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Jabatan Pendidikan Negeri Perak dengan kerjasama guru-guru cemerlang telah 

menghasilkan Ticket To Victory yang disediakan berdasarkan Kurikulum Standard 

Sekolah Menengah (KSSM) Tingkatan 5. Penghasilan modul ini hasil sumbangan 

tenaga guru - guru negeri Perak mengandungi contoh soalan mengikut topik dan 

skema jawapan bagi mata pelajaran Kesusasteraan Tamil berdasarkan format baharu 

peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia mulai tahun 2021.

Ticket To Victory disediakan dalam format dokumen mudah alih (pdf) dan boleh 

digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran (PdP) atau digunakan sebagai 

bahan latihan pengukuhan, pengayaan dan kerja rumah. Bahan ini juga boleh dijadikan 

panduan kepada guru-guru untuk membina item soalan mengikut format SPM. Justeru 

itu, diharap penggunaan Ticket to Victory dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi 

kecemerlangan SPM di negeri Perak berte-patan dengan slogan Jabatan Pendidikan 

Negeri Perak iaitu “We Deliver”.

Sektor Pembelajaran,
Jabatan Pendidikan Negeri Perak

JalanTawas Baru Utara,
Tasek Damai,

30010, Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Tel: 05-2922745 /05-292 3603

Faks: 05–2923851
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SET 1
SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK

(எல்லா விடைகளும் பலாைப் பகுதிடை ஒட்டியை அடைதல யேண்டும்.)

பாகம் - ஒன்று
கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளில உள்ள எல்லா வினலா்ககளு்ககும் விடைைளி்ககவும்.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

அழு்ககலாறு ககலாண்டி்ங்கும்
 ஆடைகளின் கூட்ைத்தில
இழுகககாறு மகாற்றுைற்்க 
 எண்ணிேநத பித்தனைலா!

கதளளுதமிழ நீதிகை்லாம்
 யதய்கின்்ற கூட்ைத்தில
ேளளுேடன ேலாழடே்கக
 ேநதேன்்லான் பித்தனைலா!

(கவிவாணர் ஐ.உலகநாதன்)

1. இ்ககவிடத்க கண்ணிகள இைம்கபற்றுள்ள கவிடதயின் பாடுபபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

2. இ்ககவிடத்க கண்ணிகளில கலாணப்படும் நயங்கள் இரண்ைடன எழுதுக
(4 புளளி)

3. (i) இழுகககாறு மகாற்றுைற்்க என்பதன் பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

கதளளுதமிழ நீதிகை்லாம்
 யதய்கின்்ற கூட்ைத்தில
ேளளுேடன ேலாழடே்கக
 ேநதேன்்லான் பித்தனைலா!

3. (ii) சமுதலாைத்டதச் சீரபடுத்த கவிஞர என்ன முைற்சிடை 
யைற்ககலாண்டுள்ளலார?

(2 புளளி)

[10 புளளி]
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பிரிவு இரண்டு : நகாடகம்

4. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைக ஆசிரிைர கபற்்ற விருதினைக் குறிப்பிடுக (2 புளளி)

5. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில ச�ாழனின் பன்கவர்கள் இருேடர்க 
குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் �முதாயப்பின்ைணி ைலாது? (2 புளளி)

6. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

பு்ேர -1 : கம்பயர,எழுபது பலாைலகள ககலாண்ை ஒரு சிறு பிரபநதம். இடத இைற்றி இநதச் 
சிற்றூரில அரங்யகற்றிவிட்ைதற்கலாகச் ச்ககரேரத்திடை இப்படித் துரும்பலாக 
எண்ணுேது விபரீதைலாக இரு்ககி்றது. யேண்ைலாம் இது பு்டை்ககு அழகல். 

கம்பர : பு்ேயர, ்லான் பலாைல இைற்்றலாத கலா்த்திலும் பலாைரனலாகத் திருேழுநதூரில 
கம்பங் ககலாலட் கலாத்த ்லாளிலும் அரண்ைடனடை ்லாடிைேன் அல். அன்றும் 
இன்றும் என்றும் என்டன்க கலாப்பேரகள யே்ளலா்ளரகய்ள. உயிர ககலாடுத்து்க 
கலாப்பேரகட்ள விட்டு விட்டு, யசலாழன் சடப்ககு ்லாயன வலியச் செலவது 
எைற்ககாக? 

குணவீர : கம்பயர, உைது வித்ைலா கரேத்டத கைச்சுகிய்றன். அடதப் புரிநதுககலாள்ள கூடிை 
பு்ேன் தலான் ் லானும். நீர என்யனலாடு ் ைநது ேரயேண்ைலாம். ச்ககரேரத்தியிைமிருநது 
த்கக ைரிைலாடதகளுைன் அடழப்பு ேநதலால, அன்்றலாேது நீ ரலாஜ சடப்ககு ேருவீர 
அல்ேலா?

(அஙகம் 1, காட்சி 1, பககம் 25-26)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் கம்பரின் பண்புநலன்்கள் இரண்ைடன்க 
குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் இடப்பின்ைணினய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) வலியச் செலவது எைற்ககாக? என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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பிரிவு இரண்டு : நகாவல

7. அகலவி்ள்ககு ்லாேல ஆசிரிைர ஈடுபட்ை துட்ற ஒன்்றடன்க குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

8. (i) யே்ய்ைனின் தங்டக கபைடர்க குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் படிப்பிடனகளுள ஒன்்றடன்க குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

9. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

 “கிரலாைத்தில கபலாதுேலாக இவே்ளவு அறிவு நுட்பம் ேலாய்நத பிளட்ளகட்ள்க கலாண்பயத 
அரிது. இநதப் பிளட்ளயின் கலவிடைப் பலாழலா்ககுேதலா! அது என்ன பிடிேலாதம்! யபலாக்லாம் 
ேலாருங்கள. ்லான் யபலாய் அேனுடைை தநடதயிைம் யபசுயேன்” என்று கசலாலலி எழுநதலார.

சநதிரனுடைை தநடதைலாடர்க கண்ைதும், “உங்கள குடும்ப ்ன்டை்ககலாக ேநதிரு்ககிய்றன். 
தே்றலாக எண்ண்ககூைலாது. ்லான் கசலாலேடதப் கபலாறுடைைலாக எண்ணிப் பலார்கக யேண்டும். 
ஒன்றும் அேசரம் இலட். ஒரு ேலாரம் இரண்டு ேலாரம் கழித்து முடிவு்ககு ேர்லாம்” என்று 
அடிப்படையிட்டுப் யபசத் கதலாைங்கினலார. தம் ய்லா்ககத்டத எடுத்துடரத்தலார

சலாைண்ணலா கபலாறுடையைலாடு யகட்டிருநது, முடிவில படழைபடி தம் தத்துேத்டத வி்ள்ககினலார. 
இன்்ஸகப்கைர சிரித்தலார. “கட்ைகள ேலிை உங்கள வீட்டைத் யதடி்கககலாண்டு ேருகி்றலாள. 
நீங்கள திரும்பிப் யபலாகுைலாறு கசலாலலி ேழிைடை்ககிறீரகள. உங்களு்ககுத்தலான் இநத ஊரில 
எலய்லாடரயும்விை நி்பு்ம் மிகுதி என்று யகளவி. நீங்கய்ள இப்படிச் கசலாலலிப் பைநதலால” 
என்று நிறுத்தினலார.

“இநத்க கலா்த்தில எப்படி அய்ைலா ்ம்புேது? ்ம் குடும்பத்தில ்ம் ேசைலாக இரு்ககும் 
ேடரயிலதலான் ்ம்முடைை பிளட்ள. கேளியை யபலானலால அப்பு்றம் கசலால் முடிைலாது” என்று 
சலாைலாண்ணலா ககலாஞசம் க்கிழநதலாற்யபலால யபசினலார.

(அத்தியாயம் 2, பககம் 30-31)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் கலவி அதிகலாரியின் பண்புநலன்்கள் 
இரண்ைடன்க குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் உத்திமுனைனய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) வழியதடககிறீரகள்? என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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பாகம் - இரண்டு

கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளுள ஒவகேலாரு பிரிவிலிருநதும் ஒரு கட்டுடரைலாக மூன்று கட்டுடரகள 
எழுதுக.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

மகாணவரககு

ஆசலாடனத் தநடதகைன ேணங்க யேண்டும்
    அேரகசலாலலும் அறிவுடர்ககும் இணங்க யேண்டும்
கூசலாைல தன்கருத்டத்க கூ்ற யேண்டும்
    குற்்றமுண்யைல ஒப்பிைனம் ைலா்ற யேண்டும்
ைலாசலான ேலாரத்டதகைதும் ஆசலான் ைலாட்டு
    ை்றநயதனும் ஒருயபலாதும் யபசலான் என்்ற 
ஆசலாரம் உள்ளேயன ்ல் சீைன்
     அ்றனறிநத ்லேலாழவிற் கருக னலாேலான்

குருப்கதி இல்லாத கலார ணத்தலால
    குழப்பங்கள பளளிகளில குமு்ற்க கண்யைலாம்
தருபுத்தி ஆசலாடனத் தலா்ககிப் யபசித்
    தை்கயகயதலா உரிடைகைனத் தருகி்க ககலாண்டு
கருைத்டத்க கலவிதடன்க கருதி ைலாைல
    கைடைை்றந துரிடைபுகல கட்சி கட்டும்
சிறுபுத்தி ைலாணேடரச் யசரநது விட்ைலால
    சீரழியும் பளளிகளின் சி்றநத யசடே!

ஓதலினும் மிகச்சி்றந கதலாழு்கக ைலாகும்
    உண்டைதடன ைலாணேரகள உணர யேண்டும்
யைதினியில சி்றப்படைநத யைய்லா கரல்லாம்
    யைன்டையுற்்ற கலாரணம்்ல க்லாழு்கக யைதலான்
யேதடனகள ேநதலாலும் வி்கிப் யபலாகும்
    கேற்றிகளும் ்லக்லாழு்ககம் விரவி யனலார்கயக!
ஆதலினலால ைலாணேர்ல க்லாழு்ககம் தன்டன
    ஆருயிரயபலால கருதிஅடத்க கலா்கக யேண்டும்

கபற்ய்றலாரகள மிகப்கபரிதும் ேறிை யரனும் 
   கபற்்றைகன் கலவிகற்்றலால யபலாது கைன்்ற
ேற்்றலாத ஆடசயினலால ேலாடித் யதடி
    ேயி்றலார உண்ணலாதும் ேருநதிச் யசரத்துப்
பற்ய்றலாடும் அனுப்புகின்்ற பணத்டத கைல்லாம்
    பட்ைணத்துப் பகட்டுகளில பலாழலா்க கிைலாைல
சிற்்றலாடச களிற்களித்துச் சீரகக ைலாைல
    சிநதடனடை்க கலவி்கயக கசலுத்த யேண்டும்.

    -பாப்பாப் பாவலர் முலைவர் முரசு நநடுமாறன்-

10 யைற்கலாணும் கவிடதயின் பதரிநினலக் ்கருத்து்கனை வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

அல்லது
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11 கீழ்ககலாணும் கவிடதடை ேலாசித்துப் பின்ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

ரப்பரும் ைமிழனும்

எங்கிருநயதலா தமிழடனப்யபலா லிங்ககழுநது
 நி்ம்பலாரத்துத் தன்டன ஊன்றித்
தங்கைகன் ஒளிைலாலும் கங்டகைேள
 அரு்ளலாலும் கசம்டை ஊறி
ைங்க்ளைலாய் இட்விரித்து  ை்ரநதலா்ளலாம் 
 ரப்பரஎனும் ைங்டக; யபரத்துத்
தங்கமுடி ைணிடேத்தல யபலாலநிடரயில
 டேத்திட்ைலார கசலேம் கபற்்றலார!

சங்குநி்றப் பலாலகபலாழியும் தங்கைரச்
 கசலேங்கள கசலாட்ை ஈநது
தங்கைடை முடித்துவிட்டுத் தடனைழி்கக்க
 ககலாடுத்துவிட்டுச் சலாய்தல யபலா்ச்
கசங்குருதி நீரலா்ககிச் கசம்புைட் 
 உரைலா்ககிச் சலாய்நது யபலாக
அங்கிருநது ேநதலாயனலா? அேனு்ககும் 
      ரப்பரு்ககும் ைலாற்்றம் கலாயணண்!

   (சமூகக கலலமணி சா.ஆ. அன்பாைநதன்)

(i) இ்ககவிடதயில கலாணப்படும் அணி நயங்கள் மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. (10 புளளி)

(ii) இ்ககவிடத ேழி நீ கபற்்ற தாக்்கம் மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. (10 புளளி)

[20 புளளி]
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12. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில ்கம்பரின் பாத்திரப்பனடப்னப வி்ள்ககி 
எழுதுக. [20 புளளி]

அல்லது

13. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில கலாணப்படும் வாழ்வியல் சிநதனை்கனை 
வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

பிரிவு மூன்று : நகாவல

14. (i) அகலவி்ள்ககு ்லாேலில பலா்ககிை அம்டைைலாரின் பண்புநலன்்கள்       
மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக.

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் ்கனதப்பின்ைனல வி்ள்ககுக. 
அ) கதலாை்ககம் 
ஆ) உச்சம் 
இ) முடிவு 

.

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]

அல்லது

15. (i) இைலாேதியின் ்ட்பு சநதிரனின் ேலாழ்கடகயில ஏற்படுத்திை ைகாககததை 
வி்ள்ககி எழுதுக.

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் கதைபபின்்னல இரண்ைடன விேரித்து எழுதுக.

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]
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(எல்லா விடைகளும் பலாைப் பகுதிடை ஒட்டியை அடைதல யேண்டும்.)

பாகம் - ஒன்று
கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளில உள்ள எல்லா வினலா்ககளு்ககும் விடைைளி்ககவும்.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

ஆசலாடனத் தநடதகைன ேணங்க யேண்டும்
   அேரகசலாலலும் அறிவுடர்ககும் இணங்க யேண்டும்
கூசலாைல தன்கருத்டத்க கூ்ற யேண்டும்
   குற்்றமுண்யைல ஒப்பிைனம் ைலா்ற யேண்டும்
ைலாசலான ேலாரத்டதகைதும் ஆசலான் ைலாட்டு
   ை்றநயதனும் ஒருயபலாதும் யபசலான் என்்ற 
ஆெகாரம் உள்்ளவ்்ன ்ல் சீைன்
    அ்றனறிநத ்லேலாழவிற் கருக னலாேலான்

 (நாமககல் இராமலிஙகம் பிளலளை)

1. இ்ககவிடத்க கண்ணிகள இைம்கபற்றுள்ள கவிடதயின் னையக்்கரு ைலாது? (2 புளளி)

2. இ்ககவிடத்க கண்ணிகளில கலாணப்படும் ஓன�நயங்கள் இரண்ைடன எழுதுக (4 புளளி)

3. (i) ஆெகாரம் உள்்ளவ்்ன என்பதன் பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

கூசலாைல தன்கருத்டத்க கூ்ற யேண்டும்
   குற்்றமுண்யைல ஒப்பிைனம் ைலா்ற யேண்டும்

3. (ii) தேறுகள சுட்டி்ககலாட்ைப்கபறும் கபலாழுது ைலாணேரகள என்ை ப�யய 
சவண்டும்? (2 புளளி)

[10 புளளி]
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4. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைக ஆசிரிைரின்  பிை பனடப்பு்களுள் ஒன்்றடன்க 
குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

5. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில ச�ாழனின் அனைச�ர பபயனரக் 
குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் உச�ம் ைலாது? (2 புளளி)

6. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

கம்பர : இது யகட்கத் தகலாத ேலாரத்டத ்லான் என்ன பிடழ கசய்யதன்? 

ஒட்ை்ககூத்தர : நீர பிடழ கசய்ேதலா? உம்ைலால பிடழ கசய்ையே முடிைலாது! நீர 
கசய்ேடதகைல்லாம் தமிழு்ககு விதிைலாகவும் கதிைலாகவும் ைலாற்றுேதற்கு்க 
கட்ைகள கலாத்திரு்ககும் யபலாது, உம்ைலால பிடழயும் கசய்ை முடியுைலா? 
உம்டை கேல் ஆயிரம் ஒட்ை்ககூத்தரகள யசரநதலாலும் முடிகி்ற கலாரிைைலா?

 
கம்பர : கட்ைகளின் திருேருட்ளப் பூரணைலாகப் கபற்்றேரகள தலாங்களதலான்                

என்பது தங்களுடைை ஒரு நூட்ப் படித்தேனு்ககு்ககூைத் கதரியுயை!

ஒட்ை்ககூத்தர : கட்ைகள என்ககுத் திருேருள கசய்கி்றலாள; உை்கயகலா குற்ய்றேல 
கசய்கி்றலாள! ஆைர ைங்டகைலாக உருகேடுத்து ேநது உம் கட்சி்ககு அேள 
கேற்றி யதடித் தருகி்றலாள. ்லான் இனி உம்முைன் ேலாதிடுேதிய்லா 
ச்ககரேரத்தியிைம் ஆ்ஸதலான கவிைலாக வீற்றிருப்பதிய்லா அரத்தயை இலட்.

(அஙகம் 1, காட்சி 11, பககம் 83)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் ஒட்ை்ககூத்தரின் பண்புநலன்்கள் 
இரண்ைடன்க குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் பைாழிநனடனய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) குற்்றேவல என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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7. அகலவி்ள்ககு ்லாேல ஆசிரிைரின் இயறபபயனரக் குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

8. (i) கலலூரியில ்கழிவனை சிக்்கலில் �ம்பநதப்படட இருேடர்க குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் துனணக்்கருப்பபாருள்்களுள் ஒன்்றடன்க    
குறிப்பிடுக. 

(2 புளளி)

9. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

 “மூை்ம்பி்கடகயைலா அல்யேலா, அது எப்படியைலா யபலாகட்டும். ் லாம் உடழ்கக யேண்டும்; 
உடழப்பு்ககு ஏற்்ற கூலி ேரயேண்டும். இப்படி எதிர பலாரப்பதுதலான் கைடை. அடதவிட்டு, 
எதிரபலாரலாைல பணம் ேநது குவிை யேண்டும் என்று ஏங்குேயத பலாேம்! ப்ருடைை பணம் 
தகலாத ேழியில ்ை்ககு ேநது யசரேது ்ல்தலா? அது தன்ன்ம் அல்ேலா?”என்ய்றன்.

“தன்ன்ம் இல்லாைல இநத உ்கத்தில ைலாரும் ேலாழ முடிைலாது” என்்றலான்.

“உண்டைதலான் ைற்்றேரகட்ள்க ககடுத்துத் தலான் ேலாழயேண்டும் என்பதுதலான் ககட்ை தன்ன்ம். 
ைற்்றேரகளும் ேலாழத் தலானும் ேலாழயேண்டும் என்பது ்ல் தன்ன்ம். தன்ககு ைட்டும் ்ல் 
கலா்ம் ேரயேண்டும் என்பது ககட்ைது. ்லாட்டு்கயக ்ல் கலா்ம் ேநதலால, தன்ககும் ்ல் 
கலா்ம் ேரும் என்பது ் ல்து. அதனலால மூை்ம்பி்கடககட்ள ் லான் கேறு்ககிய்றன். அடேகட்ள 
அறிவு்ககும் கபலாருநதவிலட்; தன்ன்த்டதயும் ே்ளர்ககின்்றன.”

   ைலா்ன் யபசலாைல இருநதலான். ைறுபடியும். குறிப்புப் புத்தகங்கட்ளப் புரட்டிப் பலாரத்தபடி 
இருநது எழுநது கசன்்றலான்.

சநதிரன் ஒரு ேடகயில ககட்ைலான். ைலா்ன் ைற்க்றலாரு ேடகயில குறுககு வழிகள் ்லாடித் 
தே்றலான பலாடதயில யபலாேதலால ககடுேலாயனலா என்று அேடனப் பற்றியும் கேட்ப்பட்யைன்.

(அத்தியாயம் 16, பககம் 215-216)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் யே்ய்ைனின் பண்புநலன்்கள் இரண்ைடன்க 
குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் இடப்பின்ைணினய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) குறுககு வழிகள் என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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பாகம் - இரண்டு

கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளுள ஒவகேலாரு பிரிவிலிருநதும் ஒரு கட்டுடரைலாக மூன்று கட்டுடரகள 
எழுதுக.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

வகாழ்ந்து ககாட்டு்வகாம்

கதலாழிலப்ேலாய்ப் கபருகிேரும் இநத ்லாளிய் – ்லாம்
கதலாைங்கிவிட்ைலால உைரவுேரும் ்ைது ேலாழவிய்
விழிதி்றநது கேளியிலேநது விடிைல கலாணைலா – தம்பி
யேறுபட்டுப் பிரிநதுநின்்றலால எல்லாம் வீணைலா!

கலாடுகேட்டி நி்நதிருத்தி்க கண்ை கபருடைடை – நீ
கலா்கை்லாம் யபசிப்யபசி ைலாது கண்ைடன?
்லாடுகசலலும் புதுேழியில ்ைநது பலாரைலா – தம்பி
்லாட்ளயுன்்றன் டகயிக்ன்ய்ற உறுதி பூணைலா!

மூன்றினங்கள ேலாழநதயபலாதும் ஆட்சி ஒன்றுதலான் – இங்கு 
முன்னுைரும் ேழிகைேர்ககும் கபலாதுவில ஒன்றுதலான்
சலான்க்றனயே ைற்்றவினம் ே்ளம் கபரு்ககுது – தம்பி 
சலாணுைரநதலால ்ம்மினம்ஏன் முழம் சறு்ககுது?

பகுத்தறிவு ே்ளரச்சியில்லாம் படழைேர தலாயன –உைர 
பண்பலாடு க்றியிக்ல்லாம் சி்றநதேர தலாயன
ேகுத்துடேத்த கு்றளக்றிடை ை்றநதத னலாய் – தம்பி 
ேலாழநது ககட்யைலாம் ைறுபடிேலா ேலாழநது கலாட்டுயேலாம்!

    (கவிச்சிட்டு ககாவி. மணிதாசன்)

10 யைற்கலாணும் கவிடதயின் பதரிநினலக் ்கருத்து்கனை வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

அல்லது
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11 கீழ்ககலாணும் கவிடதடை ேலாசித்துப் பின்ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

்பததிரிதக

கலாரிருள அகத்தில ்ல் 
 கதிகரலாளி நீதலான்! இநதப்
பலாரிடைத் துயிலயேலார கண்ணிற்
 பலாய்நதிடும் எழுச்சி நீதலான்!
ஊரிடன ்லாட்ை இநத
 உ்கிடன ஒன்று யசர்ககப்
யபரறி ேலா்ளர க்ஞசிற்
 பி்றநத பத்திரிடகப் கபண்யண!

அறிஞரதம் இதை ஓடை
 ஆழநீர தன்டன கைலாண்டு
கசறிதரும் ை்ககள எண்ணம்
 கசழித்திை ஊற்றி ஊற்றி்க
குறுகிை கசைலகள தீரத்து்க
 குே்ைம் ஓங்கச் கசய்ேலாய்!
்றுைண இதழப் கபண்யண உன்
 ்்ம் கலாணலார ஞலா்ம் கலாணலார.

ேலானிடை நிகழும் யகலாடி 
 ைலாைங்கள, ைலாநி ்த்தில
ஊனிடை உயிரில ேலாழவின்
 உட்பு்றம் கேளிப் பு்றத்யத
ஆன்ற் ககலாளடக, அன்பின்
 அற்புதம் இைற்டக்க கூத்து 
யதனிதழ தன்னிற் யசரத்துத்
 தித்தி்ககத் தருேலாய் நித்தம்!

சிறுகடத ஒன்று கசலாலலிப்
 கபருைதி யூட்டும் தலாய்ள!
அட்றதனில ்ைநத ேற்ட்ற
 அம்ப்த் திழுத்துப் யபலாட்டு்க
கட்றயு்ளம் தூய்டை கசய்ேலாய்!
 கட்ளப்பிய் ஊ்ககம் கபய்ேலாய்!
நிட்றகபலாருள ஆேலாய் ஏடழ
 நீட்டிை கேறுங் கரத்யத! 

சிறுகடத ஒன்று கசலாலலிப்
 கபருைதி யூட்டும் தலாய்ள!
அட்றதனில ்ைநத ேற்ட்ற
 அம்ப்த் திழுத்துப் யபலாட்டு்க
கட்றயு்ளம் தூய்டை கசய்ேலாய்!
 கட்ளப்பிய் ஊ்ககம் கபய்ேலாய்!
நிட்றகபலாருள ஆேலாய் ஏடழ
 நீட்டிை கேறுங் கரத்யத! 

   (புரட்சிக கவிஞர் பாரதிதாசன்)
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(i) இ்ககவிடதயில கலாணப்படும் நயங்கள் மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. (10 புளளி)

(ii) (ii) இ்ககவிடத ேழி பத்திரிடகயின் பயன்்கள் மூன்்றடன எழுதுக. (10 புளளி)

[20 புளளி]
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பிரிவு மூன்று : நகாவல

14. அகலவி்ள்ககு  ்லாேலில சநதிரனின்  பாத்திரப்பனடப்னப வி்ள்ககி எழுதுக.
[20 புளளி]

அல்லது

15. அகலவி்ள்ககு ்லாேலில கடதப்பலாத்திரங்கள எதிரய்லா்ககிை வாழ்க்ன்கச 
சிக்்கல்்கனை வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

பிரிவு இரண்டு : நகாடகம்

12. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில ஒட்ை்ககூத்தரின் பண்புநலன்்கனை           
வி்ள்ககி எழுதுக.

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் இடப்பின்ைணி மூன்்றடன வி்ள்ககி 
எழுதுக. 

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]

அல்லது

13. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில குய்லாத்துங்க யசலாழனின் பண்புநலன்்கள்            
மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக.

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் சமகாழிநதட மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக.

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]
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(எல்லா விடைகளும் பலாைப் பகுதிடை ஒட்டியை அடைதல யேண்டும்.)

பாகம் - ஒன்று
கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளில உள்ள எல்லா வினலா்ககளு்ககும் விடைைளி்ககவும்.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

அறிஞரதம் இைய ஓதட
 ஆழநீர தன்டன கைலாண்டு
கசறிதரும் ை்ககள எண்ணம்
 கசழித்திை ஊற்றி ஊற்றி்க
குறுகிை கசைலகள தீரத்து்க
 குே்ைம் ஓங்கச் கசய்ேலாய்!
்றுைண இதழப் கபண்யண உன்
 ்்ம் கலாணலார ஞலா்ம் கலாணலார

(புரட்சிக கவிஞர் பாரதிதாசன்)

1. இ்ககவிடத்க கண்ணிகள இைம்கபற்றுள்ள கவிடதயின் னையக்்கரு ைலாது? (2 புளளி)

2. இ்ககவிடத்க கண்ணிகளில கலாணப்படும் அணிநயங்கள் இரண்ைடன எழுதுக (4 புளளி)

3. (i) இைய ஓதட என்பதன் பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

குறுகிை கசைலகள தீரத்து்க
   குே்ைம் ஓங்கச் கசய்ேலாய்!
்றுைண இதழப் கபண்யண உன்
   ்்ம் கலாணலார ஞலா்ம் கலாணலார

(ii) பத்திரிடக ேலாசி்ககலாதேரகளின் நிட் என்ன?
(2 புளளி)

[10 புளளி]
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பிரிவு இரண்டு : நகாடகம்

4. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைக ஆசிரிைரின் அனடனயக் குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

5. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில அர�னவப் புலவர்கள் இருேடர்க 
குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் உத்திமுனை ைலாது? (2 புளளி)

6. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

சடைைப்ப ேள்ளல : அரசிைலாரு்ககும் தலாங்கள கவிஞர என்பது கதரியுைலா? என்ைகிழச்சி. என் 
ைனத்தின் ேரம்பு்ககுள அைங்கவிலட். கம்பயர, தங்கள தநடதைலாரு்ககுத் 
தங்கட்ளப் பற்றிை கசய்திகட்ள அவேப்யபலாது ் லான் கசலாலலிைனுப்புயேன். 
அப்கபலாழுகதல்லாம் ் லான் ககலாளளும் கபருைகிழச்சி்ககும் கரேத்து்ககும் 
எலட்யை இரலாது.

கம்பர : ் லாட்ளயை கலாவிைத்டதத் கதலாைங்குயேலாம். ரலாைபிரலானின் சரிடதடை்க 
கூறும் கலாவிைத்டத ரலாைன் முன்னிட்யில தலான் பலாை யேண்டும் என்பது 
அேனது திருவுள்ளம் யபலாலும்!

                 [ேள்ளல திடக்ககி்றலார]
  தங்களு்ககுச் சரரலாைன் என்றும் ஒரு கபைர உண்டு அல்ேலா?
சடைைப்ப ேள்ல : இது ்லான் கசய்த தேம்; என் முயனலாரகள கசய்த தேம்; ்லான் பி்றநத 

கு்ம்ேம்ச பரம்படரைலாகச் கசய்த தேத்தின் ப்ன்! என் கலா்த்தில என் 
முன்பலாக எனது குடிடசயில இந்ைப புண்ணிய ெரிைம் ைகலாகலாவிைைலாகப் 
யபலாகி்றது.

கம்பர          : [ையக்ஸேரிடைப் பலாரத்து ேணங்கி] என் கலாவிைம் இனிது நிட்றயே்ற 
என் அன்டன ஆசீரேதி்கக யேண்டும்.

(அஙகம் 1, காட்சி 13, பககம் 98-99)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் சடைைப்ப ேள்ளலின் பண்புநலன்்கள் 
இரண்ைடன்க குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் �முதாயப் பின்ைணினய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) இந்ைப புண்ணிய ெரிைம் என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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பிரிவு இரண்டு : நகாவல

7. அகலவி்ள்ககு ்லாேல ஆசிரிைர கபற்்ற விருதினைக் குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

8. (i) அகலவி்ள்ககு ்லாேலில �நதிரன் ைனைவியின் கபைடர்க குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் பபண் துனணக்்கனதைாநதர்கள் இருேடர்க    
குறிப்பிடுக. 

(2 புளளி)

9. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

“அண்ணன் சநதிரன்?”

“அேர வீட்டிய்யை சரிைலாகத் தங்குேதிலட்ைலாம் ைனம்யபலானபடி ேலாழகி்றலாரலாம்.”

“அய்யைலா குடும்பயை! இநத நிட்டை்ககலா ேர யேண்டும்?”

“இேள என்ன கசய்ேலாள? ்ல்ேள; சூது ேலாது அறிைலாதேள.”                                                

அப்யபலாது அம்ைலா ேநது, “ யபலானது யபலாகட்டும் அப்பலா. இப்படி ்ைப்பது உண்டுதலான். நீ 
யபலாய் அேளுடைை வீட்டு்ககலாரடரப் பலாரத்துத் த்ககபடி கசலாலலி அடழத்து ேலா. எப்படிைலாேது 
கணேனும் ைடனவியுைலாக ேலாழும்படிைலாகச் கசய். கரப்பைலாக இரு்ககி்ற கபண் அடி்ககடி 
கண்ணீர விட்டு்க க்ங்குேது ்ல்து அல். கற்பகத்தின் அப்பலாவு்ககும் தீரலாத 
கேட்ைலாகிவிட்ைது. மக்னகால ஒரு ்பங்கும், ைருைகனலால ஒரு பங்கும். அப்பனும் ைகளுைலாய் 
வீடு ேலாசல நி்பு்ம் எல்லாேற்ட்றயும் ை்றநது இங்யக ேநது க்ங்கி நிற்கி்றலாரகள” என்்றலார.

யசலாழசிங்கபுரம் யபலாய் ைலா்டன்க கண்டு யபசி முடிநதடதச் கசய்ை யேண்டும் என்று தீரைலானம் 
கசய்து ககலாண்யைன். “அப்படியை கசய்கிய்றன் அம்ைலா” என்ய்றன். அதற்குள முழுச்கசய்திகளூம் 
கதரிநது ககலாள்ள விரும்பியனன்.

(அத்தியாயம் 24, பககம் 337-338)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் யே்ய்ைன் அம்ைலாவின் பண்புநலன்்கள் 
இரண்ைடன்க குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் பைாழிநனடனய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) மக்னகால ஒரு ்பங்கும் என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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பாகம் - இரண்டு

கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளுள ஒவகேலாரு பிரிவிலிருநதும் ஒரு கட்டுடரைலாக மூன்று கட்டுடரகள 
எழுதுக.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

கலவி

கலாணும் கலாட்சியின் கருத்துைணி து்ங்க 
யகட்கும் கைலாழிகளில கிை்ககும் நுட்பம்
புரிநது ைனத்துள புதுே்ளம் பூ்கக
முன்டன முன்டன முன்டனை ்லாளகளில
விட்ளநதடே கண்முன் விைனு்ற ்ைமிை
ேலாழும் கலா் ேழ்ககுகள கதளிை
்லாளும் ்டைப்பண் படுத்தும் கசலேம்
கலவி கலவி கலவிச் சுையர!
கல்லார்க ககல்லா்க கலாட்சியும் இருய்ள
இடசகபறு கைலாழிகை்லாம் ஏயதலா உ்ள்றய்
கைலாழிடையும் கட்பண் பலாட்டையும் கண்டு
யபலா்ச் கசய்தல பு்றநிட் ்டிப்யப!
அதனலா ்ன்ய்றலா ஆன்ய்றலார ேளளுேர
“கல்லார வி்ங்கியனலா கைலாப்ப”கரன் ய்றலாதினலார
்லாகரி கத்தில ்ல்்ற கைலாழிகளில
கனிநது விட்ளை்க கவின்மிகு பலாடத
கலாட்டி நிடனவில கருத்தூற்றுப் கபருக
அறிவுத் கதளிவிடன அளிப்பது கலவி!
தனிைலாந தத்திரு தடழத்துயை ய்லாங்க
இன்்ப் பண்ணிடச எங்கும் ஒலிகசை
பி்றரைதித் யதத்தும் யபறுேந தடைை்க
டகககலாடுத் தருளேது கலவிச் கசலேயை!
பலாைம் கசய்தடதப் பரப்பிப் கபற்றிடும்
சலான்றிதழ சலாண்முழ ேயிற்று்க குதவிடும்
ேலாழவின் அடைவு ேலாச்து தலாயனலா?
அ்றேழி பயி்லா அகத்திடனப் கபறினும் 
கப்றலாத நிட்யை; யபரு் கினிய்
ஊனயர அன்னலார! உ்கில கலவிடை
எநத கைலாழியும் ஈயும் எனினும்,
தன்டனத் தன்னினப் பின்னணி கைல்லாம்
உணரத்தி உ்கில உைரச் கசய்ேது
தலாய்கைலாழி்க கலவியை; த்ககலார கூற்றிது
தன்டன அறிைலான் தககே்லாம் கபறினும்
குட்றயுடை யைலாயன யகலாத்றச் கசய்ைத்
தலாய்கைலாழி்க கலவியை தன்னுயிர்ககு
நிககரன்க ககலாள்ளய் நிட்றயுடைத் தலாயை!

    (கவிஞர் முரசு நநடுமாறன்)

10 யைற்கலாணும் கவிடதயின் பதரிநினலக் ்கருத்து்கனை வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

அல்லது
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11 கீழ்ககலாணும் கவிடதடை ேலாசித்துப் பின்ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

நகான் ஒரு பிதைன்

கபலாய் ைலிநது ேஞசகத்டதப்
 யபலாய்த்தழுவும் ை்ககளிடை
கைய்யுடர்கக ேநதேன்்லான்
 யைதினியில பித்தனைலா!

க்ஞசிக்லான்று ய்ரிக்லான்று
 நிகழத்துகின்்ற புவிமீது
ேஞசமின்றி ஒன்றிடனயை
 ேலியுறுத்தும் பித்தனைலா!

பண்பிழநது பலாடேைடர 
 பதரலா்ககும் ஆணு்கில
கபண்டையிடனத் கதய்ேகைன்று 
 யபசேநத பித்தனைலா!

கபலாதுப்பணத்டதச் சூட்றைலாடி
 யபலாய்ப்பது்ககும் சூதரிய்
புதுை்ரச்சி கசலாலேதன்றி
 யபலா்ககிழநத பித்தனைலா!

கவிடதைணம் நுகரலாத 
 கழுகுகளின் ைத்தியிய் 
புவிசி்ற்ககப் பலாட்கைழுதும் 
 புத்து்கப் பித்தனைலா!

ைலாரபலாட்டு்க யகட்ைலாலும்
 எதிரப்பலாட்டுப் பலாைலாைல
ஊரபலாட்டை்க ககடுப்யபலாரில
 ஒதுங்கிநிற்கும் பித்தனைலா!

பதவி்கயக ேலாய்பி்ள்ககும்
 பச்யசலாநதி்க கூட்ைத்தில
உதவி்கயக முன்நிற்கும்
 ஒருகபரிை பித்தனைலா!

அழு்ககலாறு ககலாண்டி்ங்கும்
 ஆடைகளின் கூட்ைத்தில
இழு்ககலாறு ைலாற்றுதற்யக 
 எண்ணிேநத பித்தனைலா!
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கதளளுதமிழ நீதிகை்லாம்
 யதய்கின்்ற கூட்ைத்தில
ேளளுேடன ேலாழடே்கக
 ேநதேன்்லான் பித்தனைலா!
 

   (கவிவாணர் ஐ.உலகநாதன்)

(i) இ்ககவிடதயில கலாணப்படும் ஓன�நயங்கள் மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. (10 புளளி)

(ii) (ii) இ்ககவிடத ேழி நீ கபற்்ற படிப்பினை மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. (10 புளளி)

[20 புளளி]
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பிரிவு இரண்டு : நகாடகம்

12. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில கம்பரின் ்கவித்துவத்னதயும் 
தனித்துவத்னதயும் வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

அல்லது

13. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் துனணக்்கருப்பபாருள்்கனை வி்ள்ககி 
எழுதுக. [20 புளளி]

பிரிவு மூன்று : நகாவல

14. (i) அகலவி்ள்ககு ்லாேலில சலாநதலிங்கத்தின் பண்புநலன்்கனை வி்ள்ககி 
எழுதுக.

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் இடப்பின்ைணி மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. 

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]

அல்லது

15. (i) அகலவி்ள்ககு ்லாேலில கைற்கண்ணியின் பண்புநலன்்கனை வி்ள்ககி 
எழுதுக.

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் உததிமுதறே மூன்்றடன விேரித்து எழுதுக.

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]
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(எல்லா விடைகளும் பலாைப் பகுதிடை ஒட்டியை அடைதல யேண்டும்.)

பாகம் - ஒன்று
கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளில உள்ள எல்லா வினலா்ககளு்ககும் விடைைளி்ககவும்.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

ககா்லங்கள் ்பயிற்றிடும் ஆககலகள் பலாரத்துயை
 கருத்தினில ைலாற்்றங்கள கசய்ேதுேலா? – பலகிை
யகலா்ங்கள யபலாலும்வீண் ககலாளடககைன் பிடியினில
 குறுகியை யைலும்்லாம் உய்ேதுேலா?

்லா்டி முன்கசல் ஏழடி பின்தளளும்
 ்டையிைல பயிரப்பது உ்கடிைலா? – இலட்
கலா்டிச் சுேடிகள கலாட்டிடும் கண்ககதில
 க்ங்குதல தலான்என்றும்  நிட்ைடிைலா?

(தமிழமணி எல்கலான்)

1. இ்ககவிடத்க கண்ணிகள இைம்கபற்றுள்ள கவிடதயின் பாடுபபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

2. இ்ககவிடத்க கண்ணிகளில கலாணப்படும் ஓன�நயங்கள் இரண்ைடன எழுதுக (4 புளளி)

3. (i) ககா்லங்கள் ்பயிற்றிடும் ஆககலகள் என்பதன் பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

்லா்டி முன்கசல் ஏழடி பின்தளளும்
 ்டையிைல பயிரப்பது உ்கடிைலா? – இலட்
கலா்டிச் சுேடிகள கலாட்டிடும் கண்ககதில
 க்ங்குதல தலான்என்றும் நிட்ைடிைலா?

(ii) ேலாழ்கடகயில ஏற்படும் துன்பங்கட்ள எவேலாறு ஏற்று்கககலாள்ள யேண்டும்?
(2 புளளி)

[10 புளளி]
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பிரிவு இரண்டு : நகாடகம்

4. கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைக ஆசிரிைர தமிழாக்்கம் கசய்த நூல ஒன்்றடன்க    
குறிப்பிடுக. 

(2 புளளி)

5. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில ்கம்பர உயிரதுைநத இடத்னதக் 
குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் படிப்பினை ஒன்்றடன எழுதுக. (2 புளளி)

6. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

கம்பர : இவே்ளவு ய்ரமும் படித்து்க ககலாண்ைலா இருநதீரகள? என்ன புத்தகம்?

சிங்கன் : கம்ப ரலாைலாைணம்

கம்பர : [சிரித்து] அப்படிைலா? ்ன்்றலாக இரு்ககி்றதலா?

சிங்கன் : ஐைலா, ்லான் கலவிைறிவில்லாதேன். ஏயதலா என்ககுத் கதரிநதேடரயில ்லானலாகப் 
படித்து ைகிழநது ககலாளளுயேன். ஒவகேலாரு பலாட்டும் என்டனயை 
்பரவெப்படுததுகிறேது. கலவிைலான்கள படித்தலால, எப்படிகைல்லாம் ஆனநதம் 
அடைேலாரகய்ளலா? தலாங்களும் கம்பரலாைலாைணத்டதப் பற்றி யகளவிப் 
பட்டிருப்பீரகய்ள? 

கம்பர : ஐைலா, தங்களு்ககுத் கதலாழில ்ன்்றலாக ்ை்ககி்றதலா?

சிங்கன் : கம்பர கிருடபயில கதலாழில ்ன்்றலாகயே ்ைநது ேருகி்றது. ்லானும் என்            
குடும்பமும் கசௌ்ககிைைலாகயே இரு்ககிய்றலாம்.

(அஙகம் 3, காட்சி 1, பககம் 200)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் சிங்கனின் பண்புநலன்்கள் இரண்ைடன்க 
குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் இடப்பின்ைணினய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) ்பரவெப்படுததுகிறேது என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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பிரிவு இரண்டு : நகாவல

7. அகலவி்ள்ககு ்லாேல ஆசிரிைரின் ப்காள்ன்கனயக் குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

8. (i) அகலவி்ள்ககு ்லாேலில சநதிரன் ைனைநது வாழ்நத இைத்டத்க 
குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) அகலவி்ள்ககு ்லாேலின் உத்திமுனை ஒன்்றடன்க குறிப்பிடுக. (2 புளளி)

9. கீழ்ககலாணும் கூற்ட்ற ேலாசித்துத் கதலாைரநது ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

 ஒரு ் லாள அேள உணவு பரிைலா்ற ேநதயபலாது, அேளுடைை கலாலகட்ளப் பலாரத்தபடியை 
இருநயதன்.

“என்ன, சினிைலா ்ட்சத்திரங்களில நிடனப்பலா?” என்்றலாள.

“ஆ ஆ! அநத பைத்தில பலாரத்த ்டிடக உன்டனப்யபலால ்ைநது ேரும்யபலாது ஆ ஆ!என்ன 
அழகு என்ன ஒய்ைலாரம்! அநத்க கலாலகட்ளயை பலாரத்து்க ககலாண்டிரு்கக்லாம் யபலால இருநதது. 
ஒரு யரலாசலாப்பூடே ஒய்ைலாரைலாகப் பறித்து அேள தன் தட்யில சூட்டி்கககலாண்ையபலாது 
அநத்க டகடை எடுத்தயத ஒரு கட்! அநத விரலகளில ேட்ளவு க்ளிவு அைைலா! பூடேத் 
தட்யில சூடி்கககலாண்யை அேள திரும்பிப் பலாரத்த பலாரடே! அட்ைலா! உயியர ககலாளட்ள 
யபலாகி்றலாற்யபலால இருநதது!” என்ய்றன்.

“அய்ைய்யைலா! ேரேர ஆபத்தலாக ேநது முடியும்யபலால இரு்ககி்றயத! உங்களு்ககு ்டிடகப் 
டபத்திையை பிடித்திவிடும் யபலால இரு்ககி்றயத! என்ன இப்படிக சகட்டுவிட்டீரக்்ள! 
இனியைல தைவுகசய்து சினிைலாவு்கயக யபலாக யேண்ைலா. ்லானும் யபலாகப் யபலாேதிலட். 
அடி்ககடி சினிைலா பலாரத்தலால குடும்ப ஆண்கள ககட்டுப் யபலாேலாரகளயபலால இரு்ககி்றயத” 
என்்றலாள.
அேள இடதச் கசலாலேலா்ளலா என்றுதலான் கலாத்திருநயதன்.

(அத்தியாயம் 23, பககம் 321)
(பாரி நிலலயம், பதிப்பு 2015)

(i) இச்சூழலில கேளிப்படும் கைற்கண்ணியின் பண்புநலன்்கள் 
இரண்ைடன்க குறிப்பிடுக.

(2 புளளி)

(ii) இச்சூழலில கலாணப்படும் இடப்பின்ைணினய எழுதுக. (2 புளளி)

(iii) இப்படிக சகட்டுவிட்டீரக்்ள! என்பதன் சூழலு்கயகற்்ற பபாருள் ைலாது? (2 புளளி)

(iv) இச்சூழலு்ககலான ்காரணம் ைலாது? (3 புளளி)

[15 புளளி]
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பாகம் - இரண்டு

கீழ்ககலாணும் மூன்று பிரிவுகளுள ஒவகேலாரு பிரிவிலிருநதும் ஒரு கட்டுடரைலாக மூன்று கட்டுடரகள 
எழுதுக.

பிரிவு ஒன்று : கவிதை

விண்மீன்

சின்னச் சின்ன அகலவி்ள்ககு – கண்
 சிமிட்டி அடழ்ககும் கபலான்வி்ள்ககு
எண்ணில அைங்கலாப் ப்யகலாடி! – அடே
 எண்கணய் இல்லா மின்வி்ள்ககு!

திரியும் க்மும் இல்லாைல- சுைர
 எரியும் விநடதத் திருவி்ள்ககு!
முட்றைலாய் அேற்றில ஒளியைற்றும் – பணி
 புரியும் கதிரும் கபருவி்ள்ககு!

ேலான்க கு்ளத்தின் மீன்கக்ளனப் – கபைர
 டேத்தலார முன்யனலார அழகலாக!
ேலானத் திடரயின் கபலாத்தக்னச் – சி்ர
 ேடரநதலார அறிைலாத் தனைலாக!

அளளி முடித்த கூநதலிடன – ைதி
 அழகி அவிழத்தலாள! விரிநதிையே!
புலலி்க கிைநத அரும்புை்ர – உைன்
 கபலா்கபலா் கேன்ய்ற இட்றநதனயே!

யகலா்ம் யபலாைப் புளளிடேத்தலாள – ஒரு
 யகலாடத ேலான முற்்றத்தில!
ஆ்ளன் அன்பலாய் அடழத்திையே – அேள
 அ்ககணம் விட்ைலாள திட்ைத்திடன

விண்டண ஆளும் யபரரசன் – ஒளிர
 கபலான்டன்க குவித்துப் புரநதனயன!
என்ன நிடனத்யதலா ஒரு்லாளில – அேன்
 எட்டி உடதத்தலான் இட்றநதிையே!

நி்வுப் கபண்ணின் பி்றநதவிழலா! – உைர
 நீளேலா கனங்கும் ககலாண்ைலாட்ைம்!
குடழகள அணிநத கபண்கக்ளல்லாம் – அேண்
 கும்மி அடி்ககும் மின்யனலாட்ைம்!

   (வணணக கவிஞர் கரு.திருவரசு)

10 யைற்கலாணும் கவிடதயின் பதரிநினலக் ்கருத்து்கனை வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

அல்லது
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11 கீழ்ககலாணும் கவிடதடை ேலாசித்துப் பின்ேரும் வினலா்ககளு்ககு விடை எழுதுக.

ைகாய்

வித்தலாய் ைடியில டேத்தலாய்; ைலாதம்
பத்தலாய்ச் சுைநகதடனப் கபற்க்றடுத்தலாய்!
முத்தலாய் முலட்்க ககலாத்தலாய்்க ககலாஞசி
கைலாத்தலாய்; ்ல் யபர்கககலாடுத்தலாய்!
சத்தலாய் உணடேச் சடைத்தலாய்; பிளட்ள
சைரத்தலாய் உண்ணச் கசய்வித்தலாய்!
பித்தலாய்்க கிைநது கபரிதலாய் அன்டபப்
கபய்தலாய்; நீதலான் கதய்ேத் தலாய்!

குழநதலாய்! என்ய்ற அடழத்தலாய்; உள்ளங்
குளிரநதலாய்; எடனநீ அரேடணத் தலாய்!
குடழநதலாய்; பலாசம் கபலாழிநதலாய், யதனில
குடழத்தலாய் கசலாலட் நீ கைலாழிநதலாய்!
விட்ளநதலாய் ை்ரலாய் விரிநதலாய் ைணைலாய்
விடிநதலாய் எநதன் பகற் கபலாழுதலாய்!
ேழிநதலாய் புன்லாய் ே்ளரத்தலாய் பயிடர
ேலாழநதலாய் என்கககன ்லாளமுழு தலாய்!

்டனநதலாய் ைடழயில கலாய்நதலாய் கேயிலில
்ைநதலாய்; குடும்பத் யதரிழுத் தலாய்!
முடனநதலாய் பணியில சலித்தலாயிலட்;
துணிநதலாய் எதற்கும் யதலாள ககலாடுத்தலாய்!
தனதலாய் எடதயும் நிடனத்தலாயிலட்;
எனதலாய் எண்ணி நீ யசமித்தலாய்!
சினநதலாயிலட் கசய்பிடழ கபலாறுத்தலாய்;
சிரித்தலாய், நீதலான் பூமித்தலாய்!

ைருநதலாய் ய்லாயில விருநதலாய்ப் பசியில
இருநதலாய்; நீகைடன ேலாழவித்தலாய்!
ை்றநதலாய் உன்டன; நிடனநதலாய் என்டன
அருநதலாய்ப் பண்டப அறிவித் தலாய்!
ேருநதலாய் ்லாளும் கைலிநதலாய் யைனி
உடழத்தலாய் இரவில துயில நீத்தலாய்!
புரிநதலாய் விடனகள முடித்தலாய் கைடன;
படுத்தலாய்; ஒரு்லாள உயிர நீத்தலாய்!

ைட்றநதலாய் ைண்ணில ைடிநதலாய் எனினும்
நிட்றநதலாய் க்ஞசில நீ நிட்த்தலாய்!
பிரிநதலாய் விண்ணில ப்றநதலாய் எனினும்
படிநதலாய் கண்ணில நீரமுத் தலாய்!
இ்றநதலால ்லானும் பி்றநதலால மீண்டும்

இைநதலா! உநதன் ைடி யைய்!
இருநதலால உநதன் ைகனலா யிரு்ககும்
ேரநதலான் யேண்டும் புவியைய்!
 

   (வாலிபககவிஞர் வாலி)
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D D

SET 4
SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK

(i) இ்ககவிடதயில கலாணப்படும் அணி நயங்கள் மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. (10 புளளி)

(ii) இ்ககவிடத ேழி நீ கபற்்ற தாக்்கம் மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக. (10 புளளி)

[20 புளளி]
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D D

SET 4
SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK

பிரிவு மூன்று : நகாவல

14. அகலவி்ள்ககு ்லாேலில கபண் கடதப்பலாத்திரங்கள மூ்ம் கிடை்ககப்கபறும் 
படிப்பினை்கனை வி்ள்ககி எழுதுக. [20 புளளி]

அல்லது

15. யே்ய்ைன் இன்ட்றை இனைஞர்களுக்கு வழி்காடடி. இ்ககூற்ட்ற வி்ள்ககி 
எழுதுக. [20 புளளி]

பிரிவு இரண்டு : நகாடகம்

12. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில குணவீரப்பண்டிதரின் பண்புநலன்்கள் 
மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக.

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில கம்பரின் நாசடாடி வாழ்க்ன்க �ம்பவங்கள் 
மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக.

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]

அல்லது

13. (i) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தில கு்யசகரப் பலாண்டிைனின் பண்புநலன்்கள்   
மூன்்றடன வி்ள்ககி எழுதுக.

(ii) கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகத்தின் உத்திமுனை்கள் மூன்்றடன வி்ள்ககி 
எழுதுக.

(10 புளளி)

(10 புளளி)

[20 புளளி]
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D D

SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK
SKEMA - SET 1

்பகாகம் 1 - பிரிவு 1 (கவிதை)

1 தன்னிட் வி்ள்ககம் (2 புளளி)

2 ஓசைநயம்

எதுசை : 
அழு்ககலாறு – இழு்ககலாறு           
கதளளுதமிழ – ேளளுேடன 

ம�ோசை :  
அழு்ககலாறு – ஆடைகளின்          
இழு்ககலாறு – எண்ணிேநத         
கதளளுதமிழ – யதய்கின்்ற          
ேளளுேடன – ேநதேன்்லான்

ைந்தம் :  
அழு்ககலாறு – இழு்ககலாறு 

அணிநயம் 

உருவை அணி : 
“எண்ணிேநத பித்தனைலா”                  
“ஆடைகளின் கூட்ைத்தில”

திரிபு அணி : 
அழு்ககலாறு – இழு்ககலாறு 

பினவருநிசை அணி : 
“எண்ணிேநத பித்தனைலா.... 
 ேநதேன்்லான் பித்தனைலா”   

அஙை்த முரண் அணி :
 “ேளளுேடன ேலாழடே்கக             
  ேநதேன்்லான் பித்தனைலா”

்தனச� நவிற்சி அணி : 
“கதளளுதமிழ நீதிகைல்லாம்
 யதய்கின்்ற கூட்ைத்தில”

சைோலநயம் 
• ஆடைகளின் கூட்ைத்தில 
• யதய்கின்்ற கூட்ைத்தில 
• ேளளுேடன ேலாழடே்கக 

ச�ோருளநயம் 
சமூகத்தில ப் குட்றபலாடுகள இரு்ககி்றன. சமூகத்தில சீரயகடுகட்ளச் சுட்டி்ககலாட்ை 
கவிஞர தனது ய்ரைட்ற கசைலபலாட்டிடனத் தலாழத்தி ைதிப்பிடுகி்றலார கவிஞர. 

(4 புளளி)

3 i) சீரயகடுகட்ள்க கட்ளை 
   
ii) திருேளளுேர ேகுத்தளித்த ேலாழவிைல சிநதடனகட்ளச் சமுதலாைத்தில 

நிட்கப்றச் கசய்ை முைற்சி்ககி்றலார 

(2 புளளி)

(2 புளளி)

விதடப்பட்டி - ்பயிற்றி 1
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D D

SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK
SKEMA - SET 1

்பகாகம் 1 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

4. - தமிழ்லாடு அரசின் பரிசு
- சலாகித்திை அகலாதமி

(2 புளளி)

5. (i) - கு்யசகர பலாண்டிைன்
- பரலா்ககிரைபலாகு
- யேங்கி ்லாட்டு ைன்னன்
- கதலுங்கு யசலாழரகள
- கலாகதீை ைன்னன்

(2 புளளி)

5. (ii) ஆளமவோர் ைமு்தோயம்
- அரசர, அரசி
- அடைச்சர
- கலாே்ரகள
- அரண்ைடன பணிை்ளரகள
- அரசடேப் பு்ேரகள
- ஒற்்றன்

ஆளப�டுமவோர் ைமு்தோயம்
- குடிை்ககள
- பு்ேரகள 
- உழேரகள / யே்ளலா்ளர
- அநதணர
- ் ைன்க கட்ஞரகள

(2 புளளி)

6 (i) - புகடழ விரும்பதலாேர / புகடழத் யதடிப் யபலாகலாதேர.
- அரண்ைடன ேலாழ்கடகயில ஈர்ககப்பைலாதேர / ஈடுபலாடு கலாட்ைலாதேர.
- உழேரகளின் மீது தனிைதிப்பும் ைரிைலாடதயும் உள்ளேர
- தன்ககுத் துடணநின்று கலாத்தேரகட்ள விட்டுப்யபலாக எண்ணலாதேர.

(2 புளளி)

6 (ii) - சடைைப்பேள்ளலின் வீடு (2 புளளி)

6 (iii) - குணவீரப் பண்டிதர அடழத்த ய்லா்ககத்டத அறிநத கம்பர, தலாயன ைன்னன் 
குய்லாத்துங்கச் யசலாழனிைம் கசன்று அரசடேயில ேலாய்ப்பு ேழங்குைலாறு யகட்க 
விருப்பம் ககலாள்ளவிலட்.

(2 புளளி)

6 (iv) - கம்பர ஏர எழுபது நூட்ச் சடைைப்பேள்ளல வீட்டில அரங்யகற்்றம் கசய்கி்றலார. 
- கம்பரின் கவிப்பு்டை அடனேரலாலும் பலாரலாட்ைப்படுகி்றது.
- இதனலால, கம்படரச் யசலாழ ைன்னனின் அடே்ககு அடழத்துச் கசல் விரும்புேதலாக்க 
குணவீரப் பண்டிதர கூறுகி்றலார.

- அதடனச் சிறிதும் விரும்பலாத கம்பர, தன் பலாட்டை விரும்பினலால யசலாழயன தன்டன 
்லாடி சடைப்பேள்ளல வீட்டிற்கு ேரட்டும் என்று கூறுகி்றலார.

(3 புளளி)
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SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK
SKEMA - SET 1

்பகாகம் 1 - பிரிவு 3 (நகாவல)

7 - கலவித்துட்ற 
- அரசுத்துட்ற 
- தமிழ இ்்ககிைத்துட்ற

(2 புளளி)

8 (i) - ைணியைகட் (2 புளளி)

8 (ii) - ் ட்டபப் யபலாற்்ற யேண்டும்
- கலவிச் கசலேத்டதப் கப்ற முைற்சி்கக யேண்டும்
- கபண்டைடை ைதித்துப் யபலாற்்ற யேண்டும்
- அ்றநூலகட்ள ேலாசி்ககும் பழ்ககம் யேண்டும்
- ேலாழ்கடகப் பைணத்டதத் கதலாைர தன்னம்பி்கடகடை ே்ளரத்து்க ககலாள்ள யேண்டும்
- ேலாழ்கடகப் யபலாரலாட்ைத்டதத் துணிவுைன் எதிரககலாள்ள யேண்டும்
- மூை ்ம்பி்கடகடை விட்கைலாழி்கக யேண்டும்
- ஆைம்பரமில்லாைல எளிை ேலாழ்கடக ேலாழ யேண்டும்
- உணரச்சிடை்க கட்டுப்படுத்தி ேலாழ யேண்டும்
- ேலாழ்கடகயில ககலாளடக ேகுத்து ேலாழ யேண்டும்
- குடும்ப உறுப்பினரகளிைம் அன்பு கலாட்ை யேண்டும்
- ஆண்கபண் இரு பலா்ரும் தூய்டைைலான எண்ணத்யதலாடு பழக யேண்டும்
- கதலாண்டு ைனப்பலான்டைடை ே்ளரத்து்க ககலாள்ள யேண்டும்
- ேலாழ்கடகயில கபலாறுடை, விட்டு்க ககலாடுத்தல,சகிப்புத்தன்டை யேண்டும்

(2 புளளி)

9 (i) - பி்றர ்்த்தில அ்ககட்றயுள்ளேர.
- கலவி்ககு மு்ககிைத்துேம் ககலாடுப்பேர.
- எநத முடிடேயும் கபலாறுடைைலாக எடு்கக யேண்டும் என எண்ணம் உள்ளேர.

(2 புளளி)

9 (ii) - உடரைலாைல உத்தி (2 புளளி)

9 (iii) - கலவியில சி்றநது வி்ளங்கும் சநதிரடன யைற்கலவிடைத் கதலாைர அேனுடைை 
தநடத ைறு்ககி்றலார.

(2 புளளி)

9 (iv) - ்கரத்துப் பழ்ககத்தலால தன் தம்பி ககட்டுச் சீரழிநது யபலானதலால சநதிரடன 
எட்ைலாம் ேகுப்யபலாடு நிறுத்திை அேனுடைை தநடத சலாைண்ணலா எண்ணம் 
ககலாண்ைலார.

- சநதிரனின் தி்றடைடை ய்ரிய் யசலாதித்து விைநத கலவி அதிகலாரி (இன்்ஸகப்கைர), 
அேனுடைை யைற்படிப்டபப் பற்றி தட்டைைலாசிரிைரிைம் யகட்கி்றலார

- தட்டைைலாசிரிைர மூ்ம் சலாைண்ணலாவின் ைனநிட்டை அறிநத இன்்ஸகப்கைர 
மீண்டும் விைநது சநதிரடன யைற்படிப்புப் படி்கக டே்கக சலாைலாண்ணலாவிைம் யபச 
முடிகேடு்ககி்றலார. 

(3 புளளி)
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D D

SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK
SKEMA - SET 1

்பகாகம் 2 - பிரிவு 1 (கவிதை)

10 முன்னுதர    
- கவிஞர – ்லாை்ககல இரலாைலிங்கம் பிளட்ள
- தட்ப்பு – ைலாணேர்ககு
- பலாடுகபலாருள – ைலாணேர்ககு 
- டைை்ககரு – ்ன்ைலாணலா்ககரின் இைலபுகள
     
ைண்ணி 1  
- ஆசிரிைடர ்ைது தநடத்ககு நிகரலாகப் யபலாற்்ற யேண்டும்.
- ஆசிரிைர கூறும் அறிவுடரகளு்ககுச் கசவிசலாய்்கக யேண்டும். 
- தங்கள கருத்துகட்ள ஆசிரிைரிைத்தில தைங்கலாைல கூ்ற யேண்டும்.
- தேறு என ஆசிரிைர சுட்டி்ககலாட்டும் கபலாழுது அதடன ைறு்ககலாைல ஏற்று்க ககலாள்ள 
யேண்டும்.

- குற்்றைலான கசலாற்கட்ள ஒருகபலாழுதும் ஆசிரிைரிைத்தில கூ்ற்ககூைலாது.
- இத்தடகை க்றிகட்ள்க கடைப்பிடிப்பேயன ்லேலாழவு ேலாழத் தகுதியுடைைேனலாக்க 
கருதப்படுேலான்.

ைண்ணி 2   
- ஆசிரிைரிைத்தில ைரிைலாடத இல்லாத கலாரணத்தினலால இன்று பளளிகளில குற்்றச் 
கசைலகள தட்த்தூ்ககியுள்ளன.

- கலவி கற்றுத்தரும் ஆசிரிைடரத் தலா்ககிப் யபசுேயதலாடு தன்கககன உரிடை உள்ளது 
என்்ற நிடனப்பில ைலாணேரகள கசைலபடுேது தேறு. 

- ைலாணேரகள கலவி கற்பதில முழு கேனத்டதச் கசலுத்தலாைல ஆசிரிைடர எதிரத்து 
உரிடை்ககுரல எழுப்ப முைலுகின்்றனர.

- இதன் கலாரணைலாகப் பளளிகள சி்றப்பலான கலவிச் யசடேடை ேழங்குேதில தடை 
ஏற்படுகின்்றது.

ைண்ணி 3 
- ைலாணேரகள சுை ஒழு்ககத்திற்கு மு்ககிைத்துேம் ககலாடு்கக யேண்டும்
- இவவு்கில யைன்டை நிட்டை அடைநத உைரநயதலாரகள ப்ரும் ஒழு்கக 
க்றியைலாடு ேலாழநதேரகய்ள ஆேர

- ் லக்லாழு்ககத்டத உறுதிைலாக்க கடைப்பிடித்து ேலாழபேரகளு்ககுத் துன்பம் 
தற்கலாலிகயை; அேரகளின் ேலாழவில இன்பம் நிட்த்து நிற்கும். 

- இதடன ைலாணேரகள ்ன்குணரநது ஒழு்ககத்டத உயிரு்ககு நிகரலாகப் யபலாற்றி ேலாழ 
யேண்டும்.

ைண்ணி 4   
- கபற்ய்றலாரகள ேறுடைைலான நிட்யில ேலாழநதலாலும் தங்க்ளது பிளட்ளகள கலவியில 
சி்றப்பலான நிட்டை அடைை யேண்டும் என்்ற ஆடசைலால தன்ன்ம் கருதலாைல 
அரும்பலாடுபட்டு உடழ்ககின்்றனர.

- கலவித் யதடே்ககலாகப் கபற்ய்றலார அனுப்பும் பணத்டதப் பிளட்ளகள ்கர ஆைம்பர 
ேலாழ்கடகயில சீரழி்கக்க கூைலாது. 

- ைலாணேரகள தங்கள ைனத்டத்க கட்டுப்படுத்தி கலவியிய்யை முழு கேனத்டதச் 
கசலுத்த யேண்டுேது அேசிைம்.

முடிவுசர   
- ஏற்புடைை முடிவுடர

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

முடிவு 
(2 புளளி)

கைலாழி
(1 புளளி)
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11(i) உருவை அணி 
- “தங்கைகன் ஒளிைலாலும்”
 (சூரிைன் தங்கைகனலாக உருேகம்)

- “கங்டகைேள அரு்ளலாலும்”
 (நீர கங்டகைலாக உருேகம்)

- “ரப்பரஎனும் ைங்டக”
 (ரப்பர ைங்டகைலாக உருேகம்)

- “தங்கைரச் கசலேங்கள கசலாட்ை ஈநது”
 (ரப்பர ைரம் தங்க ைரைலாக உருேகம்)

- “கசங்குருதி நீரலா்ககி” 
 (இரத்தடத விைரடேைலாகவும்)

- “கசம்புைட் உரைலா்ககி”
 (உைட் உரைலாகவும்) 

உவச� அணி 
- “எங்கிருநயதலா தமிழடனப்யபலா லிங்ககழுநது”
 (
- “தங்கமுடி ைணிடேத்தல யபலாலநிடரயில”
 (தங்கத்தி்லான முடியில/ கிரீைத்தில ைணிகட்ள அடு்ககுேது யபலான்று)

- “சங்குநி்றப் பலால கபலாழியும்” 
 (சங்டகப் யபலான்று கேளட்ள நி்றத்தி்லான பலால)

- “தங்கைடை முடித்துவிட்டுத்..... சலாய்தல யபலா்” 
 (ரப்பர பலாட்்க ககலாடுத்து முடித்து ைண்ணில சலாய்தல யபலா்) 

• ஏதாவது மூன்று கருத்துகள எழுதிைால் கபாதும்

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி

11(ii) ்தோகைம் 1  
- என் முன்யனலாரகள உடழ்ககச் சட்ள்ககலாதேரகள என்று அறிடகயில என்ககுள 
கபருடை யைலிடுகி்றது

்தோகைம் 2   
- உடழத்தும் முன்யன்ற முடிைலாத ்ம் தமிழினத்டத எண்ணுடகயில என்ககுள ேருத்தம் 
உண்ைலாகி்றது

்தோகைம் 3   
- இனப்கபருடைடை நிட்்லாட்ை யேண்டுகைன்கின்்ற உத்யேக உணரவு என்னுள 
எழும்பியுள்ளது.

• ஏற்புலைய பிற விலைகள

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி
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்பகாகம் 2 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

12 முன்னுடர  
- பலயேறு தரைலான இ்்ககிைங்கட்ளப் படைத்தேர, கு.அழகிரிசலாமி
- அேர கற்படனயில ை்ரநதது, கவிச்ச்ககரேரத்தி ்லாைகம்
- கருப்கபலாருள, கம்பரின் தனித்துேமும் கவித்துேமும்

ைருத்து 1  
உழேரகட்ளப் யபலாற்றுபேர

ைோனறு: 
- உழேரகட்ளயும் உழவுத் கதலாழிட்யும் யபலாற்றி ஏர எழுபது நூட் எழுதி சடைைப்ப 
ேல்லின் வீட்டில அரங்யகற்்றம் கசய்கி்றலார.

மநோகைம்: 
- ை்ககட்ள ேலாழவி்ககும் உழேரகட்ளயும் உழவுத்கதலாழிட்யும் யபலாற்்ற யேண்டும்

ைருத்து 2  
பதவி ஆடச இல்லாதேர

ைோனறு: 
- கம்பரின் கவிைலாற்்றலில கேரப்பட்ை குய்லாத்துங்கன் கம்படரத் தனது ஆ்ஸதலான         
கவிைலாக இரு்ககும்படி யேண்டுகி்றலான். அடத ைறு்ககி்றலார கம்பர.

மநோகைம்: 
- பதவி்ககு மு்ககிைத்துேம் ககலாடு்ககலாைல கைடை்ககு மு்ககிைத்துேம் ககலாடு்கக         
யேண்டும்.

ைருத்து 3  
துணிவு ைனப்பலான்டை ககலாண்ைேர

ைோனறு: 
- அரசடேயில ்லாட்டிைைலாடிை கபண்ணின் ்ைனத்டதப் பலாரலாட்டி கலாற்சி்ம்டபப் 
பரிசலாக்க ககலாடு்ககி்றலார.

- ஒட்ை்ககூத்தர அதடன இடித்துடர்ககி்றலார. கட்டைப் யபலாற்றும் உரிடை யசலாழ 
ச்ககரேரத்தி்ககு ைட்டும் இல்லாைல அடனேரு்ககும் உள்ளதலாக ைன்னர 
முன்னிட்யில கூறுகி்றலார.

மநோகைம்: 
- நிைலாைத்திற்கு்க குரல ககலாடு்கக யேண்டும்.

ைருத்து 4  
கசய்்ன்றி ை்றேலாதேர

ைோனறு: 
- கம்பர சடைைப்ப ேல்லின் ஆதரவினலால கலவி்க கற்றுப் கபரும் பு்ேரலாகினலார. 
யசலாழனின் அரண்ைடன்ககுச் கசன்று அரசடேப் பு்ேரலாக நிைைனம் கபற்றும் 
தன்டன உருேலா்ககிை சடைைப்பேள்ளட் ஒரு யபலாதும் ை்ற்ககவிலட்.

- அடி்ககடி திருகேண்கணய் ்லலூரு்ககுச் கசன்று கலாண்கி்றலார.
- தலான் இைற்றிை இரலாைைணத்தில சடைைப்படர்க குறிப்பிடுகி்றலார.

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

மநோகைம்: 
- ேலாழ்கடகயில ்ம்டை உைரத்திவிட்ைேடர ஒருயபலாதும் ை்ற்கக்க கூைலாது.
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ைருத்து 5  
ைரபுமீறிை பு்ேர

ைோனறு: 
- கவிபலாடும் ைரபு, அரசடே ைரபு, யபலார ைரபு யபலான்்றேற்ட்ற மீறி தை்ககு    
நிைலாைைலாகப் பட்ைடதச் கசய்ைத் துணிகி்றலார கம்பர

மநோகைம்: 
- கலா்த்திற்கு ஒவேலாத ைரபுகட்ளப் பின்பற்றுேடத விடுத்துப் பகுத்தறிவு           
சிநதடனயைலாடு கசைலபை யேண்டும்.

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

முடிவுசர   
- ஏற்புடைை விடிவுடர  

• ஏதாவது ஐநது கருத்துகள எழுதிைால் கபாதும்

முடிவு 
(2 புளளி)

13 முனனுசர : 
ஆசிரிைர – கு.அழகிரிசலாமி
்லாைகம் – கவிச்ச்ககரேரத்தி
கருப்கபலாருள – கம்பரின் கவித்துேமும் தனித்துேமும்

ைருத்து :
• கசய்ந்ன்றி ை்றேலாடை யேண்டும் (கம்பர)
• ் லாயை புகடழத் யதடிப் யபலாக்க கூைலாது  (கம்பர)
• சலான்ய்றலாடரப் யபலாற்்ற யேண்டும் (குய்லாத்துங்க யசலாழன்)
• யதலாலவிடை ஏற்கும் ைனநிட் யேண்டும் (ஒட்ை்ககூத்தர)
• துன்பத்தில உள்ளேரு்ககு உதே யேண்டும் (சடைைப்ப ேள்ளல ) 
• ஆணேம் ககலாள்ள கூைலாது (ஒட்ை்ககூத்தர)
• தகுதியில்லாடர நிரலாகரி்ககும் ய்ரடை யேண்டும் (குைலாரப்பு்ேர)
• தீர விசலாரித்து முடிகேடு்கக யேண்டும் (குய்லாத்துங்க யசலாழன்)
• உழவுத்கதலாழிட்ப் யபலாற்்ற யேண்டும் (கம்பர)

முடிவுசர : 
ஏற்புடைை முடிவுடர

(ஏகதனும் ஐநது / ஏற்புலைய விலைகள)

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

14 (i) • பி்றர ்்த்தில அன்பும் அ்ககட்றயும் 
- யே்ய்ைன், ைணியைகட்டைத் தனது குழநடதகள யபலால கேனித்து்க ககலாள்ளல, 
ய்லாய்ேலாய்ப்பட்ை யே்ய்ைடன இரவில கண்விழித்து்க கேனித்து்க ககலாள்ளல

• ைனவுறுதி
- கணேடன இழத்தல + தநடத ைரணம் + தம்பி தனி்ககுடித்தனம், தனிைரைலாக 
நின்்றலாலும் வீட்டு யேட் கசய்து தன்ைலானத்துைன் ேலாழ்கடகடைத் கதலாைருதல 

• கதலாண்டு ைனப்பலான்டை
- ைலாட் யேட்ளயில ைலாணேரகளு்ககு இ்ேசைலாகப் பலாைம் ்ைத்துதல

• ேலாசிப்புப் பழ்ககம் 
- ைகலாத்ைலா கலாநதி, வியேகலானநதர, திரு.வி.க. யபலான்்ற யபரறிஞரகளின் 
டகேண்ணத்தில உருேலான அ்றநூலகட்ள ேலாங்கிப் படித்துத்  தனது அறிடே 
ே்ளரத்து்க ககலாளளுதல

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1



35Ticket To Victory – Kesusasteraan Tamil

D D

SEKTOR PEMBELAJARAN JPN PERAK
SKEMA - SET 1

14(ii) ச்தோடகைம் : 
- சநதிரன் உைரகலவிடைத் கதலாைர ேலா்லாசலாப்யபட்டை்ககு ேருகி்றலான்; ய்ய்ைனு்ககும் 
சநதிரனு்ககும் ்ட்பு ை்ரகி்றது. 

உசைம் : 
- கதலாழுய்லாைலாளிைலான சநதிரடன்க கண்டு யே்ய்ைன் ைனம் க்ங்குகின்்றலான்.

முடிவு  :  
- ய்லாய் முற்றி சநதிரன் இ்ற்ககி்றலான். தன் ்ண்பனின் யேண்டுயகலாளு்ககு        
இணங்கி யே்ய்ைன் இறுதி்க கலாரிைங்கட்ள நிட்றயேற்றுகி்றலான்.

• ஏதாவது மூன்று கருத்துகள எழுதிைால் கபாதும்

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

15 (i) • நனறி �றவோ்தவள
- முரைனிைமிருநது தன்டன்க கலாப்பலாற்றிைதுைன் கணிதப் பலாைத்திலும் உதவி புரிநத 
சநதிரடன ை்ற்ககலாைல யே்ய்ைனிைம் உைரத்திப் யபசுதல 

• அன�ோைப �ழகு�வள
- சநதிரனுைன் பழ்ககம் ஏற்பட்ை பின் அேனுைன் அன்பலாகப் பழகுகி்றலாள. இதனலால 
சநதிரன் அே்ளது வீட்டு்ககு அடி்ககடி கசன்று ேருேதுைன் குடும்பத்தலாருைனும் 
க்ரு்ககைலான உ்றவு ஏற்படுகி்றது; கலாதல ககலாளகி்றலான்

• ச�ரிமயோரின அறிவுசரககுக ைட்டுப�டு�வள
- சநதிரனுைன் அ்ளேறிநது கதளிேலான சிநதடனயுைன் பழகுைலாறு தலாய் கூறிை 
அறிவுடர்ககு்க யகட்டு ்ைத்தல  

 
• குற்றவுணர்சசிககு ஆட்�டு�வள
- சநதிரன் ஒருதட்்ககலாதல யதலாலவிைலால கலலூரிடைவிட்டுத் தட்ைட்றேலானதற்கும் 
அேனது ேலாழ்கடக திடசைலாறிப் யபலானதற்கும் தலாயன கலாரணம் என்்ற 
குற்்றவுணரச்சி்ககு ஆ்ளலாகி்றலாள.   

• பிறர் நைத்தில அகைசற சைோண்டவள
- தட்ைட்றேலான சநதிரனின் நிட் என்னேலானது என யேட்ைடனச் சநதித்து 
விசலாரி்ககி்றலாள; அேனது ஏதலாேது ஆகியிரு்ககுயைலா என்க கேட் ககலாளகி்றலாள.

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

15 
(ii)

• ைகலாத்ைலா கலாநதி டகது கசய்ைப்பட்ைடத எதிரத்து கலலூரி ைலாணேரகள யபலாரலாட்ைம் 
• சநதிரன், யே்ய்ைனுைனலான ்ட்பில க்ரு்ககத்டத்க குட்றத்து்க ககலாளளுதல 
- யே்ய்ைன் ைனம் ேருநதுதல   

• கழிேடரயில நீர ஊற்்றலாத சநதிரனு்ககும் சலாநதலிங்கத்திற்கும் இடையை 
ேலாய்த்தகரலாறு   

• சநதிரன் கபண் யேைமிட்டு ்லாைகம் ்டித்துப் ப்ரது பலாரலாட்டைப் கபறுதல.  
• ைலா்னின் மூை்ம்பி்கடக – யே்ய்ைனு்ககும் ைலா்னு்ககுமிடையை தர்ககம் (ரஷியின் 
கபைடர எழுதுேது, யகலாயிலில அரச்சடன, சநதிரனின் அட்ற்ககு ைலாறுதல) 

• சநதிரனின் கலாதல யதலாலவி – யே்ய்ைன் சைலாதலானம் கூறுதல- கலலூரிடைவிட்டுத் 
தட்ைட்றேலாகுதல.

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1
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்பகாகம் 1 - பிரிவு 1 (கவிதை)

1  ்ன்ைலாணலா்ககரின் இைலபுகள (2 புளளி)

2 எதுசை : 
• ஆசலாடனத் – கூசலாைல
• ைலாசலான – ஆசலாரம்

ம�ோசை :
• ஆசலாடன – அேரகசலாலலும் 
• கூசலாைல – குற்்றமுண்யைல 
• ைலாசலான – ை்றநயதனும் 
• ஆசலாரம் – அ்றனறிநத

ைந்தம் : 
• ேணங்க – இணங்க 
• கூ்ற – ைலா்ற 
• ஆசலான் – யபசலான்

இசயபு :  
• யேண்டும் - யேண்டும்
 

(4 புளளி)

3 i) ஒழு்ககத்டத்க கடைப்பிடிப்பேன் 
   
ii) அதடன்க யகட்டுத் திருத்தி்க ககலாள்ள யேண்டும் 

(2 புளளி)

(2 புளளி)

விதடப்பட்டி - ்பயிற்றி 2

்பகாகம் 1 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

4. - சிறுகடதத் கதலாகுதிகள
- கலாேடிச் சிநது
- கம்பரலாைலாைணம்
- ் லாேல
- கைலாழிகபைரப்புகள
- ் லாைகம்

(2 புளளி)

5. (i) - பல்ேரலாைன் (2 புளளி)

5. (ii) - கம்பர சடைைப்பர ேள்ளலின் வீட்டில இரலாைலாைணம் இைற்றுதல; திருேரங்கத்தில 
இரலாைலாைணத்டத அரங்யகற்்றம் கசய்தல

(2 புளளி)

6 (i) - தலாழவு ைனப்பலான்டை ககலாண்ைேர.
- ைனவுறுதி இல்லாதேர.
- யதலாலவிடை ஏற்று்கககலாளளும் தன்டை இல்லாதேர.

(2 புளளி)

6 (ii) - இ்்ககிை ்டை (2 புளளி)

6 (iii) - கம்பரு்ககு்க கட்ைகளின் அருள பரிபூரணைலாக உள்ளது; அதனலாலதலான், கம்பரின் 
விருப்பப்படி கட்ைகள அேரு்ககு அருளபுரிகி்றலாள.

(2 புளளி)
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6 (iv) - துமி என்்ற கசலாலலின் சரச்டசயில, ‘துமி’ என்்ற கசலால ேழ்ககில உள்ளது என்பது 
நிரூபி்ககப்படுகி்றது.

- இதனலால, அேைலானமும் அதிரச்சியும் அடைநத ஒட்ை்ககூத்தர யேகைலாகச் 
கசலகி்றலார.

- கம்பரும் அேடரத் கதலாைரநது கூத்தரின் இல்த்திற்குச் கசலகி்றலார.
- அங்கு்க கூத்தர தலான் எழுதிை இரலாைலாைணச் சுேடிகட்ள்க கிழித்கதறிகி்றலார.
- கதடே உடைத்து நுடழயும் கம்பர எஞசியிருநத உத்தர கலாண்ைத்டத ைட்டும் 
மீட்கைடுகி்றலார.

(3 புளளி)

்பகாகம் 1 - பிரிவு 3 (நகாவல)

7 - திருயேங்கைம் (2 புளளி)

8 (i) - சநதிரன், சலாநதலிங்கம் (2 புளளி)

8 (ii) - கலவி ேலாழடே உைரத்தும்
- ் ல் ்ட்பு யபலாற்்றத்த்ககது
- உைரிை கபண்டை ைதி்ககத்த்ககது
- மூை்ம்பி்கடக ேலாழ்கடகடைச் சீரழி்ககும்
- ககலாளடக ேகுத்து ேலாழேயத சி்றப்பு
- குடும்ப உறுப்பினரிடையை குட்றவி்லா பலாசம்
- ஆண் கபண் உ்றவில கட்டுப்பலாடு யதடே
- அ்றநூலகள ேலாழடே க்றிப்படுத்தும்
- ஆைம்பரைற்்ற எளிடைைலான ேலாழ்கடக

(2 புளளி)

9 (i) - மூை்ம்பி்கடகடை கேறுப்பேன் 
- ய்ரேழியில உடழத்து ஊதிைம் கப்றயேண்டும் என எண்ணம் ககலாண்ைேன்
- கபலாது ்்த்துைன் ேலாழ யேண்டும் என உறுதியுள்ளேன்.

(2 புளளி)

9 (ii) - கலலூரி (2 புளளி)

9 (iii) - ைலா்ன் திருவு்ளச்சீட்டு, குதிடரப் பநடதைம், ்லாட்ைரி சீட்டுப் யபலான்்ற ேழிகளில 
பணம் கப்ற நிடனத்து ேலாழ்கடகயில சீரழிகி்றலான்.

(2 புளளி)

9 (iv) - திருவு்ளச் சீட்டு, குதிடரப் பநடதைம், ்லாட்ைரி சீட்டுப் யபலான்்றேற்றில 
யே்ய்ைனு்ககு  ்ம்பி்கடகயுள்ளதலா என ைலா்ன் யே்ய்ைனிைம் யகட்கி்றலான். 

- தன்ககு இேற்றில ்ம்பி்கடக இலட் என யே்ய்ைன் கூறுகி்றலான்
- கதய்ே ்ம்பி்கடக இருநதலால பணம் தலாயன ேநது யசரும் என்கி்றலான் யே்ய்ைன்.
- இடேைலாவும் குடிககடு்ககும் பலாழும் ்ம்பி்கடக என ைலா்னு்ககுப் புரிை டே்கக 
யே்ய்ைன் முைற்சி கசய்கி்றலான். 

- யே்ய்ைன் யபசி பைனிலட் என ைலா்ன் கூறுகி்றலான்.
 

(3 புளளி)
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்பகாகம் 2 - பிரிவு 1 (கவிதை)

10 முன்னுதர    
- கவிஞர – கவிச்சிட்டு யகலா.வி. ைணிதலாசன்
- தட்ப்பு – ேலாழநது கலாட்டுயேலாம்
- பலாடுகபலாருள – சமுதலாை முன்யனற்்றம்
- டைை்ககரு – கதலாழில ே்ளம் கபரு்ககித் து்ங்க ஊ்ககுவித்தல
     
ைண்ணி 1  
• ைய்சிைலா கதலாழிலதுட்ற ்லாைலாக உருைலாறுேதில மும்முரம் கலாட்டி ேருகி்றது
• ப் கதலாழில ேலாய்ப்புகட்ள ்ம்மினம் பைன்படுத்தி்க ககலாண்ைலால ேலாழ்கடகயில    
முன்யன்ற்லாம்

• உ்கப்யபலா்கடகப் புரிநது ககலாண்டு விழிப்புணரவுைன் கசைலபட்ைலால ்ன்டை 
கப்ற்லாம்

• அதற்கு ைலா்றலாக அ்ட்சிைப் யபலா்கயகலாடு ்லாம் இருநதலால ேலாழ்கடகயில பின்தங்கி 
விடுயேலாம்

ைண்ணி 2   
• ஆங்கிய்ைரலால கலாடுகட்ள அழி்கக ககலாண்டுேரப்பட்டு, ப் ரப்பர யதலாட்ைங்கட்ள 
உருேலா்ககி ்லாட்டின் கபலாரு்ளலாதலார ே்ளரச்சி்ககு வித்திட்ைேரகள ்ம் முன்யனலாரகள 
என்பது ேர்லாற்று உண்டைைலாகும்.

• பழம்கபருடைடை ைட்டும் யபசி்க ககலாண்டிருப்பதலால தற்கலா் நிட்யில ்ம் 
ேலாழ்கடகயில எநதகேலாரு பைனும் கிட்ைலாது.

• கேட்டிப்யபச்டச விட்டுவிட்டு ்லாமும் கதலாழிற்துட்றயில தைம் பதித்தலால இந்லாட்டில 
்லாமும் முன்யனறிை இனைலாக ேலாழ்லாம். 

ைண்ணி 3 
• ைய்சிைலாவில ப் இன ை்ககள ேலாழநதலாலும் ்ம் அரசலாங்கம் அடனேரு்ககுயை 
கபலாதுேலான நிட்யில ேசதிகட்ள ஏற்படுத்தி்க ககலாடுத்துள்ளது

• இதற்குச் சலான்்றலாக ்ம் ்லாட்டில பி்ற இன ை்ககள ேலாய்ப்புகட்ள ்ன்முட்றயில 
பைன்படுத்தி்க ககலாண்டு கசலேச் கசழிப்புைன் ே்ளைலாக ேலாழகின்்றனர

• ஆனலால, ்ம்மினயைலா முன்யன்ற முடிைலாைல தவி்ககி்றது 

ைண்ணி 4   
• பகுத்தறிவு சிநதடனயிலும் பண்பலாட்டு க்றியிலும் ்லாம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளு்ககு 
முன்னயை சி்றநயதலாங்கி இருநயதலாம்.

• அப்படிப்பட்ை ்ம்மினம் இன்று ைதிப்பிழநது முன்யனற்்றப் பலாடதயில கசல் 
முடிைலாைல திணறி்க ககலாண்டிருப்பதற்கு்க கலாரணம் உண்டு

• ேலாழவிைல கூறுகட்ள எடுத்துடர்ககும் திரு்ககு்றட்ள ்லாம் பு்றம் தளளிைதலாலதலான் 
இநநிட் ஏற்பட்ைது

முடிவுசர   
- ஏற்புடைை முடிவுடர

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

முடிவு 
(2 புளளி)

கைலாழி
(1 புளளி)
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11(i) ஓசைநயம்
 
எதுசை :
- சீரகளின் முதக்ழுத்தின் அ்ளவும் இரண்ைலாம் எழுத்தின் ஓடசயும் ஒன்றுேருதல 
• கலாரிருள – பலாரிடை
• ஊரிடன – யபரறி
• அறிஞரதம் - கசறிதரும் 
• குறுகிை – ்றுைண 
• ேலானிடை- ஊனிடை
• ஆன்ற் – யதனிதழ 
• சிறுகடத – அட்றதனில 
• கட்றயு்ளம் – நிட்றகபலாருள
• ஓவிைம் – கலாவிைம் 
• யைவிடும் – கூவுேலாய்  

ம�ோசை :
- சீரகளில, முதல எழுத்து ஓடசைலால ஒன்றி ேருதல 
• கலாரிருள – கதிகரலாளி
• பலாரிடைத் – பலாய்நதிடும்
• ஊரிடன – உ்கிடன
• யபரறி – பி்றநத 
• அறிஞரதம் – ஆழநீர
• கசறிதரும் – கசழித்திை 
• குறுகிை – குே்ைம் 
• ் றுைண – ்்ம் 
• ேலானிடை – ைலாைங்கள 
• ஊனிடை – உட்பு்றம் 
• ஆன்ற் – அற்புதம் 
• யதனிதழ – தித்தி்ககத்
• சிறுகடத – கபருைதி 
• அட்றதனில – அம்ப்த்
• கட்றயு்ளம் – கட்ளப்பிய் 
• நிட்றகபலாரு்ள – நீட்டிை 
• ஓவிைம் – உணரவிப்பலாய் 
• கலாவிைம் – க்க் 
• யைவிடும் – மின்னிடும் 
• கூவுேலாய் – ககலாட்டுேலாய் 
    
ைந்தம் :
- சீரகளின் எல்லா எழுத்தும் ஓடசைலால ஒன்றி ேருதல 
• ேலானிடை – ஊனிடை   
• கசய்ேலாய் - கபய்ேலாய்     
• ஓவிைம் – கலாவிைம் 
• தருேலாய் – கசலாலேலாய் 

இசயபு :
- சீரகளின் இறுதி அடச ஒன்றி ேருதல
 கூத்துத் – யசரத்துத் 
 கசய்ேலாய் – கபய்ேலாய் 

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி
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அணி நயம் 
உருவை அணி 
 (உேடைடைப் கபலாருளில ஏற்்றல)
• கலாரிருள அகம் – அறிைலாடை
• கதிகரலாளி – பத்திரிடக
• துயிலயேலார – கசை்லா்ககம் அற்்றேர
• எழுச்சி – பத்திரிடக, 
• கபண்யண – பத்திரிடக
• இதை ஓடை – எண்ணம்
• ஆழநீர – கருத்துகள
• கைலாண்டு – அச்யசற்றி
• கசழித்திை – யைன்டையு்ற
• ஊற்றி – ேழங்கி
• கபருைதி யூட்டும் தலாய்ள – பத்திரிடக
• நிட்றகபலாருள – பத்திரிடக
• யகலா்த் தலாய்ள – பத்திரிடக
• கூத்து – நிகழவு

திரிபு அணி  
 (சீரகளின் முதல எழுத்து ைட்டும் யேறுபட்டிரு்கக ைற்்ற எழுத்துகக்ளல்லாம் ஒன்றி 
ேருதல)

• ேலானிடை – ஊனிடை 
• ஓவிைம் – கலாவிைம்
• கசய்ேலாய் – கபய்ேலாய் 
 
பினவருநிசை அணி  
 (ேநத கசலால மீண்டும் ேருதல)
• “கசறிதரும் ை்ககள எண்ணம் கசழித்திை  ஊற்றி ஊற்றி்க”
• “்்ம் கலாணலார ஞலா்ம் கலாணலார” 

்தற்குறிபம�ற்ற அணி
 (அஃறிடணடை உைரதிடணப்யபலால தன் கருத்டத ஏற்றுதல)
• குே்ைம் ஓங்கச் கசய்ேலாய்
• தித்தி்ககத் தருேலாய் நித்தம்
• சிறுகடத ஒன்று கசலாலலி
• கபருைதி யூட்டும் தலாய்ள
• கட்றயு்ளம் தூய்டை கசய்ேலாய்
• கட்ளப்பிய் ஊ்ககம் கபய்ேலாய்
• ஓவிைம் தருேலாய்
• சிற்பம் உணரவிப்பலாய்
• கலாவிைம் தருேலாய்
• விகைம் கசலாலேலாய்
• அம்ப்த் திழுத்துப் யபலாட்டு

உவச� அணி  (ஒத்்தச்த ஒபபிடு்தல)
• யதனிதழ (யதன் யபலான்்றஇதழ)

்தனச� நவிற்சி அணி/ இயலபு நவிற்சி அணி  
(இைலபலான ேருணடன)
• ேலானிடை நிகழும் யகலாடி
                 ைலாைங்கள, ைலாநி ்த்தில
• ஊனிடை உயிரில ேலாழவின்
                 உட்பு்றம் கேளிப் பு்றத்யத
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சைோலநயம் : 
• கலாரிருள 
• துயிலயேலார
• இதை ஓடை 
• கசழித்திை 
(*பி்ற ஏற்புடைை விடைகள)   

ச�ோருளநயம் 
 
ச்தரிச�ோருள : 
உ்க விசைங்கள ப்ேற்ட்றத் கதரிநது ககலாள்ளவும் ைனித ேலாழவிைல கூறுகட்ள 
யைம்படுத்தவும் பத்திரிடக துடணப்புரிகி்றது 

புச்தச�ோருள : 
• பத்திரிடககள சமுதலாைத்திற்கு்க கைடை தே்றலாது பங்கலாற்்ற யேண்டும்
• பத்திரிடக ேலாசி்ககும் பழ்ககத்டத யைற்ககலாளளுதல அேசிைம் .

11(ii) ்தோகைம் 1  
• அறிைலாடைடைப் யபலா்ககுகின்்றது
• விழிப்புணரடே ஊட்டுகி்றது
• ஒற்றுடைடை ே்ளர்ககி்றது
• ை்ககளின் எண்ணங்கட்ள ே்ளைலா்ககுகி்றது
• குற்்றங்கட்ளத் தீரத்து உ்க யைன்டை்ககு வித்திடுகி்றது
• இைற்டக நிகழவுகட்ளத் கதளிவுறுத்துகி்றது
• உ்க ை்ககளின் அகம், பு்றம் சலாரநத ேலாழ்கடகடை வி்ள்ககுகி்றது
• ைனித ேலாழ்கடகயில அன்பின் யைன்டைடை உணரத்துகி்றது 
• சிறுகடதயின் மூ்ம் ை்ககளு்ககுப் படிப்பிடனகள ககலாடு்ககி்றது
• ை்ககள பலாரடே்ககுத் கதரிைலாைல இரகசிைைலாக நிகழும் குற்்றச் கசைலகட்ளப் 
கபலாதுப்பலாரடே்ககு்க ககலாண்டு ேநது விழிப்புணரடே்க கூட்டுகி்றது

• யசலாரநதிருப்பேரகளு்ககு ஊ்ககத்டத அளி்ககி்றது
• கட்கள ே்ளரச் கசய்கி்றது
• ை்ககள இ்்ககிை இன்பத்டதச் சுடே்கக கவிடதடை ேழங்குகி்றது
• ை்ககள இரசித்துச் சிரி்கக ்டகச்சுடேடை்க ககலாடு்ககி்றது
• கலாதல, வீரம் ஒட்டிை கசய்திகட்ளயும் யகலாரத்துத் தருகி்றது

• ஏற்புலைய பிற விலைகள

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி
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்பகாகம் 2 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

12 (i) • பிறசரப �ோரோட்டும் குணம் 
 கம்பர  பல்்ககு ைரிைலாடத  அரசடே  புகழுடர ேழங்குதல : 
இ்ளடையிய்யை பு்டை்ககு்க கிடைத்த யபறு

• அறிவுச சைருககு 
 கம்பரின் இரலாைைணப் பலாைல  ேலாதம் : ‘துமி’ தமிழில இலட்’  கம்படரவிை 
ேைதில மூத்தேர + தமிழககைங்கும் கசன்றிருத்தல

• ம்தோலவிசய ஏற்ைத் துணியோ்தவர்
 ‘துமி’ கசலால சி்ககல  ைலாறுயேைம் தரித்து ்கரே்ம்  தயிர கடையும் கபண் 
‘துமி’ ை்ககள யபச்சு ேழ்ககில உள்ளது நிரூபணம்  ைனமுடைதல  
இரலாைலாைணச் சுேடிகட்ள்க கிழித்கதறிதல  கைப்ரிைம் யதலாற்றுவிட்ைதலாகப் 
பு்ம்பல

• அரசு �ரபுைசளப ம�ோற்று�வர்
 ்லாட்டிை நிகழச்சி  கம்பர கலாற்சி்ம்பு பரிசளித்தல  இடித்துடரத்தல  
அரசனு்ககு ைட்டுயை உரிடை உண்டு

• ம�ோசர ஆ்தரிப�வர்
 யசலாழன் பலாண்டிைனு்கககதிரலான யபலாரில கேற்றி  ஒட்ை்ககூத்தர உ்லா பலாடுதல 
 கம்படரயும் பலாை யேண்டுதல  கம்பர ைறுப்பு  அரசனின் யபலார கேற்றிடைப் 
பலாடுேது பு்ேனின் கைடை

• நனறி �றவோ்தவர்
 சடைைப்ப ேள்ளலின் தநடதைலான புதுடே சங்கரன் தன்டன ஆதரித்து 
பு்ேரலா்ககிைடத்க குய்லாத்துங்க யசலாழனிைம் நிடனவுகூரதல 

• ்தகுதி இலைோ்தவசர நிரோைரிப�வர்
 குைலாரப்பு்ேர  இ்ட்சம் கலித்துட்றயகலாடே  கம்பரின் கு்த்டதச் துச்சைலாகப் 
யபசுதல  யபலாய்விை்க கூ்றல

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி

12(ii) • சடைைப்ப ேள்ளல வீடு 
• ஆதித்தர வீடு 
• குய்லாத்துங்க யசலாழனின் அரசடே 
• ் கர வீதி
• ஒட்ை்ககூத்தர வீடு 
• கலாட்டுேழி 
• திருேரங்கம் ரங்க்லாதர யகலாயில

ஒவகேலாரு இைப்பின்னணி்ககும் ஏற்்ற ்லாைகத்டதகைலாட்டிை கடதச் சம்பேங்கள 
இருத்தல யேண்டும். 

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி
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13(i) • ்தமிழப�ற்று சைோண்டவன
 கம்பர  ஏர எழுபது  குண்வீரப்பண்டிதர  பல்்ககு ைரிைலாடத  
அரசடேப்பு்ேர  பு்ேரகட்ள ஆதரித்துத் தமிடழ ே்ளர்ககும் யசலாழடன்க கம்பர 
புகழுதல

• �கைள நைத்தில அகைசற சைோண்டவன 
 ேலாலமீகி இரலாைலாைணம்  ேைகைலாழி  பலாைர ை்ககளு்ககுப் புரிைவிலட்  ்ல் 
கருத்துகள ை்ககட்ளச் கசன்்றடைை யேண்டும்  தமிழில இரலாைலாைணம் இைற்றும் 
பணி (ஒட்ை்ககூத்தர + கம்பர)

• ம�ோர் விரும்பி 
 யசலாழ சலாம்ரலாஜிைத்டத விரிவுபடுத்த எண்ணம்  யசர, பலாண்டிைருைன் யபலார  
கேற்றி  சிற்்றரசரகட்ள ஒடு்ககுதல

• ஆரோயந்தறியும் குணம்
 ‘துமி’ கசலால சி்ககல  கம்பர: தமிழில உண்டு; ஒட்ை்ககூத்தர: தமிழில இலட்  
கதரிநது ககலாள்ள ஆரேம்  ைலாறுயேைம்  ்கரே்ம் 

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி

13(ii) • ைோ்தலச�ோழி  அன்பில இடணநத இருேரிடையை எழும் அன்புகைலாழி
அம்பிகலாபதி  : இனி எதுேலானலாலும் சரி ்லாம் தம்பதிக்ளலாகிவிட்யைலாம். இநத 

நிட்யிலிருநது ்ம்டைத் கதய்ேமும் பிரி்கக முடிைலாது. 
 
• வசைச�ோழி (திட்டுதல)  யகலாபத்டத்க கலாட்டும் கடுஞகசலாற்கட்ளப் பைன்படுத்தி 
ஒருேடரத் திட்டுதல

 
குய்லாத்துங்க யசலாழன் : உன்டன இப்யபலாயத கேட்டித் தடச்க குவிை்லாக்க 

குவி்கக முடியும். அதிலும் என் ைனம் ஆ்றலாது என்பதற்கலாக 
விட்டு டேத்திரு்ககிய்றன். 

• ைந்தநசட / அடுககுச�ோழி ஒத்த ஓடசயுைன் கசலாற்கட்ள அடு்ககிச் சுடேபை்க 
கூறுதல

கம்பர : கம்பரச் சி்ம்பி என்படதவிை அம்பரச் சி்ம்பி என்பதுதலான் உன்ககு 
அதிகப் கபருடைதரும் கபைரலாகும்.

• இைககியநசட  இ்்ககிை ்ைத்யதலாடு ஆசிரிைர படைத்திரு்ககும் ேரிகள
குணவீரபண்டிதர : தலாங்க முடிைலாத ைகலாச்கதிகள இநத உைம்பின் ைன அரங்கில 

்ேரச ்ைனங்கட்ளயும் ஆை முநதுகின்்றன.

• வருணசை ஒன்றின் தன்டைடையும் இைலடபயும் சுடேபை அழகிை கைலாழியில 
கேளிப்படுதல

 “குமுதன் என்்ற ேலானரத் தட்ேன் ஒரு கபரிை ைட்டைத் கபைரத்து்க ககலாண்டு 
ேநது அடண கட்டுேதற்கலாக்க கைலில யபலாட்ைலான். கைலில விழுநத ைட், ்ைடன 
ஆடுகி்றேரகட்ளப்யபலால சப்தத்டத முழ்ககி்க ககலாண்டு கைலில அங்குமிங்கும் 
திரிகி்றது. அப்யபலாது அட்கள யைக்ழும்பி அடி்ககின்்றன.”

• இசைச�ோழி பலாரலாட்டுதல
குய்லாத்துங்கன் :  அற்புதைலான கற்படன! விண்ணு்ககும் ைண்ணு்ககும் ஓங்கிை ஒரு 

பிரம்ைலாண்ைைலான கலாட்சி, ்லாய் ேரிகளில தீட்ைப்பட்டுவிட்ைது. 
கம்பயர, இது தன்னிகரற்்ற பலாைல! நீர தன்னிகரற்்ற கவிஞர!

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி
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14 முனனுசர  : 
ஆசிரிைர – ைலா்கைர மு.ேரதரலாசன்
்லாேல – அகலவி்ள்ககு
கருப்கபலாருள – ்லக்லாழு்ககமும் ைன்ககட்டுப்பலாடும் ்லேலாழ்கடக்ககு அடித்த்ளம்  

ைருத்து 1 :
பி்றரு்ககு உதவும் பண்புடைைேன்

ைோனறு:  
• கணிதப் பலாைத்தில  குட்றநத ைதிப்கபண்கள கபறும் யே்ய்ைனு்ககுச் சநதிரன் 
பலாைம் கசலாலலி்க ககலாடு்ககி்றலான். 

• கபருங்கலாஞசியில கு்ளத்தில குளி்கக ஆடசப்பட்ை யே்ய்ைனு்ககு நீச்சல  
  கசலாலலி்க ககலாடு்ககி்றலான்.
• முரட்டு ஆசலாமியிைமிருநது இைலாேதிடை்க கலாப்பலாற்றுகி்றலான்.

மநோகைம் : 
பி்றரது யதடேடை/ துன்பத்டதப் புரிநது உதவி கசய்ை யேண்டும்

ைருத்து 2 :
பணத்தலால எடதயும் சலாதித்து விை்லாம் என்்ற எண்ணம் ககலாண்ைேன்

ைோனறு : 
• தலாடழ ஓடையில இரு கபண்களு்ககு்க கலாசு ககலாடுத்து ைை்ககிப் பலாைச் 
கசய்கி்றலான். 

• கபருங்கலாஞசி கபரிை வீட்டுப் டபைன் என்்ற ஆணேத்தலால நிடனத்தபடி ஊரில 
உள்ள அடனத்துப் கபண்களிைமும் ஒழு்கக்கயகைலாக ்ைநது ககலாளகி்றலான்.

மநோகைம் : 
பணத்திமிர ககலாண்டு பி்றடரத் தலாழத்துேது தேறு

ைருத்து 3 :
்ட்டபப் யபலாற்்றத் கதரிைலாதேன்

ைோனறு: 
• யே்ய்ைனுைன் உைரநிட்ப்பளளியிலிருநது பழகி இருநதலாலும் கலலூரியில 
  யசரநதவுைன் அேனுைனலான ்ட்பின் க்ரு்ககத்டத்க குட்றத்து்க ககலாளகி்றலான்
• ஒயர கலலூரியில படித்தலாலும் யே்ய்ைடன அடி்ககடி சநதிப்படதத் தவிர்ககி்றலான். 
• ் லாளு்ககு்லாள தங்கள ்ட்பு யதய்நது யபலாேடத எண்ணி யே்ய்ைன் ைனயேதடன 
ககலாளகி்றலான் 

 
மநோகைம்: 
்ல் ்ட்டபப் யபலாற்றி ைதிப்பது மு்ககிைம்

2

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

15 முனனுசர  : 
ஆசிரிைர – ைலா்கைர மு.ேரதரலாசன்
்லாேல – அகலவி்ள்ககு
கருப்கபலாருள – ்லக்லாழு்ககமும் ைன்ககட்டுப்பலாடும் ்லேலாழ்கடக்ககு அடித்த்ளம் 

ைருத்து 1
சநதிரன் - ஒருதட்்ககலாதல 
• கலலூரியில படி்ககும் கபலாழுது இைலாேதியுைன் பழ்ககம்
• இைலாேதி க்ருங்கிப் பழகுதல - கலாதல என ஆடசடை ே்ளரத்து்க ககலாள்ளல
• இைலாேதி திருைணப் பத்திரிடக- ஏைலாற்்றம்- தட்ைட்றவு
• கலவி பலாதி்ககப்படுதல/ அடரப்படிப்பு – எதிரகலா்ம் பலாழலாகுதல

2

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1
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ைருத்து 2
ைலா்ன் – மூை்ம்பிடகைலால ஏைலாற்்றம்  
• கலலூரி கதலாை்ககம் – ரிஷியின் கபைடர எழுதுதல, இ ஷைசித்தி குளிடக
• சுைத்கதலாழில – உடழப்டப ்ம்பலாைல குறு்ககு ேழியில முன்யன்ற எண்ணம்- 
பித்தட்ளடைத் தங்கைலாக ைலாற்றும் சலாமிைலார , ஆவியுைன் யபசும் ்ண்பர – பணத்டத 
விரைைலா்ககுதல – ைடனவி கற்பகத்தின் ்டககட்ள விற்்றல – கைன் ேலாங்குதல

• பணப்பற்்றலா்ககுட்ற- நி்த்டதவிற்றுப் பணம் தருைலாறு ைலாைனலாரிைம் யகட்ைல- 
சலாைண்ணலா ைறுப்பு- கற்பகத்டதப் பிரிநது ேலாழதல

• நிம்ைதியும் ைகிழச்சியுைற்்ற இல்்ற ேலாழ்கடக

ைருத்து 3
சலாைண்ணலா – ஒழு்ககைற்்ற ைகன்
• கலலூரிடைவிட்டுத் தட்ைட்றவு – பிரிவுத்துன்பம்
• நீ்கிரிைட் – ஊரு்ககுத் திரும்பி ேர ககஞசி அடழத்தல
• கபருங்கலாஞசி ஊர – ப் கபண்களின் ேலாழ்கடகடைச் சீரழித்தல
• ஊரலார தூற்றுகைலாழி - குடும்பத்திற்கு அேப்கபைர – பரம்படரைலாக்க கட்டி்ககலாத்த 
ைலானம் சிடதத்தல -  ைனவுட்ளச்சல

ைருத்து 4
ைணியைகட் – எளிை ேலாழ்கடக
• அதிக அ்ளவில ேரதட்சடண ககலாடு்கக இை்லாடை – ேரன் தடைபடுதல – 
ேரதட்சடண யேண்ைலாகைன்று கூறிை தமிழலாசிரிைரு்ககுத் திருைணம் 

• 70 ரூபலாய் ேருைலானம் – பற்்றலா்ககுட்ற – கணேர யகலாடுயபலாட்டு ேலாழ்கடக
• பட்டுச் யசட், சினிைலா – ஆடசடை்க கடுப்படுத்துதல -  ேசதிைற்்ற எளிை 
ேலாழ்கடக

ைருத்து 5
பலா்ககிை அம்டைைலார (ஆதரேற்்ற நிட்)
• திருைணைலான ஒயர ைலாதத்தில கணேர ைரணம் – இ்ளம் விதடே – தநடத, தம்பியின் 
ஆதரவில ேலாழதல – தநடத ைலாரடைப்பலால இ்றப்பு - தம்பி திருைணைலாகி 
தனி்ககுடித்தனம் – தனிடைத்துன்பம்  - பி்ற வீட்டு்க குழநடதகளிைம் அன்டபப் 
பரிைலாறுதல

• யே்ய்ைன் வீட்டில யேட் கசய்தல- சுை்ககலாலில நிற்்றல

முடிவுசர : ஏற்புடைை முடிவுடர
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்பகாகம் 1 - பிரிவு 1 (கவிதை)

1 ்லாளிதழின் கைப்பலாடு (2 புளளி)

2 உருவை அணி :
• இதை ஓடை – எண்ணம்
• ஆழநீர – கருத்துகள 
• கைலாண்டு – அச்யசற்றி 
• கசழித்திை – யைன்டையு்ற
• ் றுைண இதழப் கபண்யண – பத்திரிடக

பினவருநிசை அணி :
• “ஊற்றி ஊற்றி”
• “்்ம் கலாணலார ஞலா்ம் கலாணலார”

்தற்குறிம�ற்ற அணி : 
“ஓங்கச் கசய்ேலாய்” 

(4 புளளி)

3 i) அறிஞரகளின் எண்ணங்கள 
   
ii) உ்க விசைங்கட்ள அறிைலாதேரக்ளலாக இருப்பர 

(2 புளளி)

(2 புளளி)

விதடப்பட்டி - ்பயிற்றி 3

்பகாகம் 1 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

4. - சிறுகடதச் கசம்ைல (2 புளளி)

5. (i) - கம்பர
- ஒட்ை்ககூத்தர

(2 புளளி)

5. (ii) • பலாைல உத்தி
• தனிகைலாழி உத்தி
• கடதகூ்றல  உத்தி
• நிரட்சி  உத்தி
• பின்ய்லா்ககு  உத்தி

(2 புளளி)

6 (i) • கவிபு்டைடைப் யபலாற்றுபேர
• பி்றர ்்த்தில அ்ககட்ற ககலாண்ைேர

(2 புளளி)

6 (ii) - ஆளயேலார சமுதலாைம் (கம்பர- அரசடேப் பு்ேர) 
- ஆ்ளப்படுயேலார சமுதலாைம் (சடைைப்ப ேள்ளல- நி்்ககிழலார) 

(2 புளளி)

6 (iii) - கம்பர இைற்்றவிரு்ககும் இரலாைரின் கடதைலான இரலாைலாைணம் (2 புளளி)

6 (iv) • ஒட்ை்ககூத்தர தனது சுேடிகட்ள்க கிழித்து அடைதியில்லாத சூழலில இருப்படத்க 
கம்பர உணரகி்றலார.

• ைன்னரிைமும் அரசியிைமும் விடைகபற்றுத் திருகேண்கணய் ்லலூரு்ககுத் 
திரும்புகி்றலார.

• கம்பரும் ஒட்ை்ககூத்தரும் ைன்னரின் விருப்பத்திற்கு இணங்க அரண்ைடனயில 
இரலாைலாைணம் இைற்றுேடதப் பற்றி சடைைப்பேள்ளல யகட்கி்றலார.

• கம்பர இரலாைலாைணத்டதச் சடைைப்பேள்ளலின் வீட்டிலதலான் இைற்்றப்யபலாேதலாக்க 
கூறுகி்றலார.

• தைது வீட்டில இரலாைலாைணம் இைற்்றப்யபலாேதலாக ைன்னர அறிநதலால என்ன    
நிடனப்பலார என சடைைப்ப ேள்ளல வினவுகி்றலார

(3 புளளி)
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்பகாகம் 1 - பிரிவு 3 (நகாவல)

7 - இநதிை ஜனலாதிபதியின் சலாகித்திை அகலாகைமி விருது (2 புளளி)

8 (i) - ேளளி (2 புளளி)

8 (ii) • கைற்கண்ணி
• ைணியைகட்
• பலா்ககிை அம்டைைலார
• சநதிரனின் அம்ைலா
• யே்ய்ைனின் அம்ைலா
• இைலாேதி
• ேளளி
• திருைகள

(2 புளளி)

9 (i) • பி்றர ்்த்தில அ்ககட்றயுள்ளேர
• சி்ககலகளு்ககு உையன தீரவு கலாணயேண்டும் என்்ற எண்ணம் ககலாண்ைேர.
• பி்றர துன்பத்டதப் புரிநதுககலாண்டு கசைலபடுபேர/ இர்கக ைனம் ககலாண்ைேர

(2 புளளி)

9 (ii) - இ்்ககிை ்டை (2 புளளி)

9 (iii) - சநதிரனின் ஒழு்ககங்ககட்ை யபலா்ககலால சலாைண்ணலா ைனமுடைநது இருநதலார (2 புளளி)

9 (iv) • குழநடதடையும் ைடனவிடையும் பலார்கக யே்ய்ைன் ஈயரலாடிலிருநது ஊரு்ககுத் 
திரும்புகி்றலான்.

• ஊரில கற்பகத்டதச் சநதி்ககி்றலான். கற்பகத்தின் கழுத்திலும் டகயிலும் ்டககள 
கலாணப்பைலாதடதப் பலாரத்து விபரம் யகட்க நிடனத்து அேளுடைை துைரத்டத்க கி்ள்ற 
யேண்ைலாகைன அடைதிைலாக இரு்ககி்றலான்.

• ைடனவி கைற்கண்ணியின் மூ்ம் கற்பகத்தின் நிட்டைடையும் ைலா்னுடைை 
யபலா்கடகயும் அறிநது திடகத்துப் யபலாகி்றலான்.  

(3 புளளி)
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்பகாகம் 2 - பிரிவு 1 (கவிதை)

10 முன்னுதர    
- கவிஞர – பலாப்பலா பலாே்ர முரசு க்டுைலா்றன்
- தட்ப்பு – கலவி
- பலாடுகபலாருள – கலவி /  /டைை்ககரு – தலாய்கைலாழி்க கலவியை 
தகுதியுடையைலாரலா்ககும்

     
ச்தரிநிசைக ைருத்து :  
• அன்்றலாை ேலாழவிைலில ்லாம் கலாணும் அடனத்து்க கலாட்சிகளிலும் யகட்கும் 
கைலாழிகளிலும் ப் நுட்பைலான விசைங்கள புடதநது கிை்ககின்்றன. 

• அேற்ட்ற உணரநது ்ைது சிநதடன கருவூ்த்டதப் கபரு்ககி்க ககலாள்ள ஏதுேலாக 
அடைேது கலவியை. 

• பண்டைை ைனித ேலாழ்கடகயின் க்றிமுட்றகட்ள ்லாம் கதரிநது ககலாள்ளவும் 
இன்ட்றை ேலாழவிைல ்டைமுட்றகட்ளப் பற்றி அறிநது ககலாள்ளவும் கலவி 
ேழிகலாட்டுகி்றது. 

• கலவி கற்கலாதேரகளு்ககு்க கலாணும் கலாட்சிகைல்லாம் கேறும் இரு்ளலாகத்தலான் 
கதரியும்; அதில அைங்கியுள்ள உண்டைகள அேரகளு்ககுப் பு்ப்பைலா. 

• கற்்றேரகள இனிடைைலாக கைலாழியும் கருத்துகளகூை அேரகளு்ககுப் கபலாரு்ளற்்ற 
உ்ள்ற்லாகத்தலான் கதரியும்.

• இத்தடகை ைனிதரகள கைலாழிடையும் கட் பண்பலாட்டிடனயும் ஆழைலாக்க 
கற்றுணரலாைல அேற்ட்றப் யபலா் கசய்ை முடனேது கேறும் ்டிப்பலாக ைட்டுயை 
இரு்ககும். 

• இதனலாலதலான் ேளளுே ஆசலானும் கலவி கற்கலாதேடர வி்ங்கு்ககு ஒப்பலாக்க 
குறிப்பிடுகி்றலார.

• ைனித ்லாகரிக ே்ளரச்சியில கைலாழியை டக்கககலாடுத்தது; சமுதலாைைலாக ேலாழத் 
கதலாைங்டகயில ஒருேரககலாருேர கதலாைரபு ககலாள்ளவும் தகேலகட்ளப் பரிைலாறி்க 
ககலாண்டு அறிடே ே்ளரத்து்க ககலாள்ளவும் கைலாழியை அத்திைலாேசிைத் 
யதடேைலாகிைது.

• அத்தடகை கைலாழிகளின் ே்ளரச்சியின் பைனலாகத் யதலான்றிையத கலவி. ைனித இனம் 
தன்கககன அழகலானகதலாரு பலாடத ேகுத்து ேலாழ்கடகயில முன்யன்ற கலவி கபரும் 
பங்கலாற்றிைது. 

• கலவியினலால ஒரு தனி ைனிதனின் சி்றப்பும் ஓங்கும்
• தனிைனிதனு்ககு்க கிடை்ககும் சி்றப்பு அேன் சலாரநத இனத்திற்கும் கிட்டும் என்பது 
உண்டை. கலவியில சி்றநத இனத்தலாடர ைற்்ற இனத்தலாரும் ைதித்துப் யபலாற்றுேர 

• கலவி என்பது என்னகேன்று ப்ரும் அறிைலாது இரு்ககின்்றனர; ஏட்டு்ககலவிடைப் 
கபற்றுத் யதரகேழுதி சலான்றிதழ கபறுேதுைட்டும் கலவிைன்று. 

• கேறும் சலான்றிதடழ்க ககலாண்டு பிடழப்பு்ககு ேழியதடி்கககலாளேதலால ைட்டும் ைனித 
ேலாழ்கடக ்்ம் கபற்று விைலாது. 

• கலவியின் ேழி ேலாழவின் அ்ற்ககருத்துகட்ளப் பயி்லாதேரகளின் உள்ளம் ஒன்றும் 
அடைைலாத கேற்றிைைலாகத்தலான் இரு்ககும். 

முடிவுசர   
- ஏற்புடைை முடிவுடர

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

முடிவு 
(2 புளளி)

கைலாழி
(1 புளளி)
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11(i) எதுசை: 
(சீரகளின் முதக்ழுத்தின் அ்ளவும்  இரண்ைலாம் எழுத்தின் ஓடசயும் ஒன்றி ேருேது)

• கபலாய்ைலிநது – கைய்யுடர்கக 
• க்ஞசிக்லான்று – ேஞசமின்றி
• பண்பிழநது – கபண்டையிடனத்
• கபலாதுப்பணத்டதச் – புதுை்ரச்சி
• கவிடதைனம் – புவிசி்ற்ககப் 
• ைலாரபலாட்டு்க – ஊரபலாட்டை்க
• பதவி்கயக – உதவி்கயக 
• அழு்ககலாறு – இழு்ககலாறு 

ம�ோசை : 
(சீரகளில, முதல எழுத்து ஓடசைலால ஒன்றி ேருேது)
• கபலாய்ைலிநது – யபலாய்த்தழுவும் 
• கைய்யுடர்கக – யைதினியில 
• க்ஞசிக்லான்று – நிகழத்துகின்்ற
• ேஞசமின்றி – ேலியுறுத்தும் 
• பண்பிழநது – பதரலா்ககும் 
• கபண்டையிடனத் – யபசேநத
• கபலாதுப்பணத்டதச் – யபலாய்ப்பது்ககும்
• புதுை்ரச்சி – யபலா்ககிழநத
• கவிடதைனம் – கழுகுகளின்
• புவிசி்ற்ககப் – புத்து்கப் 
• ைலாரபலாட்டு்க – எதிரபலாட்டுப் 
• ஊரபலாட்டை்க – ஒதுங்கிநிற்கும் 
• பதவி்கயக – பச்யசலாநதி்க
• உதவி்கயக – ஒருகபரிை 
• அழு்ககலாறு – ஆடைகளின் 
• இழு்ககலாறு – எண்ணிேநத
• கதளளுதமிழ – யதய்கின்்ற 
• ேளளுேடன – ேநதேன்்லான்

ைந்தம் :
(சீரகளின் எல்லா எழுத்தும் ஓடசைலால ஒன்றி ேருேது சநதம்)
• பதவி்கயக – உதவி்கயக
• அழு்ககலாறு – இழு்ககலாறு 

• ஏதாவது மூன்று கருத்துகள எழுதிைால் கபாதும்

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி

11(ii) • உண்டைடை ைட்டுயை யபசி ேலாழ யேண்டும்
• உளக்ளலான்று டேத்துப் பு்றகைலான்று யபச்க கூைலாது
• கபண்டைடைத் கதய்ேகைனப் யபலாற்்ற யேண்டும்
• ை்ககளு்ககுச் கசலாநதைலான கபலாதுப் பணத்டத்க ககலாளட்ளைடி்கக்க கூைலாது
• ை்ககளின் முன்யனற்்றத்திற்கலாகப் புதிை சிநதடனகட்ள முன்டேத்து கசை்லாற்்ற 
யேண்டும்.

• உணரவுகளு்ககு ைதிப்பளி்ககலாத கழுகுகட்ளப்யபலால ேலாழ்க கூைலாது
• சமுதலாை ்்னு்ககலாக முன்டே்ககப்படும் திட்ைங்களு்ககு ஆதரவு்க கரம் நீட்டுதல 
அேசிைம்

• பதவி்ககலாகச் சூழநிட்்கயகற்ப பச்யசலாநதிகட்ளப்யபலால தங்கட்ள ைலாற்றி்க 
ககலாள்ள்க கூைலாது.

• கபலா்றலாடைடை உள்ளத்தில ே்ளரத்து்க ககலாள்ள்க கூைலாது
• தமிழச் சலான்ய்றலாரகள ககலாடுத்துச் கசன்்ற நீதிக்றிகட்ளப் பின்பற்றி ேலாழ யேண்டும்

(ஏற்புலைய பிற விலைகள)

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி
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்பகாகம் 2 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

12 முன்னுடர  
- ஆசிரிைர - கு.அழகிரிசலாமி
- ் லாைகம் - கவிச்ச்ககரேரத்தி           
- கருப்கபலாருள : கம்பரின் தனித்துேமும் கவித்துேமும்

ைருத்து 1  
ைம்�ரின ைவித்துவம் 
• ஏர் எழு�து - உழேரகட்ளயும் உழவுத்கதலாழிட்யும் யபலாற்றும் நூல; சடைைப்ப 
ேள்ளலின் வீட்டில அரங்யகற்்றம்; குணவீரப்பண்டிதர உட்பை அடேயைலாரின் 
பலாரலாட்டைப் கபற்்ற நூல.

 
• இரோ�ோயணம் - குய்லாத்துங்க யசலாழனின் யேண்டுயகலாளு்ககு இணங்க தமிழில 
இரலாைலாைணம் இைற்றுதல; ‘குமுதன் இட்ை’ எனத் கதலாைங்கும் பலாைட்்க 
குய்லாத்துங்கனும் அரசியும் பலாரலாட்டுதல; � ரங்கம் ரங்க்லாதர யகலாவிலில 
அரங்யகற்்றம்; ப் ்லாட்டு ைன்னரகளும் சி்றப்பு கசய்தல (குய்லாத்துங்க யசலாழன், 
கலாகதீை ைன்னன், பலாண்டிை ைன்னன்) 

ைம்�ரின ்தனித்துவம் 
• சையநநனறி �றவோ்தவர் 
- அரசடேப் பு்ேரலாகத் தகுதி உைரநதலாலும் தன்டன ஆதரித்த சடைைப்ப ேள்ளட் 
ை்ற்ககவிலட் (திருகேண்கணய் ்லலூரு்ககுச் கசலலுதல; இரலாைலாைணத்தில 
இரலாைரு்ககு இடணைலாக டேத்து ‘சரரலாைர’ எனப் பலாடுதல)

• புதுச� விரும்பி 
- அரசடனப் பற்றி உ்லாவும் பரணியும் பலாடி பரிசில ேலாங்க நிடன்ககும் 
கபரும்பலா்லாரலான பு்ேரகளின் பலாடுகபலாருளிலிருநது ைலாறுபட்டு உ்கத்டத 
ேலாழவி்ககும் உழேரகட்ளச் சி்றப்பித்து ‘ஏர எழுபது’ பலாடுதல.

 
• அடிச�த்்தைத்ச்த சவறுத்துச சு்தநதிர�ோைச சையல�ட எண்ணு�வர்
- யசலாழன்  ஆ்ஸதலானகவி  கம்பர ைறுப்பு  ‘கூண்டு்ககிளி’ அல் ; அரசடன 
ைட்டும் உ்லா+ பரணி பலாை இை்லாது  உ்க்ககவி (உ்கயை பைன்கபறும் 
இ்்ககிைங்கட்ளப் படை்ககயே விருப்பம்) 

• �ரச� மீறு�வர் 
- அரசடே  ்லாட்டிை நிகழச்சி  கலாற்சி்ம்பு  ்லாட்டிைப்கபண்ணு்ககுப் பரிசு  
 

அரசடே ைரடப மீறி விட்ைதலாக ஒட்ை்ககூத்தர இடித்துடரத்தல  கம்பர : 
கட்டைப்    

யபலாற்றும் உரிடை அடனேரு்ககும் உண்டு எனத் துணிநது கூறுதல

• ம�ோசர சவறுப�வர் 
- யசலாழன் vs பலாண்டிைன்  யசலாழன் யபலாரில கேற்றி  ஒட்ை்ககூத்தர உ்லா 
பலாடுதலக ம்பர பலாை ைறுப்பு  (யபலார= உயிரபலி + துன்பம்  ைனித ய்ைம் 
யேண்டும்)

   
(*பிற ஏற்புலைய விலைகள)

முடிவுடர : ஏற்புடைை விடை

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

முடிவு 
(2 புளளி)
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13 முனனுசர : 
ஆசிரிைர – கு.அழகிரிசலாமி
்லாைகம் – கவிச்ச்ககரேரத்தி
கருப்கபலாருள – கம்பரின் கவித்துேமும் தனித்துேமும்

ைருத்து :
• உழவுத்கதலாழில யபலாற்றுதற்குரிைது 
• சுதநதிர உணரவு சலாதடன்ககு ேழிேகு்ககும் 
• தமிழச் சலான்ய்றலாரகள யபலாற்்றப்படுேர
• பு்ேரகளின் பரநத ய்லா்ககுநிட்
• பு்டைத்தி்றத்தலால கு்ம் சி்ற்ககும் 
• பு்டை அடனேரலாலும் யபலாற்றுதற்குரிைது
• தகுதி அறிநது கசைலபடுேது சி்றப்பு
• தீர விசலாரித்து முடிகேடுத்தய் சி்றப்பு
• ஆணேம் அழிவு்ககு வித்திடும் 
• ை்ககள ்்ன் கலாப்பது ைன்னன் கைடை

முடிவுசர : 
ஏற்புடைை முடிவுடர

(ஏகதனும் ஐநது / ஏற்புலைய விலைகள)

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

14 (i) • ைோநதீயக சைோளசைைசளப ம�ோற்று�வர்
- கலலூரி யபலாரலாட்ைம் - யேண்ைலாம் - கலாநதியின் தூை்க ககலாளடககட்ளப் பின்பற்்ற 
யேண்டும்

- கழிேட்றயில சநதிரன் நீர ஊற்்றலாடை- கலாநதியின் தூய்டைடைப் யபணும் 
ககலாளடகடைப் பின்பற்்ற யேண்டும்

• விட்டுக சைோடுககும் �ைப�ோனச� சைோண்டவர்
- சநதிரன் கழிேட்றயில நீர ஊற்்றலாடை - ேலா்ககுேலாதம் - விடுதி கசை்லார- தலாயன 
முன்ேநது ைன்னிப்பு்க யகட்ைல - மூத்த ைலாணேர என்்ற ஆணேம் இலட்

• பிறர் நைத்தில அகைசற சைோண்டவர்
- நீ்கிரிைட் - சநதிரன் ஒளிநது ேலாழேடத அறிதல - யே்ய்ைனிைம் கூறி உையன 
அேடன ஆபத்திலிருநது கலாப்பலாற்றும்படி்க கூறுதல

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1
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14(ii) வோைோைோபம�ட்சட  
• யே்ய்ைனின் கசலாநத ஊர
• மிகவும் பழடைைலான ஊர. 
• இங்குள்ள உைரநிட்ப்பளளியில தன் கலவிடைத் கதலாைர கபருங்கலாஞசி 
கிரலாைத்திலிருநது சநதிரன் ேநதலான். யே்ய்ைனும் சநதிரனும் ஒன்்றலாக்க கலவி கற்று 
க்ருங்கிை ்ட்பு ககலாண்ைனர. 

• இங்குள்ள பலா்லாற்்றங்கடரயில சநதிரனும் யே்ய்ைனும் தங்கள கபலாழுடத்க 
கழித்தனர. 

• ேலா்லாசலாப்யபட்டையில அண்டை வீட்டு்ககலாரரக்ளலாய் அருகருயக ேலாழநத யே்ய்ைன், 
சநதிரன், பலா்ககிை அம்டைைலார  குடும்பத்தினர அன்புைன் பழகி உ்றவு ககலாண்ைனர. 

• ஆண்டுயதலாறும் ்டைகபறும் பங்குனி உத்திர விழலாவில க்நது ககலாள்ள ப் 
ஊரகளிலிருநது ை்ககள ேருேர.  சநதிரனின் குடும்பத்தினரும் கிரலாைத்திலிருநது 
ேநது இவவிழலாவில க்நது ககலாண்ைர.

ச�ருஙைோஞ்சி கிரோ�மும் 
• சநதிரன் பி்றநது ே்ளரநத கசலாநத ஊரலாகும். 
• சநதிரனின் தநடத சலாைண்ணலா இவவூரில பரம்படர நி்்ககிழலாரலாகவும் ஊர ை்கக்ளலால 
கபரிதும் ைதி்ககப்படுேரலாகத் திகழகி்றலார. 

• கிரலாைத்து ேலாசடனயை இல்லாத யே்ய்ைன் தனது பளளி விடுமுட்றயில 
கபருஞகலாஞசி கிரலாைத்திற்கு ேநது சநதிரன் குடும்பத்தினருைன் கபலாழுடத்க 
கழி்ககி்றலான். 

• கு்ளத்தில நீச்சல அடிப்பது, நுங்கு சலாப்பிடுேது, தலாடழ ஓடையின் அழடக இரசிப்பது 
என்க கிரலாைத்து ைண் ேலாசடனடை நுகரநது ைன ைகிழச்சி அடைகி்றலான். 

• சநதிரயனலா கபரிை வீட்டுப்டபைன் என்்ற நிட்யில கபருங்கலாஞசி ஊர ை்கக்ளலால 
ைதி்ககப்படுேனலாக இருநதலாலும் பின்னலாளில ஊரப் கபண்களிைம் ஒழு்கக்கயகைலாக 
்ைநது ககலாண்ைதலால ஊர ை்கக்ளலாய்யை இகழநதுடர்ககப்படும் நிட்்ககு 
ஆ்ளலாகி்றலான்; குடும்பத்திற்கு அேைலானத்டதத் யதடித் தருகி்றலான்.

ைலலூரி 
• அழகும் அறிவும் கபற்்ற சநதிரனின் ேலாழ்கடக திடச ைலாறிப் யபலாேதற்கு்க 
கலலூரியை மு்ககிை க்ளைலாக வி்ளங்குகி்றது. 

• கலலூரியில சநதிரனும் யே்ய்ைனும் ஒன்்றலாகப் படித்தலாலும் அேரகளின் ்ட்பு 
இங்குதலான் யதய்நது யபலாகி்றது.

• சநதிரன் யே்ய்ைனுைனலான ்ட்பின் க்ரு்ககத்டத்க குட்றத்து்க ககலாளகி்றலான். 
யே்ய்ையன யதடி ேநதலாலும் அேடனப் பு்ற்ககணி்ககி்றலான். 

• சநதிரன் கலவியில ்லாட்ைத்டதச் கசலுத்தலாைல ்லாைகம் ்டிப்பது, கைற்கடர்ககுச் 
கசலேது எனப் பு்ற்ைேடி்கடககளில ஈடுபடுகி்றலான். 

• இைலாேதியிைம் ககலாண்ை ஒருதட்கலாதல யதலாலவிைலால கலலூரிடைவிட்டு 
தட்ைட்றேலாகி்றலான். ஆனலால, கலவியில சுைலாரலாக இருநத யே்ய்ையனலா 
ஒழு்ககத்தில உறுதிைலாக இருநததுைன் கலவியில முழு கேனம் கசலுத்தி பி.ஏ பட்ைம் 
கபறுகி்றலான்.

உயர்நிசைப�ளளி 
• யே்ய்ைனும் சநதிரனும் உைரநிட்ப்பளளியில ஒன்்றலாக்க கலவி கற்கின்்றனர
• சநதிரன் ஆசிரிைர, கலவிைதிகலாரி ஆகியைலாரின் பலாரலாட்டுகட்ளப் கபறுகி்றலான்
• எ்ஸ.எ்ஸ.எல.சி யதரவில சநதிரன் கேற்றி கபற்று கலலூரியில நுடழகி்றலான்; 
யே்ய்ைன் நியைலானிைலா கலாய்ச்ச்லால பலாதி்ககப்பட்டு மீண்டும் அயத ேகுப்பில ஒரு 
ேருைம் பயிலகி்றலான்.

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

நீைகிரி�சை 
• கலலூரிடைவிட்டுத் தட்ைட்றேலான சநதிரன் இங்கு ஒளிநது ேலாழகி்றலான்
• தலாைம்ைலா என்்ற சிட்ற டகதி ஒருேனின் ைடனவியுைன் தகலாத உ்றவு டேத்துள்ளலான் 
   
(* ஏற்புலைய பிற விலைகள) 
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15 (i) வோயத்துடுககு மிகைவள 
• தனது அத்டத ைக்ளலாக இருநதலாலும் ேலாய்த்துடு்ககு அதிகம் இருநததலால யே்ய்ைன் 
ஆரம்ப கலா்்ககட்ைத்தில அேட்ள கேறுத்தலான்; கற்பகத்தின் மீது விருப்பம் 
ககலாண்ைலான். 

  
சினி�ோ ம�ோைம் சைோண்டவள
• அடி்ககடி சினிைலாவு்ககுச்  கசல் விரும்புதல 
• அே்ளது சினிைலா யைலாகத்டத்க குட்ற்கக யே்ய்ைன்  ்டிடககளின் மீது ஆரேம் 
ககலாளேது யபலா் ்டித்தல 

•  ைனம் திருநதுதல

இரகை குணம் சைோண்டவள
• கணேடனப் பிரிநது ேலாழும் கற்பகத்தின் நிட்டை்க கண்டு இர்ககம் ககலாளளுதல 
• யே்ய்ைடன ைலா்னிைம் யபசி கற்பகத்டத அடழத்துச் கசலலுைலாறு  கூறுதல
  கபரியைலாரின் அறிவுடர்ககு ைதிப்பு்க ககலாடுத்தல 
• இல்்ற ேலாழ்கடகடைப் பற்றி பலா்ககிை அம்டைைலார, ைணியைகட்்ககு்க கூறிை 
அறிவுடரகட்ளத் தலானும் அைரநது யகட்ைல 

  
நட்ச�ப ம�ோற்று�வள 
• கற்பகத்துைன் ்ட்பு ககலாளகி்றலாள.
• அேளு்ககு அடி்ககடி கடிதம் எழுதி ்்ம் விசலாரி்ககி்றலாள; ஆறுத்லாக இரு்ககி்றலாள. 

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

15 
(ii)

• பினமநோககுஉத்தி 
 (கைநத கலா் நிகழவுகட்ள்க கடதயைலாட்ைத்திற்கு ஏற்ப பின்ய்லா்ககிப் பலாரத்தல)

எ.கலா: 
- யே்ய்ைனு்ககும் தன்ககும் ்ட்பு ை்ரநத கலா்்ககட்ைத்டத நிடனத்துப் பலாரத்தல.   

• கடத கூ்றல 
 (கடதப்பலாத்திரங்கய்ள கடதடை்க கூறி கடதடை ்கரத்துேது)

எ.கலா: 
யே்ய்ைன், பலா்ககிை அம்டைைலாடரப் பற்றியும் அேரது குடும்பத்டதப் பற்றியும் கூறுதல.   

• கடித உத்தி 
 (கடதப்பலாத்திரம் தனது எண்ணங்கட்ளயும் உணரவுகட்ளயும் கடிதத்தின் ேழி 
கேளிப்படுத்த பைன்படும் உத்திைலாகும்)

எ.கலா: 
இைலாேதி சநதிரனு்ககுத் தன் திருைணத்டதப் பற்றி கதரிவி்கக கடிதம் எழுதுதல.

• உடரைலாைல
 (ஒன்று்ககும் யைற்பட்யைலார ஒருேரு்கககலாருேர யபசி கடதடை ்கரத்துேது)

எ.கலா: 
- கலவி அதிகலாரியும் சலாைண்ணலாவும் சநதிரனின் யைற்கலவி குறித்து 
உடரைலாடுகின்்றனர.

• குறியீடு 
 (கருத்டதயைலா தன்டைடையைலா வி்ள்ககுேதற்கு்க குறியீடுகட்ளப் பைன்படுத்துேது)

எ.கலா: 
- அரளிச்கசடிடைச் சநதிரனு்ககும் து்ளசிச் கசடிடை யே்ய்ைனு்ககும் ஒப்பிடுதல 

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1
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• ் னயேலாடை 
(தன் ைன்ககண் ேழி கலாணுகின்்ற கலாட்சிைலாகவும் எண்ணங்களின் பதிேலாகவும் அடைதல) 
எ.கலா: கபருங்கலாஞசி ஊரில கிழேனும் கிழவியும் யபசிைடத்க யகட்டு ைன்ககுழப்பம் 
அடைநது சநதிரனின் நிட்டை எண்ணிப் பலார்ககி்றலான் யே்ய்ைன். 

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)
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்பகாகம் 1 - பிரிவு 1 (கவிதை)

1  தன்முடனப்பு (2 புளளி)

2 எதுசை : 
• கலா்ங்கள – யகலா்ங்கள 
• ் லா்டி – கலா்டிச்

ம�ோசை : 
• கலா்ங்கள – கருத்தினில
• யகலா்ங்கள – குறுகியை 
• ் லா்டி – ்டையிைல 
• கலா்டிச் – க்ங்குதல

ைந்தம் :
• கலா்ங்கள – யகலா்ங்கள 
• கசய்ேதுேலா – உய்ேதுேலா 
• ் லா்டி – கலா்டி
• ் லா்டி – ஏழடி
• உ்கடிைலா – நிட்ைடிைலா  

இசயபு : 
• கசய்ேதுேலா – உய்ேதுேலா 
• உ்கடிைலா – நிட்ைடிைலா 

முரண்ச்தோசட :
்லா்டி முன்கசல் – ஏழடிபின் தளளும் 

(4 புளளி)

3 i) ேலாழ்கடகயில ஏற்பட்டுேரும் பரிணலாை ே்ளரச்சி /ைலாற்்றங்கள 
   
ii) பட்ைறிேலாக்க ககலாண்டு முன்யன்ற யேண்டும் 

(2 புளளி)

(2 புளளி)

விதடப்பட்டி - ்பயிற்றி 4

்பகாகம் 1 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

4. • ைலா்கசிம் கலார்ககின் ‘அகைரி்ககலாவிய்
• க்னினுைன் சி் ்லாட்கள
• யுத்தம் யேண்ைலாம்
• வியரலாதி பணிைலாவிட்ைலால

(2 புளளி)

5. (i) - ்லாட்ைரசன் யகலாட்டை (2 புளளி)

5. (ii) • கசய்ந்ன்றி ை்றேலாடை யேண்டும்.
• ் லாயை புகடழத் யதடிப் யபலாக்க கூைலாது.
• சலான்ய்றலாடரப் யபலாற்்ற யேண்டும்.
• யதலாலவிடை ஏற்கும் ைனநிட் யேண்டும். 
• துன்பத்தில உள்ளேரு்ககு உதே யேண்டும்.
• ஆணேம் ககலாள்ள்க கூைலாது.
• தகுதியில்லாடர நிரலாகரி்ககும் ய்ரடை யேண்டும்.
• தீர ஆரலாய்நது முடிகேடு்கக யேண்டும்.
• உழவுத்கதலாழிட்ப் யபலாற்்ற யேண்டும் 

(2 புளளி)

6 (i) • ேலாசிப்புப் பழ்ககம் ககலாண்ைேர
• முைற்சி உடைைேர 
• சலான்ய்றலாடரப் யபலாற்றுபேர.

(2 புளளி)
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6 (ii) - ைலாேண்டூர சிங்கன் உட்்கக்ளம் (2 புளளி)

6 (iii) - கம்பர இைற்றிை கம்பரலாைலாைணத்டதப் படித்து சிங்கன் இன்புறுகி்றலான். (2 புளளி)

6 (iv) • சிங்கன் தனது உட்்கக்ளத்தில அைரநது இரலாைலாைணப் பலாைலகட்ள உணரச்சிப் 
கபலாங்க பலாடி்க ககலாண்டிரு்ககி்றலான்; இரேலாகி விட்ைதலால துங்குைலாறு அேனது 
ைடனவி கூறிச் கசலகி்றலாள.

• அச்சைைம் அங்கு ேநத கம்பர, இரவு கபலாழுதலாகி விட்ைதலால தன்ககு அங்யக தங்கிச் 
கசல் அனுைதி யகட்கி்றலார.  

• கம்பர தனது உட்்கக்ளத்திய்யை தங்கி்க ககலாள்ள்லாகைனச் சிங்கன் கூறுகி்றலான். 
• கம்படரச் சிங்கனும் அேனுடைை ைடனவியும் உணவு ககலாடுத்து உபசரி்ககி்றலாரகள.

(3 புளளி)

்பகாகம் 1 - பிரிவு 3 (நகாவல)

7 - சமுதலாைச் சீரதிருத்தம் (2 புளளி)

8 (i) - நீ்கிரிைட் (2 புளளி)

8 (ii) • பின்யனலா்ககு உத்தி
• கடத கூறுதல  உத்தி
• கடித  உத்தி  
• உடரைலாைல  உத்தி
• குறியீடு  உத்தி
• ் னயேலாடை  உத்தி

(2 புளளி)

9 (i) • ைன ஆதங்கத்டத கேளிப்படைைலாகத் கதரிவிப்பேள   
• எடதயும் எளிதலாக ்ம்புபேள

(2 புளளி)

9 (ii) - ஈயரலாடு / யே்ய்ைனின் வீடு (2 புளளி)

9 (iii) - யே்ய்ைன் சினிைலா ்டிடககளின் யைல அதிகம் யைலாகம் ககலாண்டு தன்னிட்டை 
ை்றநதிருப்பதலாக்க கைற்கண்ணி எண்ணுகி்றலாள.

(2 புளளி)

9 (iv) • கைற்கண்ணியைலாடு யே்ய்ைன் இன்பைலான ேலாழ்கடக ேலாழகி்றலான்
• கைற்கண்ணி புத்தகம் படிப்பதில ஆரேம் இல்லாதே்ளலாக இருநதலாள. 
இருப்பினும்,இதழகளில உள்ள கடதகள படிப்பதில ஆரேம் ககலாண்ைலாள.

• சினிைலா துட்றயில யேட்டக ககலாண்டிருநதலாள. பலாரத்தப் பைங்கட்ளயை மீண்டும் 
பலாரத்தலாள.

• அேளின் சினிைலா யைலாகத்டத்க கண்டு யே்ய்ைன் ேருத்தங்ககலாண்ைலான்.
• அேட்ளத் திருத்தத் தநதிரங்கள கசய்தலான்.
• சினிைலா ்டிடககட்ளப் பற்றியை புகழநது யபசினலான்.

(3 புளளி)
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்பகாகம் 2 - பிரிவு 1 (கவிதை)

10 முன்னுதர    
- கவிஞர – ேண்ண்ககவிஞர கரு.திருேரசு
- தட்ப்பு – விண்மீன்
- பலாடுகபலாருள – இைற்டக  /
- டைை்ககரு – விண்மீன் கலாட்டும் யபரழகு
     
ைண்ணி 1  
• விண்மீன்கள கண்களு்ககுச் சிறிை அகலவி்ள்ககுக்ளலாக்க கலாட்சி தருகின்்றன
• கண் சிமிட்டி அடழ்ககும் கபலான்வி்ள்ககுக்ளலாகவும் கதரிகின்்றன
• எண்ண முடிைலாத அ்ளவு்ககு்க யகலாடி்ககண்ககில ேலானில நிட்றநதிரு்ககின்்றன
• எண்கணய் இல்லாைல எரியும் மின்வி்ள்ககுகள யபலா் பிரகலாசி்ககின்்றன.

ைண்ணி 2   
• திரியும் க்மும் இல்லாைல விண்மீன்கள திருவி்ள்ககுக்ளலாகச் சுைரவிட்டுப் 
பிரகலாசி்ககின்்றன

• விண்மீன்களு்ககு ஒளியைற்றும் பணிடைச் சூரிைன் தன் கைடைைலாகச் கசய்து 
ேருகி்றது. 

ைண்ணி 3 
• ேலானம் எனும் தைலாகத்தில விண்மீன்கள மீன்க்ளலாக உ்லாவுகின்்றன
• இன்னும் சி்யரலா ேலானம் எனும் திடரயில ஏற்பட்டுள்ள ஓட்டைக்ளலாக 
விண்மீன்கட்ள்க கூறுகின்்றனர 

ைண்ணி 4   
• விண்மீன்கட்ள அரும்பு ை்ரக்ளலாக்க கவிஞர குறிப்பிடுகின்்றலார
• நி்வு எனும் கபண் தலான் அளளி முடித்த கூநதட் அவிழ்ககும்யபலாது 
அத்தருணத்தில கூநதலிலிருநது சிதறி விழும் அரும்பு ை்ரக்ளலாக்க கவிஞர 
விண்மீன்க்ளலாக்க குறிப்பிடுகின்்றலார.

ைண்ணி 5   
• விண்மீன்கட்ள்க யகலா்ப் புளளிக்ளலாக்க கவிஞர குறிப்பிடுகி்றலார
• ேலானத்டத அகன்்ற ேலாச்லாக்க கூறும் கவிஞர, அதன் முற்்றத்தில யகலா்ம் 
யபலாடுேதற்கு ஒரு கபண் ேநதலாள என்கி்றலார. 

• யகலா்த்திற்குப் புளளிகட்ள ய்ரத்திைலாக டேத்தேளின் கலாதுகளு்ககுத் தன் கணேன் 
தன்டன அன்பலாய் அடழத்திடும் குரல யகட்கயே அப்கபலாழுயத யகலா்ம் யபலாடும் 
தனது திட்ைத்திடன்க டகவிடுகி்றலாள.

ைண்ணி 6   
• விண்மீன்கட்ளப் கபலான்னலாக்க குறிப்பிடுகின்்றலார கவிஞர
• விண்ணு்கத்டத ஆண்ை யபரரசன் ஒருேன், ஒளி சிநதும் கபலான்டன்க குவித்து 
டேத்திருநதலானலாம்.

• ஒரு ்லாள ஏயதலா ஒரு சிநதடனயில இருநதேன், தலான் யசரத்து டேத்திருநத 
கபலான்டன்க கலா்லால எட்டி உடத்ககயே அடே ேலானகைங்கும் சிதறி விட்ைனேலாம்.

2 புளளி

கருத்து
5x3=15

முடிவு 
(2 புளளி)

கைலாழி
(1 புளளி)

ைண்ணி 7   
• கபண்கள அணியும் குடழகளில கேளிப்படும் மின்கனலாளியை விண்மீன்கள என்கி்றலார 
கவிஞர

• நி்வின் பி்றநத்லாள விழலா ககலாண்ைலாைப்படுகி்றது. 
• அங்கு்க குடழகள அணிநத கபண்கள ைகிழச்சியுைன் கும்மிைடித்து ஆடிப் 
பலாடுகின்்றனர. 

• அநத்க குடழகளில கேளிப்படும் மின்கனலாளியை விண்மீன்கள

முடிவுசர: ஏற்புடைை விடை
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11(i) உருவை அணி (உேடைடைப் கபலாருளில ஏற்்றல)
• “வித்தலாய் ைடியில டேத்தலாய்”
 (கரு வித்தலாக உருேகம்)

• “முத்தலாய் முலட்்க ககலாத்தலாய்்க ககலாஞசிகைலாத்தலாய்”
 (குழநடத முத்தலாகவும் முலட்ப்பூ்ககளின் ககலாத்தலாகவும் உருேகம்)

• “விட்ளநதலாய் ை்ரலாய் விரிநதலாய் ைணைலாய்”
 (தலாய் இன்பத்டத்க ககலாடு்ககும் ை்ரலாக உருேகம்)

• “விடிநதலாய் எநதன் பகற்கபலாழுதலாய்”
 (ேலாழ்கடக்ககுப் பிரகலாசத்டத்க ககலாடு்ககும் பகல கபலாழுதலாகத் தலாய் உருேகம்)

• “ேழிநதலாய் புன்லாய் ே்ளரத்தலாய் பயிடர”
 (தலாய் நீரலாகவும் குழநடத பயிரலாகவும் உருேகம்)

• “குடும்பத் யதரிழுத் தலாய்”
 (குடும்பம் யதரலாக உருேகம்)

• “ைருநதலாய் ய்லாயில விருநதலாய்பசியில”
 (தலாய் ய்லாய் தீர்ககும் ைருநதலாகவும் பசிடைத் தீர்ககும் விருநதலாகவும் உருேகம்)

உவச� அணி (ஒத்தடத ஒப்பிடுதல)
• “யதனிலகுடழத்தலாய் கசலாலட் நீ கைலாழிநதலாய்”
 (யதனில குடழத்த கசலாலயபலால மிக இனிடைைலான கசலாற்கட்ள்க கூறினலாய்)

இயலபுநவிற்சி அணி (ஒன்றின் தன்டைடை அப்படியை இைலபலாக்க கூறுதல)
• “சத்தலாய் உணடேச் சடைத்தலாய்; பிளட்ள
 சைரத்தலாய் உண்ணச் கசய்வித்தலாய்”

திரிபு அணி 
(சீரகளின் முதல எழுத்து ைட்டும் யேறுபட்டிரு்கக, ைற்்றடே எல்லாம் அயத    
எழுத்துக்ளலாக ஒன்றி ேருதல)

• வித்தலாய் – பத்தலாய், முத்தலாய் – கைலாத்தலாய்
• தனதலாய் – எனதலாய், கபலாழிநதலாய் – கைலாழிநதலாய்
• ைருநதலாய் – இருநதலாய், அருநதலாய் – ேருநதலாய்
• ைட்றநதலாய் – நிட்றநதலாய்

பினவருநிசை அணி
 (முநடதை ேநத கசலால மீண்டும் ேருதல)
 
• துயில நீத்தலாய் – உயிர நீத்தலாய்

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி

11(ii) • தலாயின் அன்டப நிடனத்து விை்ககிய்றன்
• தலாயின் திைலாகத்டதப் யபலாற்றுகிய்றன் 
• தலாயின் கபலாறுப்டப எண்ணி கபருடை ககலாளகிய்றன் 
• தலாயின் சுை்்மில்லாத் தன்டைடை எண்ணி ைகிழகிய்றன்

• ஏற்புலைய பிற விலைகள

கருத்து
3x3=9

கைலாழி
1 புளளி
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்பகாகம் 2 - பிரிவு 2 (நகாடகம்)

12 (i) • புைச�சயப ம�ோற்று�வர்
 கம்பர  சடைைப்ப ேள்ளல வீட்டில ஏர எழுபது நூல அரங்யகற்்றம்  பு்ேரகள 
+ ை்ககள  கம்பர உழேரகட்ளயும் உழவுத்கதலாழிட்யும் யபலாற்றிப் பலாடுதல  
குணவீரப்பண்டிதர பலாைலகளு்ககுப் கபலாருள வி்ள்ககம்  கம்பரின் கவிப்பு்டைடை 
க்ஞசலாரப் பலாரலாட்டுதல.

• பிறர் நைத்தில அகைசற சைோண்டவர்
 கம்பர  கவிப்பு்டை ககலாண்ைேர  திருேழுநதூர எனும் சிற்றூரில முைங்கிப் 
யபலாய் விை்ககூைலாது  தலாயன அரசடே்ககு அடழத்துச் கசல் விருப்பம்  கம்பர 
ைறுப்பு (யசலாழயன ேரட்டும்  யசலாழனிைம் கதரிவித்தல  பல்்ககு ைரிைலாடத  
கம்பரின் முன்யனற்்றத்தில கபரும் பங்கு

• குைமவற்றுச� �ோரோ்தவர்
 குைலாரப்பு்ேர  கம்படர ‘உேச்சன் ைகன்’ என இகழநதுடரத்தல  கம்படரத் 
தற்கலாத்துப் யபசுதல  கம்பர இரலாைலாைணம் இைற்றுேடத்க கலாண உையன 
கசலலுதல

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி

12(ii) �ோவண்டூர் சிஙைன உசைகைளம் 
• சிங்கன் எனும் ககலால்னின் வீட்டில இரவில தங்குகி்றலார
• தலான் எழுதிை இரலாைலாைணத்டதச் சிங்கன் படித்துப் யபலாற்றுேடத்க கலாண்கி்றலார
• தன்னிைத்தில அேன் ககலாண்டிரு்ககும் பற்ட்ற அறிநது ைகிழகி்றலார
• அேனது கதலாழில தி்றடனப் யபலாற்றி கவி பலாடுகி்றலார.

அம்�ர் �ோைோளம் – சிைம்பியின வஞ்ை�ைள
• தலாம் இைற்றிை இரலாைலாைணத்தில ேரும் சூரப்பனடக என்னும் கபண் பலாத்திரத்டத்க 
ககலாண்டு ‘ேஞசைகள’ எனும் ்லாைக அரங்யகற்்றத்டத்க கண்டு ைகிழகி்றலார. 

• அடத அரங்யகற்றிை சி்ம்பி என்னும் கபண், முன்கனலாரு ்லாளில யசலாழன் சடபபில 
்ைனைலாடித் தம்மிைம் சி்ம்புகட்ளப் பரிசலாகப் கபற்்ற ்ைனைணியின் ைகளதலான் 
என்படத அறிநது ைனம் ைகிழகி்றலார.

• அேட்ள ‘அம்பரசி்ம்பி’ என ேலாழத்தி விடைகபறுகி்றலார. 

ைோட்டு வழியில ரோட்டிைம் சுற்றும் கிழவி
• கிழவி ஒருத்தி ரலாட்டையில நூற் நூற்படத்க கலாண்கி்றலார
• முதுடை கலா்த்திலும் சுை்ககலாலில நின்று ேலாழும் கிழவியின் பண்டபப் யபலாற்றுகி்றலார
• கிழவி்ககுச் சுதநதிர ேலாழ்கடகடை ஏற்படுத்தி்க ககலாடுத்திரு்ககும் ரலாட்டினத்தின் 
ைகிடைடை எண்ணி கவிபலாடுகி்றலார

   
நோட்டரைன மைோட்சட சிஙைரோயன வீடு 
• முதுடையினலால உைல்்ம் குன்றிை கம்பர, தைது இறுதி்க கலா்த்டதப் பலாண்டிை 
்லாட்டு்ககு உட்பட்ை ்லாட்ைரசன் யகலாட்டையில சிங்கரலாைன் என்பேனின் வீட்டில 
கழி்ககி்றலார. 

• தன்டன  ேலாழவித்த சடைைப்ப ேள்ளட்யும் பலாண்டிைனிைம் யபலாரிட்டுத் யதலாற்று 
அேன் தைேலால தட்்கடரத் தலானைலாகப் கபற்்ற குய்லாத்துங்க யசலாழனின் இழி 
நிட்டையும் எண்ணி்க க்ங்கிைபடி இறுதி மூச்டச விடுகி்றலார. 

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி
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13(i) ்தமிழப�ற்று சைோண்டவன
• தமிழச் சலான்ய்றலாரலான கம்படரப் யபலாற்றுகி்றலான் 
• இரலாைலாைணம் இைற்றிை கம்படரத் தன் ்லாட்டிற்கு ேரேடழத்துச் சி்றப்பு 
கசய்கி்றலான். 

• தன் ைடனவியுைன் யசரநது கம்படரப் பல்்ககில சுை்ககி்றலான் 
• கம்பர அவேலாறு கசய்ை யேண்ைலாம் என்க கூறிைதற்கு, “்லாங்கள தங்கட்ளைலா 
சுை்ககிய்றலாம்? தமிழின் கபருடைடை அல்ேலா சுை்ககிய்றலாம்” என்க கூறுகி்றலான்.

மவற்றுச� �ோரோ்தவன
• கம்பர தன் படக ்லாைலான யசலாழ ்லாட்டைச் சலாரநதேனலாக இருநதலாலும் தன் 
்லாட்டிற்கு ேரேடழத்து ைகத்தலான ேரயேற்பு ககலாடு்ககி்றலான் 

• பலாண்டிை ்லாட்டின் மீது படைகைடுத்து ேநது ைதுடர  ைலா்கடரச் சூடரைலாடி  
பலாண்டிைனின் முடிசூட்டு ைண்ைபத்டதயும் இடித்துத் தகரத்த யசலாழ ்லாட்டின் 
குடிைகனலாகத் தலான் இருநதலாலும்  ரலாஜலாங்கப் படகடைகட்ள ை்றநது தன் மீது 
அன்பு கசலுத்தும் பலாண்டிை ைன்னடன நிடனத்து்க கம்பர க்ஞசம் க்கிழகி்றலார. 

 
�ண்ணோசை இலைோ்தவன   
• யசலாழனும் பலாண்டிைனும் படக ககலாண்டு யபலாரிடுேது தன்ககு  ேருத்தத்டத 
உண்ைலா்ககுேதலாக்க கம்பர கூறிை கபலாழுது, குய்லாத்துங்க யசலாழன்தலான் திரிய்லாக 
சலாம்ரலாஜை  பதிவிடை விரும்புேதலால தன்னரசு கசலுத்திேரும் பலாண்டிை ்லாட்டின்மீது 
யபலார கதலாடுப்படத வி்ள்ககுகி்றலான். 

• பின்னலாளில ்ைநத யபலாரில யசலாழ ்லாட்டை கேன்றிருப்பினும் அடத்க குய்லாத்துங்க  
யசலாழனு்கயக திருப்பி்க ககலாடு்ககி்றலான்.

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி

13(ii) • பலாைல உத்தி 
• தனிகைலாழி உத்தி (தன்ககுத்தலாயன யபசி்கககலாளளுதல)
• கடதகூ்றல உத்தி (கடதப்பலாத்திரங்கய்ள கடதடை்க கூறி்க கடதடை ்கரத்துதல)
• நிரட்சி உத்தி (ஒவகேலாரு கலாட்சி கதலாை்ககத்திற்கும் சூழ்லாக அடைேது)
• பின்ய்லா்ககு உத்தி  (கைநதகலா் நிகழச்சிகட்ள பின்ய்லா்ககிப் பலாரத்தல)

(* உத்திகளு்ககு ஏற்்ற எடுத்து்ககலாட்டுகட்ள எழுதியிருத்தல யேண்டும்)

(* பிற ஏற்புலைய கருத்துகள)

10 
(3x3=9
+ 1 

கைலாழி
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14 முனனுசர  : 
ஆசிரிைர – ைலா்கைர மு.ேரதரலாசன்
்லாேல – அகலவி்ள்ககு
கருப்கபலாருள – ்லக்லாழு்ககமும் ைன்ககட்டுப்பலாடும் ்லேலாழ்கடக்ககு அடித்த்ளம்  

ைருத்து  :

�ோககிய அம்ச�யோர்
• அசைவரிடத்திலும் அனபும் அகைசறயும் சைோளள மவண்டும் 
- யே்ய்ைன், ைணியைகட்டைத் தனது குழநடதகள யபலால கேனித்து்க ககலாள்ளல, 
ய்லாய்ேலாய்ப்பட்ை யே்ய்ைடன இரவில கண்விழித்து்க கேனித்து்க ககலாள்ளல

• வோழகசை ம�ோரோட்டஙைசளத் துணிவுடன எதிர்சைோளள மவண்டும்
- கணேடன இழத்தல + தநடத ைரணம் + தம்பி தனி்ககுடித்தனம், தனிைரைலாக 
நின்்றலாலும் வீட்டு யேட் கசய்து தன்ைலானத்துைன் ேலாழ்கடகடைத் கதலாைருதல

 
• ச்தோண்டு �ைப�ோனச�சய வளர்த்துக சைோளள மவண்டும்
- ைலாட் யேட்ளயில ைலாணேரகளு்ககு இ்ேசைலாகப் பலாைம் ்ைத்துதல

• வோசிபபுப �ழகைத்ச்தக சைோண்டு அறிசவப ச�ருககிக சைோளள மவண்டும்
- ைகலாத்ைலா கலாநதி, வியேகலானநதர, திரு.வி.க. யபலான்்ற யபரறிஞரகளின் 
டகேண்ணத்தில உருேலான அ்றநூலகட்ள ேலாங்கிப் படித்துத்  தனது அறிவு்க 
ே்ளரத்து்க ககலாளளுதல, 

இ�ோவதி
• சையநனறிசய �றகைக கூடோது
- முரைனிைமிருநது தன்டன்க கலாப்பலாற்றிைதுைன் கணிதப் பலாைத்திலும் உதவி புரிநத 
சநதிரடன ை்ற்ககலாைல யே்ய்ைனிைம் உைரத்திப் யபசுதல

• ஆண்ைளிடம் ைட்டுப�ோட்டுடன �ழை மவண்டும்/உறவில ச்தளிவு மவண்டும்
- சநதிரனுைன் க்ருங்கிப் பழகுதல; கைற்கடர, சினிைலா என ஒன்்றலாக கேளியை 
கசலலுதல; அண்ணனலாக நிடனத்தடத கேளியை கசலால்விலட்; சநதிரனின் 
ைனத்தில ஒருதட் கலாதல உருேலாக்க கலாரணைலாக அடைதல

• ச�ரிமயோரின அறிவுசரைசளக மைட்டு நடகை மவண்டும்
- சநதிரனுைன் அ்ளேறிநது கதளிேலான சிநதடனயுைன் பழகுைலாறு தலாய் கூறிை 
அறிவுடர்ககு்க யகட்டு ்ைத்தல; அண்ணனலாக நிடனத்துப் பழகுதல 

 
ைற்�ைம் 
• விரும்பியச்த �ைதிமைமய பூட்டி சவத்திருகைோ�ல துணிவுடன சவளிப�டுத்்த 
மவண்டும் 

- தன் கலாதட்த் யே்ய்ைனிைமும் தநடதயிைமும் கூ்றவிலட்

• குடும்�ப�ற்று மவண்டும்
- தநடத கசலால மீ்றவிலட்; அண்ணன் சநதிரன் நிட் எண்ணி ேருநதுதல

• ச�ோறுச�, ைகிபபுத்்தனச�சய வளர்த்துக சைோளள மவண்டும்
- கணேனின் மூை்ம்பி்கடகைலால விட்ளநத கசைலகட்ளப் கபலாறுத்து்க ககலாளளுதல; 
பிரிநதிரு்ககும் கணேன் மீண்டும் அடழத்துச் கசலேலான் என்க கலாத்திருத்தல

2

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

வளளி 
• வோழகசைப ம�ோரோட்டஙைசளத் துணிவுடன எதிர்சைோளள மவண்டும்; 
்தற்சைோசை கூடோது 

- கணேன் சநதிரனின் ககலாடுடை தலா்ளலாது கிணற்றில குதித்துத் தற்ககலாட் கசய்து 
ககலாளளுதல
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• ்தவறு சையயும் ைணவசை நலவழிப�டுத்்த முயை மவண்டும்
- சநதிரனு்ககுப் பைநது ேலாழதல; தேறுகட்ளத் தட்டி்க யகட்கவிலட்

ையற்ைண்ணி 
• சினி�ோ ம�ோைம் சைோளளோ�ல குடும்�ப ச�ோறுபபுைளில ைவைம் சைலுத்்த 
மவண்டும்

- யேட் முடிநது ேரும் யே்ய்ைடன அடி்ககடி சினிைலாவு்ககு அடழத்துச் கசல் 
்ச்சரித்தல

• பிறர் நைத்தில அகைசற/ இரகைம் சைோளள மவண்டும்
- கணேடனப் பிரிநது ேலாழும் கற்பகத்தின் நிட்டை்க கண்டு இர்ககம் ககலாளளுதல; 
யே்ய்ைடன ைலா்னிைம் யபசி கற்பகத்டத அடழத்துச் கசலலுைலாறு  கூறுதல     

்தோயம்�ோ 
• ைற்புத்திறத்ச்தப ம�ோற்ற மவண்டும்/ ைளள உறவு கூடோது/ ைணவனுககு 
உண்ச�யோை நடநது சைோளள மவண்டும்

- கணேன் சிட்றயில தண்ைடன யைற்ககலாண்டிரு்ககும் நிட்யில சநதிரனுைன் 
யசரநது ேலாழுதல

(* நபண கலதப்பாத்திரஙகளுககுத் தகுநத ஏகதனும் 5 கருத்துகள )
 
முடிவுடர : ஏற்புடைை விடை

15 முனனுசர  : 
- ஆசிரிைர – ைலா்கைர மு.ேரதரலாசன்
- ் லாேல – அகலவி்ள்ககு
- கருப்கபலாருள – ்லக்லாழு்ககமும் ைன்ககட்டுப்பலாடும் ்லேலாழ்கடக்ககு அடித்த்ளம்
- யே்ய்ைன் இன்ட்றை இட்ளஞரகளு்ககு ேழிகலாட்டிைலாக உள்ளலான் 

ைருத்து 1
ஒழுகை�ோைவன 
• கலலூரியில படி்ககும் சைைத்தில  புடகப்பிடித்தல, கபண்கட்ளப் பலாரத்து்க 
கலாை்ககி்ளரச்சிைலான யபச்சில ஈடுபடுேது, ஆசிரிைரகட்ளப் பற்றி ைதிப்பு்க குட்றேலாகப் 
யபசுேது யபலான்்ற தீைப் பழ்ககங்கட்ள்க ககலாண்ை ்ண்பரகளிைமிருநது வி்கி 
இரு்ககி்றலான்.

• கலவியில ைட்டும் முழு கேனம் கசலுத்தி பட்ைம் கபறுகி்றலான்; அத்டத ைக்ளலான 
கைற்கண்ணிடைத் திருைணம் கசய்து இல்்றத்டத ்ல்்றைலாக ்ைத்தி ேலாழகி்றலான்.

      
இனசறய இசளஞர்ைள : 
ேலாழ்கடகயில ைனத்டத்க கட்டுப்படுத்தி ஒழு்ககமுைன் ேலாழேது சி்றப்டபத் தரும்

2

கருத்து
5x3=15

கைலாழி 1

ைருத்து 2
நட்ச�ப ம�ோற்று�வன  
• உயர்நிசைப�ளளியில ைநதிரனுடன ச்தோடஙகிய நட்ச� இறுதிவசர 
ம�ோற்றுகிறோன; ைநதிரன மீது அனபும் அகைசறயும் சைோளகிறோன.

- கலலூரியில தன் ்ண்பன் சநதிரன் கலவியில கேனம் கசலுத்தலாைல 
பு்ற்ைேடி்கடககளில ஈடுபலாடு ககலாளேடதப் பற்றி அறிவுறுத்துகி்றலான்.

- கலாதல யதலாலவியில ைனம் உடைநதிருநத சநதிரனு்ககு ஆறுதல கூறுகி்றலான்.
- கலலூரிடைவிட்டுத் தட்ைட்றேலான சநதிரடன முழு மூச்சுைன் யதடி்க கண்டு 
பிடி்ககி்றலான். 

- சநதிரன் ப் கபண்களுைன் தகலாத உ்றவு ககலாண்டிருப்படத நிடனத்து்க கேட் 
ககலாளகி்றலான்.

- இறுதியில கதலாழுய்லாைலாளிைலாகத் தன்டன ்லாடி ேநத சநதிரனு்ககுத் தன் வீட்டில 
அடை்கக்ம் ககலாடுத்து அன்யபலாடு கேனி்ககி்றலான்.
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• ைலலூரி நண்�ைோை �ோைன வோழகசையில அகைசற சைோளகிறோன
- மூை ்ம்பி்கடகயில மூழகியிரு்ககும் ைலா்னு்ககு உடழப்யப உைரவு தரும் என்று 
அறிவுறுத்தி திருத்த முைலகி்றலான்.

- கலலூரிப் படிப்டப முடி்ககும் ைலா்னு்ககு யேட் ேலாங்கித் தருகி்றலான்.
- கதலாழிலில பணக்ரு்ககடிடைச் சநதி்ககும் ைலா்னு்ககுப் பணவுதவி கசய்கி்றலான்.
- ைலா்ன் தன் ைடனவி கற்பகத்யதலாடு யசரநது ேலாழ உதவி புரிகி்றலான்.
  
இனசறய இசளஞர்ைள : 
்ல் ்ட்டபப் யபலாற்றிப் பலாதுகலா்கக யேண்டும்

விடோமுயற்சி சைோண்டவன
• உைரநிட்ப்பளளியில கணிதப் பலாைத்தில குட்றநத ைதிப்கபண்கள கபற்்றலாலும் 
சநதிரனின் துடணயுைன் கேற்றி கப்ற முைற்சி கசய்கி்றலான்.

• எ்ஸ.எ்ஸ.எல.சி யதரவில யதலாலவி கண்ைலாலும் ைலாருடைை துடணயில்லாைல 
கண்ணுங்கருத்துைலாகப் படித்து்க கலலூரியில நுடழகி்றலான்.

    
இனசறய இசளஞர்ைள : 
விைலாமுைற்சிடை்க டகவிை்க கூைலாது

மூட நம்பிகசைைசள சவறுப�வன
• ைலா்ன் கலலூரியில படி்ககும் கபலாழுயத ரிஷியின் கபைடர எழுதுேது, இஷை சித்தி 
குளிடககட்ள்க டகயில கட்டி்க ககலாளேது யபலான்்ற மூை்ம்பி்கடககளில 
ஆழநதிரு்ககி்றலான்.

• இத்தடகை ்ம்பி்கடககட்ள யே்ய்ைன் கேறு்ககி்றலான்.
• உடழப்யப ேலாழ்கடகயின் உைரவு்ககு ேழிேகு்ககும் என்படத உணரத்துகி்றலான்.
     
இனசறய இசளஞர்ைள: 
ேலாழ்கடகயில மூை்ம்பி்கடகடை விட்கைலாழித்து உடழத்து ேலாழ யேண்டும்.

குடும்� உறுபபிைர்ைளின மீது அனபு சைோண்டவன
• முதுகு்க கட்டிைலால அேதிப்பட்ை தன் அப்பலாவு்ககு உதவிைலாக ைளிடக்க கடை 
விைலாபலாரத்டத்க கேனித்து்க ககலாளகி்றலான்.

• எளிை ேலாழ்கடக ேலாழும் தன் தங்டக்ககுத் டதைலகபலாறி ேலாங்கித் தநது குடும்ப 
ேருைலானத்டதப் கபரு்ககி்க ககலாள்ள உதவி கசய்ை நிடன்ககி்றலான்.

• ைடனவி ைணியைகட்யின் மீது அன்பு கசலுத்தி இல்்றத்டத ்ல்்றைலாக 
ேலாழகி்றலான்.

    
இனசறய இசளஞர்ைள : 
குடும்பப்பற்ட்ற அதிகரி்கக யேண்டும்

ச�ண்ச�சயப ம�ோற்று�வன 
• தன்டன்க குழநடதப் பருேத்தில இருநது அன்புைன் ே்ளரத்த பலா்ககிை அம்டைைலார 
மீது ைதிப்பும் ைரிைலாடதயும் டேத்துள்ளலான்.

• நுட்பைலான அறிவும் கதலாண்டு ைனப்பலான்டையும் ககலாண்டிரு்ககும் பலா்ககிை 
அம்டைைலாடரப் யபலாற்றுகி்றலான்.

• பலா்ககிை அம்டைைலாடரப் பற்றி சநதிரன் தே்றலாக்க கூறியிருநதடத்க யகட்டு உள்ளம் 
க்லாநது ககலாளகி்றலான். 

இனசறய இசளஞர்ைள: 
- அன்பின் சின்னைலாகவும் திைலாகத்தின் அடைைலா்ளைலாகவும் வி்ளங்கும் கபண்டைடைப் 
யபலாற்்ற யேண்டும்
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ைலவிககு முககியத்துவம் சைோடுப�வன
• உைரநிட்ப்பளளியில படி்ககும் கபலாழுது யே்ய்ைன் சநதிரடனப் யபலான்று அறிவுத் 
கதளிவு கபற்றிரு்ககலாவிட்ைலாலும் விைலா முைற்சி ககலாண்ைேனலாக இரு்ககி்றலான். 

• நியைலானிைலா கலாய்ச்ச்லால பலாதி்ககப்பட்ைதலால எ்ஸ.எ்ஸ.எல.சி. யதரவில யதலாலவி 
கண்ைலாலும் விைலாமுைற்சியுைன் படித்து ைறு ஆண்யை கலலூரியில நுடழகி்றலான்.

• கலலூரியில ஒழு்ககத்டதப் யபணி்க கலாத்ததுைன் கலவியில கண்ணுங்கருத்துைலாக 
இருநததலால பி.ஏ யதரவில கேற்றி அடைநது பட்ைம் கபறுகி்றலான்.

• பி.ஏ முதலநிட்யில பட்ைம் கபற்றிருநததலால அரசலாங்கத்தில கூட்டு்றவு 
துடணப்பதிேலா்ளர பணி கிடை்ககி்றது; ்ல் சம்ப்ளத்தில நிம்ைதிைலான ேலாழ்கடக 
ேலாழகி்றலான். 

    
இனசறய இசளஞர்ைள : 
கலவியில முழு அ்ககட்ற கசலுத்த யேண்டும் 

(* பிற ஏற்புலைய விலைகள) 

முடிவுடர : ஏற்புடைை விடை


