்து கெனித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை
எழுதுக.

தொைத்தில் சிறந்தது, உடல் உறுப்பு தொைமும்கூட!

நுனரயீரல்
காத்திருப்கபார்
4 கபர்

கல்லீரல்
காத்திருப்கபார்
6 கபர்

இருதயம்
காத்திருப்கபார்
6 கபர்

சிறுநீரகங்கள்
காத்திருப்கபார்
19,541 கபர்

நன்றி : தி ஸ்ைார் நாளிதழ்
அக்வைாபர் 2015

1 இப்பைம் உணர்த்தும் கருத்து யாது?
(2 புள்ளி)
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கீழ்க்காணும் அறிவிப்டபக் கூர்ந்து ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை
எழுதுக.

இைக்கியத்னதக் கற்கபாம் !
பண்பாட்னடக் காப்கபாம் !
முன்னர் இைக்கியம் படித்தெர்கவை
பின்னர் இைக்கியம் படைப்பதில் சிைந்து விைங்குகிைார்கள்!
இைக்கியம் படித்தெர்கவை கருத்தாழமிக்க வபச்சாைர்கைாகவும்
நாைறிந்த நாெைர்கைாகவும் விைங்குகிைார்கள்!
இைக்கியம் படைப்பெர்கடைவய எழுத்தாைர்கைாகவும்
கவிஞர்கைாகவும் ஏடும் நாடும் இனமும் உைகும்
வகாண்ைாடுகின்ைன
இைக்கியொதிகடை அைசு ெதித்து சிைப்பிக்கிைது!
அறிஞர்கடை அடனத்துைகும் வகாண்ைாடுகிைது!
எனவெ,
தமிழ் ஆசிரியர்கவை! தமிழ் இைக்கியம் பயிற்றுவியுங்கள்!
ொண்புடைய ொணெர்கவை! தெைாெல் இைக்கியம் பயிலுங்கள்!
வபற்வைார்கவை, பிள்டைகடை இைக்கியம் பயிைச் வசய்யுங்கள்!
உைவகைாம் வபாற்றும் உயர்புகழ் வபை
எஸ்.பி.எம் வதர்வில் தெைாெல் தமிழ் இைக்கியம் எடுப்படத
உறுதி வசய்யுங்கள்!

இைக்கிய உணர்வொடு,
தடைெர்
திரு.கவியமுதன் – 0123456789
ெவைசிய வசந்தமிழ்க் கழகம்

2 இந்த அறிவிப்பின் பநொக்கம் என்ன?
(2 புள்ளி)
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கீழ்க்காணும் புதுக்கவிடதடய ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை எழுதுக.

தி ன்கபசி
கொரையில் கண்விழித்ததும் முதல் தரிெைம்
இைவில் கண்ணயர்வதும் உ து ெந்திப்பிற்குப்
பிறகுதொன்...
குடும்ப உறவில் ஓர் இரடமவளிரய
ஏற்படுத்தியது நீ தொன்...
ஊர்முழுக்க எங்குச் மென்றொலும்
உ து ெமிக்ரஞதொன்...
முன்பு சிைர் உம்ர ரகவெப்படுத்திைர்...
இன்பறொ மபரும்பொபைொரை நீ
ரகவெப்படுத்தி உள்ளொய்...
ஒரு கொைத்தில் விரையில்
எட்டொக் கனி நீ...
இன்பறொ பொ ைர் ரகயிலும்
கிட்டும் கனி நீ...
உ து வளர்ச்சியிலும் அசுை பவகம்...
உைகத்ரதச் சுருக்கிக் ரகக்குள்
அடக்கி விட்டொய்...
கல்வி ொன்களின் ஏட்டுக்கல்விக்கு
விரடமகொடுத்து விட்டொய்...
உ து அறிவியல் உறவு ஏடுவரைதொன்
இைத்தப்பொெ மதொடர்புதொன் கொடுவரை...
எதற்கும் உ து உறவு எங்களிடமிருந்து
ஓைடி தள்ளிபய இருக்கட்டுப ...!
ைமிழ்த்பைனீ

3 இந்தப் புதுக்கவிடத உணர்த்தெரும் கருத்து யாது?
(2 புள்ளி)
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4 கீழ்க்காணும் நடகச்சுடெத் துணுக்கில் காணப்படும் நபர் எத்தரகய
தன்டெயுடையெர்?
ெருத்துெர் : ஐயா.... இன்று வதாைங்கி ஒவ்வொரு
இைவும் நீங்க கண்டிப்பா ஆட்ைாவைாட்டி,
வதாடச ெட்டும்தான் சாப்பிைனும்.
நபர்
: நல்ைது ைாக்ைர்.
நீங்க வசான்ன உணவெல்ைாம்...
சாப்பாட்டுக்கு முன்பா? பின்பா?
(2 புள்ளி)

5 கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்து, எஸ்.பி.பாைசுப்ைெணியம் அெர்களின்
இைண்டு சிைப்புகடை எழுதுக.

பாடும் நிலா எஸ்.பி.பி
இந்தியத் திடைப்பை இடசப்பாைகர்களுள் பாடும் நிைா
என்று
இைசிகர்கைால்
அன்வபாடும்
சிைப்பித்தும்
அடழக்கப்படுபெர்
எஸ்.பி.பாைசுப்ைெணியம்
ஆொர்.
எஸ்.பி.பி. என்ை மூன்வைழுத்துகைால் அறியப்படும் இெர்
1946ஆம் ஆண்டு பிைந்தார். 1966ஆம் ஆண்டு முதல்
தமிழ், வதலுங்கு, கன்னைம், ெடையாைம், இந்தி எனப்
பன்வொழிகளில்
பல்ைாயிைக்கணக்கான
பாைல்கடைப்
பாடியதற்காக
கின்னஸ் உைக சாதடன புத்தகத்தில் இைம் வபற்றுள்ைார். எம்.ஜி.ஆர்,
சிொஜி வதாைங்கி, இன்டைய இைம் கதாநாயகர்கள் ெடைக்கும் இெர் பை
பாைல்கடைப் பாடி ெருகின்ைார். எம்.ஜி.ஆருக்காக இெர் பாடிய 'ஆயிைம்
நிைவெ ொ' என்ை பாைல், அெடைச் சிகைத்திற்குக் வகாண்டு வசன்ைது.
திடைப்பைப்
பாைகைாக
ெட்டுெல்ைாெல்
இடசயடெப்பாைர்,
தயாரிப்பாைர், நடிகர் எனப் பன்முக அடையாைம் வகாண்ைெர். இெர் சிைந்த
பின்னணிப்பாைகைாக ஆறு முடை வதசிய விருதுகடைப் வபற்றுள்ைார்.
இெரின் கடைச்வசடெடயப் பாைாட்டி இந்திய அைசு, இெருக்கு 2001 ஆம்
ஆண்டில் பத்ெஸ்ரீ விருதும் 2011ஆம் ஆண்டில் பத்ெபூஷன் விருதும் ெழங்கிக்
வகைைவித்தது.

(2 புள்ளி)
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6 கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்து, 'சிைந்தி வீைன்’ ஆறுமுகம் அெர்களின் இைண்டு
சாதடனகடை எழுதுக.

மலலசியச் சிலந்தி வீரன்...!
70ஆம்

80ஆம்

ஆண்டு காைக்கட்ைத்தில் வகால்காெைர்
ஸ்டபைர்வென் ைத்வதா வை.ஆறுமுகம் எனும் வபயடை
உச்சரிக்காத ெவைசியர்கவை இல்டை. தம்முடைய 18ஆெது
ெயதில் முதன்முதைாக சிைாங்கூர் காற்பந்து சங்கத்டதப்
பிைதிநிதித்துப் பர்ன்லி வகாப்டபப் வபாட்டியில் அெர்
கைந்துவகாண்ைது முதல், பை வதசிய வபாட்டிகளில் பங்கு
வபற்றுப் புகழின் உச்சத்டத அடைந்தார். வதன் வகாரியாவில் நடைவபற்ை
உைகக் கிண்ணக் காற்பந்து வபாட்டியில் ெவைசியாடெப் பிைதிநிதித்தார். வெலும்,
வகால்காெைர் ைத்வதா வை.ஆறுமுகம் 1980ஆம் ஆண்டு ொஸ்வகா ஒலிம்பிக்கில்
ெவைசியா வதர்வு வபறுெதற்கும் காைணகர்த்தாொகத் திகழ்ந்தார்.
196 அடனத்துைக விடையாட்டுகளில் கைந்து வகாண்டு சாதடன
படைத்த 'சிைந்தி வீைன்' ைத்வதா வை.ஆறுமுகம் 1986ஆம் ஆண்டு ஓய்வு
வபற்ைாலும் இடைஞர்கடை ஒன்று திைட்டி 'ஸ்ைார்பிடைட் எஸ்.சி எனும் காற்பந்து
குழுடெ உருொக்கி இடைஞர்கடைத் வதாழில் ரீதியான விடையாட்ைாைர்கைாக
உருொற்றிய வபருடெ இெடைவய சாரும். 1988ஆம் ஆண்டு சாடை
விபத்வதான்றில் அகாை ெைணெடைந்த 'சிைந்தி வீைன்' ைத்வதா வை.ஆறுமுகத்தின்
ெடைவு, ெவைசிய இந்தியர்களுக்கு ெட்டுெல்ைாெல் ஒட்டுவொத்த காற்பந்தாட்ை
இைசிகர்களுக்வக வபரிழப்பாகும்.
நன்றி : இடணயம்

(2 புள்ளி)
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பகள்விகள் 7 முதல் 10 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்து ெரும் வினாக்களுக்கு விடை
காண்க.
1

உைடைப் பாதுகாக்க நிடனக்கும் ெனிதன் உண்ணும் உணடெ அைவொடு
உண்ண வெண்டும் என்பது வதான்று வதாட்டு தமிழர்கள் காத்து ெந்த ெைபு.
உணவில் கட்டுப்பாடின்றி வபானால், வநாயின்றி உைடைப் பாதுகாக்கும் வநாக்கம்
நிடைவெைாது. இடதவய, “உணவெ ெருந்து, ெருந்வத உணவு' என்று சித்த
ெருத்துெம் தத்துெொய்க் கூறுகிைது.
5
‘ெருந்துஎன வெண்ைாொம் யாக்டகக்கு அருந்தியது
அற்ைது வபாற்றி உணின்’
குைள் 942
என திருெள்ளுெரும் தெது குைள் ொயிைாக ெழிவொழிகிைார். முன் உண்ை
உணவு வசரித்த தன்டெடய ஆைாய்ந்து வபாற்றிய பிைகு, தக்க அைவு உணடெ 10
உட்வகாண்ைால் உைம்பிற்கு ெருந்து என்று ஒன்று வெண்டியதில்டை என்பது
திருெள்ளுெரின் கருத்து. இதுவெ, தமிழரின் உணவு உண்ணும் முடையாக
சித்தெருத்துெம் நெக்கு ெலியுறுத்தி ெருகிைது.

58

2

இவ்ொறு, சித்த ெருத்துெம் ெனித ொழ்வின் ஆவைாக்கியொன ொழ்வியல்
முடைக்கு வித்திடுகின்றது. இந்நாட்டில் சித்த ெருத்துெம் சிறுபான்டெ 15
தமிழருக்கு ெட்டுவெ வதரிந்த ெருத்துெக்கடையாக விைங்குகின்ைது. 'ஆயுர்
வெதம்” பற்றித் வதரிந்த தமிழர்களுக்குச் சித்தெருத்துெத்தின் வபருடெ
வதரியாெல் வபானது ெருத்தத்துக்கு உரிய ஒன்ைாகும்.

3

உைகில் முதன் முதலில் தாெைங்கள் வதான்றின. அதன் பிைவக அெற்டை
ஆதாைொகக் வகாண்டு ெற்ை உயிரினங்களும் வதான்றின. ெனிதர்கள் இயற்டக 20
உணடெ உண்பதில் ஏற்பட்ை சிை முடைவகடுகள் வநாய்கள் ஏற்பைக்
காைணொயின. இதற்வகல்ைாம் எளிடெயான முடையில் ெருத்துெத் தீர்டெத்
தந்தது சித்தெருத்துெம் என்ைால் மிடகயில்டை.

4

பை ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்வப வநாய்கள் எப்படி உண்ைாகின்ைன;
அெற்டைக் குணப்படுத்துெது எப்படி; அெற்டைத் தடுப்பது எப்படி என ஒரு சிைர் 25
சிந்தித்தனர். பை ஆய்வுகள் வசய்து வநாய்கடைக் கட்டுப்படுத்தியும் தடுத்தும்
சாதடன படைத்தனர்; அந்தத் துடையில் சித்தியும் வபற்ைனர். இெர்கடைவய
பிற்காைத்தில் சித்தர்கள் என அடழத்தனர். இெர்கள் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகடைத்
தமிழ்வொழியில் ஓடைச்சுெடிகளில் எழுதி டெத்தனர். இந்தப் படைப்புகவை சித்த
ெருத்துெ நூல்கைாக விைங்கின.
30

5

தமிழ் நாட்டில் ெைணமிைாப் வபருொழ்வு ொழ்ந்து ெரும் பதிவணண்
சித்தர்கைாலும் அெர்கள் ெழிெந்த சீைர்கைாலும் எழுதப்பட்ை ஓடைச்சுெடிகள்
ஏைாைம்.
பிற்காைத்தில்
கடையானாலும்
தீயினாலும்
வெள்ைத்தாலும்
ெஞ்சகர்களின் சூழ்ச்சியாலும் இெற்றிற்கு அழிவு ஏற்பட்ைது. எடுத்துக்காட்ைாக,
ஆடிப் வபருக்கன்று படழய நூல்கடையும் ஓடைச்சுெடிகடையும் ஆற்றில் 35
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விட்ைால் பீடை ஒழியும், புண்ணியம் கிடைக்கும் என உபவதசம் வசய்ததால்
வபரும்பாைான பாெை ெக்கள் நிடைய ஓடைச்சுெடிகடை ஆற்றில் விட்டுத் தடை
முழுகினர். வபானது வபாக மீதம் உள்ைெற்றில் பை சுெடிகள் புத்தக ெடிவில்
வெளிெந்தன.
வெலும்,
ஏைாைொனடெ
தஞ்டசயில்
தமிழக
அைசால்
பாதுகாக்கப்பட்டு ெருகின்ைன. அத்துைன் சித்த டெத்திய வதாழில் வசய்பெர்கள் 40
பைர் தங்கள் இல்ைங்களிலும் இெற்டைப் பாதுகாத்து ெருகின்ைனர்.
6

இன்றும், சித்த ெருத்துெம் அரிய வீரியமுள்ை ெருந்துகைால் பை
வநாய்களுக்குத் தீர்டெத் தருகிைது. ஆகவெ, இடைெடைகாயாக உள்ை சித்த
ெருத்துெக்கடைடய
மீண்டும்
வெவைாங்கச்
வசய்ெது
தமிழினத்தின்
கைப்பாைாகும்.
45
- ைகைசிய ண்பன்
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

7 சித்த ெருத்துெத்தின் அடிப்படைத் தத்துெம் யாது?
(2 புள்ளி)
8 (i) சித்தெருத்துெத்தின் சிைப்டபக் குறிப்பிடுக.
(2 புள்ளி)
(ii) சித்தெருத்துெத்தின் ெைர்ச்சிக்குத் தடையாக அடெந்த வசயல்கள் எடெ?
(2 புள்ளி)
9 கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்கு ஏற்ை வபாருள் எழுதுக.
ெனிதொழ்வின் ஆவைாக்கியொன ொழ்வியல் முடைக்கு வித்திடுகின்றது. (15ஆெது ெரி)
(2 புள்ளி)
10 இன்டைய ெக்கள் சித்த ெருத்துெத்டத விை நவீன ெருத்துெத்திற்வக
அதிக முக்கியத்துெம் தருகின்ைனர். இதற்கான கொைணங்கரள 50 வசாற்களில்
எழுதுக.
(10 புள்ளி)
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பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் (பரடப்பிைக்கியம்)
[30 புள்ளி]
பகள்விகள் 11 முதல் 14 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு
விடை எழுதுக.
அம்ொவின் குைல் வதாைர்ந்து என் காதுகளுக்கு எட்ைாதபடி இருக்க
எகத்தாைொய்த்
தடையடணடய
என்
காதுகவைாடு
வபாத்தியபடி
படுத்துக்
வகாண்டிருந்வதன். படீர்..... என என் முதுகில் அம்ொவின் டக, பைத்டதக் காட்டியது.
“வைய் எழுந்திரிைா...வநைொகுது” என அம்ொ அதட்டினாள்.
“என்னம்ொ நீங்க? தூங்கிட்டு இருக்கைென வபாய் அடிக்கிறீங்க..” என்வைன்.
“இன்னிக்குப் புதன்கிழடெனு உனக்குத் வதரியும்ை... எழுந்திரி... ெணி ஏழாகப் வபாகுது”
என அம்ொ என்டனத் துரிதப்படுத்தினாள்.
இந்தப் புதன்கிழடெ ெந்தாவை இப்படித்தான். ொைத்தில் ஒவ்வொரு புதன்கிழடெயும்
அப்பாடெ அடழத்துக் வகாண்டு ெருத்துெெடனக்குச் வசல்ை வெண்டும். அன்டைய தினம்
அப்பாவுக்கு ெருத்துெெடனயில் நீரிழிவு வநாய்க்கான பரிவசாதடன நடைவபறும்.
அம்ொவுக்கு விடைவகாடுத்து அப்பாவும் நானும் வொட்ைார் ெண்டியில் ெருத்துெெடனக்குச்
வசன்வைாம்.
ெருத்துெெடனயில், தாதி அடழத்தவுைன் அப்பா எழுந்து வசன்ைவபாது நானும்
உைன் வசன்வைன். அப்பாவுக்குப் பரிவசாதடனகள் வதாைங்கின. சர்க்கடை அைடெ
அைவிடுெதற்காகத் தாதி அப்பாவின் டகயில் ஊசிடயச் வசலுத்தி இைத்தம் எடுத்தவபாது
அெர் வபசாெல் இருந்தார். ஆனால், அெர் டகயில் இைத்தம் சற்று கசிெடதக் கண்ைதும்
என் ெனதில் ஏவதா ஒன்று கசிெது வபான்று ஓர் உணர்வு ஏற்பட்டு ெடைந்தது. எல்ைாச்
வசாதடனகடையும் முடித்துக் வகாண்ைதும் தாதி அப்பாடெ ைாக்ைர் அடைக்குச்
வசல்லும்படி கூறினாள்.
“ொங்க மிஸ்ைர் சாமி... உங்க ரிப்வபார்ட் எல்ைாம் பார்த்துட்வைன்.... இனிப்பு அைவு
கட்டுப்பாட்டுைதான் இருக்கு. சாதாைண அைவுதான் இது. இப்படிவய வெயிண்வைய்ன்
பண்ணுங்க, அதான் நல்ைது. முடிஞ்சா ைாத்திரிை வசாறு வெணாங்க... உங்க
இைத்தக்வகாதிப்பு அைவு அதிகொ இருக்கு... ஏன் ஒழுங்கா தூங்கைது இல்டையா? இல்ை
வெை கூையா?” எனப் வபசியபடி அப்பாடெ வநாக்கினார் ெருத்துெர்.
"ஆொ ைாக்ைர்...வெை இைத்துை ஓெர்டைம் வகாஞ்சம் அதிகொ வசய்வைன். அதான்
ைாத்திரி வீடு திரும்ப வைட்டு, படுக்கிைதும் வைட்டு... தூக்கம் கம்மிதான் ைாக்ைர்” என்ைார்
அப்பா.
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“இவதா பாருங்க மிஸ்ைர் சாமி... வெை அெசியம்தான்... நான் இல்வைனு
வசால்ைவை... ஆனா, நீங்க உைல் நைத்துவை அக்கை இல்ைாெ வபானா பின்ன எப்படிங்க
வெை வசய்ய முடியும்?'' என ெருத்துெரின் வகள்வி அப்பாவுக்குத் திரும்பியது.
"நீங்க வசால்ைது சரிதான் ைாக்ைர், ஆனா, ெகன் அடுத்த ொசம் வதாைர்ந்து படிக்க,
பல்கடைக்கழகம் வபாைான். அெனுக்குச் வசைவு வகாஞ்சம் அதிகொக இருக்குங்க
ைாக்ைர். அதான் இந்த ஓெர்டைம்ைாம்” எனக் கூறிய அப்பாடெ எனது கண்கள் சற்று
கைங்கிய நிடையில் கூர்ந்து வநாக்கின.
“யாரு... இெைா?” என ெருத்துெர் வினெ அெடை வநாக்கிச் சிரிப்டப ெட்டும்
பதிைாகத் தந்வதன்.
"பாருங்டகயா... உங்க அப்பா உங்களுக்காக எெவைா கஷ்ைப்படுைாங்க, அவதல்ைாம்
நிடனச்சுப் பார்த்துப் படிச்சுப் வபத்தெங்களுக்கு நல்ை வபர் ொங்கிக் வகாடுங்க” என
ைாக்ைர் கூறிய அறிவுடையால் வபத்தெங்கடை வநடனச்சு என் ெனம் சற்வை கசிந்தது.
"சரிங்க ைாக்ைர்... அப்ப நாங்க கிைம்புவைாம்” என அப்பா விடைவபற்றுக் வகாள்ை
“அடுத்த ொைமும் இவத புதன்கிழடெ ெைக்காெ வசக்காப்புக்கு ெந்துருங்க, அவதாை
வகாடுக்குை ெருந்த விைாெ சாப்பிடுங்க” என ெருத்துெர் அப்பாவிற்கு நிடனவூட்டினார்.
ெனசுக்குள் ஏற்பட்ை ஏவதா ஒரு ொற்ைம் என் முகபாெத்டதயும் ொற்றியிருந்தது.
இம்முடை நான் முன்வதாைர்ந்து வசல்ை அப்பா என்டனப் பின்வதாைர்ந்து ெந்தார்.
அப்வபாது அப்பாவின் அடழக்கும் குைல் என் காைடிடயக் கட்டியது.
“வைய்... ெயக்கம் ெை ொதிரி இருக்குைா” என்ைார்.
"என்ன தாங்கிப் பிடிச்சுக்குங்க அப்பா” என்ைபடி அெைது டகடய என்
வதாள்பட்டையில் வபாட்டுக்வகாண்டு அப்பாடெத் தாங்கிப் பிடித்துச் சற்று ஓய்விற்குப்பின்
நைந்வதன். ெைத்துப்வபாய்க் கிைந்த அப்பாவின் டக என் டகடயப் பற்றிக் வகாண்ைவபாது
அதில் இதுநாள் ெடை என் கண்ணுக்குத் வதரியாெலிருந்த வென்டெயான அன்பும் பாசமும்
ஒளிந்து
வகாண்டிருப்படத
நான்
உணர்ந்வதன்.
அப்பாடெப்
பத்திைொக
வொட்ைார்ெண்டியில் அெை டெத்து ெண்டிடய ஓட்டிச் வசன்வைன்.
கங்காதுரர கலேசன்
வெண்ைாத நாள்
(இடைவயார் சிறுகடத-எடுத்தாைப்பட்ைது)

www.tamilsmkpahang.com
வெ.விஜயன்

61

SPM

11 ெகனுக்குப் புதன்கிழடெ என்ைாவை பிடிக்காெல் வபானதற்கான காைணம் யாது?
(2 புள்ளி)
12 (அ) வெடை வசய்யும் இைத்தில் அப்பா எதற்காக ஓெர்டைம் வகாஞ்சம் அதிகொக
வசய்கிைார்?
(3 புள்ளி)
(ஆ) இச்சிறுகடதயில் ெரும் அப்பாவின் பண்பு நைன்களுள் இைண்டரை அடெ
மவளிப்படும் சம்பெத்வதாடு குறிப்பிடுக.
(4 புள்ளி)
13 (அ) என் கொைடிரயக் கட்டியது என்னும் வசாற்வைாைர் உணர்த்தும் சூழலுக்கு ஏற்ை
வபாருள் யாது?
(2 புள்ளி)
(ஆ) இச்சிறுகடதயில் ெகனின் ெனொறுதலுக்கான கொைணங்கள்
என்னொக இருந்திருக்கும்?
(4 புள்ளி)
14 இச்சிறுகடதயின் ொயிைாக சமுதாயத்துக்கு உணர்த்தப்படும் இைண்டு
படிப்பிடனகடை எழுதுக.
(5 புள்ளி)

15 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பாைடை ொசித்து, உெது மெொந்த ம ொழிநரடயில்
விளக்கம் எழுதுக.

தன்ைம்பிக்னக!
உள்ைம் என்றும் எப்வபாதும் உடைந்து வபாகக் கூைாது
என்ன இந்த ொழ்க்டகவயன்ை எண்ணம் வதான்ைக்கூைாது
எந்த ெனிதன் வநஞ்சுக்குள் காயம் இல்டை வசால்லுங்கள்
காைப்வபாக்கில் காயவெல்ைாம் ெடைந்து வபாகும் ொயங்கள்
உளி தாங்கும் கற்கள்தாவன ெண்மீது சிடையாகும்
ெலிதாங்கும் உள்ைம்தாவன நிஜொன சுகம் காணும்
யாருக்கில்டை வபாைாட்ைம் கண்ணில் என்ன நீவைாட்ைம்
ஒரு கனவு கண்ைால் அடத தினம் முயன்ைால்
ஒரு நாளில் நிஜொகும்
- கவிஞர் பா.விஜய்

(10 புள்ளி)
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பிரிவு இ : மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
(20 புள்ளி)
(பகள்விகள் 16 முதல் 19 வரை)
16 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை இைட்ரடக்கிளவிரயப் வபாருள்விைங்க ொக்கியத்தில்
அடெத்துக் காட்டுக.

நெநெ
(2 புள்ளி)
17 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வபாருளுக்வகற்ை பழம ொழிரய எழுதுக.
சிறந்த பண்புரடயவபைொடு பெரும் ஒருவர் அப்பண்பொளரின்
தன்ர கரளப் மபற்று விளங்குவர்.
(2 புள்ளி)
18 வகாடிைப்பட்ை வசய்யுைடிகளின் வபாருடை எழுதுக.

குயிலிைம் வதுரவ மெய்ய,
மகொம்பிரடக் குனிக்கும் ஞ்ரஞ
அயில்விழி களிர் ஆடும்
அைங்கினுக்கு அழகு மெய்ய
பயில்சிரற அைெ அன்ைம்
பன் ைர் பள்ளி நின்றும்
துயிமைழ, தும்பி கொரைச்
மெவ்வழி முைல்வ பெொரை
- கம்ப இராைாயணம்

(4 புள்ளி)
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19 கீழ்க்காணும் பனுெலில் அடைப்புக்குள் இருக்கும் இைங்களுக்குப் மபொருத்த ொை
வொழியணிகடை எழுதுக. பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.
பண்பாடு என்பது பண்பட்ை ெனடதக் குறிக்கும். தமிழ்நாட்டின் நிை அடெப்பு,
ெைைாறு, அம்ெண்ணில் வதான்றிய அறிஞர்கள், அெர்கள் ஆக்கித் தந்த அறிவு
நூல்கள், நிைவிய செயங்கள், பிைநாட்ைறிஞரின் வதாைர்புகள், பைம்படைப் பண்புகள்
காைணொகத் தமிழ்நாட்டு ெக்கள் தனிப்பட்ை பண்பிடனப் வபற்றுள்ைனர்.
ஆதிகாைத்திலிருந்து ெைர்த்வதடுக்கப்பட்ை இப்பண்புகவை தமிழர்களின் பண்பாைாக
வநடுங்காைொய்ப் வபணப்பட்டு ெருகின்ைன. (I ைபுத்மதொடர்)
தான் ொழ்ெடதவிை உைகத்து உயிர்கள் இன்பொக ொழ எண்ணுெவத
தமிழ்ப்பண்பாைாக இருந்தது. 'ொடிய பயிடைக் கண்ை வபாவதல்ைாம் ொடிவனன்'
என்னும் ெள்ைைாரின் ெரிகள் பிை உயிர்கடையும் பயிர்கடையும் கண்டு ொடியது
தமிழர் உள்ைம் என்படதவய காட்டுகிைது. எல்ைா உயிர்களிைத்திலும் இைக்கமும்
அன்பும் அருளும் நிடைந்த ொழ்க்டகவய தமிழர்களின் ொழ்க்டக முடையாக
அடெந்துள்ைது. (I பழம ொழி)
தமிழரின் இைத்தத்வதாடு கைந்துள்ை பைம்படைப் பண்பானது விருந்தினர்கடை
ெைவெற்று உபசரிப்பதாகும். தன் வீடு நாடிெரும் விருந்தினடை ெைவெற்று உபசரித்து
விருந்தளிப்படத ஒவ்வொரு தமிழனும் தன் பிைவிப் பண்பாகக் கருதினான். வீட்டிற்கு
ெந்துள்ை விருந்தினடை இன்முகத்துைன் உள்ைம் ெகிழ்ச்சிப் வபாங்க ெைவெற்க
வெண்டுவென தமிழ்ெடை முனிெர் கூறுகிைார். (III இரணம ொழி)
நாகரிகம் வபற்ை தமிழரின் உயர் பண்புகளுள் ஒன்று ஒழுக்கொகும்.
விைங்குகளும் பைடெகளும் ஒழுக்கத்டத எண்ணிப்பார்ப்பதில்டை. ஆைறிவு படைத்த
ெக்கள் ெட்டுவெ எண்ணுகின்ைனர். ஒழுக்கம் ஒரு ெனிதடனச் சிைந்து விைங்கச்
வசய்கின்ைது. (IV திருக்குறள்)
(உங்கள் குைல் 2010)
(எடுத்தாைப்பட்ைது)
(12 புள்ளி)
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பிரிவு ஈ : இைக்கணம்
(20 புள்ளி)
பகள்விகள் 20 முதல் 22 வரை
20 கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(அ) கீழ்க்காணும் வசாற்குவியலில் இை எழுத்துகள் வகாண்ை வசாற்கடை
அடையாைம் கண்டு எழுதுக.

ெந்திைம்
தங்டக

பயணம்

நல்ெைவு
ெணக்கம்

ென்ைம்

கனிவு

காவியம்
ெண்ைபம்
(4 புள்ளி)

(ஆ) வபாலி எத்தடன ெடகப்படும்? அதன் வரககரள எழுதுக.
(4 புள்ளி)
21 கீழ்க்காண்பனெற்றுள் குன்றிய விரை ொக்கியத்டதத் வதரிவு வசய்க.
A நிைதநாட்டு ென்னன் நைன் தெயந்திடய ெணமுடித்தான்.
B கும்பகர்ணன் ஆறு ொதத்திற்கு அயர்ந்து உைங்கினான்.
C திருெண ெண்ைபத்தில் வதாைணம் கட்டியிருந்தனர்.
(2 புள்ளி)

22 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில் ஐந்து பிரழகரள அடையாைங்கண்டு
அெற்டைச் ெரிபடுத்தி எழுதுக.
[பத்திடய மீண்டும் எழுத பவண்டொம். நிறுத்தக்குறிகடைப் பிடழயாகக் கருத
வெண்ைாம்)
கல்வியில் சிைப்படைந்தால் நாம் எந்தத் துடையிலும் வெண்டெ
அடையைாம். இந்த கருத்டத நாம் ெனதில் ஆழப் பதியடெக்க வெண்டும்.
ொணெர்கள் பள்ளியிலும் வீட்டிலும் கருத்தூன்றிக் கற்க வெண்டும்.
எத்தடகய சந்வதகொக இருந்தாலும் அதற்கான தீர்டெத் வதரிந்துக்
வகாள்ெதில் ஆர்ெம் வகாள்ை வெண்டும். இந்தப் பைக்கம் வதாைருொனால்
அெர்கைால் சிைந்த அடைவு நிடைடய வபை முடியும்.
(10 புள்ளி)
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6354/2)

2015
பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பல்வரக)
(30 புள்ளி)
கீழ்க்காணும் கருத்துப்பைங்கடைக் கூர்ந்து கெனித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு
விடை எழுதுக.

1 இப்பைங்கள் உணர்த்தும் கருத்து யாது?
(2 புள்ளி)
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கீழ்க்காணும் கூற்றுகடை ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை எழுதுக.
தூைவநாக்டகயும் வநர்டெடயயும் அணிகைனாய்க்
வகாண்டிருந்தெர் ைத்வதா பத்ெநாபன். இந்த நாடு
அெருக்குப் வபரிதும் நன்றிக்கைன் பட்டுள்ைது.
- துன் டொக்டர் கொதீர் முகம் து
ெவைசிய முன்னாள் பிைதெர்
அைசியல்ொதியாக
ெட்டுெல்ைாெல்
இனத்தின்
இதயத் துடிப்டப உணர்ந்த சமூகொதியாகவும்
அெர் இயங்கிய காைணத்தால்தான் ெக்கள் ெனத்தில் நிைந்தை
இைத்டதப் பிடித்தார். ஒரு ெனிதன் எப்படி ொழ வெண்டும்
என்பதற்கு முன்னுதாைணொய் ொழ்ந்தெர் ைத்வதா பத்ெநாபன்.
- டத்பதொ ஸ்ரீ உத்தொ ொ ெ.ெொமிபவலு முன்ைொள்
வபாதுப்பணித்துடை அடெச்சர்
பணிசார்ந்த
அறிடெயும்
நுணுக்கங்கடையும்
வபருந்தன்டெவயாடு என்வனாடு பகிர்ந்து வகாண்ைெர். அெர்
நான் பணிபுரிந்த அடெச்சில் எனக்குத் துடணயடெச்சர்தாம்
என்ைாலும் முழு அடெச்சைான எனக்கு நிடைய கற்றுக்
வகாடுத்திருக்கிைார். எந்தத் தகெடையும் அறிவுபூர்ெொக
ஆவைாசித்துத் துல்லியொக ெழங்கியெர்.
- டத்பதொ ரிச்ெர்ட் ப ொ முன்னாள் வதாழிைாைர் அடெச்சர்
வைாஜாக்கள் இடையில்
முட்கள் இருக்கும்!
ஆனால்,
முட்கள் கூட்ைத்தில்
சிரித்த வைாஜா நீ!
- தமிழபவள் ஆதி.கு ணன்
முன்னாள் தமிழ் எழுத்தாைர் சங்கத் தடைெர்

2 ைத்வதா பத்ெநாபனின் சிைப்புகளுள் இைண்டரை எழுதுக.
(2 புள்ளி)
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கீழ்க்காணும் உடைவீச்டச ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை எழுதுக.

நீர் ஊற்றி
நான் ெைர்த்த
நிழல் வகாடுத்த வெப்ப ெைம்!
சூரியனின் வெப்பத்டதச்
சுகொக்கிக் வகாடுத்த ெைம்
வீடு வநாக்கி ெரும் காற்டை
வெடு கட்டித் தந்த ெைம்
குருவிக்கும் பழம் வகாடுக்கும்
கூடுகட்ை இைம் வகாடுக்கும்
வநசொ நான் வநனச்செைம்
வநத்து புயலில் விழுந்திடுச்வச!
விழுந்த ெைம் எழுந்துெந்து
வீட்டுக் கதொ ஆகிடுச்வச!
அதுவபாக அத்தடனயும்
அடுப்புக்கு விைகாகி
வீட்டுக்கு உதவிடுச்வச!
விசுொசம் காத்திடுச்வச
- கைநாட்டுக்ைவிகைைள்
(ெருது அழகுைாஜா)
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

3 இந்த உடைவீச்சு உணர்த்தும் படிப்பிரை யாது?
(2 புள்ளி)
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கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை எழுதுக.

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ைாபர்ட் கால்டுவெல்,
தமிழ்நாட்டில் இடையன்குடி என்னும் ஊரில் தங்கித்
தமிழ்ப்பணி ஆற்றிெந்தார். அெர், இைத்தின், கிவைக்கம்,
ஹீப்ரு, வஜர்ென், பிவைஞ்சு, ஆங்கிைம் வபான்ை
வெடைநாட்டு
வொழிகவைாடு
தமிழ்,
வதலுங்கு,
கன்னைம், ெடையாைம், துளு வபான்ை வதன்னக
வொழிகளிலும் வபாற்ைத்தக்க புைடெ வபற்றிருந்தார்.
அதன் பயனாக, ஆங்கிை வொழியில் எழுதிய திைாவிை
வொழிகளின் ஒப்பிைக்கணம் என்னும் நூல் உைவகங்கும் மிகுந்த புகழ்
ஈட்டித்தந்தது. இந்த நூவை தமிழ்வொழியின் வொழியியல் ஆய்வுக்கு
முன்வனாடியாக அடெந்துள்ைது.
இெர், வதன்னக வொழிகளுக்குத் தாய்வொழியாகத் திகழ்ெது
தமிவழ என உைகுக்கு ஆணித்தைொக உணர்த்தி வொழியியல்
ஆைாய்ச்சியில் நெக்கு ெழிகாட்டிய தமிழ்வொழியறிஞர் ஆொர். இெைது
ஒப்பிைக்கணப் பணிடயப் பாைாட்டிச் வசன்டனப் பல்கடைக்கழகமும்
ைாயல் ஆசியாட்டிக் வசாடசட்டியும் அெருக்கு இைக்கிய வெந்தர், வெத
விற்பன்னர் ஆகிய பட்ைங்கடை ெழங்கிச் சிைப்பித்தன.

4 ைாபர்ட் கால்டுவெல் தமிழுக்குச் வசய்த மதொண்டு என்ன?
(2 புள்ளி)
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5 கீழ்க்காணும் நடகச்சுடெத் துணுக்கு உணர்த்தும் கருத்து யாது?

ெணி: என் ெடனவி திருக்குைள் ொதிரி!
முத்து: எப்படி?
ெணி: வைண்டு அடியிவை எல்ைாத்டதயும்
புரியெச்சுடுொ...!
(2 புள்ளி)
கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாவுக்கு விடை எழுதுக.

னகச்சுனவக்கக இைக்கணம் வகுத்த
கனைவாணர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன்
நடகச்சுடெக்குப் வபயர்வபற்ை கடைொணர் என்.எஸ்.
கிருஷ்ணன், நடகச்சுடெ பற்றிக் கூறியதாெது:
"ஆைறிவு வபற்றுள்ை ெனிதனுக்கு இயற்டக ெழங்கிய
வசல்ெம்
சிரிப்பு.
சிரிப்பால்
எதிரிடயயும்
நம்
ெசப்படுத்தமுடியும். நடகச்சுடெ உணர்வு நெது துன்பத்டதயும் பிைர்
துன்பத்டதயும் நீக்கி உற்சாகப்படுத்தும்; உைல் வநாய்க்கும் கூை
அரும்ெருந்தாய்ப் பயன்படும்; உைலின் நாடி நைம்புகளில் புத்துணர்ச்சிடய
ஊட்டும். அதனால், நடகச்சுடெடயப் வபாருத்தொக, நாசுக்காகச்
சூழல் அறிந்து பக்குெொகப் பயன்படுத்த வெண்டும். ொர்த்டத
ஜாைங்கைாலும் செவயாசித தன்டெயாலும் அறிவுக்கு வெடை வகாடுத்து
நளினொகப் வபணுெவத நடகச்சுடெ, இடெவய உைல் நைத்திற்கும்
ெனநைத்திற்கும் உதவியாக இருக்கும். அடதவிடுத்து, நடகச்சுடெ
எப்வபாதும் டநயாண்டி என்கிை கசப்பாக, உெர்ப்பாக, புளிப்பாக
இருக்கக்கூைாது.
உைைைவில்
வபறு
குடைந்தெர்கடைச்
சுட்டிக்காட்டிக் வகலி வசய்ெதும் சக ெனிதடன இழித்தும் பழித்தும்
வபசிச் சுடெ காண்பதுவும் தகாது. அது டநயாண்டிடயவிைக்
வகெைொன வசயைாகும்.''

6 கடைொணர் குறிப்பிடும் நடகச்சுடெயின் தனித்தன்டெ யாது?
(2 புள்ளி)
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பகள்விகள் 7 முதல் 10 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு விடை
காண்க.
1

தற்காைத்தில் நிைவும் வபாருைாதாை ொற்ைத்தால் குடும்பத் தடைெனுடைய
ெருொனம் ெட்டும் குடும்பத்டத நைத்திச் வசல்ைப் வபாதுொனதாக இல்டை. குடும்பத்
தடைவியும் வபாருள் ஈட்ை வெண்டிய நிடைக்குத் தள்ைப்பட்டுள்ைாள். இத்தடகய
குடும்பங்களில் வபற்வைாடை, குறிப்பாக வநாயால் துன்புறும் வபற்வைாடைக்
கெனித்தல் என்பது முடியாத காரியொக ொறிெருகிைது. பணக்காைர்களின் வீட்டில் 5
ெட்டுவெ தீைாத வநாயினால் துயருறும் வபற்வைார்கடைக் கெனிக்கச் சிைப்பான
ஏற்பாடுகடைச் வசய்ய இயலும். ஆனால், நடுத்தை, ஏடழக் குடும்பங்களில்...!

2

முதுடெயில், வபற்வைார் ெகிழ்ச்சியுைனும் பணிச்சுடெ இல்ைாெல் ொழ
வெண்டும் என்பது எல்ைாப் பிள்டைகளின் ஆடசயும் எண்ணமும் கூை. வீட்டு
வெடைகடைச் வசய்தல், சடெத்தல், குழந்டதகடைப் பைாெரித்தல் வபான்ை 10
பணிகடை அெர்கள்மீது சுெத்தக்கூைாது. அடெ முதிவயார்களின் கைடெ எனக்
குடும்ப உறுப்பினர்கள் எண்ணிச் வசயல்பைக்கூைாது. காைவெல்ைாம் உடழத்தல்
என்பது என்ன நியாயம்? அெர்களுக்கும் ஓய்வு எடுப்பதற்குரிய வபாருத்தொன,
அடெதியான இைம் வெண்ைாொ? இதற்காகத்தாவனா, முதிவயார் இல்ைங்கள்
இப்வபாது ஆங்காங்வக முடைக்கத் வதாைங்கியுள்ைன?
15

3

சமுதாயத்தில் முதிவயார் இல்ைம் பற்றிய எண்ணங்கள் தாழ்ந்த திப்பீடுகரளத்
தருபடெகைாகவெ உள்ைன. பல்வெறு முதிவயார் இல்ைங்கள் நாடு முழுெதும்
பைவியுள்ைன. நெது நிடைக்வகற்ைொறும் ெருொனத்திற்கு ஏற்ைொறும் முதிவயார்
இல்ைங்களில் இைவு பகல் எப்வபாதும் உதவியாைர்கள் இருப்பதால் அெர்களுக்குத்
20
வதடெயான அடனத்து உதவிகளும் தெைாெல் கிடைக்கின்ைன.

4

வநாய்ொய்ப்பட்ைெர்களுக்வகன ெயது வித்தியாசம் இல்ைாெல் பைாெரிக்கும்
இல்ைங்களும்
இருக்கவெ
வசய்கின்ைன.
ெயதான
முதியெர்களுக்காக
ஆைம்பிக்கப்பட்ை இல்ைங்கள் நாைடைவில் ெயது வித்தியாசம் இல்ைாெல் தீைாத
வநாய்களினால் பாதிக்கப்பட்ைெர்களுக்கும், குடும்பத்தினைால் சரிெைப் பைாெரிக்க
முடியாத நிடையில் உள்ைெர்களுக்கும் இைெளித்துள்ைன. நல்ை ெைக்கறி உணவு, 35
இயற்டகச் சூழலில் காற்வைாட்ைொன இைெசதி, நல்ை தண்ணீர், ெருத்துெ ெசதி,
அன்பான தனிப்பட்ை அனுசரிப்புக் வகாடுத்து ெகிழ்ச்சியாகக் கெனித்துக் வகாள்கிை
நிடையங்களும் உள்ைன.

5

வபாதுொக, ெக்கள் ெனத்தில் முதிவயார் இல்ைம் பற்றிய தெைான எண்ணங்கள்
ொை வெண்டும். வபண்களுக்வகா ஆண்களுக்வகா தம் துடணயுைன் ொழும் 30
காைங்களில் பிைருடைய உதவியும் பைாெரிப்பும் வதடெயில்டை. இெர்களுள் ஒருெர்
இல்ைாெல் வபாய்விட்ைாலும் ெற்வைாருெைால் குறிப்பிட்ை ெயது ெடை தனியாக
ொழ்ந்துவிை முடியும். ொைாகத் தனிடெயில் ொழ்பெர்கள் அதுவும் வநாயினால்
துன்புறுபெர்கள், பிைைால் கெனிக்கமுடியாத சூழலில் உள்ைெர்கள் ஆகிவயாருக்கு
முதிவயார் இல்ைவெ சரியான வதர்ொக இருக்கும். அடதவிடுத்துப் வபற்வைாடை 35
ஆதைவின்றித் தவிக்கவிடுெது பாெெல்ைொ? சிறுெயது முதல் நம்டெ ெைர்க்கப்
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வபற்வைார் பட்ை துன்பங்கடை நிடனவில் டெத்வத அெர்கடைக் டகவிைாெல்
கண்டண இடெ காப்பதுவபாைப் பைாெரிக்க வெண்டும் என்பது நெது கைடெயானாலும்
காை ொற்ைம், சந்தர்ப்ப சூழ்நிடைகடைக் கருத்தில் வகாண்டு வசயல்படுெவத
அறிவுபூர்ெொகும்.
40
6

முடையான கெனிப்பு, சத்துள்ை ஆவைாக்கியொன உணவு, பாதுகாப்பு இெற்டை
ெழங்குெதுதாவன ெயதான வபற்வைாருக்கு அெர்தம் ெக்கள் வசய்யும் தடையாயப்
பணி. அதடனக் குடைவில்ைாெல் ெழங்கும் முதிவயார் இல்ைம் அெசியவெ என்பதில்
எத்தடன வபருக்கு உைன்பாடு இருக்கும் என்பவத இன்டைய வகள்வி.
- அமுதசுரபி
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

7 இன்டைய சூழலில் வபற்வைாடைப் பைாெரிப்பதில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எதிர்வநாக்கும்
இைண்டு சொல்கள் யாடெ?
(2 புள்ளி)
8 i) கட்டுடையாசிரியர் முதிவயார் இல்ைத்டத ஆதரிக்கிைார். ஏன்?
(2 புள்ளி)
ii) 6ஆெது பத்தியில் ஆசிரியரின் எதிர்ப்பார்ப்பு யாது?
(2 புள்ளி)
9 கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்கு ஏற்ை வபாருள் எழுதுக.
சமுதாயத்தில் முதிவயார் இல்ைம் பற்றிய எண்ணங்கள் தாழ்ந்த
தருபடெகைாகவெ உள்ைன. (16ஆெது ெரி)

திப்பீடுகரளத்
(2 புள்ளி)

10. வபற்வைாடை முதிவயார் இல்ைத்தில் வசர்ப்பதனால் குடும்ப உறுப்பினர்கள்
எதிர்வநாக்கக்கூடிய இழப்புகரள 50 வசாற்களில் எழுதுக.
(10 புள்ளி)
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பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் (பரடப்பிைக்கியம்)
[30 புள்ளி)
பகள்விகள் 11 முதல் 14 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்துத் வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு
விடை எழுதுக.
“ஆவைங்! ெச்சாம் ொனா...?” என வசால்ை ெந்தடதச் வசால்லி முடிக்கும்
முன்வப….

“சாமி...! லூ ஓைாங் வசைாலு கச்சாவ். கசி சிக்கிட், ொவ் வைவப. கசி ைகி மிந்தா
பாஞ்ஞா ைகி...!” ொடிக்டகயாைர்களின் காதில் விழும்படி உைக்கச் சத்தமிட்டுவிட்டு
வெடைடயத் வதாைர்ந்தான் ஆ வைங், சாமியின் உள்ைம் வகாதித்தது. தன்டனத்
திட்டியவதாைல்ைாெல் தன் இனத்டதயும் வசர்த்து ஒட்டுவொத்தொக ெடசபாடியது
என்னவொ வசய்தது. அெசைப்பட்டு ொர்த்டதகடைக் வகாட்டிவிை விரும்பவில்டை.

“ஆ வைங்! ஆப்பா சாயா சுைா சக்காப்! லூ ொைா இனி ெச்சாம்!” என்ைான் சாமி.
“ஆ சுைாைா...! காைாவ் லூ தைா சுக்கா, ஸ்காைாங் ஜூகா லூ வபாவை வபவைந்தி
வகர்ஜா...”
பத்து ெருைங்களுக்கு வெைாக ஆ வைங் வொட்வைார்ஸுக்கு ொைாய் உடழக்கும்
சாமி சம்பை உயர்வு வகட்ைதற்காக அதன் முதைாளி அளித்த பதில் அெடன அப்படிவய
உலுக்கிவிட்ைது. வகாபத்தால் சாமியின் முகம் சிெந்து வபாயிற்று, வசய்த வெடைடய
அப்படிவய வபாட்டுவிட்டுப் பக்கத்திலுள்ை காப்பிக் கடைடய வநாக்கி நைந்தான்.
ஆ வைங் சாமிடய எத்தடனவயா தைடெ இப்படி விைட்டியிருக்கிைான்.
வகாபித்துக்வகாண்டு வபானாலும் ெறுநாவைா இைண்டு நாடைக்குப் பின்னவைா வெடைக்குத்
திரும்பி விடுொன். ஆ வைங்குக்கும் சாமிடய விட்ைால் வெறு கதியில்டை.
“ஓய் சாமி...! காைாவ் புக்கான் சாயா, சியாப்பா ொவ் காசி லூ கிர்ஜா? நன்தி,
அனாக் பினி லூ ெத்திவைா...!” என டநயாண்டி வசய்ெதும் ொடிக்டகயாகி இருந்தது.
புது இைத்தில் வெடைக்குச் வசர்ந்தாலும் என்ன வகாட்டியா வகாடுத்திடுொனுங்க...!
என்று தனக்குத் தாவன சொதானம் கூறிக்வகாண்டு தன் ைத்தத்டத வெர்டெயாக்கி
உடழத்துக் வகாண்டிருந்தான் சாமி..!
அன்று இைவு சாமி வீட்டுக்கு ெந்தவபாது அென் ெனநிடை சரியில்டை என்படத
அென் ெடனவி கண்டுவகாண்ைாள். “நான் வசால்வைனுன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க! உங்க
முதைாளி நல்ைா ஏொத்துைான்னு என் ெனசிவை படுதுங்க!”
“அதுக்காக ஆ வைங் உதவியில்ைாெ நான் என்னதான் வசய்ய முடியும் வசால்லு?”
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“என்ன
வபசுறீங்க?
பூரை
கண்ரண
மூடிட்டடபூபைொகம்
இருண்டொடபபொயிடும்?” என்று தன் ெடனவி கூறியதில் உண்டெ இருப்பது அெனுக்குப்
புைப்பட்ைது.

ஆ வைங் வொட்வைாஸுக்குக் கார்கள் பழுதுபார்க்க ெருெது சாமியால்தான்.
அென்தான் பழுதுபார்க்க வெண்டும் என்று காத்திருக்கும் ொடிக்டகயாைர்கவை அதிகம்.
அப்படி இருந்தும் அெனுக்குக் குடைொன சம்பைவெ ஆ வைங் வகாடுத்துக்
வகாண்டிருந்தான்.
சாமி ஆ வைங்கிைம்தான் வெடை கற்றுக் வகாண்ைான். வெடைடயக் கற்றுக்
வகாள்ெதற்கு அென் பட்ைபாடு... நிடனக்கவெ ெனம் வெதடனப்பட்ைது. எஞ்சின்
வெடைகடைக் கற்றுக்வகாடுக்க ஆ வைங் அக்கடை காட்ைவெ இல்டை. வெடை
கற்றுக்வகாள்ை வெண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்த அென் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு எந்தெடக கார்கடையும் பழுது பார்ப்பதில் கடைகண்ைென் ஆனாலும், ஆ வைங்
இன்னும் அெடன ஓை ஓை விைட்டிக்வகாண்டுதானிருந்தான்.
ெறுநாள் சாப்பாட்டு வநைத்தின் வபாது ஷரிகாட் லிவயாங்கிற்குச் வசன்ைான் சாமி.
அதன் முதைாளி லிவயாங் - முன்பு ஆ வைங் வொட்வைாஸில் வதாழிடைக் கற்றுக்
வகாண்ைென்தான். வெடைக்குச் வசர்ந்த இைண்வை ஆண்டுகளில் வசாந்த காலில் நிற்கத்
வதாைங்கிவிட்ைான், அெனுக்குக் கமுக்கொக உதவியென் ஆ வைங்தான் என்பது சாமிக்குப்
பிைகுதான் வதரியெந்தது.

“சாமி! காைாவ் லூ ொவ், வபாவை கிர்ஜா சாயா பூஞ்ஞா வைக்காட், காஜிபூன்
வபாவை காசி வைவப சிக்கிட்...!” என்ைான் லிவயாங்,
தன்னிைவெ பை வெடை நுணுக்கங்கடைப் பழகிக் வகாண்ை லிவயாங் தனக்வக
வெடை தருெதாகக் கூறியது சாமியால் ஜீைணிக்கவெ முடியவில்டை . அடுத்தடுத்த நாள்
வெடை வநைம் வபாக எங்வகங்வகா அடைந்தான்; யார் யாடைவயா வசன்று பார்த்தான்.
ொதக் கடைசியில் சம்பைம் ொங்கியவுைன் தான் வெடைடய விட்டு நின்று வகாள்ெதாகச்
சாமி ஆ வைங்கிைம் கூறினான். ஆ வைங் அெடனப் பார்த்து ஒரு தினுசாகச் சிரித்தான்.

“ொனா ொவ் கிர்ஜா ைகி...?” சாமிடய ஏை இைங்கப் பார்த்தான் ஆ வைங்.
“சாயா ொவ் வகர்ஜா வசண்டீரிைா ஆ வைங்!”
“லூ கீைாக்கா... ஓைாங் இண்டியா புஞ்ஞா வைக்காட் சியாப்பா ொவ் காசி
வகவைத்தா..?”
இைக்காைொகவும்
ஏைனொகவும்
சிரித்தான்
ஆ
வைங்,
ஆத்திைத்டதவயல்ைாம் அைக்கிக் வகாண்டு அங்கிருந்து வெளிவயறினான் சாமி.
ெறுொைவெ 'சாமி வொட்வைார்ஸ்' திைப்பு விழா கண்ைது. சாமியின் நண்பர்களும்
உைவினர்களும் முதல் ொடிக்டகயாைைானார்கள். சாமி வொட்வைார்ஸில் முதல் ொைம் நைந்த
வதாழிவை அெனுக்கு நம்பிக்டகடயத் தந்தது. ஆ வைங்கிைம் இருந்தவபாது அெடனத்
வதடி ெந்த ொடிக்டகயாைர்கள் சாமி வொட்வைாைடஸத் வதடி ெை ஆைம்பித்தனர். ஆைாெது
நாள் காடையிவைவய முகத்டதத் வதாங்கப்வபாட்டுக் வகாண்டு கடைக்கு ெந்தான்
முன்னாள் முதைாளி ஆ வைங்.
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"ஓய் சாமி...! ஆப்பா லூ சுைா புொட் இனி ெச்சாம்? சிக்கிட் சிக்கிட் லூ ொைா?
சுைாைா சாமி? காஜி புஞ்ஞா பசாய் ஜாங்ஙான் தாக்கூட். ஏவசாக் லூ வபாவை ொரி
வகர்ஜா வைக்காட் சாயா... சாயா வதாவைாங் காமு...!” என்று முதுடகத் தட்டிக்
வகாடுத்தான்; முதடைக் கண்ணீர் ெடித்தான்.

“தாப்பா...ைா ஆ வைங்...! டூொ தீகா ைாரி இனி சாயா வைவப வசனாங் ைாத்தி.”
“இனிொச்சாம்கா... காைாவ் காமு சூசா நன்தி ஜாங்ஙான் சாரி சாயா...சாமி...!”
"வசாரி ஆ வைங்....! காைாவ் லூ அைா சூசா, லூ வபாவை ஜூம்பா சாயா பிைா
பிைா ொசா...! சாயா வபாவை வதாவைாங் காமு,” வபாட்டில் அடித்தாற்வபாை வசான்னான்
சாமி.
- வ.முனியன்
(விழிப்பு)
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

11 ஆவைங்டகப் பற்றி அறியக்கூடியது யாது?

(2 புள்ளி)

12 அ) சாமி ஆவைங்மீது வகாபங்வகாள்ைக் காைணம் என்ன?

(2 புள்ளி)

ஆ) லிவயாங் வகாடுத்த ொய்ப்டபச் சாமி நிைாகரிக்கக் காைணம் என்னொக
இருக்கைாம்?
(4 புள்ளி)
13 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்றில் தடிப்பாக்கப்பட்டுள்ை வதாைர் சூழலுக்கு ஏற்ப
உணர்த்தும் வபாருள் யாது?
"என்ன வபசுறீங்க...? பூரை கண்ரண மூடிட்டொ பூபைொகம் இருண்டொ
பபொயிடும்?”
(3 புள்ளி)
14 அ) இச்சிறுகடதயில் சாமி எடுத்த முடிவு சரியா? நியாயப்படுத்துக.
ஆ) இச்சிறுகடத உெக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் யாது?

(4 புள்ளி)
(5 புள்ளி)
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15 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை கவிடதடய ொசித்து, உெது மெொந்த ம ொழிநரடயில்
விளக்கம் எழுதுக.

தமிழ் கசாறு கபாடுைா?
வசாறு வபாடும் வீட்டைத் வதடும்
வசாறி நாய்கள் கூட்ைொ?
வசாைடண யுள்ை தமிழனுக்குச்
வசாறு ஒன்வை நாட்ைொ?
வசாறு வபாடுொ தமிழ்
என்று தமிழன் வகட்பதா?
வசாறு ஒன்வை தமிழனுக்கு
வீறு தரும் ஊட்ைொ?
வசாறு வபாட்ைால் வொழிெைந்து
இனம் ெைந்து ஓட்ைொ?
வசாற்றுக் வகதான் வசாைடணயற்று
எடுத்த திந்தப் பிண்ைொ?
வசாறு ஒன்வை வசார்க்கவென்று
வசால்ை வெட்க மில்டையா?
சுயொனம் விட்டுத் வதடும்
சுகவபாகம் ொழ்ொ வசால்டையா!
- கவிஞர் வெ.ெவகந்திைன், ஈப்வபா
(10 புள்ளி)
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பிரிவு இ : மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
(20 புள்ளி)
பகள்விகள் 16 முதல் 19 வரை

16 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை
காட்டுக.

ைபுத்மதொடரைப் வபாருள்விைங்க ொக்கியத்தில் அடெத்துக்

தண்ணீர் கொட்டுதல்
(2 புள்ளி)

17 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை திருக்குைளுக்வகற்ை மபொருரள எழுதுக.

நகுதற் மபொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
ப ற்மென்று இடித்தற் மபொருட்டு
(784)
(2 புள்ளி)
18 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை ெணிவெகடை மெய்யுளடிகளின் மபொருரள எழுதுக.
குடிப்பிறப் பழிக்கும் விழுப்பம் மகொல்லும்
பிடித்த கல்விப் மபரும்புரண விடூஉம்
…………………………………………….
…………………………………………….
(4 புள்ளி)
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19 கீழ்க்காணும் பனுெலில் அடைப்புக்குள் இருக்கும் இைங்களுக்குப் மபொருத்த ொை
வொழியணிகடை எழுதுக. பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.

இது கடிதம் அல்ை. கண்ணீர்! ொழ்க்டகயில் ெழி தெறியபின் திருந்தி
ொழப் புைப்பட்டு மீண்டும் விதியின் வகாைவிடையாட்டில் சிக்கிக் வகாண்ை என்
கண்ணீர் இது. சிடைக் கம்பிகளின் பின்னால் காைம் கைந்து நான் வபற்ை 'ஞானம்'
இது; ஆயினும் பயனில்டை. (I பழம ொழி)
அன்புசால் இடைஞர்கவை! ஒரு டகதியான என்னுடைய கண்ணீர்
கடிதம் இது. ொழ்ொ? சாொ? என்கிை விளிம்பில் நின்று வகாண்டு சிடைக்
கம்பிகளின் ஊைாக உங்கடைப் பார்க்கின்வைன். வெடு பள்ைங்களும் கைடு முைடுகளும்
நிடைந்த ஒரு பயணப் பாடத; ொழ்க்டகயின் உண்டெயான நுணுக்கங்கடை
அறியாததால் ஏற்பட்ை விடைவு. (II ைபுத்மதொடர்)
எனக்கு ெைண தண்ைடனவயா அல்ைது ஆயுள் தண்ைடனவயா
கிடைக்கைாம். ஆனால் நான் உங்களிைம் ென்ைாடிக் வகட்டுக் வகாள்ெது
ஒன்றுதான். இடைஞர்கவை! ென்முடையில் ஈடுபட்டு ொழ்டகடயச் சீைழித்துக்
வகாள்ை வெண்ைாம். எனக்கு முடையான ெழிகாட்ைல் இல்ைாடெயால் என்
ொழ்க்டக திடசொறிப் வபானது. (III உவர த்மதொடர்)
இடைஞர்கவை! தெறிய பாடதயிலிருந்து திருந்துங்கள்; திரும்புங்கள்!
திரும்பிய பாடதயில் வதாைர்ந்து ென உறுதியுைன் நடை வபாடுங்கள். பாடத
தெறுமுன் அறிஞர்களின் அறிவுடைகடையும் ஆசிரியர்களின் ெழிகாட்ைடையும்
ஒருமுடை பின்வனாக்கிப் பாருங்கள். உண்டெ புைப்படும். (IV திருக்குறள்)
- இதயம் (ஜூன் 2011)
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

(12 புள்ளி)
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பிரிவு ஈ : இைக்கணம்
(20 புள்ளி )
பகள்விகள் 20 முதல் 22 வரை
20 (அ) கீழ்க்காணும் வசால்லின் கொைம், திரண, எண், இடம், பொல் ஆகியெற்டை
எழுதுக.

வருபவொம்
(5 புள்ளி)
(ஆ) கீழ்க்காணும் வசாற்வைாைடைப் பிரித்து எழுதுக.

அரவயடக்கம்
(2 புள்ளி)
21 (அ) வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வசயப்பாட்டுவிடன ொக்கியத்டதச் மெய்விரை
வொக்கிய ொக ொற்றி எழுதுக.
தமிழறிஞர்கள் பைரும் கைந்துவகாண்ை வசம்வொழி ொநாட்டுக்
கருத்தைங்கம் அறிவியல் வெடத அப்துல் கைாம் அெர்கைால்
திைந்துடெக்கப்பட்ைது.
(2 புள்ளி)
(ஆ) கீழ்க்காண்பனெற்றுள் எது விரழவு வொக்கியம்?
A சங்க இைக்கிய நூல்களுள் பத்துப்பாட்டு குறிப்பிைத்தக்கது.
B நிைாயுதபாணியான உன்டனக் வகால்ெது தர்ெெல்ை; அதனால் இன்றுவபாய்
நாடை ொ..
C ஆைா! என்வன அழகு! இப்படிப்பட்ை அழடக இதுநாள்ெடை நான்
பார்த்தவதயில்டைவய!
(1 புள்ளி)
22 கீழ்க்காணும் ஒவ்வொரு ொக்கியத்திலும் உள்ை பிரழரய அடையாைங்கண்டு
அடதச் ெரிபடுத்தி எழுதுக.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

ெள்ைைார், ஏடழ எளியெர்களுக்கு இைங்கும்படிக் வகட்டுக் வகாண்ைார்.
வநற்றுத் திடையைங்கில் பார்த்தப் பைம் மிகவும் கருத்துள்ை பைொகும்.
திருக்குைள் அைம், வபாருள், இன்பம் ஆகிய முப்பாடைக் வகாண்ைதா!
சாம்பார் சாதத்வதாடு தயிரும் ஊறுக்காயும் வசர்த்துப் பிடசந்து
சாப்பிட்ைான்.
‘ென்னாக் வகள்! நீதி தெறிய உெது ஆட்சி நிடைக்காது,’ நிடைக்காது.
(10 புள்ளி)
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6354/2)

2014
பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பல்வரக)
[30 புள்ளி )
கீழ்க்காணும் கருத்துப்பைம் ெலியுறுத்தும் மெய்தி யாது?.

சுதந்திரம்

இன்ரறய
இரளஞர்!?

(நன்றி: வசம்பருத்தி)
– எடுத்தாைப்பட்ைது)

(2 புள்ளி)
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2 கீழ்க்காணும் கடிதம் உணர்த்தெரும் இைண்டு கருத்துகடை எழுதுக.

அன்புள்ை ெகவன! நைொ ?.............
அன்று உன் விைல்பிடித்து நைக்கச் வசய்த அவத
ஸ்பரிசத்வதாவை"
இன்று வபனா பிடித்து எழுதுகிவைன்!
இந்தக் கடிதத்டத உன் ெகனுக்குத் வதரியாெல்
படி...
நீயும் பிற்காைத்தில் இப்படி எழுதாெலிருக்க!
உன்டனச் சபிப்பவதா
என் துயைங்கடைச் வசால்ெவதா
இந்தக் கடிதத்தின் வநாக்கெல்ை
உன் தாய் என்றுகூை பாைாபட்சம் பார்க்காெல்
என் கடைசி ஆடசடயத் வதரிவிப்பவத!
நான் இைந்தபிைகு வகால்லிடயத்
தடையில் டெக்காவத ெயிற்றில் டெ!
என் உைலிவை முதலில் எரியப்வபாகும் உறுப்பு
உன்டனச் சுெந்த
இந்தக் கருப்டபயாகத்தான் இருக்க வெண்டும்!
ஏவனன்ைால்,
நீ பால் ொர்க்கக் வகாடுத்து டெக்காத ெயிறு
தீ டெக்கொெது வகாடுத்து டெக்கட்டும்!
ெகவன! வபத்தெனம் பித்து என்பதற்குச் சான்ைாய்
என் கடைசி ெரி...
உன் வீட்டு உணவுதான் எனக்கில்டை
என்ைாகிவிட்ைது!
ஒருவெடை நீ இந்தக் கடிதத்திற்குப்
பதில் வபாட்ைால்
அஞ்சல் தடைடய எச்சிைால் அல்ை!
ஒவை ஒரு வசாற்றுப் பருக்டகயால் ஒட்டி அனுப்பு!
இப்படிக்கு,
வயதான ஒரு குழந்தத!
அநாடத இல்ைத்திலிருந்து

(2 புள்ளி)
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3 கீழ்க்காணும் பகுதியின்ெழி பஞ்ச் குணாைனின் இைண்டு ெொதரைகரள எழுதுக,

விடையாட்டுத் துடையில் ெவைசியாவின் வபயடை
உைக நாடுகளில் ஓங்கச் வசய்தெர்களுள் ெடைந்த
பஞ்ச் குணாைன் இன்ைைவும் வபாற்ைப்படும் ெனிதைாக
ொழ்கிைார். சிப்பாங்கில் 1944ஆம் ஆண்டு பிைந்த
இெர், ஆசிய பூப்பந்துப் வபாட்டியிலும், வதாெஸ்
கிண்ணப் வபாட்டியிலும் ெவைசியா என்ை நாடு உைக
ெடைபைத்தில் இருப்படத உைகுக்கு வெளிச்சம்
வபாட்டுக் காட்டியெர். 1970ஆம் ஆண்டுகளில் ெவைசியா, பூப்பந்து
விடையாட்டில் திைடெ குடைந்திருந்த செயத்தில், விடிவெள்ளியாகத்
வதான்றி தெது நண்பர் இங் பூன் பீ என்பெருைன் வசர்ந்து தங்களின்
விடையாட்டு எதிரிகைான இந்வதாவனசியாவின் விடையாட்ைாைர்கடை
ெண்டணக் வகௌெச் வசய்தார். காென்வெல்த் பூப்பந்துப் வபாட்டி, ஆசிய
இடைவயார் பூப்பந்துப் வபாட்டி, அவெரிக்கப் வபாதுப் பூப்பந்து இைட்டையர்
வபாட்டி, வைன்ொர்க்குப் வபாதுப் பூப்பந்துப் வபாட்டி, கனைா இைட்டையர்
வபாட்டி ஆகிய வபாட்டிகளில் பங்வகற்றுத் தங்கம் வென்று நாட்டுக்குப்
வபருடெ வசர்த்தார். அவதாடு, 1992ஆம் ஆண்டு நாட்டின் பூப்பந்துக்
குழுவுக்கு இெர் தடைடெவயற்ைவபாதுதான் வதாெஸ் கிண்ணத்டத நம் நாடு
வென்ைது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. வெலும், பிரிட்டிஷ் ைாணியிைமிருந்து
ஒலிம்பிக் தீபத்டதப் வபற்ை ெவைசியர் என்ை வபருடெ இெருக்கு உண்டு.
அவதாடு, ெவைசிய அைசு இெரின் திருவுருெம் பதித்த 5 ரிங்கிட் தபால்
தடைடயயும் வெளியிட்டுச் சிைப்பித்திருக்கிைது.
(2 புள்ளி)
4 கீழ்க்காணும் உடைவீச்சு, இடைஞர்களுக்குக் கூைெரும் அறிவுரை யாது?

?
- கை.எல். இந்திரா
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5 கீழ்க்காணும் துணுக்கில் விெசாயி கூறவருவது யாது?

அதிகாரி

விெசாயி

: ெங்கியில் கைன் வகட்டுத் தினம்
தினம் ெந்து வதாந்தைவு வசய்யிைவய! இது
உனக்வக நல்ைாருக்கா?
: ஒரு தைம் கைன் வகாடுங்க சாமி...!
அதுக்கப்புைம் நான் ஏன் இந்தப் பக்கம்
தை ெச்சுப் படுக்கிவைன்!
(2 புள்ளி)

6 கீழ்க்காணும் கூற்றில் இடசஞானி இடையைாஜாவின் இைண்டு எதிர்ப்பொர்ப்புகரள
எழுதுக.

இசை என்னும் நெருப்பில்
தண்ணீர் நதளிக்கிறார்கள்!
இன்று புதிய பைங்களுக்கு இடசயடெக்கக் வகட்டுெரும்
யாரும்
புது
ொதிரியான
இடச
வெண்டும்
என
ெருெதில்டை. வெளிநாட்டுப் பைங்கடைப் பார்த்துவிட்டு
அந்த ொதிரி வெண்டும், இந்த ொதிரி வெண்டும் என்றுதான்
வகட்கிைார்கள். புதிய சிந்தடன உள்ைெர்கள் யார்
இருக்கிைார்கள்?
இடச
வநருப்பில்
தண்ணீர்
வதளிக்கத்தான் ஆள் இருக்கிைார்கவை தவிை, அடதத்
தூண்டிவிை ஆள் இல்டை. வதடெயில்ைாத சத்தங்கடைத் தவிர்க்க வெண்டும்
என என் ெகன்கைான யுென் ஷங்கர் ைாஜா, கார்த்திக் ைாஜா உட்பை
அடனெடையும் வகட்டுக் வகாள்கிவைன். நம் தமிழ் இடச எங்வகா வசன்றிருக்க
வெண்டும்.
தமிழிடசயின்
ெகத்துெத்டதயும்
வென்டெடயயும்
முழுதும்
அறியாதெர்கைாக
இருக்கின்வைாம்.
கண்
முன்வன
வபாக்கிஷங்கள்
இருக்கும்வபாது அடதப் பயன்படுத்தத் வதரியாதெர்கைாக இருக்கிவைாம்.
பாைாறும் வதனாறும் பக்கத்தில் ஓடும்வபாது ெட்ைொன இைசடனடயத்தான்
இன்டைய இைசிகர்கள் நாடுகிைார்கள்.
(2 புள்ளி)
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வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்து ெரும் வினாக்களுக்கு விடை
காண்க.
1

வொழியும் பண்பாட்டுப் பழக்க ெழக்கங்களும் ஓரினத்டத ெைர்க்கும் அடிப்படைக்
கூறுகைாகும். வதான்டெ ொய்ந்த தமிழனத்திற்கு இவ்விரு கூறுகளும் இரு கண்கடைப்
வபான்ைடெ. இத்தடகய தமிழினத்தில் பிைந்த தமிழ்ப் வபண்கைான நாம் எப்படி
ொழ்கிவைாம்? தமிழ்ப் பண்பாட்டை ெைர்க்கும் நல்ை தமிழ்ப்வபண்கைாய் ொழ்கிவைாொ?

2

உடை அணிெது, உணவுப் பழக்கம் முதலிய ொழ்க்டக வநறிகளில் தமிழ்ப்வபண்கள் 5
இப்படித்தான் ொழ வெண்டும் என்னும் ெடையடை உண்டு. ஆனால், இன்டைய நிடையில்
இவ்ெடையடைடயத் தமிழ்ப்வபண்கள் சிைர் கடைப்பிடிப்பதில்டை என்பது ெட்டுெல்ைாெல்
ெடையடைகளும்
மீைப்படுகின்ைன
என்பதுதான்
உண்டெ.
இெர்கள்
சுயொகச்
சம்பாதிக்கின்வைாம்
என்ை
நிடனப்பில்
தங்களின்
ொழ்க்டகயின்
ெழிடயவய
ொற்றிக்வகாள்ெதில் முடனப்பாயிருக்கின்ைனர்.
10

3

உடை அணிெதிலும் இன்டைய வபண்கள் தங்கள் பண்பாட்டைச் சீைழிக்கின்ைனர்.
நெது பண்பாட்டு உடையான வசடைடய அணியும் வபண்களுள் வபரும்பாைாவனார், உடை
என்பது உைடை ெடைக்கத்தான் என்படத ெைந்துவிடுகின்ைனர். தமிழ்ப் வபண்களும்
அெர்களின் பண்பாட்டு உடைகளும் இப்படித்தான் வபாலும் என ெற்ை இனத்தெர்கள்
இழிவொகக் கருதும்படி நைந்து வகாள்கின்ைனர். தமிழ்ப்வபண்களுள் வபரும்பாைாவனார் 15
வகாயில், திருெணம் வபான்ை பல்வெறு வபாது நிகழ்ச்சிகளுக்குச் வசடை அல்ைாத பிை
உடைகடைவய அணிந்து வசல்ெடதக் கண்கூைாக நாம் காணமுடிகிைது.

4

திடைப்பைங்களின் தாக்கத்தினால் இந்நிடைடெ வெலும் வொசம் அடைந்துள்ைது
என்பது ெறுப்பதற்கில்டை. திடைப்பைங்களின் வபயரிவைவய வபரும்பாைான வசடைகளும்
விற்படனயில் இருக்கின்ைன. அதிலும், நடிடககள் அணியும் உடைகவை இன்று 20
தமிழ்ப்வபண்கள் வபரும்பாைாவனாரின் உடைகைாகி விட்ைன. திடைப்பைங்களில் நடிக்கும்
நடிடககள் பணத்துக்காக எப்படியும் உடுத்துொர்கள். ஆனால், இப்படித்தான் ொழ வெண்டும்
என்ை வநறிமுடைகள் வகாண்ை தமிழ்ப்வபண்கள் இெர்கடைப் பின்பற்றி அருெருக்கத்தக்க
ெடகயில் ஆடைகள் அணிெடதத் தவிர்க்க வெண்டும்.

5

சடைவபாடுதல், பூச்சூடுதல், ெஞ்சள் பூசுதல், வபாட்டு டெத்தல் வபான்ைடெ 25
தமிழ்ப்வபண்களுக்வக உரிய தனி அடையாைங்கைாகும். வதடெயில்ைாெல் இெற்டைச்
சிடதத்து விைம்பைங்களுக்கு அடிடெயாகி முகத்திற்கு வெண்ணிைச் சாயங்கடைப் பூசும்
நிடை அதிகம் உருொகிக்வகாண்டு ெருகிைது. இது நெது அடிப்படைப் பண்பாட்டுக்
கூறுகடைவய சின்னாபின்னொக்கிவிடும் என்படத உணை வெண்டும்.
வபற்வைார்கள்
தமிழ்ப்வபண்களுக்குச்
சுதந்திைம்
வகாடுப்பதில்டை
என்னும் 30
குற்ைச்சாட்டைப்
வபாக்கும்
ெடகயில்
இன்று
வபரும்பாைான
குடும்பங்களில்
ஆண்கடைப்வபால் வபண்கடையும் உயர்கல்வி ெடை படிக்க டெக்கின்ைனர்; சுதந்திைொகச்
வசயல்பை விடுகின்ைனர். இந்தச் சுதந்திைத்டதத் தக்க ெடகயில் பயன்படுத்திக்
வகாள்ெவதாடு தாங்கள் பிைந்த இனப்வபருடெடயயும் குடும்பப் வபருடெடயயும் கட்டிக்
காக்கும் ெண்ணம் தமிழ்ப்வபண்கள் அைணாக விைங்க வெண்டும்; பண்பாட்டுச் சீைழிவுகளில் 35
சிக்கிச் சிடதயாெல் பாதுகாத்துக் வகாள்ை வெண்டும்.
- நல்ை தமிழ்ப் வபண்கைாய் ொழ்வொம்
(வீர.பூங்குழலி) [எடுத்தாைப்பட்ைது)
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7 தமிழ்ப்வபண்களின் பண்பாட்டு அடையாைம் இைண்டரைக் குறிப்பிடுக?
(2 புள்ளி)
8 i) தமிழ்ப்வபண்களிடைவய ஏற்படும் பண்பாட்டுச் சீைழிவுக்கான காைணங்கள் யாடெ?
(2 புள்ளி)
ii) 4 ஆெது பத்தியின் ொயிைாக ஆசிரியர் கூைெரும் கருத்து யாது?
(2 புள்ளி)
9 கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்கு ஏற்ை வபாருள் தருக.
தமிழ்ப் வபண்களும் அெர்களின் பண்பாட்டு உடைகளும்
இப்படித்தான் வபாலும் என ெற்ை இனத்தெர்கள் இழிவொகக்
கருதும்படி நைந்து வகாள்கின்ைனர்.
(15ஆெது ெரி)
(2 புள்ளி)
10 தமிழ்ப்வபண்களின் பண்பாட்டுச் சீைழிவுகள் வதாைர்ந்தால் சமுதாயத்திற்கு ஏற்படும்
விரளவுகரள 50 வசாற்களில் எழுதுக.
(10 புள்ளி)
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SPM
பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் (பரடப்பிைக்கியம்)
[30 புள்ளி)
பகள்விகள் 11 முதல் 14 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு
விடை எழுதுக.
அெளுடைய அப்பா கருப்பனுக்கு ெட்டும், 'வபாம்பைப் புள்ை படிச்சு என்னத்தக்
கிழிக்கப்வபாகுது' என்ை நிடனப்பு.
முத்தம்ொ வெகு வநைம் சிந்தித்துக் வகாண்டிருந்தாள். சரியாகப் பத்து ெணிக்குத்
வதாட்ைத்து மின்சாை விைக்குத் துண்டிக்கப்பட்டுவிட்ைது. அரிக்கன் விைக்கு வெளிச்சத்தில்
படிக்க வெண்டிய சூழ்நிடை. இந்தத் தானா வெைா வதாட்ைத்தில்தான் முத்தம்ொ பிைந்து
ெைர்ந்தாள். சஞ்சியில் ெந்த அெைது பாட்ைவனாடு இெள் மூன்ைாெது தடைமுடை.
********************************
“இன்னும் வைண்வை ெருஷம்ொ .... எப்படியும் எஸ்.டி.பி.எம்.
அப்பாகிட்ை வசால்லிப் படிக்க அனுப்பச் வசால்லுங்கம்ொ...!”

எழுதிடுவென்.

“உங்கப்பங்கிட்ை வசால்லி நைக்கப்வபாைது ஒன்னுமில்ை. எவ்ெைவு வசைொகும்னு
வசால்லுடி..!” என்ைாள் முத்தம்ொவின் அம்ொ காொட்சி.
“பரிட்டசக் காசு ெட்டும் இருநூறும்ொ. ெத்தது ொசம் இருபது முப்பது ெரும்ொ...!"
“என்னது இருநூைா..! அவ்ெவைா காசுக்கு நான் எங்வகடி வபாவென்? சரி...
யாருகிட்ையாெது கைன உைன பட்டு ஏற்பாடு பண்வைன்...! நீ படிப்ப ெட்டும் கெனி...!”
*********************************
ஆண்டுச் சக்கைம் சுழன்ைது. முத்தம்ொ எஸ்.டி.பி.எம். வதர்வில் சிைந்த ெதிப்வபண்
வபற்றுப் பல்கடைக்கழக நுடழவுக்கான கடிதமும் வபற்ைாள்.
“ஏம்ொ அழுவுறீங்க...?”
“இல்ைடி, கஞ்சி குடிச்சிக்கிட்வை இம்புட்டுத் தூைம் திைடெயா படிச்சுட்வை!
எல்ைாரும் என்வனன்னவொ வசால்ைாங்க. உம் ெெ ைாக்ைைாகப் வபாைா, ைாயைாகப்
வபாைான்னு...! எங்கள் ெைந்துைொட்டிவய தாயி...!”
“இன்னும் நாவை ெருஷம். படிப்பு முடிச்சிட்டு ெந்து உங்கள் ைாணி ொதிரி டெச்சிக்
காப்பாத்துவென்ொ...!”
*********************************
பல்கடைக்கழகத்தில் பை உயர்ந்த எண்ணங்கவைாடும் இைட்சியங்கவைாடும் காைடி
எடுத்து டெத்த முத்தம்ொவுக்குச் சாட்டையடியாக அடெந்தது அறிமுக ொைம்.
கூட்டிலிருந்து விடுபட்ை பைடெகைாகச் சிைகடித்துப் பைந்தனர் பல்கடைக்கழக
ொணெர்கள், புதுடெயாகவும் புரியாததாகவும் இருந்தது முதல் ொைம். 'அறிமுகப்பைைம்'
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எனும் வபயரில் சீனியர் ொணெர்களின் குருட்டுத்தனொன வசட்டைகளும் அட்ைகாசங்களும்
வபாறுக்க முடியவில்டை. அன்று ொடை...
“ஏய்! உன் வபருதான் முத்தம்ொொ?” இது முதைாெெனின் ஆர்ெ வினா.
“முத்தம்...ம்...ம்...ொ ... வெரி சுவீட் வநம், இன்வனாருெனின் டநயாண்டி கைந்த
வபச்சு.
"என்ன முடைக்கிவை! என்னவொ நீ ெட்டுந்தான் படிக்க ெந்ததா வநனப்பா!
எங்கள் ஏவைடுத்தும் பார்க்க ொட்வைங்கிை...!''
"நிறுத்துங்க...! இப்படிப் வபச உங்களுக்கு வெட்கொயில்ை? உைகம் வெளிவயதான்
இருண்டு கிைக்குன்னு நிடனச்வசன். இப்பதொன் மதரியுது அது உள்பளயும்
இருண்டுதொன் கிடக்குது. தன்னம்பிக்டகவயாடு ொழ்ந்த இனம் தைங்வகட்டுப் வபாக
உங்கைப்வபாை உள்ைெங்கதான் காைணம். ஒவ்வொர் இனமும் தன்டன ெைப்படுத்திக்
வகாள்ை எவ்ெைவொ வசய்யுைாங்க. உள்வை படிக்க ெந்துட்வைாம்கிைதாை நீங்க
தடைவகாழுத்துத் திரியுறீங்க. ஒன்னு ெட்டும் உண்டெ ! உங்கை ொதிரி உள்ைெங்க
இருக்கிைெடை இந்தச் சமூகம் திருந்தவெ வபாைதில்ை....!”
அதற்கப்புைம் துணிந்து அெளிைம் எெரும் எதிர் நிற்க முடியவில்டை. அப்படிவய
நான்காண்டுகடையும் தனக்வகன ஒரு பாடத அடெத்துக் வகாண்டு தானுண்டு தன் படிப்பு
உண்டு என்று படிப்டப முடித்தாள் முத்தம்ொ. பல்கடைக்கழகம் ஒரு பட்ைதாரிடய
ெட்டுெல்ை, பட்ைறிவும் சமுதாயப் பற்றும் வகாண்ை ஒரு தமிழ்ப் வபண்டணயும் ெைர்த்து
விட்ைதில் பூரித்து நின்ைது.
பட்ைெளிப்பு விழாென்று பல்கடைக்கழகத் துடணவெந்தரின் டகயால் ொங்கிய
சட்ைத்துடையின் உயர்தை முதல்நிடைப் பட்ைத்வதாடு வெடையிலிருந்து கம்பீைொக இைங்கி
ெந்தாள் முத்தம்ொ.
"ொரியாத்தா...! நான் வெண்டிக்கிட்ைபடிவய என் கனெ நனொக்கிட்ை தாவய...!”
என்று காொட்சி தான் ெணங்கும் வதய்ெத்டத ெனத்தில் நிடனத்து உருகினாள்; வபாங்கி
ெந்த கண்ணீடைத் துடைத்துக் வகாண்ைாள்.
"ெணக்கம் குொரி முத்தம்ொ! நாங்க ெவைசிய ொவனாலிடயச் வசர்ந்தெங்க.
சட்ைத்துடையின் முதல்நிடை ொணவியாகத் வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை உங்களுக்கு எங்களின்
ொழ்த்துகள்! பல்கடைக்கழகத்தில் படித்துக் வகாண்டிருக்கும் இந்திய ொணெர்களுக்கு
நீங்கள் என்ன வசால்ை விரும்புகிறீர்கள்...?"
முத்தம்ொ தன் தாடயப் பார்த்தாள். நிமிர்ந்து நின்ை தன் தந்டதடயயும் பார்த்தாள்.
தன்டனச் சூழந்துநின்ை ஜூனியர் ொணெர்கடைப் பார்த்தாள், கணீவைனப் வபசினாள்.
அெைது குைல் ொன்வெளியில் பைவி நின்ைது.
சி.தியாகராஜன்
(வபைடெக் கடதகள் 3)
(எடுத்தாைப்பட்ைது)
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11 கருப்படனப் பற்றி அறியக்கூடியது யாது?
(2 புள்ளி)
12 அ) முத்தம்ொ ஆழ்ந்த வயாசடனயில் இருப்பதற்குக் காைணம் என்ன?
(2 புள்ளி)
ஆ) பல்கடைக்கழக ொணெர்கள் அநாகரிகொக நைந்து வகாள்ை எடெ
காைணங்கைாக இருக்கக்கூடும்?
(4 புள்ளி)
13 கீழ்க்காணும் வதாைர் உணர்த்தும் சூழலுக்கு ஏற்ை வபாருள் யாது?
இப்பதொன் மதரியுது அது உள்பளயும் இருண்டுதொன் கிடக்குது.
(3 புள்ளி)
14 அ) இச்சிறுகடத சமுதாயத்துக்கு உணர்த்தெரும் இைண்டு வசய்திகடைக்
குறிப்பிடுக?
(4 புள்ளி)
ஆ) இச்சிறுகடதயில் முத்தம்ொ என்கிை பாத்திைம் உெக்குள் ஏற்படுத்திய
தொக்கத்ரத விெரித்து எழுதுக.
(5 புள்ளி)
15 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை கவிடதடய ொசித்து, உெது வசாந்த வொழிநடையில்
விைக்கம் எழுதுக.

தூங்காவத தம்பி தூங்காவத - நீ
வசாம்வபறி என்ை வபயர் ொங்காவத!
நல்ை வபாழுடதவயல்ைாம் தூங்கிக் வகடுத்தெர்கள்
நாட்டைக் வகடுத்ததுைன் தானும் வகட்ைார்! - சிைர்
அல்லும் பகலும் வதருக்கல்ைாய் இருந்துவிட்டு
அதிர்ஷ்ைம் இல்டைவயன்று அைட்டிக் வகாண்ைார்
விழித்துக் வகாண்வைாவைல்ைாம்
பிடழத்துக் வகாண்ைார் – உன்வபால்
குைட்டை விட்வைாவைல்ைாம் வகாட்டை விட்ைார்

(10 புள்ளி)
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பிரிவு இ : மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
(20 புள்ளி)
பகள்விகள் 16 முதல் 19 வரை
16 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை உவர த்மதொடரைப் வபாருள் விைங்க ொக்கியத்தில்
அடெத்துக் காட்டுக.
ொலுமி இல்ைொத கப்பல் பபொை
(2 புள்ளி)

17 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை விைக்கத்திற்வகற்ை திருக்குறரள எழுதுக.
உைகப் வபாக்கு எப்படி இருக்கின்ைவதா அந்த உைகத்வதாடு
வபாருந்திய ெடகயில் தானும் அடதக் கடைப்பிடித்து
அவ்ொறு நைப்பவத அறிொகும்.
(2 புள்ளி)
18 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வசய்யுளின் விைக்கம் எழுதுக.

ென்னர் விழித்தா ெடைபூத்த ெண்ைபத்வத
வபான்னின் ெைப்பாடெ வபாய்ப்புக்காள் – மின்னிைத்துச்
வசய்யத்தாள் வெள்டைச் சிடையன்னம்
வசங்கெைப் வபாய்டகொய்ப் வபாெவத வபான்று
(4 புள்ளி)
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19 கீழ்க்காணும் பகுதியில் அடைப்புக்குள் இருக்கும் இைங்களுக்குப் மபொருத்த ொை

வொழியணிகடை எழுதுக, பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.

ொழ்க்டக என்பது ெற்ைாது ஓடிக்வகாண்டிருக்கும் ஒரு ஜீெ நதி வபான்ைது.
தடைகள்
எவ்ெைவு
ெந்தாலும்
நதிகள்
எப்வபாதுவெ
முன்வனாக்கிச்
வசன்று
வகாண்டிருக்குவெ தவிை, பின் ொங்கித் திரும்புெதில்டை . அது கைலுைன் கைக்கும் தனது
பணிடய நிடைவெற்றிவய தீருகிைது. அதன் இைட்சியம், வநாக்கம் வதாற்பது இல்டை;
வெற்றியடையும் ெடை உறுதியில் தைர்ெதும் இல்டை; அதுெடை ஓய்ெதும் இல்டை.
(I ைபுத்மதொடர்)
நதிடயப் வபான்வை ெனித ொழ்க்டகயும் ெகிழ்ச்சியும் துயைமும் நிடைந்தது. நன்டெ
நைக்கும்வபாது ெகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் அடையும் ெனிதன், துன்பமுறும்வபாது ெட்டும்
துெண்டு விடுெது ஏன்? இன்பத்டதக் வகாண்ைாடுெது வபாைவெ துன்பத்டதயும்
தாங்கிக்வகாள்ை
வெண்டும்.
தவிை,
துயைம்
என்பது
நிைந்தைொனது
அல்ை;
தற்காலிகொனதுதான். (II இரணம ொழி)
வதால்விடயக் கண்டு ெனிதன் துெை வெண்டிய வதடெவய இல்டை. ஊக்கத்துக்கு
நிகைான வசல்ெம் உைகில் உண்ைா? உயர்ெதற்கு ஊக்கம் ெட்டுவெ வபாதுொனது.
ஊக்கத்டத உடைடெயாகக் வகாண்ைெர்கள் வதால்விகடைச் சொைாக ஏற்றுக்வகாள்ெர்.
அெர்களுக்குத் வதால்விகள் வெற்றிடய வநாக்கிச் வசல்ை உதவும் தடைக்கற்கள் அல்ை;
அடெ முன்வனற்ைத்துக்குக் வகாண்டு வசல்லும் படிக்கட்டுகள். (III திருக்குறள்)
இருப்பினும், குறிக்வகாளும் சரியான ெழிகாட்ைலும் இருந்தால் தான் ொழ்க்டகயில்
முன்வனை முடியும்; இறுதியில் வெற்றியின் சிகைத்டத எட்ைவும் முடியும். அதற்குத்
திட்ைமிட்ை முயற்சியும் திைொன எண்ணமும் கடுடெயான உடழப்பும் வதாைர்ந்து இருக்க
வெண்டும். அப்படி இருந்தால் வெற்றி என்னும் கனிடயச் சுைபொகப் பறிக்க முடியும்.
(IV பழம ொழி)

(12 புள்ளி)

90

www.tamilsmkpahang.com
வெ.விஜயன்

2012 – 2019

பிரிவு ஈ : இைக்கணம்
(20 புள்ளி)
பகள்விகள் 20 முதல் 22 வரை 20

20 கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(அ) பெர்த்து எழுதுக:
கண் + இடெ
எட்டு + எட்டு
(2 புள்ளி)

(ஆ) இடம் எத்தடன ெடகப்படும்? அெற்டைப் பட்டியலிடுக.

(4 புள்ளி)

21 கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(அ) கீழ்க்காணும் வநர்க்கூற்று ொக்கியத்டத அயற்கூற்று வொக்கிய ொக ொற்றி
எழுதுக.
ஆசிரியர், “ொணெர்கவை, நாடை பள்ளிச் சுற்றுப்புைத்டதத்
தூய்டெப்படுத்த ொருங்கள்,” என்ைார்.
(2 புள்ளி)
(ஆ) கீழ்க்காணும் வசயப்பாட்டு விடன ொக்கியத்டதச் மெய்விரை வொக்கிய ொக
ொற்றி எழுதுக.
இைக்கியக் குரிசில் ொ. இைாடெயா அெர்கைால் நம் ெண்ணின்
ெணம் கெழும் சிைந்த பை சிறுகடதகள் படைக்கப்பட்டுள்ைன.
(2 புள்ளி)
22 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில் ஐந்து பிரழகரள அடையாைங்கண்டு
அெற்டைச் ெரிபடுத்தி எழுதுக. பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.
தமிழர்கள், வீைமிக்கெர்கைாக இருந்தவதாைல்ைாெல் தான் ெைர்க்கும்
விைங்குகளுக்கும்
வீைம்
இருக்கிைது
என்படதக்காட்ை
அெற்டை
வொதவிட்டு வெடிக்டக பார்த்தனர். பன்டைத் தமிழர்களிைம் இருந்த இந்த
உணர்வு சிை ஊர்களில் இன்றும் இருப்படத காணமுடிகிைது. இதற்காக,
அெர்கள் ஆடு, வகாழி முதைான விைங்குகடைப் வபாரிைப் பைக்கி
டெத்திருக்கின்ைனர்.
(10 புள்ளி)
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6354/2)

2013
பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பவ்வரக)
(30 புள்ளிகள்)
1 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பைம் உணர்த்தும் இைண்டு கருத்துகடை எழுதுக,

அணு ஆயுதங்கள்

அணு உரலகள்

(2 புள்ளி)
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3 கீழ்க்காணும் கடிதம் உணர்த்தெரும் இைண்டு கருத்துகரள எழுதுக?

அன்பு ெகனுக்கு அப்பா எழுதுெது,
நைொக இருக்கிைாயா? ெகவன, நீ என்டனக்
வகாண்டு ெந்து வசர்த்த இந்த முதிவயார் இல்ைம்
ெசதியாகத்தான் இருக்கிைது. வபாறுப்பாய் என்டன இங்கு
ஒப்படைத்துவிட்டுச் சைனமின்றி நீ வெளிவயறியவபாது
முன்பு நானும் இதுவபால் உன்டன முதைாம் ெகுப்படையில்
விட்டு விட்டு, என் முதுகுக்குப் பின்னால் நீ கதைக் கதை
அழ, என் கண்ணீடை ெடைத்தபடி நான் புைப்பட்ை காட்சி
ஞாபகத்தில் எழுகிைது.
முதல் தைமிக்க இந்த இல்ைத்டதத் வதடித் திரிந்து நீ வதர்ந்வதடுத்தடத
அறிடகயில்...! அன்று உனக்காக நானும் வபாருத்தொன பள்ளி எதுவென்று வதடி
அடைந்தடத எண்ணிப் பார்க்கிவைன். இதுெடையில் ஒரு முடைவயனும் என்
முகம் பார்க்க நீ ெைாெல் வபானாலும் என் பைாெரிப்புச் வசைவுக்கான ொதத்
வதாடகடய ெைக்காெல் அனுப்பி டெப்பதற்காக ெனம் ெகிழ்ச்சியடைகிைது
ெகவன!
நீ விடுதியில் தங்கிப் படித்த காைத்தில் உன்டனப் பார்க்க வெண்டும் என்ை
ஆெலிருந்தாலும் படிப்டப நிடனத்து உன்டனச் சந்திக்க ெறுத்ததன்
பைன்தாவனா இது!
இப்படிக்கு,
உன் அன்பு ெைொ

(2 புள்ளி)
3 கீழ்க்காணும் நடகச்சுடெத்துணுக்கில்

ணி கூறவரும் வசய்தி யாது?

“வநத்து வொட்ைார் டசக்கிளிலிருந்து
விழுந்துட்வைன். மூடையில்
அடிப்பட்டிருக்குவொன்னு சந்வதகொ
இருக்கு...!”

முத்து

"இல்ைாத
விசயத்துக்வகல்ைாம் ஏன்
கெடைப்படுை ...!''

ெணி

(2 புள்ளி)
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4 கீழ்க்காணும் உடைவீச்சில் பிச்டசக்காைனின் வசயல் எதடனக் காட்டுகிைது?

-வி.மணிமாறன்
(2 புள்ளி)
5 கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்து, வபருஞ்சித்திைனார் தமிழுக்கு ஆற்றிய இைண்டு
பங்களிப்ரப எழுதுக.

இைாசொணிக்கம்
என்ை
இயற்வபயர்
வகாண்ை
பாெைவைறு வபருஞ்சித்திைனார் 1933இல் பிைந்தார்.
புதுடெயில் அஞ்சல் துடையில் பணியாற்றியவபாது
பாவெந்தர் பாைதிதாசனுைன் வநருங்கிய வதாைர்பு
வகாண்டிருந்தார்.
ெடைெடையடிகள்,
வதெவநயப்
பாொணர் ஆகிவயாரின் தனித்தமிழ்க் கருத்துகள் பைெப்
வபருங்காைணொக விைங்கினார். வதன் வொழி, தமிழ் நிைம் என்னும்
தனித்தமிழ் இதடழயும் தமிழ்ச்சிட்டு என்னும் சிறுெர் இதடழயும்
நைத்தினார்.
திருக்குைள் உடையும் வெறுபை நூல்களும் எழுதி வெளியிட்ை இெர்
தனித்தமிழ் உணர்வு வெரூன்ைவும் நிடைக்கவும் அயைாெல் பாடுபட்ைார்.
தமிழகத்தில் ெட்டுமின்றித் தமிழர் ொழும் நாடுகளுக்வகல்ைாம் வசன்று
தமிழுணர்வு ஊட்டி பாெைவைறு 1995இல் ெடைந்தார்.
(2 புள்ளி)
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6 கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்து, பட்டுக்வகாட்டை கல்யாணசுந்தைனாரின் இைண்டு
சிைப்புகடை எழுதுக.

மக்கள் கவிஞர் பட்டுக்லகாட்ரை கல்யாேசுந்தரனார்
பாட்டிவை வகாட்டை கட்டியெர் பட்டுக்வகாட்டை
கல்யாணசுந்தைம் என்பார்கள், 1930ஆம் ஆண்டில்
பிைந்து தெது 29ஆெது ெயதிவைவய இெர் ெடைந்து
விட்ைாலும் தமிழர் வியக்கும் ெண்ணம் அற்புதொன
பாைல்கடை எழுதியெர். பள்ளிப்படிப்டப முழுடெயாகக்
கற்காவிட்ைாலும்
கருவிவை
திருெடெந்த
பட்டுக்வகாட்டையார் சிைந்த தமிழறிஞைாகத் திகழ்ந்தார். ெக்கள்
கவிஞைாகப் வபாற்ைப்பட்ை இெர், சீரிய சிந்தடனயாைர் ெட்டுெல்ைர்,
சிைந்த வெடைப்வபச்சாைரும் தமிழ்த்திடைப்பை உைகில் தன்வனழுச்சிப்
பாைைாசிரியரும் ஆொர்.
பாைதியாருக்குப் பிைகு பண்டிதத் தமிடழப் பாெை ெக்களும் அறியும்
ெண்ணம் எளிய முடையில் இனிய தமிழில் சமூகச் சீர்திருத்தக்
கருத்துகடை
ெலியுறுத்திப்
பாடுெதில்
முன்னணி
ெகித்தார்.
வபாதுவுடைடெச் சிந்தடனயாைைான பட்டுக்வகாட்டையார் எழுதிய
'தூங்காவத தம்பி தூங்காவத', 'திருைாவத! பாப்பா திருைாவத!', 'ஆளும்
ெைைணும்
அறிவும்
ெைைணும்
அதுதாண்ைா
ெைர்ச்சி'
வபான்ை
பாைல்ெரிகளின் மூைம் தன்ொன உணர்ச்சிடயத் தமிழர்களின் நைம்வபாடு
பின்னிெைைச் வசய்தெர். இெடைப் வபாற்றும் ெடகயில் தமிழ்நாடு அைசு
இெருடைய
பாைல்கடை
நாட்டுடைடெயாக
ஆக்கியுள்ைது
குறிப்பிைத்தக்கது.

(2 புள்ளி)
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பகள்விகள் 7 முதல் 10 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்து ெரும் வினாக்களுக்கு விடை
எழுதுக.
1

96

அண்டெய காைொகத் தமிழ்ப் பள்ளியின் வெம்பாட்டின்பால் சமூகம் காட்டும்
அக்கடையாலும் பல்வெறு ஊக்குவிப்புகைாலும் தமிழ்ப்பள்ளிகளில் எல்ைா நிடைகளிலும்
ொற்ைங்கள் நிகழ்ந்து ெருெடத நன்கு உணை முடிகின்ைது. குறிப்பாகக் கற்ைல்
கற்பித்தல் சூழல்களில் நிகழ்ந்துெரும் ெைமிக்க ொற்ைங்கள் ொணெர்களின்
அடைவுநிடைகடை வெம்படுத்தி ெருகிைது. வொழிப்பற்றும் இனொன உணர்வும் ஈக
உணர்வும் மிக்க ஆசிரியர்கள், வபற்வைார்கள் ஆகிவயார் பள்ளியின் நைனுக்காக
அயைாது
பாடுபடுெடதக்
கண்கூைாகக்
காண
முடிகிைது.
இடெயடனத்தும்
தமிழ்ப்பள்ளிகளில் ொணெர்களின் எண்ணிக்டக உயர்ெதற்கு ெழிெகுத்துள்ைன என்ைால்
ெறுப்பதற்கில்டை.

5

2

இந்நாட்டில் தமிழ்வொழியும் தமிழ்ப் பண்பாடும் நிடைப்பவதாடு தடழத்வதாங்க 10
வெண்டுவெனில் தமிழ்ப்பள்ளிகள் சிைந்து விைங்க வெண்டுெது அெசியொகும்.
இப்வபாழுதும் தமிழ்ப்பள்ளிகள் அடதத்தான் வசய்துெருகின்ைன என்ைால் மிடகயாகாது.
எதிர்காைத்திலும் தமிழ்ப்பள்ளிகள் கல்வி டெயங்கைாக ெட்டுென்றித் தமிழர்களின் செய,
கடை, பண்பாட்டு டெயங்கைாகவும் திகழ வெண்டிய கட்ைாயச் சூழ்நிடை
உள்ைவதன்படத நாம் உணைவெண்டும். இதற்வகற்ை ெடகயில் இப்பள்ளிகள் 15
பரிணமிக்க வெண்டுெது காைத்தின் கட்ைாயொகும். அவ்ொறு இல்டைவயனில்
வொரிசியஸ், ரியூனியன், வதன்னாப்பிரிக்கா வபான்ை நாடுகளில் ொழும் தமிழர்களின்
முகெரி வதாடைந்தது வபான்று இந்நாட்டில் ஏற்பட்டுவிடும்; ஏற்பைாது என்று
இறுொப்புைன் இருந்துவிடுெது தெைாகும்.

3

நாம் எதிர்பார்ப்பதுவபால் தமிழ்ப்பள்ளிகள் விைங்க வெண்டுவெனில் அடெ 20
எதிர்வகாள்ை வெண்டிய சொல்கள் எண்ணிக்டகயில் அதிகம். தமிழ்ப்பள்ளி என்பது
தமிழ்ச் சமூகத்தின் உரிடெப் வபாருைாகும். அந்த உன்னதப் வபாருடை ெைெடையச்
வசய்து வபணிக்காப்பது சமூகத்தின் டகயிவைவய உள்ைது. சீனச் சமூகத்டதப் வபான்று
இனொன உணர்வுமிக்கெர்கைாக நாம் திகழ வெண்டும்; சுய காலில் நிற்கக் கற்றுக்
வகாள்ை வெண்டும், தமிழ்க்கல்வி வெம்பாட்டிற்காகத் தமிழ்ச் சமூகம் பிைடை நம்பியிைாெல் 25
தன் வசாந்த ஆற்ைைால் அதடன வென்டெயடையச் வசய்ெவத சாைச்சிைந்ததாகும்.

4

நாட்டின் ெக்கள் வதாடகயில் 7.5 விழுக்காட்டினைாக ெட்டுவெயுள்ை இந்தியர்கள்
ொக்குெலிடெக் குடைொல் அைசின் கருடணக்கு ஏங்கி நிற்க வநர்கிைது. இந்நிடைடய
ஈடுகட்ை அைசு சார்பற்ை அடெப்புகளும், வதாழிைதிபர்களும், வசல்ெர்களும்
வபரும்பங்காற்றுெது
அெசியம்.
எதிர்காைத்தில்
வதாட்ைப்புைப்
பள்ளிகள் 30
எண்ணிக்டகயில் குடைந்தாலும் நகர்ப்புைத் தமிழ்ப்பள்ளிகள் பல்ைாயிைம் ொணெர்
பயிலும் வபரும் பள்ளிகைாகத் திகழும் நிடை உருொகக்கூடும். இந்நிடைடய
எதிர்வகாள்ை நாம் தயாைாக வெண்டும்.

5

வபற்வைார் தங்கள் பிள்டைகடைத் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு அனுப்புெவதாடு தங்கள்
கைடெ
முடிந்தவதன
எண்ணாெல்
பள்ளியுைன்
அணுக்கொன
உைடெ 35
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டெத்துக்வகாள்ெது பிள்டைகளின் கல்வி வெம்பாட்டில் வபருநன்டெ விடைக்கும். ஈக
உணர்வொடு உடழக்கும் ஆசிரியர்களின் வசடெகளுக்கு ெதிப்பளித்துப் பாைாட்டுெது
அெசியம்.
6

வென்டெயுற்ை ஓர் இனத்டத உருொக்குெதில் வபரும்பங்கு ெகிப்பெர்கள்
ஆசிரியர்கவை. உைகெயச் சொல்கடை எதிர்வகாள்ளும் அவதவெடை வொழிப்பற்றும் 40
வபாருள்ெைமும்
மிக்க
ெவைசியத்
தமிழர்கடை
உருொக்குெது
தமிழ்ப்பள்ளியாசிரியர்களின் கைடெயாகும். தமிழ்க்கல்வியில் நம்பிக்டக டெத்துத் தங்கள்
பிள்டைகடை அனுப்பும் வபற்வைாரின் நம்பிக்டக வீணாகாெல் பார்த்துக் வகாள்ெதும்
தமிழ்ப்பள்ளியாசிரியர்களின் கைடெயாகும். அெர்கள், தங்கள் கைடெடய உணர்ந்து
அைெழியில் வசயற்பட்ைால் அதுவெ இடைெனுக்குச் வசய்யும் வதாண்ைாகக் 45
கருதப்படும்.
- கசா.சுப்பிரைணி
(ெவைசியாவில் தமிழ்க்கல்வி)
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

7 தமிழ்ப்பள்ளிகளில் ொணெர்களின் எண்ணிக்டக உயர்ெதற்கான காைணங்கள் யாடெ?
(2 புள்ளி)
8 25 - 26ஆம் ெரியில் தமிழ்க்கல்வி வெம்பாட்டிற்காகத் தமிழ்ச் சமூகம் தம் வசாந்த
ஆற்ைைால் அதடன வென்டெயடையச் வசய்ெவத சிைப்பு என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுெது
ஏன்?
(4 புள்ளி)
9 கீழ்க்காணும் ொக்கியத்தில் கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்கு ஏற்ை வபாருள் தருக,
இதற்வகற்ை ெடகயில் இப்பள்ளிகள் பரிணமிக்க வெண்டுெது காைத்தின்
கட்ைாயொகும். (16ஆம் ெரி)
(2 புள்ளி)
10 நம் நாட்டில் தமிழ்ப்பள்ளிகள் நிடைத்திருப்பதற்கு வெற்வகாள்ை வெண்டிய
பரிந்துரைகரள 50 வசாற்களுக்குள் எழுதுக.
(10 புள்ளி)
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பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் (பரடப்பிைக்கியம்)
(30 புள்ளிகள்)
பகள்விகள் 11 முதல் 14 வரை

வகாடுக்கட்ைபட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு
விடை எழுதுக.
1

'டுக்காச்சித்தாஞா டி.ொலும்கான் ...’

2

கடிதத்தின் அந்த ெரிகள் வகாபாலின் வெகுநாடையக் கனவுகளுக்குக் கல்ைடை
கட்டிக் வகாண்டிருந்தன.

3

பை இைங்களில் வெடைக்கு வநர்முகப் வபட்டிக்கு அடழக்காெவைவய பதில்கள்
ெரும். ஏவதா ஒருசிை இைங்களில் ெட்டும் வநர்முகப் வபட்டிக்கு அடழப்பு ெரும். 5
வபட்டிக்குப் வபாய்ப் பார்த்தால், ஒவை ஒரு காலி இைத்திற்கு முப்பது நாற்பது வபர்
அடழக்கப்பட்டிருப்பதும், அெர்களில் தான் ஒருென் ெட்டுவெ தமிழனாக இருப்பதும்
நம்பிக்டகடய ஆட்ைங்காணச் வசய்துவிடும். இருந்தாலும், வநர்முகப்வபட்டி முடிந்து
வெளிெரும்வபாது வெடை கிடைத்தாலும் கிடைத்துவிடும் என்ை நப்பாடச துளிர்விடும்.

4

ஒவ்வொரு முடையும் அைசாங்க முத்திடையிட்ை கடிதத்டதப் பிரித்தவுைன் 10
டுக்கச்சித்தா எனும் அந்த ொர்த்டத கண்கடை நடனத்துவிடும். அெனது வெௌனத்டதக்
கண்வை அப்பா ஊகித்துக் வகாண்டு ெந்துசாப்பிடுப்பா... இது இல்டைன்னா
இன்வனான்று, அதுக்காக ஏன் கெடைப்பைவை,” என்று ஆறுதைாகக் கூறுொர்.
அப்பாவின் ஆறுதலில் ெறுபடியும் நம்பிக்டகவயாடு நாளிதடழப் புைட்டுொன். சிை நாளில்
முடிடெத் தாங்கிெரும் கடிதம் அடனத்து எண்ணங்கடையும் அழித்துவிடும்.
15

5

ஒருநாள் காடையில் நாளிதழில் பார்த்த ஆபீஸ் பியூன்* வெடை ஒன்றிற்கு எழுதி
டெத்த ெனுடெ எடுத்துக்வகாண்டு அஞ்சைகத்டத வநாக்கி நைந்தான். இந்த பவரை
கூடவொ கிடைக்காெல் வபாய்விடும்? என்று எண்ணிக் வகாண்ைெனாய்க் கடிதத்டத
அஞ்சலில் வசர்த்துவிட்டுத் திரும்பிக் வகாண்டிருந்தான்.

6

அஞ்சைகத்திலிருந்து திருப்பியவபாது நண்பன் லிம் எதிர்ப்பட்ைான். இருெரும் 20
தங்களின் ெகுப்புத் வதாழர்கள் சிைடைப்பற்றிப் வபசியபடிவய நைந்தனர். ெகுப்புக்கு
எப்வபாதும் காைம் தாழ்த்திவய ெரும் சியூ கிம் சாய் வெளிநாட்டுக்குப் படிக்கப்
வபாய்விட்ைானாம். கடைசி வெடசயில் உட்கார்ந்து வகாண்டு அைட்டை அடித்துக்
வகாண்டிருக்கும் அொட் மூசா பினாங்கில் கஸ்ைம்ஸ் இைாகாவில் வெடை
வசய்கிைானாம், அமீனா அைசாங்க ெருத்துெெடனயில் கிைார்க் வெடை வசய்கிைாைாம், 25
எஸ்.பி.எம், வதர்வில் இைண்வை இைண்டு பாைங்களில் கிவைடிட் வபற்ை அெர்களுக்கு
அைசாங்க வெடை கிடைத்துவிட்ைது, எனக்கு ஆறு பாைங்களில் கிவைடிட் இருந்தும்
எந்தவொர் அைசாங்க வெடையும் கிடைக்கொட்வைன் என்கிைது. என்ை அநியொயம்
இது! ெனம் வெதும்பியது வகாபாலுக்கு.
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7

இருெரும் அருகிலிருக்கும் ஐஸ் கடையில் கரும்புச் சாறு குடித்தவபாது, 30
பக்கத்திலிருந்த இயந்திைத்தில் கரும்பு அடைபட்டுச் சக்டகயாக வெளியில் ெந்துவிழுெது
வகாபாலின் ெனத்திற்கு எடதவயா வசால்லிக் வகாண்டிருந்தது.

8

வீட்டை அடைந்தவபாது அந்தக் கரும்பின் சாறுவபாை இனிடெயான முடிவு ஒன்று
அெனுள் விைவியிருந்தது. நாற்காலியில் சாய்ந்தபடி காப்பி உறிஞ்சிக் வகாண்டிருந்த
அப்பாவிைம் தன் முடிடெக் கூறினான் வகாபால். அெனது முடிடெக் வகட்டுச் 35
சிந்தடனயில் ஆழ்ந்துவிட்ைார் அெர்.

9

“வகாபாலு...! என்னப்பா வசால்ை...? இவ்ெவைா படிச்சிட்டுப் வபாயும் வபாயும் ஐஸ்
விக்கப் வபாறீயா? ஏதாெது அைசாங்க வெடை பார்த்தாதாவன நெக்குப் வபருடெயாக
இருக்கும். வகாழி வெய்ச் சாலும் கும்பினியிவை வெய்க்கணும்னு வபரியெங்க
வசால்லுொங்கப்பா "அம்ொ ெள்ளியம்ொொல் ெகனது முடிடெ ஜீைணிக்க முடியாெல் தன் 40
ஆதங்கத்டத வெளிப்படுத்தினாள்.

10

“சரிப்பா ..! வியாபாைத்திற்கு வெண்டிய டைவசன்ஸ், தள்ளுெண்டி, கரும்படைக்கிை
மிசினுன்னு அடனத்து வெடைகடையும் நான் வசய்திடுவைன். உன் ெனசுக்குச் சரின்னு
பட்ைடதச் வசய். வசாந்த வதாழில் வசஞ்செங்க என்ன வகட்ைா வபாயிட்ைாங்க!
சீனனுங்க வசாந்தொ வதாழில் வசஞ்சி வபாடழக்கை...! நீ துணிஞ்சி இைங்குப்பா, நான் 45
இருக்வகன் உனக்குத் துடணயா...!” அப்பா பச்டசக் வகாடி காட்டினார்.

11

ெருத்துெெடனயின் நுடழொசலின் ெைத்தடியில் வகாபால் இப்வபாது டைச்சி,
வசாயாபால், ஆைஞ்சு ஆகியெற்டைத் தனித்தனியாகத் தள்ளுெண்டியில் டெத்து
விற்கிைான். முதல் நாவை கணிசொன அைவு வியாபாைம் நைந்தது வகாபாலுக்கு
ெனத்வதம்டப அளித்தது, நாளுக்கு நாள் அதிகொவனார் ெருகிைார்கள். தாதியரும் பிை 50
ெருத்துெப் பணியாைர்களும் குளிர்பானங்கடைக் குடித்துவிட்டு வநகிழிப்** டபகளில்
ொங்கிச் வசல்கிைார்கள். நாவைான்றுக்கு அறுபது எழுபது வெள்ளிக்கு வெல் வியாபாைம்
நைக்கிைது. வீட்டில் கல்ைாக்கட்டும்வபாது அம்ொகூை முணுமுணுக்காெல் அருகில் ெந்து
பார்க்கிைார்.

12

அன்று சாயுங்காைம் ெண்டிடயத் தள்ளிக் வகாண்டு வீட்டிற்கு ெந்தவபாது அம்ொ 55
ஒரு கடிதத்டத நீட்டினார், 'உருசான் வகைாஜாஆன்' முத்திடைடயப் பார்த்தவுைவன
இடையில் ஆபீஸ் பியூன் வெடை வநர்முகத்வதர்வுக்குப் வபாய்ெந்தது நிடனவுக்கு ெந்தது.

13

முன்புவபாை

இப்வபாது

அெனது

வநஞ்சு

பைபைக்கவில்டை.

"என்ன...

டுக்காசித்தான்னு இருக்கும்" என்று எண்ணிச் சாதாைணொகப் பிரித்தான், அெனது
கண்கடைவய அெனால் நம்ப முடியவில்டை. 'சுக்காசித்தாஞா' என்ை ொர்த்டதடய 60
உற்றுப்பார்த்தான். ஒன்ைாம்
குறிப்பிைப்பட்டிருந்தது.
14

வததியிவை

வெடையில்

ெந்து

வசரும்படி,

கடிதத்தில்

அந்த வெடைக்கான சம்பைம், கண்ைெருக்வகல்ைாம் கும்பிடு வபாட்டுக் டகக்கட்டி
நின்று வசெகம் வசய்ய வெண்டியநிடை, வியாபாைத்தில் தற்வபாடதய ெருொனம், இதில்
காணும் அடிடெயற்ை சுதந்திை நிடை ஆகியடெ அெனது கண் முன்வன காட்சிகைாய் 65
விரிந்தன.
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ஒரு முடிவுக்கு ெந்தெனாய், 'வைங்கான் டுக்காசித்தாஞா டிெக்லும்கான்' எனத்
வதாைங்கி அந்த வெடைடய ஏற்றுக்வகாள்ை தான் விரும்பவில்டை என எழுதி
முடித்தான்.
- எம்.ஏ.இளஞ்செல்வன்
(டுக்காசித்தா :1983)
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

* அலுெைகப் டபயன்
** பிைாஸ்டிக்
11 வியாபாைம் வசய்ய வகாபால் எடுத்த முடிவு தன் அம்ொவுக்கு ெனநிடைவு
அளிக்கவில்டை, ஏன்?

(3 புள்ளி)

12 (i) என்ை அநியொயம் இது (28ஆெது ெரி) என்னும் கூற்றில் வெளிப்படும் கருத்துகள்
யாடெ?
(3 புள்ளி)
(ii) 10ஆெது பத்தியில் வகாபாலின் அப்பாடெப் பற்றி அறிெது என்ன?
(3 புள்ளி)
13 (i) இக்கடதயில் எம்.ஏ.இைஞ்வசல்ென் சமுதாயத்துக்குக் கூைெரும் வசய்திகள்
யாடெ?
(5 புள்ளி)
(ii) இச்சிறுகடதயில் வகாபால் எடுத்த முடிடெப்பற்றி உெது கருத்வதன்ன?
(4 புள்ளி)
14 இந்த பவரை கூடவொ என்னும் வசாற்வைாைர் உணர்த்தும் சூழலுக்கு ஏற்ை வபாருள்
யாது?
(2 புள்ளி)
15 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பாைடை ொசித்து, உெது மெொந்த ம ொழிநரடயில்
விளக்கம் எழுதுக.

ொழ்க்டகவயன்ைால் ஆயிைமிருக்கும்,
ொசல்வதாறும் வெதடனயிருக்கும்;
ெந்த துன்பம் எதுவென்ைாலும்
ொடி நின்ைால் ஓடுெதில்டை;
எடதயும் தாங்கும் இதயமிருந்தால்
இறுதி ெடைக்கும் அடெதியிருக்கும்!
உனக்கும் கீவழ உள்ைெர் வகாடி
நிடனத்துப் பார்த்து நிம்ெதி நாடு.
(10 புள்ளி)
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பிரிவு இ : மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
(20 புள்ளிகள்)

16 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை இைட்ரடக்கிளவிரயப் வபாருள் விைங்க ொக்கியத்தில்
அடெத்தும் காட்டுக.
திமுதிமு
(2 பள்ளி)
17 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வபாருளுக்வகற்ை திருக்குறரள எழுதுக.
தெக்குத் துன்பம் வசய்தெருக்கும் இன்பவெ வசய்யாவிடின்,
சான்ைாண்டெ என்ை வபருங்குணம் இருந்தும் பயனில்டை.
(2 புள்ளி)
18 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை நன்னூல் மெய்யுளின் முதல் அடிக்கொை விைக்கத்டத ெட்டும்
எழுதுக.

அன்ன ொவெ ெண்வணாடு கிளிவய
இல்லிக் குைொ வைருடெ வநய்யரி
அன்னர் தடையிடை கடை ொணாக்கர்.
(4 புள்ளி)
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19 கீழ்க்காணும் பனுெலில், அடைப்புகளுக்குள் இருக்க வெண்டிய மபொருத்த ொை
வொழியணிகடை எழுதுக. (பத்திடய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்)
ைத்வதா வதய்வீகன், ெைாயாப் பல்கடைக்கழகத்தில் தமிழ்வொழிடய முதன்டெப்
பாைொக எடுத்துப் படிக்கும் வபாவத சக ொணெர்கள் அெடை ஏைனொகப் பார்த்தார்கள்,
அதடனவய ஒரு சொைாக நிடனத்தார். (i இரணம ொழி) நிடனத்தது வபாைவெ எல்ைாத்
வதர்வுகளிலும் சிைந்த புள்ளிகளும் பரிசுகளும் வபற்றுத் தனது திைடெடய நிரூபித்தார்.
உண்டெயில், அெர் படித்த இந்திய ஆய்வில் துடையிவைவய வபைாசிரியைாக
வெண்டும் என்பதுதான் அெைது ைட்சியொக இருந்தது. ஆனால், அெைது ொழ்க்டகப்
பயணம் காெல் துடை பக்கம் திரும்பி விட்ைது. அடத நிடனத்து அெர் (ii ைபுத்மதொடர்)
ெனம் கைங்கவில்டை; அதடனத் திைந்த ெனத்துைன் ஏற்றுக் வகாண்ைார்,
காெல் துடைப் பயிற்சியின் வபாது, அதில் கைந்து வகாண்ை எல்ைாரும்
வெவ்வெறு துடைகடைச் சார்ந்தெர்கைாக இருந்தனர், அெர் ெட்டுவெ தமிழ்த்துடையில்
பட்ைம் வபற்ைெைாக இருந்தார். இடத எண்ணித் தாழ்வுெனப்பான்டெ வகாள்ைவில்டை.
ொைாகத் தனக்குக் கிடைத்த அந்த அருடெயான ொய்ப்பிடன முழுடெயாகப் பயன்படுத்தி
தனக்கு வெண்டிய வெற்றிக்கனிடயப் பறிப்பதற்கு உறுதி பூண்ைார். (iii பழம ொழி).
முயன்ைால் எடதயும் சாதிக்க முடியும் என்பதால் வசார்வு இல்ைாெல் உடழத்தார்,
அவ்ொறு உடழப்பெர்களுக்வக வெற்றி கிட்டும் எனத் திைொக நம்பினார். உைல் ரீதியான,
ெவனா ரீதியான பைவிதப் பயிற்சிகடையும் வதர்வுகடையும் முடித்தார். அதில் ஒன்று, காெல்
துடைடயப் பற்றியதும் காெல் துடைச் சட்ைங்கள் பற்றிய வதர்வுொகும். அந்தத் வதர்வில்
ெற்ைெர்கடைக் காட்டிலும் அதிகப் புள்ளிகள் வபற்ைெரும் அெர்தாம். (iv திருக்குறள்).
படித்தது தமிழாக இருந்தால் ொழ்க்டகயில் முன்வனை முடியாதா என்ன? என்பவத
இடைஞர்களுக்கு அெர் விடுக்கும் வினா.
ெக்கள் ஓடச : 2012
(எடுத்தாைப்பட்ைது)
(12 புள்ளி)
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பிரிவு : இைக்கணம்
(20 புள்ளிகள்)
20 கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(அ) வருபவொம் என்னும் வசால்லின் காைம், திடண, எண், இைம், பால்
ஆகியெற்டை எழுதுக.
(5 புள்ளி)
(ஆ) வபயர்ச்வசால் என்ைால் என்ன?
அதற்கு, இைண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் எழுதுக.
(2 புள்ளி)
21 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை எதிர் ெடைவிடன ொக்கியத்டத உடன்பொட்டுவிரை
வொக்கிய ொக ொற்றி எடுக்க.
பூைணி தன் வீட்டுத் வதாட்ைத்தில் பைெடகயான வசடிகள் நைாள்.
(3 புள்ளி)
22 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில் காணப்படும் ஐந்து பிரழகரள
அடையாைங்கண்டு அெற்டைச் ெரிபடுத்தி எழுதுக. (பத்திடய மீண்டும் எழுத
பவண்டொம். நிறுத்தக்குறிகடைப் பிடழகைாகக் கருத வெண்ைாம்.)

ொணெ ொணவியவை! நன்ைாகச் சிந்தித்து பாருங்கள். குைத்தின்
நீர்ெட்ைம் உயை உயை ெைரின் உயைமும் கூடிக்வகாண்வை வபாகும்.
அதுவபால் உங்கள் உள்ைத்தின் உயர்ொன என்னங்கள் வதான்றிக்
வகாண்வையிருக்குொனால் உங்கள் ொழ்க்டகயும் அம்ெைடைப் வபால்
உயரும் என்பதடன வதய்ெப்புைெர் தம் திருக்குைளில் கூறியுள்ைாவை
நிடனவிருக்கிைதா?

(10 புள்ளி)
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6354/2)

2012
பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பல்வரக)
(30 புள்ளிகள்)
1. கீழ்க்காணும் இச்சுெவைாட்டி உணர்த்தும் இைண்டு கருத்துகடை எழுதுக.

எங்கே க ாகிக ாம்?
பில்லா
சிவாஜி The Boss

செல்வி!
செல்லபம!

ப ாக்கிரி
மபொல்ைொதவன்

க ொச்சை வைனம்!

ைபு

பண்பொடு

ஆத்திசூடி

வனளயாபதி
ன்னூல்
பதால்காப்பியம்

மெம்ம ொழி
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2 கீழ்க்காணும் நாளிதழ்த் தடைப்புகளின்ெழி உணர்த்தெரும் வசய்தி யாது?

ஒலர மலலசியா ககாள்ரகயின் கீழ் தமிழ்கமாழி மலலசிய
ரிங்கிட்டில் இைம்கபறச் கசய்ய லேண்டும்.
- ெவைசிய நண்பன்
ேங்கிகளில் தமிரை இைம்கபறச் கசய்யுங்கள்!
நிதி அரமச்சரிைம் லேரடி லேண்டுலகாள்.
- ெக்கள் ஓடச
(2 புள்ளி)

3 கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்து, ைாதிகா சிற்சடப ஈசன் பற்றிய இைண்டு
சிைப்புகடை எழுதுக.

கனடிய நாடளுமன்றத்தில் தமிழ் முழக்கம்
திருக்குறள் மீது பதவி உறுதிகமாழி
கனைா, ஜூன் 12கனடிய நாைாளுென்ைத்திற்குத் வதர்வு வபற்ை
இைங்டகத் தமிழ்ப்வபண் ைாதிகா சிற்சடப
ஈசன், அந்நாட்டு நாைாளுென்ைத்தில் தெது
கன்னிப் வபச்சிடனத் தமிழில் நிகழ்த்தியவதாடு
திருக்குைள்
மீது
பதவி
உறுதிவொழியும்
எடுத்துக்வகாண்டு
ொவபரும்
சாதடன
படைத்துள்ைார். "கனடிய நாைாளுென்ைத்தின் முதல் தமிழ் உறுப்பினர்
என்ை ெடகயிவை இந்த ெதிப்பிற்குரிய அடெயில் என் தாய்
வொழியான தமிழில் வபச முடிெடத எண்ணி ஒருங்வக வபருடெயும்
ெகிழ்ச்சியும் அடைகிவைன். புைம்வபயர்ந்த தமிழர்கைான எங்கடையும்
இந்த நாடு இருகைம் நீட்டி அைெடணத்துள்ைவதாடு இந்த அடெயில்
திருக்குைள் மீது உறுதிவொழி எடுக்க அனுெதித்தடதத் தமிழுக்குக்
கிடைத்த வபருடெ ெட்டுெல்ை; உைவகங்கிலும் ொழும் தமிழருக்குக்
கிடைத்த அங்கீகாைொகவெ கருதுகிவைன், கனைா ொழ் தமிழரின்
அடுத்தக்கட்ை முன்வனடுப்புக்கு இஃதுவதாரு டெல்கல்ைாகவெ
அடெயும் எனக் கருதுகிவைன்," என்று அெர் தெதுடையில் கூறினார்.
-நன்றி, மக்கள் ஓசை

(2 புள்ளி)

www.tamilsmkpahang.com
வெ.விஜயன்

105

SPM
4 கீழ்க்காணும் உடைவீச்சு உணர்த்தெரும் கருத்து யாது?

காலம்!
அம்மா!
அன்று
எனக்காக உரைத்தாய்
இன்றும்
எனக்காக உரைக்கிறாய் ...!
ரப்பர் மரக்காடுகளில்
ரப்பர் ேழிகிறலதா இல்ரலலயா
இன்னமும் கசிகிறது
உன் வியர்ரே மட்டும்!
அம்மா ...!
நீ அழுதரதப் பார்த்திருக்கிலறன்
எப்லபாதாேது
சிரித்திருக்கிறாயா!
.ராமு
- இப்வபாது நீ இருந்தால் ...
(எடுத்தாைப்பட்ைது)

(2 புள்ளி)

5 கீழ்க்காணும் துணுக்கில் ொணெரின் கூற்டைப் பற்றி நீ அறிந்துவகாண்ைது என்ன?

"சார் என் தனையில் எறும்பு ஏறுது
பாருங்க!*
“அனத ஏன் என்னைப் பார்க்கச் பசால் ?”
"நீங்க தாகை சார், என் தனையில் எதுவும் ஏ ாதுன்னு
பசான்னீங்க!”

(2 புள்ளி)
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6 கீழ்க்காணும் பகுதிடய ொசித்து, எம்.ஜி.இைாெச்சந்திைன் பற்றிய இைண்டு சிைப்புகடை
எழுதுக.

வபான்ெனச் வசம்ெல் எனப் வபாற்ைப்படுபெர்
எம்.ஜி.ஆர். என்னும் எம்.ஜி.இைாெச்சந்திைன். இெர்,
புைட்சிமிக்க பாத்திைங்களின்ெழி நடித்துத் தமிழக
ெக்களின்
ெனங்கெர்ந்தெர்.
'அச்சம்
என்பது
ெைடெயைா! அஞ்சாடெ திைாவிைர் உைடெயைா!',
'நல்ை நல்ை பிள்டைகடை நம்பி இந்த நாவை
இருக்குது
தம்பி'
வபான்ை
பாைல்கள்ெழி
இடைஞர்களுக்கு
எழுச்சியூட்டியெர்;
தாடயத்
வதய்ெொகப் வபாற்றிய பண்பினர். அைசியலில் ஈடுபட்டுத் தமிழகத்தின்
முதைடெச்சைான இெர், தம் ஆட்சி காைத்தில் தமிழுக்கும் தமிழ்
ெக்களுக்கும் வசயற்கரிய வசயல்கள் வசய்த வசம்ெல்; ொரிக்
வகாடுத்த ெள்ைல். தஞ்டசயில் தமிழ்ப் பல்கடைக்கழகம் நிறுெ 100
ஏக்கர் நிைம் வகட்டுச் வசன்ை தமிழகப் புைெர் குழுவுக்கு 1000 ஏக்கர்
நிடைத்டத ஒதுக்கிய அருட்வகாடையாைர். தந்டத வபரியாைால்
பரிந்துடைக்கப்பட்ை
தமிழ்
எழுத்துச்
சீர்திருத்தத்டதச்
சிை
ொற்ைங்களுைன் அெலுக்குக் வகாண்டுெந்தெர். ஈழத்தில் தமிழர்களின்
இன்னடைத் துடைக்க உதவியெர். கருெவீைர் காெைாஜர் சிந்தடனயில்
உருொன சத்துணவுத் திட்ைத்டத அமுல்படுத்திப் பள்ளிச் சிறுெர்களின்
பசிடயத்
தீர்த்தெர்.
எம்.ஜி.ஆடைத்
தம்
இதய
வதய்ெொக
ஏற்றுக்வகாண்ை இைசிகர்கள் அெடைப் வபாைவெ புடகபிடிக்காெலும்
ெது அருந்தாெலும் வபற்ை தாடயத் வதய்ெொகப் வபாற்றியும் ெரும்
அன்பர்கள் அவநகம். 'மூன்வைழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும், அது முடிந்த
பின்னாலும் வபச்சிருக்கும்' என்று பாடியது வபாைவெ காைொகி கால்
நூற்ைாண்டு கைந்தும் தமிழர் இதயங்களில் நாவைாடி ென்னனாக,
எங்கள் வீட்டுப் பிள்டையாக, அறிஞர் அண்ணாவின் இதயக்கனியாக
இன்றும் ொழ்கிைார்.
- உங்ேள் குரல்
(சிை ொற்ைங்களுைன்
(2 புள்ளி)
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வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்து ெரும் வினாக்களுக்கு விடை காண்க.
1

ெனித இனத்தின் வதாைர்புக் கருவியாக வொழி ெட்டுவெ இருந்த காைம்
கைந்துவிட்ைது. இன்டைய நாளில் வொழிடயக் கைந்து பல்ெடகத் வதாைர்புக் கருவிகள்
உருொகிவிட்ைன. வொழிடய அடிப்படையாகக் வகாண்ை பல்ெடகத் வதாைர்பு
ஊைகங்களும் உருொகியுள்ைன அெற்றுள் குறுந்தகெல் குறிப்பிைத்தக்கதாகும். இது
ெக்களிடைவய மிகப் பைெைாகப் வபருகியுள்ை ஊைகொகும். ஆங்கிைத்தில் எஸ்.எம்.எஸ் 5
எனச் வசால்ைப்படுெடதவய வொழியாக்கம் வசய்து குறுந்தகெல், குறுஞ்வசய்தி,
துளிச்வசய்தி என்வைல்ைாம் வசால்கின்வைாம்.

2

இன்று இடைவயாரிடைவய மிகப் பைெைான வசல்ொக்கிடனப் வபற்ை வதாைர்பு
ஊைகொகக் குறுந்தகெல் அடெந்துள்ைது. கடிதம், வதாடைவபசி வபான்ை வதாைர்புக்
கருவிகடை
முறியடித்துவிட்ைது
குறுந்தகெல்.
சமுதாயத்தில்
எல்ைா 10
நிடைகளிலுள்ைெர்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஊைகொக இஃது அடெந்துள்ைது. உைக
ெக்களில் அதிகொவனார் இத்வதாைர்பு ஊைகத்டதப் பயன்படுத்தும் நிடை ஏற்பட்டுள்ைது.

3

இன்டைய நாளில் 2.4 பில்லியன் ெக்கள் இச்வசடெயிடனப் பயன்படுத்துகின்ைனர்.
டகப்வபசிடயப் பயன்படுத்தும் 74 விழுக்காட்டினர் இச்வசடெடயப் பயன்படுத்துெதாகக்
கூைப்படுகின்ைது. கைந்தாண்டின் முதல் மூன்று ொதங்களில் ெட்டும் ெவைசிய ெக்கைால் 15
அனுப்பப்பட்ை குறுந்தகெலின் எண்ணிக்டக 11.7 மில்லியனாகும். இத்தகெடைப்
பல்முடனத் வதாைர்புத்துடை ொரியம் அறிவித்துள்ைது.

4

உைக ெக்களிடைவய மிகப்வபரிய வசல்ொக்கிடனப் வபற்றுள்ை குறுந்தகெல் சிை
நன்டெகளுக்கிடைவய பல்ெடகத் தீடெகடையும் விடைவிக்கின்ைது. பணச்சிக்கனம்,
காைச் சிக்கனம், விடைொன வதாைர்பு முதலிய நன்டெகடைக் குறுந்தகெல் ெழியாகப் 20
வபறுகின்வைாம் என்பதில் ஐயமில்டை. இருப்பினும், இெற்டை அடுத்துப் பல்வெறு
தீடெகடையும் இஃது உருொக்குகின்ைது என்ைால் ெறுப்பதற்கில்டை.

5

குறுந்தகெலின் இன்டைய நிடை ொறிவிட்ைது. வதாைர்புநிடை யாவும் குறுந்தகெல்
ெழியாகவெ நிகழ்கின்ைது. கடிதம் எழுதுதல், ொழ்த்து அட்டை அனுப்புதல் என்னும் சூழல்
அற்றுவிட்டது. இன்டைய தடைமுடையினருக்குக் கடிதம் எழுதுெதற்கான சூழல் 25
அருகிவிட்ைது. நைம் விடழதல், பாைாட்டுத் வதரிவித்தல், ொழ்த்துக் கூறுதல் என்பன மிக
மிகச் வசயற்டகயாகவும் சுருக்கொகவும் நிகழ்கின்ைன. ெனித உணர்விடனக் கைந்து,
சைங்கு என்னும் நிடைவய எஞ்சியுள்ைது.

6

இஃவதாருபுைமிருக்க குறுந்தகெல், ெனித இனத்திற்கு ெற்றுவொரு இழப்பிடன
ஏற்படுத்துகின்ைது. இது ெனிதச் சிந்தடனக்கு அடிப்படையாக உள்ை வொழிக்குக் 30
குந்தகம் விடைவிக்கின்ைது; வொழிச்சிடதடெப் பைெைாக ஏற்படுத்துகின்ைது. பைர்
எழுத்துகடையும் வசாற்கடையும் சுருக்கிச் வசய்திகடைத் வதரிவிக்க முடனகின்ைனர்.
ஆங்கிைத்திற்கு ெட்டுவெ இந்நிடை ஏற்பட்டுள்ைது என்று எண்ணிவிை வெண்ைாம்.
வபருொரியான வொழிகளுக்கும் இவத நிடைதான் என்பது கெனத்தில் வகாள்ைத்தக்கது.
- செம் ருத்தி
(எடுத்தாைப்பட்ைது)
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7 இடைவயாரிடைவய மிகப் பைெைான வசல்ொக்கிடனப் வபற்ை வதாைர்பு ஊைகொகக்
குறுந்தகெல் அடெந்துள்ைது. ஏன்?
(3 புள்ளி)
8 குறுந்தகெலின் ெழியாகத் வதாைர்புநிடையில் ஏற்பட்டுள்ை பாதிப்புகள் யாடெ?
(3 புள்ளி)
9 கருடெயாக்கப்பட்டுள்ை வசால்லுக்கு ஏற்ை வபாருள் எழுதுக.
கடிதம் எழுதுதம், ொழ்த்து அட்டை அனுப்புதல் என்னும் சூழல் அற்றுவிட்டது.
(2 புள்ளி)
10 ெனித ொழ்வில், குறுந்தகெைால் ஏற்பட்டுெரும் ொற்ைங்கடைக் கடைெதற்கு
வெற்வகாள்ைவெண்டிய வழிமுரறகரள 50 வசாற்களுக்குள் எழுதுக.
(10 புள்ளி)
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பிரிவு : கருத்துணர்தல் (பரடப்பிைக்கியம்)
(30 புள்ளிகள்)
பகள்விகள் 11 முதல் 14 வரை

வகாடுக்கப்பட்டுள்ை சிறுகடதப் பகுதிடய ொசித்து, வதாைர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு
விடை எழுதுக.
ொதென் கிைாணி வதாண்டைடயச் வசருமி உயர்த்தி
கூப்பிடுெதுவபால் கூப்பிட்ைார். "முத்துசாமி ... முத்துசாமி ...!

நீதிென்ைச்

வசெகன்

ஆஜர் வசால்ெதற்குக் கூை நா எழவில்டை முத்துசாமிக்கு. ெைண்ை நாக்டக
எச்சிைால் ஈைப்படுத்திக்வகாண்வை முன்ெந்து நின்ைான், இதயம் என்றுமில்ைா வெகத்தில்
தைதைவென்று அடித்துக்வகாண்ைது, ொதென் கிைாணி உட்கார்ந்திருந்த வெடசவயாைம்
வபாய்ப் வபௌவியொக நின்ைான் முத்துசாமி.
"இந்தா, இதிவை டகநாட்டுப் வபாடு. உனக்கு மூனு ொசந்தான் பர்மிட்,
அதுக்குள்வை வெை எங்காச்சம் வெடை வதடிக்க இவதாை மூணு ொசம் வநாட்டிசும்
இருக்கு. பர்மிட் முடியும்வபாது வநாட்டிசம் முடிஞ்சிடும். புரிஞ்சுதா? ஆறுமுகம் ....’’ கிைாணி
அடுத்த, நபடைக் கூப்பிட்ைார்.

வநாட்டையும் பர்மிட்டையும் டகயில் பிடித்துக்வகாண்வை, வெளியில் ெந்தான்
முத்துசாமி. டகநாட்டுப் வபாடும்வபாது டெ பதிந்த டகவிைடைக் காற்சட்டையில்
துடைத்துக் வகாண்வை தன் வீட்டை வநாக்கி நைந்தான். அெடனப்வபால் பர்மிட் ொங்க
ஆபீசின் முன் பைரும் கூடியிருந்தனர். முத்துசாமி அெர்கடை ஏவைடுத்தும் பார்க்கவில்டை.
அெர்களில் சிைர் ொதென் கிைாணிக்கு வெண்டியெர்கள், சிைர் துடைக்குப் பிடித்தெர்கள்,
வெறு சிைர் ரகயில் பரெயுள்ளவர்கள். எப்படியும் சொளித்துக் வகாள்ொர்கள் என்ை
எண்ணத்தில்தான்
முத்துசாமி
அெர்கடைப்
பார்த்தும்
பார்க்காெலும்
நைந்து
வகாண்டிருந்தான்.
"வெடை
வபைமிட் கிடைச்செங்க சிை வபருக்குத் திரும்பவும் வெடை
கிடைக்குொவெ" என்று முன்னால் யாவைா வசால்லிக் வகாண்டு வபானது முத்துசாமியின்
காதில் ெந்து விழுந்தது. வகாஞ்சம் ஆறுதைான ொர்த்டதகள்தாம். ஆனால், அந்தச் சிை
வபரில் தானும் ஒருெனாக இருக்க வெண்டுவெ?! முத்துசாமியின் ெனம் வபயாய் அடைந்து
வகாண்டிருந்தது.
எங்வகல்ைாவொ ஓடிப் பைந்து உருண்டு புைண்டு கிைந்த முத்துசாமியின் ெனம்
'ைங்வகன்று' அென் முன்னால் ெந்து விழுந்தது. ‘ம்!... சிெப்புப் பாஸ்வபாட்டுக்காைனுக்கு எங்க
வபானாத்தான் வபாை வகாடுக்கப் வபாைாங்க? நஞ்சானும் குஞ்சானுொ ஏவழட்டு ஆயிடுச்சு.
இதுங்கை எங்க இழுத்துக்கிட்டுப் வபாய் எப்படிக் கஞ்சி ஊத்துவென்?" புைம்பிக் வகாண்வை
வீடு ெந்து வசர்ந்தான் முத்துசாமி.
"அட இதுக்கொக ஏன்யொ வருத்தப்படுற! ைம் வச்ெவன் தண்ணி ஊத்தொ ைொ
பபொவொன்? எல்ைாம் அந்த ெகொயி பார்த்துக்கொ?" அழுத்திக்வகான்டிருக்கும் தங்கள்
ொழ்க்டகயின் துயைத்டதத் வதய்ெத்திைம் இைக்கிடெத்தபடிவய கடைசிக் குழந்டதடய
இடுப்பில் இடுக்கிக் வகாண்டு சடெயல் கட்டுக்குள் நுடழந்தாள் ெங்கம்ொ.
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"ொதென் கிைாணி ெனசு டெக்காட்டி மூட்டை கட்ைைத் தவிை வெறு ெழியில்டை.
எப்படியாச்சும் அெர் கால்ை, டகயிை விழுந்தாெது இன்னும் ஒரு வைண்டு ெருசத்துக்கு
வெடை வகடைக்கும்படியா வசஞ்சிைணும். அதுக்குள்ை பிைஜா உரிடெ ெந்திடும்.
இல்ைாட்டி ெயத்தக்கட்டி ொயக்கட்டி கப்ப காசு வகைச்சா வபாதுமுன்னு ஊரு பக்கம்
ஓடிை வெண்டியதுதான்’’ முணு முணுத்துக்வகாண்டிருந்தான் முத்துசாமி.
முத்துசாமிடய வபான்ை பைடைப் பயமுறுத்தியபடிவய இைண்ைடை ொதங்கள் ஓடி
முடிந்தன. பிைஜா உரிடெயும் ெந்தபாடில்டை. ொதென் கிைாணிடய விட்ைால் வெறு
ெழியில்டை என்ை முடிவுக்கு ெந்தான் முத்துசாமி. ொதென் கிைாணியால் தன் ெகளும்
ெடனவியும் பட்ை அெொனங்கள் இென் ெனத்டத அறுத்து ைணொக்கிக் வகாண்டிருந்தாலும்
அெடைப் பார்த்து விைவெண்டும் என்ை முடிவுக்கு ெந்தான். இப்வபாது வபானால் என்ன
பண்ணுொவனா? என்ை தயக்கம் வெறு அெனது நடைடயத் தைர்த்தின. சிைம்பானிலிருக்கும்
அண்ணாசாமிடயப் பார்த்தாைாெது ஆறுதைாக இருக்குவென்று ைவுனுக்குப் பஸ் ஏறினான்.
"என்னப்பா முத்துசாமி, கப்பவை கவுந்த ொதிரி முகத்டதக் காவுத்துக்கிட்வை ெை?"
ஓெப்வபாடி, பக்வகாைா இன்ன பிை இந்தியர் பைகாைங்கடை விற்கும் அன்னாசாமியின்
குைடைக் வகட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தான் முத்துசாமி. ஏற்கனவெ அந்தத் வதாட்ைத்தில் வெடை
வசய்தென்தான் அண்ணாசாமி. ொதென் கிைாணிவயாடு ஏற்பட்ை ொய் தகைாறு முற்றி
அெசைத்தில் ரகரய ஓங்கி விட்டொன். அப்புைவென்ன? இருபத்து நான்கு ெணி வநை
வநாட்டிசு. வநாட்டிசு வகாடுத்த அந்தக் கணத்தில் விழித்து நின்ைான். ொதென்
கிைாணியிைம் ென்னிப்புக் வகட்க அடழத்தும் வபாக ெறுத்து விட்ைான். பிஞ்சும் பூவுொகத்
தனது நான்கு பிள்டைகடையும் ெடனவிடயயும் அடழத்துக் வகாண்டு சிைம்பானுக்கு
ெந்தென்தான் இந்த அண்ணாசாமி.
"முத்துசாமி ..! என்னப்பா இது? வகட்டுக்கிட்வை இருக்வகன். ஒரு பதிலும் வசால்ை
ொட்வைங்கிை?'
"ஒன்றுமில்ை அண்ணாசாமி, அடுத்த மூனு ொசத்திவை வெை எைம் பார்க்கணுொம்.
வநாட்டிசு வகாடுத்துட்ைானுங்க. அந்த வநாட்டிசும் முடிய இன்னும் பத்துப் பதிடனஞ்சி
நாளுதான் இருக்கு. அதான் என்ன வசய்யைாம்னு வயாசிச்சிக்கிட்வை ெர்வைன். ம்ம்ம்ம்,
என்ன நம்ெ ொதிரி வைண்டுங் வகட்ைானுங்க இன்னும் எத்தடன வபரு நாயா வபயா
அடைஞ்சிகிட்டு இருக்காங்கவைா?”
"முத்துசாமி ...! இப்ப என்ன குடியா முழுகிப் வபாச்சு. பூடன கண்ண மூடிட்ைா
பூவைாகம் இருண்ைா வபாயிடும். இெனுங்கை விட்ைா - அந்தத் வதாட்ைத்த விட்ைா நம்ொை
வபாடழக்க முடியாதா என்ன? என்டனயும் நடுத்வதருவில் நிறுத்துனெனுங்க தாவன
இெனுங்க. நான் என்ன வகட்ைா வபாயிட்வைன். இப்பதான் நான் நல்ைா இருக்வகன். நீை
பாஸ்வபாட்டுக்கும்
எழுதிப்
வபாட்டுட்வைன்.
உனக்கும்
எழுதிப்
வபாட்டுைைாம்.
கெைப்பைாதப்பா. பட்ைணத்துை ஒரு வசண்வைால் கடை ெச்வச நீ வபாழச்சிக்கைாம்.
பர்மிட்ைாம் வநாட்டிசாம் ... சும்ொ தூக்கிப் வபாட்டுட்டு ெருவியா...!
ெைம் ெச்சென் தண்ணி ஊத்தாெைா வபாொன் - தன் ெடனவி வசான்ன
பழவொழியின் அர்த்தம் அப்வபாதுதான் முத்துசாமிக்குப் புரிந்தது.
- ஆ. ாகப்பன்
எடுத்தாைப்பட்ைது)
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11 வதாட்ைப்புைத்தில் முத்துசாமி எதிர்வநாக்கிய பிைச்சடனகள் யாடெ?

(4 புள்ளி)

12 அண்ணாசாமி வதாட்ைத்டதவிட்டு வெளிவயறியதற்கான காைணம் என்ன?

(3 புள்ளி)

13 கீழ்க்காணும் வசாற்வைாைர்களின் சூழலுக்கு ஏற்ை வபாருடை எழுதுக.
(i)
(ii)

டகயில் படசயுள்ைெர்கள்
டகடய ஓங்கி விட்ைான்

14 (i) "அட இதுக்கொக ஏன்யொ வருத்தப்படுற!
ஊத்தொ ைொ பபொவொன்?"

(2 புள்ளி)
(2 புள்ளி)
ைம் வச்ெவன் தண்ணி

வெற்காணும் ெரிகள் உணர்த்தும் கருத்து யாது?
(4 புள்ளி)
(ii) இச்சிறுகடதயின் ொயிைாக உெக்கு ஏற்பட்ை உணர்வென்ன?
(5 புள்ளி)

15 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை கவிடதடய ொசித்து, உெது மெொந்தம ொழிநரடயில்
விளக்கம் எழுதுக.

ஆண்ைஇனம் என்றுதினம் ஆர்ப்பரித்தால் ெட்டும்
ஆகிொைா வதச்வசயலும்? ஆதலினால் வதாழா!
ஈண்டுநடெச் சூழ்ந்துடையும் இருைகற்ை ஒன்ைாய்
இடணந்திடுொய் வொழியின்கீழ் இன்வைநம் ொழ்வு
மீண்டுெை எளிதாகும் வென்டெவயல்ைாம் கூடும்
வீைமிகு வசந்தமிழா விடனயாற்ை உன்டன
வெண்டுகிவைன்; குைங்காக்க விடைந்திடுொய்; வகாண்ை
வெதடனகள் வபாதுமினி விடைந்வதழுந்வத ொைாய்!
- எஸ்.எம்.தீன்
(ெவைசியத் தமிழ்க் கவிடதக் கைஞ்சியம்)
(10 புள்ளிகள்)
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பிரிவு இ : மெய்யுளும் ம ொழியணியும்
(20 புள்ளிகள்)

16 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை
காட்டுக.

ைபுத்மதொடரைப் வபாருள்விைங்க ொக்கியத்தில் அடெத்துக்

தண்ணீர் கொட்டுதல்
(2 புள்ளி)
17 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வபாருளுக்வகற்ை பழம ொழிரய எழுதுக.
நொம் பிறருக்குச் மெய்கின்ற அறம், ந க்குத் துன்பம்
வருங்கொல் நம்ர க் கொத்து நிற்கும்.
(2 புள்ளி)
18 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை விபவக சிந்தொ ணிச் மெய்யுளின் விைக்கம் எழுதும்.
புத்தி ொன் பல்வொ கொவொன் பைமுளொன்
புத்தி யற்றொல் எத்தரை விதத்தி ைொலு மிடைது வந்பத தீரும்
ற்மறொரு சிங்கத் தன்ரை வருமுயல் கூட்டிச் மென்பற
உற்றபதொர் கிணற்றில் ெொயல் கொட்டிய வுவர பபொல்
(4 புள்ளி)
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19 அக்காளும் உடையாைலில், அடைப்புக்குள் இருக்கும் இைங்களுக்குப் மபொருத்த ொை
வொழியணிகடை எழுதவும். பத்திரய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.

தம்பி! நீ முயன்ைால் எழுத்தாைனாக ஆகைாம். கல்வைல்ைாம் ொணிக்கக் கல்ைல்ை;
ஒளி வீசுகின்ை எல்ைாவெ தங்கெல்ை (i பழம ொழி) என்பதுவபால் புைத்வதாற்ைத்டதக் கண்டு
ஏொைக்கூைாது என்று நீ அறிந்திருப்பாய். அதுவபாை எழுதுெவதல்ைாம் எழுத்தல்ை
என்படதயும் நீ அறிந்திருக்க வெண்டும்.
எழுதுகிைெவனல்ைாம் எழுத்தாைன் அல்ைன். அென் எழுத்தான். அவ்ெைவுதான்.
எழுத்டத ஆள்பென்தான் எழுத்தாைன், உயர்ந்த உள்ைத்டதப் வபற்று நிடைந்த
கருத்துகடைக் வகாண்டு, குடைந்த எழுதுத்துகைால் எழுதப்படுெவத எழுத்து என்ைாகும்.
அவ்ொறு எழுதுபெவன நல்ை எழுத்தாைன்.
வநல்டைத் வதய்த்து உமிடய ஊதிவிட்ைால் அரிசிடயக் காண முடியும்.
எழுத்துகடைப் படித்துக் குடைகடை நீக்கிவிட்ைால், கருத்தகள் காணப்பை வெண்டும்.
இன்வைல்,
வநற்பதர்கடைப்வபாை
அடெயும்
பதைாகிப்
வபாய்விடுெவதாடு
நற்சிந்தடனயுடைய ொசக ெனங்களில் தீய எண்ணங்கடை விடதத்து நாைடைவில்
தைெற்ை ொசகர்கைாய் அெர்கடை உருொைச் வசய்துவிடும். (ii உவர த்மதொடர்)
எழுத்துகளுக்கு
ஓர்
ஆற்ைல்
உண்டு;
அதுவும்
வபைாற்ைல்.
ென்னரின்
வசங்வகாடைவிை ெக்களின் எழுதுவகாலுக்கு அதிக ஆற்ைல் உண்டு. வில்லும் வெலும்
கண்ணாற் கண்ைெரின் உைலில் ெட்டும் பாயும்; காயம் உண்ைாக்கும். ஆனால், எழுத்து,
கண்ணாற் காண முடியாதெர் உள்ைத்திலும் பாயும்; உள்ைத்டதயும் புண்படுத்தும். தீக்
காயத்டதவிை நாவினால் பட்ை காயம் வெதடனயானது அல்ைொ ..! (iii திருக்குறள்).
அதுெட்டுெல்ை தம்பீ, எழுத்துகளுக்வகன்று ஒருவநறி உண்டு. வநறி என்பது
நன்வநறிடயவய குறிக்கும். அதனால், நல்ை வநறிகடை எண்ணி, நல்ை வநறிகடைப்
படித்து, நல்ை வநறிகடைக் வகட்டு, நல்ைனெற்டை எழுதி ெக்களுக்கு நல்ெழி காட்டும்
நல்ை எழுத்தாைர்கள் நெது நாட்டில் வபருகியாக வெண்டும். இெர்களுள் நீயும் ஒருெனாக
இருந்து
தடுொறி
நைப்பெர்களுக்கு
உதவும்
டகக்வகால்வபாை,
ொழ்க்டகயில்
தடுொறுபெர்களுக்கு உன் எழுத்துகள் அறிவுடைகைாக அெர்களுக்குத் துடண நிற்க
வெண்டும். (iv திருக்குறள்)
(12 புள்ளி)
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பிரிவு ஈ : இைக்கணம்
(20 புள்ளிகள்)

20 கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளி,
(அ) வசர்த்து எழுதுக.
i)
ii)
iii)

வசம்டெ + பயிர்
ெந்து + பார்
தீ + வபட்டி
(3 புள்ளி)

(ஆ) விடனச்வசால் என்ைால் என்ன? அதற்கு இைண்டு எடுத்துக்காட்டுகள்
எழுதவும்.
(4 புள்ளி)
21 வகாடுக்கப்பட்டுள்ை தன்விடன ொக்கியத்டத பிறவிரை வொக்கிய ொக ொற்றி
எழுதுக.

நீைகண்ைன், குழந்டத ெைர்ப்புமுடை என்னும் தடைப்பில் கட்டுடை எழுதுொர்.
(3 புள்ளி)

22 கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில் ஐந்து பிரழகரள ெட்டும் அடையாைங்கண்டு
அெற்டைச் ெரிபடுத்தி எழுதுக. பத்திடய மீண்டும் எழுத பவண்டொம்.

கட்டுடை எழுதும்வபாது முண்ணுடை, வபாருள், முடிவுடை என்று
பாகுபாடு வசய்து, வபாருடை மிடகப்படுத்தாெலும் குடைத்துக்
கூைாெலும் ெழுவின்றி இனிய வதாைக்கமும் அழகிய முடிவும் அடெத்து
எழுதுதல் வெண்டும். கட்டுடை எழுதுவொர் கூடியெட்டும் பிை வொழிச்
வசாற்கடை விைக்கி வதடெப்படும் இைத்தில் ெட்டும் பிை வொழிச்
வசாற்கடை பயன்படுத்தும் ெழக்கத்டத வெற்வகாள்ளுதல் நைொகும்.
வொழிநடை? கற்பெரின் உள்ைம் கெரும் முடையில் எலிய தமிழில்
நல்ை முடையில் இருத்தல் மிக மிக விரும்பத்தக்கது.

(10 புள்ளி)
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பதாடர்புக்கு : 019-5652222
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