
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019      6354/2 
BAHASA TAMIL  
தமிழ்ம ொழி முன்ன ொட்டத் னதர்வு                  
Kertas 2 
தொள் 2 
2 ¼   jam                      Dua jam lima belas minit 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi 22 soalan. 

 

2. Jawab semua soalan. 

 

3. Jawapan anda hendaklah ditulis di dalam buku jawapan yang 

disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak cukup, sila dapatkan helaian 

tambahan daripada pengawas peperiksaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.  
 
 
 

 



பிரிவு அ : கருத்துணர்தல் (பல்வகக) 
 

[30 புள்ளி] 
 

கீழ்க்காணும் கருத்துப்படத்கதக் கூர்ந்து கவனித்துத் த ாடர்ந்துவரும் வினாவுக்கு விடட 

எழுதுக. 

 

 

 

 

 

1. இப்படம் உணர்த்தும் கருத்து யாது?      [2 புள்ளி]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. இக்கடி ம் ஆசிரியர்க்கு என்ன உணர்த்  வருகிறது?  

 

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,  

 

வணக்கம். 

நான் வாரக்கடடசியில் வீட்டுப்பாடம் எழு  விரும்பவில்டை . 

அந்  நாள், நான் த ாடைக்காட்சி பார்க்கும் நநரம்,  

என் நண்பர்களுடன் விடளயாடும் நநரம் . 

மாணவர்களுக்கு வீட்டுப்பாடம் தகாடுப்பட ப் பள்ளிகள் டகவிட நவண்டும். 

பிள்டளகள் அவர்கள் உைகத்தில் வாழ்வட  இந்  வீட்டுப்பாடம்  டுக்கிறது.  

நீங்கள் ஓய்வு நநரத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமானட  தெய்ய விரும்புவது  

நபாைத் ான் நாங்களும் தெய்ய விரும்புகிநறாம். ஆனால், நீங்கள் தகாடுக்கும்  

வீட்டுப்பாடத் ால் எங்களுக்கு ஓய்நவ இருப்பதில்டை. அ னால், குழந்ட ப்  

பருவத்தில் நாங்கள் வாழ நவண்டிய வாழ்க்டகடய வாழ முடியாமல் நபாகிறது. 

ஓடியாடி விடளயாட நவண்டிய நநரத்தில் வீட்டுக்குள் முடங்கிக் கிடக்கிநறாம் 

ஒரு நநாயாளிடயப் நபாை.  

 
இப்படிக்கு, 
உங்கள் மாணவன், 
எட்வர்ட் இம்மானுநவல் 

 

 

 [2 புள்ளி] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. கீழ்க்காணும் நடகச்சுடவத் துணுக்கில் ஆசிரியர் அறிய விரும்பிய மெய்தி என்ன? 

 

ஆசிரியர்: உன் தபயர் என்ன? 

மாணவன்: ராமராஜன், ஐயா 

ஆசிரியர்: உன்டன வீட்டிை எப்படிக் கூப்பிடுவாங்க? 

மாணவன்: பக்கத்துை இருந் ா தமதுவா கூப்பிடுவாங்க. தூரத்துை 

இருந்  ெத் மா கூப்பிடுவாங்க… 

 

        [2 புள்ளி] 

 

4. கீழ்க்காணும் பாடலில் புைவர் தபற்நறாருக்குக் கூறும் அறிவுகை இரண்டடன எழுதுக?  

 

தூக்க மருந்திடனப் நபான்றடவ தபற்றவர் 

நபாற்றும் புகழுடரகள் 

நநாய் தீர்க்கும் மருந்திடனப் 

நபான்றடவ கற்றவர்  

கூறும் அறிவுடரகள் 

ஆறு கடரயில் அடங்கி நடந்திடில்  

காடு வளம் தபறைாம்  

தினம் நல்ை தநறிகண்டு பிள்டள வளர்ந்திடில்  

நாடும் நைம் தபறைாம் 

பாட   வறிய கால்கள் விரும்பிய 

ஊர் தென்று நெர்வதில்டை 

பண்பு  வறிய பிள்டளடயப் தபற்றவர்  

நபர்தொல்லி வாழ்வதில்டை 

- புைவர் புைடமபித் ன் 

 

ஆஆ         [2 புள்ளி] 

 



5. கவிஞர் டமதீ. சுல் ான் ஆற்றிய தமிழ்ப்பணி இரண்டடன எழுதுக. 
 
 

               கவிஞர் க தீ.சுல்தொன்                                                            
 

கவிஞர் டமதீ. சுல் ான் அவர்கள் பினாங்கில் பிறந்து வளர்ந் வர். 
 மிழில் கல்வி கற்ற இவர்  மிழ் நமல் உள்ள  னியா  
 ாகத் ால் மநைசிய வாதனாலியில்  மிழ்ப்பிரிவில் 
அறிவிப்பாளராகப் பணியில் அமர்ந் ார். அவருடடய நபச்சுத் 
திறடமயும்  மிழ் வளமும் ஏராளமான நநயர்கடள அவரது 
இரசிகராக்கியது. பை வீடுகளில் அக்காைத்தில் த ாடைக்காட்சி 
வெதியில்டை. அப்தபாழுத ல்ைாம் காற்பந்து, பூப்பந்து நபான்ற 
விடளயாட்டுகடள மக்கள் இரசிக்கும் வண்ணம் நல்ை  மிழில் 
நநரடி வருணடன தெய்வதில் மன்னனாகத் திகழ்ந் வர் இவர். 
அவரது வருணடனடயக் நகட்நபார் நநரடியாக 

அவ்விடளயாட்டடக் கண்டுகளிக்கும் உணர்டவப் தபற்றனர். நமலும், கண்ண ாென் நநரம், 
கவிட  அரங்கம் நபான்ற இைக்கியத்  ரம் வாய்ந்  நிகச்சிகடளத்  யாரித்து வாதனாலியில் 
ஒலிப்பரப்பினார். நமலும்,  மிழ் நமடடகளில் கவியரங்கம், சிறுகட  ஆய்வரங்கம் நபான்ற 
நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கு தகாண்டு மநைசியத்  மிழ் இைக்கியத்ட  வளர்த் ார். அட த் 
 விர்த்து,  ன் இைக்கியத்  ாகத்ட த் தீர்த்துக் தகாள்ள, டமதீ.சுல் ான் கவிட கள், 
கூடிவிட்நடாம், ஐம்பது ரிங்கிட் சிறுகட  த ாகுப்பு, திடம் தகாண்ட திருஞானெம்பந் ர் 
நபான்ற சிை நூல்கடள எழுதி தவளியிட்டு,  மிழ் எழுத்துைகிலும்  னித்  டம் பதித்  இவர் 
2017 –ஆம் ஆண்டு இப்பூவுைடக நீத் ார். 

 
 

  [2 புள்ளி]          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. கீழ்க்காணும் பகுதியில் சுநரஷின் தவற்றிக்குக் காரணமாக அடமந்  அவருடடய 
பண்புநலன் இரண்டடன எழுதுக. 
 

அம்மபய்தும் வீைர் சுனைஷ் மெல்வதம்பி 
 

சுநரஷ்  என்ற  தபயர்  இடம் தபறா  
ஊடகம்  இல்டை  என்று தொல்கிற  
அளவுக்கு  உைகம் முழுடமக்கும்  புகழ்  
தபற்று விளங்குகிறார் நம் நாட்டு அம்தபய்தும் 
வீரர் சுநரஷ் தெல்வ ம்பி.   இவர் அண்டமயில்    
ஹாைந்தில்  நடந்   அம்தபய்தும் நபாட்டியில் 
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான பிரிவில்  உைக  
ொம்பியன்  பட்டத்ட   தவன்று நாடு 
திரும்பியுள்ளார். இவருக்கு நாட்டுத்  
 டைவர்களும்  மக்களும்  நகாைாகை 

வரநவற்டப நல்கியுள்ளனர். ஒரு ொடை விபத்தில்  ன் காடை இழந்திருந் ாலும் 
 ன்னால் ொதிக்க முடியும் என்ற எண்ணத்ட த்  ன்னுள் வளர்த்துக் தகாண்டார் இவர். 
 மது 18-ஆவது வயதில் இவ்விடளயாட்டில் ஈடுபட த ாடங்கிய இவர் 2012-ஆம் ஆண்டு 
சுக்மா நபாட்டியில் தவள்ளிப்  ப க்கத்ட   தவன்றார். குடும்பச் சுடமடயச் 
சுமப்ப ற்காக நவடைக்குச் தெல்ை நவண்டியிருந்  ால் த ாடக்கத்தில் இவரால் முழுக் 
கவனத்ந ாடு இவ்விடளயாட்டில் ஈடுபட இயைவில்டை. இ னால் மியான்மாரிலும் 
நகாைாைம்பூரிலும் நடடதபற்ற ஆசியான் அம்தபய்தும் நபாட்டிகளில்  ன்னால் மிளிர 
முடியவில்டை என்று கூறும் சுநரஷ் த ாடந்து நபாராடி இவ்தவற்றிடய அடடந்  ாகக் 
கூறுகிறார். நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும்  ன்னால் நற்தபயர் கிடடக்க நவண்டும் என்ற 
உணர்நவ  ன்னுடடய நபாராட்டத்திற்குக் காரணம் என்கிறார்.   

 

           [2 புள்ளி] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



னகள்விகள் 7 முதல் 10 வகை 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிடய வாசித்து, த ாடர்ந்துவரும் வினாக்களுக்கு விடட காண்க. 
 
 ஒழுக்கமாக வாழ்கின்றவர் மாயா  புகடழப் தபறுகின்றனர். ஒழுக்கத்திற்கு மாறான 

இழுக்கத்தில் இறங்குபவர் இழிந்  பழிச் தொல்லிற்கு ஆளாகின்றனர். மனி ன்,  உயிடரக் 

தகாடுத் ாகிலும் புகடழப் தபறு ல் நவண்டும். நம் உயிரினும் சிறந்  ான இந்  ஒழுக்கம் 

என்பது என்ன? எவருடடய நைனுக்கும் ஊறு விடளவிக்காமல் எல்நைாருடனும் இடெந்து 

வாழ்வது ான் ஒழுக்கமான, நநர்டமயான வாழ்வாகும். பிறருக்குக் நகடு விடளவிக்கும் 

தெயல்கள் அடனத்துநம ஒழுக்கத்திற்கு மாறான தெயல்கள் ஆகின்றன. பிறரது தபாருடளத் 

திருடினால் தபாருடள இழந் வருக்குக் நகடு விடளகின்றது. பிறருக்குத் தீங்கு இடழத் ால்,  

தீங்குற்றவர் துன்பப்படுகின்றார். எனநவ, திருடுவதும், தீங்கிடழத் லும் பிறருக்குத் துன்பம் 

 ருகின்றன. தபாய் நபசுவ ால் பிறர் ஏமாற்றப்படுகின்றனர். புறங்கூறுவ ால் பிறர் மனம் 

புண்படுகின்றது. எனநவ, தபாய்யுடரயும், புறங்கூறலும் இழுக்கத்தின் அடிப்படட என்பது 

தவள்ளிடடமடையாகும். 

 ஒழுக்கம்  வறி நடப்பவர்கள் புகழ் எய்  முடியாது. பழிநய அவர்கடளச் நெருகின்றது. 

புகழும் அ ற்கு மாறான பழியும் வரக் காரணம் யாடவ? பிறர் நம்டமப் பற்றிப் தபருடமயாக 

எண்ணுவட யும் , நபசுவட யும் புகழ் என்கின்நறாம். நம்டமக் குறித்து அயைார் இழிவாகப் 

நபசுவட ப் பழி அல்ைது இகழ் என்கிநறாம். நம்மில் ஒவ்தவாருவரிடமும் உணரும் திறன் 

உண்டு. எது நல்ைது? எது தீயது? என்பட யும், தீடமயானட ச் தெய்வது கூடாது 

என்பட யும் நம் உள்ளம் உணர்த்துகிறது. நல்ைது எது? தீயது எது? என்பட க் காட்டி, 

தீயனவற்டறச் தெய்ய நவண்டாம் என்று நம்முள் ஒரு தமல்லிய குரதைழுகின்றந  அது ான் 

மனச்ொன்று. அது, நம் உள்ளத்துள் நின்று, உயர் தநறியிடன உணர்த்தும். மனி ர்கள் 

அடனவருக்கும் இந்  மனச்ொன்று இருக்கின்றது. ஆயினும், அம்மனச்ொன்றின் குரடை நாம் 

பை நவடளகளில் தபாருட்படுத் ாமல் விட்டு விடுகின்நறாம். அவ்வாறு மனச்ொன்றிடனப் 

புறக்கணித்து, அ ன்  மாண்பிடனயும்   உண்டமத்  ன்டமயிடனயும் உணரா  ால், அ ற்கு 

மாறான தெயல்களில் மனி ன் இறங்கி விடுகிறொன். இ னால்,  அவனது வாழ்க்டக மாலுமி 

இல்ைா  கப்பல் நபாை  த் ளிக்கும் சூழடை ஏற்படுத்தி விடுகிறது.  

 நம் இ யத்தில் இடறடம ான் நன்டம. தீடமகடளக் காட்டும் உள்ளத்து ஒளியாக 

ஒளிர்கின்றது. இடறடம என்ற உண்டமதயாளி, நம் உள்ளத்தில் ஒளிர்வ ால் ான் நன்டம 

எது தீடம எது என்பட  நாம் த ளிவாக உணர்கின்நறாம். நம் தெயல்களுக்தகல்ைாம் 



அடிப்படட சிந் டன தூய ாக இருத் ல் நவண்டும். ெமு ாயச் ெட்டதிட்டங்கள் நம் 

தெயல்கடளத் திருத் ைாம். ஆனால் சிந் டனடயத் திருத்துவது எப்படி? இடறயுணர்வு  ான் 

சிந் டனடயத் திருத்துகின்றது. 

 அகத்திநை எழும் பிடழகள் ாம் பிறகு பிடழச் தெயல்களாக உருதவடுக்கின்றன. 

எனநவ, தூய்டமயற்ற சிந் டனநய தீடமயாகின்றது. நாம் என்ன நிடனக்கின்நறாம்? நம் 

மனதிநை நிழைாடும் எண்ணங்கடள எவர் அறிவார்? எனநவ, அவ்தவண்ணங்கள் தீயவனவாக 

இருந் ால் என்ன? இவ்வாறு நாம் கருதுகின்நறாம். உண்டம ான். தீய எண்ணங்களுக்காக 

மட்டும் எவடரயும்  ண்டிக்கும் ெட்டம் இல்டை. தீய சிந் டன தீய தெயைாக தவளிப்பட்ட 

பிறகு ான் ெட்டம் தெயல்படுகின்றது. ஆனால், ஒழுக்கம் நவறு, ெட்டம் நவறு. தெயடைத் 

திருத்துகிறது ெட்டம். சிந் டனடயத் திருத்துகிறது ஒழுக்கம். ெட்டம் உடைாற் தெய்யும் 

பிடழகடளத்  டுக்கின்றது. ஒழுக்கநமா உள்ளத் ால் தெய்யும் பிடழகடளத்  டுக்கின்றது. 

இடறயுணர்வு படடத்ந ார் சிந் டனத் தூய்டமயிடனச் சிறந் த னப் நபாற்றுவர். 

சிந் டனத் தூய்டம, இடறவன் குடிதகாண்டுள்ள நகாவில்; உயர் எண்ணங்கள் மைரும் 

நொடை.  

 

7. ஒழுக்கமான வாழ்க்டக எனக் கூறப்படுவது எது ?                          [2 புள்ளி]  

8. (i) ெட்டத்திற்கும் ஒழுக்கத்திற்குமிடடநய காணப்படும் நவற்றுடமடய 
விளக்குக . 

 

[2 புள்ளி] 

 (ii) 3-வது பத்தியில் ஆசிரியர் வலியுறுத்தும் கருத்து யாது?  

[2 புள்ளி] 

9. கருடமயாக்கப்பட்டுள்ள தொல்லுக்கு ஏற்ற தபாருள் எழுதுக. 
அவ்வாறு மனச்ொன்றிடனப் புறக்கணித்து, அ ன்  மாண்பிடனயும்   
உண்டமத்  ன்டமயிடனயும் உணரா  ால், அ ற்கு மாறான தெயல்களில் 
மனி ன் இறங்கி விடுகிறொன்       

 

 

[2 புள்ளி] 

10. தம் பிள்டளகளிடடநய ஒழுக்கம் நிடைத்திருக்க ஒவ்தவாரு தபற்நறாரும்  
நமற்தகாள்ள நவண்டிய ஐந்து நடவடிக்ககககை 50 தொற்களில் 
எழுதுக. 
 

 

 

[10 புள்ளி] 



 

பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் (பகடப்பிலக்கியம்) 

[30 புள்ளி] 

னகள்விகள் 11 முதல் 14 வகை 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள சிறுகட ப் பகுதிடய வாசித்துத் த ாடர்ந்துவரும் வினாக்களுக்கு விடட 

எழுதுக. 

அன்று தபாழுது விடிந் திலிருந்து மனம் கனமாக இருந் து. மிகப் தபரிய  வறு 

ஒன்டறத் த ரிந்ந  தெய்து விட்டட ப் நபால்   ம் ஓலமிட்டது. எனக்கு நாநன 

எத் டனநயா முடற ஆறு ல் கூறியும் மனம் அடமதியடடயவில்டை.  

 
அன்று மாணவர்களுக்குச் ெரியாகப் பாடம் நபாதிக்க இயைவில்டை. வகுப்பு நநரம் 

முடிந் தும் பள்ளி மணி அைறியது. மாணவர்கள் மளமளதவன புத் கங்கடள எடுத்துப் டபயில் 

டவத்துவிட்டு “த ரிமா காநெ நெகு”(நன்றி) என உரத்  குரலில் கூறிவிட்டு பரபரப்பாக 

தவளிநயறினர். என் கண்கள் அவர்கடளநய பார்த்துக்தகாண்டிருந் ன. ஆனால், என் மனம் 

மட்டும் ‘உங்கள் குரல்’ மா  இ ழில், கவிஞர் சீனி டநனா முகம்மது எழுதிய கவிட  

வரிகடளநய மீண்டும் மீண்டும் நிடனவுபடுத்தி என்டன டநயாண்டி தெய்து தகாண்டிருந் து.  

‘நொறுநபாடும் தமாழிகதளல்ைாம் 
        தொந் தமாழி ஆகுமா? –உனக்குச் 

நொறுமட்டும் நபாதுமா? – நிடை 
மாறும்நபாது  ாடயக்கூட 

மாற்றிக்தகாள்ள ந ான்றுமா? –  ன் 
மானம் உனக்கு நவண்டுமா?’ 

 
அந்  டவர வரிகள் என் இ யத்ட க் கிழித்துக் தகாண்டிருந் ன. 

 
“என்ன! மிஸ்டர் தெங்கதிர்! மாணவர்கள் எல்ைாம் நபாயிட்டாங்க. நீங்க மட்டும் ஏந ா 

நயாெடனயில் இருப்பது நபால் த ரிகிறது. என்ன? ஏதும் பிரச்ெடனயா? உங்க முகநம 

ெரியில்டை!” எனக்கு மிக அருகில் ஒலித்  வளவனின் குரடைக் நகட்டு ெற்று அதிர்ச்சி 

அடடந்ந ன்.  

 



“ஒன்னுமில்ை மிஸ்டர் வளவன்! நம்ம பள்ளிச் சீனப்பிள்டளங்களுக்குச் ெரித்திரப் பாடம் 

நபாதிப்பது தராம்ப சிரமமா இருக்கு. மைாயும் புரியை! ஆங்கிைமும் புரியை! எப்படித் ான் 

பிடழக்கப் நபாறாங்கன்னு நயாசிச்சிக்கிட்டு இருந் தில் நநரமாகிப் நபானட நய மறந்து 

விட்நடன்!” உண்டம நிடைடமடயக் கூற மனமில்ைாமல் ஏந ா ெமாளித்ந ன்.  

 
“அடக்கடவுநள!... இதுக்குப் நபாயா அைட்டிக்கிறீங்க! மைாய் த ரியைனா என்ன….? 

ஆங்கிைம் த ரியைனா... என்ன? சீனர்களுக்குத்  ங்கள்  ாய்தமாழி த ரியும்.  ாய்தமாழிடய 

நநசிக்கிற எந்  இனமும் குட்டிச்சுவரா நபான ா ெரித்திரநம இல்ைன்னு உங்களுக்குத் 

த ரியா ா மிஸ்டர் தெங்கதிர்?”  

 

“ஆ..மா..ம்! ஆமாம்ம்...! நீங்க தொல்றது ெரி ான்” என்று நாக்குழற அவர் கூறியட  

ஆநமாதித்ந ன்.  

 
வளவனும் நானும் ஒத்  வயதுடடயவர்கள். பை ஆண்டுகளாக ஒநர பள்ளியில் நவடை 

பார்க்கின்நறாம். அவர்  மிழ்ப்பள்ளியில் படிக்கவில்டை என்றாலும்  ன் மூன்று 

பிள்டளகடளயும்  மிழ்ப்பள்ளியில் ான் படிக்க டவத் ார். ‘அன்டனயும் பி ாவும் முன்னறி 

த ய்வம்’ என்று இளவயதில்  ாய்தமாழியில் படித்  ால ா என்னநவா அவரது பிள்டளகள் 

இன்று  ங்கள்  ாய்  ந்ட யடர அன்நபாடு கவனித்து வருகின்றனர். 

 
“ மிஸ்டர் கதிர்! என்ன மறுபடியும் நயாெடன?” என் ந ாடளக் குலுக்கினார். 

என்டனயும் அறியாமல் என் கண்களில் வழிந்  கண்ணீடரக் கண்டு திடுக்கிட்டார் வளவன்.  

 
“என்ன மிஸ்டர் கதிர்! அழுகிறீர்களா? என்ன நடந் து?” ப பட த்துக் நகட்டார் வளவன். 

என்நனாட ஒநர மகன் முகிைன்.  மிழ் படிச்ொ எங்லக எதிர்காைம் இல்ைாம 

நபாயிடுநமான்னும் பயந்து ந சிய பள்ளிக்குப் படிக்க அனுப்பிநனன். அவன் ஆங்கிைப் 

நபாட்டிகளில் பரிசுகள் வாங்கிக் குவித் நபாது பூரித்துப் நபாநனன். படித்துப் பட்டம் 

வாங்கும் நபாதுகூட, நல்ை நவடளயா நண்பர்கள் நபச்டெக் நகட்டு  மிழ் படிக்க அனுப்பை 

என்று எனக்கு நாநன தபருமி ப்பட்டுக் தகாண்நடன். ஆனா இப்நபா... 

 



“ ஐநயா!... அவனுக்கு என்ன ான் ஆச்சு?” வளவன் அைறினார். 

 
“ மாஸ்டர் பட்டப் படிப்புக்காக ஆஸ்திநரலியா தென்றவன் அங்நகநய ஒரு பணக்கார 

தபண்டணத் திருமணம் தெய்து தகாண்ட ாகவும்  ான் வாழ்வில் முன்நனற நவண்டுமானால் 

அப்தபண்டணயும் அவள் குடும்பத்ட யும் விட்டு வர முடியாது எனவும்...” நமலும் கூற 

முடியாமல் என் நா  ழு ழுத் து. நீங்கள் விட த்  விடன ாநன என வளவனின் பார்டவ 

என்டனக் நகட்டட  நான் உணர்ந்ந ன். ஆனாலும், அவருடடய டககள் என் ந ாடள 

அன்பாக வருடின.  

நொறு மட்டும் நபாதுமா? மநனான்மணி ந வி 

(எடுத் ாளப்பட்டது) 

 
11. கதிர் அன்று வகுப்பில் ெரியாகப் நபாதிக்க முடியாமல் நபான ற்கான காரணம் யாது? 

[2புள்ளி] 
 

12. (அ) இச்சிறுகட யில் வரும் வளவனின் பண்புநலன்களுள் இைண்டிக  த ாடர்புடடய  
      ெம்பவத்ந ாடு குறிப்பிடுக.                   [4 புள்ளி] 
 
   
   (ஆ) கதிர் பற்றி நீ அறிந்து தகாள்வது என்ன?        [2 புள்ளி] 
 
  
13.’  ம் ஓலமிட்டது’ எனும் தொற்தறாடர் உணர்த்தும் சூழலுக்நகற்ற தபாருள் யாது? 

   [3 புள்ளி] 
 

14.(அ) இச்சிறுகட  உணர்த்தும் படிப்பிக  இைண்டிக  ஆராய்ந்து எழுதுக.  
   [5 புள்ளி] 
 

   (ஆ) இச்சிறுகட யின் வாயிைாக உனக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு யாது?        
   [4 புள்ளி] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

15. கீநழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கவிட டய வாசித்து, உ து மெொந்த ம ொழிநகடயில்  

   விைக்கம் எழுதுக. 

    

உைகம் என்பந ார் பள்ளிக்கூடம் – அதில் 

ஒவ்தவாரு நாளும் புதுப்பாடம் 

சிைருக்கு வீடும் சிடறப்பாடம் – தகாடும் 

 சிடறயும் அறிஞனின் கடைக்கூடம் 

அன்டனயின் மடியில் அன்புப்பாடம் – நல்ை 

 ந்ட யின் வழியில் பண்புப்பாடம் 

கண்டணத் திறந்திடும் கல்விப்பாடம் – வழி 

காட்டிடும் ஆொன் தொல்லும்பாடம் 

  

                                    -சீனி டநனா முகம்மது 

[10 புள்ளி] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
மெய்யுளும் ம ொழியணியும் 

[20 புள்ளிகள்] 
 

னகள்விகள் 16 முதல் 19 வகை 
 
 

16. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள இரட்டடக்கிளவிடயப் தபாருள் விளங்குமாறு வாக்கியத்தில்    
   அடமத்துக் காட்டுக. 

 
       [2 புள்ளி] 

 
  

17. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்திற்கு ஏற்ற திருக்குறடள எழுதுக. 
  
 

 
        
 

 [2 புள்ளி] 
 

 
18. கீழ்க்காணும் தெய்யுளில் நகாடிடப்பட்ட வரிகளின் விளக்கத்ட  எழுதுக. 
 
 

  
 

[4 புள்ளி] 
 
19. கீழ்க்காணும் பனுவலில் அடடப்புக்குறிக்குள் இருக்க நவண்டிய தபாருத் மான 
தமாழியணிகடள எழுதுக. பத்திடய மீண்டும் எழு  நவண்டாம்.    
 
 
அன்று நொழ மன்னனின்  பிறந் நாள். அரண்மடனயின் உள்நளயும் தவளிநயயும்           
(I. இகணம ொழி) மக்கள் கூட்டம் அடைநமாதியது. மன்னனின் அரண்மடன 
தவள்டளயடிக்கப்பட்டும் வண்ணம் தீட்டப்தபற்றும் புதுப்தபாலிவுடன் திகழ்ந் து. சூரியனின் 
தவண்கதிர்கள் நமாதிய ால் தஜாலித்   பளிங்குச் சுவர்கள்  பார்ப்நபார் கண்கடளக் கூெச் 
தெய் ன. (II. இைட்கடக் கிைவி) ஊநர மகிழ்ந்திருந்  அவ்நவடள, ஒரு புைவர் மட்டும் 
நொர்ந்து காணப்பட்டார். நுண்தபாருள் காணும் அறிவு அவருக்கிருந்  ால், அவர் வருந்திய 
காரணத்ட  அவநர கூறினார். 
 

ெரெர 

இந் த் த ாழிடை இன்னின்ன காரணத் ால் இவன் 
தெய்து முடிக்கத் க்கவன் என்பட  ஆராய்ந் றிந்து, 
அத்த ாழிடை அவனிடம் ஒப்படடத்துவிட நவண்டும் 

அன்ன மாநவ மண்தணாடு கிளிநய 
இல்லிக் குட ொ மடருக  மநய்யரி 
அன்னர்  டையிடட கடடமா ணாக்கர் 
 



‘கடந்  மா ம் இந்   அரண்மடனக் நகாபுரத்தில் ஒரு சிைந்தி, கூடு கட்டுவட ப் 
பார்த்ந ன்.  ன் முயற்சியால் வருந்திக் கட்டிய அக்கூட்டிநை அது நிம்மதியாக வாழ்வட யும் 
கண்நடன். ஆனால் அரெனின் பிறந் நாளுக்கு அரண்மடனடயச் சுத் ம் தெய்யும் 
நவடையாள்கள் அ ன் கூட்டட அழித்து விட்டார்கள். எல்நைாரும் இங்கு வந்து 
தபான்டனயும் தபாருடளயும் தபற்று மகிழ்நவாடு தெல்கின்றனர். ஆனால், அந் ச் சிைந்தி 
அரெனின் பிறந்  நாளன்று, உள்ளட  இழந்து நிற்கிறந ’, என்று கூறிப் புைம்புகிறார் 
புைவர். உைகில் உள்ள எல்ைா உயிடரயும் மனி  உயிருக்கு நிகராக மதிக்கும் இத் டகய 
புைவர்கள் நமது இைக்கியங்களில் இன்றும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். (III. பழம ொழி) 
 
எனநவ, மாணவர்கள் இத் டகய இைக்கிய நூல்கடள விரும்பிக் கற்க முன்வர நவண்டும். 
அவற்றிலுள்ள நல்ை கருத்துகடளப் பின்பற்ற நவண்டும். இத் டகய ொன்நறார்களின் 
நூல்கடளப் படித்திருப்பின், நம் வாழ்வில் சிக்கல் நநரும்நபாது அவர்களின் அறிவுடரகள்  
நமக்கு உறுதுடணயாய் வந்து டகதகாடுப்பந ாடன்றி, நமது வீழ்ச்சிடயயும் முறியடிக்கும். 
(IV. திருக்குறள்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

பிரிவு ஈ: இலக்கணம் 
( 20 புள்ளி ) 

னகள்விகள் 20-22 வகை 
 

20. நெர்த்த ழுதுக 
          i   அ) தபான் +  ாமடர = 
   ஆ) விரி + சுடர் = 

[2 புள்ளி] 
 
 

          ii   கீழ்க்காணும் தொற்குவியலில் முற்றியழுகரச் தொற்கடள   
              அடடயாளம் கண்டு எழுதுக. 
 

 
          

 
 

 
 

 [3 புள்ளி] 
 
 

         iii   ஈறுதகட்ட எதிர்மடற தபயதரச்ெச் தொற்கள் இரண்டடன  
             எழுதுக. 

[2 புள்ளி] 
 

 
 
21. கீழ்வரும்  ன்விடன வாக்கியத்ட ப் பிறவிடன வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுக. 
       
 
 

  
 

[3 புள்ளி] 
 
 
 
 

அம்மா குழந்ட க்கு உணவு ஊட்டினார். 
   

 பண்பு      உ வு        ஆடு       விருது 

 கயிறு      பளு           நடு          ொல்பு     
வாக்கு 



 
 
 
22. கீநழ தகாடிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் ஐந்து பிடழகடள மட்டும் அடடயாளங்கண்டு   
   அவற்டறச் ெரிப்படுத்தி எழுதுக. 
(பத்திடய மீண்டும் எழு  நவண்டாம். நிறுத் ற்குறிகடளப் பிடழயாக கரு  நவண்டாம்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [10 புள்ளி] 
  
 

 
 
 
 
 
 

ந ர்வுத் ாள் முடிவுற்றது 
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 

 ம் இல்ைத்திற்கு வருடக புரிந்துள்ள விருந்தினருக்கு மு லில் உணவிட்டு, 
பின்பு  ாமுண்டு மகிழ்வட  நம் முன்நனார் வழக்கமாக தகாண்டிருந் னர். 
விருந்தினர், மூத்ந ார், பசு, பறடவ, குழந்ட கள் ஆகிநயாருக்கு 
உணவளித்  பிறநக  ாம் உணவு உண்டு மகிழும் தகாள்டகடயத்  மிழர்கள் 
கடடப்பிடித் னர். விருந்தினருக்கு ஓர் வடக உணவும்  மக்கு அ னிலும் 
சிறந்  உணடவயும்  ரம் பிரித்துப் படடத்து உண்பது கூடாத ன்று நம் 
மக்கள் கருதின. அ னாநைநய, ‘மருந்ந  ஆயினும் விருந்ந ாடு உன்’ எனும் 
முதுதமாழிக்தகாப்ப விருந்தினநராடு அமர்ந்து உண்ணும் பழக்கத்ட  
டகக்தகாண்டனர்.   


