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BOOK – 1 – Tamil Composition (Paper 1) 

ப ொருளடக்கம்  -   கட்டுரை 

 

எண் ப ொருள்  க்கம் 

 ப ொகுதி 1  
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உன்னைக் கவர்ந்த ஆசிரியர் ஒருவனைப் பற்றியும், அவர் உன்னைக் 

கவர்ந்ததற்காை காைணங்கனையும் விைக்கி எழுதுக. 

சிங்கப்பூரில் நனைபபற்றுக்பகாண்டிருக்கும் தமிழ்ப ாழி விழாக்கள் உைது 

ப ாழினய ம ம்படுத்திக் பகாள்ை எவ்வாறு உதவுகின்றை என்பனத விைக்கி 

எழுதவும். 

இக்காலச் சிங்கப்பூைர்களுள் பபரும்பாலாமைார் தன்ைலமிக்கவர்கைாக 

இருக்கிறார்கள். இக்கருத்தினை நீ ஏற்றுக்பகாள்கிறாயா? ஏன்? 
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பபற்மறார்கமை பிள்னைகளின் உயர்வு தாழ்வுக்குக் காைண ாவர் - இது குறித்து  

உ து கருத்னத எழுதுக. 

அண்ன யில் நைந்த இயற்னகப் மபரிைர்க்காக உன் பள்ளி ஏற்பாடு பெய்திருந்த 

நிதி திைட்டும் நிகழ்ச்சியில் நீ கலந்து பகாண்ைதன் மூலம் உைக்கு ஏற்பட்ை 

அனுபவத்னத விவரிக்கவும். 

வாழ்க்னகயில் எந்தப் பிடிப்பும் இல்லா ல் உள்ை உன் நண்பனுக்கு நீ பெய்த 

உதவி. 
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ஒரு  ாணவர் வாழ்க்னகயில் பவற்றியனையத் மதனவயாை பண்புகள் யானவ 

என்பனத விைக்கி எழுதுக. 

இக்கால தகவல் பதாழில்நுட்பத்தால் ஏற்படும் நன்ன , தீன கனை விைக்கி 

எழுதுக. 

பதானலக்காட்சியில் நீ விரும்பிப் பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சியும், அது உன்னைக் 

கவர்ந்ததற்காை காைணங்கனையும் விைக்கி எழுதுக. 
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உ து பள்ளி ஏற்பாடு பெய்த விடுமுனற முகாமில் கலந்துபகாண்டு நீவிர் 
அனைந்த பயன்கனையும், அதன்மூலம் நீ எவ்வாறு உம்ன  ம ம்படுத்திக் 
பகாண்ைாய் என்பனதயும் விைக்கி எழுதுக.  

பள்ளியின் பபாதுச் பொத்துக்கனைப் பாதுகாக்க மவண்டியதன் அவசியத்னதயும் 
அவற்னற  ாணவர்கள் பாதுகாப்பதற்காை வழிவனககனையும் விைக்கி எழுதுக. 

இக்கால  ாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கும் உள்ை பினணப்னப எவ்வாறு 
ம ம்படுத்தலாம் என்பனதயும், அதைால் ஏற்படும் பயன்கனையும் விவரித்து எழுதுக. 
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நீ கண்டு  கிழ்ந்த ஒரு தினைப்பைத்னதப் பற்றியும், அது உைது நினைவில் 
நிற்பதற்காை காைணத்னதயும் விவரித்து எழுதுக. 

நீ முடிபவடுக்கச் சிை ப்பட்ை ஒரு பிைச்சினை எவ்வாறு தீர்க்கப்பட்ைது என்றும், 
அதற்காக நீ ம ற்பகாண்ை பெயல்கனையும், ெந்தித்த ெவால்கனையும் விவரித்து 
எழுதுக. 

பள்ளிகள் ஏற்பாடு பெய்யும் பவளிநாட்டுக் கற்றல் பயணங்கள் ஒரு  ாணவனின் 
முழுன க் கல்விக்குத் துனணபுரிகின்றை - கருத்துனைக்க. 
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உ து பள்ளியில் நீவிர் ஏற்படுத்த விரும்பும்  ாற்றங்கனைப் பற்றி விவரித்து 
எழுதுக. 

உன் குடும்பத்தில் ஏற்பைவிருந்த ஒரு விபரீதத்னத நீ எவ்வாறு பபாறுப்புைன் 
இருந்து ெ ாளித்தாய் என்பனதயும், அனதச் ெ ாளிக்கும்மபாது நீ எதிர்மநாக்கிய 
ெவால்கனையும் விவரித்து எழுதுக. 
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18 வாழ்க்னகயில் ஒருவனை முன்மைறச் பெய்வது கல்விமய - இக்கருத்தினை நீ 
ஏற்றுக்பகாள்வாயா? (ஏற்றுக்பகாள்கிமறன் என்ற அடிப்பனையில் அன ந்த 
கருத்துகள்) 

 ப ொகுதி 7  
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நூல் வாசிப்பதன் அவசியத்னதப் பற்றியும் அனத  ாணவர்களிைம் வைர்ப்பதற்காை 
வழிவனககனையும் விைக்கி எழுதுக. 

உ து ஆசிரியர் உம்மீது னவத்த நம்பிக்னகயால் உம்மிைமிருந்த திறன  
பவளிப்பை ஒரு ெந்தர்ப்பம் கினைத்தது. அவைது நம்பிக்னகனயப் பபாய்யாக்கா ல் 
உம்ன  நிரூபித்துக் பகாண்ை அனுபவத்னத விைக்கி எழுதுக. 

நல்ல நண்பர்களின் அவசியத்னதயும், அவர்களுைன் நட்புறனவ 
வைர்த்துக்பகாள்ளும் வழிவனககனையும் விவரித்து எழுதுக. 
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நீவிர் மபாற்றும் ஒருவருனைய நற்பண்புகனையும், அவர் பெய்த 
நற்பெயல்கனையும் விைக்கி எழுதுக. 

நீ இனிம ல் ெந்திக்கமவ கூைாது என்று முடிபவடுத்திருந்த நண்பர் ஒருவனைப் 
பல வருைங்களுக்குப் பின் மீண்டும் ெந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. அவனை ஏன் 
ெந்திக்கக் கூைாது என்று நினைத்தாய் என்பனதயும், அவனை மீண்டும் ெந்தித்த 
மபாது உைக்கு ஏற்பட்ை  ைநினலனயயும், பாதிப்புகனையும் விைக்கி எழுதுக. 

நீ பபருவினைவுப் மபாக்குவைத்து இையிலில் பயணம் பெய்துபகாண்டிருந்தமபாது 
நைந்த ஒரு ெம்பவம் உன்னை வருத்த னையச் பெய்தது. அது என்ை ெம்பவம் 
என்றும், அது உன்னை வருத்த னையச் பெய்ததற்காை காைணங்கனையும் 
விவரித்து எழுதுக. 
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ஆமைாக்கிய ாை வாழ்க்னக முனறயின் அவசியத்னதப் பற்றியும், அவற்னறக் 
கனைப்பிடிப்பதற்காை வழிமுனறகனையும் எழுதுக. 

உைக்கு ஏற்பட்ை ஒரு கெப்பாை அனுபவத்னதயும், அதன்மூலம் நீ 
கற்றுக்பகாண்ை படிப்பினைனயயும் விைக்கி எழுதுக. 

உன் நீண்ை நாள் பழக்கப ான்று  ாறுவதற்குக் காைண ாக அன ந்த 
ெம்பவத்னதயும், அதன்மூலம் நீ கண்ை  ாற்றத்னதயும் விவரித்து எழுதுக. 
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நண்பர்களின் பெல்வாக்கு ஒருவைது வாழ்வில் பல்மவறு பாதிப்புகனை 
ஏற்படுத்துகிறது என்னும்  கருத்னத நீ ஏற்றுக் பகாள்கிறாயா?  ஏன்? 

நீ பெய்யாத ஒரு குற்றத்திற்காக உன் மீது பழி சு த்தப்பட்ைது. அது எவ்வாறு 
நைந்தது என்றும், அதன்மூலம் நீ எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ைாய் என்றும் விவரித்து 
எழுதுக. 

“மதால்விமய பவற்றிக்கு முதல் படி”  என்பனத உணர்ந்து நீ வாழ்வில் பவற்றி 
கண்ை ெம்பவத்னதயும், அதன்மூலம் நீ பபற்ற அனுபவத்னதயும் விைக்கி எழுதுக. 
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 ாணவர்கைாகிய நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் பாைத்னத எவ்வாறு குனறக்கலாம்? 

காலத்தின் அருன னயப் பற்றி உைக்கு உணர்த்திய ஒரு ெம்பவத்னதப் பற்றியும், 
அதன்மூலம் நீ கற்றுக்பகாண்ை பாைத்னதப் பற்றியும் விவரித்து எழுதுக. 

இன்னறய இனையர்கள் எதிர்மநாக்கும் ெவால்கனையும், அவற்னற எவ்வாறு 
அவர்கள் ெ ாளிக்கலாம் என்பதனையும் விைக்கி எழுதுக. 

86 – 88 

89 – 91 

 

92 – 93 
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36 

இனைஞர்கள் பண்பாட்னையும் கலாச்ொைத்னதயும்  திப்பதில்னல என்ற கருத்னத 
விவரித்து எழுதவும்.   

இப்படித்தான் முடியும் என்று நீ நினைத்திருந்த ஒரு ெம்பவம் நீ எதிர்பாைாத 
விதத்தில் முடிந்தது. அது என்ை ெம்பவம் என்றும், அது நீ எதிர்பார்த்த விதத்தில் 
முடியாத காைணத்னதயும் விவரித்து எழுதுக. 

“சிங்கப்பூர் வாழ்வதற்மகற்ற வைமிக்க நாடு” - இக்கருத்தினை நீ  
ஏற்றுக்பகாள்கிறாயா? ஏன்?  
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ொதிக்க இயலாதது எதுவுமில்னல என்று உம்முனைய நம்பிக்னகனய 
உறுதிப்படுத்தும் வனகயில் அன ந்த ெம்பவம் ஒன்றினை விைக்கி எழுதுக.  

உைக்கு விருப்பமில்லாத பெயல் ஒன்றினைச் பெய்யும் கட்ைாயத்திற்கு நீ 
ஆைாக்கப்படுகிறாய். அச்ெம்பவம் எவ்வாறு நைந்தது என்றும், அது உன்னை 
எவ்வனகயில் பாதித்தது என்றும் விவரித்து எழுதுக. 

சிங்கப்பூைர்களில் பபரும்பாமலார் பவளிநாடுகளில் குடிமயற விரும்புவதில்னல - 
கருத்துனைக்க. 

102 – 104 

 

105 – 107 
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நீ மிகவும் விரும்பும் ஒரு தனலவர் பற்றியும் அவர் உன்னைக் கவர்ந்த 
காைணத்னதயும் விவரித்து எழுதுக. (லீ குவான் இயூ) 

வினையாட்டு ன தாைத்தில் ஏற்பட்ை ஒரு ெம்பவத்தால் உன்  ைம் 
வருத்த னைந்தது. அது என்ை ெம்பவம் என்றும், அது உன்னை வருத்த னையச் 
பெய்ததற்காை காைணத்னதயும் விவரித்து எழுதுக. 

உதவும்  ைப்பான்ன னய எவ்வாறு சிங்கப்பூைர்களினைமய வைர்க்கலாம் 
என்பதற்காை ஆமலாெனைகனையும், பரிந்துனைகனையும் விைக்கி எழுதுக. 

110 – 111 

 

112 – 114 
 

 

115 – 116 
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43 

44 
 

 

45 

நட்பின் சிறப்னப உைக்கு உணை னவத்த ஒரு ெம்பவம் பற்றி விைக்கி எழுதவும். 

வாய்ப்புக் கினைத்தமபாது நீ அனதப் பயன்படுத்திக்பகாள்ைத் தவறியதால் உன் 
முன்மைற்றம்  தனைப்பட்டுப் மபாைது. அது எவ்வாறு நைந்தது என்பனதயும், 
அதன் மூலம் நீ பதரிந்துபகாண்ை உண்ன கனையும் விவரித்து எழுதுக. 

சிங்கப்பூைர்கள் பணம் ெம்பாதிப்பதிமலமய குறியாக இருக்கிறார்கள் - 
கருத்துனைக்க. 

117 – 119 

120 – 122 
 

 

123 – 124 
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46 

 

47 
 
 

 

48 

வினையாட்டுத்தை ாை ஒரு பெயல் விபரீதத்தில் முடிந்தது. அந்தச் ெம்பவத்னத 
விவரித்து எழுதுக. 

இக்கால இனைஞர்களின் முன்மைற்றத்திற்குத் தனையாக இருப்பது. 
நண்பர்களின் தகாத மெர்க்னகயும் ஆைம்பை வாழ்னகமுனறயும  என்ற கருத்னத 
நீ ஏற்றுக் பகாள்வாயா? ஏன்?  

துனணப்பாை வகுப்புகளிைால் ஏற்படும் நன்ன த் தீன கனைப் பற்றி விைக்கி 
எழுதுக. 

125 – 127 

 

128 – 130 
 
 

 

131 – 132 
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49 

 

50 

 

51 

 ாணவர்களினைமய ெமூக மெனவனய எவ்வாறு ஊக்குவிக்கலாம் என்பனத 
விவரித்து எழுதுக. 

தண்ணீர் மெமிப்பின் அவசியத்னதயும், அனதப் பற்றிச் சிங்கப்பூைர்களுக்கு 
வலியுறுத்த நீ கூறும் வழிவனககனையும் விைக்கி எழுதுக. 

உன்னுனைய தன்ைம்பிக்னகனய வைர்த்துக்பகாள்ை வழி பெய்த ஒரு ெம்பவத்னத 
விைக்கி எழுதுக. 

133 – 135 

 

136 – 137 

 

138 – 139 
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52 
 
 
 

 

53 

 

54 

உன் குடும்பத்தார் நட்புணர்மவாடு பழகுவதில்னல என்றும், தம்முனைய 
உணர்வுகனை  தித்து நைப்பதில்னல என்றும் உன் அண்னைவீட்ைார் கருதிைர். 
ஆைால் நீயும் உன் குடும்பத்திைரும் பெய்த பெயல் ஒன்று  அவருனைய 
எண்ணத்னத  ாற்றியது. நீயும் உன் குடும்பத்தாரும் என்ை  பெய்தீர்கள் 
என்பதனையும், அதிலிருந்து நீ பபற்ற படிப்பினைனயயும் விவரித்து எழுதவும். 

இைநல்லிணக்கத்தின் முக்கியத்துவத்னதயும், அனத சிங்கப்பூைர்களிைம் 
வைர்ப்பதற்கு நீ கூறும் சில ஆமலாெனைகனையும் விைக்கி எழுதுக. 

விைாமுயற்சிமய பவற்றிக்கு வழி என்பனத உைக்கு உணர்த்திய அறிஞர் 
ஒருவருனைய வாழ்க்னகனயப் பற்றியும், அது உைக்குக் கற்றுக் பகாடுத்த 
பாைத்னதயும் விைக்கி எழுதுக. 

140 – 141 
 
 
 

 

142 – 144 

 

145 – 146 
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57 உன் வகுப்பில் அயல்நாட்டு  ாணவன் ஒருவன் புதிதாக வந்து மெர்கிறான். 
வகுப்பில் இருக்கும்  ற்ற  ாணவர்கள் அவன் மபசுவனதக் கிண்ைல் பெய்து 
அவனை  ைவருத்தம் அனையச் பெய்கின்றைர். இதனைக் கண்ை நீ, அயல்நாட்டு 
 ாணவனுக்கு ஆறுதல் கூறுவமதாடு,  ற்ற  ாணவர்கள் தங்கள் தவற்னற 
உணரும்படிச் பெய்கிறாய். இச்ெம்பவத்னத விவரித்து எழுதுவமதாடு, அதன்மூலம் 
நீ  ற்றவர்களுக்குக் கற்றுக்பகாடுத்த படிப்பினைனயயும் எழுதுக. 

153 – 154 

 ப ொகுதி 20  

58 

 

59 

60 

நம் நாட்டில் பகாண்ைாைப்படும் விழாக்கள் சிங்கப்பூைர்களிைம் ஒற்றுன னயயும் 
பினணப்னபயும் ஏற்படுத்துகின்றை - கருத்துனைக்க.  

பணிப்பபண்கள் சிங்கப்பூைர்களுக்குச் சுக ா, சுன யா? - கருத்துனைக்க.  

பதாழில்நுட்பம் இக்கால இனையர்கனை அதிகச் மொம்மபறிகைாக்கிவிட்ைது - 
கருத்துனைக்க. 

155 – 157 

 

158 – 160 

 

161 – 162 
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ப ொருளடக்கம் – மின்னஞ்சல்  

 
ப ொகுதி மின்னஞ்சல் வரக  ரைப்பு  க்க எண் 

1 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

புகார் பெய்தல் - விைா  

அறிவுனை மகட்ைல் - விைா  

171 – 172 

173 – 174 

2 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

வி ர்ெைம் பெய்தல் - விைா 

ஆமலாெனை மகட்ைல் - விைா 

175 – 176 

7 – 9  

3 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

அனு தி மகட்ைல் - விைா 

தகவல் மகட்ைல் - விைா 

10 – 11 

12 – 14 

4 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

விண்ணப்பித்தல் - விைா 

பகிர்ந்துபகாள்ளுதல் - விைா 

15 – 16 

17 – 19 

5 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

 ன்னிப்புக் மகட்ைல் - விைா 

பரிந்துனைத்தல் - விைா 

20 – 21 

22 – 24 

6 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

தகவல் மகட்ைறிதல் - விைா 

தகவல் அறிவித்தல் - விைா 

25 – 26 

27 – 29 

7 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

பரிந்துனைத்தல் - விைா 

பாைாட்டு பதரிவித்தல் - விைா  

30 – 31 

32 – 34 

8 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

பாைாட்டு பதரிவித்தல் - விைா 

நன்றி பதரிவித்தல் - விைா 

35 – 36 

37 – 39 

9 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

ஆமலாெனை கூறுதல் - விைா 

 ன்னிப்புக் மகட்ைல் - விைா 

40 – 41 

42 – 44 

10 
a. அலுவலக மின்ைஞ்ெல் 
b. உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் 

முனறயிடுதல் - விைா 

விைக்கம் மகட்ைல் - விைா  

45 – 46 

47 – 49 

11 
 

வினைத்தாள்கள் 
 

அலுவலக மின்ைஞ்ெல் - 1a to 10a 

உறவுமுனற மின்ைஞ்ெல் - 1b to 10b 
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ப ொகுதி 3 

Model Compo - மொதிரிக் கட்டுரை 

7. ஒரு மொணவர் வொழ்க்ரகயில் பவற்றியரடயத் த ரவயொன  ண்புகள் யொரவ என் ர  
விளக்கி எழுதுக. 

‘நீைொட்டில்  னித வாழ்க்னக பதாைங்குகின்றது. நீைாட்டில்  னிதவாழ்க்னக முடிகின்றது.’  

இனையில், பாைாட்டு அவனுக்கு இல்னலபயன்றால் பாவி  னிதன் அவன் ஏன் பிறந்தான்?’  
என்று கவிஞர் கண்ணதாென்  னித வாழ்வின் இலக்கு பற்றித் த து கவினதயில் கூறுவார். ‘பிறந்மதாம் 
வாழ்ந்மதாம் இறந்மதாம்’ என்றில்லா ல் ‘சிறந்மதாம்’ என்று வாழ்வமத  னித வாழ்வின் குறிக்மகாள் ஆகும். 
உலகில் எத்தனைமயா  னிதர்கள் பிறக்கிறார்கள்; எத்தனைமயா  னிதர்கள் இறக்கிறார்கள். ஆைால், 
அத்தனை  னிதர்களும் பவற்றி பபற்ற  னிதர்கைாக வாழ்ந்ததில்னல. அகிைத்தில் நல்ல  னிதைாக 
வாழ்பவன் வாைகத்தில் உள்ை பதய்வத்தின் வரினெயில் னவக்கப்படுவான் என்றார் வள்ளுவர். 

 ‘கைவு காணுங்கள். பின்ைர், அந்தக் கைவுகனை, எண்ணங்கைாக ஆக்கி அவற்னறச் பெயல்படுத்த 
முனையுங்கள். அப்மபாதுதான் நீங்கள் நினைத்த இலக்னக அனைய முடியும்’ என்று  ாணவர்களுக்கு 
அரைகூவல் விடுத்தார் ைாக்ைர் அப்துல்கலாம். ‘ ழுதுத ொய் ஒழிந்தை நாட்கள்’ என்றில்லா ல், 
ஒவ்பவாருநாளும் பயனுற வாழ்வமத  னித வாழ்வின் சிறப்பாகும். வாழ்க்னகயில் நாம் எல்மலாரும  
பவற்றினய விரும்புகின்மறாம். ஆைால், பபரும்பாமலார் அனத அனைவதற்கு எவ்வித முயற்சியும் 
பெய்வதில்னல. ஏபைன்றால்,  ந்திைத்தால்  ாங்காய் விழுந்துவிடும் என்னும் குருட்டு நம்பிக்னக 
அவர்களுக்கு!  

இைன ப் பருவம் ந க்கு இனிய பருவம். இந்தப் பருவத்தில் நாம் தினெ  ாறிச் பென்றுவிை இன்று 
எத்தனைமயா புறச்சூழல்கள் ந து வாழ்னவ அழிக்கக் காத்துக் கிைப்பதால் நாம் விைக்கில் விழும் விட்டில் 
பூச்சிகனைப் மபால நம்ன  அழித்துக் பகாள்ைக்கூைாது. அதிலும்,  ாணவப்பருவம் ந க்கு மிக 
முக்கிய ாைது. இப்பருவம்தான் ந க்கு எதிர்கால வாழ்க்னகக்கு அடித்தை ாக அன கின்றது. எைமவ, 
இப்பருவத்னத வீணாக்காது கைன யும் கண்ணியமும் பகாண்டு வாழ்க்னகயில் பவற்றியனையத் மதனவயாை 
பண்புகனைக் னகக்பகாள்ை மவண்டும். அப்பண்புகள் மூலம் வாழ்வில் பவற்றியனைந்து கலங்கனை விைக்காய் 
ஒளி வீெ மவண்டும்.  

வாழ்க்னகயின் உயைத்திற்கு  ாணவர்கள் பெல்வதற்கு முதலில், ‘திட்ைமிடுதல்’ (Planning) என்னும் 
பண்பு அவசிய ாைது என்பனத அவர்கள் உணை மவண்டும். ‘எப்மபாதும் எைக்கு மவனல இருக்கிறது என்று 
பொல்பவர்கள் திட்ைமிைத் பதரியாதவர்கள்’ எை, ஓர் அறிஞர் கூறுகின்றார். அந்த மவனலயிலும், அதைதன் 
மநைத்தில் பதளிவாகத் திட்ைமிட்டு ஒவ்பவாரு காரியத்னதயும் பெய்வதுதான் வாழ்க்னகயின் பவற்றிக்கு 
அடிப்பனை.  ாணவர்களுக்குக் கல்வியும், கல்வியின் மதர்ச்சியும  இப்மபாது முக்கிய இலக்கு.  ாணவர்கள் 
பலர் திட்ைமிட்டு மநைம் ஒதுக்கி எல்லாப் பாைங்கனையும் படிப்பதில்னல. சில ெ யம் ஓரிரு பாைங்கனைப் 
படித்தும், பல ெ யம் எதனையும் பதாைர்ந்து படிக்கா லும் இருந்து விடுகின்றைர். அதைால்தான், அவர்கள் 
மதால்வியின் விளிம்புவரை பென்று விடுகின்றைர். எைமவ, பாைங்கனைத் திட்ைமிட்டுத் மதர்வுக்கு முனறயாகப் 
படித்தலும், அதற்குரிய மநைங்கனை ஒதுக்குதலும் மிகவும் அவசியம். இந்தத் திட்ைமிடுதல் பயிற்சி அவர்கள் 
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பபரியவர்கள் ஆைதும் எதனை, எங்கு, எப்படிச் பெய்யலாம், பவற்றி பபறலாம் என்னும் வழிமுனறகளில் 
னகத்மதர்ந்தவர்கைாக்கி பவற்றியின் சிகைத்திற்கு அனழத்துச் பெல்லும் என்பது உறுதி.  

 ாணவர்கள் வாழ்க்னகயில் பவற்றிபபற ‘உனழப்பு’ என்னும் பண்பு மிகவும் அவசிய ாகின்றது. 

மடிரய  டியா ஒழுகல் குடினயக் 
குடியாக மவண்டு பவர் 

என்னும் குறளில், தாம் பிறந்த குடும்பத்னத நல்ல குடும்ப ாக உயர்த்த மவண்டும் எை விரும்புமவார், 
மொம்பனல ஒழித்து உனழக்க முயல மவண்டும் என்கிறார் திருவள்ளுவர். எதனையும் நானை பெய்யலாம் 
என்பது இன்று  ாணவர்கள் பலரின் ‘ ொைகமந்திைமொக’ உள்ைது. இது மிகவும் தவறு. எதனையும் 
ஆறப்மபாைா ல் அன்றன்னறய பாைங்கனை, மவனலகனை அன்றன்மற பெய்தால் ஆண்டிறுதியில் 
அல்லல்பைா ல் அன தியாை முனறயில் மதர்வுகனை எழுதி, அதிக  திப்பபண்கள் பபறலாம். இந்தத் தைைாத 
உனழப்பு அவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்னகனய ஒளி ய ாக்கும். ‘உனழப்பின் வாைா உறுதிகள் உைமவா’? 

‘தன்ைம்பிக்னக’ என்னும் பண்பு  ாணவர்களுக்கு மிகவும் அவசிய ாை பண்பாகும். பெய்யும் 
காரியங்களில் மதால்வி ஏற்பட்ைால்  ாணவர்கள் துவண்டு விடுகின்றைர். ‘பவற்றி மவண்டு ா, மபாட்டுப் பாைைா 
எதிர்நீச்ெல்! ெரிதான் மபாைா, தனலவிதி என்பது பவறும் கூச்ெல்! எண்ணித் துணிந்தால் இங்கு என்ை 
நைக்காதது? பகாஞ்ெம் முயன்றால் இங்கு எது கினைக்காது?’ என்னும் தினைப்பாைல் வரிகள், 
தன்ைம்பிக்னகனய  ாணவர்க்கு அள்ளி அள்ளி ஊட்டும் சிறந்த வரிகள் ஆகும். வாழ்க்னக என்பது தனை 
ஓட்ைம் மபான்றது. அங்கு மதால்வி என்னும் தனைகள் வைத்தான் பெய்யும். அந்தத் தனைகனைத் தாண்டித் 
தன்ைம்பிக்னகயுைன் ஓடுபவன்தான் பவற்றி அனைவான். எைமவ,  ாணவர்கள் மதால்வினயக் கண்டு மிைைா ல் 
தன்ைம்பிக்னகயுைனும், எதுவும் நம் ால் முடியும் என்னும் திை ாை  ைத்துைனும் முயலமவண்டும். இந்த 
முயற்சி அவர்கனை எதிர்கால வாழ்வில்  ாபபரும் பவற்றிக்கு அனழத்துச் பெல்லும் என்பது உறுதி. 

‘கற்றது னக ண்ணைவு, கல்லாதது உலகைவு’ என்ற பழப ாழினய நாம் நம் பாலர் பருவத்தில் 
கற்றிருப்மபாம். இப்பழப ாழி கல்விக்கு எல்னலமய இல்னல என்னும் உண்ன னய ந க்கு உணர்த்துகிறது. 
அதனுைன், நாம் வாழும் இந்தக் காலம் ெவால்களும் மபாட்டிகளும் நினறந்த கால ாக விைங்குகின்றது. 
மபாட்டித்திறன்களில் பவல்பவர்கள்  ட்டும  வாழ்க்னகப் பயணத்தில் பவல்ல முடியும், எைமவ,  ாணவர்கள் 
தாங்கள் கற்ற கல்வியும், பபற்ற திறன்களும் மபாதும் என்று வொளொ இருந்து விைக்கூைாது. ‘வாழ்நாள் கல்வி’ 
என்னும் சிங்கப்பூரின் பகாள்னகக்கு ஏற்ப,  ாறிவரும் சூழலுக்மகற்ப,  ாணவர்கள் ம லும்ம லும் புதிதாகக் 
கற்க மவண்டும். ெலிப்பின்றிப் புதிய திறன்கனைக் கற்று, அதற்மகற்பத் தங்கனைத் தயார்பெய்து பகாள்ை 
மவண்டும். இன்னறய பதாழில்நுட்பம் நானை இருப்பதில்னல. அப்படியிருக்கும்மபாது  ாணவர்கள் புதிய 
விஷயங்கனைப் படித்து, தங்கனை ஒவ்பவாரு நாளும் ம ம்படுத்திக்பகாண்ைால்தான் காலத்திற்கு ஏற்ற 
 னிதர்கைாக அவர்கைால் வாழ முடியும், வாழ்க்னகயில் உயர்நினலனய அனைய முடியும். 

‘நீ மபாகலாம் என்பவன் எஜ ான், வா மபாகலாம் என்பவன் தனலவன்’ என்கிறது அண்ன ய 
பாைபலான்று. ஆம், தனலன த்துவப் பண்பு  ாணவர்களின் பவற்றிக்குத் தனலயாய் இருக்கும் பண்புகளில் 
ஒன்றாகும். அனத ஒவ்பவாரு  ாணவரும் பபற்றிருப்பது அவசியம் என்பனத உணர்ந்து பதாைக்கப் 
பள்ளியிலிருந்மத  ாணவர்களுக்கு இப்பண்பினைப் பல்மவறு நைவடிக்னககளிலும், பபாறுப்புகளிலும் 
புகுத்துகிைது ந து கல்வி அன ச்சு.  ாணவர் தனலவர், ெட்ைாம்பிள்னை, குழுத்தனலவர், இனணப்பாை 
நைவடிக்னககளில் முக்கியப் பபாறுப்பாைர் மபான்ற பதவிகனை  ாணவர்கள் ஏற்கும்மபாது அவர்கள் 
 ற்றவர்கனை வழிநைத்தி, அவர்கனையும் பபாறுப்புள்ை தனலவர்கைாக உருவாக்கும் திறனைக் கற்கிறார்கள். 
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தங்கள் ெக  ாணவர்களுக்கு நல்ல முன்னுதாைண ாகத் திகழ்கிறார்கள். தனலன த்துவத்தில் இருக்கும் 
ஒருவர் எப்படி நைந்துபகாள்ை மவண்டும், அவரிைம்  ற்றவர்கள் எவற்னறபயல்லாம் எதிர்பார்ப்பார்கள் 
என்பனத  ாணவர்கள் கற்று, உள்வாங்கிக்பகாண்டு அதன்வழி நைக்கிறார்கள். இப் பண்புநலன் அவர்கள் 
பிற்காலத்தில் பணிபுரியும்மபாது அவர்களின் தன்ைம்பிக்னகனய உயர்த்தி, எப்பபாறுப்பினையும் தயக்கமின்றி 
ஏற்பதற்கு அவர்களுக்குத் மதாள்பகாடுக்கும் என்பதில் எள்ைைவும் ஐயமில்னல.  

‘பவற்றி என்பது எட்ைாத கனியன்று, அனதப் பார்த்து ஏங்குவதற்கு.’ அது கினைக்கக்கூடிய 
ஒன்றுதான். ஆைால், அது கிட்ை மவண்டுப ன்றால் அதற்குத் மதனவயாை பண்புகனை  ாணவர்கைாகிய நாம் 
பபற்றிருக்க மவண்டும். ‘படித்தவனைவிைப் பண்புள்ைவனைமய இந்த உலகம் மபாற்றும்’ என்பது பபான்ப ாழி. 
இந்தப் பபான்ப ாழிக்மகற்ப வாழ்க்னகக்கு வைமூட்டும் பண்புகனைப் பபற்றிருப்பவன் எந்நாளும் 
துவண்டுமபாக ாட்ைான். அப்பண்புகனை நாம் பபற்றுவிட்ைால்  ாணவர் பருவத்தில்  ட்டு ல்ல, என்றும  
பவற்றி நம் பக்கம்தான்! 

அருஞ்பசொற்ப ொருள் 

நீைாட்டில் குளிப்பாட்டுதலில் 

அகிலத்தில்  உலகத்தில் 

அனறகூவல் பபாது அனழப்பு 

பழுதுமபாய் வீணாகி 

விளிம்புவனை இறுதிவனை 

 டினய மொம்பனல 

தாைக ந்திை ாக முக்கியச் சுமலாக ாக 

வாைா ஒன்றும் பெய்யா ல் 

புகுத்துகிறது பெலுத்துகிறது 
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 யிற்சி வினொ 8  ற்றும் 9 

கீமழ உள்ை  ைவனைபை குறிப்புக்கட்டுனைனயயும் (Mindmap Compo), உதவிக் 
குறிப்புக்கட்டுனைனயயும் (Hint’s Compo) உதவியாக பயன்படுத்தி, பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் மகள்விக்கு 
நீ கட்டுனை எழுதவும். 

8. இக்கொைத்  கவல் ப ொழில்நுட் த் ொல் ஏற் டும் நன்ரம, தீரமகரள விளக்கி எழுதுக. 

முன்னுரை விளக்கம் 

 ● தகவல் பதாழில்நுட்ப யுகம்  

● நாளுக்கு நாள் அதிமுன்மைற்றம்  

● வாழ்க்னகனயச் சுலப ாக்குகிறது  

● கணினி இல்லாத வாழ்க்னகச்சுழல் திரும்பாது  

● ஆதிக்கம் பெய்கிறது  

● எல்லாரும் கற்றுக்பகாள்ளும் அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்ைது 

கருத்து 1 விரிவொக்கம் 

மநைத்னத மிச்ெப்படுத்தி 

வினைவாகச் பெயல்பை  

முடியும் 

● அ ர்ந்த இைத்திமலமய அலுவல்கனைச் பெய்து முடிக்கலாம்  

● அதிக அனலச்ெலுக்கு இைமில்னல  

● தகவல்கனை உைனுக்குைன் பபற முடிகிறது  

● மின்ைஞ்ெல், குறுஞ்பசய்தி வழி உைனுக்குைன் பதினல 
எதிர்பார்க்கலாம்  

● இனணயம்வழிப் பபாருள்கள், உணவுவனககனை வீட்டிற்குக் பகாண்டு 
வைலாம் 

கருத்து 2  விரிவொக்கம் 

அதிகப் பாதுகாப்பு / வெதி 
நினறந்த வாழ்க்னகச் 
சூழனல எதிர்பார்க்கலாம் 

● பெய்யும் பெயல்கனை மரைச்பசொல் மூலம் காத்துக்பகாள்ைலாம் 

●  ொனியங்கிப் பணம் எடுக்கும் இயந்திைங்கள் மூலம் எந்மநைமும் பணம் 
எடுக்கலாம்  

● கண்கொணிப்புப் புரகப் டக் கருவிகள் பபாருத்தப்பட்ை வீைன ப்பு 
வட்ைாைங்கள், கனைத்பதாகுதிகள்  ற்றும் பல  

● வீடுகளில் பபாருத்தப்படும் பாதுகாப்பு இயந்திைங்கள்  



Copyrights of Wordsmith Education Group/ Not for Illegal reproduce, 

copying and circulation  

  13 

● நீண்ை வரினெகனைத் தவிர்க்கப் மபைங்காடிகளில் பொந்த ாகப் 
பணம்கட்டிக்பகாள்ளும் வெதி  

● திறன் மபசிகள் (smartphones) 

கருத்து 3 விரிவொக்கம் 

இனணயம்மூலம் ஏற்படும் 
ஆபத்துகள் 

● சமூக வரைத் ளங்களின் தாக்கம்  

● இனையர்கைால் அதிக ாக ஈர்க்கப்படுதல்  

● இனையர்கள் இனணய உனையாைல்களில் அதிக ாக ஈடுபடுதல் - 
அதைால் ஏற்படும் ஆபத்து  

● இனணயத்தின் மூலம் வாங்கிய பபாருனைத் திரும்பக் பகாடுக்க 
முடியாது 100% நம் கத் ன்ரம இல்னல 

கருத்து 4 விரிவொக்கம் 

உைல் மநாவு / மொம்பல் / 
மவனல பாதிப்பு 

● முதுகு வலி/கண் மகாைாறுகள் 

● உைற்பயிற்சி இல்னல 

●  னிதத் பதாைர்பு குனறதல் 

● மவனல வாய்ப்புகள் குனறதல்/மவனல நீக்கம் 

●  னறயும் பணிகள்  
(தபால்காைர், தந்தி அனுப்புபவர், மபருந்து நைத்துநர்) 

முடிவுனை 
● தகவல் பதாழில்நுட்பம் - வாழ்க்னகக்கு இன்றியன யாதது 

● குடும்பப் பினணப்பு குனறகிறது 

● இைண்டுக்கும் வனகபெய்தல் அவசியம் 

● பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்த மவண்டும் 

கட்டுரை சிைக்க உ வும் வரிகள்: 

● எங்கும் கணினி எதிலும் கணினி 

● பறனவனயக் கண்ைான் வி ாைம் பனைத்தான் 

● கணினினயவிை  னித மூனை ெக்தி வாய்ந்தது 

● தகவல்கள் கினைக்கும் வழி பபருகிவிட்ைது, ஆைால் அவற்னற ஆைாயும் வழி குனறந்துவிட்ைது 

● மின்ைஞ்ெல் விண்ணுக்கும் பெல்லக்கூடிய காலம் பதானலவில் இல்னல 

● பனழயை கழி லும் புதியை புகுதலும் 

● காலத்திற்மகற்ற தகொைம் 

● ஊரும் மபரும் பதரியாதவர்கள் 

● பசுத்மதால் மபார்த்திய புலி 

● மின்னுவபதல்லாம் பபான்ைல்ல 
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● காலம்  ாறுது கருத்தும்  ாறுது நாமும்  ாற மவண்டும் 

அருஞ்பசொற்ப ொருள் 

யுகம் நீண்ை காலம் 

அலுவல் மவனல 

குறுஞ்பெய்தி சிறிய பெய்தி (sms) 

 னறபொல் 
 னறந்திருக்கும் பொல் 
(password) 

தானியங்கி பொந்த ாகச் பெயல்படும் 

கண்காணிப்புப் 
புனகப்பைக் கருவிகள் 

Surveillance camera 

ெமூக வனலத்தைம் 
இனணயத்தில்  க்கனை 
இனணக்கும் வனலப்பக்கங்கள் 
(social network) 

நம்பகத்தன்ன  நம்பிக்னக 

கழிதலும் நீக்குதலும் 

மகாலம் மவைம் 
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9. ப ொரைக்கொட்சியில் நீ விரும்பிப்  ொர்த்  ஒரு நிகழ்ச்சியும், அது உன்ரனக் 
கவர்ந்  ற்கொன கொைணங்கரளயும் விளக்கி எழுதுக. 

முன்னுரை 

➢ சிங்கப்பூரில் பதானலக்காட்சியின் மதாற்றம் 

➢ வெந்தம் ஒளிவழியின் பதாைக்கம் 

➢ வெந்தம் ஒளிவழியில் இைம்பபறும் நிகழ்ச்சிகனைப் பற்றி சிறு ப ொகுப்பு 

(எ. கா - தகவல் நிகழ்ச்சிகள், ென யல் நிகழ்ச்சிகள், நாைகங்கள், மபாட்டி நிகழ்ச்சி) 

➢ தகவல் ொதைங்களில் இனணயத்திற்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது 

இரடயுரை 

➢ உன்னைக் கவர்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி 

(எ.கா - உள்ளூர் நாைகங்கள் - கொனல், குடும்பம் யுனைட்ைட், மவட்னை, பவற்றி தகவல் 

நிகழ்ச்சிகள் -   

எதிபைாளி, இ யத்னத மநாக்கி, புதிய அைங்கம் மபாட்டி நிகழ்ச்சிகள் - ெவால் சிங்கப்பூர், 

சதுைங்க  

மவட்னை,  ைம  ம் 

➢ பபாது அறினவ ம ம்படுத்தும் (பெய்திகளில் இைம்பபறும் ‘இன்னறய தகவல்’) 

➢ சிங்கப்பூரின் வைலாறு  ற்றும் சிங்கப்பூர் பற்றிய நினறயச் பெய்திகனைத் பதரிந்து பகாள்ை முடியும் 

➢ விழிப்புணர்னவ உண்ைாக்கும் 

➢ ப ாழி வைம் பபருகும் (நாளும் ஒரு பொல்) 

➢ கற்பனை வைத்னத அதிகரிக்கும் 

➢ தமிழில் மபசுவதற்கு அதிக ஆர்வத்னத உண்ைாக்கும் 

➢ நல்ல உனையாைல்கனை  ைத்தில் பதிய னவக்கலாம் 

➢ வாழ்க்னகயில் கற்றுக்பகாள்ை மவண்டியனத நாைகம் வழி ந க்கு உணர்த்தும் 

➢ நிகழ்ச்சிகனை வழிநடத்து வர்களின் தன்ைம்பிக்னக, னதரியம் ஆகியனவ ந க்கு ஊக்குவிப்பாக 

இருக்கும் 

➢ அவர்களின் உனையலங்காைம் கண்கனைக் பகாள்னை பகாள்ளும் 

➢ நாைகத்தின் கர தயொட்டம் ஒரு சுவாைசியத்னத ஏற்படுத்தும் 

➢ சிங்கப்பூர் சூழலுக்மகற்ற நாைகங்கள் பாைாட்டுக்குரியை 

➢ தகவல் நிகழ்ச்சிகள் ந க்குக் கருத்துப் பபட்ைக ாக அன கின்றை 
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➢ பள்ளிப் பாைங்களுக்கு உதவும் 

➢ கட்டுனைகனைச் சிறப்பாக எழுதலாம் 

➢ வாய்ப ாழிப் பாைங்களில் வைமூட்டும் கருத்துகனைப் மபெலாம் 

➢ மநைத்னதப் பயனுள்ை வழியில் பெலவிைலாம் 

➢ குடும்பத்மதாடு இனணந்து பதானலக்காட்சி பார்த்தல் 

➢ நிகழ்ச்சினயப் பற்றிப் பபற்மறாருைன் கலந்துனையாடி, குடும்பப் பினணப்னப இறுக்க ாக்கலாம் 

முடிவுரை 

➢ சிங்கப்பூரில் பபரும்பாலாமைார் வீட்டில் பதானலக்காட்சி இருக்கிறது 

➢ 24 நான்கு  ணி மநைமும் நிகழ்ச்சிகள் இைம்பபறுகின்றை 

➢ மதனவயாை, நல்ல நிகழ்ச்சிகனை  ட்டும் பார்க்க மவண்டும் 

➢ மநைத்னதத் பதானலக்காட்சியிமலமய கழிக்கக்கூைாது 

➢ படிப்பிற்மக முன்னுரிரம வழங்க மவண்டும் 

➢ மநைத்னத வகுத்துக்பகாள்ை மவண்டும் 

➢ பதானலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மூலம் பயன் அனையலாம் 

இனிய ப ொடர்கள் 

➢ உலகம் ஒரு நாைக ம னை, இதில் எல்லாரும் நடிகர்கள் – மஷக்ஸ்பியர் 

➢ பதானலவில் நைப்பனத அருகில் பார்ப்பமத பதானலக்காட்சி 

➢ கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாகும் 

➢ இரமபகொட்டொமல் பார்த்மதன் 

➢ கண்கள் பதானலக்காட்சினய விட்டு நகைா 

➢ அறினவப் பபருக்கி அறியான னய நீக்கும் 

➢ பைங்கள் ஆயிைம் வார்த்னதகனைப் மபசும் 

➢ கத்தினயக் காய்கறி பவட்ைவும் பயன்படுத்தலாம், பகானல பெய்யவும் பயன்படுத்தலாம் 

➢ அைவுக்கு மீறிைால் அமிர்தமும் நஞ்சு 

➢ பதானலக்காட்சி னகநுனிகளில் இயங்குகிறது (works on a remote controller) 
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அருஞ்பசொற்ப ொருள் 

பதாகுப்பு பலவற்னற ஒன்றாகச் மெர்ப்பது 

உள்ளூர் பொந்த ஊரில் 

காைல் பபாய் 

அைங்கம் ம னை 

ெதுைங்கம் நான்கு மூனலபகாண்ை வடிவம் (square) 

பை பதம் ஒரு பாைம்பரிய வினையாட்டு (snake and ladder) 

வழிநைத்துபவர் நிகழ்ச்சினயக் பகாண்டு பெல்பவர் 

கனதமயாட்ைம் கனத பெல்லும் விதம் 

முன்னுரின  முதல் ெலுனக 

இன பகாட்ைா ல் கண்மூைா ல் 

 

 

 

 

 

 
 


