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கறைல் விறளவு :

 படித்தவறறைப் பறறிச் சிந்தறன பெய்து வினநாக்கள் எழுப்பிப் புரிதறல 
க�ம்படுத்திக்பகநாள்ளல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 உறரப்பத்திறயப் படித்துப் புரிந்துபகநாள்ளுதல், அதன ற�யக்கருத்றத அறிதல், 
அதிலுள்ள புதிய பெநாறகளின பபநாருறளக் கண்டறிதல், பத்தியின பதநாடர் அற�ப்றபத் 
பதரிந்து பகநாள்ளுதல் ஆகிய திைனகறளப் பினவரும் எடுத்துக்கநாடடின உதவிகயநாடு 
பபறுகவநாம். 

 உடலில் உறுதி பகநாண்டவகர, உலகில் �கிழச்சி உறடயவரநாவநார்.  உடல் 
உறுதியறை க்நாயநாளருக்கு வநாழும் இடமும் பெல்வமும் இனிய வநாழவிறனத் 
தருவதில்றல. சுத்தம் நிறைந்துள்ள எல்லநா இடஙகளிலும் சுகம் உண்டு. ்நாள்கதநாறும் 
நீஙகள் தூய்ற�றயப் கபநாறறி பநாதுகநாத்தநால் நீடடித்த வநாழ்நாறளப் பபைலநாம். கநாறலயிலும் 
�நாறலயிலும் ்றடப்பயிறசி க�றபகநாண்டு ்ல்ல கநாறறைச் சுவநாசித்து வருகவநாறர க்நாய் 
அணுகநாது அவர் உயிறரக் கவர எ�னும் அணுக �நாடடநான. 

 பகநாடுக்கப்படடுள்ள பத்திறய முதலில் ்னகு பிறழயினறிப் படித்துப் பநார்க்க 
கவண்டும். அடுத்து எப்படிப்படட வினநாக்கள் வினவப்படடுள்ளன எனறு சிந்தித்து 
வினநாக்களுக்கு விறட எழுதகவண்டும். 

விளக்கம் :

வினநா 1:  உலகில் �கிழச்சி உறடயவர் யநார்?

 க�றகண்ட வினநாவிறகுப்  பத்தியிலுள்ள ‘உலகில் �கிழச்சி உறடயவர்' எனை 
பதநாடர் இடம்பபறறுள்ள பெநாறபைநாடறரப் படித்துப் பநார்க்கவும். அதறகநான விறட 
அற�ந்துள்ள பதநாடரநான, ‘உடலின உறுதி பகநாண்டவகர உலகில் �கிழச்சி உறடயவர்.'  
எனனும் பதநாடறர  விறடயநாக எழுதவும்.

விட்டயளிததல்1
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வினநா 2:  சுத்தம் நிறைந்துள்ள எல்லநா இடஙகளிலும்  _________ உண்டு.

      இவ்வினநாவிறகு விறடயநாகப் பத்தியில் ‘சுகம்' எனை பெநால் இடம்பபறறுள்ளது. 

வினநா 3:  

 இப்பத்தியின ற�யக் கருத்றத எழுதுக எனை வினநா ககடடநால், அதறகு உடலிறன 
உறுதி பெய்து, க்நாயறை வநாழவு வநாழ, சுத்த�நாக இருக்க கவண்டும் எனறு விறட 
எழுதகவண்டும். ற�யக்கருத்து  எனபது பத்தியில் உள்ள முக்கிய கருத்றத 
எழுதுவதுதநான.

வினநா 4:

 பதநாடர் அற�த்து எழுதுக, எனறு வினநா ககடகும்பபநாழுது, நீண்ட பெநாறபைநாடரநாக 
எழுதக் கூடநாது.  சிறுசிறு பதநாடர்களநாக எழுத கவண்டும். அப்கபநாதுதநான, பபநாருள் புரிந்து 
படிக்க முடியும். அதறனப்கபநானறு பெநாறகறளயும் சிறுசிறு பெநாறகளநாகத்தநான எழுத 
கவண்டும்.

 இவ்வநாைநாக ஒவ்பவநாரு வினநாறவயும் ்னகு படித்துப் புரிந்து பகநாண்டு 
விறடயளிக்க கவண்டும். 

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடு:1

 உறரப்பத்திறயப் படித்து வினநாக்களுக்கு விறடயளிக்க.

 ஏறுதழுவுதல் எனபது தமிழகத்தின பவவ்கவறு பகுதிகளில் பவவ்கவறு 
பபயர்களில் அறழக்கப்படுகினைது. அது �நாடு பிடித்தல், �நாடு அறணதல், �நாடு விடுதல், 
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�ஞ்சுவிரடடு, கவலி �ஞ்சுவிரடடு, எருதுகடடி, கநாறளவிரடடு, ஏறு விடுதல், ெல்லிக்கடடு 
எனப்பல பபயர்களில் அறழக்கப்படுகினைது.  ெல்லிக்கடடு கபச்சுவழக்கில் திரிபுறறு, 
ஜல்லிக்கடடு எனைநாகியது. ெல்லி எனபது �நாடடின கழுத்தில் கடடப்படுகிை வறளயத்றதக் 
குறிக்கும். புளியங பகநாம்பினநால் வறளயம் பெய்து கநாறளயின கழுத்தில் அணிவிக்கும் 
வழக்கம் தறகபநாதும் உள்ளது.  அக்கநாலத்தில் புழஙகிக்பகநாண்டிருந்த ெல்லி 
்நாணயஙகறளத் துணியில் முடிந்து �நாடடின பகநாம்புகளில் கடடும் பழக்கமும் இருந்தது. 
�நாடறடத் தழுவும் வீரருக்கு அந்தப் பணமுடிப்புச் பெநாந்த�நாகும்.

வினநாக்கள்

1.  பகநாடுக்கப்படடுள்ள பெநாறகறளக் பகநாண்டு பதநாடர் அற�த்து எழுதுக.

  1. வறளயம்       2.  ெல்லி ்நாணயம்      3. �ஞ்சுவிரடடு     

 4.  பணமுடிப்பு               5. புழஙகிக்பகநாண்டிருந்த

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

2.  ெரியநா? தவைநா? என எழுதுக.

 1.  புளியஙபகநாம்பினநால் வறளயம் பெய்து கநாறளயின கழுத்தில் அணிவிக்கும்      
      பழக்கம் தறகபநாதும் உள்ளது.

 2.  �நாடறடத் தழுவும் வீரருக்கு அந்தப் பணமுடிப்பு பெநாந்தமில்றல.

3. ஏறுதழுவுதல் குறித்து உஙகளுக்குத் பதரிந்த பெய்திகறள ஐந்து வரிகள்  
எழுதுக. 

 ______________________________________________________________

4.   ககநாடிடட இடத்றத நிரப்புக. 

 பகநாடுக்கப்படடுள்ள பத்திக்கு ஏறை தறலப்பு ______________.

5.   ஏறுதழுவுதலுக்கு வழஙகும் பவவ்கவறு பபயர்கறள எழுதுக.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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வினதாச் ச�தாற்்கடை அறிந்து 
வினதாக்கடை உருவதாககுதல்

2

கறைல் விறளவு :

 தநாம் பயனபடுத்தும் ப�நாழியின நுடப�நான கூறுகறள அறிந்து பயனபடுத்துதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 க�கஙகள் எவ்வநாறு உருவநாகினைன? 

 கணிப்பபநாறி எவ்விதம் கவறல பெய்கிைது?

    - எனபறவ வினநாக்கள்.  

 இவ்வநாறு  ஒனறைப்பறறி அறிந்துபகநாள்ள ஒருவர்,  �றைவரிடம் வினவுவது வினநா 
எனப்படும்.

 பெநாறகளில்/பதநாடரில்,  வினநாப் பபநாருறளத் தரும் எழுத்துகளுக்கு வினநா 
எழுத்துகள் எனறு பபயர்.

விளக்கம் :

 எ, யநா, ஆ, ஓ, ஏ எனபறவ வினநா எழுத்துகள் என அறிகவநாம்.

 பினவரும் அடடவறணறயப் பநாருஙகள். வினநா எழுத்துகள் பெநாறகளின 
எந்பதந்த இடஙகளில் வந்து வினநாப் பபநாருறளத் தருகினைன எனபறத அறிந்து 
பகநாள்ளுஙகள். 

எ யநா ஆ ஓ ஏ

எந்த, எது, 
எப்படி, எஙகக, 
எதனநால் 
எதறகநாக 
எதில், 
எப்கபநாது

யநார்,  
யநாறவ,  
யநாது,  
யநாவர், 
யநாரநால், 
யநாருறடய

அவனநா, 
அவளநா, 
அதுவநா, 
அதிலநா, 
அப்படியநா

அவகனநா, 
அவகளநா 
அவகரநா 
அதுகவநா 
அறவகயநா

ஏன, ஏது, 
யநாகன, 
அவகன, 
அவகர
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 இப்கபநாது இவறறைப் கபநானை வினநாச்பெநாறகறள  ்நாம் எஙபகல்லநாம் 
பயனபடுத்துகிகைநாம் எனபறதயும் வினநாக்கள் உருவநாவதறகுரிய கநாரணஙகறளயும்   
பநார்க்கலநாம். 

 �நாைன தன ்ண்பனிடம் "்நாறள கதர்வு உண்டநா?"எனறு ககடடநான.

 இந்த வினநாவுக்கநான கநாரணம் எனன பதரியு�நா? ்நாறள கதர்வு உண்டு எனில் 
இனறு பநாடஙகறளப் படிக்க கவண்டும், கதர்வுக்கு கவண்டிய பபநாருள்கறள எடுத்து 
றவக்க கவண்டும்; இல்றலபயனில் எதுவும் பெய்யகவண்டநாம் எனபன  கபநானைறவயநாக 
இருக்கலநாம். அல்லது இனறு �றழ பபய்வதநால் ்நாறள கதர்வு உண்டநா எனை ஐயம் 
கநாரண�நாகவும் வினநா எழுப்பி இருக்கலநாம். எந்பதந்தக் கநாரண கநாரியஙகளுக்கநாக 
வினநாக்கள்  ககடகப்படுகினைன எனறு பநார்ப்கபநாம்.

             கீகழ பகநாடுக்கப்படடுள்ள பத்திறயப் படித்துக் பகநாடுக்கப்படடுள்ள 
வினநாக்கறள ஆரநாயவும்.    

ெடடக�றத அம்கபத்கர்

      அம்கபத்கர்  லண்டனில் ெடடப்படிப்றப முடித்து இந்தியநா திரும்பினநார். இந்தியநாவில் 
்றடபபறறுக் பகநாண்டிருந்த ஆஙகிகலய ஆடசிக்கு எதிரநான கபநாரநாடடஙகளில் தம்ற� 
ஈடுபடுத்திக் பகநாண்டநார். அது�டடு�ல்லநா�ல் ஒடுக்கப்படட �க்களுக்கு அதிகநாரம் 
கிறடக்கப் கபநாரநாடகவண்டும் எனறும் முடிவுபெய்தநார். 1924ஆம் ஆண்டு ஒடுக்கப்படட 
�க்களின முனகனறைத்திறகநாக ‘ஒடுக்கப்படகடநார் ் ல்வநாழவுப் கபரறவ' எனை அற�ப்றப 
நிறுவினநார். இவ்வற�ப்பின மூலம் தநாழத்தப்படட �க்களின கல்வி �றறும் ெமுதநாய 
உரிற�க்கநாகப் கபநாரநாடினநார். 1930ஆம் ஆண்டு இலண்டனில் ்றடபபறை வடடக�றெ 
�நா்நாடடில் கலந்து பகநாள்வதறகநாகப் புைப்படும்முன "என �க்களுக்கு நியநாய�நாக எனன 
கிறடக்க கவண்டுக�நா, அதறகநாகப் கபநாரநாடுகவன; அகத ெ�யத்தில் சுயரநாஜய 
ககநாரிக்றககறள முழு �னத்துடன ஆதரிப்கபன" எனறு கூறினநார்.

வினநாக்கள்: 

1. அம்கபத்கர் எஙகுப் படிப்றப முடித்து இந்தியநா திரும்பினநார்? (எஙகு)

2. அம்கபத்கர் இந்தியநா திரும்பியகபநாது இந்தியநாவில் யநாருறடய ஆடசி ்றடபபறைது? 
(யநாருறடய)

3. அம்கபத்கர் யநாருக்கு எதிரநான கபநாரநாடடஙகளில் தம்ற� ஈடுபடுத்திக் பகநாண்டநார்? 
(யநாருக்கு)

4. அம்கபத்கர் எதில் தம்ற� ஈடுபடுத்திக் பகநாண்டநார்? (எதில்)

5. அம்கபத்கர் ஒடுக்கப்படட �க்களுக்கு எனன கிறடக்கப் கபநாரநாட கவண்டும் எனறு 
முடிவு பெய்தநார்? (எனன)
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6. எந்த ஆண்டு ஒடுக்கப்படகடநார் ்ல்வநாழவு கபரறவ நிறுவப்படடது? (எந்த)

7. எப்கபநாது ஒடுக்கப்படகடநார் ்ல்வநாழவுப் கபரறவ நிறுவப்படடது? (எப்கபநாது)

8. ஒடுக்கப்படகடநார் ்ல்வநாழவுப் கபரறவறய நிறுவியவர் யநார்? (யநார்)

9. அம்கபத்கர் எதறகநாகப் கபநாரநாட கவண்டும் எனறு முடிவு பெய்தநார்? (எதறகநாக?)

10. அம்கபத்கர் எந்த அற�ப்பின மூலம் ஒடுக்கப்படட �க்களின கல்வி �றறும் ெமுதநாய 
உரிற�க்கநாகப் கபநாரநாடினநார்? (எந்த)

க�லும்,

1.  �ரக்கிறள எதனநால்  முறிந்தது? (முறிந்த கநாரணத்றத அறிய)

2.  �ரத்றத வளர்த்தது யநார்? (பெயல் பெய்தவறர அறிய)

3. �ரத்தில் உள்ளது குயிலநா? கநாக�நா?  (ஐயத்றதத் பதளிவுபடுத்த)

4. �ரத்தடியில் நிறபவர் கவந்தனநா? பெழியனநா? (ஐயம்)

5. நீ ஏன �ரத்தில் ஒளிந்தநாய்? (கநாரணத்றத அறிய)

கபநானை வினநாக்கள் எதன பபநாருடடுக் ககடகப்படடிருக்கும்  எனபறத அறியலநாம்.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1. பகநாடுக்கப்படட விறடகளுக்ககறை வினநாக்கள் அற�க்க.

 (எ.கநா.) ஆய்வு எனபது அறிவின பவளிப்பநாடு.
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 வினநா: அறிவின பவளிப்பநாடு எது?

 1.  அரிக்கக�டு அகழநாய்வில் கரநா�நானிய �டபநாண்டஙகள் கிறடத்தன.

 வினநா: _________________________________________________________?

 2. உறழத்துச் கெர்த்த பணத்றதப் பபடடியில் பூடடி றவக்கும் பழக்கம் இனறு 
இல்றல.

 வினநா: _____________________________________________________?

 3. தமிழக �க்கள் பயனபடுத்தும் குடும்ப அடறடகள் திைன அடறடகளநாக 
�நாறைப்படடுள்ளன.

 வினநா: __________________________________________________________?

 4. உரிச்பெநாறகள் பெய்யுளுக்கக உரியன எனறு ்னனூலநார் கூறுகிைநார்.

 வினநா: _____________________________________?

2.  பத்திறயப் படித்துக் கநாரண கநாரிய அடிப்பறடயில் வினநாக்கள் உருவநாக்குக.

     பபரியநாரின சிந்தறனகள் பதநாறலக்நாக்கு உறடயறவ; அறிவியல் அடிப்பறடயில் 
அற�ந்தறவ; �னித க்யம் வளர்க்கப் பிைந்தறவ. ்றடமுறைக்கு ஒவ்வநாத 
கருத்துகறள அவர் எப்பபநாழுதும் கூறியதில்றல. க�லும், த�து சீர்திருத்தக் 
கருத்துகளுக்ககறப வநாழந்து கநாடடினநார்; தம் வநாழ்நாள் முழுவதும் பகுத்தறிவுக் 
கருத்துக்கறளப் பரப்புறர பெய்தநார்; ெமுதநாயத்றத மூடப்பழக்கஙகளிருந்து மீண்படழ 
அரும்பநாடுபடடநார்; அதறகநாகப் பலமுறை சிறை பெனைநார்; பலரின கடும் எதிர்ப்புகறளச் 
ெந்தித்தநார்.  இறுதி மூச்சுவறர ெமூகச் சீர்திருத்தப் கபநாரநாளியநாககவ வநாழந்து 
�றைந்தநார்.

 வினநாக்கள்

 1. _____________________________?

 2. _____________________________?

 3. _____________________________?

 4. _____________________________?

 5. _____________________________ ?
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உடைநட்டப் பகுதிடயக ச்கதாண்டு 
இலக்கணக கூறு்கடைக ்கண்்டறிதல்

3

கறைல் விறளவு :

 பயனபநாடடு இலக்கணம் அறிதல்/  புணர்ச்சி இலக்கண அடிப்பறடகறள அறிந்து 
அனைநாட வநாழவில் பயனபடுத்துதல்

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 புணர்ச்சி எனபது இரண்டு பெநாறகளுக்கு இறடயில் நிகழவது. 

 புணர்ச்சி = இரண்டு பெநாறகள் இறணதல். 

விளக்கம் :

 நிறல ப�நாழியின ஈறபைழுத்தும் வருப�நாழியின முதபலழுத்தும் இறணவறதப் 
புணர்ச்சி எனகிகைநாம்.                                                                                                                                                                              

 நிறலப�நாழியின இறுதி எழுத்து உயிர் எழுத்தநாக இருந்தநால் அஃது, உயிரீறறுப் 
புணர்ச்சி எனப்படும். 

 (எ.கநா.) சிறல + அழகு = சிறலயழகு.

 நிறலப�நாழியின இறுதி எழுத்து ப�ய் எழுத்தநாக இருந்தநால் அது, ப�ய்யீறறுப் 
புணர்ச்சி எனப்படும்.                                                                                                                                                                                                                                                 

 (எ.கநா.) �ண்  + அழகு = �ண்ணழகு.  

 வருப�நாழியின முதல் எழுத்து உயிபரழுத்தநாக இருந்தநால் அஃது, உயிர்முதல் 
புணர்ச்சி எனப்படும்.                        

 (எ.கநா.) பபநான + உண்டு = பபநானனுண்டு.  

 வருப�நாழியின முதல் எழுத்து, ப�ய் எழுத்தநாக இருந்தநால் அது, ப�ய்முதல் 
புணர்ச்சி எனப்படும். 

 (எ.கநா.) பபநான + சிறல = பபநாறசிறல. 

புணர்ச்சியின வறககள்

 புணர்ச்சியில் நிறலப�நாழியும் வருப�நாழியும் அறடயும் �நாறைஙகளின 
அடிப்பறடயில் புணர்ச்சிறய  இருவறகப்படுத்தலநாம்.                    
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 புணர்ச்சியினகபநாது �நாறைஙகள் எதுவுமினறி இயல்பநாகப் புணர்வது இயல்பு 
புணர்ச்சி எனப்படும்.      

 (எ.கநா.)

 வநாறழ + �ரம் = வநாறழ�ரம்

 பெடி + பகநாடி = பெடிபகநாடி 

 �ண் + �றல = �ண்�றல.

 இரண்டு பெநாறகள் இறணயும் கபநாது நிறலப�நாழியிகலநா வருப�நாழியிகலநா 
அல்லது இரண்டிலுக�நா �நாறைஙகள் நிகழு�நாயின அது விகநாரப்புணர்ச்சி எனப்படும். 
அவ்விகநாரப்புணர்ச்சி கதநானைல், திரிதல், பகடுதல் என மூவறகப்படும். 

 நிறலப�நாழியும் வருப�நாழியும் இறணயும்கபநாது புதிதநாக ஓர் எழுத்துத் கதநானறுவது 
கதநானைல் விகநாரம் ஆகும். 

 (எ.கநா.) தமிழ + தநாய் = தமிழத்தநாய்

 நிறலப�நாழியும் வருப�நாழியும் இறணயும்கபநாது ஓர் எழுத்து கவறு எழுத்தநாக 
�நாறுவது திரிதல் விகநாரம் ஆகும். 

 (எ.கநா.) வில் + பகநாடி = விறபகநாடி

 நிறலப�நாழியும் வருப�நாழியும் இறணயும்கபநாது ஓர் எழுத்து �றைவது,  பகடுதல் 
விகநாரம் ஆகும். 

 (எ.கநா.) �னம் + �கிழச்சி = �ன�கிழச்சி 

விகநாரப்புணர்ச்சி

நுறழவு + கதர்வு = 
நுறழவுத்கதர்வு  

பல் + பறெ = 
பறபறெ  

புைம் + ்நானூறு = 
புை்நானூறு 

கதநானைல் திரிதல் பகடுதல்

 இதுவறர புணர்ச்சியின வறககறளத் பதரிந்து பகநாண்டீர்கள்.  

 இயல்புப் புணர்ச்சிக்கும் விகநாரப் புணர்ச்சிக்கும் சில எடுத்துக்கநாடடுகறளப் 
பநார்ப்கபநா�நா?  

 (எ.கநா.)

 பத்தியில் இடம்பபறறுள்ள இயல்புப் புணர்ச்சிகறளயும் விகநாரப் புணர்ச்சிகறளயும் 
எடுத்பதழுதுக.
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 கநாஞ்சி கயிலநாெ்நாதர் ககநாவில் சுறறுச்சுவர் முழுவதும் சிறபஙகளின 
கறலக்கூட�நாகத் திகழகிைது. அகத கபநானறு கநாஞ்சி றவகுந்தபபரு�நாள் ககநாவிலிலும் 
பல்லவர் கநாலச் சிறபஙகள் மிகுதியநாக உள்ளன. இஙகுத் பதய்வச்சிறபஙகள் �டடுமினறிப், 
பிை சிறபஙகளும் ககநாவிலின உடபுைச் சுவரில் பெதுக்கப்படடுள்ளன. பல்லவர்கநாலக் 
குறடவறரக் ககநாவில்களின நுறழவுவநாயிலின இருபுைத்திலும் கநாவலர்கள் நிறபது 
கபநானறு சிறபஙகள் பறடக்கப்படடுள்ளன. 

விறடகள்

 சுறறு + சுவர் = சுறறுச்சுவர் (விகநாரப்புணர்ச்சி)

 கறல + கூடம் = கறலக்கூடம். (விகநாரப்புணர்ச்சி)           

 பதய்வம் + சிறல = பதய்வச்சிறல (விகநாரப்புணர்ச்சி)

 �டடும் + அல்லநாது = �டடு�ல்லநாது (விகநாரப்புணர்ச்சி) 

 உள் + புைம் = உடபுைம் (விகநாரப்புணர்ச்சி)   

 நிறபது + கபநானறு = நிறபதுகபநானறு (இயல்பு புணர்ச்சி)

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1. உறரப்பத்தியில்  இடம்பபறறுள்ள இயல்பு புணர்ச்சிகறளயும் விகநாரப் 
புணர்ச்சிகறளயும் எடுத்பதழுதுக.

 பல்லவர் கநாலத்தில் சுறதயினநாலும், கருஙகறகளினநாலும் சிறபஙகள் 
அற�க்கப்படடன. ககநாவில் தூண்கள் சிறபஙகளநால் அழகு பபறுகினைன. 
தூண்களில் யநாளி, சிஙகம், தநா�றர�லர், நுடப�நான கவறலப்பநாடுகள் நிறைந்த 
வடடஙகள் கபநானைறவ பபநாறிக்கப்படடுள்ளன. பல்லவர் கநாலத்தில் அற�க்கப்படட 
ககநாவில்களின கடடடஙகள், கறறூண்கள், சுறறுச்சுவர்கள், நுறழவுவநாயில்கள் என 
அறனத்து இடஙகளிலும் சிறபஙகள் மிளிர்வறதக் கநாணமுடியும். பல்லவர் கநாலச் 
சிறபக்கறலக்கு �நா�ல்லபுரச் சிறபஙகள் மிகச்சிைந்த ெநானறுகளநாகும். கடறகறரயில் 
கநாணப்படட பபரும் பநாறைகறளச் பெதுக்கிப் பறபல உருவஙகள் 
அற�க்கப்படடுள்ளன.  

2. பகநாடுக்கப்படடுள்ள பெநாறகறளக் பகநாண்டு அடடவறணறய நிரப்புக

         (எடடுத்பதநாறக, �ரகவர், கறசிறல, �டகுடம், அக்நானூறு, பத்துப்பநாடடு, பறபபநாடி, 
பூஙபகநாடி, நில�ஙறக).

கதநானைல் திரிதல் பகடுதல்

எடடுத்பதநாறக கறசிறல �ரகவர்



11

பழச�தாழி, �ைபுதசததா்டர், ச�ய்யுள் 
அடி்கள் அளிதது விைக்கம் க்கட்டல்

4

கறைல் விறளவு :

 படித்தனவறறைப் பறறி ்னகு சிந்தித்துப் புரிதறல க�லும் சிைப்பநாக்குதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 ஒரு ெமுதநாயத்தில் நீண்ட கநால�நாகப் புழக்கத்தில் இருந்து வரும் அனுபவக் 
குறிப்புகறளப் பழப�நாழி எனபர். ஒரு கருத்றத,   பபநாருறளச் சுருக்க�நாகவும் 
பதளிவநாகவும் சுறவயநாகவும் விளக்குவன பழப�நாழிகள். �க்களின நீண்ட கநால 
வநாழவியல் அனுபவத்தின பவளிப்பநாடுகறளச் சுருக்க�நாகச் பெநால்வகத பழப�நாழியநாகும். 
பழப�நாழிகறளக் பகநாண்டு பழப�நாழி ்நானூறு எனனும் நீதி நூல் பறடக்கப்படடுள்ளது.

 (எ.கநா.)

 "�ண்குதிறர ்ம்பி ஆறறில் இைஙகநாகத"

விளக்கம் :

 ஆறறின ்டுகவ உள்ள �ண் திடடுகறள ்ம்பி, ஆறறுக்குள் இைஙகக்கூடநாது. 
அறவ, நீர் ஊறிய �ண்க�டுகள் எனபதநால் கநாறல றவத்தவுடன தண்ணீருக்குள் 
மூழகிவிடும்.  இறதகய க�றகண்ட பழப�நாழி எடுத்துக்கநாடடுகிைது.  

 (குறிப்பு – �ண்குதிர்- �ண்க�டு/ �ண்திடடு)

பழப�நாழிறயச் பெநாறபைநாடரில் அற�த்தல்:

 “குந்தித் தினைநால் குனறும் �நாளும்” எனபதுகபநால கு�ரன தன தந்றத கெமித்து 
றவத்த பபருஞ்பெல்வத்றத, உறழக்கநா�கல பெலவழித்து வறியன ஆனநான.

பழப�நாழித் பதநாடறர நிறைவு பெய்க.

 அகத்தின அழகு _________.

 அகத்தின அழகு முகத்தில் பதரியும்.

அறிமுகம்:

 பெநால் அல்லது பெநாறபைநாடர் அதன க்ர்ப்பபநாருறள உணர்த்தநா�ல் கவறு குறிப்புப் 
பபநாருறளத் தந்து நிறபது �ரபுத்பதநாடர் எனப்படும்.
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(எ.கநா.)

 "�னக்ககநாடறட" எனை �ரபுத்பதநாடரின பபநாருள்கூறிச் பெநாறபைநாடரில் அற�த்து 
எழுதுக.

 �னக்ககநாடறட - கறபறன பெய்தல்.

 பத்தநாம் வகுப்புத் கதர்வில் முதல் �திப்பபண் எடுக்கலநாம் என "�னக்ககநாடறட” 
கடடி இருந்கதன.

�ரபுப் பிறழறய நீக்கி எழுதுக.

 க்றறு பதனைல் கநாறறு அடித்தது.

 க்றறு பதனைல் கநாறறு வீசியது.

 பெய்யுள் அடிகளுக்கு விளக்கம் அறிதல். 

(எ.கநா.)

 "�ணிநீரும் �ண்ணும் �றலயும் அணிநிழற 

 கநாடும் உறடயது அரண்"

 ஒரு ்நாடடிறகநான சிைந்த அரணநாக அற�வன, ப்ல்�ணிகறள 
விறளவிக்கக்கூடிய �றழநீரும், வள�நான �ண்ணும், �றலகளும், அழகநான நிழல் 
நிறைந்த கநாடும்  ஆகும்.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1. 1. பழப�நாழிக்கநான பபநாருள் எழுதுக.

 ஊருடன ஒத்து வநாழ.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

2.  பழப�நாழிறயப் பயனபடுத்திச் பெநாறபைநாடர் அற�க்க.

 அ) பதைநாத கநாரியம் சிதைநாது.

  _____________________________________________________________

    ஆ) ஒரு றக தடடினநால் ஓறெ வரநாது.

  _____________________________________________________________

3. பழப�நாழிறய நிறைவு பெய்க.

    அ) இளற�யில் கல்வி _________.

    ஆ) சித்திரமும் றகப்பழக்கம் _______.

    இ) கறகைநாருக்குச் __________.



13

4.  �ரபுத்பதநாடர்களுக்கநான பபநாருறள எழுதுக.

    அ) எடடநாக்கனி  ஆ) உடும்புப் பிடி  இ) கிணறறுத் தவறள

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

5.  �ரபுத் பதநாடர்கறளச் பெநாறபைநாடரில் அற�த்து எழுதுக.

    அ) ஆகநாயத்தநா�றர

   ________________________________________________________

    ஆ) முதறலக் கண்ணீர்

   ________________________________________________________

   ________________________________________________________

6.  �ரபுப் பிறழகறள நீக்கி எழுதுக.

    அ) வீடடின அருகக புதிதநாகக் கூறர கபநாடடனர்.

   ________________________________________________________

   ________________________________________________________

    ஆ) கயல் பநாறன பெய்யக் கறறுக்பகநாண்டநாள்.

   ________________________________________________________

   ________________________________________________________

7.  பெய்யுள் பதநாடர்கள் உணர்த்தும் பபநாருறள எழுதுக.

    அ) உண்டி பகநாடுத்கதநார் உயிர் பகநாடுத்கதநாகர! (புைம்-18).

   _________________________________________________________

   ________________________________________________________

    ஆ) உண்பது ்நாழி உடுப்பறவ இரண்கட! (புைம்-189).

   _________________________________________________________

   ________________________________________________________

    இ) யநாதும் ஊகர யநாவரும் ககளிர்! (புைம்- 192).

   _________________________________________________________

   ________________________________________________________
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பயனபதாடடு இலக்கணம் - எச்�ம் 
5

கறைல் விறளவு :

 ப�நாழி பறறிய நுடபஙகறள அறிந்து அவறறைத் தம் ப�நாழியில் எழுதும்கபநாது 
பயனபடுத்துதல்.   

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 எச்ெம் எனைநால் எனன எனபறதக் கநாண்பதறகு முனபநாக, விறனமுறறு எனைநால் 
எனன  எனபறத  அறிகவநாம். பபநாருள் முடிவு பபறறுவரும்  விறனச்பெநால்,  விறனமுறறு 
எனப்படும். 

 (எ.கநா.)  எழுதினநான 

 இவ்விறனமுறறு, முழுற�யநான பபநாருறளத் தருகிைது.

எச்ெம்

 முறறுப்பபைநாத விறனச்பெநால் எச்ெம் ஆகும். பபநாருள் முடிவு பபைநாத 
விறனச்பெநால், பபயறரகயநா விறனறயகயநா பகநாண்டு முடியு�நானநால் அது எச்ெவிறன 
எனப்படும்.  

 (எ.கநா.)  'படித்த'  

      படித்த எனனும் இவ்விறனயநானது, யநார், எப்கபநாது, எறத எனபன கபநானை 
வினநாக்களுக்கு  விறடயினறி  அற�ந்துள்ளது. இவ்வநாறு முறறுப்பபைநா�ல் அற�ந்துள்ள 
விறன, எச்ெவிறன எனப்படும். இது பபயபரச்ெம், விறனபயச்ெம் என இரண்டு 
வறகப்படும். 

பபயபரச்ெம் 

  பபயறரக் பகநாண்டு முடியும் எச்ெம், பபயபரச்ெம் எனப்படும். 

 (எ.கநா.)   படித்த பள்ளி.
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 படித்த எனனும் எச்ெம், பள்ளி எனனும் பபயறரக் பகநாண்டு முடிவதநால் இது 
பபயபரச்ெம். 

 பபயபரச்ெம் மூனறு கநாலத்றதயும் கநாடடும்.

  (எ.கநா.) 

 பநாடிய பநாடல்  -  இைந்தகநாலப்பபயபரச்ெம் 

       பநாடுகினை பநாடல்  -  நிகழகநாலப் பபயபரச்ெம்

       பநாடும் பநாடல்  -  எதிர்கநாலப் பபயபரச்ெம்.

1. பதரிநிறலப் பபயபரச்ெம்

    பெயறலயும் கநாலத்றதயும் பவளிப்பறடயநாகத் பதரியு�நாறு கநாடடும் பபயபரச்ெம், 
பதரிநிறலப்பபயபரச்ெம் எனப்படும்.

 (எ.கநா.) எழுதிய கடிதம் 

        இத்பதநாடரில் எழுதிய எனனும் பெநால் எழுதுதல் எனனும் பெயறலயும், இைந்த 
கநாலத்றதயும் பதளிவநாகக் கநாடடுகிைது. 

2.  குறிப்புப்பபயபரச்ெம்

 பெயறலகயநா  கநாலத்றதகயநா பதளிவநாகக் கநாடடநா�ல் பண்பிறன �டடும் 
குறிப்பநாகக் கநாடடும் பபயபரச்ெம்,  குறிப்புப் பபயபரச்ெம் எனப்படும். 

 (எ.கநா.) சிறிய கடிதம் 

 இத்பதநாடரில் உள்ள சிறிய எனனும் பெநால் பெயறலகயநா, கநாலத்றதகயநா 
கநாடடவில்றல. சிறிய எனனும் பண்பிறன �டடும் கநாடடுகிைது.

விறனபயச்ெம்

 விறனறயக் பகநாண்டு முடியும் எச்ெம், விறனபயச்ெம் எனப்படும். 

 (எ.கநா.) படித்து முடித்தநான.

  எழுதி �கிழந்தநான.

1. பதரிநிறல விறனபயச்ெம் 

 பெயறலயும் கநாலத்றதயும் பவளிப்பறடயநாகத் பதரியு�நாறு கநாடடும் விறனபயச்ெம், 
பதரிநிறல விறனபயச்ெம் எனப்படும்.
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 (எ.கநா) எழுதி வந்தநான.

 இத்பதநாடரில் உள்ள எழுதி எனனும் பெநால் எழுதுதல் எனனும் பெயறலயும் 
இைந்த கநாலத்றதயும் பதளிவநாகக் கநாடடுகிைது. 

2.  குறிப்பு விறனபயச்ெம்

 கநாலத்றத பவளிப்பறடயநாகக் கநாடடநா�ல் பண்பிறன �டடும் குறிப்பநால் உணர்த்தும் 
விறனபயச்ெம், குறிப்பு விறனபயச்ெம் எனப்படும். 

 (எ.கநா.) ப�ல்ல வந்தநான.

       இத்பதநாடரில் உள்ள ப�ல்ல எனனும் பெநால்,  கநாலத்றத பவளிப்பறடயநாகக்  
கநாடடவில்றல. ப�துவநாக எனனும் பண்றப �டடும் உணர்த்துகிைது.

முறபைச்ெம்

 ஒரு விறனமுறறு,   எச்ெப்பபநாருறளத் தந்து �றபைநாரு விறனமுறறைக் பகநாண்டு 
முடிவது முறபைச்ெம் எனப்படும். 

 (எ.கநா.) வள்ளி படித்தனள் �கிழந்தநாள்.

 இத்பதநாடரில் படித்தனள் எனை பெநால் படித்து எனனும் விறனபயச்ெப் 
பபநாருறளத் தந்து �கிழந்தநாள் எனனும் �றபைநாரு விறனமுறறைக் பகநாண்டு 
முடிந்துள்ளது.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1. 'எழுதிய கவிறத' எனை பெநால், நிகழகநாலம், எதிர்கநாலத்தில் எவ்வநாறு அற�யும் 
எனபறத எழுதுக. 

எழுதிய கவிறத இைந்தகநாலப் பபயபரச்ெம்
நிகழகநாலப் பபயபரச்ெம் 
எதிர்கநாலப் பபயபரச்ெம் 

2.  பபநாருத்துக.

வந்து முறபைச்ெம் 
எழுதிய குறிப்புப் பபயபரச்ெம் 
எடுத்தனன பகநாடுத்தநான பபயபரச்ெம் 
கவக�நாக விறனபயச்ெம்
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3.  கதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.

 (எழுதிய புத்தகம், எழுதுகினை, படித்து வந்தநான, கபசி, விறரந்து வந்தநான,  பபரிய 
புத்தகம்.) 

 அ) பபயபரச்ெம் ______________________.

 ஆ) பதரிநிறலப் பபயபரச்ெம் _______________.

 இ) குறிப்புப் பபயபரச்ெம் _______________.

 ஈ) விறனபயச்ெம் __________________.

 உ) பதரிநிறல விறனபயச்ெம் _____________.

 ஊ) குறிப்பு விறனபயச்ெம்  ________________.

4.  பதநாடரில் விடுபடட எச்ெஙகறள எழுதுக.

 அ) அகிலன ____________ �நாணவன.

 ஆ) குதிறர ____________ ஓடியது. 

 இ) க�லநா ______________ கடடுறர.

 ஈ) அருண் __________ பணம் றவத்திருந்தநான.

 உ) அகிலநா கல்லூரியில்___________ வந்தநாள்.

5. பத்தியில் உள்ள எச்ெச் பெநாறகறளயும் முறறுச்பெநாறகறளயும் வறகப்படுத்தி எழுதுக.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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பிறச�தாழிச் ச�தாற்்களுககு நி்கைதான 
தமிழ்ச்ச�தாற்்கடை எழுதுதல்

6

கறைல் விறளவு :

 தமிழச்பெநாறகறளயும் பிைப�நாழிச் பெநாறகறளயும் கவறுபடுத்தி அறிதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 வளர்ந்து பகநாண்டிருக்கும் அறிவியல் துறைக்கநான கறலச்பெநாறகறள 
உடனுக்குடன தமிழப�நாழியில் ப�நாழிபபயர்த்து அத்துறைகறள க�லும் வளர்க்க 
கவண்டும். அப்கபநாதுதநான ்ம் தமிழப�நாழி அறிவுக்கநான கருவியநாக �நாறும். 

விளக்கம் :

 பிை்நாடடு ்ல்லறிஞர் ெநாத்திரஙகள்

 தமிழப�நாழியில் பபயர்த்தல் கவண்டும்

 இைவநாத புகழுறடய புதுநூல்கள்

 தமிழப�நாழியில் இயறைல் கவண்டும்

 எனறு பநாரதியநார், பிைப�நாழி இலக்கியஙகறளத் தமிழில் ப�நாழிபபயர்க்க 
கவண்டியதன இனறியற�யநாற�றயக் கூறுகிைநார் .

 உணவுதரு விடுதியிறனக்

 ‘கிளப்’ பபன கவண்டும்கபநாலும்

 உயர்ந்த படடுத்துணிக்கறடக்கு

 ‘சில்குஷநாப்’ எனும் பபயர்ப்பலறக

 பதநாஙகுவதநால் சிைப்பு கபநாலும்

 நியநாயஸதலத்றத அை�னைம்

 எனில் அைம் வநாய்க்கநாகதநா?
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 எனறு இரநா�. அண்ணநா�றல அவர்கள், பிைப�நாழிச் பெநாறகளுக்கு இறணயநான 
தமிழச்பெநாறகறளப் பயனபடுத்திட கவண்டும் எனபறத வலியுறுத்துகிைநார்.

 அதறககறப தறகநாலத்தில் பல துறை இலக்கியஙகளும் தமிழில் 
ப�நாழிபபயர்க்கப்படடுள்ளன; புதிய பெநாறகள் பல தமிழில் உருவநாக்கப்படடுள்ளன.

(எ.கநா.)  

 றவரஸ - தீ நுண்மி

 ஆஃப் றலன - முடக்கறல

 டவிடடர் - கீச்ெகம்

 இனஸடநாகிரநாம்  - படவரி

 ெநாவி - திைவுககநால்

 அதிபர்  - தறலவர்

 அபநாயம் - இடர்

 அலஙகநாரம் - ஒப்பறன

 அனு�தி - இறெவு

 உத்தரவு - கடடறள

 புத்தி  - அறிவு

 விரதம்  - க்நானபு

 ஜன்நாயகம்  - குடியரசு

உறரயநாடலில் உள்ள பிைப�நாழிச் பெநாறகறளக் கண்டறிந்து அதறகு நிகரநான 
தமிழச்பெநாறகறளத் பதரிந்துபகநாள்கவநாம். 

கநாய்கறிக்கறடயில்.......

 கலநா   :  அட! எப்படி இருக்கக �நாலநா?

 �நாலநா  :  பெௌக்கிய�நா கலநா?  அப்பநாவுக்கு பெல்த் ப்ரநாப்ளம் எனறு 
ககள்விப்படகடகன. இப்கபநா எப்படி   இருக்கநார்?

 கலநா  :   இப்கபநா பகநாஞ்ெம் பரவநாயில்றல. பிளட பிரஷர்   �டடும் கூடுதலநா                      
இருக்கு. கவனிச்சிடடுத்தநான  இருக்ககநாம்.
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 �நாலநா  : ஜநாக்கிரறதயநாகக் கவனிச்சிக்ககநா. இப்கபநா சிச்சுகவஷகன ெரியில்ல.

   பகநாரநானநா எஙகக பநார்த்தநாலும் பயமுறுத்துது.

 கலநா  :   ெரியநாகச் பெநானனநாய். ‘பிரிபவனஷன இஸ பபடபடர் கதன க்யூர்’                    
எனபது கபநால் �நாஸக் அணிவது, கெநாஷியல் டிஸடனசிங,        ெநானிறடசிங, 
கெண்ட வநாஷிங இவறறை அறனவரும் விழிப்புடன கறடப்பிடிக்க 
கவண்டும். 

 �நாலநா  :  மிகவும் ெரி. ஜனஙகள் அ்நாவசிய�நாக பவளியில் வரநா�ல் இருக்க 
கவண்டும். எந்தச் ெந்கதகம் எனைநாலும் முறையநாக  டநாக்டரிடம் 
ஆகலநாெறன பபை கவண்டுக� தவிர கெநாஷியல் மீடியநாக்களில் வரும் 
அறனத்றதயும் ்ம்பக்கூடநாது. ெரி, க்ர�நாகி விடடது, வருகிகைன.

 கலநா  :   ஓகக, விறரவில் ெந்திப்கபநாம்.

விறடகள்: 

 பெௌக்கிய�நா? - ்ல�நா?

 பெல்த் ப்ரநாப்ளம் - உடல் ்லக் குறைவு 

 பிளட பிரஷர் - இரத்த அழுத்தம்

 ஜநாக்கிரறதயநாக - பநாதுகநாப்பநாக

 சிச்சுகவஷகன - சூழநிறலகய

 பிரிபவனஷன இஸ 
 பபடபடர் கதன க்யூர் - வருமுன கநாப்பகத சிைந்தது

 �நாஸக் - முகக்கவெம் 

 கெநாஷியல்  டிஸடனசிங - ெமூக இறடபவளிறயக் கறடப்பிடித்தல்

 ெநானிறடசிங - கிருமி நீக்கம் 

 கெண்ட வநாஷிங - றக கழுவுதல்

 ஜனஙகள் – �க்கள்

 அ்நாவசிய�நாக – கதறவயினறி

 ெந்கதகம் – ஐயம்

 டநாக்டரிடம் – �ருத்துவரிடம்
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 ஆகலநாெறன – பதளிவுறர

 கெநாஷியல் மீடியநாக்களில் – ெமூக வறலத்தளஙகளில் 

 ஓகக – ெரி

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1.  நீஙகள் ்நாள்கதநாறும் வகுப்பறையில் மிகுதியநாகப் பயனபடுத்தும் பெநாறகறளப் 
படடியலிடடு, அவறறில் இடம்பபறறுள்ள பிைப�நாழிச் பெநாறகளுக்கு நிகரநான 
தமிழச்பெநாறகறள அறிந்து எழுதுக. 

பெநாறபடடியல் பிைப�நாழிச் பெநாறகள் நிகரநான தமிழச்பெநாறகள்

வகுப்பு, புத்தகம், பிளநாக் 
கபநார்டு, கபனநா, பபனசில், 
க்நாடடு.

ப்ளநாக்கபநார்டு

(BLACK BOARD)

கரும்பலறக

2.   உறரயநாடறல நிறைவு பெய்க. அவறறுள் இடம்பபறும் பிைப�நாழிச் 

 பெநாறகறளத் தமிழநாக்கம் பெய்க.

 அருண் :  ெகலநா! ்ண்பநா!

 ்ளன  :  ...............................................

 அருண் :  ஆ�நாம்! படன இயர்ஸ ஆச்சு இல்றலயநா?

 ்ளன  :  ஆ�நாம். ்நான இப்ப �ல்டடி க்ஷனல் கம்பபனி ஒனறில் பிரநாஜக்ட 
க�கனஜரநா இருக்ககன. நீ?

 அருண் :  .......................................................

 ்ளன  :  அந்தக் கநாகலஜில்தநான என தம்பி பஸடு இயர் படிக்கிைநான.

 அருண் :  ...........................................................

 ்ளன  :   றப! றப!
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ச�ய்யுள் அடி்களின ்கருதடத 
அறிதல்

7

கறைல் விறளவு :

 கவறுபடட கவிறத வடிவஙகறளப்  படித்துப் பபநாருளுணர்தல்.

 தமிழரின சிந்தறன �ரபுகறள உணர்தல்.

 தமிழ இலக்கியஙகள் கநாடடும் அைச்சிந்தறனகறள அறிந்து, அைத்கதநாடு வநாழும் 
வநாழவியல்திைன பபறுதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 பநாடல் அல்லது பெய்யுறளப் படித்துப் பபநாருளுணர்ந்து சுறவத்தல்.

 (எ.கநா.) 

 கத்திறயத் தீடடநாகத – உந்தன

 புத்திறயத் தீடடு

 கண்ணியம் தவைநாகத – அதிகல

 திைற�றயக் கநாடடு!

 ஆத்திரம் கண்றண

 �றைத்திடும் கபநாது

 அறிவுக்கு கவறல பகநாடு  -- உனறன

 அழித்திட வந்த

 பறகவன எனைநாலும்

 அனபுக்குப் பநாறதவிடு! (கத்திறயத்)

 �னனிக்கத் பதரிந்த

 �னிதனின உள்ளம்

 �நாணிக்கக் ககநாயிலப்பநா  -- இறத
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 �ைந்தவன வநாழவு

 தடம் பதரியநா�ல்

 �றைந்கத கபநாகு�ப்பநா! (கத்திறயத்)

 இஙகக இருப்பது சில கநாலம்

 இதறகுள் ஏகனநா அகம்பநாவம்

 இதனநால் உண்கடநா ஒருலநாபம்  -- இறத

 எண்ணிப்பநாரு பதளிவநாகும்! (கத்திறயத்)

                                                  - ஆலஙகுடி கெநாமு

விளக்கம் :

ற�யக்கருத்து

 பறகவனிடத்தும் அனபுபநாரநாடட கவண்டும்; வனமுறையினறி, அறிவின 
உதவிகயநாடு பிரச்சிறனக்குத் தீர்வுகநாண கவண்டும். தண்டித்தவறரவிட 
�னனித்தவறரத்தநான இவ்வுலகம் எனறும் நிறனவில் றவத்திருக்கும்.

பநாடல்அடிகளுக்கநானபபநாருறளஅறிகவநாம்.

 கத்திறயத் தீடடநாகத – உந்தன

 புத்திறயத் தீடடு

 கண்ணியம் தவைநாகத – அதிகல

 திைற�றயக் கநாடடு!

பபநாருள்

 எந்தப் பிரச்சிறனக்கும் வனமுறைறய ஆயுத�நாகக் பகநாள்ளநா�ல் 
அறிறவக்பகநாண்டு தீர்வுகநாண கவண்டும். கண்ணியத்றதக் கநாப்பதில் ் �து திைற�றயக் 
கநாடடகவண்டும்.

 ஆத்திரம் கண்றண

 �றைத்திடும் கபநாது

 அறிவுக்கு கவறல பகநாடு  -- உனறன

 அழித்திட வந்த

 பறகவன எனைநாலும்

 அனபுக்குப் பநாறதவிடு!
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பபநாருள்

 அளவிறகு அதிக�நான ககநாபம் வந்து அறிவுக்கண்றண �றைத்தநாலும் அறிறவகய 
பயனபடுத்த கவண்டும். தம்ற� அழிக்க நிறனக்கும் பறகவரிடமும் அனறபகய ்நாம் 
கநாடடகவண்டும்.

 �னனிக்கத் பதரிந்த

 �னிதனின உள்ளம்

 �நாணிக்கக் ககநாயிலப்பநா  -- இறத

 �ைந்தவன வநாழவு

 தடம் பதரியநா�ல்

 �றைந்கத கபநாகு�ப்பநா!

பபநாருள்

 �னனிக்கத் பதரிந்த �னிதரின உள்ளம் உயர்ந்த ககநாயிறலப் கபநானைதநாகும். 
இதறன �ைந்து வநாழந்தநால் ் �து வநாழவு எவ்வித அறடயநாளம் இல்லநா�ல் அழிந்துகபநாகும்.

 இஙகக இருப்பது சிலகநாலம்

 இதறகுள் ஏகனநா அகம்பநாவம்

 இதனநால் உண்கடநா ஒருலநாபம்  -- இறத

 எண்ணிப்பநாரு பதளிவநாகும்!

பபநாருள்

 இப்பூமியில் ்நாம்வநாழவது மிகக்பகநாஞ்ெ கநாலம்தநான. அதறகுள் ்நாம், ஒருவர்மீது 
ஒருவர் அனபு பநாரநாடடி �கிழச்சிகயநாடு வநாழகவண்டும். அறதவிடுத்து அகந்றதயநால் 
அறனவரிடமும் பறகற� பகநாண்டநால் யநாருக்கும் எந்தப்பயனுமில்றல. இதறன 
ஆழந்து சிந்தித்தநால் ்�து �னம் பதளிவறடயும்.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1.  பநாரதியநார் பநாடறலப் படித்து வினநாக்களுக்கு விறடயளிக்க.

 வநாழக நிரந்தரம்! வநாழக தமிழப�நாழி!

 வநாழிய வநாழியகவ!

 வநான�ளந்தது அறனத்தும் அளந்திடு

 வண்ப�நாழி வநாழியகவ!

 ஏழகடல் றவப்பினுந் தன�ணம் வீசி 

 இறெபகநாண்டு வநாழியகவ!
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 எஙகள் தமிழப�நாழி! எஙகள் தமிழப�நாழி!

 எனபைனறும் வநாழியகவ!

 சூழகலி நீஙகத் தமிழப�நாழி ஓஙகத்

 துலஙகுக றவயகக�!

 பதநால்றல விறனதரு பதநால்றல அகனறு 

 சுடர்க தமிழ்நாகட!

 வநாழக தமிழப�நாழி! வநாழக தமிழப�நாழி

 வநாழக தமிழப�நாழிகய!

 வநானம் அறிந்த தறனத்தும் அறிந்து

 வளர்ப�நாழி வநாழியகவ!

                                                               --  பநாரதியநார்

 1.  இப்பநாடலின ற�யக்கருத்றத எழுதுக.

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

 2.  “வநான�ளந்தது அறனத்தும் அளந்திடு

       வண்ப�நாழி வநாழியகவ!” --- இவ்வடிகளின பபநாருறளத் கதர்க.

  அ)  தமிழப�நாழி எக்கநாலத்தும் நிறலபபறறு வநாழக!

  ஆ)  ஆகநாயத்தநால் சூழப்படட அறனத்றதயும் அறிந்து உறரக்கும்  
  வள�நான தமிழப�நாழி வநாழக!

  இ)  எஙகள் தநாய்ப�நாழியநாகிய தமிழப�நாழி உலகம் உள்ள வறரயிலும்  
  வநாழக!

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

3.    பபநாருகளநாடு பபநாருத்துக

 சூழகலி  - உலகம்

 றவயகம் - வளமிக்கப�நாழி

 இறெபகநாண்டு  – சூழந்துள்ளஅறியநாற� இருள்

 வண்ப�நாழி -  புகழபகநாண்டு
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பயனபதாடடு இலக்கணம் – ஆகுசபயர்
8

கறைல் விறளவு :

 ப�நாழிப் பயனபநாடடில் ஆகுபபயர் எவ்விதம் பவளிப்படுத்தப்படுகிைது எனபறதக் 
கண்டறிதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 ஒனறின இயறபபயர் அதகனநாடு பதநாடர்புறடய கவபைநானறுக்கு ஆகி வருவது  
ஆகுபபயர் எனப்படும். ஆகுபபயர் எனப்படுவது, ஒரு பெநால் அதன பபநாருறளக் 
குறிக்கநா�ல் அச்பெநால்கலநாடு பதநாடர்புறடய கவறு ஒருபபநாருறளக் குறிப்பது ஆகும். 

விளக்கம் :

 ்நாம் பிைரிடம் கபசும்கபநாது ்�க்குத் பதரிந்தும் பதரியநா�லும் பல 
இலக்கணப்பகுதிகறளப் பயனபடுத்துகிகைநாம். அவறறிலிருந்து ஆகுபபயரிறன 
இனஙகண்டு, எவ்வறக ஆகுபபயர் எனபறத அறியலநாம்.

(எ.கநா. 1 )

�ல்லிறக சூடி வந்தநாள்.

 பதநாடரில் �ல்லிறக எனபது பெடிறயக் குறிக்கநா�ல் பெடியின (சிறன) 
உறுப்பநாகிய பூவுக்கு ஆகிவந்ததநால் பபநாருளநாகுபபயர் எனப்படும்.   

        (முதறபபநாருள்,  சிறனக்கு ஆகி வருவது) 

(எ.கநா. 2)

 ஊகர கபசுகிைது.

 பதநாடரில் ஊர் எனபது இடத்றதக் குறிக்கநா�ல் அஙகு வநாழும் �க்கறளக் 
குறிப்பதநால் இடவநாகுபபயர் எனப்படும்.

         (இடப்பபயர், அஙகு வநாழும் �க்களுக்கு ஆகி வருவது)
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(எ.கநா. 3)

கநார்த்திறகயநாள் வந்தநாள்.

 பதநாடரில், கநார்த்திறக எனபது கநாலத்றதக் குறிக்கநா�ல் அம்�நாதத்தில் பிைந்தவறரக் 
குறிப்பதநால் கநாலவநாகுபபயர் எனப்படும். 

 (கநாலப்பபயர் �னிதருக்கு ஆகி வருவது)

(எ.கநா. 4)  

கம்பு நீரினறி கநாய்ந்தது.

 பதநாடரில் கம்பு எனபது தநானியத்றதக் குறிக்கநா�ல் தநானியத்றத உருவநாக்கும் 
பயிருக்கு ஆகி வருவதநால் சிறனயநாகுபபயர் எனப்படும். 

 (சிறனப்பபயர் முதறபபநாருளுக்கு ஆகி வருவது)

(எ.கநா. 5)

�ஞ்ெள் பூசி வந்தநாள்.

 பதநாடரில் �ஞ்ெள் எனபது நிைத்றதக் குறிக்கநா�ல் �ஞ்ெள் நிைமுள்ள கிழஙறகக் 
குறிப்பதநால் பண்பநாகுபபயர் எனப்படும்.

         (பண்புப்பபயர் பபநாருளுக்கு ஆகி வருவது)

(எ.கநா. 6) 

 ்நாதஸவரம் ககடடு �கிழந்தநான.

 பதநாடரில்  ்நாதஸவரம் எனபது கருவிறயக் குறிக்கநா�ல் அதிலிருந்து பவளிப்படும் 
இறெக்கு ஆகி வருவதநால் கருவியநாகுபபயர் எனப்படும். 

         (கருவியின பபயர் கநாரியத்திறகு ஆகி வருவது)

(எ.கநா. 7)

 கம்பறரப் படித்திருக்கிகைன.

           பதநாடரில் கம்பர் எனபது புலவறரக் குறிக்கநா�ல் அவர் இயறறிய நூலுக்கு 
ஆகி வருவதநால் கருத்தநாவநாகுபபயர் எனப்படும்.

         (கருத்தநாப்பபயர் நூலுக்கு ஆகி வருவது)



28

(எ.கநா. 8)

     ஐந்து கிகலநா பகநாடு.

           பதநாடரில் கிகலநா எனபது எடுத்தலளறவப் பபயறரக் குறிக்கநா�ல் ்நாம் 
வநாஙகும் பபநாருளுக்கு ஆகி வருவதநால் எடுத்தலளறவயநாகுபபயர் எனப்படும்.         

        (எடுத்தலளறவப்பபயர், வநாஙகும் பபநாருளுக்கு ஆகி வருவது) 

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

கலந்துறரயநாடறலப் படித்துணர்ந்து ஆகுபபயர் பதநாடர்கறள அவறறின வறகககளநாடு 
பபநாருத்துக.

்னப�நாழியநாள்  :  இள�தி இனறைக்கு எனன உனனிடத்தில் முல்றலயின �ணம் 
வீசுகிைது?

இள�தி         :  ஆ�நாம், எஙகள் கதநாடடத்தில் பூத்த முல்றலப் பூறவத் தறலயில் 
றவத்திருக்கிகைன.  �ணம் ்னைநாக இருக்கிைதநா?

்னப�நாழியநாள்  :  ்னைநாக இருக்கிைது, அது ெரி உன அப்பநா கவறலக்குப் 
கபநாகவில்றலயநா? வள்ளுவறரப் படித்துக் பகநாண்டிருக்கிைநாகர!

இள�தி         :  ஆ�நாம், உனக்குச் பெய்திகய பதரியநாதநா? 

                   பகநாகரநானநா  எனனும்   பபருந்பதநாறைநால் உலகக�  அச்ெத்தில் 
உள்ளது. அந்க்நாய் மிகவும் பகநாடியதநாம். அதறனத் தடுக்க  
அரெநாஙகம் முழு ஊரடஙகு  கபநாடடிருக்கநாஙக, அதநான கவறலக்குப்   
கபநாகவில்றல.

்னப�நாழியநாள்  :  அப்படியநா? அவ்வளவு பகநாடியதநா?

இள�தி         :  ஆ�நாம்,  பதநாறலக்கநாடசிறயப்  பநார்த்தநாகல பய�நாக இருக்கிைது. 
பதநாறலக்கநாடசிறயப்பநார் உனக்கும் புரியும்.

்னப�நாழியநாள்  :  அப்படியநா? இப்பகவ கபநாய்ப் பநார்க்கிகைன.

இள�தி         :  என தஙறக சித்திறரயநாள் கூப்பிடுகிைநாள். ்நாறள பநார்க்கலநாம். ஏன 
பநாப்பநா கூப்பிடடநாய்?

அம்�நா          : ்நானதநான கூப்பிடகடன. க்றறு பபய்த கநாறறு  �றழயில் 
கதநாடடத்திலுள்ள கெநாளம் ெநாய்ந்து கிடக்கிைது.

இள�தி         :  அப்ப இந்த ஆண்டு,  கூழ கிறடக்கநாதநா?
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அம்�நா          : பகநாஞ்ெ�நாகக் கிறடக்கும் என நிறனக்கிகைன.  இனறைக்கு 
வீடடுக்கு பவள்றள அடிக்க ஆடகள் வருகிைநார்கள். இனனும் 
ெற�யல் கவை பெய்யவில்றல. உஙக அப்பநாறவ,  அரிசி வநாஙகி 
வரச்பெநால்.

இள�தி         :   ்நான கபநாய் வநாஙகி வருகிகைன. அப்பநா அரிசி வநாஙகணு�நாம், கநாசு 
பகநாடுஙக. அம்�நா,  எவ்வளவு வநாஙகி வரகவண்டும்?

அம்�நா          :  இரண்டு கிகலநா வநாஙகி வநா.

இள�தி         :  ெரிஙக அம்�நா.

பபநாருத்துக.

ஆகுபபயர் பதநாடர்கள் ஆகுபபயர் வறககள்

அ) முல்றல �ணம் வீசுகிைது. 1) சிறனயநாகுபபயர்

ஆ) வள்ளுவறரப் படித்துக் 
பகநாண்டிருக்கிைநாகர!

2) கநாலவநாகுபபயர்

இ) உலகக� அச்ெத்தில் உள்ளது. 3) எடுத்தலளறவயநாகுபபயர்

ஈ) பதநாறலக்கநாடசிறயப் 
பநார்த்தநாகல பய�நாக இருக்கிைது.

4) பண்பநாகுபபயர்

உ) சித்திறரயநாள் கூப்பிடுகிைநாள். 5) பபநாருளநாகுபபயர்

ஊ) கெநாளம் ெநாய்ந்து கிடக்கிைது. 6) கருவியநாகுபபயர்

எ) வீடடுக்கு பவள்றள அடிக்க 
ஆடகள் வருகிைநார்கள்.

7) கருத்தநாவநாகு பபயர்

ஏ) இரண்டுகிகலநா வநாஙகி வநா. 8) இடவநாகுபபயர்
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தடலப்பிற்க்கற்பப் கபசுதல்9

கறைல் விறளவு :

 கபசுதல் திைறன வளர்த்தல்/கபச்சுப்கபநாடடியில் பஙககறறுப் கபசுதல்

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 கபச்சு எனபது ஒரு கறல. பக்கம் பக்க�நாக எழுதி உணர்த்துவறதக் கநாடடிலும் 
எளிய முறையில் கருத்றத எடுத்துறரப்பகத கபச்சு ஆகும். 

விளக்கம் :

 நுண்ணிய நூல்பை கறைவருக்கக அற�யத்தக்க அரியபதநாரு கறலகய 
கபச்சுக்கறலயநாகும். ் ல்ல தமிறழக்பகநாண்டு �க்கறளத் தனபநால் ஈர்த்தவர்கள் பலர். ் நாம் 
கபசும் கபச்சு பவறறிபபை கவண்டுப�னைநால் வலிற�யநான கருத்துகள் இருத்தல் 
கவண்டும். மினெநாரம் பெல்லக் கம்பி கருவியநாக இருக்கிைது. அதுகபநாலக் கருத்றத 
விளக்க ப�நாழி, கருவியநாக உள்ளது. கபசும் பபநாருறள ஒழுஙகுமுறைப்படுத்தித் 
பதநாடக்கம், கருத்துறர, முடிவு எனப் பகுத்துக்பகநாண்டு முறையநாகப் கபசுவறதகய சிைந்த 
கபச்சுமுறை எனகிகைநாம். 

 ்நாம் கபசும்கபநாது,  ககடகபநார் சுறவக்கத்தக்க உவற�கள், எடுத்துக்கநாடடுகள், 
பெநால்லநாடசிகள், சிறுசிறு கறதகள் கபநானைறவ அற�யப் கபசுவகத உயர்ந்த கபச்ெநாகும். 
சிைந்த கபச்ெநாளரநாகத் திகழப் கபசும்ப�நாழியில் திைன பபறறிருக்ககவண்டும். சிைந்த 
ப�நாழி்றட, பதளிவநான உச்ெரிப்பு, உணர்ச்சி பபநாஙகப்கபசுதல், கருத்தில் பதளிவு, 
குரலில் ஏறை இைக்கம், இலக்கிய எடுத்துக்கநாடடுகள், ப�ய்ப்பநாடறட பவளிப்படுத்துதல் 
எனப் கபசுவதறகுப் பயிறசி எடுத்துக்பகநாண்டநால் சிைந்த கபச்ெநாளரநாகத் திகழ முடியும். 

(எ.கநா.)

இலடசியத்றத அறடயும் வழி

 ஒருவன இலடசியத்றத எப்படி அறடய கவண்டும் எனபதறகநாகச் பெநால்கிகைன. 
ஆப்பிரிக்கக் கநாடுகளிகல கீழவநானம் சிவக்கும்கபநாது, கநாறல விடியல் துவஙகும்கபநாது ஒரு 
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பக்கம் சிஙகம் கண் விழிக்கும். இனபனநாரு பக்கம் �நான கூடட�நாக எழும். சிஙகத்திறகு 
ஒகர ஒரு கவறல ஒரு �நாறனயநாவது அடித்துச் ெநாப்பிடடுப் பசியநாை கவண்டும். அதுதநான 
அதறகு கவறலகய. ஆனநால், �நானுக்கு இரண்டு கவறல ஒனறு அதுவும் பசிக்குப் புல் க�ய 
கவண்டும். �றபைநானறு சிஙகத்திடமிருந்து தப்பிக்க கவண்டும். ்ம் அறனவருக்கும் 
பதரியும் சிஙகம் �நாறன விட வலிற�யநானது…………….  

  (இவ்வுறரறயத் பதநாடர்ந்து ககடக உரலி இறணப்றபச் பெநாடுக்கவும். https://
youtu.be/AlrTZfAMsGU )

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

 “க்நாயறை வநாழகவ குறைவறை பெல்வம்” எனனும் தறலப்பில் 3 �ணித்துளிகள் 
கபசுக. 

குறிப்புகள்

பதநாடக்கம்   –  �ருந்பதன கவண்டநாவநாம் யநாக்றகக்கு அருந்தியது

              அறைது கபநாறறி உணின.

ற�யவுறர  –  க்நாய் –– க்நாய் நீக்கும் வழிமுறை – உணகவ �ருந்து - உடல்்லம்.

முடிவு   –  க்நாயறை வநாழகவ உயர்ந்த பெல்வம்

க்நாயறை வநாழகவ 
உயர்ந்த பெல்வம்
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அட்டவடண, அறிவிப்புப் பலட்க, 
விைம்பைம் – படிததல், வினதாக்களுககு 

விட்டயளிததல்

10

கறைல் விறளவு :

 வினநாக்களுக்கு விறட அளிக்கும் திைன.

 படித்தவறறைப் பறறிச் சிந்தித்துப் புரிதறல க�லும் சிைப்பநாக்குதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம் :

 வகுப்புப் பநாடகவறளக்கநான கநால அடடவறணறய உறறுக்நாக்கி அதிலுள்ள 
பெய்திகறளப் புரிந்துபகநாண்டு  வினநாக்களுக்கநான விறடகறளக் கண்டுபிடிப்கபநாம். 

9 ஆம் வகுப்பு அ பிரிவு.
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1. இந்த அடடவறண எதறனக் குறிக்கிைது?

 ஆம். இந்த அடடவறண 9ஆம் வகுப்பு ‘அ' பிரிவின பநாடகவறள அடடவறணறயக் 
குறிக்கிைது. 

2. அடடவறணயில் இடம்பபறறுள்ள பநாடகவறளகளின ப�நாத்த எண்ணிக்றக 
எத்தறன? 

 ்னறு. இந்த அடடவறணயில் 40பநாடகவறளகள் இடம் பபறறுள்ளன. 

     அ) ஒவ்பவநாரு பநாடகவறளயின கநால அளவு எவ்வளவு? ெரியநாகச்பெநானனீர்கள்.        

                 ஒவ்பவநாரு பநாடகவறளயும் 45 நிமிடஙகள் கநால அளவு பகநாண்டறவ 

     ஆ) ஒரு வநாரத்தில் எத்தறன தமிழப்பநாடகவறளகள்  உள்ளன?.

      ெரியநான பதில். ஒரு வநாரத்தில், 7 தமிழப் பநாடகவறளகள் உள்ளன.

     இ)   �திய உணவு இறடகவறள எப்கபநாது? 

     ஆம். இந்த அடடவறணயில் பிறபகல் 12:10முதல் 12:50வறர �திய உணவு  
    இறடகவறள எனறு குறிப்பிடப்படடுள்ளது.

இந்த அடடவறணயிலிருந்து, 

 9 ஆம் வகுப்பு ‘அ' பிரிவுக்கநான பநாடகவறள கநால அடடவறண எனவும் இதில் 
ப�நாத்தம் 40 பநாடகவறளகள் இடம்பபறறுள்ளன எனவும் அறிந்கதநாம். 

 க�லும், ஒவ்பவநாரு பநாடகவறளயும் 45 நிமிடக் கநாலஅளவு பகநாண்டது; ஒரு வநாரத்தில் 
7 தமிழப் பநாடகவறளகள் உள்ளன; �தியஉணவு இறடகவறளயின கநாலஅளவு ஆகிய 
விவரஙகறளயும் அறிந்கதநாம் அல்லவநா?

 அகதகபநால், இது ஒரு பள்ளியின அறிவிப்புப்பலறக, இதிலிருந்தும் ் நாம் விவரஙகறளப் 
பபைமுடியும்.

அறிவிப்புப்  பலட்க
�தாநில �்களிர் முன�தாதிரி க�ல்நிடலப்பள்ளி,

எழும்பூர், ச�னடன - 08.
ஏவு்கடண நதாய்கன, பதாைதைதனதா

்டதாக்டர் ஏ.பி.செ.அப்துல் ்கலதாம் அவர்்களின

பிறந்த நதாள்

"இடைஞர் எழுச்சி நதாள்"

15.10.2020

 இந்த அறிவிப்புப் பலறகயிலிருந்து பள்ளியின அற�விடம், அப்துல்கலநாம் 
அவர்கள் பபறை உயரிய விருது, அவருறடய பிைந்த்நாள் எவ்வநாறு பகநாண்டநாடப்படுகிைது, 
விழநா ்றடபபறும் ்நாள் ஆகிய விவரஙகறளப் பபறுகிகைநாம்.
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�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

கீழக்கநாணும் விளம்பரத்றதப் படித்து வினநாக்களுக்கு விறடயளிக்கவும்.

புத்தகம் படிப்கபநாம்!         புதியன அறிகவநாம்!

புதத்கத திருவிழதா

்நாள் - பெப்டம்பர் 19 முதல் 28 வறர.

இடம் - ெரஸவதி �கநால் நூலகம், தஞ்ெநாவூர்.

க்ரம் - கநாறல 8.00 �ணிமுதல் �நாறல 6.00 �ணிவறர.

 (முதல் ்நாள் கநாறல, 9.00 �ணிக்குத் தமிழகக் கல்விஅற�ச்ெர் பதநாடஙகி 
றவக்கிைநார்).

 (்நாள்கதநாறும் �நாறல 6.00 �ணிக்குப் புதிய புத்தகஙகள் பவளியீடும் சிைப்புப் 
கபச்ெநாளர்களின உறரயும் இடம்பபறும்).

அறனவரும் வநாரீர்!       அறிவுத்திைம் பபறுவீர்!

வினநாக்கள் 

1.  பகநாடுக்கப்படடுள்ள விளம்பரம் எந்த நிகழறவக் குறிக்கிைது?

 _____________________________________________________________

2. புத்தகத்திருவிழநா எஙகு ்றடபபறுகிைது?

 _____________________________________________________________

3. புத்தகத் திருவிழநா எத்தறன ்நாள்கள் ்றடபபறுவதநாக விளம்பரம் குறிப்பிடுகிைது?

 _____________________________________________________________

4. புத்தகத் திருவிழநாறவத் பதநாடஙகி றவப்பவர் யநார்? எப்கபநாது?

 _____________________________________________________________

5. புத்தகத்திருவிழநா ்றடபபறும் ்நாள்களில் �நாறல 6�ணிக்கு ்றடபபறும் நிகழவுகள் 
யநாறவ?

 _____________________________________________________________

6. புத்தகம் படிப்கபநாம்! புதியன அறிகவநாம்!- எனபது கபநானை விழிப்புணர்வுத் பதநாடர்கள் 
இரண்டிறன எழுதுக.

 _____________________________________________________________
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உடையதா்டல் எழுதுதல்11

கறைல் விறளவு :

 தனது பெநாந்த அனுபவஙகறளத் தனது பெநாறகளில் பயனபடுத்தி பவவ்கவறு 
முறைகளில் எழுதுதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 உறரயநாடல் எனபது ஒருவறக தகவல் பரி�நாறைம் ஆகும். இருவர் பஙககறறுச் 
பெய்திகறளப் பரி�நாறுவது உறரயநாடல் எனப்படும். இரண்டிறகு க�றபடகடநார் பஙககறபது 
கலந்துறரயநாடல் எனப்படும்.

உறரயநாடல்

 க்ரடியநாககவநா அல்லது பதநாறலகபசி கபநானை தகவல் பதநாடர்பு ெநாதனஙகள் 
மூல�நாககவநா  உறரயநாடல் நிகழலநாம். உறரயநாடல் எல்லநா இடஙகளிலும் நிகழும். வீடடில், 
பள்ளியில், அலுவலகத்தில், அஙகநாடிகளில், பபநாழுதுகபநாக்கு இடஙகளில் என �க்கள் 
புழஙகும் இடஙகளில் எல்லநாம் ஏகதநா ஒரு வறகயில் உறரயநாடல் நிகழந்து பகநாண்கட 
இருக்கிைது.

விளக்கம்

(எ.கநா.)  வீடடில் நிகழும் உறரயநாடல் ஒனறைப் பநார்ப்கபநா�நா?

இனியநா :  இனறு ்நானும் உனனுடன கறடவீதிக்கு வருகிகைன அண்ணநா! 

அருண்ப�நாழி :  இனறு  முடியநாது இனியநா. எனனுடன என ்ண்பனும் வருகிைநான. 
இருெக்கர வநாகனத்தில் இருவர் �டடுக� பெல்ல முடியும்.

இனியநா :  ெரி அண்ணநா. ்நாறள எனறன  அறழத்துச் பெல்வநாயநா?

அருண்ப�நாழி :  நிச்ெய�நாக  அறழத்துச் பெல்கவன.

 இவ்வநாறு ஏகதனும் ஒரு பபநாருறளப் பறறிகயநா, ஒரு நிகழறவப் பறறிகயநா  இருவர் 
உறரயநாடலநாம். விவநாதம், பெநாறகபநார், பவடடியும் ஒடடியும் கபசுதல் கபநானைறவயும் 
உறரயநாடல் வடிவில் அற�யலநாம்.
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கலந்துறரயநாடல்

 இரண்டிறகு க�றபடகடநார் பஙககறறு உறரயநாடுவது கலந்துறரயநாடல் ஆகும். இது 
முத்தமிழில் ஒனைநான ்நாடகத்தில் மிகுதியும் பயனபடுத்தப்படும். கூடடஙகள்,  கருத்துக் 
ககடபு நிகழவுகள் கபநானைவறறில் பலரின கருத்துகறள ஒகர க்ரத்தில் அறிய 
கலந்துறரயநாடல் உதவும். 

 ஆண்டுவிழநா, விறளயநாடடு விழநா, இலக்கிய�னை  விழநா கபநானை பள்ளி 
விழநாக்களில் இடம்பபறும் ்நாடகஙகள்,  படடி�னைஙகள் கலந்துறரயநாடல் வறகறயச் 
கெர்ந்தறவ எனபறத அறிவீர்களநா?

(எ.கநா.) கலந்துறரயநாடல்

�நாலநா :  இந்த ஊரடஙகு க்ரத்தில் பள்ளிக்குச் பெல்லநா�ல் இருப்பது எனக்குப்   

         பிடிக்ககவ இல்றல.

சிவநா :   எஙகளுக்கு �டடும் பிடித்திருக்கிைதநா எனன? 

குமுதநா :  ஆ�நாம். அது கநாலத்தின கடடநாயம் எனறு என அம்�நா கூறுகிைநார்.

�துரநா :  எனன பெய்வது? பள்ளிக்கு ்நாம் பெல்லநாவிடடநாலும் ்�க்குக்  கிறடத்துள்ள 
பயிறசிப் புத்தகஙகறளப் பயனபடுத்தி ்ம்முறடய பநாடஙகறளப் படிக்கலநாம்.

�நாலநா :  எனக்கும் அதுதநான  ெரி எனறு கதநானறுகிைது.

  ஒரு கருத்றதக் குறித்து ஒனறிறகு க�றபடகடநார் இவ்வநாறு தஙகள் 
கருத்துகறளப் கபச்சினமூலம் பவளிப்படுத்துவது கலந்துறரயநாடல் ஆகும். 
தறகபநாது பவவ்கவறு இடஙகளில் இருப்பவர்களும்  தகவல்பதநாடர்புச் 
ெநாதனஙகள் மூல�நாக ஒகர க்ரத்தில் கலந்துறரயநாடல் ் டத்துவது வழக்கத்தில் 
உள்ளது.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

உறரயநாடறல நீடடித்து எழுதுக. 

 விரலும் ்கமும் கபசுவது  கபநானை ஒரு கறபறன உறரயநாடல்

்கம் :   ஏன அண்ணநா, கெநாக�நாக இருக்கிைநாய்? எனன கநாரணம்?

விரல் :  ம்ம்ம்....!  பழி ஓரிடம்;  பநாவம் ஓரிடம் எனபநார்கள். எனனுறடய     கெநாகத்திறகுக் 
கநாரணம் நீதநான பதரியு�நா?
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்கம் :   ்நானநா? எப்படி எனறு விளக்க�நாகக் கூறுஙகள் அண்ணநா! 

விரல் :  நீ தநான எனறனத் தநாண்டி நீள�நாக வளர்ந்து பகநாண்கட இருக்கிைநாகய!

்கம் :   அதுதநான அடிக்கடி எனறன பவடடி விடுகிைநார்ககள! 

விரல் :  இருந்தநாலும்… க்றறு ஒரு தநாய் தன �கனிடம், "உனனுறடய ்கத்றத 
ஒழுஙகநாக பவடடநா�ல் விடடுவிடடநால் விரறலகய பவடடி விடுகவன" 
எனறு கூறிக் கண்டித்தநார். வளர்வது நீ; பவடடுவது எனறனயநா? எனன 
பகநாடுற� இது!

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________

்கம் :  _______________________________________________________

விரல் :  _______________________________________________________
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்கடிதம் எழுதுதல்
12

கறைல் விறளவு :

 அனைநாட வநாழவில் நிகழும் தனித்துவ�நான அனுபவஙகறளப் (நிகழவுகள்/ 
சூழல்கள்) புத்தநாக்க முறையில் பவவ்கவறு வழிகளில் கடித�நாக எழுதுதல். (ெமூக 
ஊடகஙகள்,  க்நாடடுப்புத்தகம், பதிப்பநாளருக்குக் கடிதம் எழுதுதல்) 

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 எழுத்து வடிவிலநான தகவல் பரி�நாறைத்றதக் குறிப்பது கடிதம் அல்லது �டல் 
எனப்படும்.  பண்றடய கநாலத்தில் சுவடி, துணி, தநாள் கபநானைவறறின  மூல�நாகக் கடிதச் 
பெய்திறய அறிந்து பகநாண்டனர்.  அக்கநாலத்தில் கடிதஙகறளக் பகநாண்டு பல 
வரலநாறுகறளயும் இலக்கியஙகறளயும் பரி�நாறியிருக்கிைநார்கள். கடிதவடிவில் பல 
புதினஙகளும் எழுதப்படடுள்ளன.  

விளக்கம் :

 பதநாறலவில் உள்களநாருக்குக் கருத்றதத் பதரிவிக்கப்  புறகயில் பதநாடஙகி 
ஒலியில் வளர்ந்து விலஙகுகள், பைறவகள், �னிதர்கள் எனப் பல்கவறு உயிரினஙகளநால் 
பதநாடரப்படடது. இனறு அஞ்ெலில் நிறலப்பபறறுள்ளது அத்தகவல் பரி�நாறைம்.  அதுகவ 
இனறு மினனஞ்ெல் உள்ளிடட புதுப்புதுப் படிநிறலகளில் வளர்ந்து பகநாண்கட வருகிைது. 
பரி�நாறைஙகள் எவ்வநாைநாக இருப்பினும் உயர்வநான கருத்தும் உயிர்ப்புள்ள ப�நாழியுக� 
பெய்தி அளிப்பவருக்கும் பபறுபவருக்கு�நான உைவுப் பநாலத்றத உறுதியநாக்குகிைது. 

கடித வறக

 உைவுமுறைக் கடிதம் 

 அலுவலகக் கடிதம் 

உைவுமுறைக் கடிதம் 

 ்ண்பர்கள், உைவினர்கள், அறிமுக�நானவர்களுக்கும் அனுப்பப்படுவது 
உைவுமுறைக் கடிதம் ஆகும். 



39

         உைவுமுறைக்  கடிதத்திறகநான அற�ப்புமுறை                                           
                     கடிதம் எழுதுதல் 

                                                                                                                                                                               இடம்                                                                                                              
்நாள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                         

விளித்தல் (அனபுள்ள கதநாழிக்கு,)   
                                       ்லச்பெய்தி 
                                     கடிதச்பெய்தி 

                                                                                         இப்படிக்கு,
உறைக�ல் முகவரி

 ‘�ரம் இயறறகயின வரம்’ எனனும் தறலப்பில் �நாநில அளவில் ்றடபபறை 
கடடுறரப் கபநாடடியில் முதல் பரிசு பபறை கதநாழறன வநாழத்திக் கடிதம் எழுதுக.

20.05.2021 

2, கம்பர் பதரு,

பெனறன -79.

அனபுள்ள கதநாழநா, 

 ்லம். ்ல�றிய ஆவல். �ரம் இயறறகயின வரம் எனனும் தறலப்பில் �நாநில 
அளவில் ்றடபபறை கடடுறரப் கபநாடடியில் நீ முதல் பரிசு பபறைறத அறிந்து �கிழச்சி 
அறடந்கதன. இயறறகயின மீது நீ, எவ்வளவு ஆர்வம் பகநாண்டவன எனபது எனக்குத் 
பதரியும். �ரஙகறள வளர்ப்பதிலும் அவறறைப் கபணிப் பநாதுகநாப்பதிலும் உனக்குள்ள 
அக்கறைறயக்  கண்டு உனறன எல்லநாரும் பநாரநாடடுகினைனர். இதுகபநால், நீ எல்லநாப் 
கபநாடடிகளிலும் கலந்துபகநாண்டு முதல்பரிசு பபை கவண்டும் என வநாழத்துகிகைன.

இப்படிக்கு,

உன அனபுத் கதநாழன,

�. பெழியன.

உறைக�ல் முகவரி 

பபறு்ர் 

 ெ. எழிலன, 

 த/பப. த. ெஙகர், 

 25,பநாரதி ்கர், 

 �துறர -04.
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அலுவலகக் கடிதம் 

 பல்கவறு அலுவலகஙகள், நிறுவனஙகள் �றறும் தனி்பர், குழுக்களுக்கு 
இறடயிலநான தகவல்பதநாடர்புப் பரி�நாறை முறை அலுவலகக் கடிதமுறையநாக அற�யும். 
இது, குறிப்பிடட கதறவறய நிறைவு பெய்வதறககநா முறையீடு பெய்வதறககநா தனியநாள் 
விண்ணப்ப�நாகவும் கூடடு விண்ணப்ப�நாகவும் எழுதப்படும். 

அலுவலகக் கடிதத்திறகநான அற�ப்புமுறை 
அனுப்பு்ர் 

பபறு்ர் 

ஐயநா, 
                   பபநாருள்: 
அறிமுகம்,  கடிதச் பெய்தி 

்னறி.                                        
 இடம் :
 ்நாள்  :    

                                                                                       இப்படிக்கு, 
உறைக�ல் முகவரி 

 பழுதறடந்த ெநாறலறயச் சீரற�க்க கவண்டி �நா்கரநாடசி ஆறணயருக்கு 
விண்ணப்பம் எழுதுக. 

அனுப்பு்ர்

 அ. தமிழரென,

  த/பப. க.அனபரென,

 2 , கவி�ணி பதரு, வில்லிவநாக்கம்,

 பெனறன-49.

பபறு்ர்

 �நா்கரநாடசி ஆறணயர் அவர்கள், 

 �நா்கரநாடசி ஆறணயர் அலுவலகம், 

 பெனறன – 01. 

�திப்பிறகுரிய ஐயநா, 

   பபநாருள்: பழுதறடந்த ெநாறலறயச் சீரற�க்க கவண்டி விண்ணப்பம்.           
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 வணக்கம்,  ்நான பெனறன�நா்கரநாடசி, வில்லிவநாக்கத்தில் அற�ந்துள்ள 
கவி�ணி பதருவில் வசித்து வருகிகைன. எஙகள் பகுதியில் ஏைத்தநாழ ஆயிரம் �க்கள்          
வநாழகினைனர்.  கடந்த ஒருவநார�நாகப் பபய்த�றழயினநால் ெநாறல மிகவும் க�நாெ�நான 
நிறலயில் பழுதறடந்துள்ளது. ் நாள்கதநாறும் அலுவலகத்திறகும் பள்ளிக்கும் பெல்பவர்கள் 
மிகவும்  பநாதிக்கப்படுகிைநார்கள். ெநாறல எஙகும்  குண்டும் குழியு�நாக இருப்பதநால் அடிக்கடி 
விபத்துகளும் ஏறபடுகினைன.  எனகவ, பழுதறடந்த ெநாறலறயச் சீரற�த்துத் தரு�நாறு 
ககடடுக்பகநாள்கிகைன.         

்னறி.

             இப்படிக்கு,                          
 தஙகள் உண்ற�யுள்ள,          

அ .தமிழரென. 
இடம்  : வில்லிவநாக்கம்
்நாள்   : 19.05.2021 
உறைக�ல் முகவரி
பபறு்ர்
 �நா்கரநாடசி ஆறணயர் அவர்கள், 
 �நா்கரநாடசி ஆறணயர் அலுவலகம்,
 பெனறன -01.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

குடிநீர் வெதி கவண்டி ்கரநாடசி ஆறணயருக்குக் கடிதம் எழுதுக.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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படிததுப் சபதாருளுணர்தல்13

கறைல் விறளவு :

 படித்த பகுதியின பபநாருளுணர்ந்து பதிலளித்தல்.

 படிக்கும் பகுதிறய நுடப�நாக ஆய்ந்து சிைப்புக்கூறுகறளக் கண்டறியும் திைன 
பபறுதல்.

 ஒரு கடடுறரறயப் படித்த பினனர் அதன ெமூக �திப்புகள் குறித்து விவநாதித்தல், 
சில வினநாக்களுக்கு விறடகநாண முறபடல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 கருத்துகறளத் பதரிந்துபகநாள்ள நூல், பெய்தித்தநாள், இதழகறள ்நாம் ்நாள்கதநாறும் 
படிக்கினகைநாம். படித்த பகுதியின/ கருத்தின/ பெய்தியின பபநாருளுணர்ந்து  பகநாள்ளும் 
முறைறய  அறிகவநாம். 

விளக்கம் :

 படித்தவறறைப் பறறிச் சிந்திக்கவும் வினநாக்கறள எழுப்பவும் விறடகறளப் 
பபைவும் அறவ குறித்த கலந்துறரயநாடல்கறள க�றபகநாள்ளவும் பயிறசி பபறுகவநாம்.

பத்திறயப் படித்து வினநாக்களுக்கு விறடயளிக்கும் முறைறயத் பதரிந்து 
பகநாள்கவநாம். 

 �னித இனத்திறகு ப�நாழியின கதறவ எப்கபநாது, எவ்வநாறு ஏறபடடிருக்கும் என 
்நாம் சிறிது சிந்தித்துப் பநார்ப்கபநாம்!

 அடர்ந்த கநாடுகளும் �றலக்குறகளுக� பதநாடக்ககநாலத்தில் �னித இனத்தின 
வநாழவிடஙகளநாக இருந்தன. ்நாள்கதநாறும் உணறவத் கதடுவதும் வநாழவதுக� 
கபநாரநாடட�நாக  இருந்தது! நிறலயநான தஙகும் இடக�நா குடியிருப்புககளநா இல்றல. ஆககவ 
�னிதர்கள் தநாம் �னதில் விரும்பும் எண்ணஙகறளப் பிைரிடம் பவளிப்படுத்த றகறய 
அறெத்து, றெறககறளச் பெய்திருப்பர். அதனபின பதநாடர்ந்து பழக்கப்படட வநாயறெப்பின 
மூலம் பதநாடக்க கநால கபச்சுப�நாழி கதநானறி இருக்கலநாம். அனறைய சூழலில் அருகருகக 
இருப்பவர்களுடன கபெ ப�நாழி கதறவப்படடிருக்கநாது. ஆனநால் பதநாறலவில் 
இருப்பவர்களுக்குத் தகவல்கறளத்  பதரிவிக்கவும் தம் கருத்றத அனுப்பவும் ஓர் ஊடகம் 
கதறவயநாக இருந்திருக்கும். அத்தகு கதறவயின பபநாருடடு �னிதனநால் படிப்படியநாக 
உருவநாக்கப்படடகத எழுத்து. 
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வினதாக்கள்

1. அடர்ந்த கநாடுகளும் �றலக் குறககளும்  பதநாடக்க கநாலத்தில் �னித இனத்தின 
வநாழவிட�நாக இருந்ததன கநாரணம் யநாது? 

 விறட:  ஏபனனில் அக்கநாலத்தில்  நிறலயநான தஙகுமிடமும்  குடியிருப்புகளும்  
இல்றல. 

2. அனறைய  சூழலில் அருகருகக  இருப்பவருடன கபெ ப�நாழியின பயனபநாடு 
கதறவப்படடிருக்கநாது. - ஏன?

 விறட:  ஏபனனில் அருகில் இருப்பவரிடம் கபெ றெறக ப�நாழிகய கபநாது�நானதநாக 
இருந்திருக்கும்.

3. எழுத்து எவ்வநாறு உருவநாக்கம் பெய்யப்படடது எனபறத பத்தியின வழிகய விளக்குக.

 விறட: பதநாறலவில் இருப்பவகரநாடு பதநாடர்புபகநாள்ளவும் தன கருத்றத �றைவர்கள் 
அறிந்துபகநாள்ளவும் எழுத்றத உருவநாக்கி இருக்கலநாம்.  

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

பத்திறயப் படித்து வினநாக்களுக்கு விறடயளிப்கபநாம்.

�னித வநாழவில் �ரஙகள் 

 �ரஙகள், �னித உயிர் வநாழக்றகக்கு ஊடடச்ெத்து அளிக்கும் ஊசிகள்.  ஒரு 
�னிதனின கதறவக்கநான நீர், கநாறறு, உணவு, உறட, உறைவிடம் ஆகிய அறனத்றதயும் 
தருவன �ரஙககள.  சிந்து, கஙறக, பிரம்�புத்திரநா, கநாவிரி கபநானை ்திப்பபண்கள் 
்டனமிடுவதறகு முகிறகறலஞனின சுருதி, கடடநாயம் கதறவப்படுகிைது.   அந்த 
முகிறகறலஞனின சுருதிக்கு முத்தநாய்ப்பநாக விளஙகுபறவ �றலகளும், �றலகளில் 
வநாழும் �ரஙகளுக�.  பழஙகநாலத் தமிழர், �ரஙகறளத் ‘தரு’ எனறு �றுபபயரிடடு 
அறழத்தனர்.  �ரஙகள் நிழல் தருவகதநாடு, விலஙகுகள் உண்ணுவதறகும் விவெநாயம் 
க�ம்படுவதறகும் தறழகறளத் தருகினைன.  வீடு பெழிக்கவும் ்நாடு பெழிக்கவும் �ரஙகள் 
கநாரண�நாகினைன. �றழறயயும் குளிர்கநாறறையும் �க்கள் உடல்்லம் கபணும் 
�ருந்துகறளயும் விைகுகறளயும் �ரஙகள் தருகினைன.  கநாறறு, �றழ, பவயில், பனி 
ஆகியவறறைச் தநாஙகிக்பகநாண்டு ்ம்ற�க் கநாப்பநாறறும் இத்தருக்கள் இறல, பூ, கநாய், 
பழம், கவர், �ரவுரி, கிறள, வநாெறனயுள்ள பிசின, பபநாடி, தளிர் கபநானைவறறை வறரயினறி 
வழஙகி �னித வநாழவில் �கத்தநான இடத்றதப் பிடிக்கினைன.  எனகவ, எல்லநா 
உயிர்களுக்கும் உயிர் �ரஙககள! எனறு உறுதியநாகக் கூைலநாம்.            

                                      - சுறறுச்சூழல் சிந்தறனகள் நூலிலிருந்து…

1. �ரஙகளநால் �னிதன பபறும் அடிப்பறடத் கதறவகறளக் குறிப்பிடுக.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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2. பத்தியில் இடம்பபறறுள்ள உருவகத்பதநாடர் அல்லநாதறதக் கண்டறிக.  

 அ) முகிறகறலஞன  ஆ) ்திப்பபண் இ) உயிர்�ரஙகள் ஈ) �ரவுரி

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

3. �ரம் ்�க்கு வழஙகுவன யநாறவ?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

4. எல்லநா உயிர்களுக்கும் உயிரநாக �ரஙகள் விளஙகுகினைன-  எவ்வநாறு?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

5. பத்திறயப் படித்துப் பபநாருளுணர்ந்து உறரயநாடறல நீடடித்து எழுதுக.

 �லர்விழி  :   சுறறுச்சூழலுக்கு __________ பபரிதும் துறணபுரிகினைன எனறு   
கூறுகிைநார்ககள பவண்பநா! அதறனக் குறித்து நீ ஏதும் அறிவநாயநா?

 பவண்பநா  :   புவி பவப்ப�றடதல், பருவநிறல �நாறைம், விறளநிலஙகள் அழிதல், 
்கர�நாதல் கபநானை பெயல்ககள சுறறுச்சூழல் அழிவிறகுக்  கநாரணம் 
என அறிகவன.  ஆககவ __________ ்டடுப் பசுற� நிறைந்த 
நில�நாகச் சுறறுப்புைத்றத �நாறறுவது  ்�து __________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________
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�யஙச்கதாலிச் ச�தாற்்கடை முடறயதா்க 
ஒலிததல்

14

கறைல் விறளவு :

 ப�நாழி பறறிய நுடபஙகறள அறிந்து, அவறறைத் தன ப�நாழியில் எழுதும்கபநாதும் 
கபசும்கபநாதும் பயனபடுத்துதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

�ணம்

 பல்லி

 அறை

�னம்

பழம்

 அறர

பலம்

பள்ளி

 பெநாறகளின எழுத்து ஒலிப்பில் சிறு கவறுபநாடு புலப்படும். ஆனநால்,   பெநாறபபநாருள் 
முறறிலும் கவறுபடும். இவ்வநாறு, ஒலிப்பில் சிறிதளவு �டடுக� கவறுபநாடு உறடய அல்லது 
ஒலி�யக்கம் உறடய எழுத்துகறள �யஙபகநாலி எழுத்துகள் எனகிகைநாம்.

தமிழில் �யஙபகநாலி எழுத்துகள் - 8

ண

்

ன

  ர

ை8

  ல  ள  ழ

 �யஙபகநாலி எழுத்துகளின இடப்பிைப்றபத் பதரிந்து பகநாண்டநால் ஒலிப்பில் உள்ள 
சிறுசிறு கவறுபநாடுகறள அறிந்து, ப�நாழிறயச் ெரியநாக ஒலிக்கவும் எழுதவும் முடியும்.
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�யஙபகநாலி எழுத்துகளின இடப்பிைப்பு

 ண – ்நாவின நுனி அண்ணத்தின நுனிறயப் பபநாருந்துவதநால்.

 ன – ்நாவின நுனி க�ல்வநாறய மிகவும் பபநாருந்துவதநால்.

 ் – ்நாவின நுனி க�ல்வநாய்ப் பல்லின அடிறயப் பபநாருந்துவதநால்.

 ல – க�ல்வநாய்ப் பல்லின அடிறய ்நாக்கின ஓரஙகள் தடித்து ப்ருஙகுவதநால்.

 ள – க�ல்வநாறய ்நாக்கின ஓரஙகள் தடித்துத் தடவுதலநால்.

 ழ – க�ல்வநாறய ்நாக்கின நுனி வருடுவதநால் (தமிழின சிைப்பபழுத்து)

 ர - க�ல்வநாறய ்நாக்கின நுனி வருடுவதநால்

 ை – ்நாவின நுனி க�ல்வநாறய மிகவும் பபநாருந்துவதநால்.

 �நாணவர்ககள, ்நான உறரப்பத்தி �றறும் பெய்யுள் ஒனறைச் ெரியநான ஒலிப்புடன 
படித்துக்கநாடடுகிகைன. கூர்ந்துகவனித்து, �யஙபகநாலிச் பெநாறகறள முறையநாக ஒலித்து, 
படிக்கும் திைறன வளர்த்துக்பகநாள்ள கவண்டும்.
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(எ.கநா.) 1

பினவரும் உறரப்பத்திறய �யஙபகநாலிப் பிறழகள் இனறிப் படித்துப் பநார்ப்கபநாம்

 தமிழில் பெநால்லின முதலில்வரும் எழுத்து, இறடயில்வரும் எழுத்து, 
இறுதியில்வரும் எழுத்து, ஒனறைபயநானறு அடுத்துவரும் எழுத்து என எழுத்து 
எழுதப்படுவதறகும் பதநாடரில் அற�வதறகும் வரம்பு உண்டு. அதனபடி எல்லநா 
எழுத்துகளும் எல்லநாநிறலகளிலும் வருவதில்றல. சில எழுத்துகள் அரிச்சுவடியில் 
இருப்பினும் அறவ பயனபநாடடில் இடம்பபறுவதில்றல. இவறறைப் கபநாலகவ 
ப்டபடழுத்துகளில் பெநால் எனனும் நிறலறயப் பபைநாதறவயும் உண்டு.

(எ.கநா.) 2

தமிழின இனிற�

பநாரதிதநாென கவிறத

கனியிறட ஏறிய சுறளயும் - முறைல்

 கறழயிறட ஏறிய ெநாறும்,

பனி�லர் ஏறிய கதனும் - கநாய்ச்சுப்

 பநாகிறட ஏறிய சுறவயும்; 

்னிபசு பபநாழியும் பநாலும் - பதனறன

 ்ல்கிய குளிரிள நீரும், 

இனியன  எனகபன எனினும் - தமிறழ

 எனனுயிர் எனகபன கண்டீர்!

 - பநாகவந்தர் பநாரதிதநாென

�யஙபகநாலித் பதநாடர்கறள முறையநாக வநாய்விடடு ஒலித்துப் படிக்க. 

• �றலக�கல �றழ பபநாழிய �ரஙகபளல்லநாம் குளிர்ந்தன.

• ஆடுகிை கிறளயிகல ஒரு கிறள, தனிக்கிறள!

• தனிக்கிறளதனில் வந்த கனிகளும் இனிக்கறல.

• பலநாப்பழம் பழுத்து �றலயினகீழுள்ள பள்ளத்தில் வீழந்தது.

• அவனும் அவளும் அவலும் பதள்ளு�நாவும் அள்ளித்தினைனர்.

• பச்றெக்குழந்றத வநாறழப்பழத்றதக் ககடடு  விழுந்து புரண்டு அடம்பிடித்து 
அழுதது.



48

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

பகநாடுக்கப்படடுள்ள உறரப்பத்திறயச் ெரியநான ஒலிப்புடன படிக்க.

 கடந்தகநாலத்றத ஆரநாய்ந்து அறிந்து பகநாண்டநால்தநான நிகழகநாலத்றதச் 
பெம்ற�ப்படுத்திக் பகநாள்ளலநாம். வருஙகநாலம் வள�நாக அற�வதறகு வலிற�யநான 
கடடற�ப்றப உருவநாக்கலநாம். ்�து முனகனநார்கள் வநாழந்து பபறை படடறிறவ 
வறகப்படுத்தித் பதநாகுத்துப் பநார்ப்பதறகுத் பதநால்லியல் ஆய்கவ பபரும் கல்வியநாக 
அற�கினைது. கவடிக்றக எனனபவனைநால், தமிழகத்தில் பண்றடக்கநாலத்திகலகய 
்�து முனகனநார்கள் பெம்ற�யநான பண்பநாடடுக் கடடற�ப்கபநாடு வநாழந்திருக்கிைநார்கள். 
கவடிக்றக எனனபவனைநால் ்நாம்தநான அந்தத் பதநானற� வரலநாறறின உண்ற�றய 
அறியநா�ல் பதநாடர்ச்சி அறுபடடு இறடயில் எஙககநா பநாறத�நாறிப் பயணித்துக் 
பகநாண்டிருக்கிகைநாம். 

பகநாடுக்கப்படடுள்ள பெய்யுள்கறளச் ெரியநான ஒலிப்புடன படித்துப் பழகுக.

பெய்யுள்  1

 விைகு்நான; வண்டமிகழ! உனனருள் வநாய்த்த

 பிைகு்நான வீறணயநாய்ப் கபநாகனன; - சிைகு்நான

 சினனதநாய்க் பகநாண்டபதநாரு சிறறீெல்; பெந்தமிகழ!

 நினனநால் வி�நான�நாகனன ்நான!

 தருவநாய் நிழல்தநான தருவநாய்; நிதம்என

 வருவநாய் எனநீ வருவநாய் ; - ஒருவநாய்

 உணவநாய் உளதமிகழ! ஓர்ந்கதன; நீ பநாடடுக்

 கணவநாய் வழிவரும் கநாறறு!

பெய்யுள்  2

 பெநால்அரும் சூல்பசும் பநாம்பின கதநாறைம்கபநால்

 ப�ல்லகவ கரு இருந்து ஈனறு க�லலநார்

 பெல்வக� கபநால் தறல நிறுவித் கதர்ந்தநூல்

 கல்விகெர் �நாந்தரின இறைஞ்சிக் கநாய்த்தகவ.
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ச�ய்யுள் நயம் பதாைதாட்டல் 
15

கறைல் விறளவு :

 பல்கவறு வறக படித்தல் பபநாருள்களில் கநாணப்படும்  பெநாறகள், பதநாடர்கள், 
�ரபுத்பதநாடர்கள் ஆகியவறறைப் புரிந்துபகநாண்டு ்யம் பநாரநாடடுதல். 

 படிக்கும்கபநாது எழுத்தநாளனின பெநாறசித்திரத் திைறன ்யம்படப் பநாரநாடடித் தனது 
கல்வி நிறலக்கு ஏறப அறத பவளிப்படுத்துதல். (கபச்சு/ எழுத்து/ றெறகப�நாழி 
வழியில்) 

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 ்யம் எனை பெநால்லுக்கு அழகு எனபது பபநாருள்.  ்யம் பநாரநாடடுதல் எனபது 
பெய்யுளில், பநாடலில் அற�ந்துள்ள ்யஙகறள  எடுத்துக்கநாடடுதல் ஆகும்.  

பெய்யுள் ்யம் பநாரநாடடல்   

  பெய்யுளின திரண்ட கருத்து, ற�யக்கருத்து, ெந்தம், கறபறன, பதநாறட்யஙகளநான 
க�நாறன, எதுறக, இறயபு, முரண் �றறும் அணி  ்யஙகள்  பறறி விரிவநாக அழகுபட 
விளக்குவது பெய்யுள் ்யம் பநாரநாடடல் எனப்படுகிைது. 

விளக்கம் :

 பநாரதிதநாெனின குடும்பவிளக்கு எனனும் நூலிலிருந்து ஒரு பநாடலின பகுதிறய 
்யம் பநாரநாடடுகவநாம்.

" கல்வி இல்லநாத பபண்கள்
 களர்நிலம் அந்நி லத்தில் 
புல்விறளந்  திடலநாம் ்ல்ல 
 புதல்வர்கள் விறளதல் இல்றல
கல்விறய உறடய பபண்கள்
 திருந்திய கழனி அஙகக 
்ல்லறிவு உறடய �க்கள்
 விறளவது  ்வில கவநா்நான " - பநாரதிதநாென. 
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 பகநாடுக்கப்படடுள்ள பநாடறல ்னகு படித்து, அதன கருத்றதப் புரிந்துபகநாண்டு 
எளிய உறர்றடயில் எழுதுவகத திரண்ட கருத்து எனப்படும். 

திரண்ட கருத்து    

 கல்வியறிவு இல்லநாத பபண்கள் பண்படநாத நிலத்றதப் கபநானைவர்கள்; அந்நிலத்தில் 
புல் கபநானைறவ விறளயலநாம்; ்ல்ல பயிர் விறளயநாது. அதுகபநாலக் கல்வியறிவு இல்லநாத 
பபண்கள் வநாயிலநாக அறிவுறடய �க்கள் உருவநாக �நாடடநார்கள்.  கல்விறயக் கறை 
பபண்கள், பண்படட ்னபெய் நிலத்திறனப் கபநானைவர்கள். அவர்கள்மூலம் சிைந்த 
அறிவுறடய �க்கள் உருவநாகினைனர் எனபறத ்நான பெநால்லவும் கவண்டுக�நா?

ற�யக்கருத்து   

 பநாடல், எந்த க்நாக்கத்றத அடிப்பறடயநாகக் பகநாண்டு எழுதப்படடகதநா அதுகவ 
அப்பநாடலின ற�யக்கருத்து ஆகும். இப்பநாடல், பபண்கல்விறய ற�யக்நாக்க�நாகக் 
பகநாண்டு எழுதப்படடுள்ளது. 

 கல்வியறிவு இல்லநாத பபண்கள் பண்படநாத நிலம் கபநானைவர்கள்; கல்வியறிவு 
பபறை பபண்கள், பண்படட நிலத்திறனப் கபநானைவர்கள்; எனகவ,  பபண்கல்வி 
இனறியற�யநாதது – எனபகத இப்பநாடலின ற�யக்கருத்து ஆகும். 

பதநாறட ்யம் 

 “பதநாறடயறை பநாடடு    ்றட அறறுப்கபநாகும்".

 யநாப்பிலக்கணக் கூறுகளுள் ஒனறு பதநாறட. பதநாறட எனபதறகுத் பதநாடுத்தல் 
எனபது பபநாருள். பநாடலின அடிகளிகலநா சீர்களிகலநா எழுத்துகள் ஒனறிவரத் பதநாடுப்பது 
பதநாறட ஆகும்.  ஒனறிவருதல் எனபது எழுத்துகள் ஓறெ்யம் கதநானை ஒத்து அற�ந்து 
வருவது ஆகும். 

(எ.கநா.)  

    சூரியன வருவது யநாரநாகல 
    ெந்திரன திரிவது எவரநாகல
    கநாரிருள் வநானில் மினமினிகபநால்
    கண்ணில் படுவன அறவ எனன?  
க�நாறன

 பெய்யுளின அடிகளிகலநா சீர்களிகலநா முதபலழுத்து ஒனறிவரத் பதநாடுப்பது 
க�நாறனத்பதநாறட எனப்படும். 

       "குயவனின றகவண்ணம் பநாறனயிகல 

       கவிஞனின றகவண்ணம் க�நாறனயிகல"
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 ஓர் எழுத்துக்கு க�நாறனயநாக அதன இன எழுத்துகளும் வரலநாம்.  (எ.கநா.) அஆ, 
உஊ.

 க�நாறன, அடி க�நாறன, சீர்க�நாறன என இரு வறகப்படும்.

(எ.கநா.) கல்வி      

           களர்         

எதுறக

        பெய்யுளின அடிகளிகலநா சீர்களிகலநா இரண்டநாம் எழுத்து ஒனறிவரத் பதநாடுப்பது 
எதுறகத்பதநாறட எனப்படும். 

          "பநாடலுக்கு எது றக பகநாடுக்கநாவிடடநாலும்  
           எதுறக றகபகநாடுக்கும்"

 பெய்யுள் அடிகளிலும் சீர்களிலும் இரண்டநாம் எழுத்து ஒனறி வருவது எதுறக 
ஆகும். 

 (எ.கநா.)  கல்வி       

  புல் விறளந்து    

இறயபு

        "பெய்யுளிகல இறயபு, படிப்கபநாருக்கு வியப்பு"  

     பெய்யுளின அடி, சீர்களில் இறுதி எழுத்கதநா, அறெகயநா,  சீகரநா ஒனறிவருவது 
இறயபு.

(எ.கநா.) 

      "கல்வி இல்லநாத பபண்கள் 

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

 கல்விறய உறடய பபண்கள்"   

முரண் 

       பெய்யுளின அடிகளிகலநா சீர்களிகலநா எதிர்ச்பெநாறகள் அற�ய வருவது  முரண் 
எனப்படும். (முரண் எனில் �நாறுபநாடு)

(எ.கநா.)   களர்நிலம் - பண்படநாத நிலம் 
          திருந்திய கழனி - பண்படட நிலம்.
           பண்படநாத நிலம்   ×   பண்படட நிலம் 
ெந்தம்

        "ெந்தம் தமிழுக்குச் பெநாந்தம்"

  ெந்த்யம், பெய்யுறள ஓறெயுடன படிப்பதறகும், பநாடுவதறகும் உதவுவது.
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அணி

      "கழுத்துக்கு �ணி, பெய்யுளுக்கு அணி" 

   ஒரு பெய்யுறளச் பெநால்லநாலும் பபநாருளநாலும் அழகுபடக் கூறுவது அணி.

(எ.கநா.) களர் நிலம் -  பண்படநாத நிலம்.  

 இப்பநாடல், கல்வியறிவு இல்லநாத பபண்கள் களர்நிலத்றதப் கபநானைவர்கள் என 
உருவகம் அற�யப்   பநாடப்படடுள்ளது.  இதறன உருவக அணி எனபர். இவ்வநாறு 
ஏகதனும் ஓர் அணி அற�யப் பநாடுவது பெய்யுளுக்குச் சிைப்றபத் தரும்.

கறபறன

        "கறபறன இல்லநாப் பநாடல் விறபறன இல்றல".

      கறபறன எனபது கவிஞர் தம் �னதில் கதநானறுவறத அழகுபட எழுதுவது. 
பபரும்பநாலநான  பநாடல்கள்,  பநாடுபபநாருளுக்கு  ஏறபக்  கறபறன  ்யத்துடன  
அற�ந்திருக்கும். 

   இவ்வநாறு பெய்யுள் ்யம் பநாரநாடடல் அற�யும். இச்பெயல்பநாடடில் பநாடலில் 
இடம்பபறும்  திரண்ட கருத்து, ற�யக்கருத்து, க�நாறன, எதுறக, இறயபு, முரண், ெந்தம், 
அணி, கறபறன ஆகியறவ குறித்து விளக்க�நாக எழுதகவண்டும்.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1. திரு�ந்திரப் பநாடறலப் படித்துச் பெய்யுள் ்யம் பநாரநாடடுக.

 ”பட�நாடக் ககநாயில் பகவறகு ஒனறு ஈயில்
 ்ட�நாடக் ககநாயில் ்ம்பர்க்கு அஙகு ஆகநா
 ்ட�நாடக் ககநாயில் ்ம்பர்க்கு ஒனறு ஈயில்
 பட�நாடக் ககநாயில் பகவறகு அது ஆக�".
               - திருமூலர்
2.  "ஒருவர் ஒருவரின ஓட முந்தினர் 
 உடலின நிழலிறன பவருவி அஞ்சினர்".
                         -  கலிஙகத்துப்பரணி 
 இவ்வடிகளில் பயினறு வரும் ்யம் எது?  
3.   "பழ �ணல் �நாறறுமின 
     புது �ணல் பரப்புமின".
    - �ணிக�கறல 
 இவ்வடிகளில் பயினறுவரும் ்யஙகறள எடுத்துக்கநாடடுடன எடுத்து எழுதுக.
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உடைநட்டடயக ்கடித�தா்கவும் 
்கருதடதக ்கவிடதயதா்கவும் �தாற்றுதல்

16

கறைல் விறளவு :

 படித்த, பகுதிகளின பபநாருண்ற�றயப் புரிந்து உறரயநாடலில், எழுத்தில் 
பவளிப்படுத்துதல்.

 எளிய தறலப்புகளில் எழுதும் திைனபபறுதல்.

 �றைவர்கள் ஒரு குறிப்பிடட சூழலில் கூறிய பெநாறகறளப் பிறிபதநாரு சூழலில் 
தனது வழியில் பயனபடுத்துதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 கடித�நாக, அடடவறணயநாக, பெய்தியநாக, அறிவிப்பநாக என ஒரு குறிப்பிடட 
வடிவத்தில் பகநாடுக்கப்படட பெய்திறய உறரயநாடலநாக, கபச்சுறரயநாக, தகவலநாக, 
விளம்பர�நாக எனபன கபநானை பிை வடிவஙகளில் �நாறறி எழுதுவது பறடப்பநாறைறலயும் 
கறபறன வளத்திறனயும் க�ம்படுத்தும்.

விளக்கம் :

        பகநாடுக்கப்படட குறிப்பிடட ஒரு பெய்திறயப் பிைவடிவஙகளில் �நாறறுவதறகநான 
உத்திகறள/ வழிமுறைகறள அறிந்து பகநாள்கவநாம்.

• அறிவிப்றபச் பெய்தியநாக்கல்

• பெய்திறயக் கடித�நாக்கல்

• தகவறல உறரயநாடலநாக்கல்

• கருத்றதக் கவிறதயநாக்கல்

• நிகழறவக் கறதயநாக்கல்

• பெய்திறய விளம்பர�நாக �நாறறுதல்

 எனபன கபநானை வடிவ�நாறைஙகறளயும் அவறறிறகநான உத்திகறளயும் விளக்கி, 
வினநாக்கறள எழுப்பி, விறடகறளப் பபறறு, எழுதவும் பறடக்கவும் திைன பபறுகவநாம்.
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(எ.கநா.)

கருத்றதக் கவிறதயநாக �நாறறுதல்

கருத்து

 படர வழியினறித் தறரயில் தவித்த முல்றலக்பகநாடிக்கு தன கதறரகய பநாரி 
பகநாடுத்தநான. இதறனச் ெஙக இலக்கியத்தில் கபிலர் பநாடியுள்ளநார். இந்த இலக்கியக் 
கருத்றதப்  படித்தச்  சுறவத்த  தறகநாலப்  புலவர்  தனது   புதுக்கவிறதயில்   
கநாடசிப்படுத்துகிைநார்.

புதுக்கவிறத

       பநாரி

       முல்றலக் பகநாடிக்குத்

       கதறர நிறுத்திவிடடு வந்தநான

       பகநாடி

       பநாரி பநாரி எனறு

       பூத்துக் பகநாண்டிருக்கிைது!

       கவிறதகளில் முல்றலப்பூ �ணம்!

      - ஈகரநாடு தமிழனபன

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

பத்திறயக் கடித�நாக �நாறறி எழுதுக. 

 (குறிப்பு - பகநாடுக்கப்படட பத்தியின கருத்துகறள அடிப்பறடயநாகக்பகநாண்டு, 
பபருந்பதநாறறு கநாலத்தில் தமிழர் �ருத்துவத்தின �கத்துவத்திறன உணர்த்தும்படியநாக 
உஙகள் ்ண்பனுக்குக் கடிதம் எழுதுக.)

தமிழர் �ருத்துவம் 

 பதநாடக்ககநாலத்தில் �னிதன க்நாறயத் தீர்க்கத் தநாவரஙகளின கவர், படறட, இறல, 
பூ, கனி ஆகியவறறை �ருந்தநாகப் பயனபடுத்தியிருப்பநான.  பழந்தமிழ இலக்கியஙகளில் 
மூலிறக �ருத்துவம்,  அறுறவ �ருத்துவம், �ருந்தில்லநா �ருத்துவம் �றறும் கயநாகம் 
முதலிய கறலகறளயும் தமிழர் அறிந்திருந்தனர் எனபதறகுச் ெநானறுகள் 
கநாணப்படுகினைன.  தமிழர் �ருத்துவம் ்நாடடுறவத்திய�நாகவும், உணவுெநார்ந்த 
�ருத்துவ�நாகவும், பண்பநாடுெநார்ந்த �ருத்துவ�நாகவும் விரிந்திருக்கிைது. ெர்க்கறர, 
இரத்தக்பகநாதிப்பு, புறறு, �நாரறடப்பு கபநானை வநாழவியல் க்நாய்கள் பபருகிய நிறலயில் 
இவறறைத் தீர்க்க பவறும் இரெநாயன �ருந்துகள் கபநாதநா.  கூடகவ  உணவு, வநாழவியல், 
உடறபயிறசி, கயநாகம் இறவயும் கூடடநாக க�றபகநாள்ளப்பட கவண்டும்.  ஒரு �ருந்றத 
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எடுத்துக்பகநாண்டநால் அதறகு விறளவும், பக்கவிறளவும் இருக்கும்.  ஆனநால், தமிழர் 
�ருத்துவத்தில் பக்கவிறளவுகள் இல்றல.  உணவு எப்படிப் பக்கவிறளவுகறளத் 
தருவதில்றலகயநா அதறனப்கபநாலச் சித்த�ருந்துகளும் பக்கவிறளவுகறள 
ஏறபடுத்துவதில்றல.

 தமிழர் �ருத்துவம், தனித்துவ�நான தனற�பகநாண்டது,  சூழலுக்கு இறெந்த 
�ருத்துவ முறைறயக் பகநாண்டது. இந்த �ருத்துவத்தின பயனபநாகடநா, மூலக்கூறுககளநா, 
�ருந்துககளநா சுறறுச்சூழறலச் சிறதக்கநாது.  மிகமுக்கிய�நான சிைப்பு எனனபவனைநால், 
க்நாய்க்கநான சிகிச்றெறய �டடும் பெநால்லநா�ல், க்நாய் மீண்டும் வரநா�லிருப்பதறகநான 
வழிமுறைகறளயும் பெநால்கிைது. அதநாவது ‘க்நாய்்நாடி க்நாய் முதல்்நாடி’ எனை 
திருக்குைளினபடி க்நாறய �டடு�னறி அதன கநாரணிகறளயும் கண்டறிந்து ஒருவறர 
க்நாயில்லநா �னிதரநாக்குகிைது.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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பயனபதாடடு இலக்கணம் – யதாப்பு 
17

கறைல் விறளவு :

 யநாப்பிலக்கணச் பெய்திகறள அறிந்து கவிறத வடிவஙகறளப் புரிந்துபகநாள்ளுதல்.

 பெய்யுள் உறுப்புகறள யநாப்பிலக்கணத்தினவழி அறிந்து அலகிடல். 

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 �ரபுக் கவிறதக்கு யநாப்பிலக்கணம் மிகவும் இனறியற�யநாதது. அதறன 
அறிந்துபகநாள்ள எழுத்து, அறெ, சீர், வநாய்பநாடுகறளத் பதரிந்து றவத்திருக்க கவண்டும். 

விளக்கம் :

எழுத்து

 யநாப்பிலக்கணத்தில் எழுத்துகள் குறில், ப்டில், ஒறறு(ப�ய்) என மூனறு 
வறகப்படும்.

அறெ

 எழுத்துகள் ஒனகைநா, இரண்கடநா கெர்ந்து வருவது அறெ எனப்படும். இது க்ரறெ, 
நிறரயறெ என இருவறகப்படும். 

கநைட�

விதி எ.்கதா.

தனிக்குறில் க

தனிக்குறில்,  ஒறறு கல்

தனி ப்டில் கநா

தனி ப்டில், ஒறறு கநால்

நிடையட�

விதி எ.்கதா.

இரு குறில் �ட

இரு குறில், ஒறறு �டல்

குறில், ப்டில் கலநா

குறில், ப்டில் ஒறறு கலநாம்

சீர்

 ஒனறு அல்லது ஒனறுக்கும் க�றபடட அறெகளின கெர்க்றககய சீர் ஆகும். 
பநாடலின ஓறெக்கு அடிப்பறடயும் இதுகவ. சீர்கள் ஓரறெச்சீர், ஈரறெச்சீர், மூவறெச்சீர், 
்நாலறெச்சீர் என ்நானகு வறகப்படும்.
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ஓரறெச்சீர்

 பவண்பநாவின ஈறறுச்சீரின (இறுதியில்) �டடும் வரும்.

அட� வதாய்பதாடு

க்ர் ்நாள்

நிறர �லர்

 பவண்பநாவின இறுதியில் வரும் இரு அறெகயநாடு “உகரம்” கெர்ந்து வரும்.

அட� வதாய்பதாடு

க்ர்பு கநாசு

நிறரபு பிைப்பு

ஈரறெச் சீர்

அட� வதாய்பதாடு

க்ர் க்ர் கத�நா

நிறர க்ர் புளி�நா

நிறர நிறர கருவிளம்

க்ர் நிறர கூவிளம்

மூவறெச்சீர்

 ஈரறெச்சீருடன மூனைநாவதநாக க்ரறெ கெர்ந்தநால் கநாய்ச்சீர் எனனும் வநாய்பநாடறடப் 
பபறும். ஈரறெச்சீருடன மூனைநாவதநாக நிறரயறெ கெர்ந்தநால் கனிச்சீர் எனனும் 
வநாய்பநாடநாகக் பகநாள்ளல் கவண்டும். 

அட� வதாய்பதாடு

(்கதாய்ச்சீர்)

அட� வதாய்பதாடு

(்கனிச்சீர்)

க்ர் க்ர் க்ர் கத�நாஙகநாய் க்ர் க்ர் நிறர கத�நாஙகனி

நிறர க்ர் க்ர் புளி�நாஙகநாய் நிறர க்ர் நிறர புளி�நாஙகனி

நிறர நிறர க்ர் கருவிளஙகநாய் நிறர நிறர நிறர கருவிளஙகனி

க்ர் நிறர க்ர் கூவிளஙகநாய் க்ர் நிறர நிறர கூவிளஙகனி
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(எ.கநா.)

 படம் உணர்த்தும் திருக்குைளுக்கு அலகிடடு வநாய்பநாடு கநாண்கபநாம்.

திருக்குைள்

 கநான முயல்எய்த அம்பினில் யநாறன

       பிறழத்தகவல் ஏந்தல் இனிது.

அலகிடடு வநாய்பநாடு

சீர் அட� வதாய்பதாடு

கநா/ன க்ர் க்ர் கத�நா
முயல்/எய்/த நிறர க்ர் க்ர் புளி�நாஙகநாய்
அம்/பினில் க்ர் நிறர கூவிளம்
யநா/றன க்ர் க்ர் கத�நா
பிறழத்/தகவல் நிறர நிறர கருவிளம்
ஏந்/தல் க்ர் க்ர் கத�நா
இனி/து நிறரபு பிைப்பு

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

 படம் உணர்த்தும்  பபநாருத்த�நான திருக்குைறளத் கதர்ந்பதடுத்து அதறகு அலகிடடு 
வநாய்பநாடு எழுதுக.
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1. உழுதுண்டு வநாழவநாகர வநாழவநார்�ற பைல்லநாம்

 பதநாழுதுண்டு பினபெல் பவர்.

2. ஏரினும் ்னைநாம் எருவிடுதல் கடடபின

 நீரினும் ்னைதன கநாப்பு.

3. விசும்பின துளிவீழின அல்லநால்�ற ைநாஙகக

 பசும்புல் தறலகநாண் பரிது.

அலகிடடு வநாய்பநாடு

சீர் அறெ வநாய்பநாடு
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்கடலச்ச�தால் அறிதல்
18

கறைல் விறளவு :

 ப�நாழிப்பபயர்ப்புத் திைனகள் �றறும் பெநால்லநாக்கத்திைனகள் வளர்த்தல்.

 கநாலத்தின கதறவகளுக்ககறபப் புதிய புதிய பெநால்லநாக்கஙகறள உருவநாக்க 
முயலுதல்.

 றகவிறனப்பபநாருள்கள் தயநாரித்தல், கடடடக்கறல, உழவுத்பதநாழில், ்நாடடியம், 
விறத விறதத்தல், கபநானை  பிை துறைகளில் பயனபடுத்தும் பெநாறகறளப் பயனபடுத்தி 
எழுதுதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

 ஒரு துறை ெநார்ந்த வல்லு்ர்கள் தஙகளிறடகய அத்துறை ெநார்ந்த பெய்திகறளச் 
சுருக்க�நாகவும், துல்லிய�நாகவும் பரி�நாறிக்பகநாள்வதறகுக் கறலச்பெநாறகறளப் 
பயனபடுத்துகிைநார்கள். 

 கறலச்பெநாறகள், பெநால்லப்படும் பபநாருளின ஆழத்றதயும் 
நுண்ணியத்தனற�றயயும் பவளிப்படுத்தும்.  பெநாறசிக்கனத்திறகு எடுத்துக்கநாடடநாகக் 
கறலச்பெநாறகள் விளஙகுகினைன. 

 (எ.கநா.) தநானியஙகி – ஆடகடநா,  வருடி – ஸககனனர், பெயலி – ஆப், புலனம் - வநாடஸ 
ஆப், கணினி - கம்ப்யூடடர், பதநாறல்கலி – கபக்ஸ, பெநாடுக்கி – �வுஸ. 

விளக்கம் :

 ஒவ்பவநாரு துறையிலும் பல கறலச்பெநாறகள் உள்ளன. அவறறுள், சில 
கறலச்பெநாறகறள இஙகுக் கநாண்கபநாம்.

 (எ.கநா.)   �ருத்துவத் துறை 

 அமுதன, �ருத்துவரின ஆகலநாெறனயினறி �ருந்துகள் அதிக�நாக 
உடபகநாண்டதநால், அவனுக்குப் பக்கவிறளவு ஏறபடடது. அதனநால் ஒவ்வநாற� 
அதிக�நாயிறறு. 

கறலச்பெநாறகள்  

 பக்கவிறளவு – Side Effect
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 ஒவ்வநாற� – Allergy

 (எ.கநா.)   ப்ெவுத்துறை 

 �ணி, ஆயத்த ஆறட வநாஙக ப்ெவநாறலக்குச் பெனைநான. அஙகுள்ள 
தறிப்படடறைக்குள் பெனறு ெநாயம் ஏறறுதறலப் பறறித் பதரிந்துபகநாண்டநான. 

கறலச்பெநாறகள்  

 ஆயத்த ஆறட – Readymade Dress  தறி - Loom
 ெநாயம் ஏறறுதல் – Dyeing

 (எ.கநா.)   கல்வித்துறை

 ரகு, பல்கறலக்கழகத்தில் ்ம்பிக்றகயுடன படித்து முறனவர் படடம் பபறைநான. 

கறலச்பெநாறகள்  

 பல்கறலக்கழகம் - University   ்ம்பிக்றக - Confidence
 முறனவர் படடம் - Doctorate

 இதுகபநானை கறலச்பெநாறகள் சிலவறறை க�லும் கநாண்கபநாம். 

 க்நாய் - Disease     சிறுதநானியஙகள் - Millets
 படடயக்கணக்கர் - Auditor    இறணயம் - Internet
 ப�ய்பயநாலி - Consonant    ஒலியன – Phoneme

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1.  பத்திறயப் படித்துக் கறலச்பெநாறகறளக் கண்டறிந்து அடிக்ககநாடிடச் பெய்தல்.   

 அடறட கதய்ப்பி இயந்திரத்தில் வஙகி அடறடயின கநாந்தப்படறட இருக்கும் 
பகுதிறயத் கதய்க்கும்கபநாது வநாடிக்றகயநாளரின விவரஙகள், இறணயத் பதநாடர்பின 
மூலம் வஙகிக் கணினிக்குச் பெல்கிைது. கணினியநால் அடறட ஆரநாயப்படடுக் கடவுச் 
பெநால்றலச் ெரிபநார்த்தபின பணப்பரி�நாறைத்திறகு வஙகி ஒப்புதல் அளிக்கிைது. 
தறகநாலத்தில் பயனபடுத்தப்படும் அடறடகளில் சில்லு (chip) எனறு பெநால்லப்படும் 
(நுண்ணிய) சில்லுகள் மூலம் வணிகப் பரி�நாறைஙகள் ்றடபபறுகினைன.

2.  பபநாருத்துக  –  கறலச்பெநால் (ஆஙகிலம் - தமிழ)

 LEXICON  -   பதிவிைக்கம்
 WATER MANAGEMENT  –    ்டுகல்
 EXCAVATION  -   கபரகரநாதி
 HERO STONE -   ஏவுகறண
 MISSILE - அகழநாய்வு
 DOWNLOAD - நீர் க�லநாண்ற�
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ப்டம் பதார்ததுக ்கருதடத 
எழுதுதல், முழக்கதசததா்டர் 

எழுதுதல்

19

கறைல் விறளவு :

 பநார்த்த ஓவியம், கநாடசி ஆகியவறறின அனுபவத்றதச் பெநாந்த பெநாறகளில் 
பவளிப்படுத்துதல்.

 கபச்சு/எழுத்தின க்நாக்கம், ககடபவர்/படிப்பவரின நிறல ஆகியவறறை �னத்திற 
பகநாண்டு பயன விறளயு�நாறு தனறன பவளிப்படுத்துதல்.

 பதரிந்திரநாத சூழல்கறளப்பறறிக் கறபறன பெய்தும், நிகழவுகள் பறறி �னத்தில் 
உருவகித்தும் அவறறைப் பறறிச் சிந்தித்து எழுத்தினவழி  பவளிப்படுத்துதல்.

கறபித்தல் பெயல்பநாடு:

 படம் பநார்த்துக் கருத்றத எழுதுதல்

அறிமுகம்:

  பநாடப்பகுதியில் பகநாடுக்கப்படடுள்ள இயறறகக் கநாடசிறய உறறு க்நாக்குஙகள். 

 படத்திறகுப் பபநாருத்த�நான தறலப்றபயும் அது ெநார்ந்த உஙகள் கருத்துகறளயும் 
தனித்தனித் பதநாடரநாகவும் பத்தியநாகவும் எழுதுஙகள். 

 படத்தில் நீஙகள் பநார்க்கும் கநாடசிகள், படத்றதப் பறறிய கருத்துகறள விவரித்து 
எழுதுஙகள். 

விளக்கம் :

 (எ.கநா) படம் பநார்த்துக் கருத்துகறள எழுதச்பெய்தல். 
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தறலப்பு : ஈடில்லநா இயறறக

• இயறறக மிகவும் அழகநானது; அற�தியநானது; �க்களுக்கு �கிழச்சி தருவது.

• இயறறக எனபது உயிர்களுக்குக் கிறடத்த பபரும்கபறு. உயர்ந்கதநாஙகிய �றலகள், 
கநாடுகள், பசுற�ப்புல்பவளிகள், நீர்நிறலகள், வயல்பவளிகள், பசுற�யநான 
கதநாப்புகள் இறவ அறனத்தும் இயறறக அனறன ்�க்கு அளித்த பகநாறடகள்.

• இயறறகறய அழிப்பதனநால் ்ம் சுறறுச்சூழல் பநாதிக்கப்படுகிைது.

• கநாடுகறள அழிப்பதனநால் பருவ�றழ பபநாய்த்துவிடுகிைது.

• விறள நிலஙகறள அழித்து வீடுகறளக் கடடுவதினநால் உணவிறகுத் தடடுப்பநாடு 
ஏறபடும் நிறல, எதிர்கநாலத்தில் உருவநாகும். 

• ்நாம் அறனவரும் இயறறகறயப் கபநாறறுகவநாம்! இயறறகறயப் பநாதுகநாப்கபநாம்!

முழக்கத்பதநாடர் எழுதுதல்

அறிமுகம் 

 முழக்கத்பதநாடர் எனபது எளிதில் நிறனவில் றவத்துக்பகநாள்ளக் கூடியது; 
தனித்தனற� மிக்கது; ஒரு குறிப்பிடட நிகழவின முதனற�றயச் சுருக்க�நாகக் கூறுவது; 
�க்களிறடகய க்ர்முக உணர்வுகறள பவளிப்படுத்தும் பெநாறபைநாடர் ஆகும். 

 ்நாம் எந்தச் பெய்திறய வலியுறுத்துகிகைநாக�நா அந்தச் பெய்தியின கருத்றத 
வலுப்படுத்த சில உறுதியநான/ பெறிவநான/ வலுவநான பெநாறகறளப் பயனபடுத்த கவண்டும். 

விளக்கம் 

(எ.கநா.) 

 பவப்ப�றடந்து வரும் புவியினநால்,  �னிதன அழிறவ க்நாக்கிச் பெல்லும் 
கடடநாயத்திறகுத்  தள்ளப்படடுவிடடநான. இதறனத் தவிர்க்க, �ரஙகறள வளர்க்க 
கவண்டும். "வீடடுக்பகநாரு �ரம் வளர்ப்கபநாம்" எனை நிறல�நாறி "ஆளுக்பகநாரு �ரம் 
வளர்ப்கபநாம்" எனறு பெநால்லும்நிறலக்கு வந்துவிடகடநாம். எனகவ, இயறறகறயப் 
பநாதுகநாக்கும் முதல் கநாரணியநான �ரம் வளர்ப்பு பறறி �க்களிறடகய விழிப்புணர்வு 
ஏறபடும்வறகயில் முழக்கத்பதநாடர்கறள உருவநாக்குஙகள். 

முழக்கத்பதநாடர்கள் 

• �ரம் வளர்ப்கபநாம்; �றழவளம் பபறுகவநாம்!

• �ரம் வளர்ப்கபநாம்; �ண்றணக் கநாப்கபநாம்!

• �ரம் ஒரு வரம்; அதுகவ உயிரின சுவநாெம்!

• �ரம் வளர்த்தநால் �றழ பபநாழியும்; �றழ பபநாழிந்தநால் �நானுடம் பெழிக்கும்!
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• �ரத்றத வநாழ விடுஙகள்; �ரஙகள் ்ம்ற� வநாழ றவக்கும்!

 இவறறைப்  கபநானகை  ெமூக்ல  விழிப்புணர்வுச்  பெய்திக்கநான  முழக்கத் 
பதநாடர்கறள  உருவநாக்குகவநாம்.

சுறறுப்புைத்தூய்ற� – 

 (எ.கநா.) சுறறுப்புைம் கநாப்கபநாம்; சுக�நாய் வநாழகவநாம். 

பபண்கல்வி – 

 (எ.கநா.) வநானுக்கு நிலவு அழகு, பபண்ணுக்குக் கல்வி அழகு.  

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1. படத்றதப்பநார்த்து உஙகள் கருத்துகறள எழுதுக.

 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

2. முழக்கத்பதநாடர்கறள உருவநாக்குக. 

 ெநாறல விபத்துகறளத் தவிர்க்க கவண்டிச் ெமூகத்தில் விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்தும் 
முழக்கத் பதநாடர்கறள உருவநாக்குக.

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________
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்கடடுடை எழுதுதல் 
20

கறைல் விறளவு :

 பெநாந்த அனுபவஙகறளத் த�து பெநாறகறளப் பயனபடுத்திக் கடடுறரவடிவில் 
எழுதுதல்.  

கறபித்தல் பெயல்பநாடு :

அறிமுகம்:

  ஒரு பபநாருறளப் பறறி ்னகு  சிந்தித்து, கருத்துகறளத் திரடடி,  அவறறை 
முறைப்படுத்தி  எழுதுவகத கடடுறரயநாகும். கடடுறர,  முனனுறர – பபநாருளுறர - 
முடிவுறர ஆகியவறறைக் பகநாண்டிருக்க கவண்டும்.

     முனனுறரயநானது  எழுதப்புகும் கருத்றத அறிமுகப்படுத்துவதநாக அற�ய 
கவண்டும்.

 பபநாருளுறர, கருத்துகறள வரிறெப்படுத்திச் பெநால்லப்பட கவண்டும். அது, சிறுசிறு 
பத்திகறளயும் எடுத்துக்பகநாண்ட பபநாருளுக்ககறை உள் தறலப்புகறளயும் பகநாண்டிருக்க 
கவண்டும்.

 முடிவுறர கடடுறரயில் பெநால்லப்படடக் கருத்துகறளத் பதநாகுத்துக் கூறுவதநாக 
அற�யகவண்டும்.

 சிைந்த கடடுறரக்குச்  பெய்திகறளத் திரடடுதல், திரடடியச் பெய்திகறள 
முறைப்படுத்துதல், தறலப்பு பகநாடுத்தல், பத்தி அற�த்தல், சிைந்த கருத்துகறள 
எடுத்தநாளுதல், க�றககநாள்கள், பழப�நாழிகறளத் திரடடுதல், நிறுத்தக் குறிகறளப் 
பயனபடுத்துதல் கபநானைறவ   அவசிய�நாகும்.

 ஆய்வுக்கடடுறர, பபநாதுக்கடடுறர, கறபறனக் கடடுறர, வரலநாறறுக் கடடுறர 
வருணறனக் கடடுறர எனக்  கடடுறரகள் பலவறகப்படும்.

விளக்கம் :

 (எ.கநா.) 'கநாடுகறளப் பநாதுகநாப்கபநாம்' எனை தறலப்பில் எவ்வநாறு கடடுறர எழுதலநாம் 
எனறு பநார்ப்கபநாம்.
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்கதாடு்கடைப் பதாது்கதாப்கபதாம்!

முனனுறர:   

 'கநாடுககள ்நாடடின அரண்' எனபர் ெநானகைநார்.  அதனநால்தநான கநாடுகறளப் 
பநாதுகநாக்க அரசும் �க்களுடன இறணந்து பநாடுபடடு வருகிைது.  பல வழிகளில் உலக 
உயிர்கறள வநாழறவக்கும் கநாடுகளின பநாதுகநாப்றபக் குறித்து ்நாம் அறிய கவண்டியது 
அவசிய�நாகும்.

 இம்முனனுறர,   கநாடுகறளப் பநாதுகநாப்பதன அவசியம்  குறித்த  அறிமுகக் கருத்தநாக 
அற�ந்துள்ளது.

பபநாருளுறர 

பசுற�ப்பபநான:  

 கநாடுகறளப் 'பசுற�ப்பபநான' எனறு அறழப்பது மிகவும் பபநாருத்த�நாகும். கநாடுகளின 
இனறியற�யநாற� கருதி  ்�து அரசு,  வனத்துறைப்  பநாதுகநாப்புக்கநாக ஓர் அற�ச்ெகத்றத  
நிறுவியுள்ளது.  

்�து கடற�:   

 விைகிறகநாகவும் �ரப்பபநாருள்கள் உருவநாக்கவும் ்நாம்  அழித்த கநாடுகள் ஒனறு 
இரண்டல்ல. கநாடுகள் அழிந்து கபநாகு�நாயின, அது ்நாடறடப் பநாதிக்கும் எனபறத ்நாம் 
புரிந்துபகநாள்ள கவண்டும். அரசுக்கு  �டடு�னறு, கநாடுகறளப் பநாதுகநாக்கும் பபநாறுப்பு ்ம் 
ஒவ்பவநாருவருக்கும் உண்டு எனபறத அறனவரும் உணர கவண்டும்.

கநாடுகளின முக்கியத்துவம்:   

 கநாடுககள �றழக்கு முக்கியக் கநாரணியநாக அற�கினைன. அடர்ந்த �ரஙகள் 
நிறைந்த கநாடுகள், க�கஙகறளக் குளிர்வித்து �றழறயத் தருகினைன.  கநாலத்கத �றழ 
பபய்யநாவிடடநால் ்நாடடில் வைடசி, பஞ்ெம், குடிநீர்ப் பறைநாக்குறை  கபநானை பல ககடுகள் 
விறளயும்.

 கநாடுகறளப் பநாதுகநாக்கநாவிடில் ஏறபடும் விறளவுகள்: கநாடுகளிலுள்ள �ரஙகளின 
கவர்கள்,  �ண்ணில் ஊடுருவி இருப்பதநாகலகய �ண்ணின பகடடித்தனற� �நாைநாது 
இருக்கிைது.  �ரஙகள் இல்றல எனைநால் �ண் இளகி ஆஙகநாஙகக நிலச்ெரிவு, �ண்ணரிப்பு, 
புறத�ணல் கபநானை விறளவுகள் ஏறபடக்கூடும்.  கநாடுககள மூலிறககளின  கருவூலஙகள் 
ஆகும்.  சித்த�ருத்துவத்தில் பயனபடுத்தும் எண்ணறை மூலிறககறளத்   தருபறவ 
கநாடுககள எனபறத ்நாம் �ைந்து விடக்கூடநாது. கநாடுகள் அழிவதநால் எண்ணறை  
பதநாடர்விறளவுகள் ஏறபடும்.  அரிதநான பைறவ, விலஙகினஙகள் அழிந்துவிடும்.
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பநாதுகநாக்கும் வழிகள்:   

 ்நாடடுக்கு அரண் கபநானறு விளஙகும்   கநாடுகறளப் பநாதுகநாப்பது ் �து கடற�யநாகும். 
�ரஙகறள  பவடடநா�ல்  தடுப்பதும்  மீறுபவர்களுக்குத்  தண்டறனகறள 
அதிகப்படுத்துவதும் அவசிய�நாகும்.  �ர விறதகறள வநானவழிகய  தூவி, புதிய கநாடுகறள 
உருவநாக்கலநாம்.

 இவ்வநாைநாகப் பபநாருளுறரயில் திரடடிய கருத்துகறளச்   சிறுசிறு தறலப்புகளில் 
முறைப்படுத்தி,   எளிற�யநான பதநாடர்களில் அற�க்க கவண்டும்.

முடிவுறர:  

 உலறககய பநாதுகநாக்கும் கநாடுகறள  அழிக்கநா�ல் பநாதுகநாப்பது அவசியம்.  ஒரு 
�ரத்றத பவடடினநால் இரு �ரஙகறள ்டகவண்டும் எனபறத �னதில்பகநாண்டு,  
�ரஙகறள வளர்த்து ்�து வருஙகநாலத்  தறலமுறையினறர ்லமுடன வநாழறவப்கபநாம்.  
்ல்ல கநாறறையும் �றழறயயும் உணறவயும் தந்து எல்லநா உயிர்கறளயும் வநாழறவக்கும் 
கநாடுகறளப் பநாதுகநாப்கபநாம்!

 "கநாடடு வளத்றதப் பபருக்கினநால் _ அது

 ்நாடடு வளத்றதக் கூடடுக�!"

 இவ்வநாறு முடிவுறரயில் கடடுறரயின கருத்றதச் பதநாகுத்துக் கூைகவண்டும்.

�திப்பீடடுச் பெயல்பநாடுகள்

1. பகநாடுக்கப்படடுள்ள  குறிப்புகறளப் பயனபடுத்திக் கடடுறர எழுதி, பபநாருத்த�நான 
தறலப்பும் தருக.

 முனனுறர -  க்நாயறை வநாழவு  -  உடறபயிறசியின அவசியம்   -  உடறல 
வலிற�யநாக்குதல் - க்நாய் எதிர்ப்பு ெக்தி -  எளிய பயிறசிகள் -  ் றடப்பயிறசி -   புத்துணர்ச்சி 
-  இளற�த்கதநாறைம்  -    நீண்டஆயுள் - முடிவுறர.

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________
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 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________
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