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விடிவெள்ளி 7 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் [படைப்பிலக்கியம்] 
[30 புள்ளிகள்] 

 

ககள்விகள் 11 முதல் 14 ெடை 
ககொடுக்கப்பட்டுள்ள சிறுகதைப் பகுதிதை வொசித்து, கைொடர்ந்துவரும் வினொக்களுக்கு 

விதட கொண்க. 
 

“அண்ணே சொமிக்கண்ணு அண்ணே! ஒனக்கு விஷைம் கைரியுமொ?” என்று கிரொவல் 
சடக்கில் நின்றவொறு, பள்ளத்தில் மண்தேக் ககொத்திக்ககொண்டிருந்ை சொமிக்கண்ணுதவப் 
பொர்த்து சத்ைம் ணபொட்டுக் ணகட்டொர் ைொண்டவரொைன்.  

 

ைன்தனப் கபைர் கசொல்லி அதைத்ை ைொணரொ ஒருவர் ஏணைொ ஒன்தறக் ணகட்பதை 
உேர்ந்ை சொமிக்கண்ணு ககொத்துவதை நிறுத்திவிட்டு சூரிைதன மதறப்பைற்கொகத் ைன் 
இடக்தகதைப் புருவங்களுக்கு மத்தியில் ககொண்டுணபொய் தவத்ைபடி சுமொர் ஐம்பது ககஜ 
தூரமுள்ள மண் சடக்தக அண்ேொந்து பொர்த்ைொர். ககொத்தும்ணபொது பரவிை மண் 
சிைறல்கள் அவர் உடம்கபல்லொம் ஒட்டிக்ககொண்டு அம்தமக் ககொப்புளங்கள் ணபொன்று 
கொட்சிைளித்ைன.  
 

 அங்ணக மண் சடக்கில் ைொண்டவரொைன் நின்றுககொண்டிருப்பது கைளிவொகத் 
கைரிந்ைது.  
 

 “நம்ப அப்பொவு ககைவன் மண்தடகைப் ணபொட்டுட்டொரு அண்ணே! அகைச் 
கசொல்லிக் கூட்டிக்கிட்டுப் ணபொகத்ைொன் வந்ணைன்” என்று ைொண்டவரொைன் கூறிை அந்ை 
ஒரு கேத்தில் சொமிக்கண்ணுவின் மனத்தில் ஒரு சலனம் ணைொன்றி மதறந்ைது.  
 

      “அடப் பொவணம! அந்கைக் ககைவன் இந்ை கவயில் கொலத்துலைொனொ கசத்துத் 
கைொதலக்கனும்” என்று அனுைொபத்ணைொடு கசொன்னவர், “ககொஞ்சம் இருங்கண்ணே, 

இணைொ வந்துட்ணடன்” என்று கசொல்லிக் ககொண்ணட அருணக சலசலத்து ஓடும் ஓதடதை 
ணநொக்கி நடந்ைொர்.  
 

       ஓதடதை ஒட்டிப் புைர்ணபொல் மண்டியிருந்ை நீர்க் ககொடிகளுக்கிதடணை ைன் 
மண்கவட்டிதைச் கசொருகி தவத்ைொர். பின்னர் முைங்கொல் அளணவ நீர் ஓடும் அந்ைச் 
சிற்ணறொதடயில் இறங்கி தக கொல்கதள நன்றொக அலம்பிக் ககொண்டொர்.  
 

 அமரர் துன் அப்துல் ரசொக்கினொல் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ட பச்தசப் புத்ைகத் 
திட்டத்தின் கீழ் அந்ைப் புக்கிட் அப்பி ணைொட்டத்தில் ணைொட்ட நிருவொகம் ணபருக்ககன்று 
ஒதுக்கித் ைந்ை இடத்தில் ஒவ்கவொரு கைொழிலொளிக்கும் நொலு மண்கவட்டி இடம்ைொன் 
கிதடத்ைது. ஒரு ‘பத்ைொஸ்’ கூட அதமக்க முடிைொை இடத்தில் பொடுபட்டு என்னத்தைக் 
கண்டுவிட முடியும் என்று முன்ணைொசதன கசய்ை சிலர் ைங்களுக்குக் கிதடத்ை பங்தகயும் 
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ஐந்து ரிங்கிட்டுக்கும் பத்து ரிங்கிட்டுக்கும் விற்றுவிட்டு அந்ைப் பேத்தில் சில நொள்கள் 
ைண்ணீர் ஊற்றிக் ககொண்டொர்கள்.  
 

 அப்படிப் பேம் ககொடுத்து மற்றவர் நிலத்தை வொங்கிைவர்களுள் சொமிக்கண்ணுவும் 
ஒருவர். அவர் ஐந்து ணபரிடம் நொற்பது ககொடுத்ைொர். அந்ை நிலத்தைத்ைொன் எஸ்ணடட் 
ணவதல முடிந்ைதும் அப்ணபொது வந்து ககொத்திக் ககொண்டிருந்ைொர்.  
 

ைொண்டவரொைனும் சொமிக்கண்ணுவும் இறந்து கிடக்கும் அப்பொவு கிைவனின் 
வீட்தட ணநொக்கி நடந்ைொர்கள்.  
 

 ைொண்டவரொைன் சொமிக்கண்ணுதவத் ணைடிக் ககொண்டு வந்ைைற்கு முக்கிைக் 
கொரேம் இருந்ைது. அது ணபொன்று அநொதைப் பிேங்கள் விழுந்துவிட்டொல் அப்பிேத்தைப் 
கபொதுவசூல் மூலம் அடக்கம் கசய்யும் கபருஞ்கசைதலச் சொமிக்கண்ணுைொன் 
ணமற்ககொள்ளவொர். இைற்கு முன்னர் நொதலந்து  முதற அப்படிச் கசய்திருக்கிறொர்.  
 

எல்லொரும் அவர்மீது நம்பிக்தக தவத்திருப்பைற்குக் கொரேம் அவர் அந்ைத் 
ணைொட்டத்தில் கநடுங்கொலமொக வசித்து வருகிறொர் என்பைற்கொக மட்டுமல்ல, 

நொேைமிக்கவர் என்பதில் மக்கள் அதசைொை நம்பிக்தக ககொண்டிருப்பைொல்ைொன்.  
 

 அப்பொவுக் கிைவர் அணை ணைொட்டத்தில் மரம் கவட்டிப் பிதைத்ைவர். பைவி ஓய்வு 
கபற்றதும் அவருக்கு மிகவும் நண்பரொயிருந்ை ஒண்டிக் கட்டை நொரொைேசொமி 
வீட்டில்ைொன் ைங்கியிருந்ைொர். நொரொைே சொமியின் மதனவி மக்கள் எல்லொரும் ணம 
பதின்மூன்றுக்குப் பின்னர் ‘ஊருக்குக்’ குடிணைறிவிட்டொர்கள். மொைொ மொைம் நொரொைேசொமி 
ஊருக்குப் பேம் அனுப்பி விடுவொர். அைன் கொரேமொக அப்ணபொது நொரொைேசொமியின் 
தகயிலும் ஓட்டமில்தல, அைனொல்ைொன் சொமிக்கண்ணுதவத் ணைடிவரும் நிதல ஏற்பட்டது.  
 

 (உடல் மட்டும் நதனகிறது - பி.ணகொவிந்ைசொமி) 
  

 

11 ைொண்டவரொைன் சொமிக்கண்ணுதவத் ணைடி வந்ை காைணம் யாது?  
                                                      (3 புள்ளி) 

                  

12 பச்தசப் புத்ைகத் திட்டத்தின் கீழ் வைங்கப்பட்ட நிலத்தை அப்பி ணைொட்ட மக்கள் 
முழுதமைொகப் பைன்படுத்ைொைற்கு இரண்டு கொரேங்கள் ைொதவ?                        

                                                            (4 புள்ளி) 
        
  

13 அ) அப்பி ணைொட்ட மக்களிடம் கொேப்படும் குதறபொடுகள் இரண்டிதன எழுதுக. 
                                                             (4 புள்ளி) 
 

ஆ) இச்சிறுகதை வொயிலொகச் சொமிக்கண்ணுதவப் பற்றி நீ அறிந்து ககொண்டது  
    என்ன?                                              (4 புள்ளி) 

 

14.    இச்சிறுகதை உனக்குள் ஏற்படுத்திை ைொக்கம் என்ன?           (5 புள்ளி) 
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15. கீணை ககொடுக்கப்பட்டுள்ள கவிதைதை வொசித்து உமது வ ாந்த வமாழிநடையில்  
   விளக்கம் எழுதுக.  

 

கபொழுதைப் கபொன்கனன்றொர்- விழிக்குள்ணள அைதனப் 

 தவத்ைனணரொ பலரும்? 

அழுணை புரண்டொலும் அதுவருணமொ மீண்டும் 

அறிந்ைொல் கபொழுதிங்ணக புலரும் 

கபொழுதைப் பொழ்படுத்தி  பழுதிங்ணக பட்ணடொம் 

 விழித்திங்கு எழுதுணவொம் 

துளிணை ஆனொலும் ஒளிைொகும் வொழ்வில் 

கபொழுணை இதறவில்வரம் கைொழுணவொம்! 

 

(எம்.ணக.ஞொனணசகரன்) 

 

 

19 கீழ்க்கொணும் பனுவலில் அதடப்புக்குள் இருக்கும் இடங்களுக்குப் வபாருத்தமான  

கமொழிைணிகதள எழுதுக. பத்திடய மீண்டும் எழுத கெண்ைாம். 

 

 

ஒரு நொட்டின் முன்ணனற்றணமொ அல்லது ஒரு ைனி மனிைனின் முன்ணனற்றணமொ 

அவனது கபொருளொைரம், கல்வி, நொட்டின் நிதலப்பொடு, சமூகம் ணபொன்ற அடிப்பதடயில் 

கேக்கிடப்படுகின்றது. கபொருளொைொரம் ஒவ்கவொரு மனிைனின் மூலைனம். இந்திை 

இதளஞர்களின் துணிவும், முற்சியும் இத்துதறயில் உன்னை நிதலயில் நிற்கிறது என்றொல் 

அது மிதகைொகொது.( I இதேகமொழி ) இன்னும் சிறிது முைற்சித்ைொல், கவற்றி கண்ட 

இந்திை வணிகர்கள் வொழ்க்தகயில் கசைல் இைந்து திேறிக் ககொண்டிருக்கும் 

இதளஞர்கதள எழுந்து வொ! என்று கூறித் ணைொதளத் ைட்டி, தக ககொடுத்துத் தூக்கி 

விட முன்வர ணவண்டும். ( II உவதமத்கைொடர்) 

கல்விக்கு என்று ஒரு கைய்வம் உள்ளது என்றொல் அது நமது சமுைொைத்தில் 

மட்டுணம. ஒவ்கவொரு வருடமும் எப்படித் ைமிழ்ப்பள்ளிகளில் இந்திை மொேவர்களின் 

எண்ணிக்தக உைருகின்றணைொ, அணைணபொல் மொேவர்களின் ணைர்ச்சி விகிைமும், கல்வியில் 

இந்திை இதளஞர்களின் சொைதனயும் கமய்சிலிர்க்கத்ைொன் தவக்கின்றது. இவர்கள் 

அரசொங்கத்தின் திட்டங்கதளயும் முைற்சிகதளயும் நன்றொக ஆரொய்ந்து கிதடக்கும் 

வொய்ப்தபப் பைன்படுத்திக் ககொள்ள ணவண்டும்.( III பைகமொழி ) 
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இந்திை இதளஞர்கள் சதளத்ைவர்கள் அல்லர். எதிலும், எப்கபொழுதும் கவற்றிக் 

ககொடிதைப் பறக்க விட வந்ைவர்கள். ‘என்னொல் முடிைொது’ என்றொலும் ‘முைற்சி கசய்ணவன்’ 

என்பொன் இந்திை இதளஞன். ‘எவ்வளவு புதைந்ைொலும், மீண்டும் எழுணவன்’ என்ற எண்ேம் 

ககொள், இன்று இல்லொவிட்டொலும், ‘என்றொவது வருணவன்’ என்று வீரிைம் ககொள். உனக்கு  

சுட்டிக் கொட்டி எப்கபொழுதும் ஒருவருவருக்ககொருவர் தீை எண்ேத்தை ஒழித்து 

நல்லதைச் கசம்தமப்படுத்ை ணவண்டும்.( IV திருக்குறள் )இவ்வொறு கசய்ைொல் 

இதளஞர்களுக்கு முன்ணனற்றமும் கவற்றியும் உறுதி. 

 

 

பிரிவு ஈ : இலக்கணம் 
[10 புள்ளிகள்] 

ககள்வி 22 

 

22 கீணை ககொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் கொணும் ஐந்து பிடைகடள அதடைொளம் 
கண்டு அவற்தறத் திருத்திப் பட்டிைலிடுக. 

   [நிறுத்ைக்குறிகதளப் பிதைைொகக் கருை ணவண்டொம்] 

 

 

  ைொயின்வழி வந்ை கமொழி ைொய்கமொழி என்கின்ணறொம். நொம் பிறந்ைதிலிருந்து 
ஐம்புலன்களில் உேரக் கூடிை உேர்வுகணளொடு ஊறிை, சிந்திக்கக் கற்று 
ககொடுக்கும் கமொழிைொகத் ைொய்கமொழி விளங்குகின்றது. ைொய்கமொழி என்பது 
சிந்ைதன கமொழிைொகும். ைொய்கமொழிக் கல்வி என்பது நொம் சிந்திக்கின்ற கமொழியில் 
பயிற்றுவிக்கப்படுகின்ற கல்விைொகும். 

  ைொய்கமொழி வழியில் கைொடக்கக் கல்விதை வைங்கும் ணபொது குைந்தைகள் 
ைொம் நிதனக்கும் எண்ேங்கதளயும் ைொமரிந்ை ைகவல்கதளயும் ைமக்குத் கைரிந்ை 
கமொழியில் உடணன கவளிப்படுத்துகின்றது. ைொய்கமொழியில் கற்கும்ணபொது ஒன்தற 
பற்றிை முலுதமைொன ைகவல்கதளத் கைளிவொக மொேவர்களொல் அறிந்துக் ககொள்ள 
முடிகின்றது. 

 

 

 [10 புள்ளி] 
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நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 
பரிந்துடைக்கப்பட்ை விடைகள் 
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கொலத்தைப் கபொன் ணபொன்றது என்று கூறுவொர்கள். கொலத்தின் அவசிைத்தை உேர்ந்ைவர் 
பலர். கொலத்தை ஒரு முதற ைவற விட்டு விட்டொல் நொம் எவ்வளவு அழுது புரண்டொலும் 
அது திரும்பவரொது. இைதனத் கைரிந்து கசைல்பட்டொல் நொதளை கபொழுது சிறப்பொகப் 
புலரும். நல்ல கபொழுதைப் பொழ்படுத்திைைொல் நொம் துன்பம் அடந்ணைொம். கொலத்தின் 
அருதமதைக் கருத்தில் ககொண்டு நொம் கசைல்பட ணவண்டும். ஒரு மணித்துளி ஆனொலும் 
அைதனக் கவனமொகப் பைன்படுத்தினொல் வொழ்வில் முன்ணனற்றத்தைக் ககொடுக்கும். கொலம் 
என்பது இதறவன் ககொடுத்ை வரமொகும். எனணவ, அைதனத் கைொழுணவொம்.  
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i ) இதேகமொழி : சீரும் சிறப்பும் 

ii ) உவதமத்கைொடர் : சிறகு இைந்ை பறதவ ணபொல 

iii ) பைகமொழி : கொற்றுள்ள ணபொணை தூற்றிக்ககொள் 

iv ) திருக்குறள் : நகுைற் கபொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் 

      ணமற்கசன்று இடித்ைற் கபொருட்டு 
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பிதை சரி 
1) கற்று 1) கற்றுக் 

2) அறிந்துக் 2) அறிந்து 

3) முலுதமைொன  3) முழுதமைொன  

4) ஒன்தற 4) ஒன்தறப் 

5) ைொமரிந்ை 5) ைொமறிந்ை 

 

 

 

 
 


