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 விடிவெள்ளி 3  

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

 

பிரிவு அ : ெழிகாட்டிக் கட்டுரை 
 

 [ பரிந்துரைக்கப்படும் நேைம் : 30 நிமிடம் ] 
 

நீர் உமது பள்ளியின் தமிழ்மமொழிக் கழகச் மெயலொளைொக இருக்கிறீர். அக்கழகச் 
மெயலொளர் என்ற முரறயில் 2017-ஆம் ஆண்டுக்கொன தமிழ்மமொழிக் கழகத்தின் 
ஆண்டறிக்ரக ஒன்றரனத் தயொர் மெய்க. 
  
கீநழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகரை விெரித்து உமது ஆண்டறிக்ரகரைத் தயொர் 
மெய்க. 

 2017 – ஆம் ஆண்டில் நதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட மெயரல உறுப்பினர் பட்டியல் 
 மபொங்கல் விழொ 
 கல்விச் சுற்றுலொ 
 இலக்கிய விழொ 
 தமிழர் பொைம்பரிய விரளயொட்டுப் நபொட்டி 

ஆண்டறிக்ரகரைத் தைாரிக்கும்ப ாது கெனத்திற்வகாள்ை பெண்டிைரெ: 

 ஆண்டறிக்ரக வடிவில் இருக்க நவண்டும். 
 பள்ளிப் மபயர், தரலப்பு எழுதியிருத்தல் நவண்டும். 
 மதொடக்கம்/ அறிமுகம் இருத்தல் நவண்டும் 
 நிகழ்வுகரளத் துரைத் தரலப்பில் எண்ணிட்டு எழுதியிருக்க நவண்டும். 
 அறிக்ரக முடிவு இருத்தல் நவண்டும் 
 அறிக்ரக தயொரித்தவர் எனும் குறிப்பு முடிவில் இருத்தல் நவண்டும். 
 நததி- வலப்புறத்தில் எழுதியிருக்க நவண்டும். 
 ரகமயொப்பம், முழுப்மபயர், இருத்தல் நவண்டும். 

 

[30 புள்ளி] 
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விடிவெள்ளி 3 

 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

 

பிரிவு  ஆ : திறந்தமுடிவுக் கட்டுரை 

[பரிந்துரைக்கப்படும் நேைம் : 1 மணி 15 நிமிடம்] 

 
 
மகொடுக்கப்பட்டுள்ள தரலப்பில் 300 வ ாற்களில் ஓர் எழுத்துப்படிவத்ரத எழுதுக. 
 
1 மின்னிைல் ெணிகத்தால் ஏற் டும் விரைவுகள் 
 இத்தரலப்பில் விொதக் கட்டுரை எழுதுக. 

 

        [ 70 புள்ளி ] 
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விடிவெள்ளி 3 

நனிசிறந்த மாணெர் / Pelajar CEMERLANG 

பிரிவு ஆ : கருத்துணர்தல் ( ரடப்பிலக்கிைம்) 

[ 30 புள்ளி ] 
பகள்விகள் 11 முதல் 14 ெரை 

வகாடுக்கப் ட்டுள்ை சிறுகரதப்  குதிரை ொசித்துத் வதாடர்ந்துெரும் வினாக்களுக்கு 
விரட எழுதுக. 

 “என்னங்க!...” என்ற மங்களத்தின் குைல் நகட்டுக் கடுப்பொன மொதவன், 

 “என்னொ? சீக்கிைம் மெொல்லித் மதொரல. ெொப்பிட்டுக் கிளம்பனும். நவரல நிரறய 

இருக்கு.”  

 மங்களம் மபொறுத்துக் மகொண்டு, “வந்துங்க ேம்ம ெங்கர் இங்க படிச்சி 

முடிச்சிட்டொன். அவனுரடய கூட்டொளிங்க பினொங்கு, ந ொகூர்ல இருக்கிற கல்லூரிக்குப் 
நபொய்ப் படிக்கிறொங்களொம். ெங்கர் ேமக்குக் கிட்டநய இருக்கிற நகொலொலம்பூருக்குப் 
படிக்கப் நபொறொனொம். மூனு வருெம் படித்துவிட்டொல் நபொதுமொம். நவரலரயயும் 
அவங்கநள வொங்கித் தருவொங்களொம். தங்கி படிக்கவும் ெொப்பொட்டுக்கும் மொெம் முந்நூறு 
மவள்ளி மகொடுத்தொல் நபொதுமொம். சிக்கனமொக இருந்து ேல்லபடியொ படித்து வருவதொகச் 
மெொல்றொன். என்ன மெொல்றீங்க?”என்றொள்.  

 ேல்ல வெதியொன வீடு, பிள்ரளகளுக்குப் பிடித்தமொன உைவு, ேல்ல துணிமணிகள் 
என அவள் மனத்திலும் ஆரெகள் இருக்கொதொ? இதுேொள் வரை கைவனின் 
ெம்பொத்தியத்தில் மவகு சிக்கனமொகநவ குடும்பச் மெலவுகரளப் பொர்த்துக்மகொண்டொள் 
மங்களம். கஞ்சி குடித்தொலும் கடனின்றி கொலம் ஓடியது. வொடரக வீடு பரழய ரெக்கிள் 
தவிை நவநறதும் இல்ரல. இருப்பினும் மங்களம் மகட்டிக்கொரி. சிறுகச் சிறுகச் நெர்த்து 
ரவத்த பைத்தில் மகொஞ்ெம் ேரககள் வொங்கி ரவத்திருந்தொள். 

 “ெரி ெரி மொெம் முந்நூறு மவள்ளி தொநன? அவன எப்பபடியொவது கரைநயத்தப் 
பொரு. மூத்தவன் படிச்சி வந்திட்டொல், அப்புறம் அெனுக்குக் கீழ் உள்ைதுகளும் 
முழிச்சிக்கும். அவனொலொவது ேமக்கு ேல்ல கொலம் மபொறக்கட்டும்”. உட்கொைக் கூட 
நேைமில்லொமல் நவரலக்குக் கிளம்பிப் நபொகிறொன் மொதவன். 
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பதினொலு வயதுவரை மபற்நறொருக்கு உதவியொய் இைப்பர் மைக்கொட்டில் உலொவி 
வந்தவன் பதிரனந்தொவது வயதில் ஒரு சீன நலொரி டிரைவரிடம் உதவியொளனொய்ச் 
நெர்ந்தொன். பின்னொளில் அச்சீனன் மதொடங்கிய கம்மபனியில் நவரலக்குச் 
நெர்த்துக்மகொள்ளப்பட்டொன். குரறந்த ெம்பளத்ரதக் மகொடுத்துச் சிரித்துச் சிரித்துப் 
நபசி நவரல வொங்கும் முதலொளியின் தந்திைம் அவரன இருபத்ரதந்து வருடங்களொக 
அடிரமயொக்கி விட்டது. ஞொயிறு மட்டும்தொன் விடுமுரற. அன்று ஏதொவது உபரி நவரல 
மெய்து, கிரடக்கும் பைத்தில் தனது விருப்பம் நபொல் மெலவு மெய்வொன். அவன் நவறு 
எதற்கொகவும் கவரல பட்டதில்ரல.  

 ெங்கர் தரலேகரில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் படிப்ரப நமற்மகொண்டு ஒரு 
வருடமொகிவிட்டது. விடுமுரறக்கு வீட்டிற்கு வருவொன். அம்மொவின் ெரமயரலப் 
பொைொட்டுவொன். தம்பி தங்ரககநளொடு விரளயொடுவொன். அநத ெங்கர் படிப்படியொக மொற 
ஆைம்பித்தொன். அந்தக் கட்டைம் இந்தக் கட்டைம் என்று அடிக்கடி நூறு இருநூறு என 
அதிக பைம் நகட்கத் மதொடங்கினொன்.  

 முதல் ‘மெமஸ்டரில்’ எல்லொப் பொடங்களிலும் நதரிவிட்டதொகக் கூறினொன். 
மபற்நறொருக்குப் மபருமகிழ்ச்சி. மொதவன் மகனுக்குக் ரகத்மதொரலப்நபசிரய வொங்கித் 

தந்தொன். இைண்டொம் மூன்றொம் ‘மெமஸ்டரில்’ தலொ ஒரு பொடத்தில் நதொல்வி கண்டதொல் 
கூடுதல் கட்டைம் கட்ட நவண்டிய நிரல. இைண்டு ேரககள் அடகுக் கரடக்குப் 
நபொயின.  

 ெங்கரின் நபொக்கில் பல மொற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன.  விடுமுரறக்கு வந்தொல் வீடு 
தங்குவதில்ரல. கூட்டொளிகநளொடு இைமவல்லொம் சுற்றினொன். மபற்நறொரை மதிப்பதில்ரல. 
மங்களம் மன நிம்மதிரய இழந்தொள். மனக்கலக்கத்ரதப் நபொக்கக் நகொவிலுக்குச் மென்ற 
மங்களத்திற்குப் மபரும் அதிர்ச்சி கொத்திருந்தது. 

 ெங்கருடன் படிக்கும் சூரியொவின் தொய் “மங்களம் ேம்ப பிள்ரளங்க ேம்பல ேல்லொ 

ஏமொத்திட்டொங்க....”  

“ என்னக்கொ மெொல்நற? “ இரடமறித்தொள் மங்களம். 

“ஆமொ மங்களம் இதுகமளல்லொம் படிக்கிநறன்னு நபொயி, மபொம்பள 
பிள்ரளங்கநளொடு நெர்ந்து சுத்தி, தண்ணி, சிகமைட் குடிச்சி ஆட்டமொ 
ஆடியிருக்கொணுங்க. எங்க வீட்டுக்கொைரு பத்திரிரகப் படிப்பதனொல் விவைம் மதரிஞ்ெவைொக 
இருக்கொரு. இவன் அடிக்கடி பைம் நகட்டதனொநல ெந்நதகத்துநல கொநல ுக்கு நபொன் 

பண்ணி நகட்டதும்தொன் மதரிஞ்சிச்சி இவனுங்க லட்ெைம்.” 

“ஆ! என்ன மெொன்னொங்க..........?   
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“என் மகன் இைண்டு பொடத்திலயும், உன்நனொட மகன் எல்லொப் பொடத்திநலயும் 
நகொட்ட விட்டுட்டொனுங்களொம் இரதக் நகட்ட மங்களத்தின் மனம் துக்கத்தில் விம்மியது.  

   “எங்க வீட்டுகொைரு, அவன் படிச்ெது நபொதும்னு மெொல்லி, உடநன சூரியொரவக் 

நகமைன் மரலயிநல, அவநைொட தம்பி நிலத்துல நவரலக்கு அனுப்பிட்டொரு” 

கனத்த மனத்துடன் வீட்டுக்கு வந்த மங்களத்ரதக் கண்டதும் “நேத்து வச்ெ கறி 

எனக்கு நவண்டொம் கொசு மகொடுங்க...” என்றொன் ெங்கர். 

“மகொடுத்தமதல்லொம் நபொதும். நீ படிச்ெ வண்டவொளமமல்லொம் மதரிஞ்சிப் நபொச்சி, 
ேொரளயிநலருந்து உங்க அப்பநனொட சீன கம்மபனிக்கு நவரலக்குப் நபொ. ேரககரளத் 

திருப்பனும். மத்த பிள்ரளகரளப் படிக்க ரவக்கனும்” குமுறினொள் மங்களம். 

        இைா.நல்லம்மா-  

        மைக்கட்ரட ம ன்மங்கள் 

          [எடுத்தொளப்பட்டது] 

 
11. மங்களம் தன் மகன் கல்லூரிக்குப் படிக்கச் மெல்ல நவண்டும் என்று விரும்பியதன்    
    கொைைங்கள் யொரவ?            [4 புள்ளி] 
     

12. அ) இச்சிறுகரதயில் வரும் மங்களத்தின் பண்புேலன்கள் இைண்ரட எழுதுக. 
               [2 புள்ளி]  

    ஆ) இச்சிறுகரதயில் வரும் மொதவன் குடும்பத்திற்கொக உரழப்பவனொக இருப்பினும்     
   அவனிடம் சில குரறபொடுகள் கொைப்படுகின்றன. அவற்ரற விளக்குக. 

                  [4 புள்ளி] 

13. மூத்தவன் படிச்சி வந்திட்டொல், அப்புறம் அெனுக்குக் கீழ் உள்ைதுகளும்     

      முழிச்சிக்கும் 

   மகொடுக்கப்பட்ட கூற்றில் தடிப்பொக்கப்பட்டுள்ள மதொடர் சூழலுக்கு ஏற்ப       

    உைர்த்தும் மபொருள் யொது?                               [2 புள்ளி] 
 

14. அ) சூரியொவின் தொய் “மங்களம் ேம்ப பிள்ரளங்க ேம்பல ேல்லொ  
 ஏமொத்திட்டொங்க....”  என்று மெொல்லக் கொைைம் என்ன?                             
                                                     [4 புள்ளி] 

      ஆ) கல்லூரிப் படிப்ரபப் பொதியில் விடுவதொல் ெங்கரை ஒத்த இரளஞர்களுக்கு     

         ஏற்படும்  இழப்புகள் யொரவ? 

              [4 புள்ளி] 
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விடிவெள்ளி 3 -   ரிந்துரைக்கப் ட்ட - விரடப் ட்டி 
 

எண் விரட  புள்ளி 

11 - மகனுக்கு கிரடக்கவிருக்கும் நவரல வொய்ப்பு 
- மூவொயிைம் மவள்ளி ெம்பளம் 
- மகன் நவரலயில் நெர்ந்தபின் குடும்பத்தில் ஏற்படும் முன்நனற்றம் 
(ஏநதனும் 2 விரடகள்) 

4 

12. அ. 
- குடும்ப வளர்ச்சியில் அக்கரறயுள்ளவள்  
- சிக்கனத்ரதக் கரடப்பிடிப்பவள்  
- குடும்பத்தினரிடம் அன்புமகொண்டவள்  
(ஏநதனும் 2 விரடகள்) 
ஆ. 
- குடும்ப மெலவிற்கும் பிள்ரள நமல்படிப்புக்கும் பைத்ரதச்        
  ெம்பொதித்துக் மகொடுத்தொல் தன் கடரம முடிந்து விட்டதொகக்      
  கருதுபவன் 
- சூரியொவின் தந்ரதரயப் நபொல் உலக ேடப்பு அறியொதவன் 
- நவரலயிடத்தில் தொன் ஏமொற்றப்படுவரத உைைொதவன் 
- ஆைொய்ந்து மெயல்படொதவன் 
(ஏநதனும் 2 விரடகள்) 

  
2 

 
 
 
 
 
4 

13. -ெங்கருக்கு இரளயவர்கள் ேன்கு படித்து முன்நனறுவொர்கள் 2 

14. 

(அ ) 

 

 

 

 

 

14.  

(ஆ ) 

- ெங்கரும் சூரியொவும் கல்லூரியில் நெர்ந்த பின் படிப்பில் கவனம்    
மெலுத்தொமல் மது அருந்துதல், புரகத்தல் மற்றும் மபண்  
மொைவர்களுடன் நெர்ந்து ஊர் சுற்றுதல் நபொன்ற பயனற்ற  
கொரியங்களில் ஈடுபடுதல். 
 
- மபற்நறொரிடம் அடிக்கடி பைம் நகட்பது 

- கல்லூரித் நதர்வுகளில் நதொல்வி 

(ஏநதனும் 2 விரடகள்) 

 

- நவரல நதடுவதில் சிைமம் 

- குரறவொன ஊதியம் 

- வொழ்க்ரகச் மெலவினங்கரளச் ெமொளிப்பதில் சிக்கல் 

- மபற்நறொர் மற்றும் ெமூகத்தின் ேன்மதிப்ரபப் மபற இயலொது       

(ஏநதனும் 2 விரடகள்)  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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