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PEPERIKSAAN  PERCUBAAN SPM TAHUN  2019                                                           

6354/1         

Kertas 1  

1 ¾  jam               Satu jam Empat puluh lima minit 

 

 

Tingkatan 5 

 

BAHASA TAMIL 1 
 

தமிழ்ம ொழி 1 
 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

1 Kertas soalan ini  mengandungi dua bahagian – Bahagian A dan Bahagian B 

 

2 Jawab dua soalan – satu soalan daripada setiap bahagian 

 

3 Anda dikehendaki menulis nombor soalan semasa menjawab 

 

4 Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas tulis yang disediakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Kertas  soalan  ini  mengandungi 3 halaman  bercetak 
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ம ொதுக்கட்டளை: 

இக்கேள்வித்தாள் பிரிவு அ, பிரிவு ஆ என்னும் இரண்டு பிரிவுேளைக் கோண்டுள்ைது. 
ஒவ்க ாரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு கேள்வியாே இரண்டு கேள்விேளுக்கு விளையளிக்ேப்பை 
க ண்டும்.  

பிரிவு அ :   வழிகொட்டிக் கட்டுளர 

 [ ரிந்துளரக்கப் டும் நேரம்: 30 நிமிைம்] 

கீழ்க்ோணும் ேடிதத்ளத மாற்றி உளரேளடயொக எழுதுே 

அன்புள்ை எழில், 
 
நீ எழுதிய ேடிதங்ேள் எனக்கும் சுள யாே இருந்தன.  
நீ  யதில் இளைய ன் அஞ்சாமல் உன் ேருத்ளதச் கசால்கிறாய்; எழுதுகிறாய். நான் 
உன்ளனவிை உலே அனுப ம் மிகுந்த ன்; அதனால் உலேத்ளதப் பற்றிய அச்சமும் 
மிகுந்த ன். ஆளேயால் எளதயும் கசால்லவும் எழுதவும் தயங்குகிகறன்; நீ உள்ைத்தில் 
உணர்ந்தளதக் கோட்டுகிறாய்; நான் உணர்ச்சி இல்லாத ன்கபால் நடிக்கிகறன். 
நீகய என்ளனவிை ஒரு ளேயில் நல்ல ன். 
 
தம்பி! நல்ல னாே இருந்தால் மட்டும் கபாதாது.  ல்ல னாேவும் இருக்ேக ண்டும் 
அல்ல ா? நன்ளம  ன்ளம இரண்டும் இருந்தால்தான் இந்த உலகில்  ாழ்க்ளே 
உண்டு. நல்ல தன்ளம மட்டும் உளைய ர்ேள் எத்தளனகயா கபர் ேலங்கிக் ேண்ணீர் 
 டித்து மாய்ந்து ருகிறார்ேள்.  ல்லளம மட்டும் கபற்ற ர்ேளும் எதிர்பாராத ளேயில் 
நசுக்குண்டு அழிகிறார்ேள். எனக , நல்ல தன்ளமகயாடு  ல்லளமயும் கசரப்கபற்று 
 ாழக ண்டும். 
 
தம்பி! இயற்ளேயிலிருந்து நாம் ஒரு கபரிய பாைம் ேற்றுக்கோள்ை க ண்டும். 
 ாழ்க்ளேப் பகுதிேளில் ஒன்ளற மட்டும் கபாற்றுகிற ன் உருப்படியா தில்ளல. 
உைளல மட்டும் கபாற்றி உரமாே ள த்திருப்ப னுக்கு அ னுளைய உள்ைம் பளேயாகி 
அ ளனத் தீய ழியில் கசலுத்திக் கேடுத்து அழிக்கிறது. உள்ைத்ளத மட்டும் 
தூய்ளமயாேப் கபாற்றிக் ோப்பாற்றுகிற னுளைய உைல் பல கநாய்க் கிருமிேளுக்கு 
இைம் கோடுத்து அ னுளைய உள்ைத்தில் அளமதிளயக் கேடுத்து அல்லல் படுகிறது. 
ஆேக , உைலும், உள்ைம் இரண்ளையும் உரமாேவும் தூய்ளமயாேவும் ோப்பகத 
ேைளமயாகும்.  
                                                  அன்புள்ை அண்ணன் , 
                                                   ை ன் 
                                                  ---------------- 

(ைாக்ைர் மு.  – தம்பிக்கு எடுத்தாைப்பட்ைது) 
 
 

               [30புள்ளி] 
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பிரிவு  ஆ :  திறந்தமுடிவுக் கட்டுளர            

[ ரிந்துளரக்கப் டும் நேரம் : 1  ணி 15நிமிடம்] 

 

கீகழ கோடுக்ேப்பட்டுள்ை தளலப்புேளுள் ஏநதனும் ஒன்றளைப் பற்றி 300 ம ொற்களில் 
ஓர் எழுத்துப்படி ம் எழுதுே. 

 

1. தமிழர் கடமை 
இத்தளலப்பில் கருத்து விைக்கக் ேட்டுளர எழுதுே 
 

2.  திறன்கபசியின்  ருளேகய இன்ளறய இளைஞர்ேள் விளையாட்டுத் துளறயில் 
ஆர் ம் ோட்டு ளதத் தடுக்கின்றது.  
இத்தளலப்ளப வொதித்து ஒரு ேட்டுளர எழுதுே 
 

3. வீட்டில் பிராணிேளை  ைர்ப்பதால்  ஏற்படும் விளைவுேள். 
இத்தளலப்ளப விவொதித்து ஒரு ேட்டுளர எழுதுே. 
 

4. தூய்ளமளயப் கபணு தில் மாண ர்ேளின் பங்கு. 
இத்தளலப்பில் பள்ளிச் சளபக்கூைலில் நீ ஆற்றவிருக்கும் உளரளய எழுதுே. 
 

5. உன் உறவினர் க ளிநாட்டில் தன் உயர்ேல்விளய முடித்த பின், ஐந்தாண்டுேள் 
ேழித்து நாடு திரும்பியுள்ைார். அ ருக்ோன  ரக ற்பு விழாவில் ேலந்து 
கோண்டிருக்கிறாய். 
அச்சூழளல வருணித்து எழுதுே. 
 

6.  உண்ளம 
இதளனக் கருப்ம ொருைொகக் கோண்டு சிறுகளத அல்லது ஓரங்க ேொடகம் 
எழுதுே. 
 
          [70புள்ளி] 
 
 
    

நதர்வுத்தொள் முற்றுப்ம ற்றது 
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


