தமி ெமாழ, இலக்கி (9567)
மதிப்பீட்டின் ேந
2014-ஆம ஆண்டு கல்வி அைமச்சின் பாடத்திட்ட வைரவு மற்றும் ேம
உருவாக்கப்பட்ட பல்கைலக ்கழகப் புகுமுகநிைலக்கான பாடத
ேநாக்கமமாணவர்அைடந்துள்ள அடிப்பைட திறன்களாகிய ேக, ேபசுத,
படித், எழுது ஆகியவேறாட ேபச்சுவழியாகவும் எழுத்துவழியாக
இருவழிக் கருத்துப் திறன்கைவளரத்த ஆகு.
இப்பாடம ் ெமாழிையயும் இலக்கியத்ைதயும் உள. மாணவர்களி
ெமாழித் திறன் வளர் தமிழ் இலக்கியம் பற்றி அறிந்துெகாள்வத
வழிவகுக. ேமலு, கவிை, நாடகம, நாவல, சிறுகைத ஆகிய இலக்கிய வைக
படித்து மகிழ்வதற்கும் அவற்ைறப் பற்றிக் கலந்துைரயாடுவ
ேதைவயான பயிற்சிைய இலக்கியம்.
ேமற்கண
ேநாக்கங்கை
அைடவதற்குத் ேதைவயான திறன்கைள மாணவர் ெப. இத்திறன்க
ேசாதிப்ப மதிப்பீ ேநாக்கங் ஆகு. மதிப்பீ ேநாக்கங்கள் பின்:


சம்பவங்கைளயும் அனுபவங்கைளயும் சிறந்த அைமப்புமுைறய



கருத்துகைளப் ெபாருத்தமான ஆதாரங்கைளப் பயன்படு
நியாயப்படுத்தியும் விவாதித



பரந்துபட்ட தைலப்புகைளெயாட்டிக் கருத்



கருத்துக, வைலப்பூக, மின்னஞ்சல் ேபான்றவற்றின் வழியா
பரிமாற்றம் நிகழ



பலதரப்பட்ட பனுவல்கைளப் படித்து அவற்றின்
புரிந்துெகாள்வேதாடு அவற்ைற மதிப



பழங்கா, தற்கால கவிைத, நாடகம, நாவல, சிறுகைத ஆகிய இலக்
வைககைளப் படித்து மகிழ்வேதாடு அவற்றிற்குத் திறனாய்வு
எழுது

ேதரவு

அைமப்பு

இப்பாடம் ெமாத்தம் மூன்று வினாத்தாள்க.

வினாத்தா1: (2 மணி15 நிமிடங, 70 மதிப்ெபண, 35%)
இத்தாளபகுத1, பகுத2 ஆகி இரு பிரிவுகைள உள்ள.
பகுத1: கட்டு (1 மணி15 நிமிடங, 35 மதிப்ெபண)
இப்பிரிவில் ெகாடுக்கப்படும் நான் கு தைல ப்புகளுள் ஏ 350
ெசாற்களுக் குக் குைறயாமல் விைட எழு. கட்டுை தைலப்புக
கருத விளக்கப்ப இப்பகுத இடம்ெபற.
பகுத2: கருத்தலு ெமாழப பயன்பாட (1 மணி ேநர, 35 மதிப்ெபண)
இப்பகுத ‘அ’, ‘ஆ’ ஆகி பிரிவுகள் இ.
‘அ’

பிரி(முன்னுண கருத்தற)

இப்பிர ெகாடுக்கப்ப ஓர உைரநைடப் பகுத ஐந்த ேகாடிட இடங்ள்
இடம்ெபற. மாணவர்கள மிகப ் ெபாருத்தமானற்கைளக்ெகாண ேகாடிட்
இடங்ைள நிரப ேவண்ட.
‘ஆ’

பிரி(சுயவிைடக் கருத)

இப்பிரிவி உைரநைடப் பகுதிையெயாஐந் சுயவிைட வினாக்கள் ேகட.
அவற்ற ஒரு வினா ெசாற்ெபாரு ஒட் அைமயு. மாணவர்கள வினாக்கள
விைடகைளக் கண்டறிந்து ெசாந்த நைடயில் .

வினாத்தா2 (மின்னியல் ): (1 மணிேநரம, 30 மதிப்ெபண, 15%)
சுயவிைடக் கருத
இப்பிரி இரண் உைரநைடப் பகுதிகள் ெகாடுக. அவற்ைெயாட்ட நான்
சுயவிைட வினாக்கள் ேகட. மாணவர்கள் வினாக்க விைடகைள
கண்டறிந ்து ெசாந்த ந தட்டச்சு ெசய்ய ே. அவற்ற ஒர வின
இலக்கணக ் கூறுகைளெயாட மற்ெறாரு வி கருத்துைர எழுதுதைலெயா
அைமயு. கருத்துைர எழுதுதைலெயாட்டி அைமயும் வினாவு 140
ெசாற்களில் தங்கள் த தட்டச்சு ெசய்ய ே. கருத்து வினாவுக 15
மதிப்ெபண்கள் வழங்.
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வினாத்தா3 : (3 மணி ேநர, 100 மதிப்ெபண, 50%)
இவ்வினாத்தாள் இல பாட வினாக்கைள உள்ளடக. இவ்வினாத்தா
ெமாத்தம் நான்கு பிரிவுக. அைவேய, நாவல, சிறுக, நாடகம, கவிைத
ஆகியனவாக. ஒவ்ெவாரு பிரிவிலும் இரண்டு வினாக்கள் என்ற அடி
எட்ட ு வினாக்கள் ேகட. மாணவர்கள் ஒவ்ெவாரு பிரிவிலிருந்தும
விைடயளிக்க ேவ. ஒவ்ெவாரு வினாவி 25 மதிப்ெபண்கள் வழங்.
இவ்வினாத்தாள் தித்தக மதிப்பீட்டு முைறயில் .
‘அ’ பிர: நாவல
கரித்த (டாக்ட ம. வரதராசன)
‘ஆ’ பிர: சிறுக
1) இதுமிஷின் ய(புதுைமப்ப)
3) விடிய? (க.ப.ராஜேகாபாலன)
5) இலட்சியங்களின் ஊ
(மா. இளங்கண்)
7) நாேடாடிகள(இராம. கண்ணபிர)

2) ஓர்ஆன்மாவின் த
அகற்றப்படுக(நா. ேகாவிந்தச)
4) A12662901 (சுஜாத)
6) ஆயிஷ (இரா நடராசன)
8) தமிழுக்கு அமுெதன்(கனகலதா)

‘இ’ பிர: நாடகம
1) சிங்கப மாப்பிள (ேச. ெவ. சண்மு)
2) காதல என் விை? (ட. ட. தவமண)
‘ஈ’ பிர: கவிை
1) யாயும் ஞாயும் யாரா க
(ெசம்புலப் ெபயன))
3) ஈன் புறந்தரு(ெபான்முடி)
5) திருக்: அன்புைட
ஆள்விைனயுைட
7) எந்நாேள? (பாரதிதாச)
9) இயற்ை இன்ப (சிங்ைக மு)
11) இரவில பகைலப் பாரñ அமலதாசன
13) பு (நா காமராசன)
15) நூ (க. த. ம. இக்பா)
17) சுய (நூர்ஜஹான் சுை)
19) கழிவைற குழந் (ஷாஹூல ஹமீ)
21) தூங்கா தம் தூங்கா!
(பட்டுக்ேகா கல்யாணசுந்
23) கூண்ட விடுதை(நா. முத்துக்)
25) ேசாம்ப மாணவன்& எறும்புகள் 
ேநரம்(ந. பச்ைசபால)

2) நிலத்த ெபரிேத(ேதவகுலத்த)
4) யாதும் ஊேர யாவரும் ேகளிர்  
(கணியன் பூங்கு)
6) தமி (பாரதியா)
8) எறும-மனித-இயற்ை (ந பழனிேவ)
10) சாந்தரும் அந(ஆ பழன)
12) கல்ல காயம (அப்த ரகுமா)
14) மரம (ைவரமுத)
16) ரப்ர் மரங்க(ேகா. புண்ணிய)
18) தாய்ைமய காத்திரு
(மலர்வ இளங்ேகாவ)
20) முகவரி ெதாைலவதில்ை(மாதங்)
22) மனித என்பவ ெதய்வமாகலா
(கண்ணதாச)
24) குருவிக் & கடவுைளத்ேத
(ஏ. ேதவராஜன)

ேதர்வு விவர அட்
சிங்கப-ேகம்பிரிட்ஜ் ெபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ்
உயர்தரம2 தமிழ்ெம, இலக்கி
தாள
(ேநரம)

ெபாருளடக்

1
(1 மண 15
நிமிடங)
(1 மணி
ேநரம)

வின
வைக

வினாக்க
எண்ணிக

பகுத1

4

கட்டுை(350 ெசாற்க)

கட்டு

(ஒரு வினாவ
விைடயளித)

35 (17.5%)

ேகாடிட
இடங்கை
நிைற
ெசய்த

5

5 (2.5%)

சுயவிை

5

30 (15%)

சுயவி

4

30 (15%)

வைககள: நிகழ, விளக்,
வருணை, கருத்துை

மதிப்ெ
(மதிப்ப)

பகுத2
கருத்தலு ெமாழப பயன்பாட
‘அ’ பிர
முன்னுணர்வுக் க

‘ஆ’ பிர
சுயவிை கருத்தறி
(ெசாற்ெபாருள் வினா )

2

கருத்தலு ெமாழப பயன்பாட

(1 மணி
ேநரம)

சுயவிை கருத்தற
(இலக்க வினாவ கருத்து
வினாவ உட்ப)

(மின்னி
ேதர்)
3
(3 மணி
ேநரம)

இலக்கியத் திற
‘அ’ பிர:
‘ஆ’ பிர:
‘இ’ பிர:
‘ஈ’ பிர:

நாவல
சிறுகை
நாடகம
கவிைத

100 (50%)
சுயவிை

2
2
2
2
(ஒவ்ெவா
பிரிவிலிர
ஒரு வி என்ற
அடிப்பைடய
ெமாத்தம் நான
வினாக்களு
விைட அளித)

