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விடிவெள்ளி 1 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

 

.பிரிவு அ : ெழிகாட்டிக் கட்டுரை 

[ பரிந்துரைக்கப்படும் நேைம் : 30 நிமிடம் ] 

உமது பள்ளியில் இயங்கிவரும் தமிழ்மமொழிக் கழகம், கடந்த வொைம் பள்ளி அளவில் 

மபொங்கல் விழொ ஒன்றரை மவற்றிகைமொக ேடத்தியது. அக்கழகத்தின் மெயலொளர் என்ற 

முரறயில் அவ்விழொரவக் குறித்து ஒரு நிகழ்ச்சியறிக்ரகரய எழுதுக. 

கீநழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ள  குறிப்புகரை விெரித்து உமது நிகழ்ச்சி அறிக்ரகரயத் 

தயொர் மெய்க. 

 

  ேொள் - நேைம் - இடம் 

   நேொக்கம் 

   கலந்து மகொண்டவர்களின் விவைம் மற்றும் எண்ணிக்ரக  

   உரைகள் – தரலரமயுரை, சிறப்புரை 

   நமற்மகொள்ளப்பட்ட ேடவடிக்ரககள்/ நிகழ்ச்சிகள் – 3 ேடவடிக்ரக 

   பரிெளிப்பு 

 

 

அறிக்ரக தயாரிக்கும்ப ாது கெனத்திற் வகாள்ை பெண்டியரெ: 

 

 அறிக்ரக வடிவில் இருத்தல் 

 கழகப் மபயர் மற்றும் தரலப்பும் எழுதப்பட்டிருத்தல் 

 நிகழ்வுகரளத் துரைத் தரலப்புகளில் எழுதியிருத்தல் 

 துரைத் தரலப்புகளுக்கு எண் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் 

 அறிக்ரக தயொரித்தவர் எனும் குறிப்பு முடிவில் இருத்தல் 

 திகதி –  வலப்புறம் எழுதப்பட்டிருத்தல் 

 ரகமயொப்பம், முழுப் மபயர் இருத்தல் 

 பதவி, கழகம் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் 

[ 30 புள்ளிகள் ] 
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விடிவெள்ளி 1 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

 

பிரிவு  ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை 

[ பரிந்துரைக்கப்படும் நேைம் : 1 மணி 15 நிமிடம் ] 

 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ள தரலப்பில் 300 வ ாற்களில் ஓர் எழுத்துப்படிவத்ரத எழுதுக. 

 

1 ஒற்றுரம 

 இத்தரலப்பில்  கருத்து விைக்கக் கட்டுரை எழுதுக. 

 

          [ 70 புள்ளி ] 
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விடிவெள்ளி 1 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

 

கீழ்க்கொணும் கருத்துப்படத்ததக் கூர்ந்து கவனித்துத் மதொடர்ந்துவரும் விைொவுக்கு 

விரட எழுதுக. 

 

 

1 இப்படம் உைர்த்தும் கருத்து யொது?                                      

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 [2 புள்ளி] 

 

 

   வழி தவறொதத!  
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2 கீழ்க்கொணும் பனுவல் உைர்த்தும் முக்கியச் மெய்தி யொது?   

                 

 

 சிரறச்ெொரல வொழ்க்ரகரயப் புத்தகச்ெொரலயொக மொற்றியரமத்த 
மொமனிதர் மெல்ென்  ண்தடலொ. 
 

 தூக்குக் கயிரை முத்தமிட்டநபொதும் வொசிப்ரப நிறுத்தொத  
 ொவீரன் பகத்சிங். 
 

 மபண் கல்வி, வொசிப்புச் சுதந்திைத்திற்கொகத் துப்பொக்கிச்  
சூடுபட்டவர்  லொலொ. 
 

 ஒரு நூலகத்தின் அரைத்து நூல்கரளயும் வொசித்தநதொடு,  
எந்த நூல் எங்நக இருக்கும் என்பரதச் மெொல்ல முடிந்த  
ஒநை ஆள் எைப் மபயமைடுத்த உலக அதிெயம் கொர்ல்  ொர்க்ஸ். 
 

 பயைத்திற்கு ஒரு நமொட்டொர் ரெக்கிள், உைவு பகிை மக்கள்,  
அறிவு பகிை நூல்கள் எைத் தொநம ஒரு புைட்சிக் கொவியமொய்  
வொழ்ந்து வைலொற்றின் மவற்றி அரடயொளமொைவர் மெகுவொரொ. 

 

   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                       [2 புள்ளி] 
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3 கீழ்க்கொணும் உரைவீச்சு உைர்த்தும் படிப்பிதை யொது?                     

     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 [2 புள்ளி] 

 

4 கீழ்க்கொணும் ேரகச்சுரவத் துணுக்கில் இரொமுவின் கூற்று எரத  

 உைர்த்துகிறது? 

 

               நெகர்   : ஏண்டொ நெொகமொகநவ இருக்க? 

               இைொமு  : எைக்கு வீரை வொசிக்கனும்னு ஆரெயொ 
                        இருக்குடொ. 
 

               நெகர்  : ேல்ல விெயம்தொநை கத்துக்கிட்டொ நபொச்சு. 
 

               இைொமு : அது எப்படிடொ முடியும்? எைக்குதொன் படிக்கத் 
                       மதரியொநத!                                                                     
 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 [2 புள்ளி] 

   - பனித்துளிெங்கர்  

உயிர் மபற்றவர்கள்  
சுதந்திர ொய் மவளியில்...  
உயிர் மகொடுத்தவர்கள்  
வலிதயொடு சிதறயில்... 
யொர் கண்களுக்கும் 
மதரியொத  
கடவுள்களின் இருப்பிடம் 

முதிதயொர் இல்லம்...! 
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5 கீழ்க்கொணும் பகுதி வொயிலொக உமக்கு ஏற்படும் விழிப்புணர்வு யொது? 
 

  

இந்தியர்களின் மெொத்துக்கள் சுமொர் 25% அதொவது 1150 நகொடி மவள்ளி 
நகட்பொைற்று முடங்கிக் கிடக்கிறது. இதற்குக்கொைைம் உயில் எழுதொமல் 
நபொைதுதொன். நமலும், இறந்த பின் பிள்ரளகள் பொர்த்துக் மகொள்வர் எை 
அலட்சியமொக இருந்து விடுவநதொடு பிள்ரளகளிரடநய ஒற்றுரம இல்லொரமயும் 
உயில் பிரிப்பதில் இழுபறி நிரலரய ஏற்படுத்தும். எைநவ, ஒருவர் தைக்குப் பிறகு 
ெந்ததிகளுக்கும் பிைச்ெரை வைொமல் தடுக்க உயில் எழுதலொம். உயில் எழுத 18 
வயதிற்கு நமற்பட்டவைொக ேல்ல மை நிரலயில் இரு ெொட்சிகள் முன் ரகமயழுத்திட 
நவண்டும். எழுதியவர் எத்தரை முரற நவண்டுமொைொலும் திருத்தம் மெய்யலொம். 
எழுதுகின்ற உயில் எழுதியவரின் மரறவுக்குப் பின்தொன் அமலுக்கு வரும். சிலருக்குச் 
மெொத்துக்கள் நபொலநவ அவர்களது கடன்களும் வொரிசுகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.   
 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                            [2 புள்ளி] 

6 கீழ்க்கொணும் பகுதிரய வொசித்து, ெொ.ஆ. அன்பொைந்தன் அவர்களின் இரண்டு  
 ெொததைதய எழுதுக.           
 

 

      “எழுத்தொளர், வொமைொலி, மதொரலக்கொட்சி , நமரட  
      ேடிகர்களில் ஒருவர். ேரகச்சுரவநயொடு ஆழமொை 

      கருத்துகரள மக்கள் மைத்துள் பதியரவக்கும் 
சிறந்த நபச்ெொளர் ெொ. ஆ. அன்பொைந்தன்." அரைத்துத்  
தமிழ் இரளஞர் மணிமன்றங்களும் இரைந்து பிைொங்கில் 
1964-இல் நபைரவ  கண்டநபொது அதன் முதல் நதசியத்  
தரலவைொைொர். அரைத்து மணிமன்றங்கரளயும் 
ஒன்றிரைத்து ஒரு நதசியப் நபரியக்கமொக மொற்றிய சிறப்பு இவரைநய  
நெரும். இவர் எல்லொத் துரறகளிலும் ஒளிவீசி ஒரு பல்கரலச் மெல்வைொய்  
விளங்கிைொர். ெமுதொயம் அளித்த ெமுகக்கரலமொமணி விருநதொடு, பிபிஎன்.  
ஏஎம்என். அைெவிருதுகரளயும் மபற்று மதிப்பிற்குரிய இரளஞர் தரலவைொய் 
வொழ்ந்து மரறந்தொர். 
 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

                        [2 புள்ளி] 
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விடிமவள்ளி 1 

 

பரிந்துதரக்கப்படும் விதடகள் 

 

1  - பகடி வரதரய நிறுத்துதவொம்/ தடுப்தபொம். 
  - பிற ஏற்புரடய விரடகள் 

  

2 - வொசிக்கும் பழக்கத்தொல் வொழ்வில் உயைலொம். 

 - வொசிக்கும் பழக்கத்ரத அரைவரும் வழக்கப்படுத்திக் மகொள்ள நவண்டும். 

 - வொசிப்புத் மதொடர்பொை பிற ஏற்புரடய விரடகள்  

 

3 - பிள்ரளகள் மபற்நறொரின் தியொகத்ரத உைர்ந்து இறுதிக் கொலத்தில் நபொற்றிப்  
          பொதுகொக்க நவண்டும். 
  

- இன்ரறய பிள்ரளகள் நபொற்றிப் பொதுகொக்க நவண்டிய மபற்நறொர்கரள  

   அைொரதகளொக முதிநயொர் இல்லத்தில் விடுகின்றைர். 

 

4 இைொமு வொசிக்க என்பதன் மபொருரள அறிந்திருக்கவில்ரல. 

5  - உயில் எழுதுவதன் வழி ேமது மெொத்துக்கள் பொதுகொக்கப்படும். 

 - இந்தியர்கள் ஒவ்மவொருவரும் உயில் எழுதி முரறயொகப் பதிவு மெய்ய  

   நவண்டியது அவசியமொகும். 

 

6 - இவர் தமிழ் இரளஞர் மணிமன்றத்தின் முதல் நதசியத் தரலவர். 

 - இவர் அரைத்துத் தமிழ் இரளஞர் மணிமன்றங்கரளயும் இரைத்துத் நதசியப்  

   நபரியக்கமொக மொற்றியவர். 
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