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விடிவெள்ளி 5 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

.பிரிவு அ : ெழிகாட்டிக் கட்டுரை 

[ பரிந்துரைக்கப்படும் நேைம் : 30 நிமிடம் ] 

கீழ்க்கொணும் உரைநரைரை   ொற்றி அதரை உரைைொைல் வடிவில் எழுதுக. 

[யாழினியும் கயல்விழியும் பள்ளி நூலகத்தில் சந்தித்து உரையாடுகின்றனர்] 

 யாழினி, ந ாழி கயல்விழிக்குக் வணக்கம் கூறி அவள் ரகயிலிருந்  விளக்கக் 
ரகநயட்ரடப் பற்றிய விவைங்கரள அறிய விரும்பினாள். கயல்விழியும் வணக்கம் கூறி, 
முந்ர ய தினம் வங்கி அதிகாரிகள் பள்ளிக்கு வந்து வங்கி நசமிப்புத் திட்டம் பற்றி 
எல்லா மாணவர்களுக்கும் விளக்கம் அளித்  ாகவும இத்திட்டம் சிறப்பாக இருந்  ால் 
அதில் நசர்வ ற்கான விண்ணப்பப் பாைத்ர  ஆசிரியரிடம் நசர்ப்பித்  ாகவும் கயல்விழி 
கூறினாள். 

 யாழினி முந்ர ய தினம் பள்ளிக்கு வைவில்ரல. அத்திட்டம் பற்றி அவளுக்கு 
எதுவும் த ரியாது. வங்கி நசமிப்புத் திட்டத்ர ப் பற்றி விளக்கமாகக் கூறும்படி யாழினி 
நகட்டுக் தகாண்டாள். வங்கி நசமிப்புத் திட்டத்தில் பங்கு தபறும் மாணவர்களுக்காகப் 
பல திட்டங்கரள ஏற்பாடு தசய்துள்ளனர். பல்நவறு நபாட்டிகள், விடுமுரற காலப் 
பயிற்சிகள், கல்வி சுற்றுலாக்கள் ஆகியரவயும் அத்திட்டத்தில் அடங்கும். 
மாணவர்களுக்காக வங்கி தவளியிடும் மாணவர் மன்ற இ ரை இலவசமாகப் தபற 
முடியும். புதிர்ப்நபாட்டிகரள ஏற்பாடு தசய்து பரிசுகளும் வைங்குகின்றனர். இரவ யாவும் 
வங்கி நசமிப்புத் திட்டம் பற்றி கயல்விழி கூறிய விளக்கங்களாகும். 

 கயல்விழியின் விளக்கத்ர க் நகட்ட யாழினி மகிழ்ச்சி அரடந் ாள். 
அத்திட்டத்தில் அர த்  விை நவறு என்ன ேன்ரமகள் தபறலாம் என அறிய 
விரும்பினாள். 

 அத்திட்டத்தின்வழி மாணவர்கள் மா ந்ந ாறும் ஐம்பது ரிங்கிட் நசமிக்க நவண்டும். 
மாணவர்கள் பள்ளித் ந ர்வில் அதிக மதிப்தபண்கரளப் தபற்றால் உயர்கல்வி தபறக் 
கடனு வி வைங்கப்படுகிறது. மா ந்ந ாறும் அவர்கள் தசலுத்தும் ஐம்பது ரிங்கிட் அர  
ஈடு தசய்கிறது. அர த்  விை இருபத்து ோன்கு மணி நேைமும் காப்புறுதிச் சலுரக 
வைங்கப்படுகிறது. விபத்துகள் ஏற்பட்டால் இைப்பீட்டுத் த ாரகயும் மருத்துவச் தசலவும் 
வைங்குகிறார்கள் என்ற விவைங்கரளயும் யாழினி த ரிந்து தகாண்டாள்.  

 யாழினி  ன் தபற்நறாரிடம் அத்திட்டம் பற்றி விளக்கி, வங்கி நசமிப்புத் 
திட்டத்தில் பங்கு தபற உறுதி பூண்டாள்.   

          [ 30 புள்ளி ] 
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உரைைொைரைத் தைொரிக்கும்ப ொது கவைத்திற்மகொள்ள பவண்டிைரவ: 

 

 உரையாடல் வடிவில் இருத் ல் 

 சூைல் எழு ப்பட்டிருத் ல் 

 முகமன் எழு ப்பட்டிருத் ல் 

 ஒருவர் குரறந் து இரு முரறயாவது நபசியிருத் ல் 

 இருவரும் குரறந் து மூன்று முரற கருத்துப் பரிமாற்றம் தசய்திருத் ல் 

 குரறந் து உரைேரடயிலுள்ள ஐந்து கருத்ர ப்  நபசியிருத் ல் 

 உரையாடலுக்குரிய குறியீடுகளும் உணர்ச்சிகளும் தவளிப்படுத் ப்பட்டிருத் ல் 

 விரடதபறு ல் / முடிவு இருத் ல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL TOPIKAL CEMERLANG  AMANJAYA 2018 
BAHASA TAMIL SPM 6354  KERTAS 1 & 2 

SET 5 
 

4 

 

 

விடிவெள்ளி 5 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

 

பிரிவு ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை 

[பரிந்துரைக்கப்படும் நேைம் : 1 மணி 15 நிமிடம்] 

 

 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள  ரலப்பில் 300 ம ொற்களில் ஓர் எழுத்துப்படிவத்ர  எழுதுக. 

 

5 மாவட்ட அளவில் ேரடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கும் ஆசிரியர் தினக் 
தகாண்டாட்டத்தில் கலந்து தகாண்டுள்ளீர். 
 
அந்  ஆசிரியர் தினக் தகாண்டாட்டத்ர  வருணித்து எழுதுக. 

 

          [ 70 புள்ளி ] 
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விடிவெள்ளி 5 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

   பிரிவு இ : வெய்யுளும் வமாழியணியும் 

[ 20 புள்ளி ] 

ககள்விகள் 16 முதல் 19 ெரை 

 

16 தகாடுக்கப்பட்டுள்ள மைபுத்வதாடரைப் தபாருள் விளங்க வாக்கியத்தில்  
      அரமத்துக் காட்டுக.  
 

ஈவிைக்கம் 
                                   [ 2 புள்ளி ] 

 

17 தகாடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்திற்நகற்ற பழவமாழிரய எழுதுக. 

  

       முன்னர் ோம் தசய்  தசயலின் பலரனப் பின்னர் ோம் அரடவது  
       உறுதியாகும். ேன்ரம தசய்யின் ேன்ரம விரளயும்; தீரம தசய்யின்  
       தீரம விரளயும். 
 

             [ 2 புள்ளி ] 

 

18  தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வெய்யுளடிகளின் வபாருரள எழுதுக. 

 

  என்தனாடு நபாந்  இளங்தகாடி ேங்ரக ன் 
  வண்ணச் சீறடி மண்மகள் அறிந்திலள்; 
                 [ 4 புள்ளி ] 
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19 கீழ்க்காணும் பனுவலில் அரடப்புக்குள் இருக்கும் இடங்களுக்குப் வபாருத்தமான  

தமாழியணிகரள எழுதுக. பத்திரய மீண்டும் எழுத கெண்டாம். 
 
    

 சிறுவயதிநலநய கல்வியில் ோட்டமின்றி இருந் ான் முகிலன்.  னது பள்ளிப் 
படிப்ரபப் பாதியிநலநய நிறுத்திய அவன் ேண்பர்கநளாடு இரணந்து ஊர் சுற்றித் 
திரிந் ான்; கிரடக்கும் நவரலரயச் தசய்து வந் ான். வளர்ந்து தபரியவனானதும் 
வருமானமின்றி  ன் அன்றாடச் தசலவீனங்கரளச் சமாளிப்ப ற்குச் சிைமப்பட்டான். 
( I இரணதமாழி ) 
 
 ேண்பர்களின் உ விநயாடு அன்றாட வாழ்க்ரக பயணம் த ாடர்ந் து. பணம் 
ந ரவப்படும்நபாது மட்டுநம தினக் கூளியாகக் கிரடக்கும் நவரலரயச் தசய்து 
வந் ான்.  னக்கு ஏற்பட்ட உடல் ேலக்குரறவின் காைணமாக மருத்துவரைக் காண 
எண்ணினான். மருத்துவச் தசலவுக்குப் பணம் நவண்டுநம! என்ன தசய்வத ன்று ஆழ்ந்  
சிந் ரனயில் மூழ்கியிருந்  சமயத்தில் அவனுரடய ேண்பன் அவரனக் காண வந் ான்.  
( II உவரமத்த ாடர்)  
 

 ேண்பனிடமிருந்து பணத்ர க் கடன் வாங்கிக் தகாண்டு மருத்துவரைக் காண 
விரைந் ான். மருத்துவப் பரிநசா ரன முடிந் தும் மருத்துவர் அவரனத் த ாடர் 
சிகிச்ரசக்கு வருமாறு பணித் ார். அவ்நவரளயில் ான் அவனுக்குப் பணத்தின் அருரம 
த ரியவந் து.  ன்னிடம் நபாதுமான கல்வியறிவு இல்லா தும் நிைந் ை நவரல 
இல்லா தும் அவரன நவ ரனயரடயச் தசய் து. இனியாவது ஒரு நிலயான 
நவரலரயத் ந டிக் தகாண்டு  ன் வருங்கால வாழ்க்ரகக்குச் சிறுகச் சிறுகப் 
பணத்ர ச் நசமிக்க நவண்டும் என்ற எண்ணம் ந ான்றியது. ( III பைதமாழி ) 

 ன்ரனப்நபான்று இருக்கும் இரளஞர்கள் இனி இப்படி வாைக்கூடாது என்று 
எண்ணம் தகாண்டான். ஒவ்தவாருவருரடய வாழ்க்ரகயும் அவர்கள் ரகயில் ான் 
இருக்கிறது என்பர  பிறருக்கு உணர்த்  விரும்பினான். புகழ் உண்டாகுமாறு வாழ்வதும் 
பிறர் தூற்ற வாழ்வதும் ோமாக அரமத்துக் தகாள்ளும் வாழ்க்ரகரயப் தபாருத்ந  
இருக்கிறது என்பர  உணர்ந்து புதிய வாழ்க்ரக பார ரயத் த ாடங்கினான் முகிலன்.  
( IV திருக்குறள் ) 

 [ 12 புள்ளி ] 
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நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

விரடப்பட்டி 

 

16 ஏற்புரடய வாக்கியம். 

 

17 முற்பகல் தசய்யின் பிற்பகல் விரளயும் 

 

18 இங்கு என்நனாடு வந்துள்ள இளங்தகாடி நபான்ற இவளுரடய அைகிய சிறிய 
அடிகரள இ ற்கு முன்னர் நிலமகளும் அறிந்திருக்கவில்ரல. 

 

19 i )  வைவு தசலவு 

 ii ) கும்பிடப்நபான த ய்வம் குறுக்நக வந் து நபால 

 iii ) ஒரு காசுப் நபணின் இரு காசு ந றும் 

 iv ) புகழ்பட வாைா ார்  ந்நோவார்  ம்ரம 
     இகழ்வாரை நோவது எவன் 
 

 

 


