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த ொடக்கப்பள்ளி 
மொ ிரித் த ர்வுத் ொள் 

உயர் மிழ் 

த ொடக்கநிலை 5  

 ொள் 2 

 

                              ம ிப்தபண்கள்: 

 

 

 

தபயர்:  

வகுப்பு நொள், தநரம்:  

த  ி:  

வகுப்பு ஆசிரியர்:  

தபற்த ொர் லகதயொப்பம்:  

 

 

தமொத்  த ர்வு தநரம்:  

1 மணி தநரம் 20 நிமிடம் 

 

 

 

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 

Follow all instructions carefully. 
Answer all questions. 

 

 

 

60 
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`அ` பிரிவு 

A1 பிலை  ிருத் ம் (10 ம ிப்தபண்கள்)                                                                            
 
பின்வரும் பகு ியில் தகொடிட்ட தசொற்கள் பிலையொனலவ. அவற்ல த்  ிருத் ி 
அச்தசொற்களின் சரியொன வடிவத்ல க் கீதை தகொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டத் ில் 
எழுது. 
 
ஒரு செயலை நாம் காைதாமதத்துடன் செய்தால் அது மற்றவர்களுக்கு நம்மீது ஒரு 
நல்ை அபிப்ராயத்லத ஏற்படுத்தாது. அது நமக்கக ெிை கவலைகைில் பாதிப்பாக 
அலமந்துவிடுவதும் உண்டு. முத்துராமன் என்னும் ெிறுவன் சதாடக்கப்பள்ைி ஆறாம் 
(Q1) நிலையின் படிக்கும் மாணவன். அவன் எலதச் செய்தாலும் 
காைதாமதத்துடன்தான் செய்வான். ஆெிரியர் சகாடுக்கும் வடீ்டுப்பாடங்கலை 
உடனுக்குடன் செய்யாமல் காைம் தாழ்த்திச் செய்வான். பள்ைிக்கும் (Q2) எத்தலை -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
அன்று சதாடக்கப்பள்ைி ஆறாம் நிலையின் இறுதியாண்டுத் கதர்வு.  அந்நிலையில் 
பயிலும் மாணவர்களுக்கு அது மிகவும் முக்கியமாை கதர்வாகும். கதர்வு இன்னும் 
ெற்று கநரத்தில் சதாடங்கவிருந்தது. (Q3) அதைால் முத்துராமன் இன்னும் பள்ைிக்கு 
வரவில்லை. வழக்கம்கபால் அவன் காைதாமதமாககவ வந்தான். அவன் பள்ைி 
மண்டபத்திற்குள் நுலழயும்கபாது கதர்வு சதாடங்கி அலரமணி கநரத்திற்குகமல் 
ஆகிவிட்டது. கநரம் (Q4) பற்றாக்குலறயாள் 
முத்துராமைால் ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
கதர்வில் கதால்வியலடந்தான். (Q5) தம் சகட்ட பழக்கத்திைால் தன் எதிர்காைகம 
பாதிக்கப்பட்டலத உணர்ந்த ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

விலட விைா 
Q1  
Q2  
Q3  
Q4  
Q5  
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A2 வொக்கியங்கலள முடித்து எழுது ல் (10 ம ிப்தபண்கள்) 
 
பின்வரும் வொக்கியங்கலளப் தபொருத் மொன தசொல்லை அல்ைது 
தசொற்கலளக் தகொண்டு முடித்துக் கொட்டுக. அவ்வொறு 
முடிக்கப்தபறும் வொக்கியங்கள் ஒவ்தவொன்றும் அ ற்கு முந் ிய 
வொக்கியத் ின் கருத்ல தய தகொண்டிருக்க தவண்டும்.  
 
 
Q6  நாம் கபாதிய அைவு தண்ணரீ் குடிக்காவிட்டால் நமக்குப் பை கநாய்கள் வரும். 
 

   நமக்குப் பை கநாய்கள் வரக் காரணம் ____________________________________________ 

 

     ________________________________________________________________________________________ 

 

  

Q7 to Q9 – not here.  please buy to see fully 

 

Q10  லகத்சதாழில் ஒன்லறக் கற்றுக் சகாண்டால் கவலை இல்ைாமல் வாழைாம். 
 

    கவலை இல்ைாமல் வாழ ________________________________________________________ 
 

 
 ‘ஆ’ பிரிவு 

 
B3 கருத்  ி ல் 1 (16 ம ிப்தபண்கள்) 
 
பின்வரும் கல லயக் கருத்தூன் ிப் படித்து, அ ன் கீழ்க்கொணும் 
வினொக்களுக்கு விலட எழு வும். 
  
1. உண்லமலய மட்டும் உண்லம என்று நம்ப மறுக்கின்ற ஒருவரின் உள்ைம், 

சபாய்லய மட்டும் உண்லம என்று உடகை ஏற்றுக்சகாள்வலதப் பார்க்கிகறாம். ஒரு 

ெமயம் அறிவு ஏற்றுக் சகாண்டாலும் ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. “கண்ணா! எப்கபாதும் அந்த கர்ணைின் புகழ்தாைா? நானும் தான் 

சகாடுக்கிகறன். அது உன் கண்ணில் படவில்லையா?” என்றான் அருச்சுைன். 
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“அந்தணன் ஒருவன் ெந்தைக்கட்லடகலைக் ககட்டு உன்ைிடம் வந்தகபாது, 

‘ெந்தைக் கட்லடகள் எங்குகம 

நிகர்யாருமில்லை  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. “கண்ணா! மீண்டும் ஒரு ெந்தர்ப்பம் சகாடு. அந்தக் கர்ணலை விட 

நாகை …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..மைதி

ல் ெிரித்துக் சகாண்ட கண்ணன், ……………………………………………………………………………………..“அருச்சுைா! இன்று 

கதிரவன் மலறவதற்கு முன் இருமலைகலையும் நீ தாைமாகக் 

சகாடுத்துவிடகவண்டும்” என்றார். பிறகு, கர்ணலை வரச் சொல்ைி செய்தி 

அனுப்பிைார். அருச்சுைன் நாட்டு மக்கலை வரவலழத்து ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. கண்ணலை வணங்கி, தன்லை அலழத்துத் தன் காரணம் ககட்டான். “கர்ணா! இந்த 

இரு சபான் மலைகலையும் ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

நாட்டு மக்களும் கவண்டிய தங்கம் சபற்றுச் சென்றுவிட்டைர். இைி யார் வரப் 

கபாகிறார்கள்? நாகம சவற்றி அலடயப் கபாகிகறாம் எை மைதில் நிலைத்த 

அருச்சுைன் கர்ணலை அைட்ெியமாகப் பார்த்தான். அச்ெமயம் “கர்ணா! உன்லைத் 

கதடிஉன்அரண்மலைக்குச்சென்கறாம். ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..உன்லைப் கபால் அள்ைிக் 

சகாடுப்பவர் உைகில் யாருமில்லை! நீ நீடு வாழ்க!” என்று வாழ்த்திைர். ஒரு 

சநாடியில் இருமலைகலைத் தாைம் செய்துவிட்டுச் செல்கின்ற கர்ணலைப் பார்த்து 

அருச்சுைன் திலகத்து நின்றான். ………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

பின்வரும் வினொக்களுக்கு விலட எழு வும். 
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Q11 மு ல் பத் ியின்வைிக் க ொசிரியர் வொசகர்களுக்கு உணர்த்  விரும்பும் 
முக்கியக் கருத்து யொது? பின்வருவனவற்றுள் சரியொன விலடலயத் 

த ர்ந்த டுத்து அ ற்குப் புட்கு ி (✓) இடவும். உன் விலடக்கொன கொரணங்கலளக் 
கல யின் துலணதகொண்டு எழு வும். (4 ம ிப்தபண்கள்)                                                                                                        

 
உண்லமலய அறிவு ஏற்றுக் சகாள்வதில்லை.  

உண்லமலய உள்ைம் ஏற்றுக் சகாள்வதில்லை.  

உண்லமலய உள்ைம் ஏற்றுக் சகாள்கிறது.  

 
Q12-Q13 கல லய அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு பின்வரும் ஒவ்தவொரு 

வொக்கியமும் சரியொ,  வ ொ என்று எழு வும். பின்னர், உன் விலடக்கொன 

கொரணத்ல   எழு வும். (4 ம ிப்தபண்கள்) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

வொக்கியம் சரி/ வறு கொரணம் 

Q12 

 

கர்ணலை விட தாகை சகாடுப்பதில் 

வல்ைவன் என்று அருச்சுைன் 

நிரூபித்துக்காட்டிைான். 

 

  

Q13 அள்ைிக் சகாடுப்பவன் கர்ணன்.   
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Q14 பின்வரும்  லைப்புகளில் எந் த்  லைப்பு இக்கல க்கு மிகப் 

தபொருத் மொக இருக்கும்? அ ற்குப் புட்கு ி (  ) இடவும்,  உன்  

விலடக்கொன  கொரணங்கலள  எழு வும். ( 4 ம ிப்தபண்கள்) 

                                                                                                                                 

 

 
Q15 மூன் ொம் பத் ியில், சூரியன் மல யும் தநரம் வந்து விட்டல க் கு ிப்பிட  
எந் ச் தசொல் இடம்தபற்றுள்ளது / பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது? அல க் கண்ட ிந்து 
எழு வும்.         

(2 ம ிப்தபண்கள்) 

கிள்ைிக் சகாடுப்பவன் அருச்சுைன். 

 

 

 

 
 

 

 

கர்ணன் சகாடுப்பதில் 

வல்ைவன். 

  கண்ணைின் லீலை.   
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Q16 நொன்கொம் பத் ியில்  ‘மணித்துளி’ என்னும் தபொருலள உணர்த்தும் தசொல் 
இடம்தபற்றுள்ளது. அல க் கண்ட ிந்து எழு வும். (2 ம ிப்தபண்கள்) 
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C4 சுயவிலடக் கருத்  ி ல் (24 ம ிப்தபண்கள்) 
 
பின்வரும் பகு ிலயக் கருத்தூன் ிப் படித்து, அ னடியிற் கொணும் 
வினொக்களுக்கு உன் தசொந்  நலடயில் விலட எழுது. 
 
ஆங்கிகையர்கைிடமிருந்து இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் சபற்றுத் தர கபாராடியவர். 

19ஆம் நூற்றாண்டில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் மிக 

முக்கியமாை………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

அலமத்த மாமைிதர். புரட்ெி, லதரியம், விடாமுயற்ெி ஆகிய குணங்கலைத் தன் 

செயல்கைின் மூைம் சவைிப்படுத்தியவர். ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ெிதம்பரம் பிள்லை 1872ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர் திங்கள் 5ஆம் நாள் இந்தப் 

புவியில் கதான்றிைார். இவரின் சொந்த ஊர் இந்தியாவிைிருக்கும் ஒட்டப்பிடாரம் 

என்பதாகும். ெிதம்பரம் பிள்லையின் தந்லத அந்நாட்டின் பிரபைமாை ஒரு 

வழக்குலரஞர். தன்  ந்ல யின் வைியிதைதய  ொனும் தசல்ை தவண்டும் என்ற 

குறிக்ககாளுடன் ெிதம்பரம் பிள்லை அல்லும் பகலும் படித்தார். அவருக்குச் ெட்டக் 

கல்லூரியில் இடம் கிலடத்தகபாது தன் கைவில் பாதி 

நிலறகவறிவிட்டதாக ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

வாதிட்டகபாதிலும் ெிதம்பரம் பிள்லை ஏலழ மக்களுக்கு நீதி கிலடக்க கவண்டும் 

என்பதில் அதிக நாட்டம் சகாண்டிருந்தார்.  

ெிதம்பரம் பிள்லை வாழ்ந்த காைகட்டத்தில் இந்தியாலவ ஆங்கிகையர்கள் 

ஆட்ெி செய்து வந்தைர். அவர்கள் தங்கைின் வியாபார முலறகலைத் 

தமிழர்கைிடம்  ிணிக்கப் பார்த்தைர். தமிழர்கள் ஆங்கிகையர்கைின் வியாபார 

முலறலயப் பின்பற்றத் சதாடங்கிவிட்டால் இந்தியப் பாரம்பரியக் 

லகத்சதாழில்கள் தடகம இல்ைாமல் மலறந்துவிடும். இந்தியச் ெமூகத்திைருக்கும் 

ஓர் அலடயாைம் …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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இந்தியச் சுதந்திரப் கபாராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ெிதம்பரம் பிள்லை 

இைங்லகயிைிருந்த ஆங்கிைக் கப்பல் கபாக்குவரத்லத ஒரு முடிவுக்குக் சகாண்டு 

வந்தார். அவர் தைது நண்பர்கைின் துலணயுடன் இரண்டு நீராவிக்கப்பல்கலை 

வாங்கிைார். ஆங்கிகையர்கைின் கடுங்ககாபத்லதயும் சபாருட்படுத்தாமல் 

இைங்லகக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இலடயில் வியாபாரத்லத மீண்டும் சதாடர்ந்தார்.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

இது அப்கபாது அங்கு செயல்பட்டுக்சகாண்டிருந்த ஆங்கிகையரின் கப்பல் 

நிறுவைத்திற்குக் கடும் கபாட்டியாக விைங்கியது. ஆயினும் ெிதம்பரம் பிள்லையின் 

கப்பல் நிறுவைத்லத எதிர்த்து ஆங்கிை கப்பல் நிறுவைத்தால் கபாட்டிப் 

கபாட ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ெிதம்பரம் பிள்லை இந்தியச் சுதந்திரப் கபாராட்டத்தில் பை இன்ைல்கலைச் 

ெந்தித்த கபாதிலும், அவர் மைம் தைராது விடாமுயற்ெியுடன் 

கபாராடிைார். ………………………………………………………………...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
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17 ‘கப்பதைொட்டிய  மிைன்’ எனும் வ. உ. சி ம்பரம் பிள்லளயின் சி ப்புகள்   

யொலவ? (3 மதிப்சபண்கள்) 

 

 

 

 

 

Q18  ந்ல யின் வைியிதைதய  ொனும் தசல்ை தவண்டும் என்  த ொடரின்   

மூைம் சி ம்பரம் பிள்லளலயப் பற் ி நொம் அ ிந்துதகொள்வது என்ன?  

(3 மதிப்சபண்கள்) 
 

  

 

 

 

Q19 சி ம்பரம் பிள்லளயும் அவரின்  ந்ல யும்  ங்களது வைக்குலரஞர் 

    த ொைிைில் எவ்வொறு தவறுபட்டிருந் னர்? (3 மதிப்சபண்கள்) 
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Q20 சி ம்பரம் பிள்லள சு ந் ிரப் தபொரொட்ட வரீர்களுடன் இலணந்து     

ஆங்கிதையர்கலள எ ிர்க்கக் கொரணம் என்ன? (4 மதிப்சபண்கள்) 

 

 

 

 

 

 

Q21 எது ஆங்கிதையர்களுக்குக் கடுங்தகொபத்ல  உண்டொக்கியது? 

    (3 மதிப்சபண்கள்)      

                                        

                                                                                                                                

 

Q22 ‘கப்பதைொட்டிய  மிைன்’ என்னும் சி ப்புச் சி ம்பரம் பிள்லளக்கு எவ்வொறு 

தபொருந்தும்? (4 மதிப்சபண்கள்) 
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Q23 தபொருள் எழுது (4 ம ிப்தபண்கள்) 
 
பின்வரும் தசொற்கள் தமற்கண்ட கருத்  ி ல் பகு ியில் இடம்தபற்றுள்ளன. 
அவற் ின் தபொருலள உணர்த்தும் வலகயில் தவத ொரு தசொல்லைக் தகொட்டில் 
எழுது. 
 
அ. இயங்க - __________________________________ (2 மதிப்சபண்கள்) 

ஆ. திணிக்க - __________________________________ (2 மதிப்சபண்கள்) 

- முற்றும் – 

 
 

 

அருஞ்தசொற்கள்  

த ர்வுத் ொள் 1  

 

 

 

 

 

 

 

     1 அபிப்ரொயத்ல            -     எண்ணத்ல  

 2 பயிலும்                -    படிக்கும் 

 3 நிகரொனவர்            -    இலணயொனவர் / ஈடுதகொடுக்கத் க்கவர் 

 Point 4 to 16 – pls buy to see the whole list  

   

 17 இன்னல்கலள         -    துன்பங்கலள 
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விலடகள் 

த ர்வுத் ொள் 1  

Q1 நிலையில் 

Q2 எத்தலைகயா 

Q3 ஆைால் 

Q4 பற்றாக்குலறயால் 

Q5 தன் 

Q6 நாம் கபாதிய அைவு தண்ணரீ் குடிக்காதகத ஆகும் 

Q7 ஒருவர் சவற்றியலடய முடியாது 

Q8 இங்கு நான்கு இை மக்கள் ஒற்றுலமயாக வாழ்வகத ஆகும் 

Q9 மட்டுகம விற்கிறார்கள் 

Q10  கற்றுக் சகாள்ை கவண்டியது லகத் சதாழில் 

Q11 உண்லமலய உள்ைம் ஏற்றுக் சகாள்வதில்லை. 

‘தாைம் சகாடுப்பதில் கர்ணனுக்கு நிகராைவர் எவருமில்லை’ என்று கண்ணன் 

கூறிைார். அந்த உண்லமலய அருச்சுவைின்  உள்ைம் ஏற்றுக் சகாள்ை 

மறுத்தது. 

Q12-Q13 

 வாக்கியம் ெரி/தவறு காரணம் 

Q12 

 

 

கர்ணலை விட தாகை 

சகாடுப்பதில் 

வல்ைவன் என்று 

அருச்சுைன் 

நிரூபித்துக்காட்டிைான்

. 

 

தவறு 

சகாடுப்பதில் தாகை வல்ைவன் 

என்பலத நிரூபித்துக்காட்ட 

கண்ணைிடம் மீண்டும் ஒரு 

ெந்தர்ப்பம் தருமாறு அருச்சுைன் 

ககட்டான். கண்ணன் அருச்சுைன் 

தாைம் சகாடுக்க தன் அருைால் 

இரண்டு மலைகலை உருவாக்கித் 

தந்தார். நிபந்தலை படி சூரியன் 
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மலறவதற்குள் அவைால் அலதக் 

சகாடுத்து முடிக்க முடியவில்லை. 

Q13 

 

 

 

அள்ைிக் சகாடுப்பவன் 

கர்ணன். 

கிள்ைிக் சகாடுப்பவன் 

அருச்சுைன். 

 

ெரி 

கர்ணன் தாைம் ககட்டு வந்த 

அந்தணர்க்கு ஆளுக்சகாரு 

மலையாகக் சகாடுத்ததால் அவன் 

அள்ைிக் சகாடுப்பவன். 

அருச்சுைன் சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெமாக 

மலைலய சவட்டிக் சகாடுத்ததால் 

அவன் கிள்ைிக் சகாடுப்பவன். 

Q14 
கர்ணன் சகாடுப்பதில் வல்ைவன்.  

 

முன்சைாரு ெமயம் ெந்தைக்கட்லடகள் ககட்டு வந்த அந்தணர்க்குச் ெந்தை 

மரத்தூண்கலைகய தந்தான் கர்ணன். கண்ணன், ‘அருச்சுைன், கர்ணன் இருவருக்கும் 

ஒகர மாதிரி இரண்டு சபான் மலைகலைத் தந்து சூரியன் மலறவதற்குள் அலதத் 

தாைமாகக் சகாடுக்க கவண்டும்’ என்று சொன்ை கபாது கர்ணகை அலதச் செய்தான். 

தாைம் சபற்ற அந்தணர்களும் ‘கர்ணா! உன்லைமப் கபால் சகாடுப்பவர் 

யாருமில்லை’ என்று கூறிைர். 

Q15 அந்தி ொயும் கநரம் 

Q16 ஒரு சநாடி 

Q17 வ. உ. ெிதம்பரம் பிள்லை இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் சபற்றுத் தர 

கபாராடியவர். அவர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் மிக முக்கியமாை 

வழக்குலரஞர்கைில் ஒருவர். கமலும் அவர் தமிழ்நாட்டில் இருந்த 

வைிலமயாை சதாழிற்ெங்கங்கள் இயங்க தலைலம சபாறுப்பு வகித்தவர். 

முதல் உள்நாட்டுக் கப்பல் கெலவலய அலமத்தவர். 

அகதாடுமட்டுமல்ைாமல் புரட்ெி, லதரியம், விடாமுயற்ெி ஆகியபண்புகலைத் 

தைது செயல்கைின்மூைம் சவைிப்படுத்தியவர்.இலவகய வ. உ. ெிதம்பரம் 

பிள்லையின் ெிறப்புகைாகும்.  
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Q18  ந்ல யின் வைியிதைதய  ொனும் தசல்ை தவண்டும் என்ற 

சதாடரின்மூைம் ெிதம்பரம் பிள்லை தன் தந்லதலயப் கபாைகவ தானும் 

படித்து ஒரு வழக்குலரஞராக ஆக விரும்புகிறார் என்பலத நாம் 

அறிந்துசகாள்கிகறாம். 

Q19 ெிதம்பரம் பிள்லையின் தந்லத சபரும்பாலும் செல்வந்தர்களுக்காககவ 

 வழக்காடுவார். ஆைால், ெிதம்பரம் பிள்லைகயா ஏலழகளுக்காக வழக்காடி 

 அவர்களுக்கு நீதி வாங்கித் தருவதில் ஆர்வம் சகாண்டிருந்தார். இவ்வாகற 

 ெிதம்பரம் பிள்லையும் அவரின் தந்லதயும் வழக்குலரஞர் சதாழிைில் 

 கவறுபட்டிருந்தைர்.  

Q20 ஆங்கிகையர்கள் தங்கைின் வியாபார முலறகலைத் தமிழர்கைிடம் 

கட்டாயப்படுத்திைார்கள். அவர்கைின் வியாபார முலறலயப் பின்பற்றிைால் 

இந்தியப் பாரம்பரியக் லகத்சதாழில்களும் இந்தியச் ெமூகமும் அடிகயாடு 

மலறந்துகபாய்விடும். இதன் காரணமாக ெிதம்பரம் பிள்லை சுதந்திரப் 

கபாராட்ட வரீர்களுடன் இலணந்து ஆங்கிகையர்கலை எதிர்த்தார்.  

Q21 ஆங்கிைக் கப்பல் கபாக்குவரத்லத ஒரு முடிவுக்குக் சகாண்டு வர ெிதம்பரம் 

பிள்லை இரண்டு நீராவிக் கப்பல்கலை வாங்கி தமிழ்நாட்டுக்கும் 

இைங்லகக்கும் இருக்கும் வியாபாரத்லதத் சதாடர்ந்தார். இதுகவ 

ஆங்கிகையர்களுக்குக் கடுங்ககாபத்லத உண்டாக்கியது.  

Q22 ெிதம்பரம் பிள்லையின் கப்பல் நிறுவைம் ஒரு வர்த்தக லமயமாக 

மட்டுமல்ைாமல், இந்தியாவில் ஓர் இந்தியரால் அலமக்கப்பட்ட முதல் 

விரிவாை கப்பல் கபாக்குவரத்துச் கெலவயாக விைங்கியது. கமலும் அது 

ஆங்கிகையர்கள் கபாட்டிப் கபாட முடியாத அைவிற்கு விரிவாை கப்பல் 

கபாக்குவரத்துச் கெலவயாக மக்களுக்குச் கெலவயாற்றியது. இந்த 

அருஞ்செயல்கலைச் செயல்படுத்தியதால் ெிதம்பரம் பிள்லைக்குக் 

‘கப்பகைாட்டிய தமிழன்’ என்ற ெிறப்புப் சபாருந்தும்.  

Q23 அ. - செயல்பட 

 ஆ. - கட்டாயப்படுத்த 


