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ANDERSON JUNIOR COLLEGE 

அண்டர்சன் த ொடக்கக் கல்லூரி 

முன்ன ொட்டத் ன ர்வு  

உயர்தரம் 2 தமிழ்மமொழி, இலக்கியம் 

தொள் -  1 (பகுதி 1) 

 

HIGHER 2 TAMIL LANGUAGE, LITERATURE 

PAPER -1( Part 1) 

A 

9561/1 

13/09/2017 
  

Duration: 1 hr 15 mins 

 

ததர்வு எழுதுத ொர்க்கொன குறிப்புகள் 
 

1. இவ் ினொத்தொளின் முதற்பகுதியும் இரண்டொம் பகுதியும் தனித்தனியொக 
அச்சிடப்பட்டுள்ளன. இவ் ிரண்டு பகுதிக்கும்  ிடடயளிப்பதற்கு                     
2.15 மணினேரம்  ழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. முதற் பகுதிக்கும் இரண்டொம் பகுதிக்குமொன  ிடடகள் அடனத்டதயும் 
ஒதர  ிடடப்புத்கத்தில் எழுத த ண்டும். 

 

3. அகரொதிடயப் பயன்படுத்துதல்: 
 

             அ)  முதற்பகுதிக்கு  ிடடயளிக்கும்தபொது நீ ிர் அகரொதிடயப்   

                      பயன்படுத்தலொம். 
            ஆ)  இரண்டொம் பகுதிக்கு  ிடடயளிக்கும்தபொது அகரொதிடயப்  

                      பயன்படுத்தக்கூடொது. 
            இ)   நீ ிர் பயன்படுத்தும் அகரொதியின் மபயடர  ிடடப்புத்தகத்தின் முகப்பு 

                     அட்டடயின் தமல்  லப்பக்கக்  தகொடியில்  எழுதத ண்டும். 
 
 

4. ஒவ்ம ொரு பிரி ின் மதொடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகடளப் படித்து நன்கு   

புரிந்துமகொண்டு அ ற்றின்படி  ினொக்களுக்கு  ிடடமயழுதத ண்டும். 
 
 

5. பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்படொத எந்தம ொரு 
 ிடடப்புத்தகத்டதயும் ததர்வு நடடமபறும் இடத்திலிருந்து ம ளிதய 
எடுத்துச்மசல்லக்கூடொது. 

 

மு ல் பகு ியின் 4 கட்டுரரத்  ரைப்புகள் பக்கம் 2-இல் அச்சிடப்பட்டுள்ள . 
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I.பின்வரும் தலைப்புகளுள் ஏததனும் ஒன்லைப் பற்றி ஏைத்தாழ 350 ச ாற்களில் ஒரு 
கட்டுலை வலைக.                                     (35 மதிப்சபண்கள்) 
 

 

Q1.அடியில் ககொடுக்கப்பட்டுள்ள படக்கொட்சியினை அடிப்பனடயொகக் 
ககொண்டு ஒரு கட்டுனை வனைக. 
 

 

 
 
 

 
 Q2. “கவறுங்னக என்பது மூடத்தைம். உன் விைல்கள் பத்தும் 
மூலதைம்”-கருத்துனைக்க. 

 
Q3. இன்னைய இனளயர்களுக்குப் ‘கபொறுனை’ என்னும் பண்பு சிறிதும் 
இல்னல – விவொதிக்க. 
 
Q4. கொலத்தின் அருனை குறித்து ஆைொய்க.  

 
 

  



 

 

ANDERSON JUNIOR COLLEGE 

அண்டர்சன் த ொடக்கக் கல்லூரி 

முன்ன ொட்டத் ன ர்வு  

உயர்தரம் 2 தமிழ்மமொழி, இலக்கியம் 

தொள் -  1 (பகுதி 1) 

 

HIGHER 2 TAMIL LANGUAGE, LITERATURE 

PAPER -1( Part 2) 

A 

9561/1 

13/09/2016 
 

Duration: 1 hr  

 

ததர்வு எழுதுத ொர்க்கொன குறிப்புகள் 

 

1.மகொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளள நன்கு படித்துப் புரிந்துமகொண்டுஅ ற்றின்படி 
 ினொக்களுக்கு  ிளை எழுத த ண்டும். 
 

2. ிளைகள் அளனத்ளதயும் மகொடுக்கப்பட்டுள்ள ிளைப்புத்கத்தில் எழுத 
த ண்டும்.  

 

3.பயன்படுத்தப்பட்ை அல்லது பயன்படுத்தப்பைொத எந்தம ொரு  ிளைப் 
புத்தகத்ளதயும் ததர்வு நளைமபறும் இைத்திலிருந்து ம ளிதய எடுத்துச் 
மெல்லக்கூைொது. 
  

 

இவ்வி ொத் ொளில் அடங்கியுள்ள வி ொக்கள் பக்கம் 4 மு ல் 6 வரை 
அச்சிடப்பட்டுள்ள . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



`அ பிரிவு` 

 

முன்னுணர்வுக் கருத் றி ல்               (5 ம ிப்தபண்கள்) 

 

பின்வரும் கட்டுரைப் பகு ியில் னகொடிட்ட இடங்கரள மிகப் தபொருத் மொ  
தசொற்கரளக் தகொண்டு நிைப்புக. 
 

வாழ்க்கையும், படிப்பும் வவறு வவறு அல்ல. இரண்கையும் இகைத்வே பார்க்கும் 
மனப்பக்குவம் வவண்டும். வாழ்க்கைகை வமம்படுத்துவேற்வை 

Q1______________________. நம்கம நாம் வமம்படுத்திக்கைாண்ைால் உலகில் 
எங்கு கென்றாலும், திறம்பை கெைலாற்ற முடியும். நாட்கையும், 
அரொங்ைத்கேயும் Q2______________________ கொல்வகே விட்டுவிட்டு, 
ஒவ்கவாருவரும் நாம் என்ன கெய்ை வவண்டும் என்பகே உைர்ந்து கெைல்பை 
வவண்டும். மாைவர்ைள் ேங்ைளுக்குக் கிகைக்கும் பல்வவறு 
Q3.______________________ பைன்படுத்தி, அறிகவ வளமாக்கி, கூடுேல் 
திறன்ைகள வமம்படுத்தும்வபாது, நல்ல வவகலவாய்ப்புைள் 
Q4._____________________ வேடிவரும். கோழிற்நுட்ப அறிகவ எப்படி எல்லாம் 
வமம்படுத்ே முடியுவமா அப்படிகைல்லாம் வமம்படுத்திக்கைாள்ள 
Q5.____________________ வவண்டும். ‘எனது பார்கவ மற்றவர்ைளிைம் இருந்து 
வவறுபட்டு இருக்கும். புத்ோக்ை முகறயில் புதுகமைாைச் சிந்தித்து அரிை 
ைண்டுபிடிப்புைகள நிச்சிைம் நிைழ்த்துவவன்’ என்று ஒவ்கவாரு மாைவரும் 
ேங்ைளுக்குள்வளவை கூறிக்கைாண்டு, அகே வநாக்கிவை பைணிக்ை வவண்டும். 

                                    

`ஆ பிரிவு` 

 

சுயவிரடக் கருத் றி ல் (1)                                  (30 ம ிப்தபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுரைப் பகு ிரயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ  டியில் கொணும் 

வி ொக்களுக்கு உன் தசொந்  நரடயில் விரட  ருக. 

 

மொனிை இனம் ெிறப்புற  ொழக் கல் ி ஓர் அற்புத ெொதனமொகத் திகழ்கிறது. 
கல் ித்தொகம் ஒவ்ம ொரு ரின் உயிதரொட்ைத்திலும் ஊற்தறடுக்க த ண்டிய 
ஒன்றொகும். இம்மொமபரும் கல் ிச் மெல் மொனது அளன ரது  ொழ் ிற்கும் 
 ிடிம ள்ளியொக அளமந்து  ருகின்றது என்றொல் மிளகயொகொது. கண்களுக்கு 
நிகரொகப் தபொற்றப்படும் கல் ிளயக் கற்பதன் ழி, ஒரு மனிதன் தன்  ொழ்ள ச் 
ெீர்படுத்திக் மகொண்டு மெம்ளமயொக  ொழலொம்.       உயிர் உைலில் இருந்து 
பிரிந்தொலும் ஒரு மொனிைன்  ொழ்ந்த  ொழ்ள  இவ்வுலகம் மதொைர்ந்து தபெிக் 



மகொண்தை இருக்கும். அப்தபச்சு, தூற்றும்  ளகயில் அளம தும் தபொற்றும் 
 ளகயில் அளம தும் ஒரு ர் களைப்பிடித்த  ொழ்க்ளக மநறிளயப் 
மபொறுத்துள்ளது. இவ் ொழ்க்ளக மநறி கல் ியின் மூலதம மபறப்படுகிறது. 
கல் ியொனது பண்பு நிளறந்த குமுகொயத்ர  உரு ொக்கும்  ல்லளமளயக் 
மகொண்ைது. கல் ி ஒரு ெமுத்திரத்ளதக் கொட்டிலும் மபரியதொகும்.  ொழ்க்ளக 
என்ற ெிகரத்ளத அளைய கல் ி என்ற தூண்டுதகொல் அ ெியமொகும். 

கல் ி  ழியொக அன்பு, பணிவு, கருளண தபொன்ற உயர்ந்த குணங்கள் ஒரு ரது 
ஆழ்மனதில் கலந்து ிடும். அததொடு கல் ி கற்ற ஒரு மொனிைனொல் நன்ளம 
தீளமகளளப் பகுத்தறிந்து நைக்க இயலும். இதனொல், கல் ிமொனொகத் திகழும் 
ஒவ்ம ொரு மனிதனும் என்றும் மொெற்ற ர்களொகத் திகழ் ர் என்பதில் எவ் ித 
ஐயப்பொடும் இல்ளல. தமலும், கல் ித் மதன்றலில் உலொ ரும் ஒவ்ம ொரு 
மனிதனும், மதிப்பும் மரியொளதயும் மபற்று, புகழின் ெிகரத்ளத அளை ொன் என்பது 
நொமறிந்த ஒன்தற. கல் ி கற்கொத ன் உலக மக்களொல் தற்குறி என்று 
கூறப்படு ொன்.    

கல் ி ஞொனம் மபற்ற ஒரு ரின் தபச்சும் ஆதலொெளனயும் மட்டுதம உலக 
மக்களொல் ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்டு  ொழ் ில் மெயல்படுத்தப்படுகின்றது. கற்ற ரின் 
கருத்து என்றும்  ளமொனதொகவும்  லு ொனதொகவும் இருக்கும். கற்ற ர்கள் 
எவ் ித ெிக்கல்களளயும் தங்கள் அறி ொல் சுமூகமொக நி ர்த்திச் மெய்யும் 
ஆற்றளலப் மபற்றிருப்பர். அததொடு, கற்ற ர்கள் எவ் ித சூழ்நிளலகளிலும் 
தன்னைக்கத்துைன் மெயல்படு ர். இள  தபொன்ற ெிறந்த தன்ளமகளளக் 
மகொண்டிருப்பதொல் கற்ற ர்கள் மென்ற இைமமல்லொம் ெிறப்பிக்கப்படு ர் 
என்பளதக் ‘கற்ற ருக்குச் மென்ற இைமமல்லொம் ெிறப்பு’ என்னும் முதுமமொழி 
 ிளக்குகின்றது.       

கற்ற ன் நிளறகுைத்ளதப் தபொன்ற ன். கல்லொத ன் அளனத்து  ிதத்திலும் 
குளறகுைமொகத  திகழ் ொன். கல் ி கற்கொத னிைம் பல தீய குணங்கள் மிக 
 ிளர ில் மதொற்றிக் மகொள்ளும். ஏமனனில், அ ர்களுக்குப் பகுத்தறியும் தன்ளம 
குன்றினய கொணப்படும். மொெற்ற மளழ நீர் மெம்மண்ணில்  ிழுந்து 
தூயத்தன்ளமளய இழப்பது தபொல் ஒரு நல்ல மனிதனும் கல் ி கற்கொ ிட்ைொல் 
மிக  ிளர ில் தீய குணங்களுக்கு அடிளமயொகிச் ெீரழிந்து  ிடு ொன். கல் ி 
என்னும் அமுதச் சுரபிளயப் மபறும் ஒவ்ம ொரு மொனிைனும் தனது மபொது 
அறிள   ளர்த்துக் மகொள்ள இயலும். கல் ி கற்கும் மபொழுது நொம் அதன் ழி 
பல தக ல்களள அறிகின்தறொம். இத்தரணி ததொன்றியது முதல் மனிதன்  ளர்ச்ெி 
அளைந்த கொலம்  ளர உள்ள தக ல்களள நொம் கல் ியின்  ழி கற்றறியலொம். 
ஆகத , முழுளமயொன கல் ி கற்றுச் ெிறப்பொன  ொழ் ின் உன்னத நிளலளய 
அளைத ொம். 

 



 

 

வி ொக்கள்                                       (30 ம ிப்தபண்கள்) 

 

Q6.  ொழ்க்ளகமுளற ெிறப்பொக அளமய ஒரு ருக்கு எது அ ெியமொகின்றது? ஏன்? 
 

                                                       (6 ம ிப்தபண்கள்) 
 

Q7. கல் ியறிவு இல்லொத ர்களின் பண்புநலன்கள் எவ் ொறு அளமயக்கூடும்?        

                                                              (6 ம ிப்தபண்கள்) 

Q8. ‘கற்ற ருக்குச் மென்ற இைமமல்லொம் ெிறப்பு’ என்று ஏன் கூறப்படுகின்றது? 

                                                               (6 ம ிப்தபண்கள்) 

Q9. கற்ற ர், கல்லொத ர் இவ் ிரு ர் இளைதய உள்ள த றுபொடுகள் யொள ? 

                                                                (6 ம ிப்தபண்கள்) 

 

Q10. தசொற்தபொருள்                                  (6 ம ிப்தபண்கள்) 
 
பின் ரும் மெொற்கள் தமற்கண்ை கட்டுளரப் பகுதியில் இைம்மபற்றுள்ளன. 
அ ற்றிற்கொன மபொருளள எழுதுக.  
     

அ.  ஊற்மறடுக்க  

ஆ.  குமுகொயத்ளத 
இ.  குன்றிதய 
 

 

 
முற்றும் 

                                      
 



 



பனுவல் ஒன்று:  அறிவியல் மற்றும் த ொழிற் நுட்பம் 
 

த ொழிற் நுட்பம் என்பது அறிவியல் முறைறயயும், தபொறியியல் கருவிகறையும் 
பயன்படுத்தி நுணுக்கமொன வேறைகள் மூைம் திட்டங்கறையும், 
ேறையீடுகறையும் தெயற்படுத்துே ொகும். அ ொேது விஞ்ஞொன அறிவு 
முறைகறையும், தபொறியியல் ரீதியொன இயந்திைங்கறையும் தகொண்டு 
நுணுக்கமொக வேறைகறை வமற்தகொள்ளுே ற்கொகப் பயன்படுத் ப்படும் 
தெயற்பொடுகறை உள்ைடக்கியவ  த ொழிற் நுட்பொகும். த ொழில் நுட்ப 
ேைர்ச்சி கொைணமொக மனி ர்களின் அடிப்பறடத் வ றேகறை இைகுேொகப் 
பூர்த்திதெய்யக்கூடிய நிைறம கொணப்படுகின்ைன. இன்றைய சூழலில் நவீன 
த ொழிற்நுட்பங்களினொல்  கேல் த ொடர்பு ெொ னங்கள் அதிகரித்துள்ைன. 
உைகமயமொ ல் என்ை தகொள்றகயினொல் உைகவம சுருங்கிவிட்ட நிறைறம 
கொணப்படுகின்ைது. உடனுக்குடன்  கேல் பரிமொற்ைங்கறை வமற்தகொள்ைவும் 
இைகுேொக அறமகின்ைது. 

த ொழில் நுட்பத்தின் கொைணமொக சுகொ ொை நைன்களிலும் ேைர்ச்சி நிறைறம 
கொணப்படுகின்ைது. அ ொேது புதிய ேறக மருந்துகளின் கண்டுபிடிப்புக்கள், 
புதிய மருத்துேக் கருவிகளின் பயன்பொடு மு ைொனறே த ொழில் நுட்பத்தின் 
ேைர்ச்சியினொல் உருேொக்கப்பட்டறேயொகும். எடுத்துக்கொட்டொக புற்று 
வநொய்களுக்கொன மருந்துப் தபொருட்களின் பொேறனகள், அறுறேச் 
சிகிச்றெகள் மு ைொனறே மனி ர்களுறடய ஆயுள் எதிர்பொர்ப்புக்கறை 
உயர்ேறடயச் தெய்கின்ைன. 

 அதுமட்டுமல்ைொமல், வபொக்குேைத்துத் த ொடர்பொக வநொக்குகின்ைவபொது 
குறித்  சிை மணிவநைத்திற்குள் நொட்டின் ஏறனய பகுதிகளுக்குச் 
தெல்ே ற்கொன த ொழில் நுட்பங்கள் ேைர்ச்சியறடந்துள்ைன. அ ொேது  றை, 
நீர், ேொன் வபொக்குேைத்துக்கள் மூைமொக பயணிக்கக் கூடிய ெந் ர்ப்பங்கள் 
அதிகரித்துக் கொணப்படுகின்ைறம குறிப்பிடத் க்க ொகும். உ ொைணமொக 
விமொனங்கள், கப்பல்கள், மின்ெொை ையில்கள் மு ைொன ெொ னங்கள் 
மனி ர்களினுறடய வபொக்குேைத்துத் வ றேகறை துரி  கதியில் 
வமற்தகொள்ே ற்கு உ வுகின்ைன. 

 சுருக்கமொக, அறிவியல் த ொழிற் நுட்பம், தபொருைொ ைத்ற யும் ெமூகத்ற யும் 
முன்வனற்றுகிைது. அறிவு ேைர்ச்சிக்கு அறிவியல் த ொழில்நுட்பம் ஒரு முக்கியக் 
கொைணியொகவும் திகழ்கின்ைது.  
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தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள் 

 

1      ககோடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளள நன்கு படித்துப் புரிந்துககோண்டு  

     அ ற்றின்படி  ினோக்களுக்கு  ிளைகெழுே த ண்டும். 
 

2        ிளைகள் அளனத்ளேயும் ககோடுக்கப்பட்டுள்ள  ிளைப்புத்ேகத்ேில் எழுே   

      த ண்டும். 
 

3 பென்படுத்ேபட்ை அல்லது பென்படுத்ேப்பைோே எந்ேக ோரு    

       ிளைப்புத்ேகத்ளேயும் தேர்வு நளைகபறும் இைத்ேிலிருந்து  

      க ளிதெ எடுத்துச் கெல்லக்கூைோது. 
 
 
 
 

இவ் ினோத்ேோளில் அைங்கியுள்ள 8  ினோக்கள் பக்கம் 2 முேல் 3  ளை 
அச்ெிைப்பட்டுள்ளன. 
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உெர்ேைம் 2 ேமிழ் கமோழி, இலக்கிெம் - ேோள் 3 

 

முக்கியக் குறிப்புகள் 

 
 

1       கமோத்ேம் நொன்கு வி ொக்களுக்கு  ிளைகெழுே த ண்டும்.  

2       ஒவ்க ோரு   ினோ ிற்கும் 25 ம ிப்தெண்கள்  ழங்கப்படும். 
3 ஒவ்க ோரு பிரி ிலிருந்தும்  ஒரு  ினோ ிற்கு  ிளைகெழுே 

த ண்டும். 
 

 

 

‘அ’ பிரிவு 
 
நாவல் 
 
 

Q1. நிர்மலா கதாபாத்திரம் தனது தவறை உணர்ந்து திருந்தியதற்கான   

      காரணங்கறை ஆராய்க.  

 
      Q2.  எக்காலத்திற்கும் ஏற்ை வாழ்க்றகப் படிப்பிறனகள் ககாண்ட   
           நாவல் கரித்துண்டு - ஆராய்க. 
 
 

  

‘ஆ’ பிரிவு 
 
சிறுகறத 
 
   Q3. ‘இது மிஷின் யுகம்’ என்னும் சிறுகறத, இன்றைய நவீன உலறகச் 
சித்தரித்துக்காட்டுகின்ை ஒரு பறடப்பு என்பறதத் தக்க ஆதாரங்களுடன் விவரிக்க. 
 
 

     Q4. ‘நாடடாடிகள்’ சிறுகறதயின் கருப்கபாருறை கவளிப்படுத்துவதற்கு 
ஆசிரியர் இராம.கண்ணபிரான் எத்தறகய உத்திகறைக் றகயாண்டு அக்கறதறயப் 
பறடத்துள்ைார்? 
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‘இ’ பிரிவு 
 
 

நாடகம் 
 

 
Q5. பிள்றைகளின் மனநிறலறயப் கபற்டைார்கள் புரிந்துககாள்வதில்றல 

என்பறதக் காதல் என்ன விறல, சிங்கப்பூர் மாப்பிள்றை ஆகிய இரு 
நாடகங்களின் துறணககாண்டு ஆராய்க. 

 
 
Q6. சிங்கப்பூரர்கள் உணர்ந்து ககாள்ை டவண்டிய உண்றமகறை டே.டவ.ேண்முகம் 

அவர்களின், ‘சிங்கப்பூர் மாப்பிள்றை’ என்னும் நாடகத்தில் வரும் சில 
நிகழ்வுகறைக் ககாண்டு விைக்குக.   

 
 
  

‘ஈ’ பிரிவு 
 

கவிறத 
 

 
Q7.  ேங்க காலக் கவிறதகளில் காதல், கடறம மற்றும் வாழ்வியல் குறித்துக் 
கூைப்பட்டுள்ை கருத்துகள் இக்கால வாழ்க்றகச் சூழலுக்குப் கபாருந்துகின்ைதா? 
ஆராய்க. 
 
 
Q8. ‘இரவிலும் பகறல எதிர்பார்’ கவிறதயின் மூலம் அறியலாகும் விழுமியங்கள் யாறவ? 
அவற்றை விைக்க அமலதாேன் றகயாண்டுள்ை கவிறத உத்திகள் யாறவ? 
 
  
 

(முற்றும்) 
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Paper 1 (Part 1) 

 

 

(Total Time for Paper 1 Part 1 & Part 2 )                       

 

 

 

9567/1 

29 Aug  2017 
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தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள்:    
      
1 இவ்வினோத்ேோளின் பகுதி 1, பகுதி 2 ஆகியவ  ேனித்ேனியோக அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 
2 பகுதி 1, பகுதி 2 ஆகிய ற்றிற்குரிய விவடகள் அவனத்வேயும் ஒதே விவடப்புத்ேகத்தில் எழுே த ண்டும். 
3 ஒவ்வ ோரு பிரிவின் வேோடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகவளப் படித்து நன்கு புரிந்துவகோண்டு அ ற்றின்படி 

வினோக்களுக்கு விவடவயழுே த ண்டும். 
 
4 அகேோதிவயப் பயன்படுத்துேல்: 
 
(அ)   பகுதி 1-க்கு விவடயளிக்கும்தபோது நீ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகேோதி ஒன்றிவனப் பயன்படுத்ேலோம்.   

அகேோதிவயப் பயன்படுத்து ேற்கு அனுமதிக்கப்படும் தநேம் 1 மணி 15 நிமிடங்கள். 
(ஆ)   பகுதி 2-க்கு விவடயளிக்கும்தபோது நீ அகேோதிவயப் பயன்படுத்ேக்கூடோது. 
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கேள்வி  
எண் 

மதிப்பெண் 

 

ேருத்து        /17 

பமொழி        /18  

Total        / 35 
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பின்வரும்  தலலப்புகளுள்  ஏததனும்  ஒன்றிலைப்  பற்றி   350 ம ொற்களுக்குக்  
குலையொ ல் ஒரு கட்டுலை வலைக.                        (35  திப்மபண்கள்) 
 
 
 

              

Q1 ‘சிந்திக்ேத் பெரிந்ெவர்க்கு ஆகைொசனை கெனவயில்னை.’ இக்ேருத்தினை 
நீ ஏற்றுக்பேொள்கிறொயொ? ஏன்? 

 
  
Q2 சிங்ேப்பூரர்ேள் ஆடம்ெரமொை வொழ்க்னே வொழ்வனெகய வொழ்வின் 

இைட்சியமொேக் பேொண்டுள்ளைர். - ேருத்துனரக்ே. 
 
 

Q3 உன் வகுப்பு மொணவர்ேள் நிதி திரட்டு நடவடிக்னே ஒன்றிற்கு ஏற்ெொடு 
பசய்திருந்ெைர். அந்நடவடிக்னேயின் முக்கிய பெொறுப்பு ஒன்னற நீ 
ஏற்றுக்பேொண்டொய். ஆைொல், அந்நொளன்று உன்ைொல் நடவடிக்னேயில் 
ேைந்துபேொள்ள இயைொமல் கெொைது. அப்பிரச்சினைனய எவ்வொறு 
சமொளித்ெொய் என்றும் அப்கெொது உைக்கு ஏற்ெட்ட அனுெவத்னெயும் 
அதிலிருந்து நீ ேற்றுக்பேொண்ட ெொடத்னெயும் விவரித்து எழுதுே. 
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Q4  பின்வரும் சூழனைக்பேொண்டு ஒரு ேட்டுனர எழுதுே.  
 
                                                 

       

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     

  

              

 

                        

 

 

 

முற்றும் 

 

 

 

 

ே றுகள் ஏற்படு து நீங்கள் அ ற்வைத் திருத்திக்வகோள்ள 
முயல்கிறீர்கள் என்பவேதய உணர்த்துகிைது.    

 

 

 

சிறு பினழேள் ெொன் உள்ளை,  
சற்று ேவைமொே இருந்ெொல் 
ெவிர்த்துவிடைொம்...  
ேவனைப்ெடொகெ, சரியொ?  
 

 

   

... 

 

 

  , I hav so many 

assignments to do…   

நீ எவேயும் ஒழுங்கோகச் 
வெய் தில்வல, அடுத்ேமுவை 
பிவையிருந்ேோல் கடுவமயோகத் 
ேண்டிப்தபன்! 
 

    

 

   

... 

 

 

  , I hav so many 

assignments to do…   
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CANDIDATE 
NAME 
 
CLASS     INDEX NUMBER 
 
 
 
 

தமிழ் ம ொழி,  இலக்கியம் 
தொள் 3  
TAMIL LANGUAGE & LITERATURE 
Paper 3  

9567/3 
 

13 Sept  2017 
 

3 hrs  
                     
 

தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள்:   
                                          

1. ஒவ்வ ோரு பிரிவின் வேோடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகளளப் நன்கு படித்துப் 
புரிந்துவகோண்டு அ ற்றின்படி வினோக்களுக்கு விளடவெழுே த ண்டும். 
 

2. விளடகள் அளனத்ளேயும் வகோடுக்கப்பட்டுள்ள விளடப்புத்ேகத்தில் எழுே த ண்டும். 
 
 

                                                                                                                                                                                                                      
       

 
 

                                                                                                      
 

Section Qn No Marks 

`அ` பிரிவு       / 25 

`ஆ` பிரிவு       / 25 

`இ` பிரிவு       / 25 

`ஈ` பிரிவு       / 25 

Total       / 100 

 

 

 

 

 

This document consists of 3 printed pages including cover page and 1 blank page. 
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முக்கியக் குறிப்புகள் 

ஒவ்ம ொரு பிரிவிலிருந்தும்  ஒரு வினொவிற்கு விடைமயழுத வ ண்டும். ம ொத்தம் 
நொன்கு வினொக்களுக்கு விடைமயழுத வ ண்டும். ஒவ்ம ொரு  வினொவிற்கும் 25 
 திப்மெண்கள்  ழங்கப்ெடும்.  
 
 
 

‘அ’ பிரிவு   
நொ ல் 
 
 
  Q1. ‘கரித்துண்டு’ நாவலில், மனித நநயம் நபாற்றப்பட நவண்டும் எனும் கருத்து  

   வவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாங்கினை சான்றுகளுடன் விளக்குக.  
                                                         (25 மதிப்வபண்கள்)  
 
 
  Q2. ‘கரித்துண்டு’ நாவலில் இடம்வபற்றுள்ள கதாப்பாத்திரங்களில் இன்னறய     
      இனளயர்களுக்குச் சிறந்த முன்மாதிரியாக விளங்கும் கதாப்பாத்திரம் எை யானரக் 

குறிப்பிடுவாய்? உைது காரணங்கனள விளக்கி எழுதுக. 
 
              (25 மதிப்வபண்கள்)  

 
 

‘ஆ’ பிரிவு 
சிறுகடத 
 
  Q3. ஒருவர் தாம் கூறும் அறிவுனரக்நகற்ப முன்னுதாரணமாகச் வசயல்படாவிட்டால்,   
      இன்ைல்களுக்கு ஆளாகுவர் என்பனத ‘ஓர் ஆன்மாவின் தினர அகற்றப்படுகிறது’  
      எனும் சிறுகனதயின் வழி ஆராய்க. 
                                                          (25 மதிப்வபண்கள்) 
 
 

  Q4. ‘இது மிஷின் யுகம்’ எனும் சிறுகனதயில் கிருஷ்ணன் கதாப்பாத்திரம் இக்கால  
      மக்களின் பிரதிநிதி என்ற கருத்னத சான்றுகளுடன் விளக்குக. 

 
                                                          (25 மதிப்வபண்கள்) 
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‘இ’ பிரிவு 

நொைகம் 
 
  Q5. ‘காதல் என்ை வினல’ என்ற நாடகம் இன்னறய வபற்நறார்களின் மைப் 

நபாராட்டங்கனள நன்கு விளக்குகிறது. இக்கருத்தினை நீ ஏற்றுக்வகாள்கிறாயா? 
சான்றுகளுடன் விளக்குக.      

                                                           (25 மதிப்வபண்கள்) 
 
 
 
 
  Q6. ‘சிங்கப்பூர் மாப்பிள்னள’ எனும் நாடகத்தில் இடம்வபறும் நகாபால்சாமியின் 

வசயல்கள் இக்கால வாழ்க்னகச் சூழலுக்குப் வபாருந்துமா? ஆராய்க.   
  
                                                          (25 மதிப்வபண்கள்) 

 
 
 
 

‘ஈ’ பிரிவு 
கவிடத 
 
  Q7. புறநானூற்றுப் பாடல்கள் சீரிய வாழ்விற்கு வழிகாட்டுவை என்று கூறுவது  
      எவ்வனகயில் வபாருந்தும் என்பனத சான்றுகளுடன் விளக்குக. 

                                                       (25 மதிப்வபண்கள்) 
 
 

 
  Q8. ‘புல்’ மற்றும் ‘இயற்னக இன்பம்’ ஆகிய கவினதகளில் இடம்வபறும் கற்பனை     
      மற்றும் இலக்கிய நயத்னதச் சான்றுகளுடன் விளக்குக. 
  
                                                          (25 மதிப்வபண்கள்) 

 
 
 
 
 

முற்றும் 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

BLANK PAGE 



 

1 
 

INNOVA JUNIOR COLLEGE 
PRELIMINARY EXAMINATION 2017 
in preparation for General Certificate of Education Advanced Level 

Higher 2 

 CANDIDATE 

 NAME 

 CLASS     INDEX NUMBER 

 

தமிழ் ம ொழி,  இலக்கியம் 
தொள் 1 (பகுதி 2)  
 
TAMIL LANGUAGE & LITERATURE 

Paper 1 (Part 2)  

 
      

9567/1 

29 Aug  2017 

1 hr  

                     

 

தேர்வு எழுதுவ ொர்க்கொன குறிப்புகள்:     
     
1. இவ்வினாத்தாளின் முதற்பகுதியும் இரண்டாம் பகுதியும் தனித்தனியாக அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 
2. முதற்பகுதிக்கும் இரண்டாம் பகுதிக்குமான விடடகள் அடனத்டதயும் ஒரர விடடப்புத்தகத்தில் எழுத ரேண்டும். 
3 ஒவ்வோரு பிரிவின் வதாடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகடளப் படித்து நன்கு புரிந்துவகாண்டு அதன்படி 

வினாக்களுக்கு விடடவயழுத ரேண்டும். 
 
அகரொதியயப் பயன்படுத்துதல்: 
 
(அ)   முதற்பகுதிக்கு விடடயளிக்கும்ரபாது நீவிர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகராதி ஒன்றிடனப் பயன்படுத்தலாம்.   

அகராதிடயப் பயன்படுத்துேதற்கு அனுமதிக்கப்படும் ரநரம் 1 மணி 15 நிமிடங்கள். 
(ஆ)   இரண்டாம் பகுதிக்கு விடடயளிக்கும்ரபாது நீவிர் அகராதிடயப் பயன்படுத்தக்கூடாது. 
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ரகள்வி  
எண் 

மதிப்வபண் 

 

கருத்து        /5 

வமாழி        /30  

Total        / 35 
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முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்    

 
(5 மதிப்பெண்கள்) 

 
பின்வரும் கட்டுரைப் ெகுதியில் ககோடிட்ட இடங்கரை மிகப் பெோருத்தமோன 
ப ோற்கரைக் பகோண்டு நிைப்புக.    
 
இந்தியக் கலாசாரத்தில் திருமணம் என்பது ஒரு முக்கிய நிகழ்ோகக் கருதப்படுகிறது. 

சமீப காலங்களில் ஒருேடரப் பார்த்து மற்றேர் தங்கள் ேசதி ோய்ப்புகடளக் கருத்தில் 

வகாள்ளாமல் மற்றேர்கள் Q1 _______________ ேடகயில் விமரிடசயாகத் திருமணத்டத 

நடத்திடரே விரும்புகின்றனர். 

திருமண அடைப்பிதழ் வதாடங்கித் திருமண மண்டபம், விடல உயர்ந்த புத்தாடடகள், 

உணவு ஏற்பாடுகள், பாட்டுக் கச்ரசரிகள், நண்பர்கடளத் திருப்திப்படுத்த மதுேடககள் 

என Q2 _______________ வபாருட்வசலவு வசய்து பின்னர் வபாருளாதார 

வநருக்கடியில் ேருந்துகின்றனர். திருமண விருந்தில் ேடகேடகயான உணவுப் 

பதார்த்தங்கடளத் தயார் வசய்து அேசர அேசரமாகப் பரிமாறிவிட்டுச் வசல்ேதும், Q3 

_______________ சாப்பிடுேதற்குள் மற்வறான்று என இடலகளில் ரகட்காமரலரய 

டேத்துவிட்டுச் வசல்ேதும் ேைக்கமாகிவிட்டது. அரதாடு, அடுத்த பந்திக்குக் 

காத்திருப்ரபார் சாப்பிடுபேர்களுக்கு அருகாடமயில் ேந்து நின்று, தர்மசங்கடமான ஒரு 

நிடலடய உருோக்குேதால், அேர்கள் சரிேரச் சாப்பிடாமல் இடலடய மூடிவிட்டு 

எழுந்து வசன்று விடுகின்றனர். 

இதனால் உணவுப்வபாருள்கள் வீணாேரதாடு, நன்றாக, நிதானமாகச் சாப்பிட்ட 

திருப்தியும் இன்றித் திருமண வீட்டட விட்டுச்வசல்ல ரநரிடுகிறது. Q4 

_______________, எந்த ேடகயிலும் ரதடேக்கு மிகுதியாக உணவுப் வபாருள்கடள 

இடலகளில் பரிமாறி வீணாக்கப்படுேடதத் தவிர்த்தாக ரேண்டும். திருமண நிகழ்வில் 

ஆடம்பரச் வசலவுகடள அறரே தவிர்த்தும், உன்னதமான, உயர்ோன கலாசாரத்டத 

வேளிபடுத்தும் விதமாகத் திருமண நிகழ்ச்சிகள் Q5 _______________ ரேண்டும். ரமலும், 

ேசதி படடத்தேர்கள் எளிடமயான முடறயில் தங்கள் வீட்டுத் திருமணங்கடள நடத்தி 

மற்றேர்களுக்கு முன்மாதிரியாகத் திகைரேண்டும். 
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சுயவிரடக் கருத்தறிதல் (1)                               (30 மதிப்பெண்கள்) 
பின்வரும் கட்டுரைப் ெகுதிரயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உம் ப ோந்த நரடயில் விரட எழுதுக.  
 
   எல்ரலாருரம ோழ்க்டகயில் மகிழ்ச்சிடயத் ரதடுகிரறாம், ஓர் அர்த்தத்டதத் ரதடுகிரறாம், 
வேற்றியடடய ஆடசப்படுகிரறாம். மகிழ்ச்சியும், அர்த்தமும், வேற்றியும் எது என்பது ஆளுக்கு ஆள் 
மாறுபடும் என்றாலும் எல்ரலாருடடய ரதடலும் அேற்டற ரநாக்கிரய இருக்கின்றன. என்ரறனும் 
ஒரு நாளில் வேற்றியடடரோம், ோழ்வில் அர்த்தம் கண்டுபிடிப்ரபாம், மகிழ்ச்சியடடரோம் என்ற 
எதிர்பார்ப்பில் தினசரி ோழ்க்டகடயக் ரகாட்டட விடும் முட்டாள்தனம் பலரிடம் இருக்கிறது. 
பலருடடய தினசரி ோழ்க்டக எந்திரத்தனமாக உள்ளது. என்ரறா ோைப்ரபாகும் நல்லவதாரு 
ோழ்க்டகக்கான ஓட்டப்பந்தயமாக அடமந்துவிடுகிறது. ோழ்கின்ற ோழ்க்டக சரிதானா என்ற 
சந்ரதகம் அடிக்கடி ஏற்பட அடுத்தேர்கடளப் பார்த்து அவ்ேப்ரபாது மாற்றிக் வகாள்ேதாகி 
விடுகிறது. இயற்டகயான ஆரம்ப இலக்குகள் மாறி, பணம், புகழ், படாரடாபம் என்ற இலக்குகள் 
வபரும்பாலானேர்களின் இலக்குகளாகி விடுகின்றன. இந்த இலக்குகளில் மகிழ்ச்சியும், அர்த்தமும், 
வேற்றியும் ரதடும் ரபாது பலருக்கும் ஏமாற்றரம மிஞ்சுகிறது. 
 
   ஒருேரின் ோழ்க்டகயில், உண்டமயான மகிழ்ச்சி, அர்த்தம், வேற்றி இருக்கிறதா என்படத 
அறிேதற்குச் சில அளவுரகால்கள் உள்ளன. உங்கள் ோழ்க்டகயில், காலத்டத மறந்து வசய்கின்ற 
ரேடலயில் ஐக்கியமாேது உண்டா? வபரிய வசலவில்லாமல் ரசிக்கும் சின்னச் சின்ன விஷயங்கள் 
உண்டா? அடுத்தேர் பார்டேக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று கேடலப்படாமல் உங்களுக்குப் 
பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காகரே ஈடுபடும் விஷயங்கள் உண்டா? வபரும்பாலான நாட்களில் 
உற்சாகமாக எதிர்பார்க்கவும், வசய்யவும் ஏதாேது புதுப்புது முயற்சிகள் உண்டா? இேற்றில் 
ஓரிரண்டு ரகள்விகளுக்காேது உங்கள் பதில் “ஆம்” என்று இருந்தால் உங்கள் ோழ்க்டக 
அர்த்தத்ரதாடும், மகிழ்ச்சியாகவும், வேற்றிகரமாகவும் ரபாய்க் வகாண்டிருக்கிறது என்று வபாருள். 
அதற்கு எதிர்மாறாக உங்கள் தினசரி ோழ்க்டக இருந்தால் உங்கள் ோழ்க்டகயில் உண்டமயான 
உயிரராட்டம் இல்டல என்று வபாருள். ரகளிக்டககளில் ஈடுபட்டால் தான் மகிழ்ச்சி கிடடக்கிறதா? 
தினசரி குடித்தால் தான் நிம்மதி கிடடக்கிறதா? அடுத்தேர்கடளப் பற்றி ேம்பு ரபசினால் தான் 
வபாழுது ரபாகிறதா? அடுத்தேருடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து மிஞ்ச முயன தில் தான் தினமும் அதிக 
நாட்டம் வசல்கிறதா? வபாருளாதார இலாபம் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு மிக ஆர்ேமுள்ளேற்றில் 
கூட கேனம் வசலுத்த மறுக்கிறீர்களா? இேற்றில் சிலேற்றிற்குப் பதில் “ஆம்” என்றால் உங்கள் 
ோழ்க்டகயில் ஓட்டம் இருக்கலாம், ஆனால் உயிர் இல்டல என்று வபாருள். 
 
   எடிசன், ஐன்ஸ்டீன் ரபான்ற விஞ்ஞானிகள் தங்கள் ஆராய்ச்சிகளில் மூழ்கிவிடும் ரபாது 
உலகத்டதரய மறந்து விடுோர்களாம். வகாண்டுேந்து டேக்கப்படும் உணடே உண்ணக்கூட மறந்து 
விடுோர்களாம். லியார்னாரடா டாவின்சி, டமக்ரகல் ஏஞ்சரலா ரபான்ற ஓவிய ரமடதகளும் 
அப்படிரய தங்கள் படடப்பில் மூழ்கி விடுோர்களாம். அந்த ரநரங்களில் வசய்யும் ரேடலயின் 
சிரமங்கரளா, ேரப்ரபாகும் இலாபங்கரளா, கிடடக்கப் ரபாகும் புகரைா அேர்கள் கேனத்தில் 
இல்டல. அந்தத் தருணங்கள் மிக அைகானடே. உயிரராட்டமுள்ளடே. வசய்யும் வசயல் முழுடம 
வபறப் வபற அேர்கள் அடடயும் மகிழ்ச்சி ோர்த்டதகளில் அடங்காதது. அரத ரநரத்தில் அது 
அர்த்தமுள்ளதாகவும் அடமந்து வேற்றிடயயும் அளித்துவிடுகிறது. இத்தடகய தனித்திறடம 
இல்லாவிட்டாலும் எத்தடனரயா ரபர் தங்கள் இயல்புக்கு ஏற்ப உயிரராட்டமான, உபரயாகமான 
ோழ்க்டக ோழ்ேடத நாம் பார்க்கலாம். அடமகின்ற ரேடல உற்சாகமாக இல்லாதரபாது 
வபாழுதுரபாக்கு ஒன்டறயாேது உற்சாகமாகரோ, உபரயாகமாகரோ டேத்துக் வகாள்ேது மிக 
புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுடற. ஒரு குடும்பத்தடலவி ரதாட்ட ரேடலகளில் மிகவும் ஈடுபாடு 
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வகாண்டிருந்தார். நடும் வசடிகளில் தளிர்க்கும் ஒவ்வோரு இடலயிலும், பூக்கும் ஒவ்வோரு பூவிலும் 
ஆனந்தம் காணும் தன்டம அேரிடம் இருந்தது. இன்வனாரு மனிதர் புத்தகப்பிரியர். புத்தகம் ஒன்று 
கிடடத்துவிட்டால் உலடகரய மறந்து அதில் ஆழ்ந்து விடுோர். அேருடடய ரேடல 
எந்திரத்தனமாக அடமந்திருந்தாலும் தனக்குப் பிடித்த புத்தகங்கடளப் படித்து ோழ்க்டகயில் 
உற்சாகம் குன்றொ ல் அேர் பார்த்துக்வகாள்கிறார். இப்படிப் பலர் தங்கள் தனிப்பட்ட ோழ்க்டகயில் 
தங்களுக்குப்  பிடித்த ஒன்றில் ஆர்ேமாக ஈடுபட்டு ோழ்க்டக எந்திரத்தனமாக மாறிவிடாமல் 
பார்த்துக் வகாள்கிறார்கள். சாதடன புரியரோ, சரித்திரம் படடக்கரோ முடியாவிட்டாலும் 
ோழ்க்டக உயிரராட்டமாக இருக்கும்படி இப்படிப்பட்டேர்கள் பார்த்துக் வகாள்கிறார்கள்.  
 
   தங்கள் ோழ்க்டகயில் தங்கள் ேழியில் நிடறவு காண்பேர்கள் அடுத்தேர்கள் ோழ்க்டகயில் 
அனாேசியமாகக் குறுக்கிடுேதில்டல. அடுத்தேர்கடள ரநாகடிப்பதில் ஆர்ேம் காட்டுேதில்டல. 
தனிப்பட்ட ோழ்க்டகயில் ஏற்படும் இைப்புகடளயும், துக்கங்கடளயும் சமாளித்து சீக்கிரரம மீண்டும் 
விடுகிறார்கள். உயிரராட்டமில்லாத ோழ்க்டக ோழ்பேர்கரளா அதிகமாக அடுத்தேர்கடளப் பார்த்ரத 
ோழ்கிறார்கள். வபாருளாதார நிடலரய மிக முக்கியம் என்று நம்பி சம்பாதிக்கும் முடனப்பில் 
தனிப்பட்ட இயல்பான திறடமகடளயும், ஆர்ேங்கடளயும் பலி வகாடுத்துவிடுகிறார்கள். பணம், 
வபாருள், வசாத்துக்கடளச் ரசர்த்துக் வகாண்ரட ரபாகும் அேர்கள் ோழ்வில் முன்பு கூறியது 
ரபால ஓட்டம் இருக்கிறது. உயிர் இருப்பதில்டல. ஒரு வேறுடம என்றும் இருந்து வகாண்ரட 
இருக்கிறது. அந்த வேறுடமடய நிரப்ப சிலர் ரபாடதடய நாடுகிறார்கள், சிலர் ரகளிக்டககளில் 
அதிகம் ஈடுபடுகிறார்கள், சிலர் பதவி அதிகாரம் ரதடி அடடகிறார்கள். வேளிப்பார்டேக்கு அந்த 
ோழ்க்டக வேற்றியாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் ரதான்றினாலும், நிரப்ப முடியாத வேறுடமயாகரே 
ோழ்க்டக இருந்து விடுேதுதான் ரசாகமானது. எனரே, உங்கள் ோழ்க்டகயில் உயிரராட்டம் 
உள்ளதா என்படத ரசாதித்துப் பார்த்துக்வகாள்ள ரேண்டும். மாற்றம் ரதடேயானால் 
மாற்றிக்வகாள்ேது அேசியமாகும். 

 
நன்றி :  என்.கரணசன் - நிலாச்சாரல் 
 
வினோக்கள்    

Q6 பலருடடய தினசரி ோழ்க்டக எந்திரத்தனமாக உள்ளது எனக் கட்டுடர 
ஆசிரியர் கூறுேதற்கான காரணங்கள் யாடே?                                        

(6 மதிப்பெண்கள்) 

  

Q7 உயிரராட்டமான ோழ்க்டக ோழ்பேர்கள் எவ்ோறு வசயல்படுோர்கள்? 

                                                     (6 மதிப்பெண்கள்) 
  
  
Q8 ‘அந்தத் தருணங்கள் மிக அைகானடே’ என ஏன் கட்டுடர ஆசிரியர் கூறுகிறார்?   

                                                   (6 மதிப்பெண்கள்) 
 

  
Q9 ோழ்க்டகயில் வேறுடமடயத் தவிர்க்க ஒருேர் வசய்ய ரேண்டுேன யாடே?   

 
 

(6 மதிப்பெண்கள்) 
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Q10  ப ோற்பெோருள்                                

                                   
 
                                 (6 மதிப்பெண்கள்) 

  
 பின்வரும் ப ோற்கள் கமற்கண்ட கட்டுரைப் ெகுதியில் இடம்பெற்றுள்ைன.  அவற்றின் 

 பெோருரை எழுதுக. 
   
அ) இலக்குகள்   
ஆ) முரனவதில் 
இ) குன்றோமல் 
                                    
                                    
 

 
 

                                  முற்றும் 
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Answer Key H2TLL Prelims Exam 2017 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்     
(5 மதிப்பெண்கள்) 

Q1 வியக்கும் 
Q2 ரதடேயற்ற 
Q3 ஒன்டற 
Q4 எனரே 
Q5 அடமத்திடல் 

 

சுயவிரடக் கருத்தறிதல் (1)                               (30 மதிப்பெண்கள்) 

வினோக்கள்    

 

Q6 பலருடடய தினசரி ோழ்க்டக எந்திரத்தனமாக உள்ளது எனக் கட்டுடர 
ஆசிரியர் கூறுேதற்கான காரணங்கள் யாடே?                                        

(6 மதிப்பெண்கள்) 
எல்ரலாருரம ோழ்க்டகயில் மகிழ்ச்சிடயத் ரதடுகிரறாம், ஒரு அர்த்தத்டதத் 
ரதடுகிரறாம், வேற்றியடடய ஆடசப்படுகிரறாம். மகிழ்ச்சியும், அர்த்தமும், வேற்றியும் 
எது என்பது ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும் என்றாலும் எல்ரலாருடடய ரதடலும் அேற்டற 
ரநாக்கிரய இருக்கின்றன. என்ரறனும் ஒரு நாளில் வேற்றியடடரோம், ோழ்வில் 
அர்த்தம் கண்டுபிடிப்ரபாம், மகிழ்ச்சியடடரோம் என்ற எதிர்பார்ப்பில் தினசரி 
ோழ்க்டகடயக் ரகாட்டட விடும் முட்டாள்தனம் பலரிடம் இருக்கிறது. பலருடடய 
தினசரி ோழ்க்டக எந்திரத்தனமாக உள்ளது. என்ரறா ோைப்ரபாகும் நல்லவதாரு 
ோழ்க்டகக்கான ஓட்டப்பந்தயமாக அடமந்துவிடுகிறது. 
 

  

Q7 உயிரராட்டமான ோழ்க்டக ோழ்பேர்கள் எவ்ோறு வசயல்படுோர்கள்? 

                                                     (6 மதிப்பெண்கள்) 
 

காலத்டத மறந்து, வசய்கின்ற ரேடலயில் ஐக்கியமாேது உண்டா? வபரிய 
வசலவில்லாமல் ரசிக்கும் சின்னச் சின்ன விஷயங்கள் உண்டா? அடுத்தேர் பார்டேக்கு 
எப்படி இருக்கிறது என்று கேடலப்படாமல் உங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறது 
என்பதற்காகரே ஈடுபடும் விஷயங்கள் உண்டா? வபரும்பாலான நாட்களில் உற்சாகமாக 
எதிர்பார்க்கவும், வசய்யவும் ஏதாேது புதுப்புது முயற்சிகள் உண்டா? இேற்றில் ஓரிரண்டு 
ரகள்விகளுக்காேது பதில் ஆம் என்று இருந்தால் உங்கள் ோழ்க்டக அர்த்தத்ரதாடும், 
மகிழ்ச்சியாகவும், வேற்றிகரமாகவும் ரபாய்க் வகாண்டிருக்கிறது என்று வபாருள். அதற்கு 
எதிர்மாறாக உங்கள் தினசரி ோழ்க்டக இருந்தால் உங்கள் ோழ்க்டகயில் உண்டமயான 
உயிரராட்டம் இல்டல என்று வபாருள். 

  
Q8 ‘அந்தத் தருணங்கள் மிக அைகானடே’ என ஏன் கட்டுடர ஆசிரியர் கூறுகிறார்?   

                                                   (6 மதிப்பெண்கள்) 
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எடிசன், ஐன்ஸ்டீன் ரபான்ற விஞ்ஞானிகள் தங்கள் ஆராய்ச்சிகளில் மூழ்கிவிடும் ரபாது 
உலகத்டதரய மறந்து விடுோர்களாம். வகாண்டுேந்து டேக்கப்படும் உணடே 
உண்ணக்கூட மறந்து விடுோர்களாம். லியார்னாரடா டாவின்சி, டமக்ரகல் ஏஞ்சரலா 
ரபான்ற ஓவிய ரமடதகளும் அப்படிரய தங்கள் படடப்பில் மூழ்கி விடுோர்களாம். அந்த 
ரநரங்களில் வசய்யும் ரேடலயின் சிரமங்கரளா, ேரப்ரபாகும் லாபங்கரளா, கிடடக்கப் 
ரபாகும் புகரைா அேர்கள் கேனத்தில் இல்டல. அந்தத் தருணங்கள் மிக அைகானடே. 
உயிரராட்டமுள்ளடே. வசய்யும் வசயல் முழுடம வபறப் வபற அேர்கள் அடடயும் 
சந்ரதாஷம் ோர்த்டதகளில் அடங்காதது. அரத ரநரத்தில் அது அர்த்தமுள்ளதாகவும் 
அடமந்து வேற்றிடயயும் அளித்துவிடுகிறது. 

  
Q9 ோழ்க்டகயில் வேறுடமடயத் தவிர்க்க ஒருேர் வசய்ய ரேண்டுேன யாடே?   

 
 
 

(6 மதிப்பெண்கள்) 
 

தங்கள் ோழ்க்டகயில் தங்கள் ேழியில் நிடறவு காண்பேர்கள் அடுத்தேர்கள் 
ோழ்க்டகயில் அனாேசியமாகக் குறுக்கிடுேதில்டல. அடுத்தேர்கடள ரநாகடிப்பதில் 
ஆர்ேம் காட்டுேதில்டல. தனிப்பட்ட ோழ்க்டகயில் ஏற்படும் இைப்புகடளயும், 
துக்கங்கடளயும் சமாளித்து சீக்கிரரம மீண்டும் விடுகிறார்கள். உயிரராட்டமில்லாத 
ோழ்க்டக ோழ்பேர்கரளா அதிகமாக அடுத்தேர்கடளப் பார்த்ரத ோழ்கிறார்கள். 
வபாருளாதார நிடலரய மிக முக்கியம் என்று நம்பி சம்பாதிக்கும் முடனப்பில் தனிப்பட்ட 
இயல்பான திறடமகடளயும், ஆர்ேங்கடளயும் பலி வகாடுத்துவிடுகிறார்கள். பணம், 
வபாருள், வசாத்துக்கடளச் ரசர்த்துக் வகாண்ரட ரபாகும் அேர்கள் ோழ்வில் முன்பு 
கூறியது ரபால ஓட்டம் இருக்கிறது. உயிர் இருப்பதில்டல. 
 

Q10  ப ோற்பெோருள்                                                                  (6 மதிப்பெண்கள்) 

 பின்வரும் ப ோற்கள் கமற்கண்ட கட்டுரைப் ெகுதியில் இடம்பெற்றுள்ைன.  அவற்றின் 

 பெோருரை எழுதுக. 
   
அ) இலக்குகள்    - குறிக்ககோள்கள், இலட்சியங்கள்   
ஆ) முரனவதில்   - முயல்வதில், முயற்சிப்ெதில் 
இ) குன்றோமல்     - குரறயோமல் 
                                   முற்றும் 
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1. இத்ததர்வில் இரண்டு பனு ல்களும் அ ற்றைமயொட்டி நொன்கு வினொக்களும் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

2. மகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரு பனு ல்கறளயும் கருத்தூன்றிப்ப படித்து, 
அ ற்றைமயொட்டி அற ந்த வினொக்களுக்கு உன் ம ொந்த நறையில் விறை 
எழுதவும். 
 

3. ததர் ொளர் கூறியதும் ‘START’ என்பறதக் கிளிக் ம ய்து ததர்ற த் மதொைங்கவும்.  
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சுயவிடைக் கருத்தறிதல் (2) 

 
பின்வரும் இரு பனுவல்கடையும் கருத்தூன்றிப் படித்து அவற்றின் அடியில் காணும் 
வினாக்களுக்கு உன் ச ாந்த நடையில் விடை எழுதுக. 

பனுவல் ஒன்று 

சபற்ற ாரின் கவனம் 
  
       உடல், மன, ஆன்மீே ரீதியான ஒட்டு மமாத்த வளர்ச்சியயயும் மதரிந்து 
மோள்வயதயும் உள்ளடக்கியகத உண்யமயான ேல்வி. இன்று ேல்வி என்பதன் வயையயை 
மாறி மவறும் புத்தே அளவிகே இருக்கிைது. உேேத்தில் எப்படி வாழ கவண்டும் என்பயத 
இன்யைய ேல்வி ேற்றுக் மோடுப்பது கியடயாது. குழந்யதக்ோேப் பணம் ஒதுக்ே முடிந்த 
மபற்கைார்ேளால் அவர்ேளுக்ோே கேைம் ஒதுக்ே முடிவதில்யே.  
 
       அயைாமல் உயழத்து முன்கனை கவண்டும் என்று நியனப்பவர்ேள், யாருக்ோே 
உயழக்கிகைாம் என்று எண்ணிப் பார்க்ே கவண்டும். குழந்யதேளுக்ோேக் ேட்டாயம் 
கேைம் ஒதுக்கி, அவர்ேளின் மீது ேவனம் மோள்ள கவண்டும். முன்பு கபாேக் கூட்டுக் 
குடும்பமாே வாழாததால் மபரிகயார்ேளிடமிருந்து கபாதிய அறிவுயைேள் 
குழந்யதேளுக்குக் கியடப்பதில்யே. ேல்ே வழிோட்டல் இல்யேமயன்ைால், அவர்ேளது 
எல்யேயற்ை ஆற்ைல்ேமளல்ோம் தவைான வழிேளில் வீணாகும் வாய்ப்பு உண்டு. தீய 
ேண்பர்ேளுடன் கேர்ந்து, பண்பாட்டுப் பிைழ்வுேயள ஏற்படுத்தும் ேடவடிக்யேேளில் 
ஈடுபட்டு,  எப்படியும் வாழோம் என்ை எண்ணம் உருப்மபற்று விடுகிைது.  
 
     குழந்யதேள் ேல்ேவர்ேளாே வளர்ந்து குழந்யதேளின் வாழ்வு சிைக்ே கவண்டும் 
என்ைால் மபற்கைாகைா, குடும்பத்தினகைா ேட்டாயமாேத் தங்ேள் அணுகுமுயைேயள 
மாற்ை கவண்டும். இன்யைய ோேக் ேட்டத்தில் எதிர்மயையான எண்ணம் 
உயடயவர்ேயளப் பார்த்து அவர்ேயளப் கபாேச் சீைழிந்தும் கபாகிைார்ேள். இவ்வாறு 
நிேழாமல் இருக்ே கவண்டுமாயின் மபற்கைாரின் ேண்ோணிப்பு கதயவ. 
 
 

 
 
 

                                                (அடுத்த பக்கம் பொர்க்க) 
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பனு ல் இரண்டு 
 றலப்பூ 

கருத்துக்களம் 

என்றனப் 
பற்றி 

என்றனத் 
மதொைர்புமகொள்ள 

என் 
பறைப்புகள் 

என் 
நண்பர்கள் 

ஆ ணங்கள் 
 2013 
 2014 
 2015 

அச்சுறுத்தும் சதாடைக்காட்சிப் பயன்பாடு 
        

இன்யைய குடும்பங்ேள் மதாயேக்ோட்சியில் புயதந்து மோண்டிருக்கின்ைன. 
மபரியவர்ேள் முதல் சிறுவர்ேள் வயை அதன் முன்னால் தங்ேளுயடய கேைத்தின் 
மபரும்பகுதியயத் மதாயேத்துக் மோண்டிருக்கிைார்ேள். அதற்கு ேடுகவ யார் வீட்டிற்கு 
வந்தாலும் அவர்ேயளத் மதாந்தைவாேகவ நியனக்கும் மகனாபாவம் மபருகி வருகிைது.  
ஒரு ோேத்தில் கூட்டுக் குடும்பங்ேள் நியைய இருந்தன. வீட்டிற்குள் ஆட்ேள் பேர் 
இருந்தனர். ேருத்துக்ேயளப் பரிமாறிக்மோள்ள நியைய ஆட்ேளும் வாய்ப்புேளும் 
இருந்தன. ஆனால் இன்று தனிக்குடும்பங்ேள்தான் அதிேமாே இருக்கின்ைன. 
மபரும்பாலும் வீட்டில் ோன்யேந்து ேபர்ேகள இருக்கின்ைனர். அவர்ேளுக்குள்ளும் 
மனம்விட்டுப் கபசுதலும், ேருத்துக்ேயளப் பரிமாறிக்மோள்ளுதலும் இல்ோமல் கபாே 
மதாயேக்ோட்சி ஒரு முக்கியக் ோைணமாே இருக்கிைது என்பகத உண்யம.  
 

        வீட்டுக்குள்களகய ஒருவருக்மோருவர் அந்நியைாே இருக்கும் அவேம் இன்று 
அதிேமாகி வருகிைது. ஓய்வு கேைங்ேளில் இருப்பது மதாயேக்ோட்சி முன்னால்தான். 
அதனால் ஒருவருக்மோருவர் மனம்விட்டுப் கபசுவது என்பது குடும்பங்ேளில் அபூர்வமாகி 
வருகிைது. வீட்டுக்குள்களகய இந்த நியே என்ைால் அக்ேம்பக்ேத்து வீட்டாருடன் 
இருக்கும் உைவு பற்றிக் கேட்ேகவ கவண்டாம். அடுத்த வீட்டில் இருப்பவர்ேள் பற்றி 
எதுவுகம மதரியாமல் இருப்பவர்ேள் ஏைாளமாே இருக்கிைார்ேள். 
 
       சிைார்ேள் ஓடியாடி வியளயாடுவது குயைந்துவரும் அவேம் இன்று சிறிது       
சிறிதாே அைங்கேறி வருகிைது. ேல்ே திையமேள் உள்ளவர்ேளுக்கு அந்தத் திையமேயள 
வளர்த்துக்மோள்வதில் ஈடுபாடு குயைவதற்கும் இந்தத் மதாயேக்ோட்சிப் பழக்ேம் 
ோைணமாகிவிடுகிைது. புத்தேங்ேள் படிக்கும் பழக்ேமும் குயைந்துவிடுகிைது. 
மதாயேக்ோட்சி நிேழ்ச்சிேளிகேகய மூழ்கிக் கிடக்கும் குடும்பங்ேளில் இருப்கபாரின்   
மன வளர்ச்சியும் மனப்பக்குவமும் வாழ்க்யேயயச் ேந்திக்ேப் கபாதுமான அளவில் 
இருப்பதில்யே. மதாயேக்ோட்சி பார்ப்பதிகேகய மூழ்கிக் கிடப்பவர்ேளின் வாழ்க்யே 
மகிழ்ச்சியுயடயதாே இருப்பதற்ோன ோத்தியம் மிேக் குயைவு என்று ேமீபத்திய ஆைாய்ச்சி 
ஒன்றில் ேண்டிருக்கிைார்ேள். 
உங்கள் கருத்து… 

 

            (அடுத்த பக்கம் பொர்க்க) 
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வினாக்கள் 

Q1. மோடுக்ேப்பட்டுள்ள இேக்ேணக் குறிப்புேளுக்கு ஏற்ப வாக்கியத்திலிருந்து 
மோற்ேயளத் கதர்ந்மதடுத்து எழுதுே. (பனுவல் ஒன்று) 

 (4 மதிப்மபண்ேள்) 

  
ேல்ே வழிோட்டல் இல்யேமயன்ைால், அவர்ேளது எல்யேயற்ை 
ஆற்ைல்ேமளல்ோம்  தவைான வழிேளில் வீணாகும் வாய்ப்பு உண்டு. 

 
             (அ)  குறிப்புவியன   

         (ஆ)  ஆைாம் கவற்றுயம உருகபற்ை மோல்   

 

Q2.   குழந்யதேளின் வாழ்வு சிைக்ே மபற்கைார் கமற்மோள்ள கவண்டுவன யாயவ?    
(பனுவல் ஒன்று)         

 (5 மதிப்மபண்ேள்) 
  

Q3.   ேருத்துேள் அடிப்பயடயில் பனுவல் ஒன்று பனுவல் இைண்டிலிருந்து எவ்வாறு 
கவறுபட்டிருக்கிைது? (இைண்டு பனுவல்ேளிலிருந்தும்) 

                                                    (6 மதிப்மபண்ேள்) 
  

Q4.   இன்யைய வாழ்க்யே முயையில், `வீட்டுக்குள்களகய ஒருவருக்மோருவர் 
அந்நியைாே இருக்கும் அவேம் இன்று அதிேமாகி வருகிைது`  என்பதற்குக் 
ேட்டுயை ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ள ோைணங்ேள் ஏற்புயடயனவா என்பது பற்றிய 
உனது ேருத்துேயள  140 மோற்ேளில் எழுதுே.        

                                                    (பனுவல் இைண்டு) 

 (15 மதிப்மபண்ேள்) 
 

 

முற்றும் 
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Answer Key 

 
வினாக்கள் 

Q1. மோடுக்ேப்பட்டுள்ள இேக்ேணக் குறிப்புேளுக்கு ஏற்ப வாக்கியத்திலிருந்து 
மோற்ேயளத் கதர்ந்மதடுத்து எழுதுே. (பனுவல் ஒன்று) 

 (4 மதிப்மபண்ேள்) 

  
ேல்ே வழிோட்டல் இல்யேமயன்ைால், அவர்ேளது எல்யேயற்ை 
ஆற்ைல்ேமளல்ோம்  தவைான வழிேளில் வீணாகும் வாய்ப்பு உண்டு. 

 
             (அ)  குறிப்புவியன  - உண்டு 

         (ஆ)  ஆைாம் கவற்றுயம உருகபற்ை மோல் - அவர்ேளது  

 

Q2.   குழந்யதேளின் வாழ்வு சிைக்ே மபற்கைார் கமற்மோள்ள கவண்டுவன யாயவ?    
(பனுவல் ஒன்று)                        

 (5 மதிப்மபண்ேள்) 
 

குழந்யதேளின் வாழ்வு சிைக்ே, அவர்ேயள ஓடியாடி வியளயாடச் மேய்தல், ேல்ே 
திையமேள் உள்ள குழந்யதேளியடகய அந்தத் திையமேயள வளர்த்துக்மோள்ள 
ஊக்குவித்தல், புத்தேங்ேள் படிக்கும் பழக்ேத்யத ஏற்படுத்துதல் மற்றும் 
மதாயேக்ோட்சி நிேழ்ச்சிேளிகேகய மூழ்கிக்கிடப்பயத ேண்ணோனித்தல் 
கபான்ை மேயல்ேயள கமற்மோள்ள கவண்டும். 

  

Q3.   ேருத்துேள் அடிப்பயடயில் பனுவல் ஒன்று பனுவல் இைண்டிலிருந்து எவ்வாறு 
கவறுபட்டிருக்கிைது? (இைண்டு பனுவல்ேளிலிருந்தும்) 

                                                    (6 மதிப்மபண்ேள்) 
  
 
 
   

பனுவல் இைண்டு, இக்ோேக் குடும்பங்ேளில் மதாயேக்ோட்சியின் ஆதிக்ேம், 
அதனால் குடும்ப உறுப்பினர்ேளியடகய ஒருவருக்மோருவர் மனம்விட்டுப் 
கபோதிருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ள அந்நியத்தன்யம மற்றும்  குழந்யதேள் 
வியளயாட்டு, வாசிப்பு கபான்ைவற்றில் ஈடுபடாதது  பற்றிக் குறிப்பிடுகிைது. 
பனுவல் ஒன்று, பிள்யளேள் கூட்டுக்குடும்ப அயமப்பில் மபரிகயார்ேளிடமிருந்தும் 
வழிோட்டுதல் இன்றி வளர்வதால் ஏற்படும் பாதிப்புேள் பற்றியும் 
இவ்வியளவுேயளத் தவிர்க்ே, மபற்கைார் தம் அணுகுமுயைேயள மாற்றி 
பிள்யளேளின் முழுயமயான வைச்ச்சியயக் ேண்ோணிக்ே கவண்டும் என்பயதயும் 
குறிக்கிைது. இவ்வாறு பனுவல் ஒன்று பனுவல் இைண்டிலிருந்து கவறுபடுகிைது.  

  

Q4.   இன்யைய வாழ்க்யே முயையில், `வீட்டுக்குள்களகய ஒருவருக்மோருவர் 
அந்நியைாே இருக்கும் அவேம் இன்று அதிேமாகி வருகிைது`  என்பதற்குக் 
ேட்டுயை ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ள ோைணங்ேள் ஏற்புயடயனவா என்பது பற்றிய 
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உனது ேருத்துேயள  140 மோற்ேளில் எழுதுே.        (பனுவல் இைண்டு) 

 (15 மதிப்மபண்ேள்) 
      சுயவியட 

     

 

முற்றும் 
 

 



 
 

  

 

   

Jurong Junior College  

JC2 Preliminary Examination 2017 

தமிழ்ம ொழி - உயர்தரம் 2  
தாள் 1 (பகுதி 1)                                                                        
H2 Tamil Language and Literature  

Paper 1 (PART 1) 

 
 
                                                                                                                                                                                                                        
(Total time for Part 1  and Part 2 ) 

9567/ 1 

 

12 September   2017 

     08:00 – 10:30 

              

          2 hours  15 mins 

                                    தேர்வு எழுதுத ோருக்கோன குறிப்புகள் 

1. இவ்வினாத்தாளின் பகுதி 1, 2  தனித்தனியாக அச்சிடப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டு  
பகுதிக்கும் விடடயளிப்பதற்கு 2 மணி 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

2. முதற் பகுதிக்கும் இரண்டாம் பகுதிக்குமான விடடகள் அடனத்டதயும் ஒரர  விடடப்புத்தகத்தில்/ 
விடடத்தாளில் எழுத ரவண்டும். 
 

 3. ஒவ்வவாரு பிரிவின் வதாடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகடளப் படித்து நன்கு புரிந்துவகாண்டு அவற்றின்படி  
    வினாக்களுக்கு விடடவயழுதரவண்டும் 

 
4.  அகரோதியைப் பைன்படுத்துேல்; 

அ) பகுதி 1 - க்கு விடடயளிக்கும்ரபாது நீ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகராதிடயப் பயன்படுத்தலாம். 

    ஆ) பகுதி 2 – க்கு விடடயளிக்கும்ரபாது நீ அகரோதியைப் பைன்படுத்துக்கூடோது. 

 
5.  பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்படாத எந்தவவாரு விடடப்புத்தகத்டதயும்/விடடத்தாளிடனயும் ரதர்வு  
   நடடவபறும் இடத்திலிருந்து வவளிரய எடுத்துச்வெல்லக்கூடாது. 
 

                              

    பெயர்:______________________________________       வகுப்பு:___________________ 
 

                                             ( Questions are printed from page 2 only) 

      ( இவ்வினாத்தாள் 2 அச்ெடிக்கப்பட்ட பக்கங்கடளக் வகாண்டுள்ளது) 

 

 
 



 
 

  

 

 
 
 
                         ஜூர ோங் த ோடக்கக் கல்லூரி   
                             முன்ர ோட்டத் ர ர்வு                                                                                  

 உயர்  ம் 2  மிழ் தமோழி 
 ோள் 1 

 
1. பின் ரும் ேயைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்யைப் பற்றி ஏைத்ேோழ 350   

ச ோற்களில் ஒரு கட்டுயர  யரக.                   (35 மதிப்வபண்கள்)                                
 

  Q1 ‘ஒரு வெயடலச் வெய்யத் வதாடங்கும் முன் திட்டமிட்ட பின்னர் வெய்வதுதான்  
     வவற்றிடயத் தரும்’  - கருத்துடரக்க. 
  

  Q2 “வபற்ர ார்கள் இடளயர்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமாகச் சுதந்திரம்  

    வகாடுக்கி ார்கள்”. - விவாதிக்க. 
 
Q3 சிங்கப்பூரில் அடமதியும் ஒற்றுடமயும் நிடலத்திருக்கச் வெய்ய ரவண்டியதன்  
   அவசியத்டதயும், அடவ நிடலத்திருக்கச் வெய்ய நீவிர கூறும் ஆரலாெடனகள்  
   பற்றியும் விளக்கி எழுதுக. 

        
     Q4  பின்வரும் சூழலைக் கருத்தில் ககொண்டு ஒரு கட்டுலை எழுதுக .    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 



 
 

  

 
                            முற்றும்  
                                                      

                                                                       2 
 



 
 

  

 

 

 (இவ்வினாத்தாள் 5 அச்ெடிக்கப்பட்ட பக்கங்கடளக் வகாண்டுள்ளது )   

(This question paper have 5 printed pages) 
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Jurong Junior College  

JC2 Preliminary Examination 2017 

தமிழ்ம ொழி - உயர்தரம் 2  
தாள் 1 (பகுதி 2 )                                                                        
H2 Tamil Language and Literature  

Paper 1 (PART 2) 

 
 
                                                                                                                                                                                                                        
(Total time for Part 1  and Part 2 ) 

9567/ 1 

     

 

12 September   2017 

     08:00 – 10:30 

              

          2 hours and 15 mins 

                                    தேர்வு எழுதுத ோருக்கோன குறிப்புகள் 

1. ஒவ்வவாரு பிரிவின் வதாடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகடளப் படித்து நன்கு புரிந்துவகாண்டு அவற்றின்படி  
   வினாக்களுக்கு விடடவயழுதரவண்டும் 

 
2..  அகரோதியைப் பைன்படுத்துேல்; 

 

    ஆ) பகுதி 2 – க்கு விடடயளிக்கும்ரபாது நீ அகரோதியைப் பைன்டுத்துக்கூடோது. 

 
3.  பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்படாத எந்தவவாரு விடடப்புத்தகத்டதயும்/விடடத்தாளிடனயும்  
   ரதர்வு நடடவபறும் இடத்திலிருந்து வவளிரய எடுத்துச்வெல்லக்கூடாது. 
 

                              

    பெயர்:______________________________________       வகுப்பு:___________________ 
 



 
 

  

 
ஜூதரோங் சேோடக்கக் கல்லூரி 

முன்தனோட்டத் தேர்வு 
 

உைர்ேரம் 2 ேமிழ் ச ோழி 
ேோள் 1  ( Part 2  ) 

 
 
 
தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள் 
 
முதல் பகுதியின் முகப்பு அட்டடயில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகடளப் பார்க்கவும். 
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‘அ ’பிரிவு 
 

முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல்                            ( 5 மதிப்வபண்கள்)  

 

       உண்டமயான ரபச்ொற் ல் என்பது, ரமடடயில் ரபசுவடதவிட, ரபசும் 

உடரயாடலில் வதளிவாக இருப்பதாகும். ரமடடப் ரபச்சு நன் ாக அடமந்தால், சில 
ரநரங்களில் வகாஞ்ெம் பாராட்டு கிடடக்கலாம்; ஆனால், தனிப்பட்ட உடரயாடல்கரள 
நல்ல (Q1)___________ நமக்குப் வபற்றுத் தருகின் து. உடரயாடலிலும், எப்படிப் ரபெ 
ரவண்டும் என்று வதரிந்து டவத்திருப்படத விட (Q2)___________ ரபொமல் இருப்பது 
என்று வதரிந்து டவத்திருப்பது மிக அவசியம். வமளனம் கரன்ஸி ரநாட்டடப் ரபான் து; 
அது எப்ரபாதும் அடமதியாகரவ இருக்கும்’. ரபச்சின் மதிப்டபவிட வமளனத்தின் மதிப்ரப 
உயர்ந்தது என்பார்கள்.  

           ரகாபத்தில் நாம் காக்கும் அடமதி, நமக்ரக மிகவும் பாதுகாப்பாக 
விளங்குகின் து. அதில், எப்ரபாதும் நாம் (Q3)___________ காண்பதில்டல. அரத ரநரம், 

நமது அடமதிரய சிலெமயங்களில் அடுத்தவருக்குத் தண்டடனயாகவும் விளங்குகின் து; 
நம்டம அவர்களுக்கு (Q4)___________ டவக்கின் து. நமக்குத் வதரிந்தடதவயல்லாம் 
வொல்ல ஆரம்பித்தாலும் ரபசிக்வகாண்ரடயிருப்ரபாம்; எல்லாம் வதரியும் என்று 
நிடனத்தாலும் ரபசிக் வகாண்ரட இருப்ரபாம். இந்த இரண்டுரம, மற் வர்களிடம் 
நம்டமப்பற்றிய ஏளன (Q4)___________உருவாக்கும்.‘வொல்லாத வொல்லுக்கு விடல 
ஏதுமில்டல’ என்  கண்ணதாெனின் திடரப்பாடல் வரிகள், வாழ்க்டகடயக் காதலிக்கும் 
எவருக்கும் வழிகாட்டுபடவகளாக இருக்கும்.  
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 ‘ஆ ’பிரிவு 
 
சுைவியடக் கருத்ேறிேல்                              ( 30  மதிப்வபண்கள்)  

      
பின் ரும் கட்டுயரப் பகுதியைப் படித்து, அேனடியிற் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உன் ச ோந்ே நயடயில் வியட எழுதுக. 

            நகர வாழ்க்டகயின் வநருக்கடிகள் பணத்தின் மீது ஆர்வத்டத 
அதிகரித்திருக்கின் ன.  வபாருளாதாரத்தால் ொதித்தவர்கடளக் கண்டு மற் வர்களும் 
அந்தப் பாடதடயப் பின்பற் த் வதாடங்குகின் னர். வாழ்க்டகரய வபாருளாதாரத்டத 
ரமம்படுத்துவது மட்டும்தான், என்  நிடனப்பு த தைோங்கி இருக்கி து. 
வபாருளாதாரத்டதக் கடந்த, வாழ்வியடல ம ந்து வகாண்டிருக்கிர ாம். பள்ளி, 
கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களும் அதிகமான ஊதியத்டதத் தரக்கூடிய படிப்பு, நல்ல 
ரவடலடய வரரவற்கும் வடகயில் தங்கள் வாழ்க்டகடய அடமத்துக் வகாள்கின் னர். 
இதற்கு முக்கிய அடிப்படடக் காரணமாக "வபாதுநலன், இரக்கம் ரபான் டவ குட ந்து 
வருவது, சுயநலம் வபருகி வருவது" ரபான் டவரய ஆகும் என உளவியலாளர்கள் 
கருதுகி ார்கள். 

      வபாதுநலன், இரக்கம் ரபான் டவ அதிகரிக்க ரவண்டுமானால் அதற்கான 
சூழ்நிடலகள் நம்டமச் சுற்றி இருக்க ரவண்டும் அல்லது அதடன உருவாக்கிக்வகாள்ள 
ரவண்டும். கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்டக முட  மட ந்து வரும் ரவடளயில் சூழ்நிடலகள் 
இயற்டகயாகரவ அடமவதற்கான  ோய்ப்புகள் குட வாக உள்ளன. வளரும் இளம் 
தடலமுட க்கு ரதடவயானடதக் கற்றுக்வகாடுப்பதன் மூலரம சுயநலத்டத மாற்  
முடியும். கற்றுக்வகாடுத்தல் என வரும்வபாழுது அதில் வபரும் பங்கு வகிப்பது 
புத்தகங்கள்.ஒவ்வவாரு நாளும் ஒரர மாதிரி வதரிவடதப்ரபால், வதரிவடத மாற் க்கூடிய 
தி ன் புத்தகங்களுக்கு உண்டு. ஏவனனில் புத்தகங்கள் அடனத்தும் ஒரர மாதிரியான 
பார்டவடயரயா, கருத்துக்கடளரயா, வகாள்டககடளரயா வகாண்டிருப்பதில்டல. அடவ 
 ோறுபட்ட ரகாணத்தில் நம்டமச் சிந்திக்க டவக்கும் பணிடய வவற்றிகரமாகச் 
வெய்கின் ன. ஒரு புத்தகத்டத வாங்கிவிட்ரடாம் என் ால் அந்தப் புத்தகம் நாம் விரும்பும் 
ரநரவமல்லாம் அதன் கருத்டத நம்ரமாடு பகிர்ந்துவகாள்கி து. மற்வ ாரு புத்தகத்டதப் 
படிக்கும் வபாழுது அது ரவறு ஒரு ரகாணத்தில் இந்த உலடகப் பார்ப்பதற்கு உதவி 
வெய்கி து. 

      படித்த மாறுபட்ட புத்தகங்கள் சிந்தடனடயத் தூண்டுகி து. சிந்தடன ரதடுதடல 
உண்டாக்குகி து. ரதடுதல் நாம் அறிந்திராத பல கண்டுபிடிப்புகடள நம்டம 
கண்டுவகாள்ள டவக்கி து. ஒரு இயல்பான வாழ்க்டக முட டய மாற்றிச் வெயல்தி ன் 
வாய்ந்த புதிை  ோழ்க்யகக்குள் அயழத்துச் ச ல்லும் பணியைப் புத்ேகங்கள் 
சிைப்புைச் ச ய்கின்ைன. நாம் ெந்தித்திராத மனிதர்களின் வாழ்க்டகடய, வதரியாத 



 
 

  

அறிவியடல, புரியாத வரலாற்ட , உலகின் பல்ரவறு பகுதிகளில் இருக்கும் கடலடய, 
மரபுகடள புத்தகங்கள் நமக்குத் வதரியப்படுத்துகின் ன.இளம் தடலமுட க்கு மின் 
ொதனங்களிலிருந்து விடுதடல அளித்துப் புத்தகங்கடள டகயில் எடுக்க டவப்பது 
அவசியமாக இருக்கி து. கண்களுக்கும், வபாருளாதாரத்திற்கும் பாதிப்டபத் தரும் 
அவற்ட  விட்டு, புத்தக வாசிப்பு பழக்கத்திற்கு அடழத்து வருவது ஒரர நாளில் 
வந்துவிடாது. அதடனச் சிறு வயதிலிருந்ரத  பழகிக் வகாள்வது நம் கடடம ஆகும்.  
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வினொக்கள்  

Q6  இன்ட ய   வாழ்க்டக முட யில் ஏற்பட்டுள்ள  மாற் ங்கள் யாடவ?          

                                                            (6 மதிப்வபண்கள்) 

Q7 வபாது நலப் பண்டப இடளயர்கள் வப  முடியாமல் ரபாவது ஏன்? 

                                                    (6 மதிப்வபண்கள்) 

Q8 புத்தகங்கள் எவ்வடகயில் நம்டமச் சிந்திக்க டவக்கின் ன என்று கட்டுடர ஆசிரியர்  
    கூறுகி ார்? 
                                                    (6 மதிப்வபண்கள்) 

Q9 புதிை  ோழ்க்யகக்குள் அயழத்துச் ச ல்லும் பணியைப் புத்ேகங்கள் சிைப்புைச்  

    ச ய்கின்ைன என்று கூறுவதற்குரிய காரணங்கள் யாடவ?   

                                                         (6 மதிப்வபண்கள்) 

 

Q10 ச ோற்சபோருள்                                 (6 மதிப்வபண்கள்) 

     பின்வரும் வொற்கள் ரமற்கண்ட கட்டுடரப் பகுதியில் இடம்வபற்றுள்ளன. அவற்றின் 
     வபாருடள எழுதுக.  
 
 
அ)  ரமரலாங்கி  

ஆ)  வாய்ப்புகள்  

இ)  மாறுபட்ட  
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    முற்றும் 
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1. ஒவ்கவொரு பிரிவின் க ொடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகலளப் படித்து நன்கு 
புரிந்துககொண்டு அ ன்படி வினொக்களுக்கு விலடகெழு  வவண்டும். 
 

2. வ ர்வு எழு த் க ொடங்குவ ற்கு முன்னர், விலடப்புத் கத்தின் முகப்பு அட்லடயில் உம் 
கபெலையும், வகுப்லபயும் க ளிவொகவும் சரிெொகவும் எழு  வவண்டும். 

 

3. இவ்வினாத்தாளில் அடங்கியுள்ள  வினாக்கள் பக்கம் 2-3இல் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 

 

                                                 (Questions are printed from page 2 to 3 ) 

 

  வபயர்:_________________________________                                வகுப்பு:___________________ 

1 

முக்கிைக் குறிப்புகள் 

   ச ோத்ேம் நோன்கு வினோக்களுக்கு வியடசைழுே த ண்டும். ஒவ்ச ோரு பிரிவிலிருந்தும் 

ஒரு வினோவிற்கு வியடசைழுே த ண்டும். ஒவ்ச ோரு வினோவிற்கும் 25 
 திப்சபண்கள்  ழங்கப்படும். 

 

‘அ’ பிரிவு 

Q1. கவிதை 

  

(அ)  ‘கழிவதைக் குழந்தை’ என்னும் கவிதையில் குழந்தையின் மன  

 உணர்வுகதைக் கவிஞர் வவளிப்படுத்தும் பாங்கிதன விைக்குக. 

    

                                                   (12 மதிப்வபண்கள்) 

                                

 (ஆ) `மனிதன் என்பவன் வதய்வமாகலாம்` எனும் கவிஞர் கண்ணதாெனின் பாடல் வரிகள்    



 
 

  

     உணர்த்தும் கருத்துகடளக் குறிப்பிடுவரதாடு இப்பாடல் வரிகள் உனக்குள்   

     ஏற்படுத்திய தாக்கத்டதயும் பற்றி  விளக்குக. 

             

                                                   (13 மதிப்வபண்கள்) 

 

                                அல்லது 

  

 Q2 பாரதி தாென் தன்னுடடய விருப்பங்கடள ‘எந்நாரளா? ’ என்னும்  

கவிடதயில் கூறியிருப்பது இக்காலச் சூழலில் நிட ரவறுமா – விவாதிக்க. 

  

                                                  (25 மதிப்வபண்கள்) 

                        

                        ‘ஆ’ பிரிவு 

சிறுகதை 

 

 Q3  ைான் பிைந்ை நாட்டில் இருந்து ைனக்குரிய கடதமகதைச் வெய்யாை  

ைமிழன், நாடடாடியாய் இருப்பதில் எந்ை விை நன்தமயும் இல்தல  

என்னும் விழுமியத்தை  ‘நாடடாடிகள்’ என்னும் சிறுகதை உைவியுடன்  

விைக்குக.  

                           அல்லது 

 

 Q4  ‘ஓர் ஆன்மாவின் திரை அகற்றப்படுகிறது’ என்ற தரைப்பு அக்கரதக்குப் பபாருந்தும்  

      விதத்ரதப் பபாருத்தமான சான்றுகளுடன் விளக்குக. 
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நொடகம் 

 

Q5 புலம்வபயர்ந்து வாழும் ைமிழர்களின் வாழ்க்தகயில் ஏற்படும் பிரச்சிதனகதை    

   ‘ சிங்கப்பூர் மாப்பிள்தை ’ என்னும் நாடகத்தின் துதணவகாண்டு விைக்குக.  

    

                                   அல்லது  

 

 

Q6  ‘காதல் என்ன விடல’ என்  நாடகத்தில் இடம்வபறும் வள்ளியம்டம என்னும்   

கதாப்பாத்திரம் இன்ட ய வாழ்க்டகப் ரபாராட்டங்கடளச் ெந்திக்கும்  

வபண்கடள டமயமாகக் வகாண்டு அடமகி து – கருத்துடரக்க.  

 

 

 

நாவல் 

   

Q7  கரித்துண்டு   நாவலில்   இடம்   வபற்றிருக்கும்    நிர்மலாவின்    கடிதம்     

    நாவல் வளர்ச்சிக்கு   எந்த   அளவில்   உதவியாக   உள்ளது   என்பது     

    வதாடர்பான கருத்துக்கடள விளக்கி எழுதுக.  

  

 

                                 அல்லது  



 
 

  

 

  

Q8  கரித்துண்டு என்னும் நாவல் ஒட்டுபமாத்த மனித சமுதாயத்தின் பிைதிபலிப்பு என்று  

     கூறைாமா -  ஆைாய்க.   
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JURONG JUNIOR COLLEGE 
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Answer key 

                       

2. பின் ரும் ேயைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்யைப் பற்றி ஏைத்ேோழ 350   
ச ோற்களில் ஒரு கட்டுயர  யரக.                   (35 மதிப்வபண்கள்)    

                            

 

  Q1 ‘ஒரு வெயடலச் வெய்யத் வதாடங்கும் முன் திட்டமிட்ட பின்னர் வெய்வதுதான்  

     வவற்றிடயத் தரும்’  - கருத்துடரக்க. 

       

 வாழ்க்டகயில் எல்ரலாரும் தாம் வெய்யவிரும்பும் எந்த ஒரு வெயலிலும் 
வவற்றி வப ரவ விரும்புகின் னர்.  

 அவ்வாறு வவற்றி வபறுவதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. அது அவரவர் 
வெய்யும் வெயல் , அதற்கான முயற்சி, வதாடர் உடழப்பு, ஊக்கம், 
தடடகடள மீறிச் வெயல்படுவது என்று பல கூறுகடளக் கூ லாம்.  

 இடவ அடனத்திலும் எடதயும் திட்டமிடாமல் வெய்பவர்கள் வவற்றி வபறுவது 
மிகவும் கடினம். 

 எனரவ திட்டமிட்ட ஒருவர் வவற்றிவபறுவதற்கு அத்திட்டம் பல வழிகடளக் 
கண்முன்ரன வகாண்டு வந்து நிறுத்தும். 

 தனிமனிதரனா, நாரடா, ெமூகரமா எந்த ஒரு வெயடலயும் திட்டமிட்டுச் 
வெய்யும்ரபாது அங்கு வவற்றிக் கதவு கண்டிப்பாக மூடப்பட்டிருக்காது. 

 வவற்றிமணியின் ஓடெடயக் ரகட்பதில் எந்தவிதத் தடடயும் இல்டல. 
 திட்டமிடுவதற்கு முன்பு எடத?எப்ரபாது? எப்படி? எத்தடகய சூழலில் 

வெய்யப்ரபாகிர ாம் என்பதில் திட்டமிருந்தால் வவற்றி நிச்ெயம். 
 ரொர்வும் ரொம்பறித்தனமும் இருப்பவனுக்கு கடுகளவு வெயலும் மடலயாகத் 

ரதான்றும்.  
 கால்களில் கட்டியிருக்கும் இரும்புச் ெங்கிலிடய இலவம் பஞ்ொக மாற்  

விரும்புபவன் இரும்புச் ெங்கிலிடய எப்படி உடடக்கரவண்டும் என்படதத் 
வதரிந்து டவத்திருந்தால் மட்டுரம அதடன உடடக்க முடியும். 

 திட்டமிடாத வெயல் திடீவரன்று ஏற்படும் தடடயால் வவற்றிவாய்ப்டபத் 
தடுத்து விடும். 



 
 

  

 தடடகடள வவன்று வவற்றிக்கனிடயப் பறிக்க விரும்புபவன் தன் தி டம, 
முயற்சி, வாழ்க்டகச் சூழல் முதலிய அடனத்டதயும் அடிப்படடயாகக் 
வகாண்டு தன் திட்டத்டத முட யாகச் வெயல்படுத்தினால் வவற்றி நிச்ெயம். 

 ரமரல வொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் அடிப்படடயில் நல்ல வமாழி நடடயில் 
கருத்து வளர்ச்சியுடன் தடலப்புஒட்டி அடமந்தகட்டுடர சி ப்பான மதிப் 
வபண் வப  முடியும். 

 
 
  

      Q2 “வபற்ர ார்கள் இடளயர்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமாகச் சுதந்திரம்  

       வகாடுக்கி ார்கள்”. - விவாதிக்க. 

 இன்ட ய இடளயர்கள் நாடளய தடலவர்களாக வருவதில் முதல் பங்கு 
வபற்ர ார்களுக்குத் தான். 

 அன்டனடயயும் தந்டதடயயும் முன்னறி வதய்வங்களாக எண்ணும் 
இடளயர்களுக்கு இன்ட ய வபற்ர ார்கள் அவர்களின் அடிப்படடத் 
ரதடவகடளப் வபற்றுத் தருவரதாடு அவர்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமான 
சுதந்திரம் வகாடுக்கி ார்கள் என்பதில் பலருக்கு உடன்பாடும் உண்டு. 
மாற்றுக் கருத்தும் உண்டு. 

 இதற்குக் காரணம் அவர்கள் வகாண்ட அளவுக்கதிகமான பாெமும் 
அன்புரம ஆகும். 

 இவ்வுலகில் எல்லாவடக மதம், இனம், நாடுகளில் ஏன் எங்குரம 
குடும்பரம அடிப்படட அடமப்பு ஆகும். 

 அதில் வபற்ர ார்கரள முதன்டம பாதுகாவலர், வழிநடத்துனர், 
முன்மாதிரிகள் என்று கூ லாம். 

 இன்ட ய தடலமுட யினர் எடதயும் நிடனத்த உடன் வப லாம் என்  
எண்ணத்தில் வெதியான மகிழ்ச்சியான தன்னிச்டெயான வாழ்க்டக 
வாழத்தான் விரும்புகின் னர். 

 ரகட்டது கிடடக்கும்ரபாது எதுவும் வெய்ய விரும்பும் மனத்டதக் 
கட்டுப்படுத்தி அவர்கடள நல்ல குடிமக்களாக உருவாக்குவதில் 
வபற்ர ார்கள் ெற்று விழிப்புடன் இருக்கரவண்டும். 

 இடணய வெதியும் வபற்ர ாரின் பண வெதியிம் அவர்கடள எங்கும் 
எப்படியும் இடணய டவக்கி து. 

 தங்களுக்வகன உள்ள கடடம, வபாறுப்புணர்வு, கல்வி என்று அடனத்திலும் 
கட்டுக்ரகாப்புடன் வெயல்படுவடத அவர்கள் தங்களின் கடடமயாகக் 
வகாள்ளரவண்டும். 

 தங்காள் விரும்பிய ஒன்று கிடடப்பதற்கு அவர்கள் எடதயும் வெய்யத் 
துணிவர். 

 தங்களுக்குக் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள சுதந்திரம் ரபாதாது இன்னும் ரவண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்கும் அவர்களுக்கு எது நல்லது எது வகட்டது 
என்படதப் புரியடவக்க இன்று வபற்ர ார்களுக்கு ரநரமில்டல. 

 பணம், வெதிகள், புகழ் என்பனவற்ட த் ரதடி அடலயும் அவர்கள் 
கண்டிப்புடன் கூடிய சுதந்திரத்டத அளித்து நாடும் வீடும் ரபாற்றும் 
நல்லவர்கடள உருவாக்கத் தம்மால் ஆன முயற்சிகடள ரமற்வகாள்ள 
ரவண்டும். 

 
 



 
 

  

Q3 சிங்கப்பூரில் அடமதியும் ஒற்றுடமயும் நிடலத்திருக்கச் வெய்ய ரவண்டியதன்  
   அவசியத்டதயும், அடவ நிடலத்திருக்கச் வெய்ய நீவிர கூறும் ஆரலாெடனகள்  
   பற்றியும் விளக்கி எழுதுக. 
 

 நாடு என்பது நாம் அடனவரும் வாழும் ஒரு இல்லமாகும். இந்நாட்டில் 
அடமதியும் ஒற்றுடமயும் இருப்படதத்தான் அடனவரும் விரும்புகிர ாம். 

 தனிமனித அடமதிரய ஒரு நாட்டின் அடமதிக்கு அடிப்படட ஆகும். 
 பல இன ெமூகங்கள் வாழும் நாட்டில் இது இன்னும் அதிகம் 

எதரிபார்க்கப்படுகின் து. 
 ஒற்றுடம , புரிந்துணர்வுடன் நடப்பது அவசியம். அப்ரபாதுதான் எந்தப் 

பிரச்ெடனயும் வபாதுவானதாக இருப்பதுடன் குறிப்பிட்ட ஒருவடரப் பற்றியதாக 
அடமயாது. 

 ரவற்றுடமயில் ஒற்றுடம என்பது இன்ட ய உலகிற்கு மிக இன்றியடமயாத 
ஒன் ாகும். 

 ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு இல்டல என் ால் அடமதி குடலந்து நாட்டு 
மக்களிடடரய வபரும் கருத்துரவறுபாடு ஏற்பட்டு மக்களிடடரய பிரச்ெடனகள் 
தடலதூக்கும். 

 பி  வமாழி ரபசுபவரது வமாழிடயயும் கலாச்ொரத்டதயும் மதித்தல். 
 ஒன்றுபட்டால் பி  நாட்டினரது எதிர்ப்டபயும் தீவிரவாதத்தாக்குதடலயும் 

நம்மால் ெமாளிக்க முடியும்.  
 கல்வி கற்கும் பள்ளிகளில் இருந்து ெமூகம் வடர அடனவரும் ஒன்றிடணந்து 

அடனத்து விழாக்கடளயும் வகாண்டாடுதல் ஒற்றுடம உணர்டவ ஏற்படுத்த 
சி ந்த வழியாகும். 

 நாடு நமக்வகன்ன வெய்தது என்று ரகட்படத விட நாம் நாட்டுக்கும் 
வீட்டுக்கும் நல்லவர்களாக இருப்ரபாம். 

 யாதும் ஊரர யாவரும் ரகளிர் என்  வபாது உணர்வு வபாது உ டவ 
பி ருடன் ஏற்படுத்தும் நம் சிங்டகயில் என்றும் ஒற்றுடமடய, அடமதிடயக் 
கட்டிக்காப்பது நம் கடடம. 
 

  Q4  பின்வரும் சூழடலக் கருத்தில் வகாண்டு ஒரு கட்டுடர எழுதுக ( படக்கட்டுடர).  
  

 பிரச்சிடனகளுக்கு காரணமாகும் ெமூக வடலதளங்கள்- அண்டமக்கால ரொக 
நிகழ்வுகள் இன்று பல நடந்து வருகின் ன. 

 பலரும் வெதியாக பல தகவல்கடளப்வபற் ாலும் இடணய வெதி இல்டல 
என் ால் மன உடளச்ெலுக்கு ஆளாகின் னர். 

 மனித உ வுகளின் வதாடர்டப ரமம்படுத்துவதற்காக வந்த ெமூக 
வடலதளங்கள், இன்று பல் ரவறு பிரச்சிடனகளுக்கு முக்கிய காரணமாக 
உள்ளதாக கூ ப்படுகி து.  

 அந்தரங்க விஷயங்கடள நிமிடத்துக்கு நிமிடம் ெமூக வடலத் தளங்களில் 
பகிர்வதால் ஏற்படக் கூடிய விபரீத பின்விடளவுகடளப் பற்றி நம்மில் பலரும் 
சிந்தித்ததாகத் வதரியவில்டல. 

 ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்த கணக்வகடுப்பின்படி ெமூக 
வடலதளங்களில் 147 ரகாடி ரபர் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். இந்த 
எண்ணிக்டக அதற்கு அடுத்த ஆண்டின் இறுதியில் 173 ரகாடியாக 
உயர்ந்திருக்கி து. 

 உலகில் நான்கில் ஒருவர் ெமூக வடலதளங்கடள பயன்படுத்துவ தாக ஆய்வு 
ஒன்று கூறுகி து.  



 
 

  

 முழுக்க முழுக்க மனித உ டவயும், வதாடர்டபயும் ரமம்படுத்து வதற்காக 
வந்ததாக வொல்லப்படுகி து.  

 ஆனால் கடந்த கால ெம்பவங்கள் சிலவற்ட  டவத்து பார்க்கும் ரபாது ெமூக 
வடலதளங்களால் பிரச்சிடனகரள அதிகம் என்பது உறுதியாகி து. 

 மனித குலம் ெந்தித்த புரட்சிகளில் மிக உன்னதமானதும், வலிவானதும், 
ஆபத்தானதும் தகவல் வதாழில் நுட்ப புரட்சி தான்.  

 அது நம் தினெரி வாழ்வில் ஊடுருவிய விதம் நமக்கு ரயாசிக்க கூட அவகாெம் 
இல்லாமல் ரபானது.  

 டக ரபசியும் இடணயதள இடணப்பும் இல்டல என் ால் நமது இடளய 
தடலமுட  டபத்தியம் பிடித்து வெய்வது அறியாமல் திடகத்து நிற்கும். 
இத்தடகய இன்றியடமயாத ஒன்ட  டகயாளும் வபாழுது நாம் மிகவும் 
கவனமாக இருக்க ரவண்டியது அவசியம். 

  முக நூலில் நாம் பதிரவற் ம் வெய்யும் ஒவ்வவாரு வெய்தியும் நாம் 
உதிர்க்கும் வார்த்டதகள் ரபால. ஒரு முட  எழுதிவிட்டால் பி கு அது 
நம்முடடய கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது.  

 ரமலும் அந்தச் வெய்தி எங்வகல்லாம் வெல்கி து, யாவரல்லாம் 
படிக்கி ார்கள், எப்படிவயல்லாம் மற் வர்களுக்கு பகிரப் படுகி து என்பது 
நமக்ரக வதரியாது. எனரவ ஒட்டு வமாத்த ெமூகத்திற்கும் தகவல் பாதுகாப்பு 
பற்றிய விழிப்புணர்டவ அளிப்பது நமது கடடமயாகும். 
 

             

End 
 

 
      J2 H2 TLL PRELIMINARY EXAMINATION       
                  Paper  1 – Part 2  
                  Answer key  
 

‘அ ’பிரிவு 
 

முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல்                            ( 5 மதிப்வபண்கள்)  
 
(Q1) பாராட்டட  
(Q2) எப்ரபாது  
(Q3) வவற்றி  
(Q4) புரியவும் 
(Q5) எண்ணத்டத  

 
ஆ ’பிரிவு 

 
சுைவியடக் கருத்ேறிேல்                              ( 30  மதிப்வபண்கள்)  
 
(Q6)  இன்ட ய   வாழ்க்டக முட யில் ஏற்பட்டுள்ள  மாற் ங்கள் யாடவ? 
                                                  ( 6 மதிப்வபண்கள்) 



 
 

  

1. வபாருளாதாரத்டத உயர்த்த ரவண்டும் என்  எண்ணம்  உயர்ந்து நிற்பதால் 
உண்டமயான வாழ்க்டக ம க்கப்படுகின் து. 

2. பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் நல்ல வருமானத்டதப் 
வபற்றுத்தரும் ரவடலடயப் வபறுவதில் அக்கட  வகாள்கின் னர். 

3. வபாதுநலம் , இரக்கம் என்  உயர்ந்த எண்ணங்கள் குட ந்து சுயநல 
எண்ணம் வபருகி வருகி து. 
 

(Q7)  வபாது நலப் பண்டப இடளயர்கள் வப  முடியாமல் ரபாவது ஏன்? 

                                        

                                                  (6 மதிப்வபண்கள்) 

1. கூட்டுக் குடும்பத்தில் பிள்டளகள் வளர்ந்தரபாது எதுவும் இயல்பாக 
இருந்தது. 

2. ஆனால் அத்தடகய சூழல் இன்று இல்லாததல் இயற்டகயாக அடமயும் 
சூழல் ஏற்படுவதற்குரிய வாய்ப்புக் குட வதால் வபாதுநலப்பண்டபப் பற்றி 
அறிவதில்டல. 

3. அடதக் கற்றுக்வகாடுத்து சுயநலம் இல்லாதவர்களாக அவர்கடள மாற்  
ரவண்டும் என்பனரவ ஆகும். 
 
 

      (Q8)  புத்தகங்கள் எவ்வடகயில் நம்டமச் சிந்திக்க டவக்கின் ன என்று   

           கட்டுடர ஆசிரியர் கூறுகி ார்?                                                   

                                                  (6 மதிப்வபண்கள்) 

 

     1.எடதயும் இடளயர்களுக்குக் கற்றுக்வகாடுப்பதில் புத்தகங்கள்  
முக்கியப் பங்டக வகிக்கின் ன. 

      2.ஒவ்வவாரு நாளும் மாற் ம் இன்றி இருப்பதுரபால வதரிவடத  
மாற் க்கூடியது புத்தகங்கரள ஆகும். 

      3.எடதயும் மாறுபட்ட ரகாணத்தில் நம்டம பார்க்கடவத்து அடவ நம்டமச்  
        சிந்திக்கடவக்கின் ன. 

  

                                                     

 

     (Q9) புதிய வாழ்க்டகக்குள் அடழத்துச் வெல்லும் பணிடயப் புத்தகங்கள் சி ப்பு ச்  

         வெய்கின் ன என்று கூறுவதற்குரிய காரணங்கள் யாடவ? 

1. நமக்குத் வதரியாத மனிதர்கடளப் பற்றியும் அறிவியல், வரலாறு, கடல, மரபுகள் 
பற்றி நாம் அறிந்துவகாள்கிர ாம். 



 
 

  

2. தகவல் வதாழில் நுட்ப ொதனங்கடளப் பயன்படுத்தும் இடளயர்களுக்கு 
அவற்றிலிருந்து விடுதடல வபற்றுப் புத்தங்கள் புதிய வாழ்க்டகடயக் 
கற்றுக்வகாடுக்கின் ன. 

3. கண்களுக்கும் வபாருளாதாரத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படுவடதத் தவிர்க்க அடவ உதவி 
வெய்வதால் நாம் புதிய வாழ்க்டகக்குச் வெல்கிர ாம்.  

 

  

   (Q10)  ச ோற்சபோருள்   ( 6 மதிப்வபண்கள்) 

 

                               

      அ)  தடலதூக்கி, உயர்ந்து 

      ஆ) ெந்தர்ப்பங்கள்  

      இ)  ரவறுபட்ட  

 
               

           
 
 

End 
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Q1  இலக்கணப் பிரிவு 

 

அ) அந்த  

ஆ) தவ ாக 

 

Q2 ஒருவரின் உள்ளம் மாணிக்கத்தால் கட்டப்படரவண்டுமாயின் அவர்கள் 

 பி ர் வெய்த தவற்ட ப் வபரிதுபடுத்தாமல் அடதச்  வெய்தவடர 
மன்னிக்கரவண்டும். 

 தான் என்  ஈரகா எல்டலக்கு வவளிரய நின்று வாழ்க்டகயின் அழடக 
இரசிக்க ரவண்டும். 

 மற் வர்கள் பின்பற்றி நடக்கக் கூடிய புனிதமான பாடதகடள அவர்கள் 
வபற்றிருக்கரவண்டும். 
 

 Q3  கருத்துக்கள் அடிப்படடயில் பனுவல் இரண்டு பனுவல் ஒன்ர ாடு ரவறுபட்டிருக்கி து.  

      காரணங்கள் 

 பனுவல் ஒன்று தவறு வெய்தவடர மன்னிக்காதவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் 
என்படதக் கூறுகி து. 

 அதனால் நமக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கடளப் பற்றியும் விளக்குகி து 
 பனுவல் இரண்டு பி டர மன்னிப்பதால் ஏற்படும் நன்டமகடளப் பற்றிக் கூறுகி து. 

முதல் பனுவல் அது பற்றிக் கூறினாலும் விளக்கமாக இல்டல.இரண்டாம் இன்னும் 
வதளிவாகக் கூறுகி து. 

 

Q4    இரண்டு பனுவல்களிலும் இடம்வபற்றுள்ள கருத்துக்கள் ரபாதுமானடவ இல்டல  

      என் ாலும் இருக்கி து என் ாலும் இரண்டு பனுவல் வதாடர்பான கருத்துக்கடள  

      எடுத்துடரத்து  விளக்கம் தரரவண்டும். பி ர் வெய்த குற் த்டத மன்னிக்கத் வதரிந்த   

      மனிதர்கள் ஈரகா(ego) எனும் எல்டலக்கு வவளியில் நின்று பார்க்கரவண்டும்.அப்ரபாதுதான்  

      தவட  மற் வர் பார்டவயில் நின்று அவர் அடத ஏன்? வெய்தார் என்பதுவதாடர்பான  

      கருத்துக்கடள  நம்மால் தீர்க்கமாக சிந்தித்து நடு நிடலடம தவ ாது காரணங்கள் உணர  



 
 

  

      முடியும். மாணிக்கத்தால் கட்டப்பட்ட ரகாவிலில் வாழும் வதய்வம் ரபான் வர்கள் அவர்கள்.  

     ரமலும் தான் வெய்த அறிந்து உணராதவர் அவர் வநஞ்ெரம அவருக்கு அடத    

      உணர்த்தும்ரபாது அவரது மன ொட்சி அவருக்குத் தண்டடன தரும் என்பது வதாடர்பான   

      கு ள் பற்றிக் கூறி பி  கருத்துக்கடள சுருக்கமாக வபாருள் வபாருத்தமு  நிடலப்பாடு    

      கருத்துக்குத் வதாடர்பாக எழுதரவண்டும். 

                         கருத்துக்கள் ரபாதாது என் ால் கூ ப்பட்டுள்ள கருத்துக்கடள 

ெற்று விளக்கிப் பின், பல ரவடளகளில் தவறிடழக்கும் நபர்கள், தவட  உணர்ந்து தட்டுத் 

தடுமாறி மன்னிப்புக் ரகட்பதுண்டு. அப்படிப்பட்டவர்கடள நிபந்தடனயற்று மன்னிக்க 

ரவண்டும். 'ரெ... இதுல மன்னிப்பு ரகக்க என்ன இருக்கு' என்பது ரபான்  வார்த்டதகள் 

நட்டபயும், உ டவயும் பலமடங்கு இறுக்கமாக்கும். சிலர் மன்னிப்புக் ரகட்கத் 

தயங்குவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுடன் பழகும்ரபாது எந்த வித்தியாெமும் இல்லாமல் 

பழகரவண்டும். அவர்கடள மனதார மன்னித்துவிட்டடதச் வெயல்களில் காட்டரவண்டும் 

மன்னிப்புக் ரகட்கும் முன்னாரலரய மன்னிப்பது உயர்ந்தது என்று முடிக்கரவண்டும்.  

 

 

 

                                   End  

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J2 H2 TLL PRELIMINARY EXAMINATION       
                  Paper  3     
                  Answer key  
 
 

‘அ’ பிரிவு 

Q1. கவியே 

  

(அ)  ‘கழிவட க் குழந்டத’ என்னும் கவிடதயில் குழந்டதயின் மன  

 உணர்வுகடளக் கவிஞர் வவளிப்படுத்தும் பாங்கிடன விளக்குக. 

                                                      (12 மதிப்வபண்கள்) 

 குழலினிது யாழினிது என்பர் தம் மக்கள் மழடலச் வொல் ரகளாதார் என்பர். 
 அத்தடகய குழந்டதப்ரபற்றின் சி ப்டப அறியாதவர்கள் தாங்கள் வெய்த தவ ால் 

அந்த ஒன்றும் அறியாத சிசுடவ கழிவட யில் விட்டு விடுவது என்ன நியாயம்? 
 இடத யாரும் ரகட்க மாட்டார்கள். இது மட க்கப்பட்ட ஒன் ாக இருப்பதால் 

அடத அக்குழந்டதரய ரகட்கி து என்  அடமப்பில் இக்கவிடத உள்ளது. 
 நீ என்டனத் தூக்கி எறிந்தாய். ஆனால் நான் உன்டன மதித்து மன்னிக்கிர ன். 
 உனக்கு மனொட்சி இருந்தால் இப்படிச் வெய்யமாட்டாய் என்று தாடயப் பார்த்து 

ரகட்பது ரபால் கவிடத உள்ளது. 
 தன்டனச் சுடம என்று அறிந்தும், கருவிரலரய அழித்திடாமல் பத்து மாதம் சுமந்து 

வபற்வ டுத்தக் காரணத்திற்காக நீ வெய்த பாவத்டத என் உயிடர ஆயுள் முழுவதும் 



 
 

  

சுமக்க நான் தயாராக இருக்கிர ன் என்று சிசு தாயிடம் கூறுவதாகக் கவிஞர் 
பாடுகி ார். 

 தாய்டமயின் நியதிகடள மீறி தன்டனத் தூக்கி வீசிய தாடய தூக்கிலிடாமல் 
தண்டிக்காமல் சிசு மன்னித்துவிட்டாலும் அத்தாயின் மனொட்சி அவடள மன்னிக்குமா 
என எச்ெரிக்கும் ரகள்வியுடன் கவிடதடய நிட வு வெய்கி ார் கவிஞர். 

 வபாருத்தமான கவிடத வரிகடள எடுத்காட்டி வினாவுடன் வதாடர்புபடுத்தி 
தி னாய்வுக் கருத்துக்களுடன் எழுதுவது அவசியம். தாடயப் பழிவாங்குவடதக் 
காட்டிலும் அந்தத் தாடய இந்நிடலக்கு ஆளாக்கிய நயவஞ்ெகடன எண்ணி 
வருத்தப்படுவதாகக் கூறுகி ார் கவிஞர். 

 

 

                               

 (ஆ) `மனிதன் என்பவன் வதய்வமாகலாம்` எனும் கவிஞர் கண்ணதாெனின் பாடல் வரிகள்    

     உணர்த்தும் கருத்துகடளக் குறிப்பிடுவரதாடு இப்பாடல் வரிகள் உனக்குள்   

     ஏற்படுத்திய தாக்கத்டதயும் பற்றி  விளக்குக.                     (13 மதிப்வபண்கள்) 

 

 அரிது அரிது மானிடராயப் பி த்தல் அரிது அதிலும் கூன் குருடு வெவிடு நீங்கி 
பி த்தல் அடதவிட அரிது. 

 அத்டகய பி வி எடுத்த மனிதன் மனிதனுக்குரிய பண்புகடளப் வபற்றிருந்தால் அவன் 
மனிதனாக மதிக்கப்படுவான். 

 அவன் வதய்வமாவது எப்ரபாது? என்  ரகள்விக்கு வினாவாக இக்கவிடத 
அடமகி து. 

 வாடழரபால் தன்டனத் தந்து தியாகி உருகி ஓடும் வமழுகுரபால் பி ர் மீது 
இரக்கம் காட்டரவண்டும். 

 இன்ட ய அவெர உலகத்தில் மனிதன் மனிதரநயத்டதப் ம ந்து தீவிரவாத 
எண்ணத்துடன் தான் அழிந்து மற் வடரயும் அழிக்கி ான். 

 நம்பிக்டக,தியாக உணர்வு பி ர்மீது கருடண. அன்பு வகாண்டு மற் வடர 
மனிதனாகப் பார்க்கும் என்று இடவ அடனத்தும் வகாண்டவரன மனிதருள் 
வதய்வமாகி ான். 

 கண்ணதாெனின் கவிடத வரிகடள எடுத்துக்காட்டி மனிதன் வதய்வமாவதற்கு 
இந்தப்பண்புகள் எப்படி உதவி வெய்யும் என்பன ரபான்  கருத்துக்கடள விளக்கி 
எழுதரவண்டும் 
 

                                                    

 

Q2  பாரதி தாென் தன்னுடடய விருப்பங்கடள ‘எந்நாரளா? ’ என்னும் 

கவிடதயில் கூறியிருப்பது இக்காலச் சூழலில் நிட ரவறுமா – விவாதிக்க 

 



 
 

  

பாரதியின் கவிடத நயத்தில் தன் மனடதப் பறிவகாடுத்து தமிடழப்பற்றியும் தமிழர்கடளப் 
பற்றியும் அவர்கள் வெய்ய ரவண்டியது என்ன ? என்றும் தம்முடடய பல கனவுகள் நிட ரவறும் 
நாள் எந்நாள் என்று நம்மிடம் ரகட்டு நம்டமச் சிந்திக்க டவக்கி ார்.அவரது கவிடதகளில் 
இடம்வபறும் கனவுகள் நிட ரவறும் என்பது நம் டகயில் உள்ளது. 

 

1.தமிழர் அடனவரும் கல்வி கற்று, அறிவால், அன்பால், கடலகளால் உயர்ந்த இமயமடலரபால் 
புகரழாடு வாழ்கின் ார்கள் எனப் பி ர் கூறுவடதக் ரகட்பது எப்ரபாது எனக் ரகட்கி ார் கவிஞர். 

 
 

2. டகத்தி ச் சித்திரங்கள், கணிதங்கள், வான நூல்கள், வமய்த்தி  நூற்கள், சிற்பம், விஞ்ஞானம், 
காவியங்கள் ஆகியன வகாண்டுள்ள தமிழர் நூல்கள் உலகின் நூல்நிடலயங்களில் 
எங்கும் இடம்வப ச் வெய்து டவயத்தில் புதுடம வெய்வது எந்த நாரளா? என ஏங்குகி ார் 
கவிஞர். 

 
3. தாய் ரபான்  அழகுதமிழில் எழுதப்வபற்  தமிழரின் கவிடதகள்  
உலகிலுள்ள பி  எண்ணற்  ஆயிரம் வமாழியில் காண இவ்வுலகம் வபரிதும் விரும்பிற்று 
என்  மதுவின் சுடவ ரபான்  இனிய வார்த்டதகள் என் வெவியில் வந்து ஆ ாகப் பாயுநாள் 
எந்த நாரளா,  யார் இடத என்னிடம் கூறுவார் இங்ரக? எனக் ரகட்கி ார் கவிஞர். 

 

4. உலகில் உள்ள வதாழில் அடனத்டதயும் வகாண்ட பயன் தரும் ஆடலகடளத் தமிழர் கூட்டம் 
வதாடங்கிற்று எனக் ரகட்பரதன்ர ா? தமிழர்கூட்டம் ரபார்த்வதாழிலில் அணிஅணியாய்ப் 
பயில்வவதண்ணிப் புவிவயலாம் நடுங்கிற்று என்  வார்த்டதடயக் ரகட்டு வநஞ்சு மகிழ்ந்து 
கூத்தாடுவது என்ர ா? 

 

5. தமிழர்கூட்டம் வவள்ளம்ரபால உரம் வகாண்டு, அவர்கள் உள்ளத்தால் ஒருவராகவும் உடலினால் 
பலராகவும் இருப்பர். கள்ளத்தனம் வநருங்க முடியாமல் இந்த உலகம் கலங்கக்கண்டு 
துள்ளும்நாள் எந்த நாரளா? உள்ளம் வொக்கும் நாள் எந்த நாரளா? 

 

6. பி  நாட்டவர்கள் ரகாபத்தினால், தமிழன்பால் வவறுப்பிடன ஏற்படுத்தும் குற் ம் வெய்தால், 
உடரன அவர்களின் முதுவகலும்டமத் தமிழர்கள் வநாறுக்கினார்கள் என்  வெய்தி ரகட்டு 
இன்பத்தில் குதிக்கும் நாள் எந்தநாரளா? 

 

7. மாடயயில் இருந்த உலகம், தமிழன் காட்டிய வழியிற் வென்று பிடழத்தது என்றும், அவன் 
சுட்டுவிரலில் இந்த உலகம் ஆடிற்று என்றும் நான் ரகட்டு, இன்ப ஊற்றுக் ரகணியில் குளிப்பது 
எந்தநாரளா?  



 
 

  

 

8. விண்ணில் பல்லக்கில் ஊர்ந்து உலகத்டதக் கலக்குவதற்கும் பாட்டிரல தமிடழச் ரெர்த்துப் 
பாரிடன மயக்குவதற்கும் மண்ணிரல வாடளரயந்திப் படகவர்கடள அழிப்பதற்கும் எண்ணிராத் 
தமிழர் உள்ளார் என்னும் நிடலடயக் காண்பவதன்ர ா? 

 

9. கண்களும் ஒளியும் ரபால அழகான மலரும் வாெம்ரபால வபருந்தமிழ் நாட்டில் வபண்களும் 
ஆண்களும் குளிர்ந்த கடல்ரபான்  அன்பால் ஏற் த் தாழ்வு இன்றி, ெமத்துவம் ஆனார் 
என் பாடல் வந்து காதில் பாய்ந்து பருகும் நாள் எந்த நாரளா? என்  அவரது கனவுகடள 
நனவாக்குரவாம். 

  

                                                              (25 மதிப்வபண்கள்) 

                        

                               ‘ஆ’ பிரிவு 

சிறுகயே 

 

 Q3  தான் பி ந்த நாட்டில் இருந்து தனக்குரிய கடடமகடளச் வெய்யாத  

தமிழன், நாரடாடியாய் இருப்பதில் எந்த வித நன்டமயும் இல்டல  

என்னும் விழுமியத்டத  ‘நாரடாடிகள்’ என்னும் சிறுகடத உதவியுடன்  

விளக்குக.  

 தமிழன் என்று வொல்லவும் தடல நிமிர்ந்து நிற்கவும் தமிழன் என்றும் தயங்கக் 
கூடாது. 

 ஆயிரம் பழம் வபருடம வகாண்ட நாம் பி ந்த நாட்டட மதித்து நாட்டுப்பற்று 
உடடயவர்களாக இருக்கரவண்டியது அவசியம். 

 நாரடாடிகள் என்  தடலப்பில் அடமந்த இக்கடத பி ந்த நாட்டடயும் தன் 
இனத்டதயும் மதிக்காத தனபாடலயும் நாட்டட மதித்து இனத்டத மதித்து எந்த 
நிடலயிலும் நாட்டட விட்டுச் வெல்லாத நல்லவன் என்று பாராட்டப்படும் 
பார்த்திபடனயும் படடத்து சிறுகடதடய நமக்கு ஒரு பாடம் உணர்த்துவதாக 
படடத்துள்ளார். 

 தனபால் தன் தந்டத காலத்தில் அவடர மதிக்காத தமிழ் இனத்தாடர 
வவறுக்கி ான். 

 நன் ாகப்படித்து பணம் ெம்பாதித்து மற் வர்கள் ரபாற்றும வாழ்டவ வாழ விரும்பி 
கண்டரத காட்சி வகாண்டரத ரகாலமான தன் வாழ்க்டகடய எண்ணி இறுதியில் 
வருந்துகி ான். 

 அவனது மடனவியும் மகளும் ரமடல நாட்டுக்கலாொரத்தால் ஆடம்பர வாழ்டவ வாழ 
எண்ணம் வகாள்கின் னர். 



 
 

  

 மகள் படித்துப் பட்டம் வபற்  பின் நல்ல வாழ்க்டக வாழாமல் பல துன்பங்களுக்கு 
உள்ளாகி ாள். 

 வாழ டவத்த நாட்டட ம ந்தவடன இவ்வுலகம் மட்டுமல்ல யாரும் 
மதிக்கமாட்டார்கள். 

 நாட்டின் மீது பற்றுக்வகாண்ட பார்த்திபன் வெயல்கடளயும் அவனுக்கு மா ான 
பண்புகள் வகாண்ட தனபாலின் வெயல்கடளயும் விளக்கி வபாருத்தமான 
ொன்றுகடள கடதயில் இருந்து எழுத ரவண்டும்.  

                            

 

 Q4  ‘ஓர் ஆன்மாவின் திடர அகற் ப்படுகி து’ என்  தடலப்பு அக்கடதக்குப் வபாருந்தும்  

      விதத்டதப் வபாருத்தமான ொன்றுகளுடன் விளக்குக. 

  மனிதன் பி  மனிதர்களின் முன்பு தன்டனப் பற்றி எப்ரபாதும் நல்லடத நிடனக்க 
ரவண்டும் என்று விரும்புகி ான்.தனக்வகன்று முகத்திடர ரபாட்டுக்வகாள்கி ான். 

 அவன் எப்ரபாதும் அவனாக இருப்பதில்டல.தனக்வகன்று உள்ள தனிப்பட்ட 
பழக்கங்கடளயும், குணங்கடளயும் மட த்து வாழ்கி ான்.ஏடனன் ால் மனிதன் தனியாக 
வாழ முடியாது.தன்னுடடய ெமூகத்டதச் ொர்ந்து வாழ ரவண்டிய கட்டாயத்திற்குத் 
தள்ளப்படுகி ான். 

 மனிதன் தான் வாழும் ெமூகத்திற்கு ஏற்ப தன்டன மாற்றிக்வகாள்ள முயற்சி 
வெய்கி ான்.சில ெமயங்களில் வவற்றி கிடடக்கலாம். சில ெமயங்களில் ரதால்வியும் 
கிடடக்கலாம். 

 இக் கடதயில் இடம்வபறும் படடப்பாளர் தனக்கு ெமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்து அல்லது 
மதிப்பு இருக்கரவண்டும் என்று விரும்பியதால் தனக்குப் பிடித்தடதச் வெய்ய முடியாமல் 
ெமூகத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு வாழ்கி ார். 

 அதனால் அவரது வொந்த வாழ்க்டக பாதிக்கப்படுகி து. இதனால் தன்டன மாற்றிக் 
வகாள்ள தன் ஆன்மாவிற்குத் தன்னால் ரபாடப்பட்ட திடரடய முகமூடிடய அகற்  
ரவண்டும் என்று முடிவு வெய்கி ார்.இதனால்தான் இக்கடதக்கு ஆன்மாவின் திடர 
அகற் ப்படுகி து என்று தடலப்புக் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பி ருக்வகன வாழ்பவர்கள் தன் வொந்த வாழ்க்டகயில் பலவற்ட  இழக்கின் னர். டதயில் 
இடம்வபறும் பாத்திரப்படடப்பு தாரன ரபசிக்வகாண்டு தன் கடதடய எழுதிச் வெல்வது. 

 அதனால்தான் அந்தப் பாத்திரப்படடப்பு தன்டன எழுத்தாளர் என்று வொல்கி ாரர தவிர 
தனக்கு ஒரு வபயர் வகாடுக்கவில்டல. 

 ‘என் மனம் வொல்வதற்கு ஏற்ப நான் நடப்பவன்.என் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப ஆடுபவன்’ – 
என்  வரிகளுக்கு ஏற்ப தன்மனம் முடிவு வெய்தடத அவர் வெயல்படுத்துகி ார். 

 தனி மரம் ரதாப்பாகாது. தனிமனிதன் ெமூகம் ஆக முடியாது. அவன் மற் வர்கடளச் 
ொர்ந்து வாழ்கி ான். அதனால் ெமூகத்திற்கு ஏற்  கட்டுப்பாடுகடளப் பின்பற் ரவண்டும். 
அப்படி இல்டல என் ால் ெமூகம் அவனுக்கு தண்டடன வகாடுக்கும். 

 தனக்குக் வகாடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் தனக்குத் ரதடவ. அதடன எதற்காகவும் 
விட்டுக்வகாடுக்கமாட்ரடன். என்று ஆசிரியர் இறுதியில் தன்னுடடய எழுத்துச் 



 
 

  

சுதந்திரத்டத விட்டுக்வகாடுக்கி ார். தன் ஆன்மாவின் திடரடய அகற்றிவிட்டு 
உண்டமயான மனிதனாக தனக்காக வாழத் வதாடங்குகி ார்.  

 எதடன இழந்தால் தான் மகிழ்ச்சியாக தன் விருப்பப்படி வாழ முடியும் என்று நிடனக்கத் 
துவங்கியவுடன் படடப்புகடள குவியலாக்கி அதடன எரிக்க விரும்புகி ார். 

 படடப்பாளன் தன் ஆன்மாவிற்குப் ரபாடப்பட்ட திடர விலக்கப்படும்ரபாது அவர் 
படடப்பாளர் என்  ெமூக மதிப்டப இழக்கி ார். அதனால் தடலப்பு வபாருந்தும். 

 

 

நோடகம் 

 

Q5 புலம்வபயர்ந்து வாழும் தமிழர்களின் வாழ்க்டகயில் ஏற்படும் பிரச்சிடனகடள    

   ‘ சிங்கப்பூர் மாப்பிள்டள ’ என்னும் நாடகத்தின் துடணவகாண்டு விளக்குக.  

 

 நாடு விட்டு நாடு வெல்லும் எவருக்கும் பல பிரச்ெடனகள் ஏற்படும். 
 அந்த நாட்டு வாழ்க்டகடயப் புரிந்துவகாண்டு அதற்ரகற்ப வாழும்ரபாது ஏற்படும் 

பிரச்ெடனகள் 
 பி ந்த நாட்டிற்கு நன்றி உணர்வுடன் இருக்க முடியாமல் வாழவந்த நாட்டுக்கும் 

நன்றிக்கடன் படாமல் இருப்பதும் பிரச்ெடன 
 ரகாபால்ொமி தன் ராஜ பரம்படரயின் புகழ் பாடுபவராக இருக்கி ார். தன் 

வபண்ணுக்கு தன் குடும்பத்தில் உள்ள உ வுப்டபயடன மணம் முடிப்பதில் உறுதியாக 
உள்ளார். 

 ஆனால் அப்வபண் ரவறு ஒருவடன விரும்புவதால் ஏற்படும் பிரச்ெடன. 
 குடும்பப் வபருடமடய விட்டுக்வகாடுக்க முடியாமல் ஆற்றில் ஒரு கால் ரெற்றில் ஒரு 

கால் உள்ளவராக பலரும் புலம்வபயர்ந்த நாடுகளில் வாழ்கின் னர். 
 அனுபவம் அண்ணாமடல, சின்னச்ொமி, ரகாபால் என்பவர்கள் ரபான்  பலரும் தங்கள் 

குடும்ப உ வுகளாலும் வாழ்க்டகச் சூழலாலும் பாதிக்கப்படுவடத வபாருத்தமான 
கருத்துக்களுடன் விளக்கலாம். 

 டவயாபுரியும் அவரது மடனவியும் ரகாபால் ொமிக்கு வகாடுக்கின்  பிரச்ெடனகடளப் 
பற்றி நன்கு விளக்கலாம். 

 சில ெமயங்களில் வகௌரவம், தகுதி, தாய் நாடு என்று ஒருவர் 
வாழக்கூடாது.ரகாபால்ொமி என்னும் கதாபாத்திரம் டவயாபுரியின் அடனத்து 
ரவண்டுரகாளுக்கும் தடலயாட்டியடதப்ரபால் ஒருவர் இருக்கக்கூடாது. 

 பி ர் உடழப்பில் கிடடக்கும் பலடன நம்பி ஒருவர் வாழ்வதும், அதற்காக ஏங்குவதும், 
முயல்வதும் தவ ான வெயலாகும். 

 வொல்லும் வெயலும் ஒன் ாக இருக்கரவண்டும். இல்லாவிட்டால் ஏற்படும் பிரச்ெடன. 
 உ வுகள் ரதடவ அடவ நல்லு வாக இருக்கரவண்டும்.இவ்வாறு பல பிரச்ெடனகளில் 

முக்கியமான மூன்று அல்லது நான்கிடன எடுத்து நன்கு விளக்கி தி னாய்வு ரநாக்கில் 
வினாவுடன் வபாருத்தமாக எழுதுவது சி ப்பு.  

 



 
 

  

                                  

 

Q6  ‘காதல் என்ன விடல’ என்  நாடகத்தில் இடம்வபறும் வள்ளியம்டம என்னும்   

கதாப்பாத்திரம் இன்ட ய வாழ்க்டகப் ரபாராட்டங்கடளச் ெந்திக்கும்  

வபண்கடள டமயமாகக் வகாண்டு அடமகி து – கருத்துடரக்க.  

 

 வள்ளியின் வபற்ர ார்கள் அவளது திருமணம் வதாடர்பான கனவுகளுடன் 
வாழ்கி ார்கள். 

 தங்கள் வபண்ணுக்கு நல்ல படிப்பு, பணவெதி, குடும்ப வபருடமயுடன் கூடிய 
மாப்பிள்டள ரவண்டும் என்று பல முயற்சிகடளச் வெய்கின் னர். 

 படிப்பு, நல்ல குணம், தனக்குப்பிடித்த பண்புகடளக் வகாண்டவராக வள்ளி 
விரும்புகி ாள். 

 இங்குதான் பிரச்ெடன வதாடங்குகி து 
 வபண் பார்க்கும் படலம் என்  ஒன்று வபண்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு ொபக்ரகடு. 

வபண்டண அலங்காரப் வபாம்டமயாக ஒப்படன வெய்து வருகின்  மாப்பிள்டள 
உட்காரடவத்து ஏலம் ரபாடுவது ரபால் வள்ளி உணர்கி ாள். 

 தன் வபற்ர ார்களின் மனத்டத புண்படுத்த விரும்பாமல் அவர்களின் அன்டபப் 
புரிந்துவகாண்டு நடக்கும்ரபாது அவள் பல ரபாராட்டங்கடளச் ெந்திக்கின் ாள். 

 ரகாவிலில் மாப்பிள்டள வந்து வபண்பார்த்தது, கல்யாணமாடல வபண் பார்க்கும் 
படலம், வவளிநாட்டு மாப்பிள்டள வந்து அவடளப் பார்த்துவிட்டு  

 தனக்கு பிடித்த முட யில் அவள் இருக்கரவண்டும் என்று கூறியடத என்று இடவ 
அடனத்தும் வள்ளியின் ரபாராட்டங்கள். 

 ரபாராட்டரம வாழ்கடக என்  நிடலயில் இருந்த வள்ளி தனக்கு எதுவும் 
ரவண்டாம் யாரும் ரவண்டாம் என்று வவறுத்துக்கூறுகி ாள். 

 வினாவிற்குப் வபாருத்தமான ரபாராட்டங்கள் முட யாக ஒவ்வவான் ாக 
வரிடெப்படுத்தி வபாருத்தமான நாடக ரமற்ரகாளுடன் எடுத்துடரப்பது சி ப்பு. 

 

நோ ல் 

   

Q7  கரித்துண்டு   நாவலில்   இடம்   வபற்றிருக்கும்    நிர்மலாவின்    கடிதம்     

    நாவல் வளர்ச்சிக்கு   எந்த   அளவில்   உதவியாக   உள்ளது   என்பது     

வதாடர்பான கருத்துக்கடள விளக்கி எழுதுக.  

 

 நிர்மலா ரமாகன் யார்? எப்படி இருந்தார்கள் என்று எதுவும் புரியாமல் இருக்கும் 
படிப்பவர்களது ஆர்வத்டதயும் பல ரகள்விகளுக்கான விடடகடளயும் இக்கடிதம் 
விடடயாக அடமகி து. 



 
 

  

 ரமாகன் நிர்மலா, நாகு , திருரவங்கடம், வபான்னி, ரபராசிரியர், குமரரெம் என்று 
பல பாத்திரங்கடள அடிப்படடயாகக் வகாண்ட நாவலின் வதாடக்கம் மிக நீண்ட 
கடதயாக உள்ளது.  

 ரமாகனின் கடந்த கால வாழ்க்டக, நிர்மலா, வெந்தாமடர, மாதுரி என்பவர்கடளப் 
பற்றியும் விளக்கமாக கடிதம் கூறுவதிலிருந்து அறிய முடிகி து. 

 நாவல் வதாடங்கி பல பிரச்ெடனகடளப் பற்றி விளக்கி வளர்ந்த முடிவு வப  வில்டல 
என் ால் அது முழுடமயான நாவல் ஆகாது. 

 இக் கடிதம் நிர்மலா ரமாகன் வாழ்வில் ஏற்பட்ட பிரச்ெடனகடளயும் இப்ரபாது 
உள்ள அவர்களின் வாழ்க்டக முட கடளயும் எடுத்துக் கூறுகி து.நிர்மலா தன் 
கடந்த கால வாழ்க்டகடயப் பற்றி விரிவாக எழுதியிருந்தாள்.  அவள் திருந்தியதற்கு 
முதல் காரணம் வெந்தாமடர; இரண்டாவது காரணம் அவள் தினமும் படிக்கும் 
திருக்கு ள்; மூன் ாவது காரணம் ரபராசிரியரின் உ வு. 

 

 வெந்தாமடர மாதவி அச்ெகம் டவத்திருக்கும் திரு நாதனின் தங்டக.  அவளுடடய 
கணவன் தான் இளங்ரகா.  அவர் ரபராசிரியர் உடன் படித்தவர்.  இளங்ரகாவின் 
தூண்டுதலால் தான் தமிழ்ச்ெங்கத்தார் ரபராசிரியடரப் பம்பாய்க்கு அடழத்தார்கள். 

 

 இளங்ரகாவின் குடும்பம் கல்கத்தாவில் இருந்தரபாது, நிர்மலாவின் குடும்பத்திற்கு நல்ல 
பழக்கம்.  ஆனால் இளங்ரகாடவ பம்பாய்க்கு மாற்றிய பி கு அந்தப் பழக்கம் நின்று 
விட்டது. 

 

 நிர்மலா ஆசிரியராக பணிபுரிந்த ரபாது, ரபராசிரியர் பம்பாய்க்குச் வொற்வபாழிவுக்காகப் 
ரபானார்.  அப்ரபாது நாள்ரதாறும் நிர்மலாடவப் பார்த்து வந்தார்.  தன்டன அறியாமல் 
அவருக்கு விருப்பம் ஏற்பட்டது. 

 

 கடித உ வு திருமண எண்ணம் வளர்த்துவிட்டது.  பி கு பம்பாயில் உள்ள ஆசிரியர் 
வதாழிடல விட்டுவிட்டு தம்முடன் வென்டனக்கு அடழத்து வந்து விட்டார் ரபராசிரியர். 

 

 அந்தக் காலத்தில் ஆடம்பர ரமாகம், ஒழுக்கத்டத மதிக்காத தன்டம, கற்டப 
பழங்காலத்துச்ெரக்கு என்று எண்ணும் மனம், இருந்தது நிர்மலாவிக்கு.  ஆனால் நிர்மலா 
கூட வாழ்ந்த நாட்களில் இடவ எடதயும் ரபராசிரியர் உணரரவ இல்டல. 

 

 இவ்வாறு கடிதம் நிர்மலா ரமாகன் வாழ்க்டகயில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகடள விளக்கி 
நாவலின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகி து. 

 

  

Q8  கரித்துண்டு என்னும் நாவல் ஒட்டுவமாத்த மனித ெமுதாயத்தின் பிரதிபலிப்பு என்று  

     கூ லாமா -  ஆராய்க.   

 



 
 

  

 ெமூகத்தில் ஏற்படும் பல பிரச்ெடனகடள எடுத்துக்கூறி அவற்றிற்கான தீர்வுகடளக் 
கூறுவதாக நாவல் அடமகி து. 

 ஏடழ பணக்காரர்களின் வாழ்வு வதாடர்பான ஏற் த் தாழ்வுகள். 
 அரசியல் தடலவர்கள் தங்கள் பதவிக்காக புகழுக்காக மட்டும் அதடனப் 

பயன்படுத்துகி ார்கள். 
 மக்களுக்வகன்று எந்த வித உதவியும் வெய்வதில்டல. அடதத் தவிர ஏடழகளின் 

அன் ாடத் ரதடவகளான உணவு, உடட,, இருபபிடம் என்பவற்ட க் கூட அவர்கள் 
நிட ரவற் த் தவறுகின் னர். 

 வவள்ளம் ஏற்பட்ட ரபாது அப்பகுதி மக்கள் படும் துன்பத்டதப் பற்றி திருரவங்கடம் 
ரமாகன், ரபராசிரியர் என்று மூவரும் ரபசுவது ெமுதாயத்டதப் பிரிதிபலிக்கி து. 

 இந்த உலத்தில் படித்த பட்டதாரிகள் எவ்வளவு அடிடமகளாக இருக்கி ார்கள் 
என்படத இப்ரபாதுதான் வதரிந்துவகாண்ரடன் என்று குமரரென் ரவகத்துடன் 
கூறுகி ான்.  ரமலும் படித்தவர்கள் மற் வர்கடள விட நன் ாக வாழ ரவண்டும் 
என்பதால் தங்கடளத் தாங்கரள விற்றுக் வகாள்கி ார்கள் என்றும் அவன் 
வொல்வதிலிருந்து ரவடலயில்லாத் திண்டாட்டம் இருப்பதற்கு அரசியலும் அரசியல் 
தடலவர்களும் காரணம் என்கி ான்.  

 

 குமரரென் திருரவங்கடத்டதப் பார்த்து உனக்கு அந்த ஓவியடரப் பற்றி நன்கு 
வதரியுரம அவர் வாழ்க்டகடயப் பற்றிக் ரகட்டுப் பார் என்று திருரவங்கடத்திடம் 
வொன்னரபாது, நம்முடடய உணர்ச்சி, வி கு எடடரபாடும் தராசின் முடன 
ரபான் து என் ால் கடலஞனுடடய உணர்ச்சி வபான்டன எடடரபாடும் 
தராசுமுடன ரபான் து என்று திரு விளக்கினார். கடலஞர்கள் மதிக்கப்படாதரபாது 
ஏற்படும் இரக்க உணர்வு வவளிப்படுகி து. 

 

 எந்தச் ெமூகம் கடலஞடனயும் கடலடயயும் மதித்து வளர்க்கின் ரதா அச்ெமூகம் 
என்றும் மதிக்கப்படும். 

 

 ரமாகனது கடலயும் அவனது தி டமயும் மதிக்கப்படாததால் கடல கரித்துண்டால் 
வடரயப்படும் நிடலக்குத் தள்ளப்படுகி து.  

 

 உயர்மட்டத்தில் வாழ்பவர்கள், கடலடய மதிக்காமல் இழிவாகப் பார்ப்பது, 
ஏடழகளின் அன் ாட வாழ்க்டகப்ரபாராட்டம் எனப் பல ெமூக ரபாராட்டங்கள் 
ரபெப்படுவதால் தனிமனிதச் ெமூகத்தின் எண்ணங்கடள நாவல் அதன் பிரதிபலிப்பாக 
வவளிப்படுத்துகி து. 

 

 ெமூகப் பிரதிபலிப்பு என்பது வதாடர்பான கருத்துக்களில் முக்கியமானவற்ட  மட்டும் 
நன்கு விளக்கி வபாருத்தமான ொன்றுகளுடன் விளக்கி இந்நாவல் ெமூகத்தின் ஒட்டு 
வமாத்த பிரதிபலிப்பாக அடமகி து என்று கூறுவது இன்னும் சி ப்பு.  

 

 கருத்துக்களின் விளக்கம், வபாருத்தமான ரமற்ரகாள், சுய கருத்துக்கடள 
ரமற்ரகாளுடன் இடணத்து எழுதுவது வபாருத்தமான பதிலாக இருக்கும். 

 

 



 
 

  

     
 

 

 

 

 
 
 
 



 Class Adm  No 
 
Candidate Name:    

______________________________________________________________________________________ 

இவ்வினாத்தாள் 2 அச்சிடப்பட்ட பக்கங்களைக் ககாண்டுள்ைது. 

  

 

 

 

   Higher 2  

   உயர்தரம் 2 
        மிகெனியா கல்வி நிளெயம்    
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Tamil Language and Literature                                                                    2 Hour 15 min  
Paper 1 (Part 1)        (Total time for Part 1 and Part 2)                                                                                                   

 

ததர்வு எழுதுத ார்க்கான குறிப்புகள் 
 

1.   இவ்வினாத்தாளில் முதல் பகுதியும் இரண்டாம் பகுதியும் தனித்தனியாக  
 அச்சிடப்பட்டுள்ைன.     
 
2.   முதல் பகுதிக்கும் இரண்டாம் பகுதிக்கும் உரிய விளடகள் அளனத்ளதயும் ஒதர 

விளடப்புத்தகத்தில் எழுத த ண்டும்.  
 
3.   ஒவ்க ாரு பிரிவின் கதாடக்கத்திலும் உள்ை குறிப்புகளைப் படித்து நன்கு    
    புரிந்துககாண்டு அதன்படி வினாக்களுக்கு விளடகயழுத த ண்டும். 
 
4.   அகராதிளயப் பயன்படுத்துதல் :  
 அ) முதல் பகுதிக்கு விளடயளிக்கும்தபாது நீவிர் அகராதிளயப் பயன்படுத்தொம்.  
        அகராதிளயப் பயன்படுத்து தற்கு அனு திக்கப்படும் தநரம் 1  ணி 15  
        நிமிடங்கள்.     
  
 ஆ) இரண்டாம் பகுதிக்கு விளடயளிக்கும்தபாது நீவிர் அகராதிளயப்  
     பயன்படுத்தக்கூடாது.  
 

   

 

 

 

 



      
 

 2 

பின் ரும் தளெப்புகளுள் ஏததனும் ஒன்றிளனப் பற்றி ஏறத்தாழ 350 
க ாற்களில் ஒரு கட்டுளர  ளரக.            (35  திப்கபண்கள்) 
 

Q1 கடந்த காலத்ததப் பற்றிக் கற்பதால் இக்காலத்தில் வாழும் நமக்கு 

எவ்விதப் பயனும் இல்தல. இக்கூற்தற நீவிர் ஏற்றுக்ககாள்கிறீரா? 

விளக்குக. 

 

Q2 வாழ்க்தக என்பது எவ்வளவு இழந்தீர்கள் என்பதல்ல; இனி 

எவ்வளவு உயர பபாகிறீர்கள் என்பபத – ஓர் அறிஞர் கருத்து. 

இக்கூற்தறச் சான்றுகளுடன் விவாித்து எழுதுக. 

 

Q3 ஒருவர் தமக்கு மகிழ்ச்சி தரும் கசயல்கதள மட்டுபம கசய்ய 

பவண்டும். விவாதிக்க. 

 

Q4 பின்வரும் சூழதலக் ககாண்டு ஒரு கட்டுதர எழுதுக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(முற்றும்) 



 Class Adm  No 
 
Candidate Name:    

______________________________________________________________________________________ 

இவ்வினாத்தாள் 4 அச்சிடப்பட்ட பக்கங்களைக் ககாண்டுள்ைது 

  

 

 
 

 
 
 

     Higher 2  
உயர்தரம் 2 

 

மிலெனியா கல்வி நிலெயம் 
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Tamil Language and Literature                                             2 Hour 15 min  
Paper 1 (Part 2)                                            Total time for Part 1 and Part 2)                                                                                       
   

 

ததர்வு எழுதுதவார்க்கான குறிப்புகள் 
 

 

1.   ஒவ்கவாரு பிாிவின் கதாடக்கத்திலும் உள்ை குறிப்புகளை நன்கு  

      படித்துப் புாிந்துககாண்டு அவற்றின்படி வினாக்களுக்கு விளடகெழுத       

      தவண்டும். 

 

2.   விளடகள் அளனத்ளதயும் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை விளடப்புத்தகத்தில்     

      எழுத தவண்டும்.  
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‘அ’பிாிவு 

 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்    (5 மதிப்பெண்கள்)  
 

பின்வரும் கட்டுளைப் பகுதிெில் தகாடிட்ட இடங்களை மிகப் 

கபாருத்தமான கசாற்களைக்ககாண்டு நிைப்புக.  

 

மனித வாழ்வில் முக்கியமான காலம் இளமமக்காலம் ஆகும். அக்காலத்தில் நம் 

வாழ்வு பநறிப்ெடுத்தப்ெட்டால் ஆயுட்காலம் முழுவதும் மன அமமதியயாடும் நிமையவாடும் 

வாழலாம். இளமமப் ெழக்கங்கள் தான் வாழ்வுக்கு ____(Q1)____ யேர்க்கும். அதனால்தான், 

‘ஐந்தில் வமளயாதது ஐம்ெதில் வமளயாது’ என்கிைார்கள். இளமமப் ெருவம்தான் 

நிமனவாற்ைல் மிக்க ெருவம். துணிச்ேல் நிமைந்த ெருவம். இப்ெருவத்தில் ____(Q2)____  

கல்வி ‘சிமலயில் எழுத்து’ எனப்ெடுகிைது. முதுமமப்ெருவம் கற்ைற்குரிய ெருவமன்று. 

 கல்விமய ____(Q3)____ நற்ெண்புகளும் ஒருவனிடம் இளமம 

முதற்பகாண்யட அமமந்தால் அவன் ோன்யைானாக வாழ்வான். வாய்மம, பகால்லாமம, 

கள்ளாமம, ஊக்கமுமடமம, இன்னாபேய்யாமம யொன்ை நற்ெண்புகமள ஒருவன் தன் 

இளமமப் ெருவத்தில் வளர்த்துக்பகாண்டால் முதுமமயில் ோன்யைார்கள் ெலராலும் 

ொராட்டப்ெடும் ____(Q4)____ அமடவான். ஆகயவ, மாணவர்கள் தம் இளமமப் ெருவத்மத 

நன்கு ெயன்ெடுத்திக் பகாள்ள யவண்டும். அரோங்கம் ____(Q5)____ நன்மமகமளயும் 

நன்கு ெயன்ெடுத்திக் பகாள்ள யவண்டும். இயன்ைவமர நற்ெண்புகமளயும் 

நல்பலாழுக்கங்கமளயும் ெழக்கிக் பகாள்ள யவண்டும். இவற்மைக் கமடப்பிடித்தால் 

வாழ்வில் உயர்ந்து விளங்க முடியும்.         
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“ஆ” பிாிவு 

சுயவிடைக் கருத்தறிதல்     (30 மதிப்பெண்கள்)  
 
பின்வரும் கட்டுடைப் ெகுதிடயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியில் 
காணும் வினாக்களுக்கு உம் ப ாந்த நடையில் விடை எழுதுக. 
 
     இலக்கியம் என்ெது காலத்தின் கண்ணாடி. ெலவமக இலக்கியங்களுள் குழந்மத 
இலக்கியம் ெழமமயான ஓர் இலக்கியமாகக் காணப்ெடுகிைது. இந்த இலக்கியத்துள் 
குழந்மதப் ொடல்கள், கமதகள், நாவல்கள், நாடகங்கள் என்ென உள்ளடங்குகின்ைன. 
இவற்றுள் குழந்மதப் ொடல்களும் குழந்மதக் கமதகளும் முக்கிய இடத்மதப் 
பிடிக்கின்ைன. உலகம் முழுவதும் கமதகளுக்குச் ப ல்வாக்கு உண்டு. சிறிய வயதில் 
தாயின் மடியில் ெடுத்துக்பகாண்டு கமத யகட்காமல் தூங்கிய குழந்மதகளின் 
எண்ணிக்மக குமைவாகயவ இருக்கும். கமத யகட்டுப் ெழகாத குழந்மதகளால் 
ேம்ெவங்கமளத் பதாகுத்துச் போல்ல முடியாது; அமதவிடவும் முக்கியமானது கற்ெமன 
மூலம் புதுப்புது உலகங்கமள உருவாக்கிக் பகாள்ளவும் முடியாது. கமத யகட்ெது 
குழந்மதகளுக்கு மிக அவசியமான பேயல்ொடாகும். குழந்மதக் கமதகளின் யநாக்கம் 
உயரிய விழுமியங்கமளயும் அைபநறிக் கருத்துகமளயும் அறிவுறுத்துவதாகும்.  

     கலத ல ால்வது நீதி பபாதலைக்காக  ட்டும் அல்ெ என்பலதக் 
குழந்லதகளுக்காை கலதகலைத் லதரிவுல ய்யும்பபாது லபற்ப ார் 
கவைத்திற்லகாள்ை பவண்டும். பேரடியாை முல யில் நீதி பபாதிப்பது குழந்லதக் 
கலதகளின் முக்கிய ாை போக்க ல்ெ. கலதகலைக் பகட்கும்பபாதும் 
படிக்கும்பபாதும் விழுமியங்கலையும் அ லேறிகலையும் உணர்ந்துலகாள்ளு ாறு 
ல ய்ய பவண்டும். 
 
     ேம்மில் லபரும்பான்ல பயார் ஆழ்ந்து பகட்கப் லபாறுல  
இல்ொதவர்கைாய்த்தான் இருக்கிப ாம். ஒருவர் பபசும்பபாது இலை றிக்கிப ாம். 
எைக்குத் லதரியாதலதயா இவர் ல ால்ெப் பபாகி ார் என்னும்  ைப்பாங்கும் 
இதற்குக் காரண ாகும். ஆைால், உன்னிப்பாகக் பகட்ைல் என்பது ஒரு தி ன் 
 ட்டு ல்ெ; விரும்பத்தக்க  ைப்பான்ல யும் ஆகும். உன்னிப்பாகக் பகட்ைல் என்னும் 
தி ன் தன்னுைன் பபசுபவலர  திக்கின்   ைப்பபாக்லகயும் வைர்க்கி து. கலத 
ல ால்வதன் மூெ ாக இத்தி லை வைர்க்க முடியும். 
 
     குழந்லதகளுக்கு உன்னிப்பாகக் பகட்கும் தி ன் வைர வைர அலதச் 
ப ாதித்துப் பார்க்க அவர்கள் விரும்புகி ார்கள். அதைால், தங்களுக்குப் பிடித்த 
கலதகலைக் குழந்லதகள் மீண்டும் மீண்டும் பகட்க விரும்புகி ார்கள். இரண்ைாவது, 
மூன் ாவது முல  பகட்கும்பபாது அடுத்து என்ை ேைக்கும் என்பலத அவர்கைால் 
 ரியாக ஊகிக்க முடிவதால்  கிழ்ச்சியலைகி ார்கள். அவர்களுக்குத் தாங்கள் 
ஊகிக்கும் தி லைப்பற்றிய ேம்பிக்லக லபருகுகி து. 
 
      ற் வர்கபைாடு ே து எண்ணங்கலையும் அனுபவங்கலையும் பகிர்ந்துலகாள்வது 
ல ாற்களின் மூெ ாகத்தான் ேலைலபறுகி து. உதாரண ாகக் குழந்லதகள் த து 
அனுபவத்தின்மூெம் பசி, தாகம், பகாபம் முதொை உணர்வுகலைப் 
லபற்றிருக்கி ார்கள். கலதகலைக் பகட்கக் பகட்கக் குழந்லதகள் இந்த 
உணர்வுகலை அர்த்தமுள்ை விதத்தில் புரிந்துலகாள்கி ார்கள். இதன்மூெம் தம் 
ல ாழியறிலவயும் உெகம் பற்றிய அறிலவயும் வைர்த்துக்லகாள்கி ார்கள். 
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     இன்ல ய சிறுவர்கபை ோலைய தலெவர்கள். எைபவ அவர்கள் வருங்காெச் 
 முதாயத்லத உருவாக்கித் தாங்கி நிற்கும் தூண் பபான் வர்கள். அவர்கள் 
ேற்பண்புலையவர்கைாகத் திகழ வழிவகுப்பது குழந்லத இெக்கியப . 
 
விைாக்கள் 
 
Q6 தாயிைம் கலத பகட்கும் குழந்லதகள் லபறும் பயன்கள் யாலவ?                 

                                                      (5  திப்லபண்கள்) 
  
Q7 குழந்லதகளுக்குக் கலத கூறும்பபாது எத்தலகய லேறிமுல கலைக் 

கலைப்பிடிக்க பவண்டும்?                                (6  திப்லபண்கள்) 
  
Q8 உன்னிப்பாகக் பகட்கும் குழந்லதகள் என்லைன்ை ேன்ல கள் லபறுவார்கள்? 

                                                      (6  திப்லபண்கள்) 
  
Q9 சிறுவர்கலை ேற்பண்புலையவர்கைாகத் திகழச் ல ய்வதில் குழந்லத 

இெக்கியத்தின் பங்கு யாலவ?                            (7  திப்லபண்கள்) 
 
 
Q10 ல ாற்லபாருள்                                         (6  திப்லபண்கள்) 
    பின்வரும்  ல ாற்கள் ப ற்கண்ை கட்டுலரப் பகுதியில் இைம்லபற்றுள்ைை. 

அவற்றின்  லபாருலை எழுதுக. 
 
(அ) ல ல்வாக்கு – வரபவற்பு 
 
(ஆ) பபாதலைக்காக – அறிவுலரக்காக, கற்பித்தலுக்கா 
 
(இ) இலை றிக்கிப ாம் – குறுக்கிடுகிப ாம் 

 
 
 
 
 
 

(முற்றும்) 
 
 
 
 

                                                                                



 Class Adm  No 
 
Candidate Name:    

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

இவ்வினாத்தாள் 3 அச்சிடப்பட்ட பக்கங்களைக் ககாண்டுள்ைது. களடசி வினாவின் கீழ் 

“முற்றும்” என்னும் கசால் காணப்படுகிறது. 
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உயர்தரம் 2   
 

மிலெனியா கல்வி நிலெயம் 
 

 

2017 PRELIMINARY EXAMINATION 2 
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தமிழ் ல ாழி, இெக்கியம்                                                        9567/ 3   

தாள் 3                                                                                                               

                                                                  
Tamil Language and Literature                                                       18 Sep 2017 
Paper 3                                                                                             3 hours   

 
 

 

 

ததர்வு எழுதுத ார்க்கான குறிப்புகள்  
 

 

1.  ஒவ்ல ாரு பிரிவின் லதாடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகலள நன்கு படித்துப்  
    புரிந்துலகாண்டு அதன்படி வினாக்களுக்கு விலடலயழுத த ண்டும். 
 
2.   விலடகள் அலனத்லதயும் லகாடுக்கப்பட்டுள்ள விலடப்புத்தகத்தில் எழுத  
     த ண்டும். 
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முக்கியக் குறிப்புகள்  
 
ல ாத்தம் நான்கு வினாக்களுக்கு விலடலயழுத த ண்டும். ஒவ்ல ாரு 
பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வினாவிற்கு விலடலயழுதவும். ஒவ்ல ாரு வினாவிற்கும் 
25  திப்லபண்கள்  ழங்கப்படும்.  
 
 

‘அ’ பிரிவு  
 
கரித்துண்டு  
 
Q1. தமிழர்களின் அறக்தகாட்பாட்லட எடுத்துலரக்கத  கரித்துண்டு 

நா லெ டாக்டர் மு  ரதராசன் பலடத்துள்ளார் – நீ இக்கூற்லற 
ஏற்றுக்லகாள்கிறாயா? சான்று தந்து நிறுவுக. 

  
Q2. இன்லறய தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்குக் குடும்ப  ாழ்க்லக என்றால் என்ன 

என்பலத உணர்த்தத  டாக்டர் மு  ரதராசன் நிர் ொ, லபான்னி 
ஆகிய பாத்திரங்கலளப் பலடத்திருக்கிறார். ஆராய்க. 

 
 
 
 

 

‘ஆ’ பிரிவு  
 
சிறுகலத  
 
Q3. 
 

ஆயிஷாவின் முடிவு லபண்ணினத்திற்குப் தபரிழப்பு என்று கூறொ ா? 
ஆராய்க 

  
Q4. புெம்லபயர்ந்த நிலெயிலும் கொசாரமும் ல ாழியும் காக்கப்பட த ண்டும்  

என்னும் கருத்லத “நாதடாடிகள்” சிறுகலத  ழி நின்று நிறுவுக.    
 
. 
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‘இ’ பிரிவு 
 
நாடகம்  
 
Q5.  
 

சிங்கப்பூரர்கள் உணர்ந்துலகாள்ள த ண்டிய உண்ல கலள, 
தச.ல .சண்முகம் அ ர்களின் சிங்கப்பூர்  ாப்பிள்லள என்னும் 
நாடகத்தில்  ரும் சிெ நிகழ்வுகலளக் லகாண்டு விளக்குக. 

  
Q6.  
 

காதல் என்ன விலெ? என்னும் நாடகம் இக்காெ இலளயர்களின் 
எண்ணத ாட்டத்லத எவ் ாறு ல ளிப்படுத்துகிறது என்பலத விளக்குக. 

 

 
 

 

‘ஈ’ பிரிவு  
 
கவிலத 
 
Q7. அன்புலடல  அதிகாரத்தில் இடம்லபற்றுள்ள குறட்பாக்கள் அலனத்தும் 

இன்லறய உெக நலடமுலறக்குப் லபாருந்து ா? ஆராய்க. 
 

  
Q8. இயற்லகயின் அழகு பற்றியும் அதன் தன்ல கலளக் கவிஞர்கள் 

விளக்கிய பாங்கிலனயும் நீ படித்த கவிலதகள்  ழி நின்று ஆய்க.  
 
   
       

 
 
    
 
 

(முற்றும்) 
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தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள்: பின் ரும் இரு பனு ல்களையும் கருத்தூன்றிப் படித்து, அ ற்றின் அடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உன் ச ோந்ே நளையில் விளை எழுதுக. 

H 

 

Singapore – Cambridge 
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Q1 மகொடுக்கப்பட்டுள்ள இலக்கணக் குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப    
   வொக்கியத்திலிருந்து ம ொற்களளத் ததர்ந்மதடுத்துத் தட்டச்சு  
   ம ய்க. (பனுவல் ஒன்று)                (4  திப்மபண்கள்) 

 
உைல் நலமும் அறிவுக்கூர்ள யும் சகோண்ை ரோக     
இருந்ேோலும் வீட்டில் நிம்மதி இல்ளலசென்றோல்  
ஒரு ரோல்  நிம்மதிெோக  ோழ இெலோது. 
 

அ) 7 ஆம் தவற்றுள  உருதபற்றச் ம ொல்  
ஆ) குறிப்பு விளைமுற்று  
 

 

 

Name ：  

Class：  

Admin No :   

Thumb Drive No :  

Signature :  
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Q2 கல்வி பயிலும் பருவத்தில் உடல் உளைப்பு எவ்வொறு பயைளிக்கும் 
என்று எழுத்தொளர் குறிப்பிடுகிறொர்? (பனுவல் இரண்டு)                                

                                     (6  திப்மபண்கள்) 
 
 
 
 
 

 

Q3 புகழ் எல்லொச் ம ல்வங்ளகவிடச் சிறந்தது எை ஏன்  
   கருதப்படுகிறது? (பனுவல் ஒன்று)        (5  திப்மபண்கள்) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q4 உடல் நலம்  ை நலம் ஆகிய இரண்டும் இன்றியள யொதளவ  
   என்பளத நீ ஏற்றுக்மகொள்கிறொயொ? மகொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு  
   பனுவல்களள அடிப்பளடயொகக் மகொண்டு உன் கருத்துக்களளத்  
   தக்க  ொன்றுகளுடன் 140 ம ொற்களுக்கு மிகொ ல் தட்டச்சு  
   ம ய்க.                              (15  திப்மபண்கள்) 
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ததர்வு எழுதுத ொர்க்கொன குறிப்புகள் 

 
1. இத்ததர்வில் இரண்டு பனுவல்களும் அவற்றைய ாட்டி நான்கு வினாக்களும் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

2. யகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரு பனுவல்கறளயும் கருத்தூன்றிப் படித்து, அவற்றைய ாட்டி அறைந்த வினாக்களுக்கு உன் ய ாந்த 
நறையில் விறை எழுதவும். 
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பனுவல் 1 
உடல் நலம் 

     பணம் பறைத்தவர்கறளச் ய ல்வந்தர்கள் என்று ய ால்கிதைாம். 
ஆனால், அது ைட்டுதை ஒருவறனச்  ய ல்வந்தன் ஆக்கிவிடுவதில்றை. 
முதலில் அவன் உைல் நைத்துைன் இருக்க தவண்டும். இந்த உைல்தான் 
எல்ைாவற்றுக்கும் அடிப்பறை ாக இருக்கிைது. உைல் நைம் சீராக 
இருக்கும்தபாதுதான் ைற்ை ய ல்வங்களால் ப ன் விறளயும். உைல் நைம் 
என்னும் ய ல்வம் இருக்கும்தபாதுதான் ைற்ை ய ல்வங்கறள ஒருவனால் 
துய்க்க இ லும். உைல் நைம் ைற்ை எல்ைாச் ய ல்வங்கறளயும் நம் 
காைடியில் யகாண்டு வந்து குவிக்கும். ைருத்துவைறனயில் இருக்கின்ை 
பணக்காரறனவிை தநாய்யநாடி இல்ைாத ஏறை ைகிழ்ச்சி ாக இருப்பான்.  
 
     ஒருவனிைம் முக்கி ைாக அறைந்திருக்க தவண்டி து ைனநைம். 
ைனம் குறைபாடு இல்ைாைல் ஆதராக்கி ைாக இருக்கதவண்டும் என்ைால் 
அந்த ைனம் அன்பினால் நிறைக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். நுட்பைான 
அறிறவக் யகாண்ைதாக இருக்க தவண்டும். ைனிததந ம் உறை தாக 
இருக்க தவண்டும். யதாறைதநாக்குப் பார்றவ உறை தாகவும், 
அறைதிற  நாடுவதாகவும் இருக்க தவண்டும். இத்தறனயும் 
இருந்தால்தான் அது ைனநைம். இந்த ைன நைம் உறை வர்களால்தான் 
ைற்ை ய  ல்கறளச் சிைப்பாகச் ய ய்  முடியும். 
 
     அடுத்த ய ல்வம் குடும்ப நைைாகும். வீடுதான் ஒரு ைனிதனின் 
யதாைக்கம். வீடு என்பது குடும்பம் ைட்டுைல்ை. நம்றைச் சுற்றியிருக்கும் 
சுற்ைத்தார் நண்பர்கறளயும் கூை குறிக்கும். உைல் நைமும் 
அறிவுக்கூர்றையும் யகாண்ைவராக இருந்தாலும் வீட்டில் நிம்ைதி 
இல்றைய ன்ைால் ஒருவரால்  நிம்ைதி ாக வாை இ ைாது.  
 
     இறுதி ாகப் புகழ் ைற்ை ய ல்வங்கறளவிைச் சிைந்தது. முதலில் 
ய ால்ைப்பட்ை ய ல்வங்கள் எல்ைாம் ஒரு ைனிதனின் வாழ்க்றக 
எப்படிப்பட்ைது என்பறத அவனுக்குக் காட்டும். ஆனால், புகழ் ய ல்வதைா 

பனுவல் 2 
உடலும் உள்ளமும் 

     உைறைப் தபணும் வழிகறளச்  ரி ாகத் யதரிந்துயகாண்டு 
அனு ரித்து வந்தால், பிற்காைத்தில் ஏற்பைக்கூடி  உைல்நைப் 
பாதிப்புகறளத் தவிர்க்க முடியும். புதிதாகத் யதரி வந்துள்ள உண்றைகளின் 
அடிப்பறையில் எப்படி உைல் நைத்றதப் தபணுவது என்பறத ைாணவப் 
பருவத்திதைத  அறிந்து பின்பற்றுவது நல்ைது. வாழ்வின் முழு யவற்றிக்கு 
உைல்நைம் தபணல் அவசி ைான ஒன்று. உைலுக்கும் ைனத்திற்கும் 
நிறை த் யதாைர்புகள் உண்டு. ைனம் பாதிக்கப்படும்தபாது உைலும் 
பாதிப்பறையும். “ஒரு ைனிதன் தநா ற்று இருந்தால் அவறனச் 
சுகாதாரைான அல்ைது ஆதராக்கி ைான ைனிதன் என்று கூறிவிை 
முடி ாது. ைாைாக ைனிதனின் உைல், உள்ளம் இரண்டும் ஆதராக்கி ம் 
யபற்றிருப்பதத உண்றை ான சுகாதாரைாகும்”, என்று உைகச் சுகாதார 
நிறுவனம் கூறுகிைது. தநாய் யநாடியின்றி இருப்பதற்கும், ைகிழ்ச்சித ாடு 
வாழ்வதற்கும் ைனநைம் மிகவும் முக்கி ைானதாகும். ைனத்தால் வாழ்வதுதான் 
ைனித வாழ்க்றக. ைனத்தால் வாைக்கூடி  தன்றையும் ஆற்ைலும் 
ைனிதறனத் தவிர பிை உயிரினங்களுக்கு இல்றை. ைனத்தில் உண்ைாகும் 
உணர்ச்சிகள்தாம் ைனிதனது இன்ப துன்பங்களுக்குப் யபரிதும் 
காரணைாயிருக்கின்ைன.   
  
     ைாணவப் பருவத்தில் உைல் உறைப்பிற்கு அவசி ம் இல்ைாைல் 
இருப்பதாதைத  அவர்கள் விறள ாட்டுகளில் கவனம் ய லுத்த 
தவண்டி து அவசி ைாகும். உைறை வருத்தாைல் மூறளற  ைட்டும் 
க க்கிப் பிழிந்துயகாண்டிருந்தால் உைல்நைம் குன்றும். உைறை உறைப்பில் 
ஈடுபடுத்தினால் தற  இ க்கம், இரத்த ஓட்ைம், சுவா  இ க்கம்  
தபான்ைறவ  சீர்படும். தைலும், மூறளற யும் கறளப்பறை ாைல் இ ங்கச் 
ய ய்து அறிவு வளர்ச்சிக்குப் யபரிதும் உதவுகிைது என்பறத ைாணவர்கள் 
கவனத்தில் யகாள்ளதவண்டும். அத்துைன் நாள்ததாறும் ஓட்ைப் பயிற்சி 
தைற்யகாள்வதால் இளறை பாதுகாக்கப்படுவதாகவும், மூப்பின் 
ய  ல்பாடுகள் யைதுவாக இருக்குயைன்றும் ைருத்துவ ஆராய்ச்சி ாளர்கள் 
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அறத உைகத்துக்தக யவளிச் மிட்டுக் காட்டும். ‘ததான்றின் புகயைாடு 
ததான்றுக’ என்பது வள்ளுவரது வாய்யைாழி. ஆகதவ நாம் எப்படிப்பட்ை 
நிறையில் வாழ்பவராயினும் நம் கைறைகறளச் ய ம்றை ாகச் ய ய்து 
புகைறை  மு ை தவண்டும்.    

யதரிவித்துள்ளனர்.    
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HIGHER 2 TAMIL LANGUAGE - PAPER 1 (Part 1) 
 

Additional materials provided: Writing papers 

A 
9567/1 

29 August 2017 
Tuesday 

Duration: 2.15hrs 
(For Part 1 & 2) 

§¾÷× ±ØÐ§Å¡÷ì¸¡É ÌÈ¢ôÒ¸û 
 

1 ùÅ¢É¡ò¾¡Ç¢ý Ó¾üÀÌ¾¢Ôõ Ãñ¼¡õ ÀÌ¾¢Ôõ ¾É¢ò¾É¢Â¡¸ 

«îº¢¼ôÀðÎûÇ.  ùÅ¢ÃñÎ ÀÌ¾¢ìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ôÀ¾üÌ 2.15 Á½¢§¿Ãõ 
ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. 
 

2 Ó¾ü ÀÌ¾¢ìÌõ Ãñ¼¡õ ÀÌ¾¢ìÌÁ¡É  Å¢¨¼¸û  «¨Éò¨¾Ôõ  ´§Ã 
Å¢¨¼ôÒò¸ò¾¢ø ±Ø¾ §ÅñÎõ. 
 

3 «¸Ã¡¾¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐ¾ø: 
 

அ  Ó¾üÀÌ¾¢ìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ìÌõ§À¡Ð ¿£Å¢÷ «¸Ã¡¾¢¨Âô     
    ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. 
       

ஆ  Ãñ¼¡õ ÀÌ¾¢ìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ìÌõ§À¡Ð ¿£Å¢÷  «¸Ã¡¾¢¨Âô      
    ÀÂýÀÎò¾ìÜ¼¡Ð. 
 

    இ  ¿£Å¢÷  ÀÂýÀÎòÐõ «¸Ã¡¾¢Â¢ý ¦ÀÂ¨Ã Å¢¨¼ôÒò¾¸ò¾¢ý  
      Ó¸ôÒ  «ð¨¼Â¢ý    §Áø ÅÄôÀì¸ì  §¸¡ÊÂ¢ø  ±Ø¾§ÅñÎõ. 

  
4 ´ù¦Å¡Õ À¢Ã¢Å¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢Öõ ¯ûÇ ÌÈ¢ôÒ¸¨Çô ÀÊòÐ ¿ýÌ 

ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ «ÅüÈ¢ýÀÊ  Å¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼¦ÂØ¾§ÅñÎõ. 
 

5 ÀÂýÀÎ¾¾ôÀð¼ «øÄÐ ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼¡¾ ±ó¾¦Å¡Õ ¾¡ள்களையும் §¾÷× 
¿¨¼¦ÀÚõ ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â ±ÎòÐî¦ºøÄìÜ¼¡Ð. 

 
Å¢É¡ì¸ள் Àì¸õ 2-ø «îº¢¼ôÀðÎûÇÉ 



 

 
உயர்தரம் 2 

தமிழ்மமொழி, இலக்கியம் 
தொள் 1 (பகுதி 1) 

 
1. பின்வரும் தலைப்புகளுள் ஏததனும் ஒன்றிலைப் பற்றி 350 ச ொற்களுக்குக் 

குலறயொமல் ஒரு கட்டுலை வலைக. 
(35 மதிப்சபண்கள்)   

 
 

Q1. “நல்வொழ்விற்கு அடிப்பலையொை அன்பும் அறனும் மக்களிைம் இன்று மிகவும்   
    குலறந்து விட்ைை” - விவொதிக்க.   
 

Q2.  “ஒரு நொட்டில் வொழும் மக்களின் வொழ்க்லக அலமதியொகவும் மகிழ்ச் ியொகவும்  
         அலமவது அந்நொட்லை வழிநைத்தும் தலைவர்களின் லககளில்தொன் உள்ளது” 
    கருத்துலைக்க.  
 

Q3. இன்று உைகம் எதிர்தநொக்கும் மிகப்சபரிய  வொல் எை நீவிர் எதலைக் கருதுகிறரீ்?  
    - ஆைொய்க.  
 

   Q4. அடியில் சகொடுக்கப்பட்டுள்ள பைக்கொட் ி உணர்த்தும் ச ய்திகலள அடிப்பலையொகக்   
      சகொண்டு ஒரு கட்டுலை எழுதுக.  
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§¾÷× ±ØÐ§Å¡÷ì¸¡É ÌÈ¢ôÒ¸û 
 

1 ùÅ¢É¡ò¾¡Ç¢ý Ó¾üÀÌ¾¢Ôõ Ãñ¼¡õ ÀÌ¾¢Ôõ ¾É¢ò¾É¢Â¡¸ 

«îº¢¼ôÀðÎûÇ.  ùÅ¢ÃñÎ ÀÌ¾¢ìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ôÀ¾üÌ 2.15 Á½¢§¿Ãõ 
ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. 
 

2 Ó¾ü ÀÌ¾¢ìÌõ Ãñ¼¡õ ÀÌ¾¢ìÌÁ¡É  Å¢¨¼¸û  «¨Éò¨¾Ôõ  ´§Ã 
Å¢¨¼ôÒò¸ò¾¢ø ±Ø¾ §ÅñÎõ. 
 

3 «¸Ã¡¾¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐ¾ø: 
 

அ   Ãñ¼¡õ ÀÌ¾¢ìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ìÌõ§À¡Ð ¿£Å¢÷  «¸Ã¡¾¢¨Âô      
   ÀÂýÀÎò¾ìÜ¼¡Ð. 
       

4 ´ù¦Å¡Õ À¢Ã¢Å¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢Öõ ¯ûÇ ÌÈ¢ôÒ¸¨Çô ÀÊòÐ ¿ýÌ 

ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ «ÅüÈ¢ýÀÊ  Å¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼¦ÂØ¾§ÅñÎõ. 
 

5 ÀÂýÀÎ¾¾ôÀð¼ «øÄÐ ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼¡¾ ±ó¾¦Å¡Õ ¾¡ள்களையும் §¾÷× 
¿¨¼¦ÀÚõ ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â ±ÎòÐî¦ºøÄìÜ¼¡Ð. 

 
 
 
 
 

Å¢É¡ì¸ள் Àìகம் 4 மு¾ø 6 Åளை «îº¢¼ôÀðÎûÇÉ 
 
 
 



 
உயர்தரம் 2 

தமிழ்மமொழி, இலக்கியம் 
தொள் 1 (பகுதி 2) 

 

  

“அ” பிரிவு 

 
 

I முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்                               (5 மதிப்பெண்கள்) 
 
பின்வரும் கட்டுலைப் பகுதியில் தகொடிட்ை இைங்கலள மிகப் சபொருத்தமொை ச ொற்கலளக் 
சகொண்டு நிைப்புக.  
 
மனித உரிமமகள் என்றால் என்ன என்பதில் ததாடங்கி எமைதயல்லாம் மனித உரிமம 

மீறல்கள் என்பமத எளிமமயான கமதகளின் மூலமாகவும், ஊடகங்களில் தைளியான 

உண்மம நிகழ்வுகள் மூலமாகவும் எடுத்துச் த ால்கின்றனர். இைற்றறாடு Q1 ___________ 

மனித உரிமம மீறல்களிலிருந்து  ட்டப்படியான பாதுகாப்மபயும் நிைாரணத்மதயும் 

தபறுைதற்கான ைழிமுமறகமளயும் கூட கற்றுத் தருகின்றனர். இந்தப்பாட முமறயின் 

காரணமாக, ஒரு  ிறுைனால் ஒரு தபண் குழந்மதயின் உயிமரக் Q2 ____________ முடிந்தது. 

இன்மறய கல்ைி முமறயானது, ஒரு மனிதன் பிமழக்க உதைக் கூடியதாக இருக்கிறறத 

அன்றி ைாழ ைழி த ய்ைதாக Q3 _______________ என்கின்றைர் பைர். பிமழப்பு என்பது 

தபாருளாதாரத்மத மட்டுறம அடிப்பமடயாகக் தகாண்டுள்ளது. அதற்கு  மூகத்மதப் பற்றி 

எந்த அக்கமறயும் இல்மல. எந்த ஒரு மனிதனின் திறனும், அைன் தபற்றிருக்கும் புகழ் 

மற்றும் தபாருளாதார ைளர்ச் ி இைற்மற மைத்றத Q4 _____________. ஒருைருக்கு ஏறதனும் 

தனித்திறன் இருப்பின் உடனடியாக "இத்தமனத் திறமன மைத்துக் தகாண்டு ஏன் சும்மா 

இருக்கிறாய்? அமத மைத்து ததாழில் த ய்யலாறம? தபாருள் Q5 _____________?'' என்ற 

றகள்ைிகள் எழும் அளைிற்கு, "இத்திறமன பிறருக்கு பயன்படுமாறு பயன்படுத்தலாறம'' 

என்ற ைினா எழுைறத இல்மல. 

  

(4) 

 

 



“ஆ” பிரிவு 
 

 

II சுயவிலைக் கருத்தறிதல் (1)                       (30 மதிப்பெண்கள்) 
 
பின்வரும் கட்டுலைப் பகுதிலயக் கருத்தூன்றிப் படித்து அதைடியில் கொணும் 
விைொக்களுக்கு உன் ச ொந்த நலையில் விலை எழுதுக. 
 
 

பண்மடய  முதாயங்கறளாடு ஒப்பிடும்றபாது இன்மறய  மூகம் (நைனீ)  ிக்கலானதாக, 

எளிதில் புரிந்து தகாள்ள முடியாதமையாக உணரப்படுகின்றது. இதன் உட்தபாருள் 
அன்மறய  முதாயங்கள் எளிமமயாகறைா, எதிர்ைிமனயற்று 

ஒருங்கிமணக்கப்பட்டமையாகறைா த யல்பட்டன என்பது அல்ல. ஆனால், அைற்றுள் 
எழுந்து ைந்த முரண்பாடுகளும் பூ ல்களும் பண்பாடு, மதம், மரபு என்ற தபயர்களால் 
மமறக்கப்பட்றடா, மறுக்கப்பட்றடா ைந்தன என்பறத உண்மம. றமலும், பல 

சந்தர்ப்ெங்களில், பல்றைறு காரணங்களால் தபாங்கி எழும் முரண்பாடுகள் முற்றி 
தைளிப்படும் றதமை இல்லாமல் றபாய் ைிட்டதும் மற்தறாரு அம் ம். அைற்றிற்கு மாறாக 

இன்மறயமைறயா, மாறி மாறி எழும்  ிக்கல்கமளயும் முரண்பாடுகமளயும் மமறக்கறைா 
மறுக்கறைா முடியாமல் ‘ மாளிக்க றைண்டியமை' என்று ஏற்றுக் தகாண்டு த யல்பட 
றைண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உட்பட்டமை. 
 

இச் ிக்கல்களுக்கும் முரண்பாடுகளுக்கும் அடித்தளமாயும், அைற்றின் தைளிப்பாடுகளுக்கும் 
த யல்பாடுகளுக்கும் ைடிகாலாகவும் அமமந்து அமை ஓர் எல்மலமயத் தாண்டாமலும், 

அைற்றின் த யல்பாடுகளால்  மூகம் உருக்குமலயாமல் காப்பதற்குக் காரணியாகவும் 
பயன்படுைது இந்தக் கருத்தியறல. இந்தப் பின்னணியில் இருந்து றநாக்கும்றபாது, 

அன்மறய  மூகங்களில் றபால் அல்லாமல், இன்மறயைற்றில் ததளிைாகறை, 

தைளிப்பமடயாகறை கருத்தியல் இருந்து பன்மமயாகவும் பல திம களிலும் 
த யல்படுைமத உணரலாம். ஆயினும் இப்பன்மமமயறய ஒருமமயாகக் காட்டும் தபரும் 

முயற் ிகளும், இம்முயற் ிகளுக்கு எதிர்ைிமனயாக ஒருமமயாகக் காட்டப்படும் 

கருத்தியமலக் கட்டைிழ்த்து, அதனுள் அடங்கிய முரண்பாடான பன்மமகமளக் தகாணரும் 
 ிறு முயற் ிகளும் ததாடர்ந்து நமடதபற்றற ைருகின்றன. கருத்தியல் ஒருமமயாகறைா, 

பன்மமயாகறைா உணரப்படுைதும், தைளிப்படுத்தப்படுைதும்  மூக  க்திகளின் 
அம வுகமளயும், தநளிவு சுளிவுகமளயும், ஏற்ற இறக்கங்கமளயும் தபாறுத்றத அமமயும். 
 

ஆகறை, இன்மறய  முதாயத்தில் மிக றைற்றுமமயற்றதும் மிக றைற்றுமமயுற்றதுமாகிய 
பல கருத்தியல்கள்,  மூக அல்லது குழு  க்திகளின் பிரதிபலிப்பாக இயங்குைது கண்கூடு. 
இமையாவும் ஒறர நிமலயிறலா, றநர் றகாட்டிறலா த யல்படாமல் என்றும் 
நிமலயற்றமையாக ஒன்மறதயான்று தைட்டியும் ஒட்டியும், சூழ்நிமலகளுக்கும் 
மாறிைரும் ஈடுபாடுகளுக்கும் ஏற்றதுறபால் உருப்தபற்றுச் த யல்படுைமதயும் 
காண்கிறறாம். எனறை,  மூக இயங்கியமல றமதலழுந்த ைாரியாகறைா அல்லது அதன் ஓர் 
அம்சத்தத மட்டும் தனிமமப்படுத்திறயா ஆய்வு த ய்யும் றபாது, இந்தப் பன்மமயான 

கருத்தியல் உதிரியாகச் த யல்படுகிறததன்றும், அதமன ஒரு கிரமமான 



கண்றணாட்டத்துக்குள் அடக்கி புரிந்து தகாள்ள முடியாது என்ற முடிவுக்குறம 

ைரறைண்டியிருக்கிறது. மாறாக,  மூகத்தின் அடித்தள இயங்கியமல ஒட்டு தமாத்தமாகவும் 
ைிமர் னக் கண்றணாட்டத்துடனும் ஆய்வுக்குட்படுத்தும் றபாது, கருத்தியல்கள் 
உதிரியானமை அல்ல என்றும் அமை றநரடியாகறைா, மமறமுகமாகறைா 
ஒன்றறாதடான்று பிமணந்தும் இமணந்தும், தைட்டிறயா ஒட்டிறயா த யல்படுைன என்றும் 
அமை அமனத்மதயும் ஒறர கிரமத்துள் அடக்கிப் புரிந்து தகாள்ளைியலும் என்பது 
ததரியைரும். 
 

இயக்கத்தில் இருக்கும் எல்லா  முதாயங்களிலும் எந்த நிமலயிலாயினும் குமறந்த 
அல்லது நிமறந்த அளைில் ஒன்றுபட்ட கருத்தியல் உணர்வு இருக்கிறது என்றற தகாள்ள 
றைண்டும். ஆனால், அத்துடன் அறத கூட்டுணர்மைக் குமலக்கும் எதிர்ைிமனயாக, ைலிமம 
பமடத்த துருை முரண்பாடுகளும் உடன் இருக்கறை த ய்கின்றன. கூட்டுணர்வும், 

அதற்தகதிரான துருை உணர்வும் ஒறர கருத்தியல் ததாகுதியின் மாறுபட்ட முகங்கறள. 
 ிக்கலான  முதாயத்தின் பலதரப்பட்ட த யல்பாடுகள், துருைத் தன்மமமயறயா, 

கூட்டுணர்மைறயா தூண்டியும் உற்பத்தியும் த ய்து ைிடக்கூடியமையாக இருப்பதால் 

இரண்டிற்குமிமடறயயான  மன்நிமல,  ீராகறைா, ஒறர நிமலயிறலா நிமலப்பதில்மல. 
 

 

வினொக்கள் 
 

 Q6. “இன்லறய  மூகம் புரிந்து சகொள்ள முடியொதலவ” என்பதன் உட்சபொருள்    
        என்ை?            (6) 

        

Q7. காரணியாக பயன்படும் கருத்தியைின் பின்னணியில் இருந்து றநாக்கும்றபாது   

         சதரிய வரும் ச ய்திகள் யொலவ?        (6) 

 
Q8. “அமை அமனத்மதயும் ஒறர கிரமத்துள் அடக்கிப் புரிந்து தகாள்ளைியலும்”   

        எனும் சதொைரில் ‘அவவ’ என்பது எதலைக் குறிப்பிடுகிறது?   (6)  

 
Q9. கூட்டுணர்வும், அதற்தகதிரான துருை உணர்வும் ஒறர கருத்தியல் ததாகுதியின்  

       மாறுபட்ட முகங்கள் என்று ஏன் கூறப்படுகிறது?     (6) 

 
 

      Q10.  சபொருள் கூறுக         (6) 
 

     அ.       ந்தர்ப்பங்களில்  

     ஆ.      தாண்டாமலும் 

                       இ.      அம் த்மத  

 
(6) 
 

(முற்றும்) 
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§¾÷× ±ØÐ§Å¡÷ì¸¡É ÌÈ¢ôÒ¸û 
 

1 ப்ÀÌ¾¢ìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ôÀ¾üÌ 1 Á½¢§¿Ãõ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. 
 

2 ´ù¦Å¡Õ À¢Ã¢Å¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢Öõ ¯ûÇ ÌÈ¢ôÒ¸¨Çô ÀÊòÐ ¿ýÌ 

ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ «ÅüÈ¢ýÀÊ  Å¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼¦ÂØ¾§ÅñÎõ. 
 

3 ÀÂýÀÎ¾¾ôÀð¼ «øÄÐ ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼¡¾ ±ó¾¦Å¡Õ தாள்களையும் §¾÷× 
¿¨¼¦ÀÚõ ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â ±ÎòÐî¦ºøÄìÜ¼¡Ð. 

 
 
 
 
 
 

Å¢É¡ì¸ள் Àì¸õ 2,3,4-ø «îº¢¼ôÀðÎûÇÉ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I சுயவிடைக் கருத்தறிதல் (2)                       (30 மதிப்பெண்கள்) 
 
ெின்வரும் இரு ெனுவல்கடையும் கருத்தூன்றிப் ெடித்து அவற்றின் அடியில் 
காணும் வினாக்களுக்கு உன் ப ாந்த நடையில் விடை எழுதுக. 
 
ெனுவல் ஒன்று 
உணவவ மருந்து, மருந்வத உணவு 

சித்த மருத்துவத்தில் சித்த உணவியல் துறைறயத் துவங்கி அறத 
முழுறமயாகத் தமிழ் சமூகத்திற்குக் ககாண்டு கசல்லக்கூடிய ஒரு கெரிய 
முயற்சியி இது.. ஏன் என்ைால்  கல் ததான்ைி மண் ததான்ைாக் காலத்றத 
வாத ாடு முன் ததான்ைிய மூத்த குடிமக்கள் வாழ்ந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்துதான் 
நாகரீகமாக இருந்தாலும் சரி, உணவுக் கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் சரி உலகம் 
முழுக்க எடுத்துச் கசன்ைதற்கான மிகப்கெரிய ஆதாரங்கள் உள் து. ஆக இந்த 
உணவு சார்ந்த கலாச்சாரம் உணறவதய மருந்தாக ெயன்ெடுத்திய தன்றம, அதன் 
ொங்கு எல்லாதம தமிழர்களுறைய வாழ்வியல் முறையில் தான் இருக்கிைது. 
அதற்கான ஆதாரம், எட்டுத்கதாறக ெடித்தாலும் சரி, ெத்துப்ொட்டு, கலித்கதாறக 
ெடித்தாலும் சரி, உள் து. எல்லாவற்ைிலும் ொர்க்கும் கொழுது உணவு சார்ந்த 
மிகப்கெரிய ஆய்வு தமிழர்களுறைய சங்ககால இலக்கியங்க ில் இருக்கிைறத 
நாம் கண் கூைாகப் ொர்க்கலாம். 

ஆக தமிழர்கள், உணதவ மருந்து, மருந்தத உணவு என்ை 
ககாள்றகயில்  முழுறமயாக இருந்து வாழ்ந்தார்கள். தமிழகத்தில் ததான்ைிய 
சித்த மருத்துவத்தில், சித்தர்க ால் வழங்கப்ெட்ை சித்த மருத்துவத்தில் 
கறைப்ெிடிக்கப்ெட்ை ஒதர ஒரு விஷயம் என்னகவன்ைால், எது உனக்கு உணவாக 
இருக்கிைததா அதுதவ மருந்தாக இருக்க தவண்டும், எது உனக்கு மருந்தாக 
இருக்கிைததா அதுதவ உணவாக இருக்க தவண்டும் என்ை ககாள்றக. சித்தர்கள் 
“ெதார்த்தகுண சிந்தாமணி” என்ை நூறல எழுதி அந்த நூலிதல நாம் 
சாப்ெிைக்கூடிய தண்ணரீுக்கு என்ன குணம்? ொலுக்கு என்ன குணம்? ெருப்புக்கு 
என்ன குணம்? அதத தொல அரிசிக்கு என்ன குணம்? அரிசியில் எத்தறன வறக 
இருக்கிைது? ொலில் எத்தறன வறக இருக்கிைது? கவள் ாட்டுப் ொலுக்கு என்ன 
குணம்? ெசும்ொலுக்கு என்ன குணம்? காராம்ெசு ொலுக்கு என்ன குணம்? 
எருறமப்ொலுக்கு என்ன குணம்? என்று  ஒவ்கவான்றையும் வறகப்ெடுத்தி 
முழுறமயாக எழுதியிருக்கிைார்கள். அந்த உணவுப் கொருள்களுக்கான குணத்றத 
வகுத்து, ஒரு மனிதன் தன்னுறைய உைல் கூறுக்குத் தகுந்த எந்த உணறவ எந்தப் 
ெருவகாலத்தில் சாப்ெிைதவண்டும்? என்ை முறைகள் எல்லாம் தமிழர்களுறைய 
ெழங்கால வாழ்வியல் முறைக ில் எல்லாதம எழுதப்ெட்டுள் து. 
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ெனுவல் இரண்டு 
 
உணவவ மருந்து, உணவவ நச்சு 

உலகத்துக்தக எடுத்துக்காட்ைாக இருந்த தமிழ்ச் சமூகம் இன்றைக்கு 
உெதயாகப்ெடுத்தக்கூடிய உணவுகள் என்ன? என்ெறத ெட்டியலிட்டுப் 
ொர்த்ததாமானால் மிகவும் தவதறன தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிைது .உணதவ 
மருந்து மருந்தத உணவு என்று இருந்த தமிழ்ச் சமூகம் இன்றைக்கு உணதவ 
மருந்து, உணதவ நச்சு என்ை தகாட்ொட்டுக்கு ஒத்துக்ககாள் தவண்டிய 
நிறலக்குத் தள் ப்ெட்டிருக்கிைது  .அதற்கான காரணம் என்ன ? ஏன் இந்த உணவு 
சார்ந்த விழிப்புணர்வு இல்லாத சூழல் இங்கு உண்ைாயிற்று? என்ெறத 
எங்களுறைய ஆய்வில் எடுத்து ஒன்கைான்ைாகச் கசய்து ககாண்டிருக்கிதைாம் .
ஆக உணறவ எவ்வாறு மருந்தாக மாற்றுவது? 

தமிழர்கள் ெழங்காலத்தில் ெயன்ெடுத்திய உணவுகள் என்று ொர்க்கும் கொழுது 
சிறு தானியம் என்ெதற்கு முக்கியத்துவம் ககாடுத்திருக்கிைார்கள்  .அதில் 
ெிரதானமானது வரகு, திறண, குதிறர வாலி, சாறம  .இதறனத் கதாைர்ந்து 
சாப்ெிட்ை தமிழர்களுக்கு எந்த தநாய் கநாடியும் இல்லாமல் நல்ல 

ஆதராக்கியமான சூழலில் வாழ்ந்தறத நாம் கண்கூைாக ொர்க்க முடிகிைது .சிறு 
தானியங்கற  உெதயாகப்ெடுத்தும் ெழக்கம் எல்லாத்தட்டு மக்க ிறையுதம 

அப்ெடிதய இருந்திருக்கிைது . அதாவது ஆடி, கொங்கல், தீொவ ி தொன்ை 
தினங்க ில் மட்டுதம அரிசி தசாற்றை சாப்ெிட்டு வந்த தமிழ்ச் சமூகம் ஒன்று 
இருந்தது  .அது காலப்தொக்கில் அன்னியர் ஆதிக்கத்திற்குப் ெிைகு , தமற்கத்தியக் 
கலாச்சார தமாகம் வந்த ெிைகு தினமும் அரிசிச் தசாறு சாப்ெிைக்கூடிய ெழக்கம் 
தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுக்கவுதம தவரூன்ைக்கூடிய காலகட்ைம் 
வந்தது  .ஆக ொரம்ெரிய சிறுதானிய உணவுகற த் தினசரி ெயன்ெடுத்தும் தொது 
தநாயின் தாக்கம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது.  
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வினாக்கள் 
 
Q1. ககாடுக்கப்ெட்டுள்  இலக்கணக் குைிப்புகளுக்கு ஏற்ெ வாக்கியத்திலிருந்து   

கசாற்கற த் ததர்ந்கதடுத்து எழுதுக    (4 மதிப்கெண்கள்) 
 

உணவு சார்ந்த விழிப்புணர்வு இல்லாத சூழல் இங்கு ஏன் உண்ைாயிற்று    
என்ெறத எங்கள் ஆய்வில் எடுத்து ஒன்கைான்ைாகச் கசய்து      
ககாண்டிருக்கிதைாம்  
 

 அ) தவற்றுறமத் கதாறக 
 
  ஆ) விறனகயச்சம் 

 
 
Q2. சித்தர்கள் “ெதார்த்தகுண சிந்தாமணி” என்ை நூலில் எழுதியிருக்கும்       
    கசய்திகள் யாறவ? (ெனுவல் ஒன்று)               (5 மதிப்கெண்கள்) 
 
Q3. கருத்துகள் அடிப்ெறையில் ெனுவல் இரண்டு எவ்வறகயில் ெனுவல்   
    ஒன்தைாடு  தவறுெட்டிருக்கிைது?         (6 மதிப்கெண்கள்) 
 
Q4. ொரம்ெரிய உணவு முறைகள் குைித்து ெனுவல் இரண்டில் கூைப்ெட்டுள்    
   கருத்துகள் தொதுமானறவயா என்று கருத்துறரக்க. உனது கருத்துகற  140   
    கசாற்க ில் எழுதுக. (ெனுவல் இரண்டு)               (15 மதிப்கெண்கள்) 

 
 
 

 
 

(முற்றும்) 
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§¾÷× ±ØÐ§Å¡÷ì¸¡É ÌÈ¢ôÒ¸û 
  

 
 

1 ´ù¦Å¡Õ À¢Ã¢Å¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢Öõ ¯ûÇ ÌÈ¢ôÒ¸¨Çô ÀÊòÐ ¿ýÌ 

ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ «ÅüÈ¢ýÀÊ  Å¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼¦ÂØ¾§ÅñÎõ. 
 

2 ÀÂýÀÎத்¾ôÀð¼ «øÄÐ ÀÂýÀÎத்¾ôÀ¼¡¾ ±ó¾¦Å¡Õ ¾¡ள்களையும் §¾÷× 
¿¨¼¦ÀÚõ ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â ±ÎòÐî¦ºøÄìÜ¼¡Ð. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Å¢É¡ì¸ள் Àì¸õ 2,3-ø «îº¢¼ôÀðÎûÇÉ 

 

 
 
 
 



 
உயர்தரம் 2 

தமிழ் இலக்கியம் 
தாள் 3 

 
 

முக்கியக் குறிப்புகள் 
 
ம ொத்தம் நான்கு வினொக்களுக்கு விடைமயழுத வவண்டும்.  ஒவ்மவொரு 
பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வினொவிற்கு விடைமயழுத வவண்டும்.  ஒவ்மவொரு 
வினொவிற்கும் 25  திப்மபண்கள் வழங்கப்படும். 
 

 
 

‘அ’ பிரிவு 
நாவல் 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘ஆ’ பிரிவு 

சிறுகதத 
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Q1. இல்லற வாழ்க்கக சிறப்பகைவதற்குத் ததகவயான அடிப்பகைப் பண்புகள் 
யாவை? அைற்வை வவளிக்வகாணரும் வககயில்  ைாக்ைர் மு வரதராசன்  
ககதமாந்தர்ககளப் பகைத்துள்ள பாங்கிகன விளக்குக. 

  
Q2.   குமதரசனின் வசயல்பாடுகள் நாவலின் வளர்ச்சிக்கு எவ்வககயில் 

துகணபுரிகின்றன - ஆராய்க. 
  

Q3.  
 

“ைிடியுமா” எனும் சிறுகவை வாயிலாக அதன் ஆசிரியர் கு. ப. ரா. 
வாசகர்களாகிய நமக்குக் கூற விரும்பும் வசய்திகள் யாகவ?.  

  
Q4.  
 

“ஓர் ஆன்மாைின் ைிவர அகற்ைப்படுகிைது” என்னும் சிறுகவை,  
சிறுககதக்குரிய கூறுகள் பலவற்கறயும் தன்னகத்தத உகைய ஒரு சிறந்த 
ககத என்று கூறலாமா” – ஆராய்க. 



 
 
 

‘இ’ பிரிவு 
 
நாடகம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

‘ஈ’ பிரிவு 
 
கவிதத 
 
Q7.  “புைநானூற்றுப் பாடல்களில் கூைப்படும் கருத்துகள், மாந்ைர்கள் சிைப்புை ைாழ்ைைற்கு 

பபாருத்ைமானவைகள்” - ைிளக்குக   
 
Q8. “இயற்வக இன்பம்” “சாந்ைி ைரும் அந்ைி” ஆகிய இரு பாடல்கள் ைாயிலாக 

பைளிப்படும் பசய்ைிகள் குைித்து ஆராய்க.   
  
 
 

 
(முற்றும்) 
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Q5.  
 

“சிங்கப்பூர் மாப்பிள்வள” என்ை நாடகம் ைாயிலாக அைன் ஆசிரியர் கூை 
ைிரும்பும் கருத்துகளில் முைன்வமயானது என நீைிர் எைவனக் கருதுகிைரீ்? 
ஏன்? ைிளக்குக. 
 

  

Q6.  
 

“காதல் என்ன விகல”என்ை நாடகம் நமது சமுைாயத்ைின் யைார்த்ை 
ைாழ்வை அழகாக பைளிப்படுத்தும் ஒரு சிைந்ை நாடகம் -  ஆராய்க  
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ததர்வு எழுதுத ொர்க்கொன குறிப்புகள்  
 
1   இவ்வினாத்தாளின் பகுதி 1, பகுதி 2 ஆகியவை தனித்தனியாக  
    அச்சிடப்பட்டுள்ளன.  
 
2   பகுதி 1, பகுதி 2 ஆகியைற்றுக்குரிய  விவடகள்  அவனத்வதயும்  ஒரே     
    விவடப்புத்தகத்தில் எழுத ரைண்டும். 
 
3  ஒவ்வைாரு பிரிவின் வதாடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகவளப் படித்து நன்கு    
   புரிந்துவகாண்டு அைற்றின்படி  வினாக்களுக்கு விவடவயழுதரைண்டும்.   

4  அகோதிவயப் பயன்படுத்துதல்: 

(அ) முதற்பகுதிக்கு விவடயளிக்கும்ரபாது நீ அகோதிவயப் பயன்படுத்தலாம். 

    அகோதிவயப் பயன்படுத்துைதற்கு அனுமதிக்கப்படும் ரநேம் 1 மணி 15 

    நிமிடங்கள். 

(ஆ) பகுதி 1க்கு விவடயளிக்கும்ரபாது நீ அகோதிவயப் பயன்படுத்தக் 

    கூடாது. 

 
 

 
 
_________________________________________________________________ 
 
        இவ்வினாத்தாள் 4 அச்சிடப்பட்ட பக்கங்கவளக் வகாண்டுள்ளது 
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    பின் ரும் தலலப்புகளுள் ஏததனும் ஒன்றிலனப் பற்றி ஏறத்தொழ  
    350 ம ொற்களில் ஒரு கட்டுலை எழுதுக.        (35 மதிப்வபண்கள்) 
 
 

Q1   சிங்கப்பூரில் ‘இன மத ரைறுபாடுகளுக்கிவடயில் நல்லிணக்கம் காண்பது நம்   
      வபருவமமிகு சாதவனகளில் ஒன்று’. கருத்துவேக்க.      
 
Q2   ‘அச்சம் இருக்கும் ைவே அறிைாளியாக முடியாது’. விளக்குக-பொைதியொர் 
 
Q3   நம் நாட்டில்  பல சம்பைங்கள் நடப்பதுண்டு. அச் சம்பைங்களுள் நம்மீது   

      வபரும் தாக்கத்வத ஏற்படுத்திய சம்பைம் ஒன்றிவனயும் அதிலிருந்து நீ கற்றுக்    

      வகாண்ட பாடத்வதயும் விைரித்து எழுதுக. 

Q4   பின்ைரும் சூழவலக் வகாண்டு ஒரு கட்டுவே எழுதுக. 

 

                                   

 

 

முற்றும்  

 

இளைஞர்கள் 

சுயநலம் 

மிக்கவர்கள்  

 



1 

 

 
 

                  RAFFLES INSTITUTION                    
                  2017 YEAR 6 PRELIMINARY EXAMINATION 
                           Higher 2 
  
 

 

தமிழ் ம ொழி, இலக்கியம்                                   9567/1 
தாள் 1 (பகுதி 2)                                 
   

TAMIL LANGUAGE AND LITERATURE                                                    19 Sep 2017                                                                                      

Paper 1 (Part 2)                                                                                                            

                                                                                                       
                                                                                                                       2 hours 15 minutes  
Additional Materials: Answer Paper                                                             (Total time for Part 1 and Part 2) 
  

 
 

ததர்வு எழுதுத ொர்க்கொன குறிப்புகள்  
 
1   முதல் பகுதியின் முகப்பு அட்டையில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகடளப் பார்க்கவும் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
        இவ்வினாத்தாள் 4 அச்சிைப்பட்ை பக்கங்கடளக் ககாண்டுள்ளது 
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                          ‘அ’ பிரிவு 
 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்                          (5 மதிப்கபண்கள்)            
                         
பின் ரும் கட்டுரைப் பகுதியில் தகொடிட்ட இடங்கரை மிகப் மபொருத்த ொன 
ம ொற்கரைக்மகொண்டு நிைப்புக.   
                        
       வாழ்க்டகயில் கெருக்கடிகள் நெர்வது(Q1)________________. அப்நபாது தான் 
அறிவும் திறனும் பயன்பை நவண்டும். கெருக்கடி நெரும்நபாது எப்படி ெைந்து ககாள்வது 
என்று கதரியாததும் குடற தான். (Q2)________________ முதன்டமயாநதா அடதப் நபாற்றி 
மற்றவற்டறக் டகவிைத் கதரியாததும் குடற தான். இநத நபால் நதர்வுக்குப் படிக்கும் 
மாணவன், நதர்வு நெரத்தில் பாை நூல்கள் முதன்டமயானடவ என்று உணர்ந்து 
மற்றவற்டறக் டகவிைத் துணியாவிட்ைால் பயன் என்ன? 

      காந்தியடிகள் எவ்வளவு கபரிய நபாராட்ைம், எத்தடன முடற ெைத்தியிருக்கிறார். 
(Q3)________________அதற்கு இடண இல்டை. ஆயினும் எவ்வளவு கதளிவும் துணிவும் 
அவருக்கு இருந்தன. சத்தியத்திற்காகவும், அகிம்டசக்காகவும் ொட்டின் விடுதடைடயயும்      
கபாருட் படுத்தாது இருந்தார். ொட்டின் விடுதடை என்று வந்தநபாது தம் அடமதிடயயும் 
குடும்ப ென்டமடயயும் டகவிைத் துணிந்தார். இப்படி எத்தடனநயா(Q4)________________ 
கண்டு, உைனுக்குைன் துணிந்து கசயைாற்றிய வீரர் அவர். 

      குடும்பத்திலுள்நளார் இந்தத் கதளிடவயும் துணிடவயும் கபற்றுவிட்ைால், ஒருவர் 
மற்றவருக்காகத் தியாகம் கசய்யும் கடை இயல்பாக அடமந்து விடும். அப்நபாது 
கவளியுைகம் அவர்கடள ஒன்றும் கசய்ய முடியாது. கவளியுைகம் அவர்கடள 
(Q5)________________ என்று கவறுக்காது. கவறுக்கவும் முடியாது.  
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                            ‘ஆ’பிரிவு 

சுயவிரடக் கருத்தறிதல் (1)                     (30  திப்மபண்கள்) 
            
பின் ரும் கட்டுரைப்பகுதிரயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, தகட்கப்படும்  
வினொக்களுக்கு உ து ம ொந்த நரடயில் விரட எழுதுக. 
 
       கெறிமுடறகள் என்பன ஒரு சமூகத்தால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ை அல்ைது 
பின்பற்றப்படும் ென்னைத்டத முடறகளாகும். உதாரணமாக நீதி, நியாயம், நெர்டம 
ஆகியனவற்டறக் கூறைாம். கெறிமுடறகள் கபாதுவாகநவ வாழ்வில் ஒருவருடைய 
ென்னைத்டதக்குத் நதாற்றுவாய்களாக விளங்கக்கூடியடவ. ஆனாலும் ஒருவர் ெல்ை 
ெைத்டதயுள்ளவர் என்பதால் அவர் கெறிமுடறகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்கிறார் என்று கூறி 
விை முடியாது. கவவ்நவறு சமூகங்கள் கவவ்நவறு விதமான கெறிமுடறகளுக்கு உட்பட்டு 
வாழ்கின்றன. ஒரு சமூகத்திற்குச் சரிகயனப்பட்ைது மற்கறாரு சமூகத்திற்கு 
ஏற்புடையதாகாது. கைந்த காைங்களில் சந்திக்காத ஒரு புதிய சவாைாக ஓரின சமூகத்தில் 
வாழ்ந்திருந்த மனிதர்கள் அடனவரும் இன்று பன்முகமான சமூகங்களில் வசிக்கின்நறாம். 
ஒநர இனமாக ஒநரவிதமான கெறிமுடறகளுக்கிணங்க வாழ்ந்த சமூகங்கள் ஒன்றுகைந்து 
இன்று ஒருமுகப்படுத்தப்படநவண்டிய கெறிமுடறகளுக்கிணங்க வாழ நவண்டியுள்ளது 

       எல்ைாம் கைந்து ஒநர ொைாக கட்சியளிக்கும் இவ்வுைகில் எனது உனது என்று 

ொம் கெறிமுடறகடள டவத்துக் ககாண்டிருக்க முடியாது. எல்ைா மக்கடளயும் 

இனங்கடளயும் உள்ளைக்கக்கூடிய கெறிகடள ொம் கடைப்பிடித்தாக நவண்டும். 

எல்நைாடரயும் சமமாக மதிப்பதும் ஒரு ென்னைத்டதநய. அப்படிச் சமமாக 

மதிக்கநவண்டுமானால் சமமான ெைத்டத முடறகள் நவண்டும். அதாவது இவ்வுைகில் 

வாழ்வதற்கு ெமக்கு உைலும் அடதச் நசர்ந்த அ யங்களும் மிகவும் அவசியம். டககால்கள் 

இல்டைகயனில் வாழ்க்டக கபரிதும் துன்பமாகிவிடும். நிடறய காரியங்கடள ெம்மால் 

கசய்ய இயைாது நபாகும். அநத நபால் அடுத்த உைகங்களில் ொம் வாழப்நபாகும் 

வாழ்க்டகக்கு இவ்வுைகிற்குத் நதடவப்படும் டககால்கள் நபான்றுள்ள நவறு பை ஆற்றல்கள் 

அவசியமாகின்றன. அச்சக்திகள் இல்ைாமல் அவ்வுை வாழ்க்டக  ெரகமாகிவிடும்.  

    நித்தியமான அவ்வுைக வாழ்வு அநித்தியமான இவ்வுைகில் ொம் கடைபிடிக்கப்நபாகும் 

கெறிமுடறகடளநய கபரிதும் ெம்பியுள்ளது. ஆக இவ்விஷயநம ெம்டம ஓர் ஒழுங்குைனான 

வாழ்க்டக வாழ்வதற்குத் தூண்டுதகொலொக இருக்கநவண்டும். கபாதுவாக எல்ைாருநம 

கெறிமுடறகள் குறித்து ஓரளவிற்கு அறிந்து டவத்திருப்பார்கள். கதரியாது என யாருநம 

கூற முடியாது. அப்படித் கதரியாவிட்ைாலும் பாதகமில்டை,  

      வாழ்க்டகயின் நொக்கம் அறிந்து அதற்குகந்த ென்னைத்டதயுைன் வாழ நவண்டும் 

எனும் ஆழமான அவா மனதில் பதிந்திருக்கநவண்டும். இது முதல் படியாகும். அதாவது மனத் 

தூய்டமநயாடு ஒரு காரியத்தில் இறங்குவதாகும் . கெறிமுடறகளின் மதிப்பு பிறவிப் பயடன 

அடைவதிநைநய இருக்கின்றது. கெறிமுடறகள் இல்ைாமல் வாழ்வின் உண்டமயான 
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நொக்கம் நிடறநவறாது. அடுத்து,‘அடரக்க அடரக்க 

அம்மியும் ெகரும்’ என்பார்கள். அநத நபால் ெமது 

பழக்க வழக்கங்கடளயும் சிறுகச் சிறுகநவ 

மாற்றிக்ககாள்ள முடியும். ஒநரயடியாக மாற்ற முடியாது. 

பழக்கங்கள் தாமாக மாறாது. அதற்கு முயற்சியும் 

தியாகம் கசய்யும் குணமும் நதடவ. இதில்   

விைாப்பிடியாக இருந்நதாமானால் காைப்நபாக்கில் நிச்சயமாக கவற்றி காணைாம். ராபர்ட் 

புரூஸ், சிைந்திடய வழிகாட்டியாகக் ககாண்நை எதிரிடய விரட்டியடித்து, வரைாற்றில் முதல் 

இைத்டதப் கபற்றான். இப் நபரரசன் 16 முடற நபார் கதாடுத்து நபாரில் 

கவன்றானாம்.அவனது புகழுக்கு சிைந்திநய காரணம். அதற்கு முயற்சியும் தியாகம் கசய்யும் 

குணமும் நதடவ. இதில்   விைாப்பிடியாக இருந்நதாமானால் காைப்நபாக்கில் நிச்சயமாக 

கவற்றி காணைாம்.  எதிலுநம ொம் கற்கும் மனப்பான்டமடயப் பின்பற்ற நவண்டும்.  

         
வினொக்கள் 
 

Q6  ‘கெறிமுடறகள் என்றால் என்ன’ என்படத முதல் பத்திடய அடிப்படையாகக் 

     ககாண்டு விளக்குக.                                     (6 மதிப்கபண்கள்)                                                 

                                                            
Q7  கெறிமுடறகடளப் பின்பற்றுவதில் உள்ள சிக்கல்கள் யாடவ?    (6 மதிப்கபண்கள்) 
                                                           

Q8  கெறிமுடறகளுக்கு இணங்க வாழ்வதற்கான ஊக்கம் கபற என்ன கசய்ய      

    நவண்டும்?                                              (6 மதிப்கபண்கள்) 
                                                                         
Q9  ‘சிைந்திடயப் நபாை’  எவ்வாறு கெறிமுடறகளின் சவால்கடள கவற்றி ககாள்வது  
     என்று கட்டுடரயாசிரியர் விளக்குகிறார்?                    (6 மதிப்கபண்கள்)                                                                     

                                                                                    
 
Q10 கசாற்கபாருள்                                          (6 மதிப்கபண்கள்) 
 
    பின் ரும்  ம ொற்கள் த ற்கண்ட கட்டுரைப் பகுதியில் இடம் மபற்றுள்ைன. 
    அ ற்றின்  மபொருரை எழுதுக. 
 
 
 அ  ஒருமுகப்படுத்தப்பை 
    
 ஆ  அவயங்களும் 
 
 இ  தூண்டுநகாைாக 
 
                                  முற்றும் 
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Additional Materials: Answer Paper 
  

 
 

ததர்வு எழுதுத ொர்க்கொன குறிப்புகள் 
 

1. இத்தேர்வில் இரண்டு பனுவல்களும் அவற்றைய ொட்டி நொன்கு வினொக்களும் 
யகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

2. யகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரு பனுவல்கறளயும் கருத்தூன்றிப் படித்து ,
அவற்றைய ொட்டி அறைந்ே வினொக்களுக்கு உன் ய ொந்ே நறையில் விறை எழுேவும் 
 

3. தேர்வொளர் கூறி தும் ,“START TEST” என்பறேக் கிளிக் ய ய்து தேர்றவத் 
யேொைங்கவும் .  

 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இவ்வினாத்தாள் 4 அச்சிடப்பட்ட பக்கங்களைக் ககாண்டுள்ைது. 

 



தன்னம்பிக்ககயும்- கர் மும் ! 
 
         ேன்னம்பிக்றகக்குை கர்வத்திற்கும் இறைத  உள்ள வித்தி ொ ம் நிறை  தபருக்குத் 
யேரிவதில்றை. இரண்டுக்கும் இறைத  நூலிறை வித்தி ொ ம் ேொன் இருப்பது தபொைத் 
தேொன்றினொலும் அறவ ேரும் விறளவுகளில் ைறைக்கும் ைடுவுக்கும் இறைத  உள்ள வித்தி ொ ம் 
இருக்கிைது. "என்னொல் முடியும்" என்று நிறனப்பது ேன்னம்பிக்றக. "என்னொல் ைட்டுதை முடியும்" 
என்று நிறனப்பது கர்வம். ேன்னம்பிக்றக எல்ைொ  ொேறனகளுக்கும் மூை கொரணைொக உள்ளது. 
கர்வம் எல்ைொ அழிவுக்கும் கொரணைொன விஷைொக உள்ளது.  
 
        இறே விளக்க உேொரணங்களுக்குப் பஞ் மில்றை என்ைொலும் இந்ே இரண்டுதை ஒதர 
நபரிைத்தில் எப்படி விறளவுகறள ஏற்படுத்தி இருக்கிைது என்பறேக் கொண தவண்டுயைன்ைொல் 
ஹிட்ைரின் வொழ்க்றகற ப் பொர்த்ேொல் தபொதும். அ ொேொரணைொன அறிவும், ேன்னம்பிக்றகயும் 
யகொண்ை ஹிட்ைர் நொட்டின் நிர்வொகத்றே ஏற்றுக் யகொள்ளும் முன் யெர்ைனியில் 
தவறையில்ைொத் திண்ைொட்ைம் கடுறை ொக இருந்ேது. நொட்டின் யபொருளொேொர நிறைறை மிக 
தைொ ைொக இருந்ேது. ஆனொல் ேன்னொல் நொட்றை நல்ை நிறைறைக்குக் யகொண்டு வர முடியும் 
என்ை நம்பிக்றக திைைொக அவரிைம் இருந்ேது. 1933ல் ஹிட்ைர் ேன் நொட்டு ைக்களிைம் 
"எனக்கு நொன்தக நொன்கு வருைங்கறளக் யகொடுங்கள்." என்று ய ொன்னபடி நொட்டின் 
ேறைவிதிற  ைொற்றிக் கொட்டினொர்.  
 
      எழுபது ைட் ம் தபர் தவறையில்ைொைல் ேவித்துக் யகொண்டிருந்ே நொட்டில் 
யேொழிற் ொறைகறளயும், வொணிப அபிவிருத்திற யும் ஏற்படுத்தி தவறையில்ைொத் 
திண்ைொட்ைத்றேப் தபொக்கினொர். நொட்டு ைக்களின் வொழ்க்றகத் ேரத்றே  உ ர்த்தினொர். 
எல்ைொம் அவரது ேன்னம்பிக்றக ய ய்து கொட்டி து. ஆனொல் அதே ேன்னம்பிக்றக கர்வைொக 
ைொை ஆரம்பித்ேவுைன் அழிவும் ஆரம்பித்ேது. ேன்றன மிஞ்  ஆளில்றை என்ை எண்ணம் 
வலுப்பை ஆரம்பித்ேவுைன் அவர் எடுத்ே முடிவுகள் அவரது நொட்றை ைட்டுைல்ைொைல் 
உைகத்திதைத  தபரழிவுகறள ஏற்படுத்தின. இரண்ைொம் உைகப் தபொரில் ஏற்பட்ை 
அழிவுகறள இன்னமும் கூை  ரி ொகக் கணிக்க முடி வில்றை என்று வரைொற்று வல்லுனர்கள் 
கூறுகிைொர்கள். 
 
தன்னம்பிக்கக ஏற்படுத்திய  ளர்ச்சிகயயும், கர் ம் ஏற்படுத்திய தபரழிக யும் ஒதர 
 னிதனின்  ொழ்க்ககயில் ஆதொரப்பூர்  ொக சரித்திரம் மசொல்கிறது. ஹிட்ைரின் 
வொழ்வில் ைட்டுைல்ை ஒவ்யவொரு ைனிேன் வொழ்க்றகயிலும் இந்ே இரண்டுதை இதே 
விறளவுகறளத  ஏற்படுத்ேக் கூடி றவ. அதுதவ இ ற்றகயின் நி தி. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
தன்னம்பிக்கக கர்  ொக  ொறினொல்? 
 
        வொழ்க்றகற  ஒளிை ைொக்கப் தபொவதும் அந்ே ேன்னம்பிக்றக ேொன். ஆனொல் அது 
கர்வம் என்ை விஷைொக ைொறி விைொைல் பொர்த்துக் யகொள்ளுங்கள். ேன்றன உ ர்வொக நிறனக்கும் 
அதே  ை ம் ைற்ைவர்கறளத் ேொழ்வொக நிறனக்கவும் ஆரம்பித்ேொல் கர்வம் நுறை  
ஆரம்பிக்கிைது என்று அர்த்ேம். ேன்  ொேறனகறளப் யபருறைப்படுத்தியும், ைற்ைவர் 
 ொேறனகறள சிறுறைப்படுத்தியும் நிறனப்பதும் கர்வதை. ேன் ேவறுகறள ேவறுகதள அல்ை 
என்று  ொதிப்பதும் கர்வத்தின் ஒரு குணதை. ைற்ைவர்களுறை  சிறு ேவறுகறளயும் சுட்டிக் 
கொட்டி ைகிழ்வதும் கர்வத்தின் ேன்றைத . ேனக்கு எதிரொன எறேயும்  கிக்க முடி ொேதும், 
ைற்ைவர்  ொேறனற  ரசிக்க முடி ொேதும் கர்வத்தின் ய  ல்கதள. 
 
         பைர் ய ய்யும் ஒரு ேவறு, கர்வத்றேயும் ேன்னம்பிக்றகற யும் தபொட்டுக் குைப்பிக் 
யகொள்வதுேொன். ேன்னம்பிக்றக தவறு, கர்வம் தவறு. ேன்னம்பிக்றக உங்கள் மீது நீங்கள் 
றவக்கும் ைரி ொறே. கர்வம் என்பது பிைறரத் ேொழ்ந்ேவரொய்க் கருதிக்யகொள்ளும் உங்களுறை  
ஆழ்ைன ஆர்வம். என்னொல் முடியும் என்பதும், என்னொல் ைட்டும்ேொன் முடியும் என்பதும் 
ேன்னம்பிக்றகக்கும், கர்வத்துக்குைொன ஓர் உேொரணைொகக் யகொள்ளைொம். 

        ேன்னம்பிக்றகற  உளவி ல் ரீதி ொன உந்துேல் என்று யகொண்ைொல், கர்வத்றே 
தைொ ைொன குணொதி  ம் எனைொம்.  கர்வம் ைனிேறன ேவறுகறள தநொக்கிச் ய லுத்தும் 
ைொலுமி ொகி விடுகிைது. கர்வம் ேவறுகறள ஏற்றுக் யகொள்ளும் ைனறேத் ேருவதில்றை. பழிற த் 
தூக்கி அடுத்ேவர் தேொளில் சுைத்தும் வழிற த  தேைச் ய ய்யும். கொரணம், கர்வத்தின் 
அஸ்திவொரத்தில் ஆணவம் உறைந்து கிைக்கும். 

       கர்வத்றேக் கைற்றி றவத்துவிட்டுச்  க ைனிேர்கதளொடு கைந்து வொழும் வொழ்க்றகத  
ஆனந்ேங்களின் இற ற  திற ய ங்கும் இற க்கும். அதுதவ ேனிறைகளின் கூட்றை 
உறைத்து இனிறைகளின் கூட்ைணிற  அறைக்கும். கர்வத்தின் கல்யவட்டுகறளத் ேொண்டி 
ேொழ்றையின் படிக்கட்டுகறள தநொக்கி  ப ணதை ைனிேகுைத்துக்கு அவசி ம். 

       ேொழ்றை நம்றைப் பற்றி  ஆைைொன அறிேலில் இருந்து புைப்படும். உண்றையில் நொன் 
 ொர்? எனது ைனம் ைனிேதந த்தின் ேொழ்வொரங்களில் ேொன் நைக்கிைேொ? பிைருக்குத் யேரி ொே 
பைவீனங்கள் எனக்கு என்யனன்ன இருக்கின்ைன? தகொபம், யபொைொறை, சு நைம், 
யவறுப்புணர்வு இப்படிப்பட்ை ஒவ்தவொர் புரிேலும் நைது ேொழ்றைற க் கூர்தீட்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 வினொக்கள் 
 
1   ேன்னம்பிக்றக ஏற்படுத்தி  வளர்ச்சிற யும், கர்வம் ஏற்படுத்தி  தபரழிறவயும் ஒதர   

  ைனிேனின் வொழ்க்றகயில் ஆேொரப்பூர்வைொக  ரித்திரம் ய ொல்கிைது. 
 
  எழுவொய்                          --------------- 
  7 ஆம் தவற்றுறை உருதபற்ை ய ொல்  ---------------- 

 
2   ஹிட்ைர் நொட்டின் நிர்வொகத்றே ஏற்றுக் யகொண்ைது ேன்னம்பிக்றக ொ? அல்ைது     

  கர்வைொ? ஆேொரத்துைன் விளக்குக. (பனுவல்-1)                            
                                                        (5 ைதிப்யபண்கள்) 
 

  3   ேன்னம்பிக்றகக்கும் கர்வத்திற்கும் உள்ள தவறுபொடுகளொக இரு பனுவல்களிலும்    
  எழுத்ேொளர் இருவரிறைத  நிைவும் கருத்து  தவறுபொடுகள்  ொறவ?                                                                                             

                                                                                                                   
                                                           (6 ைதிப்யபண்கள்) 
3   ேன்னம்பிக்றக-கர்வம் பற்றிக் கருத்துக்கள் இரு பனுவல்களிருந்தும் கொண     

  முடிகின்ைன.பனுவல் ஒன்றில் குறிப்பிைொே சிை கருத்துக்கள் பனுவல் இரண்டில்            
  கொணப்படுகின்ைன.அவற்றுள் இரண்டு பொேகைொன கருத்துகளுக்கு நிரந்ேரத் தீர்வு        
  கொண்க.                                              (15 ைதிப்யபண்கள்)                     

                                         
 

 
 

     

 
                                                                                                           



1 

 

 
 

                  RAFFLES INSTITUTION                    
                  2017 YEAR 6 PRELIMINARY EXAMINATION 
                           Higher 2 
  
 

 

தமிழ் ம ொழி, இலக்கியம்                                   9567/3 
தாள் 3                                 
   

TAMIL LANGUAGE AND LITERATURE                                                    14 Sep 2017                                                                                      
Paper 3                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             3 hours  

                                                                                         
  

 
 

ததர்வு எழுதுத ொர்க்கொன குறிப்புகள்  
 
           
 1 ஒவ்வ ாரு பிரிவின் வதாடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகளள நன்கு படித்துப் புரிந்து    
   வகாண்டு அ ற்றின்படி வினாக்களுக்கு விளடவெழுத வ ண்டும். 
 
 2  விளடகள்  அளனத்ளதயும்  வகாடுக்கப்பட்டுள்ள விடைப்புத்தகத்தில் எழுத   
    வ ண்டும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
        இவ்வினாத்தாள் 3 அச்சிடப்பட்ட பக்கங்களளக் வகாண்டுள்ளது 
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முக்கியக் குறிப்புகள் 
 
ம ொத்தம் நொன்கு வினொக்களுக்கு விடைமயழுத த ண்டும். ஒவ்ம ொரு 
பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வினொவிற்கு விடைமயழுத த ண்டும். ஒவ்ம ொரு 
வினொவிற்கும் 25  திப்மெண்கள்  ழங்கப்ெடும்.  
 
     
                    ‘அ’ பிரிவு  
 
நொ ல்  
         
Q1  அறக்கருத்துகளும் வபாதுவுளடளை சிந்தளனயுவை ஒரு ைனிதளை நல் ழியில்    
     இட்டுச் வெல்லும் கடி ாளங்கள் நிறுவுக.                     (25 ைதிப்வபண்கள்) 
       
Q2 “களை க ளைதான்” - கரித்துண்டு நா லில்  ரும் ஓவிெர் வைாகனின்    

      ாழ்க்ளகளெக் கருத்தில் வகாண்டு ஆைாய்க.                     (25 ைதிப்வபண்கள்)   

 

 

                     
                  ‘ஆ’ பிரிவு  
 
 
சிறுகடத 
 
 
Q3  எழுத்தாளன் உள்ளும் புறமும் பரிசுத்தமானவனாக இருக்கவவண்டும் - ‘ஓர்     
     ஆன்மாவின் திரை அகற்றப்படுகிறது’ என்னும் சிறுகரதயில் இக்கருத்ரதக்    
     கரதயாசிரியர் எவ்வாறு வவளிக்வகாணர்கிறார் என்பரத விளக்குக.  

(25 ைதிப்வபண்கள்)   
 
Q4  ‘தமிழுக்கு அமுவதன்று வபர்’ என்ற சிறுகளதமூைம் 21-ம் நூற்றாண்டு   
      பிற்பகுதியில் உைகவைாழிகளின் நிளைளைளெயும் அ ற்றுள் தமிழின் அழிவு  
      நிளைளெயும் கனக ைதா எவ் ாவறல்ைாம் கணித்துளைக்கிறார்? 
                                                        (25 ைதிப்வபண்கள்)   
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                       ‘இ’ பிரிவு 
 
 
 

நொைகம்  
                                                  
Q5  ‘சிங்கப்பூர் ைாப்பிள்ளள’, ‘காதல் என்ன விளை?’ ஆகிெ இைண்டு       

     நாடகங்களிலும் வபற்வறார்கள் திருைணம் என்ற உறள  எத்தளகெ  

     கண்வணாட்டத்தில் பார்க்கிறார்கள் என்பளத ஆைாய்க.   

                                                    (25 ைதிப்வபண்கள்)    

 
Q6  சிங்கப்பூர் ைாப்பிள்ளள என்ற நாடகத்தில் பென்படுத்தப்பட்டுள்ள உத்திகள்   
     ொள ? களதயின் கருப்வபாருள் களத  ளர்ச்சிக்குப் வபாருத்தைாக   
     அளைந்துள்ளதா?ஆைாய்க.                            (25 ைதிப்வபண்கள்) 
 
 
 

                      ‘ஈ’ பிரிவு                               
 

கவிடத 
 
Q7 (அ) ெங்க காைக்கவிளதகள் “ொதும் ஊவை ொ ரும் வகளிர்’ எனும்  ரிகள்        
         உைக ஒருளைப் பாட்ளட விளக்கு ளத வி ரிக்க.       (13 ைதிப்வபண்கள்) 
 
                                                 
   )ஆ(   உங்கள் பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள  திளைப்படப்பாடல்களில் ைனிதன் உன்னத   
          நிளைளெ அளடெ எத்தளகெ குணநைன்களளப் வபற்றிருக்க வ ண்டும் என்று 
          கண்ணதாென் கூறும் அறிவுளைகளள விரித்து எழுதுக. 
                                                         (12 ைதிப்வபண்கள்) 
 
Q8    ைாளை வநை இெற்ளகக் காட்சிளெ சிங்ளக முகிைனும், ஆ.பழனியும் தத்தம்     

       கவிளதகளில் அழகிெல் வநாக்வகாடு எடுத்திெம்பும் விதங்களள ஒப்பிட்டு வி ரிக்க.  

                                                          (25 ைதிப்வபண்கள்) 
                                             
 

                            முற்றும்                    
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குறிப்புகள் 

1 ஒவ்வ ொரு பிரிவின் வ ொடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகளளப் படித்து நன்கு 
புரிந்துவகொண்டு அ ன்படி வினொக்களுக்கு விளடவெழு  வ ண்டும். 

 

2 வ ர்வு எழு த் வ ொடங்கு  ற்கு முன்னர் விளடப் புத் கத்தின் முகப்பு 
அட்ளடயில் உம் வபெளையும் பதிவு எண்ளையும் வ ளி ொகவும் சரிெொகவும் 
எழு  வ ண்டும். 

 

3 பென்படுத் ப்பட்ட அல்லது பென்படுத் ப்படொ  எந் வ ொரு விளடப் 
புத் கத்ள யும் வ ர்வு நளடவபறும் இடத்திலிருந்து எடுத்துச் 
வசல்லக்கூடொது. 
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உயர்தரம் 2 

தமிழ் ம ொழி, இலக்கியம் 

பின்வரும்  தலைப்புகளில்  ஏததனும்  ஒன்றிலைப்பற்றி  ஏறத்தாழ 350 
ச ாற்களுக்குக் குலறயாமல் ஒரு கட்டுலை வலைக.     (35 மதிப்சபண்கள்) 

Q1பின்வரும் சூழலை லமயமாகக்சகாண்டு ஒரு கட்டுலை வலைக.  
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Q2  ‘இக்கொலப் வபற்வ ொர் இளளெர்களுக்கு அளவுக்கு மீறிெ சு ந்திைத்ள க் 
வகொடுக்கி ொர்கள்’ – வி ொதிக்க  

 

Q3  ஒருநொடு வேன்ளே அளடெ வ ண்டுவேன் ொல் ஒரு குடும்பம் எவ் ொறு  ன் 
பங்கிளன ஆற்  வ ண்டும் என்பது குறித்து கட்டுளை எழுதுக.   

 

 

Q4  ‘வாய்மையே வவல்லும்’- இக்கூற்று எக்காலத்திற்கும் வ ாருந்துைா?- ஆராய்க   

 

                              

முற்றும் 
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`அ பிரிவு` 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்         (5 ேதிப்வபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுரரப் பகுதியில் ககொடிட்ட இடங்கரை மிகப் மபொருத்த ொன 
ம ொற்கரைக் மகொண்டு நிரப்புக.   
 

ைன்னர் காலம் வதாடங்கி தற்காலம் வமர, நம் மூதாமதேர்கள் வகுத்துமவத்த 
உணவுப்  ழக்கம் சிறப் ானதாகும். உணவு, வவறும் உயிர்வாழத் யதமவப் டும்    
Q1 ___________ ைட்டுைல்லாைல், ஆயராக்கிேம் வகாடுக்கக்கூடிே அருைருந்தாகவும் 
இருக்க யவண்டும் என் து நம் முன்யனார் வகாள்மக.  ஆனால், இன்மறே உணவு 
வமககய ா, அப் டியே Q2____________ ைாறி, நம்மைத் தனிோக ைருந்துகம யும் 
சாப்பிட மவக்கின்றன. ஆரம்  காலங்களில் Q3_____________ கிமடக்கும்  ழங்கள், 
காய்கள், கிழங்குகள் ய ான்றவற்மற அப் டியே சாப்பிட்டார்கள். இதனால்தான் 
அக்கால ைக்கள் யநாய், வநாடியின்றி ஆயராக்கிேைாக வாழ்ந்தார்கள். 

பின்னர் உணவு முமறகளில்  ல Q4___________ உருவாகின. விதவிதைான உணவு 
வமககள் வழக்கத்திற்கு வந்தன. இருந்தாலும் இேற்மக முமறயிலான உணவுப் 
 ழக்கங்களும் வதாடர்ந்தன. ஆனால், இன்மறக்கு அப் டி ஆயராக்கிேைாக 
வாழ்கியறாைா என்ற Q5___________ எழுகிறது. அக்கால உணவு முமற, சமைக்கும் 
முமற,  ரிைாறும் முமற என அமனத்திலும் ஆயராக்கிேத்மத முன்னிறுத்தியே 
வகுக்கப் ட்டன. ைாறாக, இப்ய ாது உணவின் ருசிக்குத்தான் அதிக முக்கிேத்துவம் 
வழங்கப் டுகிறது.  

 

`ஆ பிரிவு` 

சுயவிரடக் கருத்தறிதல்   (1)               (30 ேதிப்வபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுரரப் பகுதிரயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கொணும் 
வினொக்களுக்கு உன் ம ொந்த நரடயில் விரட தருக. 

எது இலக்கிேம் என்ற யகள்விக்கு விமடேளிக்க முன் வருயவாரில் சிலர் சில புதிே 
கருத்துக்கம  வவளியிடுகின்றனர். நாம் இதுவமரயிலும் இலக்கிேம் என்று 
 ாராட்டிப்  டித்துவந்த சில நூல்கள் இலக்கிேம் என்றால் இப் டித்தான் 
இருக்கயவண்டும் என்று எண்ணிவந்த ஒரு வ ாதுவான கருத்துக்கு, ைாறான 
கருத்துக்கம யும் வவளியிடுகின்றன. இலக்கிேத்மதப்  ற்றி இத்தமகே ஐேங்களும் 
யகள்விகளும் பிறந்திருப் து மிகவும்  ாராட்டத்தக்கது. இது இலக்கிேம் 
வ ர்வதற்கு வழிகாட்டுவதாகும். கண்மூடித்தனைாக ஒன்மறப் பின் ற்றிச் 
வசல்லும்ய ாது சிந்தமனக்கு வழியில்மல; உண்மைமே நிமனத்தும்  ார்க்க 
இடமில்மல. எந்த இடத்தில் சந்யதகமும், யகள்விகளும் பிறக்கின்றனயவா அந்த 
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இடத்தில்தான் அறிவும் ஆராய்ச்சியும் வ ரும். எனயவ,  தமிழ் இலக்கிேம் இனித் 
யதங்கித் தமடப் ட்டு நின்று விடாது; வ ர்ந்து வசல்லும்; பிற நாட்டார் வணக்கம் 
வசய்யும் வமகயியல, ய ாற்றும் வமகயியல இனி வ ர்ச்சிேமடயும் என் தில் ஐேம் 
இல்மல. 

ஒவ்வவாருவருக்கும் தாம் எண்ணுவமதப்  ற்றி வவளியிடும் கருத்துரிமை உண்டு. 
இத்தமகே கருத்துரிமைக்கு ைதிப்புக்வகாடுத்து, அக்கருத்மத ஆராே யவண்டும். 
பிறருமடே கருத்மத ைதிக்காதவர்கள் அலட்சிேம்  ண்ணுகிறவர்கள் அறிவியல 
வ ர்ச்சிேமடே முடிோது; “இவர் என்ன வசால்வது? நாம் என்ன யகட் து” என்று 
நிமனப் து அகங்காரத்தின் உச்சநிமலோகும். இப் டி நிமனப் து தமிழர் 
 ண் ாட்டுக்யக முரண் ட்டதாகும். “எந்தப்வ ாரும ப்  ற்றி ோர் ோர் என்ன 
வசான்னாலும் அவற்மறக் காது வகாடுத்துக் யகட்க யவண்டும்; வசால்லுயவார் ோர் 
என் மதப் ற்றி நிமனக்கயவ கூடாது; வசால்லும் வ ாரும ப் ற்றியே நிமனக்க 
யவண்டும்; அச்வசால்லில் உண்மையிருக்கிறதா என்று ஆராே யவண்டும். 
உண்மையிருந்தால் வகாள்  யவண்டும்; உண்மையின்யறல் தள்ளி விடயவண்டும்; 
இதுயவ அறிவுமடமையின் வசேலாகும்” என்று வள்ளுவர் வசால்லியிருக்கின்றார். 

இன்று எல்லா நூல்கம யும் இலக்கிேம் என்று வகாள்ளுவதில்மல. உள் த்திற்கு 
இன் ம்  ாய்ச்சும் கற் மன நிமறந்த நூல்கம   இலக்கிேம் என்று 
வகாள்கின்யறாம்.  டிக்கப்  டிக்க நைது வநஞ்சத்மதக் கவரும் நமடயும் 
உள் த்தியல துன் த்மதயோ, ைகிழ்ச்சிமேயோ உண்டாக்கும் கருத்து வ மும் 
வகாண்டு நம்மை உணர்ச்சி வசைாக்கும் தன்மையுமடே நூல்கம யும் இலக்கிேம் 
எனலாம். யைலும் நம்மைச் சிந்திக்கத் தூண்டும் சிறந்த வைாழி,   மீண்டும் 
 டிக்கயவண்டும் என்னும் எண்ணத்மத எழுப்பும் இேல்பு ஆகிேனவும் சிறந்த 
நூலிற்கான இேல் ாகும்.   அத்துடன்  ல அரிே வசய்திகம  நாம் அறிந்து 
இன்புறச் வசய்யும்  ண்பு நலம் அமைந்த நூல்கம யும்  சிறந்த இலக்கிேம் என்று 
நாம் முடிவு வசய்ேலாம்.   

நைது முன்யனார்கள் வ ரும் ாலும் இலக்கிேங்கம ப்  ாடல்க ாக எழுதி 
வந்ததற்கு ைக்கள் ைனமதக் கவரும் வாசகங்களியல இலக்கிேங்கள் 
அமைேயவண்டும் என் தும் ஒரு காரணைாகும். வசய்யுளியல இனிே ஓமச உண்டு; 
 ண்யணாடு  ாடலாம். இனிே வசய்யுட்கம ப்   டிக்கும்ய ாயத, அல்லது 
 ாடும்ய ாயத அல்லது பிறர்  ாடுவமதக் யகட்கும்ய ாயத நம் உள் த்தில் ஒட்டிக் 
வகாள்ளும். முன்யனார்களின் உமரநமடயில்கூடச் வசய்யுள் வாமட வீசுவமதக் 
காணலாம். ஆதலால் இலக்கிேத்திற்கு அதன் எழுத்து அமைப்பு, வசன அமைப்பு 
இனிேநமட இன்றிேமைோததது என் தில் ஐேமில்மல. இலக்கிேங்கம ப் 
 யின்றவர்கள் ரசிகர்க ாக வாழலாம்; பிறருக்கு நல்ல அறங்கம  
எடுத்துமரப் வர்க ாக இருக்கலாம்; இேற்மகயின் இன் ங்கம ச் 
சுமவப் வர்க ாகவும், சுமவக்கச் வசய் வர்க ாகவும் இருக்கலாம்; 
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சுருக்கைாகச் வசால்ல யவண்டுைானால், அறம், வ ாருள், இன் ம், என்ற இந்த 
மூன்று தமலப்பின்கீழ் ைனித வாழ்மவப்  ற்றிே எல்லா விஷேங்கம யும், ைனித 
வாழ்விற்குத் யதமவோன எல்லா விஷேங்கம யும் விரிவாகக் கூறிவிட முடியும். 
ஆதலால்தான் அறம், வ ாருள், இன் ங்கம ப் ற்றிக் கூறுவயத வசய்யுள் என்று 
கூறினர்; அச்வசய்யுட்களின் வதாகுப்ய  இலக்கிேவைன்றும்  நூவலன்றும் 
வகாண்டனர். இதுதான் இன்று நாம் விரும்பும் இலக்கிேம்  ற்றி முன்யனார்கள் 
வகாண்டிருந்த முடிவாகும்.  

வினாக்கள் 

Q6 இலக்கிேங்கள் இனி வ ர்ச்சிேமடயும் என்று ஆசிரிேர் நம்பிக்மக 
வகாள்வயதன்?  6 ைதிப்வ ண்கள் 

Q7 கருத்துரிமைக்கு எதிரானவர்க ால் எத்தமகே  ாதகங்கள் விம யும்? 

              6 ைதிப்வ ண்கள் 

Q8 ஒரு இலக்கிேத்மதச் ‘சிறந்த இலக்கிேைல்ல’ என்று எப்ய ாது முடிவுகட்டலாம்? 

              6 ைதிப்வ ண்கள் 

Q9 இலக்கிேத்தின் வவற்றிக்குச் வசய்யுள் நமட எவ்வாறு உதவிேது? 

              6 ைதிப்வ ண்கள் 

 

Q10 வசாற்வ ாருள்                          (6 ைதிப்வ ண்கள்) 

 
பின்வரும் வசாற்கள் யைற்கண்ட கட்டுமரப்  குதியில் இடம்வ ற்றுள் ன.   
அவற்றின் வ ாரும  எழுதுக. 
 

அ யதங்கி 

ஆ உச்சநிமலோகும் 

இ வதாகுப்ய  

முற்றும் 
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`அ பிரிவு` 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்         Answers  

ைன்னர் காலம் வதாடங்கி தற்காலம் வமர, நம் மூதாமதேர்கள் வகுத்துமவத்த 
உணவுப்  ழக்கம் சிறப் ானதாகும். உணவு, வவறும் உயிர்வாழத் யதமவப் டும்    
Q1 வ ாருள் ைட்டுைல்லாைல், ஆயராக்கிேம் வகாடுக்கக்கூடிே அருைருந்தாகவும் 
இருக்க யவண்டும் என் து நம் முன்யனார் வகாள்மக.  ஆனால், இன்மறே உணவு 
வமககய ா, அப் டியே Q2 தமலகீழாக ைாறி, நம்மைத் தனிோக ைருந்துகம யும் 
சாப்பிட மவக்கின்றன. ஆரம்  காலங்களில் Q3 காட்டில்  கிமடக்கும்  ழங்கள், 
காய்கள், கிழங்குகள் ய ான்றவற்மற அப் டியே சாப்பிட்டார்கள். இதனால்தான் 
அக்கால ைக்கள் யநாய், வநாடியின்றி ஆயராக்கிேைாக வாழ்ந்தார்கள். 

பின்னர் உணவு முமறகளில்  ல Q4 ைாறுதல்கள் உருவாகின. விதவிதைான உணவு 
வமககள் வழக்கத்திற்கு வந்தன. இருந்தாலும் இேற்மக முமறயிலான உணவுப் 
 ழக்கங்களும் வதாடர்ந்தன. ஆனால், இன்மறக்கு அப் டி ஆயராக்கிேைாக 
வாழ்கியறாைா என்ற Q5 யகள்வி  எழுகிறது. அக்கால உணவு முமற, சமைக்கும் 
முமற,  ரிைாறும் முமற என அமனத்திலும் ஆயராக்கிேத்மத முன்னிறுத்தியே 
வகுக்கப் ட்டன. ைாறாக, இப்ய ாது உணவின் ருசிக்குத்தான் அதிக முக்கிேத்துவம் 
வழங்கப் டுகிறது.  

 

வினாக்கள் 

Q6 இலக்கிேங்கள் இனி வ ர்ச்சிேமடயும் என்று ஆசிரிேர் நம்பிக்மக 
வகாள்வயதன்?   

கண்மூடித்தனைாக ஒரு கருத்மதப்  பின் ற்றினால்  சிந்தமனக்கு வழி கிட்டாது. 
அதில் உண்மை நிமலமே  நிமனத்துப்  ார்க்கவும் இடமிருக்காது. ஆனால்  
சந்யதகமும், யகள்விகளும் அவ்விலக்கிேத்தின் ால் பிறக்குைானால்  அந்த 
இடத்தில்தான் அறிவும் ஆராய்ச்சியும் வ ரும். எனயவ,  தமிழ் இலக்கிேம் இனி 
வ ர்ந்து வசல்லும் என ஆசிரிேர் நம்பிக்மகத் வதரிவிக்கிறார்.  

Q7 கருத்துரிமைக்கு எதிரானவர்க ால் எத்தமகே  ாதகங்கள் விம யும்? 

பிறருமடே கருத்மத ைதிக்காதவர்கள் அலட்சிேம் வசய்கிறவர்க ால் அறிவில் வ ர 
முடிோது. பிறர் வசால்லி நாம் யகட் தா என்ற ைனப்ய ாக்கு அகங்காரைானதாகும். 
யைலும் இவ்வாறு  நிமனப் து தமிழர்  ண் ாட்டுக்கு  முரண் ட்டதாகவும் 
கருதப் டுகிறது. இவ்வாறு கருத்துரிமைக்கு எதிரானவர்க ால்  ாதகங்கள் 
விம யும்.  

Q8 ஒரு இலக்கிேத்மதச் ‘சிறந்த இலக்கிேைல்ல’ என்று எப்ய ாது முடிவுகட்டலாம்? 
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உள் த்திற்கு இன் ம்  ேக்காத நூல்கம யும் நல்ல நமடயோ உணர்ச்சியோ 
சிறந்த கருத்து வ யைா இல்லாத நூல்கம யும் சிறந்த இலக்கிேம் என்று ஏற்க 
முடிோது.  யைலும் நம்மைச் சிந்திக்கத் தூண்டும் சிறந்த வைாழி.    மீண்டும் 
 டிக்கத் தூண்டும் என்னத்மத ஏற் டுத்தாத நூல்களும் சிறந்த இலக்கிேைல்ல. 
அத்துடன்  ல அரிே வசய்திகம த் தந்து நம்மை இன்புறச்வசய்யும் ஆற்றல் 
இல்லாத நூல்களும் சிறந்த நூல் அல்ல என்று நாம் முடிவு கட்டலாம்.  

Q9 இலக்கிேத்தின் வவற்றிக்குச் வசய்யுள் நமட எவ்வாறு உதவிேது? 

ைனமதக் கவரும் வாசகங்களியல இலக்கிேங்கள் அமைே யவண்டும் என் தனால் 
வசய்யுள் நமடயில் எழுதினர்.  வசய்யுளின் இனிே ஓமச  ாடுவதற்கும் ஏற்றது. 
அதனால் எளிதில் நம் ைனதில்  தியும் தன்மை வாய்ந்தது.  ஆதலால் 
இலக்கிேத்திற்கு  எழுத்து அமைப்பு, வசன அமைப்பு இனிேநமட 
இன்றிேமைோததது. அதமனத் தர வல்லது வசய்யுள் நமட. அவ்வமகயில் 
இலக்கிேத்தின் வவற்றிக்கு வசய்யுள் நமட உதவிேது.  

 

Q10 வசாற்வ ாருள்                          (6 ைதிப்வ ண்கள்) 

 
பின்வரும் வசாற்கள் யைற்கண்ட கட்டுமரப்  குதியில் இடம்வ ற்றுள் ன.   
அவற்றின் வ ாரும  எழுதுக. 
 

அ யதங்கி-  உமறந்து /   

ஆ உச்சநிமலோகும்- எல்மலோகும் / வரம் ாகும் 

இ வதாகுப்ய  – கூட்யட / இமணப்ய   

முற்றும் 
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குறிப்புகள் 

1 ஒவ்வ ொரு பிரிவின் வ ொடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகளளப் படித்து நன்கு 
புரிந்துவகொண்டு அ ன்படி வினொக்களுக்கு விளடவெழு  வ ண்டும். 

 

2 வ ர்வு எழு த் வ ொடங்கு  ற்கு முன்னர் விளடப் புத் கத்தின் முகப்பு 
அட்ளடயில் உம் வபெளையும் பதிவு எண்ளையும் வ ளி ொகவும் சரிெொகவும் 
எழு  வ ண்டும். 

 

3 பென்படுத் ப்பட்ட அல்லது பென்படுத் ப்படொ  எந் வ ொரு விளடப் 
புத் கத்ள யும் வ ர்வு நளடவபறும் இடத்திலிருந்து எடுத்துச் 
வசல்லக்கூடொது. 
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சுயவிடைக் கருத்தறிதல்  

பின்வரும் இரு பனுவல்கடையும் கருத்தூன்றிப் படித்து அவற்றின் அடியில் 
காணும் வினாக்களுக்கு உன் ச ாந்த நடையில் விடை எழுதுக. 

பனுவல் ஒன்று          எது நகைச்சுகை? 

ைாழ்க்கையின் துன்பங்ைளிலிருந்து தற்ைாலிைமாைைாைது விடுதகையளிக்கும் நபகை 
அகைைருக்கும் பிடிக்கும். நாம் அகைைரும் ைாழ்நாள் முழுதும் ஏததா ஒரு 
ைகையில் துன்பத்தால் துைண்டு தபாகிறைர்ைளாைதை இருக்கிதறாம். நாள்ததாறும் 
ஏததனும் ஒரு த ாதகைதயா அல்ைது ைைகைதயா ஒவ்வைாரு மனிதனுக்குதம 
ஏற்படுகிறது. அதைால் ஏற்படும் மை அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சி 
உணர்கை அகைய ஒவ்வைாருைருதம விரும்புகின்றைர். இம்மகிழ்ச்சிகய எப்தபாது 
தைண்டுமாைாலும் எளிதாைத் தைக்கூடிய ஒரு அம் ம் என்ைவைன்றால், நகைச்சுகை 
உணர்வு. இந்த நகைச்சுகை உணர்வுள்ள மனிதர் அகைைைாலும் விரும்பப்படும் 
ஒருைைாைார்.  

எப்தபாதும் தன்கை அதிஷ்ைம் இல்ைாதைைாைதை நிகைத்துக்வைாண்டு, தான் 
உள்ளிட்ை எல்தைாகையும் குகறகூறிக் வைாண்டிருக்கும் மனிதர்ைகள யாரும் 
விரும்புைதில்கை. நகைச்சுகை உணர்வு என்றால் என்ை என்பகதப் பற்றி ஒரு 
வதளிைாை புரிதல் இருப்பது முக்கியம். பிறகை தைலியும், கிண்ைலும் வ ய்ைது 
நகைச்சுகையல்ை. அவதல்ைாம் திகைப்பைங்ைளுக்குத்தான் ஒத்துைரும். நிஜ 
ைாழ்வில் நகைச்சுகை என்பது நமது எதிரிகயக்கூை நண்பைாை மாற்றுைதாய் 
இருக்ை தைண்டும். பிறகை ஏளைம் வ ய்ைதற்கும், நகைச்சுகை உணர்வுக்கும் 
தைறுபாடு குகறைாை இருப்பதுதபால் ததான்றும். ஆைாலும் அந்த வித்தியா த்கதப் 
புரிந்துவைாள்ைது முக்கியம். இகத மட்டும் நாம் அறிந்துவைாண்டுவிட்ைால், மிைவும் 
வைற்றிைைமாை மனிதைாை இருப்தபாம். நகைச்சுகை என்பது அடுத்தைகைக் 
ைாயப்படுத்துமளவுக்கு கிண்ைல் வ ய்ைது என்பது சிைருகைய எண்ணம்! அது குரூை 
நகைச்சுகை. நகைச்சுகையில் தைலி வ ய்யப்படும் அந்த நபரும் இகணந்து 
சிரிப்பதத முழுகமயாை நகைச்சுகையாகும். அத்தகைய நகைச்சுகைகயத்தான் 
ஆதைாக்கியமாை நகைச்சுகை என்று உைைம் தபாற்றும். 
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பனுைல் இைண்டு     நகைச்சுகையின் பயன்ைள் 

அக்பர்  நகைச்சுகை உணர்வுவைாண்ை பீர்பாகை தைது அகமச் ர்ைளில் ஒருைைாை 
ஆக்கிக் வைாண்ைார். மிைப்வபரிய தபைைக  பைவித வநருக்ைடிைளுக்கு மத்தியில் 
ஆண்ை அக்பருக்கு, பீர்பால் தபான்றைர்ைளின் நகைச்சுகை உணர்வு 
 ந்ததாஷத்கதயும், நிம்மதிகயயும் அளித்தது. இது நகைச்சுகையின் 
முக்கியத்துைத்கத நமக்கு உணர்த்துகிறது.  

ஒருதைகையில் ஈடுபட்டிருக்கும்தபாது அதில் தீவிைமாை  இருக்ை தைண்டும் என்று 
பைரும் வபாதுைாை அறிவுகை வ ால்ைகத நாம் தைட்டிருப்தபாம். அப்படிவயன்றால், 
முைத்கத இறுக்ைமாை கைத்துக்வைாண்டு, பிறரிைம்கூை எகதயும் தப ாமலிருப்பது,  
நமது தைகைகயப்பற்றி மட்டுதம தபசுைது என்று அர்த்தமல்ை.  

நமது  நகைச்சுகை உணர்ைாைது, மற்றைர்ைகள  ந்ததாஷப்படுத்த மட்டுமல்ை. 
எப்தபாதும் தன்ைம்பிக்கையாை இருப்பதற்கும், சுய ைைகையிலிருந்து விடுபைவும், 
ைஷ்ைங்ைகள மறக்ைவும், ைைகைகயப் தபாக்ைவும் நகைச்சுகை உணர்வு 
துகணபுரியும். நாம்  தமகைதயறிப் தபசும் நகைச்சுகையாளைாை இருக்ை 
தைண்டியதில்கை. நம்கமயும், நம்கமச் சுற்றியுள்ள சிை நபர்ைகளயும் 
 ந்ததாஷப்படுத்திைாதை தபாதும். ைாழ்க்கை என்றும் இனிக்கும். இன்கறக்கு 
உைகில் ஆட்டிப் பகைக்கும் சிக்ைல் மை அழுத்தம். அதற்ைாை ைாைணம் 
உைைமயமாதைாைவும் இருக்ைைாம், அல்ைது தைறு பை ைாைணங்ைளாைவும் 
இருக்ைைாம். ைாைணம் முக்கியமில்கை. ஆைால் மை அழுத்தம் மட்டும்         
ைந்துவிட்ைால் ைாழ்க்கை அததாைதிதான். உைலும் உள்ளமும் ைலுவிழக்கும்.  
அத்தகைய மை அழுத்தம் ைைாமல் தடுக்கும் ைல்ைகம நகைச்சுகை உணர்வுக்கு 
மிகுதியாைதை உண்டு. நமது தைாபத்கததயா, நம் மீது தைவறாரு நபருக்கு 
இருக்கும் தைாபத்கததயா அழிக்ை நகைச்சுகை உணர்கைப்தபாை சிறந்த ஒரு 
ஆயுதம் இருக்ைதை முடியாது.  ைண்ைனில் நைத்தப்பட்ை ஒரு ஆய்வில் “நன்கு 
சிரித்து ைாழும் மனிதர்ைளின் மூகள சுறுசுறுப்பாைவும், ைற்றுக் வைாள்ளும் 
தன்கமயிலும் இருக்கும்.” என்பது வதரியைந்தது. அது நகைச்சுகைகயக் 
தைட்பதாதைா, படிப்பதாதைா, பார்ப்பதாதைா எந்த ஒரு ைகையிலும் இருக்ைைாம். 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

வினாக்கள்  

Q11 வைாடுக்ைப்பட்டுள்ள இைக்ைணக் குறிப்புைளுக்கு ஏற்ப ைாக்கியத்திலிருந்து 
வ ாற்ைகளத் ததர்ந்வதடுத்து எழுதுை. ( பனுைல் ஒன்று)  4 மதிப்வபண்ைள் 

“நாம் அகைைரும் ைாழ்நாள் முழுதும் ஏததா ஒரு ைகையில் துன்பத்தால் துைண்டு 
தபாகிறைர்ைளாைதை இருக்கிதறாம்” 

அ விளனத்வ ொளக 

ஆ மூன்றொம் வ ற்றுளை உருவபற்ற வசொல் 

 

Q12  நல்ல நளகச்சுள  என்பது எப்படிப்பட்ட ொக இருக்க வ ண்டும்?                        
(பனு ல் ஒன்று)  5 ைதிப்வபண்கள்        

 

Q13 பனு ல் ஒன்றும் இைண்டும்  லியுறுத்தும் வபொது ொன அம்சங்கள் ெொள ?                     
6 ைதிப்வபண்கள் 

 

Q14 நளகச்சுள  உைர் ொல் ஏற்படும் நன்ளைகளளப்பற்றி பனு ல் இைண்டில் 
கூறப்பட்டுள்ள கருத்துகளளப்பற்றிெ உன் விைர்சனத்ள  140 வசொற்களில் எழுதுக.      
15 ைதிப்வபண்கள்  

           

 

 

(முற்றும்) 
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விகைைள் 

11 - அ விகைத்வதாகை – ைாழ்நாள் 

   ஆ மூன்றாம் தைற்றுகம உருதபற்ற வ ால்- துன்பத்தால்  

 

Q12 நல்ை நகைச்சுகை என்பது எப்படிப்பட்ைதாை இருக்ை தைண்டும்?   

நல்ை நகைச்சுகை என்பது மை அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சி உணர்கைத் 
தை ைல்ைதாை இருக்ை தைண்டும். பிறகை தைலியும், கிண்ைலும் வ ய்ைது நல்ை 
நகைச்சுகையல்ை. நகைச்சுகை என்பது நமது எதிரிகயக்கூை நண்பைாை 
மாற்றுைதாை இருக்ை தைண்டும். அடுத்தைகைக் ைாயப்படுத்துமளவுக்கு கிண்ைல் 
தைலி வ ய்ைது என்பது நகைச்சுகை அல்ை. நகைச்சுகையில் தைலி வ ய்யப்படும் 
அந்த நபரும் இகணந்து சிரிப்பதத முழுகமயாை நகைச்சுகையாகும். அத்தகைய 
நகைச்சுகைகயத்தான் நல்ை நகைச்சுகை என்று ைருத முடியும். 

Q13 பனு ல் ஒன்றும் இைண்டும்  லியுறுத்தும் வபொது ொன அம்சங்கள் ெொள ?    

 இைண்டு பனுைல்ைளும் நகைச்சுகை மை அழுத்தத்கதக் குகறக்கின்றது எைக் 
கூறுகின்றை. தமலும், நகைச்சுகை உணர்வு நமக்கு மட்டுமின்றி, நம்கமச் 
சுற்றியுள்ளைர்ைளுக்கும் இன்பத்கதத் தருகின்றது என்பகத இரு பனுைல்ைளும் 
கூறுகின்றை. பனுைல் ஒன்றில் நல்ை நகைச்சுகை, குறிப்பாைப் பிறருக்கு எவ்ைாறு 
மகிழ்வூட்டும் ைகையில்  அகமந்திருக்ை தைண்டும் என்பகத விளக்குகிறது. 
நகைச்சுகைப் பிறரின் மைகதக் ைாயப்படுத்தாமல், அகைைரும் த ர்ந்து சிரிக்ை 
கைக்கும் தன்கம ைாய்ந்ததாை இருக்ை தைண்டும் எைவும் கூறுகின்றது. பனுைல் 
இைண்டிதைா, நகைச்சுகை நம்கமச்  ற்றியுள்ளைர்ைகளச்  ந்ததாஷப்படுத்துைததாடு, 
நம்கமயும் மகிழ கைக்கிறது எைச் வ ால்கிறது.   ஆை இைண்டு பனுைல்ைளுதம 
மனிதர்ைளுக்கு நகைச்சுகை உணர்வு  பயைளிக்கிறது  என்பகததய வபாது 
அம் மாை ைலியுறுத்துகின்றை.  

Q14 நகைச்சுகை உணர்ைால் ஏற்படும் நன்கமைகளப்பற்றி பனுைல் இைண்டில் 
கூறப்பட்டுள்ள ைருத்துைகளப்பற்றிய உன் விமர் ைத்கத 140 வ ாற்ைளில் எழுதுை.      
15 மதிப்வபண்ைள்   

மாணைர் தைாணத்தில் விகை 
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ST. ANDREW'S JUNIOR COLLEGE  

Preliminary Examination   2017 

Tamil Language and Literature 

3 HOURS 

PAPER 3   9567/3 

12 Sep 2017 

 

குறிப்புகள் 

1 ஒவ்வ ொரு பிரிவின் வ ொடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகளளப் படித்து நன்கு 
புரிந்துவகொண்டு அ ன்படி வினொக்களுக்கு விளடவெழு  வ ண்டும். 

 

2 வ ர்வு எழு த் வ ொடங்கு  ற்கு முன்னர் விளடப் புத் கத்தின் முகப்பு 
அட்ளடயில் உம் வபெளையும் பதிவு எண்ளையும் வ ளி ொகவும் சரிெொகவும் 
எழு  வ ண்டும். 

 

3 பென்படுத் ப்பட்ட அல்லது பென்படுத் ப்படொ  எந் வ ொரு விளடப் 
புத் கத்ள யும் வ ர்வு நளடவபறும் இடத்திலிருந்து எடுத்துச் 
வசல்லக்கூடொது. 
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முக்கியக் குறிப்புகள் 

ம ொத்தம் நொன்கு வினொக்களுக்கு விடைமயழுத வேண்டும்.  ஒவ்மேொரு 
பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வினொவிற்கு விடைமயழுத வேண்டும். ஒவ்மேொரு 
வினொவிற்கும் 25  திப்மெண்கள் ேழங்கப்ெடும்.   

 

 

     ‘அ’ பிரிவு 

நொேல் 

Q1“உணர்ச்சி வடிவமாக இருப்பான் அந்த ஆள். இல்லாவிட்டால் கலல வராது. 
அவனுலடய புலன்களும் அவற்றின் பாற்பட்ட மனமும் சமவளர்ச்சி பபற்றிருக்கவவ 
முடியாது. பெருங்கிப்பார் பதரியும்”-  வபராசிரியரின் இக்கூற்லைக் பகாண்டு அவர் 
மனிதர்கலளச் சரியாக எலடவபாடுகிைவர் என்று பசால்லலாமா? ஆராய்க.          
(25 மதிப்வபண்கள்)   

 

Q2 ‘இல்லைவம ெல்லைம்’ என்ை கருத்லத வலியுறுத்தவவ கரித்துண்டு என்னும் 
ொவலல ஆசிரியர் மு வ பலடத்திருக்கிைார் – இக்கருத்லத நீ ஏற்றுக்பகாள்வாயா?       
(25 மதிப்வபண்கள்)    

‘ஆ’ பிரிவு 

சிறுகடத 

Q3 “சரியொக ஒரு ேருஷத்தில்  டனவி,  கள், ெணம் எல்லொம்..... 
அதுவேறுகடத”- A126629001 சிறுகடதயில் இைம்மெற்ற வ ற்கண்ை கூற்றிடன 
அடிப்ெடையொகக் மகொண்டு, பிறன் மெொருளுக்கு ஆடசப்ெட்ைொல் எத்தடகய 
நிடலடய அடைய வநரும் என்ெடத ஆரொய்க.                            
(25 மதிப்வபண்கள்)     
 

Q4 ‘ மிழுக்கு அமுவ ன்று வபர்’ என்னும் சிறுகள யின்  ொயிலொக அ ன் ஆசிரிெர் 
கனகல ொ நம்மிளடவெ எத் ளகெ விழிப்புைர்ள  ஏற்படுத்  முெல்கிறொர்?  
அ ளன உைர்த்  அ ர் ளகெொளும் உத்திமுளறகள் ெொள ?                  
(25 மதிப்வபண்கள்)   
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‘இ’ பிரிவு 

நொைகம் 

Q5  தலலமுலைகள் மாறும்வபாது ொம் பின்பற்றும் பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்படும் 
மாறுதல்கலள  ‘காதல் என்ன விலல’ என்ை ொடகம் எவ்வாறு படம் 
பிடித்துக்காட்டுகிைது என்பலத ஆராய்வதுடன்  அது பற்றிய உன் கருத்துகலளயும் 
எழுதுக. (25 மதிப்வபண்கள்) 
                          
Q6 “நீங்க  ட்டும்தொனொ? நொனும்தொன்? இத்தடன ேயசுேடரக்கும் அங்வக 
சம்ெொதிச்சு இங்வக உள்ள என் குடும்ெத்துக்கு அனுப்பிக்கிட்டிருந்வதன்! 
இதுக்கு வ வலயும் உடழக்க முடியொதுங்கிற நிடலட யிவல குடும்ெத்வதொடு 
நிரந்தர ொ இருந்திைலொம்னு ேந்வதன். ேந்தேடன ஏன் ேந்தொர்னு 
வகட்கிறொங்க” 
-வ ற்கண்ை உடரயொைல் நடைமெற்ற சூழடல விளக்குேதுைன் இதன் 
ேொயிலொக நொைக ஆசிரியர் திரு வச மே சண்முகம் சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் 
சமுதொயத்திற்கு கூற விடழயும் கருத்துகடளயும் மதளிேொக்குக.   
(25 மதிப்வபண்கள்) 

‘ஈ’ பிரிவு 

கவிடத 

Q7 அ.  ‘தொய்ட யின் கொத்திருப்பு’ என்னும் கவிடத இன்டறய சமூக 
நைப்டெவய சுட்டிக்கொட்டுகிறது என்று கூறலொ ொ? விளக்குக               
(13 மதிப்வபண்கள்)   
                                            
ஆ.  மனி ன் வ ய் நிளலக்கு உெர் து எப்படி சொத்திெமொகிறது- கண்ை ொசனின் 
பொடல் ழி விளக்குக  (12 மதிப்வபண்கள்)  
 
Q8  உன் பாடப்பகுதியில் இடம்பபற்றுள்ள சங்கப் பாடல்களின் வழி தமிழர்களின் 
வாழ்வியல் பெறிகள் எவ்வாறு புலப்படுகின்ைன என்பலத விளக்குவதுடன் 
அந்பெறிகள் இன்ைளவும் பபாருந்தக்கூடியதா என்பலத ஆராய்க                
(25 மதிப்பபண்கள்)  
 
                          முற்றும் 
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JC2 PRELIMINARY EXAMINATION 2017 

  

 உயர்தரம் 2 தமிழ்ம ொழி, இலக்கியம்                   தொள் 1 (பகுதி 1A) 

 H2 TAMIL LANGUAGE AND LITERATURE                  12TH SEPT 2017 

 9567/1                                                  2 Hours 15 Mins 

 Paper 1 (Part 1A)                   (For Part 1 and 2) 

 

தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள்  

1.இவ்வினொத்தொளின் பகுதி 1A,1B ஆகியவை தனித்தனியொக அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 

2.பகுதி 1A, 1B ஆகிய ற்றிற்குரிய விடடகள் அடனத்டேயும் ஒதே விடடப்புத்ேகத்தில் 
எழுே த ண்டும். 

3.ஒவ்வ ோரு பிரிவின் வேோடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகடளப் படித்து நன்கு 
புரிந்துவகோண்டு அ ற்றின்படி வினோக்களுக்கு விடடவயழுே த ண்டும்.  

4.அகேோதிடயப் பயன்படுத்துேல் : 

அ)பகுதி 1A-க்கு விடடயளிக்கும்தபோது நீ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகேோதி ஒன்றிடனப்    
பயன்படுத்ேலோம். அகேோதிடயப் பயன்படுத்து ேற்கு அனுமதிக்கப்படும் தநேம் 1 மணி 15 
நிமிடங்கள். 

ஆ)பகுதி 1B-க்கு விடடயளிக்கும்தபோது நீ அகேோதிடயப் பயன்படுத்ேக்கூடோது. 
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உயர்ேேம் 2 - ேமிழ்வமோழி, இலக்கியம் 

ேோள் 1 (பகுதி 1) 

பின் ரும் ேடலப்புகளுள் ஏதேனும் ஒன்டைப் பற்றி ஏைத்ேோழ 350 
வ ோற்களில் ஒரு கட்டுடே எழுதுக.  (35 மதிப்வபண்கள்) 

 

1. மபொருளொதர முன்னனற்றத்திற்கொக நொம் பலைற்வற இழந்து உள்னளொ ொ? 
ஆரொய்க. 

 

 

2. சகிப்புத்தன்வ  இல்லொவ , சுயநலப் னபொக்கு ஆகியவைனய உலகின் 
அவ தியின்வ க்குக் கொரணம். 

 

 

3. துணிந்தைர் னதொற்றதில்வல; தயங்கியைர் மைன்றதில்வல! கருத்துவரக்க. 
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4. பின்ைரும் தகைல்கவளக் மகொண்டு ஒரு கட்டுவர எழுதுக.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********முற்றும்********** 

 

 

மசய்ைன திருந்தச் மசய் 

அைனுக்கு மீன் பிடித்துக் மகொடுப்பவதவிட 
மீன் பிடிக்கக் கற்றுக் மகொடுக்கனைண்டும். 

 

அவ்ைொறு கற்றுக்மகொள்ள அைனும் 
தயொரொக இருக்கனைண்டும். 

 



1 
 

 

 

  

SERANGOON JUNIOR COLLEGE 

JC2 PRELIMINARY EXAMINATION 2017 

  

 உயர்தரம் 2 தமிழ்ம ொழி, இலக்கியம்                  தொள் 1 (பகுதி 1B) 

 H2 TAMIL LANGUAGE AND LITERATURE                 12TH SEPT 2017 

 9567/1                                                 2 Hours 15 Mins 

 Paper 1 (Part 1B)                  (For Part 1 and 2) 

 

குறிப்புகள் 

 

1. ஒவ்ம ொரு பிரிவின் மதொடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகளளப் 
படித்து நன்கு புரிந்துமகொண்டு அதன்படி வினொக்களுக்கு 
விளடமயழுத வ ண்டும். 

 

2. வதர்வு எழுதத் மதொடங்கு தற்கு முன்னர், 
விளடப்புத்தகத்தின் முகப்பு அட்ளடயில் உம் மபயளரயும், 
 குப்ளபயும் மதளி ொகவும் சரியொகவும் எழுத வ ண்டும். 

 
  3. இவ்வினொத்தொளில் ம ொத்தம் 5 பக்கங்கள் உள்ளன. 
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‘அ’ பிரிவு 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்                                   (5  திப்மபண்கள்) 

பின் ரும் கட்டுளரப் பகுதியில் வகொடிட்ட இடங்களள மிகப் மபொருத்த ொன 
மசொற்களளக் மகொண்டு நிரப்புக. 

  நொகரிகம் வதொன்றி, நொம ல்லொம் அதில் வதறிவிட்டதொக நிளனத்துக்மகொண்டு 
இருக்கிவ ொம். நளடயில், உளடயில், உணவில், 1.       மபொருட்களில், 
நொகரிகத்தின் சொயல் நிள யவ  படிந்துள்ளது. ஆனொல், நம் நொக்குக்கும்கூட 
நொகரிகம் உண்டு என்று புரிந்துமகொள்ளவ ண்டும். 

  நொக்கின் நொகரிகம் நம் வபச்சில் 2.            வ ண்டும். கொரணவ  இன்றிப் 
பி ளர புண்படுத்தும், எள்ளி நளகயொடும் வபச்சு நொகரிக ற் து. அளதத் தவிர்ப்பது 
நொகரிக ொனது.  ற்  ர்  னத்தில் இடம்பிடிக்க வ ண்டிய வபச்சுக்மகன்று சில 
முக்கிய அம்சங்கள் உண்டு. அதில்  ொர்த்ளத ஜொலங்கள் நிள ந்திருக்க 
வ ண்டியதில்ளல.  ழக்க ொன  ொர்த்ளதகவள வபொதும். 3.      ொசமுள்ள 
 ொர்த்ளதகள் இருக்க வ ண்டும்.  னம்  லர்ந்து இருந்தொல்  ொர்த்ளதயில்  ொசம் 
இருக்கும்.  னம்தொன் நொள  4.        . உள்ளத்தின் ஒளி  ொக்கினில் 
ஒளியுண்டொக்கும்! நல்ல விதம் வபசிப் வபசி ஒரு நல்ல நட்ளப உரு ொக்க, ந க்கு 
எத்தளனவயொ நொட்கள் எடுக்கலொம். ஆனொல் ஒவர வீச்சில் அளதத் 
தவிடுமபொடியொக்கும்  5.            நொக்குக்கு, அதொ து நம்முளடய வபச்சுக்கு 
உண்டு. க ன ொய்ப் வபசு து நொகரிகம்; கண்ளணப் பொர்த்துப் வபசு து நொகரிகம்; 
 ொர்த்ளதகளில் கட்டுப்பொட்டுடன், சரியொன வநரத்தில் வபசு து நொகரிகம்.அத்துடன், 
நொளலந்து வபர் கூடியிருக்கும் இடத்தில் அளன ருக்கும் புரியக்கூடிய ம ொழியில் 
 ட்டுவ  வபசு து நொகரிகம். 
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‘ஆ’ பிரிவு 

சுயவிளடக் கருத்தறிதல் (1)                                 (30  திப்மபண்கள்) 

பின் ரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கொணும் 
வினொக்களுக்கு உன் மசொந்த நளடயில் விளட எழுதுக. 

நொம் இந்தப் மபரிய உலகத்தில் ஒரு சிறு மூளலயில் ஒரு சூழ்நிளலயில் ஒரு 
குடும்பத்தில்  ொழ்கிவ ொம்; அவ் ொறு  ொழ் தற்கு உரிள  வ ண்டும்; உரிள  இல்லொத 
 ொழ்வு உயிரற்   ொழ்வு. ஆனொல்,  னம் வபொனபடி  ொழ முழு உரிள  எ ர்க்கும் 
கிளடக்கொது; ஓரளவு தொன் உரிள  கிளடக்கும்; ஓரளவு கட்டுப்பொடு இருக்கத்தொன் 
இருக்கும். 

 அந்த அளவு உரிள  மபற்று  ொழ வ ண்டு ொனொல், அதற்கொக நொம் உலகத்திற்குச் 
மசலுத்த வ ண்டிய  ரி ஒன்று உண்டு. அதுதொன் கடள  என்று கூ ப்படு து. 
கடள ளயச் மசய்யத் த றுகி  ர்களுக்கு உரிள  கிளடயொது. குடும்பத்தின் தந்ளத 
என்று  ொழ்கி  ஒரு ருக்குச் சில உரிள கள் உண்டு; ஆனொல்  ரு ொய்க்கு 
உளழத்தல், குடும்பத்ளதக் கொப்பொற்றுதல் முதலொன கடள களும் அ ருக்கு உண்டு. 
 கனுக்கும் சில உரிள கள் உண்டு; தன் மபற்வ ொருக்குக் கட்டுப்பட்டு ஒழுங்கொக 
நடக்க வ ண்டும்; ஆசிரியர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு ஒழுங்கொகப் படிக்கவ ண்டும்; 
இவ் ொறு  கனுக்கும் சில கடள கள் உண்டு. 

 உரிள யும் கடள யும் ஒரு நொணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் வபொன் ள . 
உரிள ளய  ட்டும் மிகுதியொக விரும்பிக் கடள ளயப் பு க்கணித்தொல், குழப்பம்தொன் 
மிஞ்சும்; உள்ள உரிள யும் நிளலக்கொது. இன்று உலகத்தில் பல பகுதிகளில் உள்ள 
சீர்வகடுகளுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் இந்தத் த றுதொன் கொரணம். பலர் இன்று 
உரிள ளயப் பற்றிவய வபொரொடுகி ொர்கள். கடள யில் கருத்துச் மசலுத்து து 
குள கி து. உரிள ளயப் பற்றி மிகுதியொக நிளனத்து, கடள ளயப் 
பு க்கணிக்கி ொர்கவளொ அப்வபொது குடும்பத்தில்  ட்டு ல்லொது நொட்டில், உலகில் 
வபொரொட்டம் மிகும். ஆகவ , எல்வலொரும் ஒத்த அன்ளபச் மசலுத்தித் தன்னலத்ளதக் 
குள க்கவ ண்டும்; அல்லது உரிள  பற்றி எண்ணும் அளவுக்குக் கடள  பற்றியும் 
உணர் தற்குக் கற்றுக் மகொள்ளவ ண்டும்.  னம் வபொனபடி திரியும்  ொழ்க்ளக, 
இரக்க ற்  மகொடிய மசயல்களள வ ண்டொதள  என்று எல்வலொரும் 
எண்ணுகி ொர்கள்; வபசுகி ொர்கள். எண்ணமும் வபச்சும் வபொது ொ? இ ற்ள ப் வபொக்க 
 ழி என்ன என்று எண்ணிப் பொர்த்து, ஒவ்ம ொரு ரும் தம் ொல் இயன்  சிறு பங்ளகச் 
மசய்யவ ண்டும்.  

 உரிள க்கும் கடள க்கும் இளடவய உள்ள ஏற் த் தொழ்ள  நீக்கு தற்கொக 
இயற்ளக அள த்த ஓர் அருள யொன அரவண அன்பு எனப்படு து. அன்பு எங்வக 
உயர்ந்து விளங்குகின் வதொ, அங்வக உரிள ப் வபொரொட்டம் இல்ளல; கடள க்குள வு 
இல்ளல. அன்பின்  ழியது உயர்நிளல என்கி ொர் திரு ள்ளு ர். அன்பு இல்லொத 
 ொழ்க்ளக பொளலநிலத்தின் உள்ள பட்ட  ரம் வபொன் து என்றும் கூறுகி ொர். 
அதனொல் குடும்பத்தில் அன்பு ஆட்சி மசய்யவ ண்டும் என்று முன்வனொர்கள் 
ஏற்படுத்தினொர்கள். இல் ொழ்க்ளகளய ஓர் அ ம் என்று சி ப்பித்து, இல்ல ம் 
என் ொர்கள்.  க்கட்வபறு, சுற் ம் தழுவுதல் முதலிய ற்ள  அதன் அங்கம் 
ஆக்கினொர்கள். வதசபக்தி என்று அள ந்த அன்பு அப்படிவய நொடு என்  மபரிய 
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குடும்பத்ளதப் வபொற்றி  ளர்ப்பதற்கு ஏற்பட்டதொகும். ஆனொல் மசலுத்தப்படும் 
அன்ளபத் த  ொகப் பயன்படுத்திக்மகொண்டு சிலர்  ொழ் ொர்களொனொல், அன்பு   ண்டு 
வபொகும். உரிள க்கும் கடள க்கும் வபொரொட்டம் ஏற்படும். 

 பழங்கொலத்தில் இருந்த நிளலள க்கு ஏற் ப்படி, உரிள  சிலருக்கும் கடள  
பலருக்கும் என்று இருந்தன. இக்கொலத்தில் ஒவ்ம ொரு ருக்கும் உரிள யும் கடள யும் 
உண்டு. எதிர்கொலத்தில் வ ளலக்கொர்கள் என்று ஒரு சொரொர் இருக்க  ொட்டொர்கள். 
எல்வலொரும் ஒவ்ம ொரு வ ளல மசய்து உளழத்துப் பழக வ ண்டி ஏற்படும். 
வ ளலகளிலும் உயர்ந்த வ ளல, தொழ்ந்த வ ளல என்பது வபொய்விடும். வியர்ள  
 ரொத வ ளலக்கு  திப்பும் வியர்ள  விடும் வ ளலக்கு  திப்புக் குள வும் உள்ள 
நிளலள   ொறிவிடும். ஆளகயொல், எந்த உளழப்புக்கும் பழக்கப்படுத்திக்மகொள்வ ொவர 
நன் ொக  ொழ முடியும். எனவ , சிறுசிறு வ ளலகளளயும் நொவ  மசய்து பழகு து 
நல்லது.  ொகனத்தில் வபொகும்  சதி உளடய ர்கள்  ொகனத்ளதத் தூசு துளடக்கவும் 
கற்றுக்மகொள்ள முன் ரவ ண்டும். உடம்பொல் உளழக்கும் வ ளலகள் இழி ொனள  
என்  எண்ணம் நம்  னத்ளத விட்டுப் வபொகவ ண்டும்.  

  வ றுபொடற்  ஒரு சூழளல வநொக்கி உலகம் மசன்றுக்மகொண்டிருக்கி து. 
 னிதரிளடவய வ றுபொடுகளள  ளர்க்கும் எதுவும் எதிர்கொலத்தில்  ொழ முடியொது. 
உயர்ந்த ர் தொழ்ந்த ர் என்  கருத்ளதவய   க்கவ ண்டும். உயர்ந்த மதொழில் 
தொழ்ந்த மதொழில் என்  வ றுப்பொட்ளட ஒழிக்கவ ண்டும். அ ர ர் மபறும் 
உரிள களுக்கு ஏற்ப அ ர ர்க்கு  ொய்க்கும் கடள களள  தித்துச் மசய்யவ ண்டும்.    
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வினொக்கள்.                  (24  திப்மபண்கள்) 
 
6. உரிள யுடன்  ொழ் து ஏன் அ சியம்? அதற்கு என்ன மசய்யவ ண்டும்?  

                                                           (7  திப்மபண்கள்) 

7. ‘உரிள  பற்றி எண்ணும் அளவுக்குக் கடள  பற்றியும் உணர் தற்குக் கற்றுக் 

மகொள்ளவ ண்டும்’, என்று ஆசிரியர் கூறு தற்குக் கொரணம் என்ன?  

                                                           (6  திப்மபண்கள்) 

8. உரிள க்கும் கடள க்கும் எப்வபொது வபொரொட்டம் நிகழும்?      (5  திப்மபண்கள்) 

9. உடம்பொல் உளழக்கும் வ ளலகள் இழி ொனள  என்  எண்ணத்ளத ஏன் நொம் 

நீக்கவ ண்டும்?                                              (6  திப்மபண்கள்) 

 

 

10 மபொருள் கூறுக                (6  திப்மபண்கள்) 
 
அ. மிஞ்சும் 

ஆ. ஒத்த 

இ. அரவண 

  

 

 

 

 
**********முற்றும்********** 
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குறிப்புகள் 

 

1. இத்ததர்வில் இரண்டு பனுவல்களும் அவற்றைமயொட்டி 
நொன்கு வினொக்களும் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2. மகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரு பனுவல்கறளயும் 
கருத்தூன்றிப் படித்து, அவற்றைமயொட்டி அற ந்த 
வினொக்களுக்கு உன் ம ொந்த நறையில் விறை எழுதவும். 
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 ‘இ’ பிரிவு 

சுயவிறைக் கருத்தறிதல் (2)                      (30  திப்மபண்கள்) 

பின்வரும் இரு பனுவல்கறளயும் கருத்தூன்றிப் படித்து, அவற்றின் அடியில் கொணும் 
வினொக்களுக்கு உன் ம ொந்த நறையில் விறை எழுதுக.   

பனுவல் ஒன்று:  திப்மபண்கள்  ட்டும் வொழ்க்றக அல்ல 

ததர்வுகளில்  ொணவர்கள் எத்தறன தகள்விகளுக்குச்  ரியொன விறைகறளதயொ 
தவைொன பதில்கறளதயொ வழங்கியிருக்கின்ைனர் என்பறதக் கணக்கிடுவதத 
 திப்மபண்கள். குறைவொன  திப்மபண்கறளப் மபறும் ஒரு  ொணவரின் திைன் குறைவு, 
அதிகம் மபறுபவர் புத்தி ொலி என்று அர்த்தம் கிறையொது.  

அதிக  திப்மபண்கள் மபற்று சிைந்த கல்வி நிறலயங்களில் பயிலும்  ொணவர்கள் 
அறிவொளிகள்... இதர பள்ளிகளில் படிப்தபொர் சு ொரொனவர்கள்... என்பனவற்றை நம்பொத 
மபற்தைொர்களும் உண்டு. அறனவரும் திைற  ொலிகதள. ஒவ்மவொருவருக்கும் 
தனித்துவம் இருக்கிைது என்று அவர்கள் நம்புகிைொர்கள். ஒருவருக்கு எழுதுவதில் 
திைற  இருக்கிைது.  இன்மனொருவர் நல்ல பொைகரொக இருக்கலொம். மபொதுவொகதவ 
ததர்வுகளில்  ரியொகச் ம ய்யொத ஒருவருக்கு  னிதர்கறளக் றகயொள்வதில் திைற  
இருக்கலொம். பிள்றளகளின் தனிப்பட்ை விருப்பங்கறளயும் திைற கறளயும்  தித்து 
தட்டிக் மகொடுக்கும் மபற்தைொர்களும் உண்டு. அத்தறகய சூழலில் வளரும் 
பிள்றளகள்  கிழ்ச்சி மிக்கவர்களொக தன்னம்பிக்றக உறைவர்களொக வளர்வொர்கள். 
இந்த நறைமுறை உண்ற றய உணர்ந்த மபற்தைொர்கறளப் மபொறுத்தவறரயில் 
 திப்மபண்கள்  ட்டுத  வொழ்க்றக இல்றல. நற்பண்புகள்,  ன வலிற , உைல் 
வலிற  எனப் பல அம் ங்கள் ஒரு  னிதனுக்கு அறையொளம் தருகின்ைன என்பதொல் 
பிள்றளகறள முழுற யொன  னிதர்களொக வளர்க்கிைொர்கள். மவறும் புத்தகப் புழுவொக 
இருப்பவர்களொல் இந்த உலகில் தபொரொடி நிறலக்க முடியொது. நம்ற ச் சுற்றி 
நைப்பறவகறள உணர்ந்து அதற்தகற்ப நைவடிக்றககள் எடுப்பவர்களொதலதய 
இவ்வுலகில் மபரும் மவற்றி மபை முடியும். 

அதிக  திப்மபண்கள் மபைொத பிள்றளகளின் அறிவுத் திைறனக் குறைத்து 
 திப்பிடுவதும் அவர்கறளப் புண்படுத்துவதும் அவர்களது தன்னம்பிக்றகறயப் 
பொதித்துவிடும் என்று மபற்தைொர்கள் அஞ்சுகின்ைனர். அவ்வொறு பிள்றளகள் 
பொதிக்கப்பட்ைொல் பின்விறளவுகள் கடுற யொனறவயொக இருக்கும். பல  ொணவர்கள் 
 னவுறளச் லொல் பொதிக்கப்பட்டு தற்மகொறல வறர ம ல்வறதக் தகள்விப்படும் 
மபற்தைொர்கள் மபரும் பயம்மகொள்கின்ைனர். மவறும்  திப்மபண்களுக்கொக தங்களது 
பிள்றளகளின் உயிறரப் பணயம் றவக்க அவர்கள் தயொரொக இல்றல.  ொணவர்கறள 
 னிதர்களொகதவ பொர்ப்பது அவசியம். ஏமனனில் படிப்பில் சிைந்து விளங்கவில்றல 
என்ைொல் எதிர்கொலம் இல்றல என்று மபொருள் அல்ல. 

 

 

                                                     (அடுத்த பக்கம் பொர்க்க) 
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பனுவல் இரண்டு:  திப்மபண்கதள வொழ்க்றக  

இந்தக் கொலத்தில்  திப்மபண்கள் ஒருவரின் அறிவுத் திைனுக்கொன அளவுதகொலொக 
 ொறிவிட்ைன. சிைந்த  திப்மபண்கதள ஒளி ய ொன எதிர்கொலத்துக்கு வித்திடும் என்ை 
நம்பிக்றக இன்று ஆழ ொக தவரூன்றி உள்ளது.  

குறைவொன  திப்மபண்கறளப் மபற்ைொல், தங்களது பிள்றளறய அறிவற்ைவர் என்று 
யொதரனும் நிறனத்துவிடுவொதரொ அல்லது அதிக  திப்மபண்கள் எடுக்கொவிடில் 
பிள்றளயின் எதிர்கொலத  பொழொகிவிடுத ொ என்ை அச் ம் இன்று பல மபற்தைொர்கறள 
வொட்டி வறதக்கிைது. அன்று நம் முன்தனொர்கள் கற்ைவருக்தக ம ன்ை இைம ல்லொம் 
சிைப்பு என்று கூறியதன் உண்ற றய இப்மபற்தைொர்கள் உணர்ந்துள்ளனர். 
தபொட்டிமிக்க இச் முதொயத்தில் அவர்களது பிள்றளகள் பின்தங்கி விடுவொர்கள் என்று 
அஞ்சுகின்ைனர். அதனொதலதய தங்களுறைய பிள்றளகள் கல்வியில் சிைக்கதவண்டும் 
என்று இவர்கள் உறுதியொக உள்ளனர். 

இன்றைய உலக ய ொதல்  ொர்ந்த உலகில், சிைப்பொக வொழதவண்டும் என்ைொல் ஒரு 
துறையில் மிக உன்னத நிறலறய அறையதவண்டும். அதற்கு ஒதர வழி கல்விதய! 
உலகின் மிகச் சிைந்த பல்கறலக்கழகங்களில் இைம் கிறைப்பறத மிகப் மபரிய 
அங்கீகொர ொக பலர் கருதுகின்ைனர். அதற்கொக இளம் வயதிதலதய கடின உறழப்றபப் 
தபொடுவதற்குப் மபற்தைொர்கள் ஊக்கப்படுத்துகின்ைனர். 20 வருைங்களுக்கு முன்னர் 
துறணப்பொை வகுப்புகளுக்குச் ம ல்லும்  ொணவர்களின் எண்ணிக்றக மிகக் 
குறைவொக இருந்தது. ஆனொல், இன்தைொ துறணப்பொை வகுப்புகளுக்குப் தபொகொத 
 ொணவர்கறளக் கொண்பது அரிதொகிவிட்ைது. அதிகம் பணம் இதனொல் ம லவொனொலும் 
தங்கள் பிள்றளகள் சிைப்பொன ததர்ச்சிறயப் மபைதவண்டும் என்று மபற்தைொர்கள் 
மபரிதும் விரும்புகின்ைனர். இத்தறகய ததர்ச்சிதய எதிர்கொலத்தில் நல்ல வள ொன, 
 திப்பொன வொழ்க்றகறய ஏற்படுத்தி தரும் என்றும் பலரொலும் நம்பப்படுகிைது. 
ததர்வுகளில் மிகச் சிைந்த ததர்ச்சி மபறும்  ொணவர்கதள மகௌரவிக்கப்படுகின்ைனர், 
 திக்கப்படுகின்ைனர். அது அவர்கறள உற் ொகப்படுத்தி த லும் சிைக்க 
ஊக்கப்படுத்துகிைது. இம் ொணவர்களுக்கும் அவர்களது மபற்தைொர்களுக்கும் கல்வியில் 
மவற்றி மபறுவது  ட்டுத  இலக்கொக உள்ளது.   
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வினொக்கள் 

Q1 மகொடுக்கப்பட்டுள்ள இலக்கணக் குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப வொக்கியத்திலிருந்து 
ம ொற்கறளத் ததர்ந்மதடுத்து எழுதுக. (பனுவல் ஒன்று)         (4  திப்மபண்கள்) 

நம்ற ச் சுற்றி நைப்பறவகறள உணர்ந்து அதற்தகற்ப நைவடிக்றககள் 
எடுப்பவர்களொதலதய இவ்வுலகில் மபரும் மவற்றி மபை முடியும்.    

 

அ) சுட்டுப்மபயர்  

ஆ) மதொழிற்மபயர் 

 

Q2 ‘இன்தைொ துறணப்பொை வகுப்புகளுக்குப் தபொகொத  ொணவர்கறளக் கொண்பது 
அரிதொகிவிட்ைது’, என்ை மதொைர் எதறன வலியுறுத்துகிைது?  (பனுவல் இரண்டு)                                                                                                                  
(5  திப்மபண்கள்)                                                                                                                                      

 

 

Q3 இரு பனுவல்களிலும் உணர்த்தப்பட்டுள்ள மபற்தைொர்களின் அச் ம் எவ்வொறு 
தவறுபட்டுள்ளது?                                            (6  திப்மபண்கள்) 

 

 

Q4 மபற்தைொர்களிறைதய பிள்றளகளின் கல்வி  ொர்ந்த வளர்ப்பு பற்றிய சிந்தறன 
குறித்து எந்தப் பனுவல் அதிக தொக்கத்றத ஏற்படுத்தும்? உன் கருத்துக்கறளத் தக்க 
 ொன்றுகளுைன் 140 ம ொற்களுக்கு மிகொ ல் எழுதுக.                              
(15  திப்மபண்கள்) 

 

 

 

************** முற்றும் *************** 
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 ததர்வு எழுதுத ொருக்கொன முக்கியக் குறிப்புகள்:- 
 
 

1. ம ொத்தம் 4 தகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க த ண்டும். 
 
2. ஒவ்ம ொரு பகுதியிலிருந்தும் ஒரு தகள்விக்குப் பதிலளிக்க த ண்டும். 
 
3. மீதம் உள்ள ஒரு தகள்விக்கு ஏததனும் ஒரு பகுதியிலிருந்து 
பதிலளிக்க த ண்டும். 
 
4. ஒவ்ம ொரு தகள்விக்கும் 25  திப்மபண்கள்  ழங்கப்படும். 
 
         
 
 
 

 இவ்வினொத்தொளில் ம ொத்தம் 2 பக்கங்கள் உள்ளன. 
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நொ ல் 

1. கரித்துண்டு நாவலில் இடம்பெற்றிருக்கும் நிர்மலாவின் கடிதம் நாவல் 
வளர்ச்சிக்கு எந்த அளவில் உதவியாக உள்ளது என்ெது குறித்து 
விளக்குக. 
           
 
                                         

2. சூழ்நிலலகளள மனிதர்களின் வாழ்க்லகலய முற்றிலும் மாற்றி விடுகின்றன 
என்ற கருத்லத நாவலலக் பகாண்டு ஆராய்க. 

                                                      
 
 
 
 
 
 
சிறுகலத  
 
3. ‘ஓர் ஆன்மாவின் திலர அகற்றப்ெடுகிறது,’ என்னும் சிறுகலத 
எழுத்தாளர்களுக்கு நல்ல ொடங்கலள வழங்குகிறது. விளக்குக. 
 
 
 
4. ‘விடியுமா’ என்ற சிறுகலதயின் தலலப்பு அக்கலதக்குப் பொருத்தமாக 
அலமந்துள்ளதா? ஆராய்க. 
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நொடகம் 

5. ‘சிங்கப்பூர்  ொப்பிள்ளள’ என்னும் நொடகம் “தபொலித்தன்ள ளயத் ததொல் 
உரித்து கொட்டுகிறது”. ஆரொய்க. 

 

 

6. ‘கொதல் என்ன விளல’ என்னும் நொடகத்தில் உணர்த்தப்படும் 
கருத்துக்கள் இன்ளறய சமுதொயத்துக்கும் மிகவும் மபொருந்து தொக 
உள்ளது – கருத்துளரக்க. 

 

 

 

கவிளத 

7. புறநொனூற்று பொடல்கள்  ழி ந க்கு உணர்த்தப்படும்  ொழ்க்ளக 
மநறிகளள விளக்குக. 

 

 

8. ளைக்கூ கவிளதகள் மூலம் நொம் கற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 
விழுமியங்கள் இன்ளறய சூழ்நிளலக்கும் மபொருந்து ொ?   
 

 
 
 
 
 
 
 

**********முற்றும்********** 

“மசய் ன திருந்தச் மசய்” 
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உயர்தரம் 2, தாள் 1 பகுதி 2 

விடைக்குறிப்பு 

 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் 

1. உபயயாகிக்கும், பயன்படுத்தும் 

2. பிரதிபலிக்க 

3. ஆனால் 

4. கட்டுப்படுத்துகிறது 

5. சக்தி, ஆற்றல் 

 

கருத்தறிதல் 

6. உரிடையுைன் வாழ்வது ஏன் அவசியம்? அதற்கு என்ன சசய்யயவண்டும்? 

                                                           7 ைதிப்சபண்கள் 

- இந்தப் பரந்த உலகத்தில் ஒரு சிறு மூடலயில் ஒரு சூழ்நிடலயில் ஒரு குடும்பத்தில் 
வாழ்கியறாம் - 1 

- அவ்வாறு வாழ்வதற்கு உரிடை யவண்டும் - 1  

- உரிடையற்ற வாழ்வு உயிரற்ற வாழ்வாகும் அதனால் உரிடையுைன் வாழ்வது 
அவசியைாகும் – 1 

- அத்தடகய உரிடை சபற்று வாழ யவண்டுைானால் நாம் நைக்சகன இருக்கும் 
கைடைகடை நிடறயவற்ற யவண்டும் – 1.5 

- ஏசனனில் கைடைடயச் சசய்யத் தவறுகிறவர்களுக்கு உரிடை கிடையாது. – 1.5 

சபா – 6 சைா - 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ‘உரிடை பற்றி எண்ணும் அைவுக்குக் கைடை பற்றியும் உணர்வதற்குக் கற்றுக் 

சகாள்ையவண்டும்’, என்று ஆசிரியர் கூறுவதற்குக் காரணம் என்ன? 6 ைதிப்சபண்கள் 

- ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கைாக உரிடையும் கைடையும் விைங்குகின்றன. 

                                                                     – 0.5 

- உரிடைடய ைட்டும் அதிகைாக வலியுறுத்தி கைடைடயப் புறக்கணிக்கும் யபாது, 
குழப்பம்தான் மிஞ்சும்; அயதாடு இருக்கும் உரிடையும் நிடலக்காது. இன்று 
உலகத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் இந்தத் தவறுதான் காரணம்.  

                                                                      -  2 

- இத்தவற்றால் குடும்பத்தில், நாட்டில் ைற்றும் யபாராட்ைம் அதிகரிக்கும். – 0.5  

- இரக்கைற்ற சகாடிய சசயல்கடை யவண்ைாதடவ என்று எல்யலாரும் 
எண்ணுவதற்கும் யபசுவதற்கும் ைட்டும் உரிடை உள்ைது என்று எண்ணாைல் 
அவற்டறப் யபாக்க வழி என்ன என்று எண்ணிப் பார்த்து, ஒவ்சவாருவரும் தம்ைால் 
இயன்ற சிறு பங்டகச் சசய்து கைடைடயயும் ஆற்றயவண்டும். - 2  

ப ொ – 5      ப ொ – 1 

 

8. உரிடைக்கும் கைடைக்கும் எப்யபாது யபாராட்ைம் நிகழும்?      (5 ைதிப்சபண்கள்) 

- உரிடைக்கும் கைடைக்கும் இடையய உள்ை ஏற்றத் தாழ்டவ நீக்கக்கூடிய அன்பு 
எனப்படுவது இல்லாத நிடலயில் உரிடைக்கும் கைடைக்கும் யபாராட்ைம் நிகழும். – 2 
 
- அதுயபால சசலுத்தப்படும் அன்டபத் தவறாகப் பயன்படுத்திக்சகாண்டு 
வாழ்யவாைானால், அங்கு அன்பு நீங்கி உரிடைக்கும் கைடைக்கும் யபாராட்ைம் 
ஏற்படும். - 2 

சபா – 4 சைா - 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. உைம்பால் உடழக்கும் யவடலகள் இழிவானடவ என்ற எண்ணத்டத ஏன் நாம் 

நீக்கயவண்டும்?                                              (6 ைதிப்சபண்கள்) 

 - பழங்காலம் யபான்று இல்லாைல் இப்சபாழுது ஒவ்சவாருவருக்கும் உரிடையும் 
கைடையும் உண்டு.  – 0.5 
 
- அதனால் எதிர்காலத்தில் யவடலக்கார்கள் என்று ஒரு சாரார் இருக்க ைாட்ைார்கள் 
என்பதால் எல்யலாரும் ஒவ்சவாரு யவடல சசய்து உடழத்துப் பழக யவண்டிய நிடல 
ஏற்படும். - 2  
 
- யவடலகளிலும் உயர்ந்த யவடல, தாழ்ந்த யவடல என்பது யபாய்விடும். வியர்டவ 
வராத யவடலக்கு ைதிப்பும் வியர்டவ விடும் யவடலக்கு ைதிப்புக் குடறவும் உள்ை 
நிடலடை ைாறிவிடும்.  – 2  
 
- ஆடகயால், எந்தச் சிறு யவடலக்கும் உடழப்புக்கும் தம்டைப் பழக்கப் 
படுத்திக்சகாள்யவாயர நன்றாக வாழ முடியும். – 0.5 
 
அதனாயலயய உைம்பால் உடழக்கும் யவடலகள் இழிவானடவ என்ற எண்ணத்டத  
நாம் நீக்கயவண்டும். 
 
ப ொ – 5  ப ொ 1 

 

 

 

10 சபாருள் கூறுக          (6 ைதிப்சபண்கள்) 
 
அ. மிஞ்சும் – மீதைாகும், மிச்சைாகும் 
 
ஆ. ஒத்த   – சைைான 
 
இ.  அரயண - பாதுகாப்யப   
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தாள் 2 

விடைக்குறிப்பு 

 

வினாக்கள் 

Q1 ககாடுக்கப்பட்டுள்ள இலக்கணக் குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப வாக்கியத்திலிருந்து 
க ாற்கடளத் ததர்ந்கதடுத்து எழுதுக. (பனுவல் ஒன்று)         (4 மதிப்கபண்கள்) 

நம்டமச் சுற்றி நைப்படவகடள உணர்ந்து அதற்தகற்ப நைவடிக்டககள் 
எடுப்பவர்களாதலதய இவ்வுலகில் கபரும் கவற்றி கபற முடியும்.    

 

அ) சுட்டுப்கபயர்  - இவ்வுலகில் 

ஆ) கதாழிற்கபயர் – கவற்றி 

 

Q2 ‘இன்தறா துடணப்பாை வகுப்புகளுக்குப் தபாகாத மாணவர்கடளக் காண்பது 
அரிதாகிவிட்ைது’, என்ற கதாைர் எதடன வலியுறுத்துகிறது?  (பனுவல் இரண்டு)                                                                                                                  
(5 மதிப்கபண்கள்) 

- இன்டறய உலகமயமாதல்  ார்ந்த உலகில், சிறப்பாக வாழதவண்டும் என்றால் ஒரு 
துடறயில் மிக உன்னத நிடலடய அடைவதற்கு கல்வி மிக அவசியம் என்று 
உணர்ந்து - 1 

- அதிகம் பணம் துடணப்பாை வகுப்புகளுக்குச் க லவானாலும் தங்கள் பிள்டளகள் 
சிறப்பான ததர்ச்சிடயப் கபறதவண்டும் என்று கபற்தறார் விரும்பிகின்றனர் – 0.5 

- ஏகனனில் இத்தடகய ததர்ச்சிதய எதிர்காலத்தில் நல்ல வளமான, மதிப்பான 
வாழ்க்டகடய ஏற்படுத்தி தரும் என்று நம்புகின்றனர் - 1 

- அததாடு ததர்வுகளில் மிகச் சிறந்த ததர்ச்சி கபறும் மாணவர்கதள 
ககௌரவிக்கப்படுகின்றனர், மதிக்கப்படுகின்றனர் என்பதால் அந்நிடலடய அடைய 
துடணப்பாை வகுப்புகள் உதவும். - 1 

- ஆக இம்மாணவர்களுக்கும் அவர்களது கபற்தறார்களுக்கும் கல்வியில் கவற்றி 
கபறுவது மட்டுதம இலக்காக உள்ளதால் பல மாணவர்கள் துடணப்பாை 
வகுப்புகளுக்குச் க ல்கின்றனர். – 0.5 

 



 

 

 Q3 இரு பனுவல்களிலும் உணர்த்தப்பட்டுள்ள கபற்தறார்களின் அச் ம் எவ்வாறு 
தவறுபட்டுள்ளது?                                            (6 மதிப்கபண்கள்) 

 பனுவல் 1 

- அதிக மதிப்கபண்கள் கபறாத பிள்டளகளின் அறிவுத் திறடனக் குடறத்து 
மதிப்பிடுவதும் அவர்கடளப் புண்படுத்துவதும் அவர்களது தன்னம்பிக்டகடயப் 
பாதித்துவிடும் என்று கபற்தறார்கள் அஞ்சுகின்றனர். - 1 

- அவ்வாறு பிள்டளகள் பாதிக்கப்பட்ைால் பின்விடளவுகள் கடுடமயானடவயாக 
இருக்கும். பல மாணவர்கள் மனவுடளச் லால் பாதிக்கப்பட்டு தற்ககாடல வடர 
க ல்வடதக் தகள்விப்படும் கபற்தறார்கள் கபரும் பயம்ககாள்கின்றனர். – 1 

 

பனுவல் 2 

- குடறவான மதிப்கபண்கடளப் கபற்றால், தங்களது பிள்டளடய அறிவற்றவர் என்று 
யாதரனும் நிடனத்துவிடுவாதரா - 1 

- அல்லது அதிக மதிப்கபண்கள் எடுக்காவிடில் பிள்டளயின் எதிர்காலதம 
பாழாகிவிடுதமா என்பவற்தறாடு - 1 

- தபாட்டிமிக்க இச் முதாயத்தில் அவர்களது பிள்டளகள் பின்தங்கி விடுவார்கள் என்று 
அஞ்சுகின்றனர். - 1 

 

 



 
 
 

VICTORIA JUNIOR COLLEGE 
 

JC 2 PRELIMINARY EXAMINATION 2017 
 
 

 
H2 Tamil Language and Literature                                   9567/1                                                
Paper 1 (part1)                                                   2hours 15 minutes 
                                                                       ( Total Time for Part1 &part2 ) 

  
                                                Date:14-09-2017 
Part -1  (Essay)   (Time 2 to3.15pm only)                                               
 

தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள் 

1. இவ்வினோத்ேோளின் பகுதி 1, பகுதி2 ஆகியவ   ேனித்ேனியோக  

அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 

2. பகுதி 1, பகுதி 2  ஆகிய ற்றிற்குரிய விவடகள் அவனத்வேயும் 

ஒதே விவடப்புத்ேகத்தில் எழுே த ண்டும். 

3. ஒவ்வ ோரு பிரிவின் வேோடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகவளப்படித்து 

நன்கு புரிந்துவகோண்டு அ ற்றின்படி வினோக்களுக்கு 

விவடவயழுேத ண்டும். 

4. அகேோதிவயப் பயன்படுத்துேல் : 
அ. பகுதி 1-க்கு விவடயளிக்கும் தபோது நீ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகேோதி 

ஒன்றிவனப்பயன்படுத்ேலோம். அகேோதிவயப்பயன்படுத்து ேற்கு 

அனுமதிக்கப்படும் தநேம் 1மணி 15 நிமிடங்கள் மட்டுதம. 

ஆ. பகுதி 2-க்கு விவடயளிக்கும் தபோது நீ அகேோதிவயப் 

பயன்படுத்ேக்கூடோது. 
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பின் ரும் ேவலப்புகளுள் ஏதேனும் ஒன்றிவனப் பற்றி  350 வ ோற்களுக்குக் 
குவையோமல்  ஒரு கட்டுவே  வேக . 
 
                                                (35 மதிப்வபண்கள் ) 
 

1. “ தீதும் நன்றும் பிைர் ேே  ோேோ”  என்று கூற்று உண்வமயோ ? 
வி ரிக்கவும். 

 
2. நம்  நோட்டு இவளதயோர் எதிர்தநோக்கும் பிரிச்சிவனகளும் 

அேவனச் மோளிக்கும்  ழிகளும். 
 
 

3. உலகின் நல் ோழ்விற்கு  அடிப்பவடயோன அன்பும் அவமதியும் மக்கள் 
உள்ளங்களில் குவைந்து விட்டன – வி ோதிக்க 

 
4. பின்  ரும் சூழவலக்வகோண்டு ஒரு கட்டுவே   வேக.. 

 
 
 
 

 
                                முற்றும் 
===================================================================== 

 

நான் தன்னந் 
தனிக்காட்டு 
ராணி .கவலை 
இல்ைவவ 
இல்லை  

நாங்க வேர்ந்து  

வாழ்வவாம் ,மகிழ்ச்ேியாக ,வ ாடி 
வ ாடியாக, குடும்பமாக 
வாழ்வவாம்  
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VICTORIA JUNIOR COLLEGE 
 

JC 2 PRELIMINARY EXAMINATION 2017 
 
 

 
H2 Tamil Language and Literature                                   9567/1                                                
Paper 1 (part2)                                                   2hours 15 minutes 
                                                                       ( Total Time for Part1 &part2 ) 

  
                                           Date: 14-09-2017      
   Part-2  - Compre 1                                           2 pm  to  4.45 pm 
 

தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள் 

1. இவ்வினோத்ேோளின் பகுதி 1, பகுதி2 ஆகியவ   ேனித்ேனியோக  

அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 

2. பகுதி 1, பகுதி 2  ஆகிய ற்றிற்குரிய விவடகள் அவனத்வேயும் 

ஒதே விவடப்புத்ேகத்தில் எழுே த ண்டும். 

3. ஒவ்வ ோரு பிரிவின் வேோடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகவளப்படித்து 

நன்கு புரிந்துவகோண்டு அ ற்றின்படி வினோக்களுக்கு 

விவடவயழுேத ண்டும். 

4. அகேோதிவயப் பயன்படுத்துேல் : 
அ. பகுதி 1-க்கு விவடயளிக்கும் தபோது நீ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகேோதி 

ஒன்றிவனப்பயன்படுத்ேலோம். அகேோதிவயப்பயன்படுத்து ேற்கு 

அனுமதிக்கப்படும் தநேம் 1மணி 15 நிமிடங்கள் மட்டுதம. 

ஆ. பகுதி 2-க்கு விவடயளிக்கும் தபோது நீ அகேோதிவயப் 

பயன்படுத்ேக்கூடோது. 

 

This document consists of 4 printed pages 
 
                                                                                                       [Turn over 
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“ அ “  பிரிவு 
 
முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்                             ( 5மதிப்பெண்கள் ) 
 

பின்வரும் கட்டுரைப் ெகுதியில் ககோடிட்ட இடங்கரை மிகப் பெோருத்தமோன 

ப ோற்கரைக்பகோண்டு நிைப்புக. 

«Æ¸¡¸ì ¸¨Ä¨Âô À¨¼òÐ Á¸¢úÅ¢ôÀÐ §ÅÚ. «ó¾ «ÆÌ þýÉÐ ±ýÚ 

Å¢ÇìÌÅÐ §ÅÚ. «ùÅ¡Ú Å¢ÇìÌõ§À¡Ð, ¯½÷îº¢ ÅÂôÀðÎ ÁÂí¸¡Áø, «È¢Å¢Âø 

¦¿È¢Â¢ø ¿¢ýÚ ¬Ã¡öóÐ ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾§Ä ¸¼¨ÁÂ¡Ìõ.  

¸ñÏìÌô ÒÄÉ¡Ìõ ¸Å÷îº¢ò ¾ý¨Á¨Â ÁðÎõ ¿¡õ Q1 __________±ýÚ 

ÅÆíÌ¸¢§È¡õ. ¬É¡ø, ¸¨Äò Ð¨ÈÂ¢ø «ÆÌ ±ýÀÐ Á¢¸ Å¢Ã¢Å¡É ¦À¡ÕÇ¢ø, ¦ºÅ¢ 

Ó¾Ä¢Â ÒÄý¸ÙìÌ ̄ Ã¢Â ̧ Å÷îº¢ò ¾ý¨Á¨ÂÔõ ÌÈ¢ì¸ ÅÆíÌ¸¢ÈÐ. þÉ¢¨Á Á¢Ìó¾ 

µ¨º¨ÂÔõ ¿ÂÁ¡É «¨º¨ÅÔõ ÌÈ¢ì¸×õ «ÆÌ ±ýÈ ¦º¡ø§Ä ÀÂýÀÎ¸¢ÈÐ. 

Q2_____________ þýÀõ ¾ÕÅÉÅü¨È¦ÂøÄ¡õ ‘«ÆÌ’ ±Éì ÌÈ¢ì¸¢ýÈÉ÷.  

«ì¸Õò¾¢ýÀÊ, µÅ¢Âò¾¢Öõ º¢üÀò¾¢Öõ ÁðÎÁøÄ¡Áø, þ¨ºÂ¢Öõ 

þÄì¸¢Âò¾¢Öõ «ÆÌQ3__________ ±ýÀ÷. ¯½÷îº¢ìÌ ²üÈÅ¡Ú ¦À¡Õó¾ «¨Áó¾ 

´Ä¢ ¿Âò¨¾ «Æ¸¡ÉÐ ±ýÀ÷. ¯Ã¢Â þ¼ò¾¢ø ¾ì¸ ¦À¡ÕÇ¢ø «¨Áó¾ 

Q4______________«Æ¸¡É ¦º¡ø ±ýÀ÷.  

«ÆÌ ±íÌ ̄ ûÇÐ? ¦À¡Õû¸Ç¢ø ̄ ûÇ¾¡? ¦À¡Õû¸¨Çô ÒÄý¸û Å¡Â¢Ä¡¸ 

Ñ¸Õõ ÁÉò¾¢ø ¯ûÇ¾¡? þ¾¢ø ¸ÕòÐ Q5___________ ¯ñÎ. «ÆÌ, ¦À¡Õû¸Ç¢ý 

ÀñÒ «ýÚ ±ýÚõ, ¸¨ÄÂ¢ý ÀñÒ «øÄÐ ¸¨Ä»Ã¢ý ÁÉò¾¢ý ÀñÒ ±Éì 

ÜÈ§ÅñÎõ ±ýÚõ ¬Ã¡öîº¢Â¡Ç÷ ¸ÕÐ¸¢ýÈÉ 

 
 

 ( அடுத்ே பக்கம் போர்க்க) 
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“ஆ” பிரிவு 
சுயவிவடக் கருத்ேறிேல்                          (30 மதிப்வபண்கள் 
 
 À¢ýÅÕõ ¸ðÎ¨Ãô ÀÌ¾¢¨Âì ¸ÕòàýÈ¢ô ÀÊòÐ, «¾ÉÊÂ¢ø ¸¡Ïõ 

Å¢É¡ì¸ÙìÌ ¯õ ¦º¡ó¾ ¿¨¼Â¢ø Å¢¨¼ ¾Õ¸. 
 
      ÁÉ¢¾ý þÂøÀ¢ø Ì¨ÈÔ¼ÂÅÉ¡ö þÕì¸¢È¡ý. ÁÉ¢¾Û¨¼Â Ì¨È¸Ç¢ø 

¾¨ÄÂ¡ÂÐ «È¢Â¡¨Á; «È¢Â¡¨Á¾¡ý ±øÄ¡ì ÌüÈí¸ÙìÌõ Ó¾Ä¡¸ þÕôÀÐ. 

«È¢Â¡¨Á ÁÂìÌõ; ¦À¡ÕÇøÄÅü¨Èô ¦À¡Õ¦ÇýÚ §À¡üÈî ¦ºöÔõ; ÐýÀò¨¾ 

þýÀÁ¡¸ì ¸Õ¾î ¦ºöÔõ; ¦ÀÃ¢§Â¡¨Ãô À¨¸ÅÃ¡¸ì  ¦¸¡ûÇî ¦ºöÔõ; 

º¢üÈ¢Éò¾¡¨Ã ¿ðÀ¡¸ì  ¦¸¡ûÇò àñÎõ. «õÁõÁ! «È¢Â¡¨Á ¦ºöÔõ ¾£¨Á¨Âô 

À¨¸Å÷ Ü¼î ¦ºöÂ¡÷. ¬¾Ä¡ø, ¾¢ÕÅûÙÅ÷ Ó¾Ä¢ø ÁÉ¢¾¨É «È¢Â¡¨ÁÂ¢Ä¢ÕóÐ 

Å¢ÄÌ¸ ±ýÚ «È¢×ÚòÐ¸¢È¡÷. 

 

    «È¢Â¡¨Á¨ÂìÜ¼î º¢Ä §Å¨Ç¸Ç¢ø ÁýÉ¢ì¸Ä¡õ. ¬É¡ø, «È¢Â¡¨Á¨Â «È¢× 

±ýÚ ¿õÀ¢ þÚÁ¡ôÒì ¦¸¡ûÇî ¦ºöÔõ ÒøÄÈ¢Å¡ñ¨Á Á¢¸Á¢¸ì ¦¸¡ÊÐ. 

«È¢Â¡¨ÁÔ¨¼§Â¡÷ ¾¢Õó¾ Å¡öôÒñÎ. ¸¡Ã½õ, ¾¡õ «È¢Â¡¨ÁÔ¨¼§Â¡õ ±ýÀ¨¾ 

«Å÷¸û «È¢ó¾¢Õì¸¢È¡÷¸û. ÒøÄÈ¢Å¡ñ¨ÁÔ¨¼§Â¡ý ¾¢Õó¾§Å ÓÊÂ¡Ð. 

ÒøÄÈ¢Å¡ñ¨Á «È¢Å¢ý Å¡Â¢¨Ä «¨¼òÐÅ¢Îõ. ¯Ä¸§Á ¾¢ÃñÎ ÜÈ¢É¡Öõ «Åý 

´òÐì¦¸¡ûÇ Á¡ð¼¡ý. «¾É¡ø, «Å¨É ¯Ä¸òÐô §Àö ±ýÀ÷ ¾¢ÕÅûÙÅ÷. 

«È¢Â¡¨Á «¾¨É ¯¨¼ÂÅÛìÌ ÁðÎ§Á ¾£íÌ ¦ºöÔõ. ÒøÄÈ¢Å¡ñ¨Á §À¨Âô 

§À¡Äî ºÓ¾¡Âò¾¢üÌò ¾£íÌ ¦ºöÔõ. 

 

   «È¢Â¡¨Á «¸ýÚ, ÒøÄÈ¢Å¡ñ¨Á §À¡ö ÁÉ¢¾ý Å¢Çì¸ÓÈ ¯¾Å¢ ¦ºöÔõ Å¡Â¢ø 

¸øÅ¢§Â. ÁÉ¢¾ý, ÁÉ¢¾É¡¸ Å¢Çí¸ò Ð¨½ ¦ºöÔõ Ó¾ø Å¡Â¢ø ̧ øÅ¢. ¾¢ÕÅûÙÅ÷ 

¸øÅ¢¨Â µ÷ þÂì¸Á¡¸§Å ÅüÒÚòÐ¸¢È¡÷. “¸ü¸” ±ýÀÐ «ÅÃ¡¨½. ¬õ, ¯¼ø 

¿ÄòÐìÌÃ¢Â ¯½× ¯ñÀÐ ÁÉ¢¾ ÌÄò¾¢üÌ ÅÆì¸Á¡¸¢Å¢ð¼Ð. ¬É¡ø, ¯Â¢÷ 

¿ÄòÐìÌÃ¢Â áø¸¨Çì ¸üÀÐ þýÛõ ÀÄÕìÌ ÅÆì¸Á¡¸Å¢ø¨Ä. «¾É¡ø¾¡ý 

¾¢ÕÅûÙÅ÷, ÁÉ¢¾ý µÂ¡Ð ̧ ü¸ §ÅñÎõ, ́ ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ ̧ ü¸ §ÅñÎõ ±ý¸¢È¡÷. 

 

   ¸üÌõ ¬÷Åõ ¾¨ÄôÀðÎ ÓÂüº¢ §¾¡ýÈ¢Â×¼ý ¸üÀ¾üÌÃ¢Â áø¸¨Çò 

§¾÷ó¦¾ÎôÀÐ ´Õ ÑðÀÁ¡É ¸¨Ä. ´Õ ÁÉ¢¾É¢ý Óý§ÉüÈõ «Åý ¸üÀ¾üÌò 

§¾÷ó¦¾ÎìÌõ áÄ¢§Ä§Â «¼í¸¢Â¢Õì¸¢ÈÐ. þýÚ Å¡Øõ Á¡É¢¼÷ ÀÄ÷ þó¾ì 
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¸¨Ä¨Âì ¨¸ÅÃô¦ÀÈÅ¢ø¨Ä. ¾¡õ ¸üÀ¾üÌÃ¢Â á¨Äò §¾÷ó¦¾ÎôÀ¾üÌ ´ÕÅ÷ 

¾õÓ¨¼Â Å¡úì¨¸Â¢ø «¨ÁóÐûÇ ÁÉìÌüÈí¸¨Ç «È¢óÐ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ̄ ¼ø 

§¿¡öìÌ ãÄ¢¨¸¸û ÁÕóÐ, ÁÉìÌüÈò¾¢üÌì ̧ ÕòÐ¸§Ç ÁÕóÐ. ÁÉ¢¾ý ¾ý ÁÉì 

ÌüÈí¸¨Ç «È¢óÐ¦¸¡ñÎ, «ìÌüÈí¸¨Ç ¿£ìÌ¾üÌÃ¢Â áø¸¨Çò §¾÷ó¦¾Îì¸ 

§ÅñÎõ. ÁÉì ÌüÈõ ¿£íÌõ Å¨Ã ¸ü¸ §ÅñÎõ; «ìÌüÈõ ¿£í¸¢Â ¿øÅÆ¢Â¢ø 

±ýÚõ ¿¢ýÚ ´Ø¸ §ÅñÎõ. þÐ ÅûÙÅ÷ ¸¡ðÎõ ÅÆ¢. 

     ¸üÀ¾üÌÃ¢Â áø¸û Àø¸¢ô ¦ÀÕ¸¢ ÅÇ÷óÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ. «¨Å ÓØÅ¨¾Ôõ 

§¾÷ó¦¾ÎòÐì ¸üÚò ¦¾Ç¢¾üÌ ´Õ ÁÉ¢¾ÛìÌÃ¢Â Å¡ú¿¡û §À¡¾¡Ð. ¬¾Ä¡ø, 

¿øÄ áø¸¨Çì ¸üÈ§Ä¡Î ¸ü§È¡÷ Å¡Â¢Ä¡¸ì §¸ðÀÐ, §ÁÖõ Ð¨½ ¦ºöÔõ 

±ýÀÐ ¾¢ÕÅûÙÅ÷ ¸ÕòÐ. «Ð ÁðÎÁýÚ. ¾õÁ¢ø ãò¾ º¡ý§È¡÷, ¿øÄ áø¸¨Çì 

¸üÚ, ¸üÈ ¸øÅ¢¨Â Å¡úì¨¸Â¢ø §º¡¾¢òÐô À¡÷òÐ ´Øì¸Á¡ì¸¢ì ÜÚÅ÷. «í¹Éõ 

ÜÚõ º¡ý§È¡Ã¢ý ¦º¡ü¸¨Çì §¸ðÀ¾ý ãÄõ ±Ç¢¾¢ø Å¡úì¨¸Â¢ø Óý§ÉÈÄ¡õ. 

¸üÌõ þ¼÷ôÀ¡Î¸¨Çò ¾Å¢÷ì¸Ä¡õ. ±É§Å, ´ÕÅý ÓØ ÁÉ¢¾ý ¬Å¾üÌì ¸üÌõ 

ÓÂüº¢ ÁðÎõ §À¡¾¡Ð. ¿øÄ¨Å §¸ðÌõ ÓÂüº¢Ôõ §¾¨Å. 

 

II  Å¢É¡ì¸û         ( 24 மதிப்வபண்கள்  ) 
 
Q6 «È¢Â¡¨Á þøÄ¡Áø Å¡úÅ¾¡ø ¦ÀÚõ ¿ý¨Á¸û Â¡¨Å?  
 
Q7 «È¢Â¡¨ÁìÌõ ÒøÄÈ¢Å¡ñ¨ÁìÌõ ¯ûÇ §ÅÚÀ¡Î Â¡Ð? 
 
Q8    ²ý áø¸¨Çò §¾÷ó¦¾ÎòÐ Å¡º¢ì¸ §ÅñÎõ? 

 
Q9 ¬º¢Ã¢Â÷ ¿ÁìÌì §¸ð¼ø «Åº¢Âõ ±ýÚ ÜÚÅÐ ²ý?  
 

Q10 ¦º¡ü¦À¡Õû      ( 6 Á¾¢ô¦Àñ¸û) 
 
«ÊÂ¢ø ¾ÃôÀðÎûÇ ¦º¡ü¸û §Áü¸¡Ïõ ̧ ðÎ¨Ãô ÀÌ¾¢Â¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇÉ. «¨Å 
ÀÌ¾¢Â¢ø ¾Õõ ¦À¡ÕÇ¢¨É ±ØÐ¸.   
 

அ  º¢üÈ¢Éò¾¡¨Ã  
 

ஆ  Å¢Çì¸ÓÈ   
 

இ     ஒழுக 
                                   The End  
================================================================= 
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H2 Tamil Language and Literature                                   9567/2                                                
Paper 2                                                                      1hr. only                                                                        
  
             E- Exam                Date : 14-09-2017                            
 
 

தேர்வு எழுதுத ோர்க்கோன குறிப்புகள் 

 
1. ஒவ்வ ோரு பிரிவின் வேோடக்கத்திலும் உள்ள குறிப்புகளளநன்கு படித்துப் 

புரிந்துவகோண்டு அ ற்றின் படி வினோக்களுக்கு உரிய விளடளயக் கணினியில் 
ேட்டச்சுச்வெய்யத ண்டும். 

 
   

2. விளடளயத் ேட்டச்சுச்வெய்யும் முன் வினோ எண்ளை மறக்கோமல் குறிப்பிடுக. 
 

 
 

This document consists of  printed  6 pages 

 
[Turn over] 
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சுயவிடைக்கருத்தறிதல் (2)                         (30 மதிப்பெண்கள் ) 
 
பின்வரும் இரண்டு பனுவல்களையும் கருத்தூன்றிப் படித்து, அவற்றின் அடியில் காணும் 
வினாக்களுக்கு உன் ச ாந்த நளையில் விளை எழுதுக. 
ெனுவல் ஒன்று: 

 

 எழுத்தாளர் கபிலன் 

 

 

என்னைப் பற்றி என்னைோடு த ோடர்புக்கு   என் பனடப்புகள்    என் நண்பர்கள் 

 

 

ஆளெ இல்லோே ர்கள் உலகில் இல்ளல. ஆளெப்படு து மனிே 

இயல்பு ேோன். ஆனோல் ஆளெளயப்பற்றி விரி ோகச் சிந்தித்ேோல் 

அளேப்பற்றிய வேளிவு நம்ளம அேன் தீளமகளில் இருந்து 

கோப்போற்றும். ``ஆளெ ேோன் துன்பத்திற்குக் கோரைம்`` என்றோர் 

புத்ேர். ஆளெ என்பது சிறு யது முேற்வகோண்டு அ ர ருக்கு 

ஏற்ப விேவிேமோய்  ளர்கிறது. இதில் சில 

இயற்ளகயோனள களோகவும், சில ரெளன உைர் ோல் ேனிநபர் 

ஆளெயோகவும் அளமகின்றன. இவ் ோளெகள் நிளறத ற சிலர் 

அல்லல்படுகின்றனர். சிலர் தியோகங்களளச் வெய்கின்றனர். 

ஆளெகள் ஆரம்பத்தில் ஓர் எண்ைமோய்த் தேோன்றும். அ ற்ளற 

ஆரோயோமல் உைர்ச்சி  ெப்படு ேன் கோரைமோய்ப் படிப்படியோக 

மனத்தில் இடம் பிடித்துக்வகோள்ளும். இது மனிேளன 

அடிளமப்படுத்தி அ னிடம் ஏக்கத்ளே  ளர்த்து அளமதிளயக் 

வகடுக்கும்; இேற்கோக ே று வெய்யக்கூடத் தூண்டும். 

இேற்கிளடதய ஓர் ஆளெ முடியும் முன் இன்தனோர் ஆளெளயக் 

வகோண்டு  ந்து நிறுத்தும்; ஆேலோல் ஆளெக்கு எல்ளலயில்ளல. 

சிலர் எளேப் போர்த்ேோலும் அது ேங்களிடம் இருக்க த ண்டும் 

என்று நிளனக்கிறோர்கள். அேனோல் அழகோன ஒன்ளற ரசிக்கும் 

தபோது அந்ேப் வபோருளுக்கும் நமக்கும் இளடதய நோகரிகமோன  

 

ஆ ைங்கள் 

 2015 

 2014 

 2013 

 2012 

 2011 
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தூரம் இருக்கிறது. ஆளெ என்ற வபயரில் அேன் 

உரிளமயோளனோய் இருக்க த ண்டும் என்று நிளனக்கும் தபோது 

அந்ேத் தூரத்தின் நோகரிகம் தபோய்விடுகிறது. 

       ேர்மத்திற்கு விதரோேமோன ஆளெகள் சில உண்டு. 

மனிேன் எச்ெரிக்ளகயோய் இருக்க த ண்டியது இது தபோன்ற 

ஆளெகளில் ேோன். ஆளெகளுக்கு எல்ளல  குத்துக்வகோள்ள 

த ண்டியது எவ் ளவு அ சியதமோ, அவ் ளவு அ சியம் அள  

ேர்மத்தின் எல்ளலக்குள்தள இருக்க த ண்டும் என்பேோகும். 

பலருக்குத் தேள க்கும் ஆளெக்கும் வித்தியோெம் புரி தில்ளல. 

தேள கள் ஆளெயோக மோறலோம், ஆனோல் ஆளெகள் 

தேள களோக மோறக்கூடோது. அப்தபோது ேோன் ஆளெகளினோல் 

போதிப்பு ஏற்படுகின்றது. தேள கள் ஒவ்வ ோரு ருக்கும் 

மோறுபடும். மற்ற ர்கள் ஒன்ளற ள த்திருக்கிறோர்கதள என்று 

நிளனத்து நோமும் அதேதபோல் ள த்திருக்க த ண்டும் என்று 

எண்ணு து ஒருவிேமோன வேோற்று ஆளெயோகும். ேன்னல 

ஆளெகளளத் துறந்து வபோதுநல ஆளெகளள  ளர்க்க 

த ண்டிய நோம், ஆளெகள் அளவுக்கு மீறி வ றியோக மோறி 

விட்டன. உலகம் இன்று ஆளெயின் உச்ெத்திற்தக வென்று 

விட்டது. மண்ைோளெ, வபோன்னோளெ, வபண்ைோளெ 

வகோண்தடோர் அதிகரித்து  ருகின்றனர். மனிே ஆளெகள் 

இறக்ளகக்கட்டிப்பறக்கின்றன. அேனோல் மனிேன் மனிேனோக 

இல்ளல. மனிேன் மோறி விட்டோன் மரத்தில் ஏறி விட்டோன். 
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 பனுவல் இரண்டு- கருத்துத்களம் 

எழுத்தாளர் : முகிலன் 
 

 

என்னை அறிக என்னைோடு உனையோட   என் பனடப்புகள்    என் நண்பர்கள் 

 

 

நல்லது நண்பதர! நீங்கள் கூறு ளேப்போரத்ேோல் ஆளெகதள 

மனதில் இருக்கக்கூடோேோ?.ஆனோல் நோன் கருத்தில் 

மோறுபடுகின்தறன். மனிேன் ஆளெப்படத ண்டும். ஆளெப்பட  

த ண்டும் என்பது ேோன் பலரின் கருத்து. ஆளெகளள 

மனத்ேரோசில் நிறுத்துப் போர்த்துத் ேோன் மனதில்  அனுமதிக்க 

த ண்டும். மன அடக்கத்ளேக் ளகயோண்டு அ ர்களின் 

நிளலக்தகற்ப, சூழ்நிளலக்தகற்ப, ேர்மத்ளே மீறோே  ளகயில் 

ஆளெகள் அளமந்து பிரச்ெளனகளளக் கட்டுப்படுத்ே த ண்டும். 

ஆளெகள் சில நிளறத றும்; சில நிறோளெகளோகப் தபோகும். 

அந்ே நிறோளெகளளதய நிளனத்துக் வகோண்டிருந்ேோல் மன 

உளளச்ெல் ேோன் அதிகரிக்கும். ஆளெளயப் பற்றிய ஓர் 

உண்ளம என்னவ ன்றோல் அதுவும் மோறும் இயல்புளடயது, 

அேன் மறுபக்கத்தில் துன்பம் உள்ளது; அது ஒரு விலங்ளகப் 

தபோன்றது. அனுப  முதிர்ச்சியினோல் ேோன் ஆளெளயப் பற்றிய 

வேளிவு வபருகும், அப்தபோது ஆளெப்படும் வபோருள் எல்லோம் 

நன்ளமளயச் வெய்யும் என்று வெோல்ல முடியோது.  

அதே ெமயத்தில் சில ஆளெகள் போரோட்ளடப் வபறு தேோடு, 

பிறருக்கு நன்ளமயும் வெய்கின்றன. ஒரு பளடப்போளி அல்லது 

சிந்ேளனயோளன் ேங்கள் ரெளனயோல் சில ற்ளற உலகிற்கு 

அளித்து ேோனும் மகிழ்ந்து பிறளரயும் மகிழ்விக்கின்றோன். 

கல்வியிலும், அறிவிலும் ஆளெள த்ேோல் அறி ோளிகள் 

உரு ோகு ோர்கள்.  
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ஆளெகளள மனிேன் எப்படிக் ளகயோள்கின்றோன் என்பதில் ேோன் 

அ னது புத்திச்ெோலித்ேனம் இருக்கிறது. ேன்னல ஆளெகளள 

விடப் வபோதுநல ஆளெகதள உயர்ந்ேள . ேன்னல 

ஆளெகளளத் துறந்து வபோதுநல ஆளெகளள  ளர்க்க 

த ண்டிய நோம், ஆளெகள் அளவுக்கு மீறி வ றியோக மோறோமல் 

போர்த்துக்வகோள்ளத ண்டும். ஒருமனிேன் பறள ளயக்கண்டோன் 

விமோனம் பளடத்ேோன். எதிவரோலி தகட்டோன்  ோவனோலி 

பளடத்ேோன். இதுவும் ஆளெ ேோன் .இந்ே ஆளெ அறிவியல் 

 ளர்ச்சிளயத்ேந்ேது. இன்ளறய ேக ல் வேோழில் நுட்பத்தின் 

பரிைோம ளர்ச்சிதய மனிே ஆளெயோல் தேோன்றியள , 

 ளர்ந்ேள  என்றோல் மிளகயோது. ஆறறிவு உளடய 

உயர்திளைகளோகிய நோம் மனத்ளேச் ெமநிளலக்குக் 

வகோண்டு ந்து தியோனம் வெய்து நம் ஆளெளய 

நல்லள களோக்கி  ளர்ச்சிளய தநோக்கி, யோரும் 

 ருந்ேோ ளகயில் நல் ழியில் வெலுத்துத ோம். 

 

  
  

 

 

 

                               
                     அடுத்ேபக்கம் போர்க்க-  வினோக்கள் உள்ளன. 
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வினாக்கள் 
 
Q1.  பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள இலக்கணக் குறிப்புகளுக்கு ஏற்ெ வாக்கியத்திலிருந்து  
     ப ாற்கடளத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.     (ெனுவல் ஒன்று)  
                                                     
                                                     (4 மதிப்பெண்கள் ) 
 
உலகம் இன்று ஆளெயின் உச்ெத்திற்தக வென்று  மண்ைோளெ 
வபோன்னோளெ வகோண்தடோர் அதிகரித்து  ருக்கின்றனர். 
 
 

1. இட ோகுப்வபயர் 
 

2. உம்ளமத்வேோளக 

 

வினோக்கள்: 

 

1. ஆளெக்கு  ரம்பு கிளடயோேோ? ஏன் ?       (4 மதிப்வபண்கள் ) 

2. ஆளெகளினோலும், வேோற்றுதநோய் தபோன்ற ஆளெகளினோலும் மனிேன் அளடயும் 

அல்லல்களள  வி ரிக்க .                  (6 மதிப்வபண்கள் ) 

3. ஆளெகளின் த றுபோடுகளள இப்பனு ல்களளக்வகோண்டு ஆரோய்ந்து , உனது 

கருத்துகளளயும் தெர்த்து 140 வெோற்களில் எழுதுக. பனு ல் ஒன்று இரண்ளட 

உேவிக்குப் பயன்படுத்திக் கருத்துளரக்கலோம்.   

                                                                                                             

( 15 மதிப்வபண்கள் ) 

                                 முற்றும் 
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 வ ர்வு எழுதுவ ொர்க்கொன முக்கிெக் குறிப்புகள்:- 

 
   ம ொத்தம்  நொன்கு  வகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க வ ண்டும். 

 
 ஒவ்ம ொரு பகுதியிலிருந்தும் ஒரு  கேள்விக்குப் பதிலளிக்ே   க ண்டும். 

 
   ஒவ்ம ொரு கேள்விக்கும் 25 மதிப்வபண்கள்   ழங்ேப்படும். 

 
 

“அ” பிரிவு 
 

நொ ல் 
 
 
Q1   " ேரித்துண்டு நொ லுக்கு நிர் லொவின் ேடிதம்தொன் திருப்புமுனையொே அன ந்துள்ளது”.   
 
     இக்கூற்று உண்ன யொ உண்ன யொ? வி ரிக்ே. 
 

 
Q 2  . கு கேசன் என்ற ேனத ொந்தர் ேரித்துண்டு நொ லுக்குத் கதன யொ?  
 
     ஆேொய்ந்து வி ரிக்ே. 
 
 

“  ஆ பிரிவு ” 
 

சிறுகள  
 
 
Q 3 .  “ தமிழுக்கு அமுமதன்று கபர் ” என்னும் சிறுேனதயின் ேருப்மபொருள்  
 
   இன்னறய நவீனக்கொலத்தில் உண்ன யொே நடக்கு ொ? ஆேொய்ந்து வி ரிக்ே. 
 
 
 
Q 4 .  “ஓர் ஆன் ொவின் தினே அேற்றப்படுகிறது” என்ற சிறுேனத, சிறுேனத உத்திேகளொடு 
அன ந்த சிறந்த ேனத. உண்ன யொ?  வி ரிக்ே 
 
 

 
                                       அடுத்  பக்கம் பொர்க்க 
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“ இ பிரிவு ” 
 

நொடகம் 
 
Q 5 . ‘சிங்கப்பூர் மொப்பிள்ளள’ நொடேத்தில்  ருகின்ற மசல்வினயயும் ,  
 
‘கொ ல் என்ன விளல’ என்னும் நொடேத்தில்  ரும்  ள்ளினயயும் ஒப்பிட்டு ,  
 
இ ர்ேளின் குணநலங்ேனள ஆேொய்ந்து வி ரிக்ே. 
 
 
Q 6 . “கொ ல் என்ன விளல” என்னும் நொடேத்தில்  ரும்  ள்ளியின்  
 
  வபற்வ ொர்களளச் சிறந்த, மபொறுப்பொை மபற்கறொர் என்று கூறலொ ொ? 
 
   இந்நொடே நூனல ஆேொய்ந்து வி ரிக்ே. 
 
 

“ ஈ பிரிவு ” 
 

கவிள  
 
 
Q 7 .  னிதனை விட  ேம் உயர் ொைதொ ?  ேம் என்னும் ேவினதனய ஆேொய்ந்து 
இவ்விைொவிற்கு உன் பதினல வி ரிக்ே. 

 
 (அல்லது)  

 
Q 8 . பொேதிதொசன், “எந்நொவளொ” என்று,  அன்று ஏக்ேத்கதொடு கேட்பது  இன்று  
 
நினறக றியதொ? பி கொ து  நினறக று ொ?  இதனை எந்நொவளொ என்னும்  
 
ேவினத  ரிேளின்  ழியொே ஆேொய்ந்து வி ரிக்ே. 
 
 

முற்றும் 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
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