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பள்ளிக் கல்வித்துறை – விழுப்புரம் மாவட்டம் 

மமல்லக்கற்கும் மாணவர்களுக்கான றகயேடு 

பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ் 

 

திரு.க.முனுசாமி, 

மாவட்ட முதன்றமக்கல்வி அலுவலர், 

விழுப்புரம் மாவட்டம். 
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மதிப்பிற்குாிே மாவட்ட முதன்றமக்கல்வி அலுவலாின் 

வாழ்த்துச் மசய்தி! 

அறனவருக்கும் வணக்கம். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 

இேங்கிவரும் அரசு / அரசு நிதியுதவி/ தனிோர்,  உேர்நிறல / 

யமல்நிறலப் பள்ளிகளில் பேிலும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் 

அறனவரும் அரசுப் மபாதுத்யதர்வில் மவற்ைிப்மபற்று, 

நிறைவான மதிப்மபண்கறளப் மபை என் இதேம் கனிந்த 

வாழ்த்துகள்! நாங்கள் மகாடுத்துள்ள மமல்லக்கற்கும் 

மாணவர்களுக்கான இக்றகயேட்டிறன முழுவதும் படித்தால், 

அரசுப் மபாதுத்யதர்வில் நூற்றுக்கு (100) எண்பது (80) 

மதிப்மபண்கள் வறரேிலும் மபைலாம். எனயவ 

இக்றகயேட்டிறன, முறைோகவும் முழுறமோகவும் 

புாிந்துமகாண்டும் படித்து, நிறைவான மதிப்மபண்கறளப் 

மபற்று, நம் மாவட்டத்தின் யதர்ச்சி விழுக்காட்டிறன உேர்த்தி, 

நம் மாவட்டத்திற்குப் மபருறம யசர்க்குமாறு 

யகட்டுக்மகாள்கியைன். 

நன்ைி! 
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மாணவர்களுக்கான கற்ைல் குைிப்பு 

 பகுதி - I –ல் 15 ஒருமதிப்மபண் வினாக்கள் உள்ளதால், நாமளான்றுக்கு 20 வினாக்கள் வீதம் 

மதாடர்ந்து 15 நாள்கள் பேிற்சி எடுத்தால்   

(வினாறவயும் விறடறேயும் புாிந்துமகாண்டு படிக்க) முழு மதிப்மபண்கறளயும் மபைலாம். 

 இவற்றுள் பாடல் வினாவிற்கு 4 மதிப்மபண்கள் உள்ளது. ஆதலால் பாடப்புத்தகத்தில் 

உள்ள மசய்யுள் பகுதிகளில், ஆசிாிேர் மபேர், நூற்மபேர், பிாித்து எழுதுக, 

இலக்கணக்குைிப்பு, மசாற்மபாருள், யமாறன, எதுறக முதலிேவற்றை படித்தால் முழு 

மதிப்மபண்கறளயும் மபைலாம். 

 பகுதி - II – பிாிவு - 1ல்  4 இரு மதிப்மபண் வினாக்கள் எழுத மவண்டும்.  

(இதில் மசய்யுள் குறுவினா, உறரநறட குறுவினா, திருக்குைள் மனப்பாடப்பகுதி, 

விறடக்யகற்ை வினா அறமத்தல்  ஆகிேன அடங்கும். 

 திருக்குைள் மனப்பாடப்பகுதி,  விறடக்யகற்ை வினா ஆகிேவற்றை நன்கு பேிற்சி 

எடுத்தல் யவண்டும். 

 பகுதி - II – பிாிவு - 2ல்  5 இரு மதிப்மபண் வினாக்கள் எழுத மவண்டும்.  

(இதில் இலக்கணம் மற்றும் மமாழிப்பேிற்சி ஆகிேன அடங்கும்.) 

 கறலச்மசால், அகராதிறேக்காண்க, பகுபதம், தனித்மதாடராக எழுதுக, மதாடர்கறள 

இறணத்து எழுதுக ஆகிேவற்றை நன்கு பேிற்சி எடுத்தல் யவண்டும். 

 பகுதி – III – பிாிவு – 1ல் 2 மூன்று மதிப்மபண் வினாக்கள் எழுத யவண்டும். 

(இதில் உறரநறட சிறுவினா மற்றும் உறரப்பத்தி வினாவிறட அடங்கும்) 

 உறரப்பத்தி வினாவிறடறேச் சாிோக எழுத பேிற்சி எடுத்தல் யவண்டும். 

 பகுதி – III – பிாிவு – 2ல் 2 மூன்று மதிப்மபண் வினாக்கள் எழுத யவண்டும். 

(இதில் மசய்யுள் மற்றும் மசய்யுள் மனப்பாடப்பகுதி அடங்கும்) 

 மனப்பாடப்பகுதிறே  நன்கு பேிற்சி எடுத்தல் யவண்டும். 

 பகுதி – III – பிாிவு – 3ல் 2 மூன்று மதிப்மபண் வினாக்கள் எழுத யவண்டும். 

(இதில் அலகிடுதல், அணி, பாவின் மபாதுவிலக்கணம், இலக்கண சிறுவினா ஆகிேன 

அடங்கும்) 

 அலகிடுதல், அணி, பாவின் மபாதுவிலக்கணம் ஆகிேவற்றை நன்கு பேிற்சி எடுத்தல் 

யவண்டும். 

 பகுதி – IV – பிாிவு – 1ல் 5 ஐந்து மதிப்மபண் வினாக்கள் எழுத யவண்டும். 

(இதில் மசய்யுள் மநடுவினா, படிவம், கடிதம், மமாழிமபேர்ப்பு , காட்சிறேக் கண்டு கவினுை 

எழுதுக முதலிேன அடங்கும்) 

 படிவம், கடிதம், மமாழிமபேர்ப்பு , காட்சிறேக் கண்டு கவினுை எழுதுக ஆகிேவற்றை 

நன்கு பேிற்சி எடுத்தல் யவண்டும். 

 பகுதி - V -  3 எட்டு மதிப்மபண் வினாக்கள் எழுத யவண்டும். 

(இதில் உறரநறட மநடுவினா, துறணப்பாடம், கட்டுறர ஆகிேன அடங்கும்) 

 துறணப்பாடம், கட்டுறர ஆகிேவற்றை நன்கு பேிற்சி எடுத்தல் யவண்டும். 
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                            மபாருளடக்கம் 

பகுதி பிாிவு மபாதுத்யதர்வு 

வினா எண்கள் 

தறலப்பு மதிப்மப

ண்கள் 

றகயேட்டி

ல் வினா 

எண் 

றகயேட்டில் 

பக்க எண் 

 

I 

 

 

1 

1-11 உாிே விறட,  11 1-223 5-22 

12-15 பாடல் வினாவிறட 4  

      1-10 

 

      22-26 

II 1 16-21 திருக்குைள் மனப்பாடம் 2 1-10 27 

விறடக்யகற்ை வினா 2 1-12 27,28 

மசய்யுள், உறரநறட - 

குறுவினாக்கள் 

4  

      1-48 

 

29-33 

2 22-28 இலக்கணம் குறுவினா, 

மமாழிப்பேிற்சி 

6      

      1-56 

 

33-43 

கறலச்மசால், அகராதி 

காண்க 

2  43,44 

பகுபதம் 2  44,45 

III 1 29-31 உறரப்பத்தி வனாவிறட 3 1-8 45-48 

உறரநறட சிறுவினா 3 1-7 48-51 

2 32-34 மனப்பாடம் 3  51-53 

மசய்யுள் சிறுவினா 3 1-14 53-56 

3 35-37 அணி  

 

6 

1-9 57-59 

இலக்கணம் சிறுவினா 1-14 59-63 

அலகிடுதல்  63-65 

பாவின் மபாதுவிலக்கணம்  65,66 

IV  38-42 மமாழிமபேர்ப்பு 5 1-12 66-69 

கடிதம் 5 1-9 69-74 

காட்சிறேக் கவினுை எழுத்து 5 1-11 74-78 

மமாழிப்பேிற்சி 5   

படிவம் 5 1-4 79-81 

V  43-45 உறரநறட மநடுவினா, 

துறணப்பாடம் 

 

     16 

 

      1-15 

                   

81-91 

பா நேம்   91-93 

கட்டுறர 8 1-5 93-97 
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பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ் – மமல்லக் கற்யபாருக்கான கற்ைல் குைிப்யபடு 

சாிோன விறடறேத் யதர்ந்மதடுத்து எழுதுக.  (வினாக்கள் 1-11) 

1. சாகும் பபாதும் தமிழ் படித்துச் சாகபேண்டும் – என்றன்  சாம்பலும் தமிழ்மணந்து  

பேகபேண்டும்  என்று பாடியேர் ----------- ஆோர். 

 அ) பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்   ஆ) க.சச்சிதானந்தன்  

இ) பாேதியார்      ஈ) நப்பூதனார் 

2. பபருஞ்சித்திேனார் அேர்களின் இயற்பபயர் என்ன?  

 அ) துரேமாணிக்கம்      ஆ) கனகசரப 

இ) சுப்ரபயா     ஈ) சுப்பிேமணி  

3. பின்ேருேனேற்றுள் எது பபருஞ்சித்திேனார்  அேர்களின் பரைப்பு அல்ல ? 

 அ) உலகியல் நூறு       ஆ) பாேியக்பகாத்து   

இ) மாங்கனி     ஈ) மகபுகுேஞ்சி 

4. பின்ேருேனேற்றுள் எது பபருஞ்சித்திேனார்  அேர்களின் பரைப்பு அல்ல ? 

 அ) நூறாசிாியம்        ஆ) கனிச்சாறு  

இ) எண்சுரே எண்பது    ஈ) குறுஞ்சிதிட்டு 

5. பதன்பமாழி, தமிழ்சிட்டு இதழ்களின் ோயிலாகத் தமிழுணர்ரே ஊட்டியேர் யார்? 

 அ) பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்   ஆ) க.சச்சிதானந்தன்  

இ) பாேதியார்       ஈ) நப்பூதனார் 

6.  நாடும் பமாழியும் நமது இரு கண்கள் என்று கூறியேர் யார்? 

 அ) பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்   ஆ) க.சச்சிதானந்தன்  

இ) பாேதியார்       ஈ) நப்பூதனார் 

7.  தட்டு என்பதற்கு இரணயானத் தமிழ்ச்பசால் ----------- ஆகும். 

 அ) தட்ரை   ஆ) கழி     இ) அடி  ஈ) கரழ  

8. திோேிை பமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூரல எழுதியேர் ---------. 

 அ) பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்   ஆ) ஜி.யூ. பபாப் 

இ) கால்டுபேல்       ஈ) வீேமாமுனிேர் 

9. திோேிை பமாழிகளின் அகோதிகரள ஆோயும்பபாது,  --------- ோிரச, தமிழ்  

    அல்லாத பிற பமாழிகளில் இல்ரல. 

 அ) ஒரு பபாருள் பல பசால்     ஆ) பலபபாருள் ஒரு பசால்  

இ) ஒன்பறாழிப் பபாதுச்பசால்      ஈ) ஓபேழுத்து ஒருபமாழி 

10. பசால்லாோய்ச்சியில் பாோணரும்  ேியந்த பபருமகனார் யார்? 

 அ) பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்   ஆ) தமிழ்த்திரு இோ. இளங்குமரனார்  

இ) க. அப்பாத்துரேயார்    ஈ) தமிழழகனார் 

11. பமாழிஞாயிறு என்றரழக்கப்படுபேர் யார்? 

  அ) பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்      ஆ) பதேபநயப் பாோணர். 

  இ) க. அப்பாத்துரேயார்         ஈ) தமிழழகனார் 

12. பமத்த அணிகலன்களாக தமிழழகனார் குறிப்பிடும் நூல் ------------ ஆகும். 

 அ) ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள்    ஆ) ஐம்பபருங்காப்பியங்கள் 

இ) சங்க இலக்கியம்     ஈ) பக்தி இலக்கியம் 

13. தமிழழகனாாின் சிறப்புப்பபயர் ----------- ஆகும். 
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 அ) கேிமணி     ஆ) பமாழிஞாயிறு 

இ) சந்தக்கேிமணி      ஈ) பாேலபேறு 

14. சண்முக சுந்தேம் என்பது யாருரைய இயற்பபயர்? 

 அ) பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்      ஆ) பதேபநயப் பாோணார். 

இ) க. அப்பாத்துரேயார்         ஈ) தமிழழகனார் 

   15. சார்பபழுத்துகள் --------------- ேரகப்படும் 

 அ) 2      ஆ) 10  இ) 12   ஈ) 18  

16. உயிேளபபரை ------------- ேரகப்படும். 

  அ) 2    ஆ) 3    இ) 5    ஈ) 5 

17. சூடு – இச்பசால் ------------ பதாழிற்பபயர் ஆகும். 

   அ) பதாழிற்பபயர்                        ஆ) முதனிரலத் பதாழிற்பபயர் 

  இ) எதிர்மரறத் பதாழிற்பபயர்   ஈ) முதனிரலத் திாிந்த பதாழிற்பபயர் 

18. இேற்றுள் முத்னிரலத் பதாழிற்பபயரேத் பதாிவு பசய்க. 

   அ) பகடுதல்      ஆ) பகடு  இ) பகடு  ஈ) பசல்லாரம 

19. பசய்யுளில் ஓரச குரறயாதேிைத்தும் இனிரமயான ஓரசக்காக ேரும்             

      அளபபரை --------------- அளபபரை ஆகும். 

   அ) இன்னிரச                       ஆ) பசால்லிரச 

  இ) இரசநிரற      ஈ) ஒற்றளபபரை 

20. அளபபரை என்பதற்கு ------------ என்பது பபாருள். 

   அ) குறுகி ஒலித்தல்                ஆ) நீண்டு ஒலித்தல் 

  இ) திாிதல்     ஈ) ஓரச மாறுபைாது ஒலித்தல் 

21. பமாழி -------------- ேரகப்படும். 

 அ) 2                   ஆ) 3   இ) 4    ஈ) 5 

22. ஒற்றளபபரையாக ேரும் எழுத்துகளின் எண்ணிக்ரக -------------. 

 அ) 8                    ஆ) 9   இ) 10  ஈ) 11 

23. ’பமத்த ேணிகலன்’ என்னும் பதாைாில் தமிழழகனார் குறிப்பிடுேது----- 

 அ) ேணிக கப்பல்களும் ஐம்பபரும் காப்பியங்களும்                      

ஆ) பபரும் ேணிகமும் பபரும் கலன்களும்  

இ) ஐம்பபரும் காப்பியங்களும் அணிகலன்களும் 

ஈ) ேணிக கப்பல்களும் அணிகலன்களும் 

24. ’காய்ந்த இரலயும் காய்ந்த பதாரகயும்’ நிலத்துக்கு நல்ல உேங்கள். –  

       இத்பதாைாில் அடிக்பகாடிட்ை பகுதி குறிப்பிடுேது--------- 

   அ) இரலயும் சருகும்          ஆ)பதாரகயும் சண்டும் 

  இ) தாளும் ஓரலயும்     ஈ) சருகும் சண்டும் 

25. எந்தமிழ்நா என்பரதப் பிாித்தால் இவ்ோறு ேரும்.------ 

   அ) எந்+தமிழ்+நா                 ஆ) எந்த+தமிழ்+நா   

  இ) எம்+தமிழ்+நா     ஈ) எந்தம்+தமிழ்+நா   

26. ’பகட்ைாேர் மகிழப் பாடிய பாைல் இது’ – இத்பதாைர் இைம்பபற்றுள்ள  

       பதாழிற்பபயரும் ேிரனயாலரணயும் பபயரும் முரறபய---------------- 
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அ) பாடிய; பகட்ைேர்         ஆ) பாைல்; பாடிய 

 இ) பகட்ைேர் ; பாடிய  ஈ) பாைல் ; பகட்ைேர் 

27. பேர்க்கைரல, மிளகாய் ேிரத, மாங்பகாட்ரை ஆகியேற்ரறக் குறிக்கும்  

       பயிர்ேரக ---------. 

   அ) குரல ேரக     ஆ)மணி ேரக     இ) பகாழுந்து ேரக     ஈ) இரல ேரக 

28. ’ோயு ேழக்கம் அறிந்து பசறிந்தைங்கில்  ஆயுள் பபருக்கம் உண்ைாம்’ – இப்பாைல்  

       அடிகளுக்கு உாியேர் 

   அ) இளங்பகாேடிகள்        ஆ) கம்பர் 

  இ) ஓளரேயார்    ஈ) திருமூலர் 

29. திருமூலர் இயற்றிய  நூல் ------------- 

   அ) திருமந்திேம்                  ஆ) திருோசகம் 

  இ) திருப்பாரே    ஈ) சிலப்பதிக்காேம் 

30.மூச்சிப்பயிற்சிபய உைரலப் பாதுகாத்து ோழ்நாரள நீட்டிக்கும் என்று கூறியேர் - 

 அ) இளங்பகாேடிகள்          ஆ) கம்பர் 

இ) ஓளரேயார்     ஈ) திருமூலர் 

31. கிழக்கிலிருந்து வீசும் காற்று ------------ 

 அ) பகாண்ைல்              ஆ) ோரை  இ) பதன்றல்   ஈ) பகாரை 

32. பமற்கிலிருந்து வீசும் காற்று ------------ 

 அ) பகாண்ைல்          ஆ) ோரை      இ) பதன்றல்          ஈ) பகாரை 

33. ேைக்கிலிருந்து  வீசும் காற்று ------------ 

 அ) பகாண்ைல்           ஆ) ோரை      இ) பதன்றல்          ஈ) பகாரை 

34. பதற்கிலிருந்து வீசும் காற்று ------------ 

அ) பகாண்ைல்           ஆ) ோரை         இ) பதன்றல்          ஈ) பகாரை 

35. ’ேண்பைாடு புக்க மணோய்த் பதன்றல்’ – இப்பாைல் அடி இைம்பபற்றுள்ள நூல் - 

 அ)  புறநானூறு                  ஆ) பதன்றல் ேிடு தூது 

இ) சிலப்பதிகாேம்   ஈ) நற்றிரண 

36. ’நந்தமிழும் தண்பபாருரந நன்னதியும் பசர் பபாருப்பில்  பசந்தமிழின் பின்னுதித்த  

       பதன்றபல’ - இப்பாைல் அடி இைம்பபற்றுள்ள நூல் --- 

 அ)  புறநானூறு                  ஆ) பதன்றல் ேிடு தூது 

இ) சிலப்பதிகாேம்   ஈ) நற்றிரண 

37. ’ேளி மிகின் ேலி இல்ரல’ என்று கூறியேர்------- 

 இப்பாைல் அடி இைம்பபற்றுள்ள நூல் --- 

 அ) இளங்பகாேடிகள்          ஆ) கம்பர் 

இ) ஓளரேயார்     ஈ) ஐயூர் முைேனார் 

38. . ’ேளி மிகின் ேலி இல்ரல’ இப்பாைல் அடி இைம்பபற்றுள்ள நூல் --- 

   அ) புறநானூறு                  ஆ) பதன்றல் ேிடு தூது 

  இ) சிலப்பதிகாேம்   ஈ) நற்றிரண 

39.   ஜூன் முதல் பசப்ைம்பர் ேரேயிலான காலம் ------- 
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 அ) ேைகிழக்கு பருேக்காலம்            ஆ) பதன்கிழக்கு பருேக்காலம்          

  இ) ேைபமற்கு பருேக்காலம்               ஈ) பதன்பமற்கு பருேக்காலம்                  

 

40. அக்பைாபர் முதல் டிசம்பர் ேரேயிலான காலம் ------- 

அ) ேைகிழக்கு பருேக்காலம்            ஆ) பதன்கிழக்கு பருேக்காலம்                        

இ) ேைபமற்கு பருேக்காலம்               ஈ) பதன்பமற்கு பருேக்காலம்    

41.  ஒரு மனிதன் ஒரு மணித்துளிக்கு பேளியிடும் கார்பன் ரை ஆக்ரசடின் அளவு--- 

       அ)  10 முதல் 18 ேரே         ஆ) 11 முதல் 16 ேரே                

இ) 12 முதல் 18 ேரே            ஈ) 11 முதல் 18 ேரே 

42.  உலக காற்று நாள் --------           

   அ) ஜூன் 15       ஆ) ஜூன் 12          இ) ஜுரல 15         ஈ) ஜுரல 12 

43.  ’நீடு துயில் நீக்கப் பாடி ேந்த நிலா’ யார்? 

 அ) இளங்பகாேடிகள்          ஆ) கம்பர் 

இ) பாேதியார்    ஈ) ஐயூர் முைேனார் 

44. சிந்துக்குத் தந்ரத யார்? 

 அ) இளங்பகாேடிகள்           ஆ) கம்பர் 

இ) ஓளரேயார்     ஈ) பாேதியார் 

45. பாட்டுக்பகாரு புலேன் யார்? 

 அ) இளங்பகாேடிகள்      ஆ) கம்பர் இ) ஓளரேயார்         ஈ) பாேதியார் 

46. புதிய ஆத்திசூடிரய இயற்றியேர் யார்? 

 அ) நக்கீேர்        ஆ) கம்பர்    இ) ஓளரேயார்    ஈ) பாேதியார் 

47. முல்ரலப்பாட்ரை இயற்றியேர் யார்? 

 அ) இளங்பகாேடிகள்      ஆ) நப்பூதனார்      இ) ஓளரேயார்    ஈ) பாேதியார் 

48. பத்துப்பாட்டில் குரறந்த அடிகரள உரைய நூல் ------------- 

 அ) முல்ரலப்பாட்டு              ஆ) மதுரேக்காஞ்சி 

இ) பநடுநல்ோரை   ஈ) திருமுருகாற்றுப்பரை 

49. முல்ரலப்பாட்டு ------------- அடிகரளக் பகாண்ைது 

 அ) 103                ஆ) 105  இ) 150  ஈ) 400 

50. காலம் காட்டும் இரைநிரலகள் பதாக்கி நிற்கும் பபயபேச்சம் --------------. 

 அ) பேற்றுரமத்பதாரக             ஆ) ேிரனத்பதாரக 

இ) உம்ரமத்பதாரக   ஈ) பண்புத்பதாரக 

51. காலங்கேந்த பபயபேச்சம் ---------- 

 அ) பேற்றுரமத்பதாரக             ஆ) ேிரனத்பதாரக 

இ) உம்ரமத்பதாரக   ஈ) பண்புத்பதாரக 

52. ”உனக்குப் பாட்டுகள் பாடுகிபறாம்  

       உனக்குப் புகழ்ச்சிகள் கூறுகிபறாம்” – பாேதியின் இவ்ேடிகளில் இைம்பபற்றுள்ள  

       நயங்கள் யாரே? 

 அ)  உருேகம், எதுரக             ஆ) பமாரன, எதுரக            
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இ) முேண், இரயபு              ஈ) உேரம, எதுரக 

53. பசய்தி 1 – ஒவ்போரு ஆண்டும் ஜூன் 15ஐ உலகக்காற்று நாளாகக் பகாண்ைாடி          

ேருகிபறாம். 

      பசய்தி 2 – காற்றாரல மின் உற்பத்தியில் இந்தியாேில் தமிழகம் இேண்ைாம்  

                        இைத்தில் உள்ளது எனக்கு பபருரமபய.       

      பசய்தி 3 – காற்றின் ஆற்றரலக் பகாண்டு கைல்கைந்து ோணிகம் பசய்து அதில்  

                       பேற்றி கண்ைேர்கள் தமிழர்கள். 

 அ) பசய்தி 1 மட்டும் சாி  ஆ) பசய்தி 1,2 ஆகியன சாி 

இ) பசய்தி 3 மட்டும் சாி  ஈ) பசய்தி 1,3 ஆகியன சாி 

54. ”பாடு இமிழ் பனிக்கைல் பருகி” என்னும் முல்ரலப்பாட்டு உணர்த்தும் அறிேியல்  

        பசய்தி -------. 

     அ) கைல் நீர் ஆேியாகி பமகமாதல்  ஆ) கைல் நீர் குளிர்ச்சியரைதல் 

 இ) கைல் நீர் ஒலித்தல்    ஈ) கைல் நீர் பகாந்தளித்தல் 

55. ’பபாிய மீரச’ சிாித்தார் – ேண்ணச்பசால்லுக்கான பதாரகயின் ேரக------ 

  அ)  பேற்றுரமத்பதாரக            ஆ) அன்பமாழித்பதாரக 

 இ) உம்ரமத்பதாரக   ஈ) பண்புத்பதாரக 

56. ’பதால்பலார் சிறப்பின் ேிருந்பததிர் பகாைலும் இழந்த என்ரன’ - இப்பாைல் அடி  

      இைம்பபற்றுள்ள நூல் --- 

  அ)  புறநானூறு                   ஆ) பதன்றல் ேிடு தூது 

 இ) சிலப்பதிகாேம்    ஈ) நற்றிரண 

57. ’அல்லில் ஆயினும் ேிருந்து ோின் உேக்கும்’ - இப்பாைல் அடி இைம்பபற்றுள்ள  

நூல் --- 

 அ)  புறநானூறு                   ஆ) பதன்றல் ேிடு தூது 

இ) சிலப்பதிகாேம்    ஈ) நற்றிரண 

58. ’பலர்புகு ோயில் அரைப்பக் கைவுநர் ேருவீர் உளீபோ’ - இப்பாைல் அடி  

       இைம்பபற்றுள்ள நூல் --- 

  அ)  புறநானூறு                   ஆ) குறுந்பதாரக 

இ) சிலப்பதிகாேம்    ஈ) நற்றிரண 

59. ’மருந்பத ஆயினும் ேிருந்பதாடு உண்’ - இப்பாைல் அடி இைம்பபற்றுள்ள நூல் --- 

 அ)  பகான்ரற பேந்தன்               ஆ) குறுந்பதாரக 

இ) சிலப்பதிகாேம்     ஈ) நற்றிரண 

60. காசிக்காண்ைம் – இந்நூரல எழுதியேர்? 

 அ)  இளங்பகாேடிகள்                  ஆ) நப்பூதனார் 

இ) அதிவீே ோமப்பாண்டியன்  ஈ) பாேதியார் 

61. பேற்றிபேற்ரக என்று அரழக்கப்படும் நூல் -------------- 

 அ)  புறநானூறு                   ஆ) குறுந்பதாரக 

இ) நறுந்பதாரக    ஈ) நற்றிரண 

62. சீேலமாறன் என்று அரழக்கப்படுபேர்-------------- 



 

Page10 

  

அ)  இளங்பகாேடிகள்                  ஆ) நப்பூதனார் 

இ) அதிவீே ோமப்பாண்டியன்  ஈ) பாேதியார் 

63. மரலபடுகைாம் – இந்நூரல எழுதியேர்? 

 அ)  பபருங்பகளசிகனார்                ஆ) நப்பூதனார் 

இ) அதிவீே ோமப்பாண்டியன்   ஈ) பாேதியார் 

64. மரலபடுகைாம் – இந்நூலின் பேறுபபயர்------------ 

 அ)  முல்ரலப்பாட்டு                 ஆ) மதுரேக்காஞ்சி 

இ) பநடுநல்ோரை   ஈ) கூத்தோற்றுப்பரை 
65. பின் வருவனவற்றுள் முறைோனத் மதாடர் எது? 

அ) தமிழர் பண்பாட்டில் தனித்த வாறழ இறலக்கு இடமுண்டு. 

ஆ) தமிழர் வாறழ இறலக்குப் பண்பாட்டில் தனித்த இடமுண்டு. 

இ) தமிழர் வாறழ பண்பாட்டில் தனித்த இறலக்கு இடமுண்டு. 

ஈ) தமிழர் பண்பாட்டில்  வாறழ இறலக்குத் தனித்த இடமுண்டு.  

66. ‘சிலம்பு அறடந்திருந்த பாக்கம் எய்தி’ என்னும் அடிேில் பாக்கம் என்பது ------ 

 அ) புத்தூர்   ஆ) மூதூர்  இ) யபரூர்   ஈ) சிற்றூர் 

67. அைிஞருக்கு நூல் , அைிஞரது நூல் ஆகிே மசாற்மைாடர்களில் மபாருறள  

       யவறுபடுத்தக் காரணமாக அறமவது ---------- 

 அ) யவற்றுறம உருபு   ஆ) எழுவாய்   இ) உவம உருபு  ஈ) உாிச்மசால் 

68.  காசிக்காண்டம் என்பது ----------- 

 அ) காசி நகரத்தின் வரலாற்றைப் பாடும் நூல்   

ஆ) காசி நகரத்றதக் குைிக்கும் மறுமபேர்    

இ) காசி நகரத்தின் மபருறமறேக் குைிக்கும் நூல்   

ஈ) காசி நகரத்திற்கு வழிப்படுத்தும் நூல்  

69. ’ விருந்தினறரப் யபணுவதற்குப் மபாருள் யதறவப்பட்டதால், தன் கருங்யகாட்டுச்  

        சீைிோறழப் பறணேம் றவத்து விருந்தளித்தான்’ என்கிைது புைநானூறு .  

        இச்மசய்தி உணர்த்தும் விருந்து யபாற்ைிே நிறல--------- 

    அ) நிலத்திற்யகற்ை விருந்து  ஆ) இன்றமேிலும் விருந்து 

    இ) அல்லிலும் விருந்து   ஈ) உற்ைாாின் விருந்து. 

70. 'உனதருயள பார்ப்பன் அடியேயன ' - ோாிடம் ோர் கூைிேது? 

அ) குலயசகராழ்வாாிடம் இறைவன்  ஆ) இறைவனிடம் குலயசகராழ்வார் 

இ) மருத்துவாிடம் யநாோளி    ஈ)யநா ோளிேிடம் மருத்துவர் 

71.  தறலப்புக்கும் குைிப்புக்கும் மபாருத்தமான விறடறேத் யதர்ந்மதடுக்க. 

தறலப்பு  :  மசேற்றக நுண்ணைிவு 

குைிப்புகள்  :  கண்காணிப்புக் கருவி, அறசவு நிகழும் பக்கம் தன்  

                            பார்றவறேத்  திருப்புகிைது. திைன்யபசிேில் உள்ள வறரபடம்  

                            யபாக்குவரத்திற்குச் சுருக்கமான வழிறேக் காட்டுகிைது. 
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அ) தறலப்புக்குப் மபாருத்தமான குைிப்புகள் இடம் மபற்றுள்ளன. 

ஆ) குைிப்புகளுக்குத் மதாடர்பில்லாத தறலப்புமகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இ) தறலப்புக்குத் மதாடர்பில்லாத குைிப்புகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஈ) குைிப் புகளுக்குப் மபாருத்தமில்லாத தறலப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

72. பாிபாடல் அடிேில் 'விசும்பும் இறச யும்' என் னும் மதாடர் எதறன க் குைிக்கிைது? 

அ) வானத்றதயும் பாட்றடயும்  ஆ) வானத்றதயும் புகறழயும் 

இ) வானத்றதயும் பூமிறேயும்  ஈ) வானத்றதயும் யபமராலிறேயும் 

73. குலயசகர ஆழ்வார் 'வித்துவக் யகாட்டம்மா’ என் று ஆண் மதய்வத்றத அறழத்துப்  

      பாடுகிைார்.  பூறனோர் பால்யசாற்றைக் கண்டதும் வருகிைார்.   இத்மதாடர்களில்  

      இடம்மபற்றுள்ள வழுவறமதி முறையே – 

அ) மரபு வழுவறமதி, திறண வழுவறமதி 

ஆ) இட வழுவறமதி, மர பு வழுவறமதி 

இ) பால் வழுவறமதி, திறண வழுவறமதி  

ஈ) கால வழுவறமதி, இட வழுவறமதி 

74. பாரத ஸ்யடட் வங்கிேின் உறரோடு மமன்மபாருள் எது? 

அ) துலா   ஆ)சீலா   இ) குலா   ஈ) இலா 

75. இேல்பான மமாழிநறடறே உருவாக்குதல் என்னும் மமன்மபாருள் 

அ) வாட்சன்  ஆ) மபப்பர்   இ) யவர்டுஸ்மித்      ஈ) இலா 

76. ‘மீளாத்துேர்’ இத்மதாடாில் உள்ள இலக்கணக் குைிப்றப எழுதுக. 

அ) எதிர்மறைப் மபேமரச்சம்   ஆ) நான்காம் யவற்றுறமத் மதாறக 

இ) ஈறுமகட்ட எதிர்மறைப் மபேமரச்சம் ஈ) பண்புத்மதாறக 

77. “ஒரு மமாழிேில் உணர்த்தப்பட்டறத யவமைாரு மமாழிேில் மவளிேிடுவது  

       மமாழிமபேர்ப்பு” என்று மசான்னவர்….. 

அ) பாரதி ஆ) மணறவ முஸ்தபா இ) கவிமணி  ஈ) ம.யபா.சி 

78. மமாழிமபேர்த்தல் என்னும் மதாடறர முதன்முதலில் குைிப்பிட்டவர்? 

அ) மதால்காப்பிேர்  ஆ) தண்டி  இ) நன்னூலார் ஈ) மணறவ முஸ்தபா 

79. “சதம்” என்பதன் மபாருள். 

அ) பத்து  ஆ) நூறு  இ) ஆேிரம்  ஈ) பத்தாேிரம் 

80.  “சிைியோர் குற்ைம் மபாறுப்பது மபருறம” என்று ோர் ோாிடம் கூைினான்? 

அ) கபிலாிடம் குயசலப் பாண்டிேன் 

ஆ) இறடக்காடனாாிடம் குயசல பாண்டிேன்  

இ) இறைவனிடம் குயசல பாண்டிேன் 

ஈ)  குயசல பாண்டிேனிடம் இறடகாடனார் 

81. “விலங்மகாடு மக்கள் அறனேர் இலங்குநூல் 

        கற்ைாயராடு ஏறன ேவர்”            – இப்பாடலில் பேின்று வரும் மபாருள்யகாள். 

அ. ஆற்றுநீர் மபாருள்யகாள்   ஆ) யநர் நிரல்நிறைப் மபாருள்யகாள் 



 

Page12 

 

இ) மகாண்டுகூட்டு மபாருள்யகாள்  ஈ) எதிர் நிரல்நிறைப் மபாருள்யகாள் 

82. ‘மாபாரதம் தமிழ்ப்படுத்தும் மதுராபுாிச் சங்கம் றவத்தும்’ என்னும் சின்னமனூர்ச்  

       மசப்யபட்டுக் குைிப்பு உணர்த்தும் மசய்தி. 

அ) சங்க காலத்தில் மமாழிமபேர்ப்பு இருந்தது 

ஆ) காப்பிேக் காலத்தில் மமாழிமபேர்ப்பு இருந்தது 

இ) பக்தி இலக்கிேக் காலத்தில் மமாழிமபேர்ப்பு இருந்தது 

ஈ) சங்கம் மருவிே காலத்தில் மமாழிமபேர்ப்பு இருந்தது 

83. அருந்துறண என்பறதப் பிாித்தால் …………….. 

அ) அருறம + துறண  ஆ) அரு + துறண  

இ) அருந்து + உறண  ஈ) அருறம + உறண 

84. “இங்கு நகரப் யபருந்து நிற்குமா? என்று வழிப்யபாக்கர் யகட்டது ……. வினா.    

      “அயதா, அங்யக நிற்கும்” என்று மற்மைாருவர் கூைிேது …… விறட. 

அ) ஐேவினா, வினா எதிர்வினாதல் ஆ) அைிவினா, மறைவிறட 

இ) அைிோ வினா, சுட்டு விறட ஈ) மகாளல் வினா, இனமமாழி விறட 

85. “ அருறளப் மபருக்கி அைிறவத் திருத்தி, மருறள அகற்ைி மதிக்கும் மதருறள” –  

        என்று இவ்வடிகளில் குைிப்பிடப்படுவது எது? 

அ) தமிழ்  ஆ) அைிவிேல்  இ) கல்வி  ஈ) இலக்கிேம் 

86. இறடக்காடனாாின் பாடறல இகழ்ந்தவர் …. இறடக்காடனாாிடம் அன்பு  

      றவத்தவர் …….  

அ) அறமச்சர், மன்னன்  ஆ) அறமச்சர், இறைவன்  

இ) இறைவன், மன்னன்  ஈ) மன்னன், இறைவன் 

87. சமூகப் பண்பாட்டுத் தளத்தின் கருத்துக் கருவூலமாக ேிளங்குேது ----------------.  

  அ) கேகாட்ைம்     ஆ) நிகழ்கரல 

இ) ஒயிலாட்ைம்    ஈ)மயிலாட்ைம் 

88. மேபார்ந்த  கரல------------. 

அ) காேடியாட்ைம்   ஆ) பதேோட்ைம் 

இ)  ஒயிலாட்ைம்    ஈ)  கேகாட்ைம் 

89. " நீேற ேறியாக் கேகத்து "   என்ற பாைலடி இைம்பபறும் நூல்-------------. 

     அ)  அகநானூறு   ஆ) புறநானூறு      இ)  பாிபாைல்         ஈ)  நற்றிரண 

90. பதேோட்ைத்திற்குாிய இரசக்கருேி---------------. 

அ)  பதேதுந்துபி   ஆ) ரநயாண்டி  இ)   நாதசுேம்  ஈ)  பரற 

91. பபாய்க்கால் குதிரே ஆட்ைம் பகேளாேில்----- என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

அ)  குதிரேக்களி   ஆ) புேேி ஆட்ைம்    இ) கச்சி பகாடி    ஈ)  கும்பாட்ைம் 

92. "நாைகக்கரலரய  மீட்பைடுப்பபத  தமது குறிக்பகாள் " என்றேர்------------. 

அ) ம. பபா. சி      ஆ)  ந .முத்துசாமி      இ)  திரு.ேி. க    ஈ)  உமா மபகஸ்ோி   

93. 'இோச பசாழன்  பதரு ' ---------------  உள்ளது. 
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அ) சிங்கப்பூாில்  ஆ) பகாலாலம்பூாில்     இ) மதுரேயில்      ஈ) இலங்ரகயில்   

94.  'கற்பாரே ' கேிரதத்  பதாகுப்பின் ஆசிாியர்   

அ) உமா மபகஸ்ோி      ஆ)  ம.பபா.சிேஞானம்   

இ)  ந.முத்துசாமி     ஈ)  குமேகுருபேர் 

95.  பதால்காப்பியம் குறிப்பிடும் இரசக்கருேி---------------------  

 அ)  ஜால்ோ ஆ) பரற    இ)  உறுமி   ஈ)  தேில் 

96.  சூழி என்பது------------------    

அ) தரலயில் அணிேது   ஆ) பநற்றியில் அணிேது  

இ)  காலில் அணிேது            ஈ) இரையில் அணிேது 

97.  சிற்றிலக்கிய எண்ணிக்ரக   

அ) 86   ஆ) 51   இ)  96   ஈ) 91 

98.  பசங்கீரேப் பருேம்------------------- முதல்-------------- ேரே     

அ) 3 மாதம் 4 மாதம் ேரே         ஆ)  5 மாதம் 6 மாதம் ேரே   

இ)   7 மாதம் 8 மாதம் ேரே        ஈ) 1 மாதம் 2 மாதம் ேரே   

99.  பிள்ரளத்தமிழ் ேரக------------------ 

    அ) 10        ஆ) 7          இ) 2          ஈ) 3 

100. "ரபம்பபான்சும்பிய பதாந்தி பயாடுஞ்   சிறு பண்டி சாிந்தாை"  இவ்ேடியில்  

         பண்டி  என்பதன் பபாருள்------------------- 

அ) தரல     ஆ) கால்      இ) ேயிறு      ஈ) கண் 

101. கம்போமாயணம் ------------------காண்ைம் உரையது. 

  அ) 7         ஆ)  6          இ) 5           ஈ)  8  

102. மலர்கள் தரேயில் நழுவும் எப்பபாது ?  

அ)   அள்ளி முகர்ந்தால்            ஆ)   தளேப் பிரணத்தால்     

இ)  இறுக்கி முடிச்சிட்ைால்        ஈ)  காம்பு  முறிந்தால்   

103. பகாசல நாட்டில்  பகாரை இல்லாத காேணம் என்ன ? 

அ)  நல்ல உள்ளம் உரையேர்கள் இல்லாததால்   

ஆ) ஊாில் ேிரளச்சல் இல்லாததால் 

இ) அேசன் பகாடுங்பகால் ஆட்சிப்புாிேதால்   

ஈ)   அங்கு ேறுரம இல்லாததால் 

104. -------------------உரைய மனபம  மலரேத்  பதாடுக்கும். 

அ)  நுண்ரம   ஆ) திண்ரம   இ)  ேன்ரம  ஈ)கைரம    

105. குளிர்காலத்ரதப் பபாழுதாக பகாண்ை நிலங்கள்  

      அ) முல்ரல , குறிஞ்சி ,  மருதம் நிலங்கள்  

     ஆ) குறிஞ்சி  , பாரல , பநய்தல் நிலங்கள் 

     இ) குறிஞ்சி , மருதம் , பநய்தல் நிலங்கள்   

      ஈ) மருதம் , பநய்தல் , பாரல நிலங்கள். 
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106. ஒயிலாட்ைத்தில் இருோிரசயில் நின்று ஆடுகின்றனர். இத்பதாைாின்                         

        பசயப்பாட்டு ேிரனத்பதாைர் எது ? 

       அ) ஒயிலாட்ைத்தில் இருோிரசயில் நின்று ஆடுேர்  

     ஆ) ஒயிலாட்ைத்தில் இருோிரசயில் நின்று ஆைப்படுகிறது  

      இ) ஒயிலாட்ைம் இருோிரசயில் நின்று ஆைப்படுகிறது 

   ஈ)  ஒயிலாட்ைம் இருோிரசயில் நின்று ஆைப்படுகின்றனர். 

107. கேகாட்ைத்ரத கும்பாட்ைம் என்றும்  குைக்கூத்து  என்றும் கூறுேர்.  

        இத்பதாைருக்கான ேிரன எது ? 

அ) கேகாட்ைம் என்றால் என்ன ? 

ஆ) கேகாட்ைம் எக்காலங்களில் நரைபபறும்? 

இ) கேகாட்ைத்தின் பேறு பேறு ேடிேங்கள் யாரே ? 

ஈ) கேகாட்ைத்தின் பேறு பபயர்கள் யாரே ? 

108. கேிரதயில் ---------------------ஐ கருப்பபாருள் பின்னணியில் அரமத்து பாடுேது  

        நம் மேபு.  

அ) இரறச்சி  ஆ)  உாிப்பபாருள்    இ) உள்ளுரற   ஈ) முதற்பபாருள் 

109. ஒரு நாளின் ஆறு கூறுகள்------------------- 

அ) சிறுபபாழுது                  ஆ) பபறும் பபாழுது   

இ) நிலமும் பபாழுதும்    ஈ)  அ, இ மட்டும் 

 110. ஐப்பசி , கார்த்திரக என்பது---------------  காலம்  

அ) குளிர்காலம்    ஆ) இளபேனில்     இ) முதுபேனில்      ஈ) கார்காலம் 

111. முல்ரல நில பரற ------------ 

அ) மீன்பகாட்பரற   ஆ)ஏறுபகாட்பரற   இ) பதாண்ைகம்    ஈ)  துடி   

 

112. மாலேன் குன்றம் பபானாபலன்ன ? பேலேன் குன்றமாேது எங்களுக்கு  

        பேண்டும்.  மாலேன் குன்றமும் பேலேன் குன்றமும் குறிப்பரே முரறபய  

அ) திருப்பதியும் திருத்தணியும்   ஆ) திருத்தணியும் திருப்பதியும்  

இ) திருப்பதியும் திருச்பசந்தூரும்   ஈ) திருப்பேங்குன்றமும்   பழனியும்    

113. சுபதசி கப்பல் நிறுேனத்திரன பதாைங்கியேர்  

அ) திரு.ேி.க      ஆ) ம.பபா.சி      இ) ே.உ.சி      ஈ) . ஈ. பே.ோ 

114. அறிவு ேிளக்கம் பபறுேதற்கான ேழிகள் ----------------- 

  அ)  கல்ேி - பகள்ேி   ஆ)  துணிவு - பணிவு   

  இ) அறம்  - மறம்     ஈ) படித்தல்   

115.  ம . பபா . சிேஞானம் தனது உயாிய பசாத்தாக கருதியது-------------------   

   அ) பதேி    ஆ) பபாருள்   இ) நூல்கள்    ஈ) பட்ைம் 

116.  தமிழினத்ரத ஒன்றுபடுத்தும் இலக்கியமாக ம.பபா.சி கருதியது---------------       

  அ) திருக்குறள்            ஆ) புறநானூறு 

  இ) கம்போமாயணம்     ஈ)  சிலப்பதிகாேம் 

117. "தரலரயக் பகாடுத்பதனும் தரலநகரேக்  காப்பபாம்"  என்று முழங்கியேர்-----   
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அ)  ேிநாயகம்                        ஆ)  ேஷித்  

இ) ம.பபா.சிேஞானம்       ஈ)  மங்கலக்கிழார்   

118. தரலநகர் காக்க தன் முதலரமச்சர் பதேிரய துறந்தேர் --------------- 

        அ) காமோஜர்    ஆ) இோஜாஜி     இ) அண்ணா     ஈ)  எம்.ஜி. ஆர்   

119. பமாழி அடிப்பரையில் முதன் முதல்  பிாிந்த மாநிலம்--------------------   

அ) ஆந்திோ      ஆ) தமிழ்நாடு      இ) பகேளா       ஈ) குஜோத் 

120.  கன்னியாகுமாி தமிழ்நாட்டுைன் இரணய  பாடுபட்ைேர்  ---------------- 

   அ) ந.முத்துசாமி     ஆ) மார்ஷல்.ஏ.பநசமணி  

   இ) மு.கருணாநிதி     ஈ) எேரும் இல்ரல 

121.  ம.பபா.சிேஞானத்தின் தன் ேேலாற்று நூல்.  

   அ) எனது பபாோட்ைம்        ஆ) என் சாிதம் 

      இ) எனது சாித்திேம்                 ஈ) என் பபாோட்ைம் 

122.  சிலம்பு பசல்ேர் ------------------ 

  அ)  இளங்பகாேடிகல்          ஆ)  ம .பபா. சிேஞானம்   

இ)  சீத்தரலச்சாத்தனார்    ஈ)   நச்சினார்க்கினியர்    

123. பபான் ஏர்  பூட்டும்  திங்கள் ----------------  

   அ)  ஆேணி   ஆ) ஆடி   இ)சித்திரே   ஈ) ரத    

124. "கிோம  ஊழியன்"   என்ற இதழின் ஆசிாியர்  -------------------   

      அ)  திரு.ேி.க                   ஆ)  கு.ப.ோஜபகாபாலன்   

     இ)  அபயாத்திதாசன்       ஈ)   ஈ.பே.ோ    

125. கல் இலக்கியமாய்  அரமேது  -------------------- 

     அ) பமய்க்கீர்த்தி   ஆ) கல்பேட்டு      இ) பசப்பபடு     ஈ) நடுகல்  

126.  "திருபுேனச் சக்கேேர்த்தி "   என்ற பட்ைம் சூடியேர் -------------- 

      அ)  முதலாம்  இோசோசன்   ஆ)  இேண்ைாம் இோசோசன்  

      இ) முதலாம் ோபசந்திேன்        ஈ)  இேண்ைாம் ோபசந்திேன் 

127.  மூபேந்தர் பற்றிய  பசய்திகரள கூறும் பபருங்காப்பியம்---------- 

     அ)  ேரளயாபதி        ஆ)  குண்ைலபகசி  

         இ) சிலப்பதிகாேம்       ஈ)  மணிபமகரல 

128. சிலப்பதிகாேம்  --------------- காண்ைம் பகாண்ைது    

      அ)   3     ஆ)  6       இ) 2         ஈ) 4    

129. "அடிகள்  நீபே  அருளுக "  என்றேர்  -------------  

அ)  சீத்தரலச்  சாத்தனார்    ஆ)  இளங்பகாேடிகள்   

இ)  திருேள்ளுேர்                 ஈ)  பசக்கிழார் 

130. ஒருதரலக்   காமம்  --------------- 

அ)  பபருங்கரத  ஆ)  ரகக்கிரள  இ) பபருந்திரண  ஈ)  எரேயும் இல்ரல 

131. கல்ேி , வீேம்  , பசல்ேம் , புகழ் , கருரண  முதலியேற்ரறப்  பபாற்றிப்பாடுேது  

        ------- திரண  

அ) பபாதுேியல்    ஆ)  பாைாண்    இ) பேட்சி    ஈ) பநாச்சி  
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132. பகாட்ரைரயக் காத்தல் -------------------- திரண .  

        அ)  பநாச்சி    ஆ)  ேஞ்சி     இ) காஞ்சி    ஈ)  தும்ரப   

133. "கேிரத ோழ்க்ரகயின்  திறனாய்வு " என்றேர் ----------------  

   அ) ஆர்னால்டு      ஆ) எல்லிஸ்     இ) பாேதியார்    ஈ) பாேதிதாசன்    

134. உலகபம ேறுரமயுற்றாலும்  பகாடுப்பேன் அதியன் என்றேர் -------- 

        அ) நச்பசல்ரலயார்        ஆ)  ஒளரேயார்  

        இ) காக்ரக பாடினி        ஈ)  பேள்ளி வீதியார்     

135.  புலேர்களால்  எழுதப்பட்டுக் கல்தச்சர்களால்  கல்லில் பபாறிக்கப்பட்ைரே  ----- 

  அ)  பமய்க்கீர்த்தி    ஆ)  நடுகல்    இ) பசப்பபடு  ஈ)  ஓேியம்   

136.   காரளகரள  ஒட்டிக்  கடுகிச்பசல்  முன்பு  --------------. இவ்ேடியில்   

         அடிக்பகாடிட்ை பசால்லின் பபாருள் என்ன ? 

     அ)  ேிரேந்து பசல்                   ஆ)  பமதுோக பசல்   

     இ) மரறந்து பசல்                       ஈ)  கூடிச்பசல் 

137. "மண்ணுள் ேிரனஞரும்  மண்ணீட்டு ஆளரும் "  இவ்ேடியில் அடிக்பகாடிட்ை    

        பசால்லின்  பபாருள் என்ன ? 

 அ) சிற்பி     ஆ) ஓேியர்    இ) பநய்பேர்    ஈ) எண்பணய்ேிற்பபார்   

138. ஐம்பபரும் காப்பியம்  முரறரேப்பு முரறரய குறிப்பிடும் நூல் -------------- 

அ) திருத்தணிரகயுலா  ஆ)  மூேருலா   இ) அந்தாதி    ஈ)  கலிங்கத்துப்பேணி 

139. "பாய்ச்சல் " என்னும் கரதயின்  ஆசிாியர் ------------------   

  அ)  சுேதா   ஆ)  மீோ       இ) சா.கந்தசாமி      ஈ) அ.கா.பபருமாள் 

140. சாியான அகே ோிரசரயத்  பதர்ந்பதடுக்க  

அ)  உழவு , மண் , ஏர் , மாடு      ஆ)  மண் , மாடு ,  ஏர் ,  உழவு   

  இ) உழவு , ஏர் , மண் , மாடு     ஈ)  ஏர் , உழவு , மாடு , மண் 

141. "தன் நாட்டு  மக்களுக்கு  தந்ரதயும் தாயும் மகனுமாக இருந்த அேசன்"  என்னும்  

         பமய்க்கீர்த்தி   பதாைர் உணர்த்தும் பபாருள்.   

அ) பமம்பட்ை நிர்ோக திறன் பபற்றேர்   

ஆ) மிகுந்த பசல்ேம் உரையேர்                    

இ) பண்பட்ை மனிதபநயம் பகாண்ைேர்  

ஈ) பநறிபயாடு நின்று காேல் காப்பேர். 

142.  இருநாட்டு அேசர்களும் தும்ரப பூரேச்சூடி  பபாாிடுேதன் காேணம் ---------- .  

அ)  நாட்ரை ரகப்பற்றல்                 ஆ) ஆநிரே கேர்தல்  

இ) ேலிரமரய நிரலநாட்ைல்        ஈ) பகாட்ரைரய முற்றுரகயிைல்  

143.  ஆநிரே கேர்தல் ------------------ திரண  

அ) பேட்சி        ஆ) கேந்ரத       இ) பநாச்சி      ஈ) தும்ரப 

144.  ோரக என்பது --------------------     

     அ)  பதால்ேி   ஆ) மாரல   இ) பேற்றி     ஈ)   பபார் 

145.  மண்ணாரச கருதி பபார் பசய்தல் ---------------------- திரண  

     அ)  ேஞ்சி      ஆ) காஞ்சி    இ) தும்ரப    ஈ) பாைாண் 
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146. பமய்க்கீர்த்தி என்ற பபயர் --------------------- காலத்தில் ேந்தது 

      அ) பசேன்    ஆ) பசாழன்   இ) பாண்டியன்   ஈ) பல்லேன் 

147. எய்துவர் எய்தாப் பழி – இக்குைளடிக்குப் மபாருந்தும் வாய்பாடு எது? 

 அ) கூவிளம் யதமா மலர்   ஆ) கூவிளம் புளிமா நாள்  

 இ) யதமா புளிமா நாள்      ஈ) புளிமா யதமா பிைப்பு 

148. பமன்ரம தரும் அறம் என்பது---------.  

அ) றகம்மாறு கருதாமல் அைம் மசய்வது  

ஆ) மறுபிைப்பில் பேன் மபைலாம் என்ை யநாக்கில் அைம் மசய்வது  

இ) புகழ் கருதி அைம் மசய்வது  

ஈ) பதிலுதவி மபறுவதற்காக அைம் மசய்வது  

149. உலகபம ேறுரமயுற்றாலும் பகாடுப்பேன் என்றும் பபாருள்களின் இருப்ரபக்  

        கூை அறியாமல் பகாடுப்பேன் என்றும் பாோட்ைப்படுபோர்  

அ) உதியன் பசேலாதன்   ஆ) அதியன் பபருஞ்சாத்தன்  

இ)  பபகன் கிள்ளி ேளேன்  உ) பநடுஞ்பசழியன் திருமுடிக்காாி 

150. சங்க இலக்கிே அைங்கள் இேல்பானறவ. ‘கவிறத ோழ்க்ரகயின் திறனாய்வு’  

        என்று கூறியேர் யார்? 

அ) அர்னால்டு    ஆ) ஏணிச்பசாி முைபமாசியார்  

இ) ஜி.யு. பபாப்    ஈ) மாங்குடி மருதனார் 

151. இம்ரம பசய்தது மறுரமக்கு ஆம் எனும் அறேிரல ேணிகன் ஆய் அல்லன்  

        என்று ஆய் அன்டிேரனப் பாோட்டியேர் ோர்? 

அ) ஊன்மபாதி பசுங்குறடோர்  ஆ) மாங்குடி மருதனார்  

இ) ஆவூர் மூலங்கிழார்    ஈ) ஏணிச்பசாி முைபமாசியார்  

152. சங்கப்பாக்களில் அைம் பற்ைிே அைிவுறரகள் ோறர முதன்றமப்படுத்தி  

        கூைப்பட்டுள்ளன ? 

அ) அரசர்கள்  ஆ) அரமச்சர்கள்   இ) புலவர்கள்  ஈ) ேள்ளல்கள் 

153. அேசர்கள் அறத்தின் அடிப்பரையில் ஆோய்ந்து தண்ைரன ேழங்க பேண்டும்  

        என்று கூறியேர் ோர்? 

அ) ஆவூர் மூலங்கிழார்   ஆ) ஏணிச்பசாி முைபமாசியார்  

இ) மாங்குடி மருதனார்   ஈ) ஊன்மபாதி பசுங்குறடோர் 

154. நன்றும் தீதும் ஆய்தலும், அன்பும் அைனும் காத்தலும் அறமச்சர் கடறம என்று  

        கூறும் நூல் எது? 

அ) அகநானூறு  ஆ) புறநானூறு  இ) மதுறரக்காஞ்சி  ஈ) பட்டினப்பாரல 

155. மசம்றம சான்ை காவிதி மாக்கள் என்று அறமச்சர்கறள கூறும் புலவர் ோர்? 

அ) ஏணிச்பசாி முைபமாசியார்  ஆ) மாங்குடிமருதனார்  

இ) ஆவூர் மூலங்கிழார்    ஈ) ஊன்மபாதி பசுங்குறடோர் 

156. ‘எாியார் எறிதல் யாேணது எைிந்தார் எதிர்மசன்று எறிதலும் மசல்லான்’ என்று   

குைிப்பிடும் நூல்?  

அ) அகநானூறு  ஆ) புறநானூறு  இ) மதுறரக்காஞ்சி  ஈ) பட்டினப்பாரல 
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157. ‘பசல்ேத்தின் பயபன ஈதல்’ எனக் குறிப்பிடும்  நூல் --------. 

அ) அகநானூறு  ஆ) பட்டினப்பாரல  இ) மதுறரக்காஞ்சி  ஈ) புறநானூறு 

158. “இல்பலார் ஒக்கல் தரலேன்” “பசிப்பிணி மருத்துேன்” என்பறல்லாம்  

         பபாற்றப்படுபேர் யார்? 

அ) அரசர்கள்  ஆ) அரமச்சர்கள்   இ) புலவர்கள்  ஈ) ேள்ளல்கள்  

159. ேழங்குேதற்குப் பபாருள் உள்ளதா என்று கூைப் பார்க்காமல் பகாடுப்பேர்  

        யார்? 

அ) பிடவூர்க்கிழான் மகன் மபருஞ்சாத்தன்    ஆ) ஏணிச்பசாி முைபமாசியார்   

இ) ஆவூர் மூலங்கிழார்    ஈ) மாங்குடி மருதனார் 

160. உதேி மசய்தறல  உதவி ஆண்றம என்று கூைிேவர்  

அ) ஈழத்துப் பூதன்யதவனார்   ஆ) ஏணிச்பசாி முைபமாசியார்   

இ) ஆவூர் மூலங்கிழார்    ஈ) மாங்குடி மருதனார் 

161. ோய்ரமரய பிரழயா நல் பமாழி என்று குறிப்பிடும் நூல்  

அ) அகநானூறு  ஆ) புறநானூறு  இ) நற்றிரண  ஈ) பட்டினப்பாரல 

162. ‘வீட்ரைத் துரைத்துச் சாயம் அடித்தல்’ இவ்ேடி குறிப்பிடுேது  

அ) காலம் மாறுேரத     ஆ) வீட்ரைத் துரைப்பரத  

இ) இரையறாது அறப்பணி பசய்தரல   ஈ) ேண்ணம் பூசுேரத  

163. பகாரை ேயல், மீட்சி ேிண்ணப்பம் கேிரதத் பதாகுப்புகளின் ஆசிாியர்  

அ) கண்ணதாசன்    ஆ) பஜயகாந்தன்   

இ) தி.யசா.யவணுயகாபாலன்  ஈ) புதுரமப்பித்தன்  

164. எழுத்து காலப் புதுக்கேிஞர்களில் ஒருேர் 

அ) தி.யசா.யவணுயகாபாலன்  ஆ) பஜயகாந்தன்   

இ) கண்ணதாசன்     ஈ) புதுரமப்பித்தன்   

165. தி.யசா.யவணுயகாபாலன் பிறந்த ஊர்  

அ) திருரேயாறு    ஆ) சிறுகூடல்பட்டி   இ) உறுறவோறு     ஈ) தஞ்சாவூர் 

166. காலக்கணிதம் கேிரதயில் இைம்பபற்ற பதாைர்------  

அ) இகழ்ந்தால் என்மனம் இறந்துேிைாது  

ஆ) என்மனம் இகழ்ந்தால் இறந்துேிைாது  

இ) இகழ்ந்தால் இறந்துேிைாது என்மனம்  

ஈ) என்மனம் இறந்துேிைாது இகழ்ந்தால் 

167. கண்ணதாசன் இயற்பபயர்  

அ) தி.யசா.யவணுயகாபாலன்  ஆ) முத்ரதயா 

இ) எத்திராசு      ஈ) ோஜநாோயணன் 

168. கண்ணதாசனின் பிறந்த ஊர்  

அ) திருரேயாறு    ஆ) சிறுகூடல்பட்டி  

இ) உறுறவோறு   ஈ) தஞ்சாவூர்  

169. பசேமான் காதலி என்னும் புதினத்திற்காக சாகித்திய அகாபதமி ேிருது பபற்றேர்  

அ) புதுரமப்பித்தன்    ஆ) பஜயகாந்தன்   

இ) தி.யசா.யவணுயகாபாலன்  ஈ) கண்ணதாசன்   

170. தமிழக அேசின் அேசரேக் கேிஞோக ேிளங்கியேர்  
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அ) புதுரமப்பித்தன்    ஆ) கண்ணதாசன்   

இ) தி.யசா.யவணுயகாபாலன்  ஈ) பஜயகாந்தன்   

171. ‘மாற்றம் எனது மானிைத் தத்துேம்’ என்று கூறியேர்  

அ) புதுரமப்பித்தன்    ஆ) கண்ணதாசன்   

இ) தி.யசா.யவணுயகாபாலன்  ஈ) பஜயகாந்தன்   

172.  ஆண்டுக்கு ஒருமுரற மலர்ேது  

அ) குைிஞ்சி  ஆ) மூங்கில்   இ) பிேம்ம கமலம்  ஈ) சண்பகம்   

173. தறலமுறைக்கு ஒரு முறை மட்டுயம மலர்வது  

அ) குைிஞ்சி  ஆ) மூங்கில்   இ) பிேம்ம கமலம்  ஈ) சண்பகம்   

174.  உழன்று பபரத ோழ்வு ோழ்ந்து ேரும் பல்லாயிேக்கணக்கான மக்கள் தங்களின்  

         பிறேிப்பிணி நீங்கி பபறு பபறுோர்கள் என்று கூறியேர்  

அ) பூரணர்   ஆ) ோமானுஜர்    இ) முதலியாண்ைான்     ஈ) கூபேசர்    

175.  பசௌமிய நாோயணன் யாாிைம் அரைக்கலம் படுத்தப்பட்ைார்  

அ) பூரணர்   ஆ) கூபேசர்  இ) முதலியாண்ைான்      ஈ) ோமானுஜர் 

176. சிலப்பதிகாேத்திலும் மணிபமகரலயிலும் அரமந்த பாேினம்  

அ) பேண்பா  ஆ) அகேற்பா   இ) கலிப்பா  ஈ) ேஞ்சிப்பா   

177. யாப்பின் உறுப்புகள்  ---------- ேரகப்படும்  

அ) ஐந்து   ஆ) ஆறு    இ) ஏழு   ஈ) எட்டு    

178. பேண்பாேிற்குாிய ஓரச  

அ) பசப்பபலாரச   ஆ) அகவயலாறச    இ)துள்ளபலாரச     ஈ) தூங்கயலாறச    

179. திருக்குறளும் நாலடியாரும் -------- பாோல் அரமந்துள்ளன  

அ) பேண்பா   ஆ)ஆசிாியப்பா       இ) கலிப்பா   ஈ) ேஞ்சிப்பா   

180. ஆசிாியப்பாேிற்கு உாிய ஓரச  

அ) பசப்பபலாரச   ஆ) அகவயலாறச    இ)துள்ளபலாரச     ஈ) தூங்கயலாறச    

181. இலக்கணக் கட்டுக்பகாப்புக் குரறோகவும் கேிரத பேளியீட்டுக்கு எளிதாகவும்  

        இருப்பது  

அ) பேண்பா  ஆ)ஆசிாியப்பா       இ) கலிப்பா       ஈ) ேஞ்சிப்பா   

182. பசய்யுளில் இரையிரைபய உயர்ந்து ேருேது  

அ) பசப்பபலாரச   ஆ) அகவயலாறச   இ)துள்ளபலாரச   ஈ) தூங்கயலாறச    

183. கலிப்பாேிற்கு உாிய ஓரச  

அ) பசப்பபலாரச    ஆ) அகவயலாறச   இ)துள்ளபலாரச    ஈ) தூங்கயலாறச    

184. ேஞ்சிப்பாேிற்கு உாிய ஓரச  

அ) பசப்பபலாரச    ஆ) அகவயலாறச   இ)துள்ளபலாரச     ஈ) தூங்கயலாறச    

185. பேண்பா -------- ேரகப்படும்  

அ) 3   ஆ)4      இ)  5  ஈ) 6   

186. ஆசிாியப்பா ேரகப்படும் 

அ) 3   ஆ)4    இ)  5   ஈ) 6    

187.  2 அடி முதல் 12 அடி வறர அறமயும் பாவறக  

அ) பேண்பா       ஆ)ஆசிாியப்பா    இ) கலிப்பா  ஈ) ேஞ்சிப்பா   

188. மூன்ைடி முதல் எழுதுபவர் மனநிறலக்கு ஏற்ப அறமயும் பாவறக  
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அ) பேண்பா  ஆ)ஆசிாியப்பா        இ) கலிப்பா  ஈ) ேஞ்சிப்பா   

189.  இருேர் உரேயாடுேது பபான்ற ஓரச  

அ) பசப்பபலாரச   ஆ) அகவயலாறச    இ)துள்ளபலாரச   ஈ) தூங்கயலாறச    

190.  ஒருேர் பபசுதல் மற்றும் பசாற்பபாழிோற்றுேது பபான்ற ஓரச  

அ) பசப்பபலாரச   ஆ) அகவயலாறச    இ)துள்ளபலாரச   ஈ) தூங்கயலாறச    

191. சுதந்திே இந்தியாேின் மகத்தான சாதரனயும் சோலுமாக பஜயகாந்தன்  

         கருதுேது          

அ) அேசின் நலத்திட்டங்கறளச் மசேல்படுத்துதல்  

ஆ) மபற்ை சுதந்திரத்றதப் யபணிக் காத்தல்  

இ) அைிவிேல் முன்யனற்ைம்      ஈ) மவளிநாட்டு முதலீடுகள் 

192. கரலயின் கணேனாகவும் சமுதாயத்தின் புதல்ேனாகவும் இருந்து எழுதுகிபறன்  

        இக்கூற்றிலிருந்து நாம் புாிந்து பகாள்ேது  

அ) தம் ோழ்க்ரகயில் பபற்ற ேிரளவுகரளக் கரலயாக்கினார்  

ஆ) சமூகப் பார்ரேபயாடு கறலப்பணி புாிேயவ எழுதினார்  

இ) அைத்றதக் கூறுவதற்காக எழுதினார்  

ஈ) அழகிேலுடன் இலக்கிேம் பறடத்தார்  

193. பஜயகாந்தன் உன்ரனப் பபால் ஒருேன் திரேப்பைத்திற்காக பபற்ற ேிருது  

அ) குடியேசுத் தரலேர் ேிருது        ஆ) சாகித்ய அகாபதமி ேிருது  

இ) ஞானபீட விருது   ஈ) தாமறரத்திரு விருது.  

194. பஜயகாந்தனின் சாகித்ய அகாபதமி ேிருது பபற்ற புதினம்  

அ) சுந்தே காண்ைம்    ஆ) பாாீசுக்குப் யபா  

இ) உன்ரனப் பபால் ஒருேன்  ஈ) சில பநேங்களில் சில மனிதர்கள்  

195. பநர்பகாண்ை ஆனால் ேித்தியாசமான பார்ரே. நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத  

         பநறிகள், திமிர்ந்த ஞானச்மசருக்கு, கம்பீரமான குரல், வளமான, புதுறமோன  

         வாழ்க்றகச் சித்தாிப்புகள் இறவகள்தாம் மெேகாந்தன் என்று கூைிேவர்  

அ) அபசாகமித்திேன்   ஆ) கா. மசல்லப்பன்  

இ) சி.சு.பசல்லப்பா   ஈ) ம.மபா.சிவஞானம் 

196. “ஒரு பதசத்தின் ஒரு நாகாிகத்தின் ஒரு காலத்தின் ஒரு ேளர்ச்சியின் ஒரு  

         ோழ்க்ரகயின் உரேகல் இலக்கியம்” என்று கூறியேர்  

அ) அபசாகமித்திேன்   ஆ) கா. மசல்லப்பன்  

இ) பஜயகாந்தன்   ஈ) ம.மபா.சிவஞானம் 

197. “எண்ணமும் எழுத்தும் உயர்ந்திருக்கும் ஏரழ கண்ணீரும் பாைலிபல  

          கலந்திருக்கும் பண்பணாடு சந்தமும்  பாய்ந்து ேரும் பரழய மண்ணின்  

          ோரையும் பசர்ந்து ேரும்” என்று பஜயகாந்தனால் பாோட்ைப் பபற்றேர்  

அ) அபசாகமித்திேன்     ஆ) கா. மசல்லப்பன்  

இ) பட்டுக்பகாட்ரை கல்யாணசுந்தேம்  ஈ) ம.மபா.சிவஞானம் 

198. என்ரனப் பபாறுத்தேரேயில் எழுத்தாளனுக்கு அவனுறடே பறடப்புகளுக்கு  

        அடிப்பறடோக அறமே யவண்டிேது மனித வாழ்வின் பிரச்சிறனகபள என்று  

         கூைிேவர்  
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அ) அபசாகமித்திேன்   ஆ) கா. மசல்லப்பன்  

இ) பஜயகாந்தன்   ஈ) ம.மபா.சிவஞானம் 

199. சிறுகரத மன்னன் என அரழக்கப்படுபேர்  

அ) அபசாகமித்திேன்   ஆ) கா. மசல்லப்பன்  

இ) பஜயகாந்தன்   ஈ) ம.மபா.சிவஞானம் 

200. பஜயகாந்தன் தர்க்கத்திற்கு அப்பால் சிறுகரத அரமந்த பதாகுப்பு  

அ) குருபீடம்  ஆ) யுகசந்தி  இ) ஒருபிடி பசாறு  ஈ) உண்றம சுடும்  

201. “இேள் தரலயில் எழுதியபதா  

கற்காலம்தான் எப்பபாதும்...” - இவ்ேடிகளில் கற்காலம் என்பது  

அ) தரலேிதி   ஆ) பரழய காலம்   

இ) ஏழ்ரம    ஈ) தரலயில் கல் சுமப்பது 

202. கேிஞர் நாகூர் ரூமியின் இயற்பபயர்  

அ) முகமது நபி   ஆ) அப்துல் ேகுமான்  

இ) முகமது ேஃபி   ஈ) சந்தா சாகிப்  

203.  கப்பலுக்குப் பபான மச்சான் என்னும் நாேரல எழுதியேர்  

அ) முகமது நபி   ஆ) அப்துல் ேகுமான்  

இ) சந்தா சாகிப்   ஈ) முகமது ேஃபி  

204. ----------- மனச் சுரமகள் பசங்கற்கள் அறியாது. 

அ) பதாழிலாளர்   ஆ) முதலாலிகள்   இ) சித்தாள்     ஈ) மற்றேர்கள்  

205. பூக்றகறேக் குவித்துப் பூயவ புாிபோடு காக்க என்று ------ ,--------- யவண்டினார்                       

          அ) கருரணயன் எலிசமபத்துக்காக  ஆ) எலிசமபத் தமக்காக  

இ) கருறணேன் பூக்களுக்காக     ஈ) எலிசமபத் பூமிக்காக  

206. கிறித்துேிற்கு முன் பதான்றியேர்  

அ) யுதாசு    ஆ) மத்பதயு      இ) பயாக்பகாபு      ஈ) திருமுழுக்கு பயாோன்   

207. திருமுழுக்கு யோவானுக்கு வீரமாமுனிவர் தன் காப்பிேத்தில் இட்ை பபயர்  

அ) யுதாசு    ஆ) கருறணேன்     இ) பயாக்பகாபு    ஈ) திருமுழுக்கு பயாோன்   

208. கருறணேன் தாோர் ோர்?  

அ) எலிசமபத்  ஆ) மாியன்ரன  இ) தூே யமாி  ஈ) இலியா ோணி   

209. வீேமா முனிேருக்கு இஸ்மத் சன்யாசி என்னும் பட்ைத்ரத ேழங்கியேர்  

அ) சந்தாசாகிப்  ஆ) மத்பதயு  இ) பயாக்பகாபு  ஈ) திருமுழுக்கு பயாோன்   

210.  இஸ்மத் சன்யாசி என்னும் பசால்லின் பபாருள்  

அ) அருளுறடேவர்  ஆ) முனிேர்  இ) அன்பானேர்     ஈ) தூய துறேி 

211.  வீேமாமுனிோின் இயற்பபயர்  

அ)திருமுழுக்கு பயாோன்  ஆ)கான்சுைான்சு பஜாசப் பபசுகி  

இ)கருறணேன்    ஈ) பயாக்பகாபு  

212.  தமிழின் முதல் அகோதி  

அ) யபரகராதி     ஆ) சதுேகோதி  

இ) கரலக்களஞ்சிய அகோதி  ஈ) அகோதி நிகண்டு  

213. அசும்பு - பபாருள் கூறுக  

அ) மறல   ஆ) நிலம்   இ) காடு   ஈ) கிரள   
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214. இலக்கண குறிப்புத் தருக- காய்மணி  

அ) பண்புத்மதாறக   ஆ) உம்ரமத்பதாரக  

இ) விறனத்மதாறக   ஈ) உேரமத்பதாரக    

215. ஒருேன் இருக்கிறான் கரத அரமந்த சிறுகரதத்பதாகுப்பு  

அ) ஒருபிடியசாறு    ஆ) யுகசந்தி  

இ) பஜயகாந்தன் கரதகள்    ஈ) கு. அழகிாிசாமி சிறுகறதகள்   

216.  காிசல் எழுத்தாளர்கள் ோிரசயில் மூத்தேர்  

அ) கி.ராெநாராேணன்  ஆ) பஜயகாந்தன்  

இ) கு அழகிாிசாமி   ஈ) புதுரமப்பித்தன்   

217.  ோய்ரமபய மரழநீோகி - இத்பதாைாில் பேளிப்படும் அணி  

அ) உேரம   ஆ) தற்குைிப்யபற்ைம்  இ) உருவகம் ஈ) தீவகம்  

218. ------- க்கு அழகு பசய்து சுரேரய உண்ைாக்கும் அணிகள் 

அ) உறரநறட   ஆ) பசய்யுள்  இ) இலக்கணம்  ஈ) துரணப்பாைம்  

219. இயல்பாய் நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கேிஞர் தன் குறிப்ரப ஏற்றிக் கூறுேது  

அ) தன்றமேணி    ஆ) தீேக அணி   

இ) நிேல்நிரற அணி   ஈ) தற்குறிப்பபற்றயணி 

220. தீேகம் என்னும் பசால்லின் பபாருள்  

அ) ேிளக்கு  ஆ) பநருப்பு   இ) காற்று   ஈ) பேம்ரம 

221.  ஓாிைத்தில் நின்ற பசால் பசய்யுளின் பல இைங்களிலும் உள்ள பசாற்கபளாடு  

பபாருந்தி பபாருள் தருேது  

அ) தன்றமேணி    ஆ) தீேக அணி    

இ) நிேல்நிரற அணி      ஈ) தற்குறிப்பபற்றயணி 

222.  பசால்ரலயும் பபாருரளயும் ோிரசயாக நிறுத்தி பபாருள் பகாள்ேது  

அ) தன்றமேணி    ஆ) தீேக அணி   

இ) நிேல்நிரற அணி   ஈ) தற்குறிப்பபற்றயணி 

223. எவ்ேரகப்பட்ை பபாருளாக இருந்தாலும் இயற்ரகயில் அரமந்த அதன்  

        உண்ரமயான இயல்புத்தன்ரம அரமயப் பாடுேது  

அ) தன்றமேணி    ஆ) தீேக அணி  

இ) நிேல்நிரற அணி   ஈ) தற்குறிப்பபற்றயணி 

பாடறலப் படித்து வினாக்களுக்கு விறடேளிக்க .  (வினாக்கள் 12-15) 

1.   ”மசந்தமியழ ! உள்ளுேியர மசப்பாிே நின்மபருறம 

எந்தமிழ்நா எவ்வாறு எடுத்யத உறரவிாிக்கும்? 

முந்றதத் தனிப்புகழும் முகிழ்த்த இலக்கிேமும்  

விந்றத மநடுநிறலப்பும் யவைார் புகழுறரயும்  ” 

1. இப்பாடல் இடம்மபற்றுள்ள நூல் எது?    

அ)கனிச்சாறு     ஆ)பகாய்யாக்கனி 

இ)சிலப்பதிகாேம்   ஈ) கம்போமாயணம் 

2. இப்பாடலின் ஆசிாிேர் ோர்?    

அ)கம்பர்      ஆ)இளங்பகாேடிகள் 

இ)கண்ணதாசன்    ஈ) மபருஞ்சித்திரனார். 



 

Page23 

 

3. மசந்தமியழ – இலக்கணக்குைிப்புத் தருக.    

அ)எண்ணும்ரம     ஆ)ேிரனமுற்று 

இ)பபயபேச்சம்    ஈ) பண்புத்மதாறக 

4. எந்தமிழ்நா – பிாித்து எழுதுக.    

அ)எந்+தமிழ்+நா   ஆ) எந்தமிழ்+நா  

இ) எம்+தமிழ்+நா  ஈ) எம்+ தமிழ்நா 

2.      பதன்னன் மகபள! திருக்குறளின் மாண்புகபழ! 

இன்னறும் பாப்பத்பத! எண்பதாரகபய! நற்கணக்பக! 

மன்னுஞ் சிலம்பப! மணிபம கரலேடிபே! 

முன்னும் நிரனோல் முடிதாழ ோழ்த்துேபம! 

1. இப்பாடல் இடம்மபற்றுள்ள நூல் எது?    

அ)கனிச்சாறு     ஆ)பகாய்யாக்கனி 

இ)சிலப்பதிகாேம்   ஈ) கம்போமாயணம் 

2. இப்பாடலின் ஆசிாிேர் ோர்?    

அ)கம்பர்      ஆ)இளங்பகாேடிகள் 

இ)கண்ணதாசன்    ஈ) மபருஞ்சித்திரனார். 

3. இன்னறும்  – இலக்கணக்குைிப்புத் தருக.    

அ)எண்ணும்ரம     ஆ)ேிரனமுற்று 

இ)பபயபேச்சம்    ஈ) பண்புத்மதாறக 

4. எண்பதாரகபய  – பிாித்து எழுதுக.    

அ)எண் + பதாரகபய   ஆ)எண்பதாரக + பய 

இ)என் + பதாரகபய   ஈ) எட்டு + மதாறகயே 

3.    ேிருந்தினனாக ஒருேன் ேந்து எதிாின்  

  ேியத்தல் நன்பமாழி இனிது உரேத்தல்  

திருந்துற பநாக்கல் ேருகஎன உரேத்தல்  

  எழுதல் முன் மகிழ்ேன பசப்பல்  

பபாருந்து மற்றுஅேன் தன்அருகுற இருத்தல்  

  பபாபமனில் பின் பசல்ேதாதல் 

பாிந்துநன் முகமன் ேழங்கல் இவ்போன்பான் 

  ஒழுக்கமும் ேழிபடும் பண்பப. 

1. இப்பாைல் இைம்பபற்றுள்ள நூல்? 

அ)காசிக்காண்ைம்    ஆ)பகாய்யாக்கனி 

இ)சிலப்பதிகாேம்   ஈ) கம்போமாயணம் 

2. இப்பாடலின் ஆசிாிேர் ோர்?   

அ)கம்பர்      ஆ)இளங்பகாேடிகள் 

இ)கண்ணதாசன்    ஈ) அதிவீரராம பாண்டிேர் 

3. இப்பாடலில் இடம்மபற்றுள்ள அடிமேதுறககறள எழுதுக. 

அ) ேிருந்தினனாக – திருந்துற ஆ) ேிருந்தினனாக – ேியத்தல் 

இ) பபாருந்து – அருகுற    ஈ)பாிந்துநன் - முகமன் 
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4. உறரத்தல் – இலக்கணக்குைிப்புத் தருக.    

அ)எண்ணும்ரம   ஆ)ேிரனமுற்று    இ)பபயபேச்சம்    ஈ)மதாழிற்மபேர் 

4.      உறங்குகின்ற கும்பகன்ன !   உங்கள் மாய ோழ்பேலாம்   

இறங்குகின்றது !  இன்று காண்;  எழுந்திோய் ! எழுந்திோய் !    

கறங்கு பபால ேில்பிடித்த கால தூதர் ரகயிபல,  

உறங்குோய் , உறங்குோய் ! இனிக்  கிைந்து உறங்குோய் ! 

1. இப்பாடலின் ஆசிாிேர் ோர்?   

அ)   கம்பர்     ஆ)இளங்பகாேடிகள் 

இ) கண்ணதாசன்    ஈ) அதிவீரராம பாண்டிேர் 

2. இப்பாைல் இைம்பபற்றுள்ள நூல் ?    

அ) காசிக்காண்ைம்    ஆ) பகாய்யாக்கனி 

 இ) சிலப்பதிகாேம்   ஈ) கம்போமாயணம் 

3. இப்பாைலில்  இைம்பபற்றுள்ள சீர் பமாரன பசாற்கரள குறிப்பிடுக.   

அ) உறங்குகின்ற - உங்கள்      ஆ) உறங்குகின்ற - இறங்குகின்றது 

இ) உறங்குகின்ற - உறங்குோய்   ஈ) உறங்குோய் - கிைந்து 
4. இப்பாைலில் இைம்பபற்றுள்ள அடிபயதுரக பசாற்கரள எழுதுக . 

அ) உறங்குகின்ற - உங்கள்      ஆ) உறங்குகின்ற - கும்பக்கன்ன 

இ) உறங்குகின்ற - உறங்குோய்   ஈ) உறங்குோய் - கிைந்து 
5. ' மாய'   என்பதன் பபாருள் தருக .   

அ)   திைறமோன        ஆ) மபாய்ோன  

இ)  உண்ரமயான          ஈ) நிறைவான 

5.      ேண்ரமயில்ரல பயார்ேறுரம  யின்ரமயால்  

 திண்ரமயில்ரல  பநர்பசறுந  ாின்ரமயால்  

 உண்ரமயில்ரல பபாய்யுரே யிலாரமயால்  

 பேண்ரமயில்ரல பல்பகள்ேி பமேலால் 

1. இப்பாடலின் ஆசிாிேர் ோர்?   

அ)   கம்பர்     ஆ)இளங்பகாேடிகள் 

இ)கண்ணதாசன்    ஈ) அதிவீரராம பாண்டிேர் 

2. இப்பாைல் இைம்பபற்றுள்ள நூல் ?    

அ)காசிக்காண்ைம்    ஆ)பகாய்யாக்கனி 

 இ)சிலப்பதிகாேம்   ஈ) கம்போமாயணம் 

3. " ேண்ரம " என்பதன் பபாருள் தருக.  

அ)   மகாறட ஆ)ேலிரம  இ) ோய்ப்பு  ஈ) திைறம 

4. " திண்ரம "  என்பதன் பபாருள் தருக. வலிறம 

அ)   மகாறட   ஆ)ேலிரம 

இ)  ோய்ப்பு    ஈ) திைறம 

6.      " ேண்ணமும் சுண்ணமும்  தண்நறுஞ் சாந்தமும் 

பூவும்  புரகயும்  பமேிய ேிரேயும்  
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பகர்ேனர்  திாிதரு  நகேவீதியும்   

பட்டினும் மயிாினும் பருத்தி நூலினும்   

கட்டு நுண்ேிரனக் காருகர்  இருக்ரகயும் " . 

1. இப்பாடலின் ஆசிாிேர் ோர்?   

அ)   கம்பர்     ஆ)இளங்பகாேடிகள் 

இ) கண்ணதாசன்    ஈ) அதிவீரராம பாண்டிேர் 

2. இப்பாைல் இைம்பபற்றுள்ள நூல் ?    

அ) காசிக்காண்ைம்    ஆ) பகாய்யாக்கனி 

 இ) சிலப்பதிகாேம்   ஈ) கம்போமாயணம் 

3. ேண்ணமும் சுண்ணமும் - இலக்கணம் தருக   

அ) எண்ணும்ரம     ஆ) ேிரனமுற்று 

இ) பபயபேச்சம்    ஈ) மதாழிற்மபேர் 

4. ேிரே என்பதன் பபாருள்- 

அ) மனம்  ஆ) மணம்  இ) உள்ளம்  ஈ) யமகம் 
7.    " முதல்மரழ ேிழுந்ததும்  பமல்மண் பதமாகிேிட்ைது 

       பேள்ளி முரளத்திடுது  , ேிரேந்து பபா நண்பா !  

       காரளகரள ஓட்டிக் கடுகிச்பசல்,  முன்பு! 

       பபான் ஏர் பதாழுது , புலன் ேழிபட்டு  

       மாட்ரைப் பூட்டி  காட்ரைக் கீறுபோம் " . 

1. இப்பாைலின் ஆசிாியர் யார் ?   

அ)   கம்பர்     ஆ) கு.ப.ராெயகாபாலன் 

இ) கண்ணதாசன்    ஈ) அதிவீரராம பாண்டிேர் 

2. இப்பாைல் இைம்பபறும் நூல் ?  

அ) காசிக்காண்ைம்    ஆ)பகாய்யாக்கனி 

இ) ஏர் புதிதா?   ஈ) கம்போமாயணம் 

3. ேிளிச்பசால்ரல எழுதுக.    

அ) ேிழுந்ததும்   ஆ) பதாழுது  இ) நண்பா  ஈ) கடுகிச்பசல் 

4. "கடுகி " பபாருள் காண்க   

அ) மனம்  ஆ) ேிரேந்து இ) உள்ளம்  ஈ) யமகம் 

8.     மாற்றம் எனது மானிைத் தத்துேம் ; 

        மாறும் உலகின் மகத்துேம் அறிபேன்!  

        எவ்பேரே தீரம எவ்பேரே நன்ரம  

        என்ப தறிந்து ஏகுபமன் சாரல ! 

        தரலேர் மாறுேர் ; தர்பார் மாறும்;  

        தத்துேம் மட்டுபம அட்சய பாத்திேம் ! 

1. இப்பாைலின் ஆசிாியர் 

அ)பாரதிதாசன் ஆ) கண்ணதாசன்  இ)ோணிதாசன் ஈ) முடியேசன் 

2. இப்பாைல் இைம்பபற்ற நூல் 
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அ)யகாறட வேல்   ஆ) கண்ணதாசன் கேிரதகள்   

இ)பதம்பாேணி    ஈ) மீட்சி விண்ணப்பம் 

    3. பாைலில் இைம்பபற்றுள்ள அடி எதுரகச் பசாற்கரளக் குறிப்பிடுக 

அ) மாற்றம் – தத்துேம்   ஆ) மாறும் - மகத்துேம்   

இ) தீரம – நன்ரம   ஈ) மாற்றம் – மாறும் 

4. பபாருள் தருக – மகத்துேம் 

அ) நன்ரம  ஆ) பபருரம   இ) ஏற்றம்  ஈ) மாற்றம்  

9.      நேமணி ேைக்க யில்பபால்  

         நல்லறப் பைரலப் பூட்டும்   

தேமணி மார்பன் பசான்ன  

       தன்னிரசக்கு  இரசகள் பாைத்  

துேமணி மேங்கள் பதாறும்  

       துணர்அணிச் சுரனகள் பதாறும்  

உேமணி கானம்பகால் என்று  

       ஒலித்து அழுே பபான்பற     

1. இப்பாைலின் ஆசிாியர் 

        அ)பாரதிதாசன்    ஆ) கண்ணதாசன்   இ) வீரமாமுனிவர்     ஈ) முடியேசன் 

2. இப்பாைல் இைம்பபற்ற நூல் 

அ)யகாறட வேல்   ஆ) கண்ணதாசன் கேிரதகள்   

இ)பதம்பாேணி   ஈ) மீட்சி விண்ணப்பம் 

 3. பாைலில் இைம்பபற்றுள்ள அடி எதுரகச் பசாற்கரளக் குறிப்பிடுக 

அ)நேமணி – தேமணி  ஆ)நேமணி - நல்லறப்   

இ)உேமணி - சுரனகள்  ஈ)பைரல –மார்பன் 

 4. பபாருள் தருக : பைரல 

அ) துன்பம்  ஆ) மாரல   இ) மலர்கள்  ஈ) ேண்டு       

10.    “பகர்வனர் திாிதரு நகரவீதியும் 

 பட்டினும் மேிாினும் பருத்தி நூலினும் 

 கட்டு நுண்விறனக் காருகர் இருக்றகயும் 

 தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும்” 

1. இவ்வடிகள் இடம் மபற்ை நூல் எது? 

அ)யகாறட வேல்   ஆ) கண்ணதாசன் கேிரதகள்   

இ)சிலப்பதிகாேம்   ஈ) மீட்சி விண்ணப்பம் 

2. பாடலில் அறமந்த யமாறனறே எடுத்து எழுதுக. 

அ)பட்டினும் – பருத்தி    ஆ)பட்டினும் - கட்டு 

இ)பகர்ேனர் – திாிதரு   ஈ) பருத்தி - காருகர் 

3. இப்பாடலில் அறமந்துள்ள எதுறகச் மசாற்கறள அடிக்யகாடிடுக. 

அ)பட்டினும் – பருத்தி    ஆ)பட்டினும் - கட்டு 

இ)பகர்ேனர் – திாிதரு   ஈ) பருத்தி – காருகர் 

4. இப்பாடலில் காணப்படும் நறுமணப் மபாருள்கள் ோறவ? 

அ)பட்டு - மயிர்    ஆ)தூசு - துகிர் 



 

Page27 

 

இ)முத்து - பேளம்   ஈ) ஆேம் - அகில் 

பகுதி II       -  பிாிவு 1  (மசய்யுள், உறரநறட) 

  குறுகிே விறடேளிக்க  (இரு மதிப்மபண் வினாக்கள் 16-21) திருக்குறள்  

1. எப்பபாருள் எத்தன்ரமத் தாயினும் அப்பபாருள் 

பமய்ப்பபாருள் காண்ப தறிவு. 

2. பல்லார் பரகபகாளலின் பத்தடுத்த தீரமத்பத  

நல்லார் பதாைர்ரக ேிைல். 

3. பண்என்னாம் பாைற் கிரயபின்பறல்; கண்என்னாம் 

கண்பணாட்ைம் இல்லாத கண். 

4. அருரம உரைத்பதன் றசாோரம பேண்டும்  

பபருரம முயற்சி தரும். 

5. முயற்சி திருேிரன ஆக்கும் முயற்றின்ரம 

இன்ரம புகுத்தி ேிடும். 

6. பபாருளல் லேரேப் பபாருளாகச் பசய்யும்  

பபாருளல்ல தில்ரல பபாருள். 

7. குன்பறறி யாரனப்பபார் கண்ைற்றால் தன்ரகத்பதான் 

றுண்ைாகச் பசய்ோன் ேிரன. 

8. குற்றம் இலானாய்க் குடிபசய்து ோழ்ோரனச் 

சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு. 

9. பசயற்ரக அறிந்தக் கரைத்தும் உலகத் 

தியற்ரக அறிந்து பசயல். 

10. இன்ரமயின் இன்னாத தியாபதனின் இன்ரமயின்  

இன்ரமபய இன்னா தது. 

ேிரைபகற்ற ேினாக்கள் அரமக்க  

1. பன்பனடுங்காலமாக மக்களால் ேிரும்பப்படும் மேபார்ந்த கரலகளில் ஒன்பற கேகாட்ைம். 

பன்பனடுங்காலமாக மக்களால் ேிரும்பப்படும் மேபார்ந்த கரலகளில் ஒன்று எது ? 

2. நாட்டுப்புற மக்களால் நிகழ்த்தபட்டு ேரும் கரலபய பதருக்கூத்து. 

நாட்டுப்புற மக்களால் நிகழ்த்தபட்டு ேரும் கரல எது ? 

3. கேகாட்ைத்தின் துரண ஆட்ைமாகவும் மயிலாட்ைம் ஆைப்படுகிறது 

கேகாட்ைத்தின் துரண ஆட்ைம் எது ? 

4. பிள்ரள தமிழ் இேண்டு ேரகப்படும்.  

பிள்ரள தமிழ் எத்தரன ேரகப்படும்? 

5. கம்போமாயணப்பாைல்கள் சந்தநயம் மிக்கரே. 

கம்போமாயணப்பாைல்கள் எந்தநயம் மிக்கரே? 

6. 1948 ஆகஸ்டு எட்ைாம் நாள், இந்திய ேேலாற்றில் பபான் எழுத்துக்களால் பபாறிக்கத்தக்க புனித 

நாளாகும். 

இந்திய ேேலாற்றில் பபான் எழுத்துக்களால் பபாறிக்க தக்க புனிதநாள் எது?  

7. இளம் ேயதிபலபய சமூக ேிடுதரலக்காக பபாோடியேர் மார்ஷல் ஏ பநசமணி ஆோர். 

இளம் ேயதிபலபய சமூக ேிடுதரலக்காக பபாோடியேர் யார் ? 

8. இோஜாஜி அேர்கள் தரலநகர் காக்க தன் முதலரமச்சர் பதேிரய துறந்தார். 

யார் தரலநகர் காக்க தன் முதலரமச்சர் பதேிரய துறந்தார்? (அல்லது) 
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தரலநகர் காக்க தன் முதலரமச்சர் பதேிரய துறந்தேர் யார் ? 

9. உழுபோர் உலகத்தார்க்கு அச்சாணி எனப் பபாற்றபட்ைனர்.  

யார் உலகத்தார்க்கு அச்சாணி எனப் பபாற்றபட்ைனர்? 

10. பமய்க்கீர்த்தி கல் இலக்கியமாய் அரமந்தது.  

      எரே கல் இலக்கியமாய் அரமந்தது? 

11.  முதலாம் இோசோசன் காலம் பதாட்டு பமய்க்கீர்த்திகன் கல்லில் ேடிக்கப்பட்ைன.      

      யாருரைய காலம் பதாட்டு பமய்க்கீர்த்திகள் கல்லில் ேடிக்கப்பட்ைன? 

12. இளங்பகாேடிகள் பசே மேரபச்சார்ந்தேர்.  

      இளங்பகாேடிகள் எந்த மேரபச் சார்ந்தேர்? 

மசய்யுள் மற்றும் உறரநறட குறுவினாக்கள் 

1. மண்ணும் சிலம்யப! மணிபமகரல ேடிபே! முன்னும் நிரனோல் முடித்தாழ  

ோழ்த்துேபம! இவ்ேடிகளில் இைம்பபற்றுள்ள ஐம்பபரும் காப்பியங்கரளத்  தேிே எஞ்சியுள்ள 

காப்பியங்களின் பபயர்கரள எழுதுக. 
சீேக சிந்தாமணி, ேரளயாபதி, குண்ைலபகசி 

2. தற்கால உரேநரையில் சிபலரை அரமயும் நேத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக. 

 அக்காலத்தில் நம் முன்பனார், உைலுக்குத் பதரேயான ஆற்றரல பழங்கரள  

உண்பதன் மூலம் பபற்றனர்.  

 ஆனால் இக்காலத்திபலா பழங்கள் (பழம்+கள்)  

உண்பதன் மூலம் பபறுகின்றனர்.  

3. நச்சப் படாதாவன் மசல்வம் – இத்மதாடாில் வண்ணமிட்ட மசால்லுக்குப்  

மபாருள் தருக. 

விரும்பப்படாதவன் (பிைருக்கு உதவி மசய்ோததால் ோராலும் விரும்பப்படாதவன்) 

4. ேிருந்தினரே மகிழ்ேித்துக்  கூறும் முகமன் பசாற்கரள எழுதுக. 

 ேிருந்தினோக ேந்தேரே ேியந்துரேத்தல் 

 நல்பசாற்கரளப் பபசுதல்; 

 முகமலர்ச்சியுைன் பபசுதல்; 

 எழுந்து நிற்றல், 

 அேருைன் பதாைர்புரைய பசய்திகரளக் கூறி மகிழச் பசய்தல், 

5. ’இறடிப் பபாம்மல் பபறுகுேிர்’ இத்பதாைர் உணர்த்தும் பபாருள் எழுதுக. 

சிற்றூருக்கு ச் பசன்றால் அங்கு பேந்த மாமிசத்தின் பபாாியரலயும், திரனச் பசாற்ரறயும் 

உணோக பபறுவீர்கள். 

6. முல்ரல நிலத்தில் இருந்தும் மருத நிலத்தில் இருந்தும் கிரைக்கும் உணவு  

பபாருள்கள் யாரே? 

 முல்ரல நிலத்துக்குாிய உணவுப் பபாருள்கள் -  ேேகாிசி பசாறும், சாரமயும், (சிறுதானியம்) 

காட்டில் கிரைக்கும் உணவுப் பபாருட்களான பழங்கள் மற்றும் பால் மதாடர்பான உணவுப் 

மபாருள்கள்.  

 மருதநிலத்து உணவுப் மபாருள்கள் - பசந்பநல் பசாறும், பேண்பணல் பசாறும், நிலத்தில் 

பயிாிடும் காய்கறிகள், கீரேகள், பழங்கள் முதலியனவும். 

7. தானியம் ஏதும் இல்லாத நிரலயில் ேிரதக்காக ரேத்திருந்த திறனறே  

    உரலில் இட்டு குத்தி எடுத்து விருந்தினருக்கு விருந்தளித்தாள் தறலவி என்பது இலக்கிே மசய்தி.      

   விருந்யதாம்பலுக்குச் மசல்வம் மட்டுயம இன்ைிேறமோத ஒன்ைா?  உங்கள் கருத்றதக் குைிப்பிடுக. 
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 ேிருந்பதாம்பலுக்கு பசல்ேம் மட்டுபம இன்றியரமயாத ஒன்று கிரையாது.  மனம்தான் 

இன்றியரமயாதது. ஏபனனில், தமிழர்களின் ோழ்ேில் ேிருந்பதாம்பல் ஒரு அங்கமாக 

உள்ளது. இன்று பள்ளிேில் ஒரு மாணவனுக்கு உணவு இல்லாத பட்சத்தில் பிை மாணவர்கள் 

தாங்கள் மகாண்டு வந்த உணவிறனப் பகிர்ந்து உண்கின்றனர். 

 பள்ளியில் பதாைங்கும் இந்த பண்பு கல்லூாிகளிலும்  அலுேலகங்களிலும் பதாைர்ந்து 

பகாண்டுதான் உள்ளது. பமலும் , பசல்ேம் உள்ள பலரும் தாங்கள் பசல்ேத்ரதச் பசகாிப்பதில் 

தான் குறிக்பகாளாக உள்ளனர். எவரும் பிைருக்குக் மகாடுப்பதில்றல. அவ்வாறு இருக்றகேில் 

மசல்வம் என்று விருந்யதாம்பறல தீர்மானிக்கும் என்பது மூடத்தனம். விருந்யதாம்பலுக்கு மனம் 

மட்டுயம யதறவ. மகாடுக்கயவண்டும் என்ை உள்ளம் ோாிடத்தில் உள்ளயதா அவர்கள் 

மட்டுயம ேிருந்பதாம்பல் பணிகரள யமற்மகாள்ள முடியும். 

8. மபாருளுக்யகற்ை அடிறேப் மபாருத்துக. 

 உேிறரவிட சிைப்பாகப் யபணிக் காக்கப்படும் – உேிாினும் ஓம்பப் படும் 

 ஊாின் நடுவில் நச்சுமரம் காய்த்தது யபான்ைது – நடு ஊருள் நச்சுமரம் காய்த்தற்று  

 ஒழுக்கத்தின் வழி உேர்வு அறடவர்  - ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் யமன்றம 

9. வருங்காலத்தில் யதறவமேனக் கருதுகின்ை மசேற்றக நுண்ணைிவு மபாதிந்த    

இரண்டு அைிவிேல் கண்டுபிடிப்புகறளக் குைிப்பிடுக. 

 மசேற்றக நுண்ணைிவால் இேங்கும் தானிேங்கிக் கதவுகள். 

 மசேற்றக நுண்ணைிவால் இேங்கும் திைன்யபசிகள். 

10. வருகின்ை யகாறட விடுமுறைேில் காற்ைாறல மின் உற்பத்திறே யநாில்  

 காண்பதற்கு ஆரல்வாய்மமாழிக்குச் மசல்கியைன் – இத்மதாடர் கால   

 வழுவறமதிக்கு எடுத்துக்காட்டாக அறமவது எவ்வாறு? 

 இத்மதாடர்,  யகாறட விடுமுறைேில் ‘மசல்யவன்’ என அறமதல் யவண்டும். 

 அவ்வாறு அறமோததால் கால வழுவாேிற்று. எனினும் உறுதிப் மபாருள் கருதி கால 

வழுவறமதிோக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டது. 

11. மருத்துவத்தில் மருந்துடன் அன்பும் நம்பிக்றகயும் ஆற்றும் பாங்கிறன எழுதுக. 

 மருத்துவர், தன்றனக் கத்திோல் அறுத்துச் சுட்டாலும் அது தம்மீது மகாண்ட அன்பின் 

காரணமாகயவ என யநாோளிக் கருதுகிைார். 

 அந்த அன்பும் மருத்துவத்தின் மீதான நம்பிக்றகயும் அவர் யநாறேக் குணமாக்குகிைது. 

12. உேிர்கள் உருவாகி வளர ஏற்ை சூழல் பூமிேில் எறவ எறவமேனப் பாிபாடல்  

      வழி அைிந்தவற்றைக் குைிப்பிடுக. 

 நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாேம் என்ை ஐந்தும் 

 உேிர்கள் உருவாகி வளர ஏற்ை சூழல்களாகப் பாிபாடல் குைிப்பிடுகிைது, 

13. ‘யவர்டுஸ்மித்’  என்ைால் என்ன? 

 இேல்பான மமாழிநறடறே உருவாக்கும் மமன்மபாருளுக்கு ‘யவர்டுஸ்மித்’ என்று மபேர் 

 இது தகவல்கறளக் மகாடுத்ததுயம அழகானக் கட்டுறரறேச் சில மநாடிகளியலயே 

உருவாக்கிவிடும். 
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14. மசேற்றக நுண்ணைிவு என்ைால் என்ன? 

 மசேற்றக நுண்ணைிவு என்பது, 

 ஒரு மமன்மபாருறளயோ அல்லது கணினி மசேல்திட்ட வறரறவயோ குைிக்கும். 

15. மசேற்றக நுண்ணைிவுத் திைனுக்குச் சில சான்றுகள் தருக. 

 வணிக வளாகங்களில் நாம் மசன்ைவுடன் கதவு தாயன திைத்தல். 

 அறைேில் மூறலேில் மபாருத்தப்பட்டிருக்கும் கண்காணிப்புக் கருவி அறசவு நிகழும் பக்கம் 

திரும்புதல். 

16. ‘மமய்நிகர் உதவிோளர்’ என்பது எது? 

 ‘மமய்நிகர் உதவிோளர்’ என்பது, திைன்யபசிகளில் இேங்கும் ஒரு உதவு மமன்மபாருள். 

 இது கண்ணுக்குப் புலப்படாமல், மனிதறனப் யபால நம்முடன் உறரோடி சில உதவிகள் 

மசய்கிைது. 

17. இலா(ELA) மமன்மபாருள் பற்ைி எழுதுக. 

 இலா(ELA) என்பது ஒருவறக மமன்மபாருள். 

 இது ஒரு விநாடிக்குப் பத்தாேிரம் வாடிக்றகோளர்களுடன் உறரோடும். 

 வங்கிக்கு வரும் வாடிக்றகோளருக்குச் யசறவகறள இறணேம் மூலம் அளிக்கிைது. 

18. ‘மபப்பர்’ என்னும் யராயபா குைித்து எழுதுக. 

 ெப்பான் சாப்ட்வங்கி உருவாக்கிே இேந்திர மனிதயன மபப்பர். 

 வீட்டுக்கு, வணிகத்துக்கு, படிப்புக்கு என்று மூன்றுவறக யராயபாக்கள் கிறடக்கின்ைன. 

19. குலயசகர ஆழ்வார் அன்றனோக உருவகித்துப் பாடுவது ோறர? 

 குலயசகர ஆழ்வார் அன்றனோக உருவகித்துப் பாடுவது 

 வித்துவக்யகாட்டு இறைவனான உய்ேவந்த மபருமாறள. 

20. இறடக்காடனார் இறைவனிடம் சினந்து கூைிேது ோது? 

 இறடக்காடனார் இறைவனிடம், பாண்டிேன் என்றன இகழவில்றல. 

 மசால்லின் வடிவாக உன் இடப்பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பார்வதி யதவிறேயும் மசால்லின் 

மபாருளாக விளங்கும் உன்றனயுயம அவமதித்தான் என்று சினத்துடன் கூைினார்.  

21. “கழிந்த மபரும் யகள்விேினான் எனக் யகட்டு முழுது உணர்ந்த கபிலன் தன்பால்  

      மபாழிந்த மபரும் காதல்மிகு யகண்றமேினான் இறடக்காட்டுப் புலவன்   

      மதன்மசால்” – இவ்வடிகளில் கழிந்த மபரும் யகள்விேினான் ோர்? காதல்மிகு  

      யகண்றமேினான் ோர்? 

 கழிந்த மபரும் யகள்விேினான்  : குயசலப் பாண்டிேன் 

 காதல்மிகு யகண்றமேினான்   : இறடக்காடனார் 

22. மசய்குதம்பிப் பாவலாின் கல்வி பற்ைிே கருத்திறன முழுக்கத் மதாடர்களாக்குக. 

 கற்யபாம் கற்யபாம் கல்விறேக் கற்யபாம் 

 அருளிறனப் மபருக்கக் கல்வி கற்யபாம் 

 அைிவிறனத் திருத்தக் கல்வி கற்யபாம் 

 மேக்கம் அகற்ைக் கல்வி கற்யபாம் 
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23. தாய்மமாழியும் ஆங்கிலமும் தவிர நீங்கள் கற்க விரும்பும் மமாழிேிறனக்  

குைிப்பிட்டுக் காரணம் எழுதுக. 

 விரும்பும் மமாழி : மதலுங்கு 

 காரணம்  : தமிழுக்கு அடுத்து அதிக மக்கள் யபசும் மமாழி.  

                                           தமிமழாடு மதாடர்புறடே மமாழி. 

24. “கேப்பிடும்ரப இல்லார்” – இத்பதாைாிலன் பபாருள் கூறுக 

 தன்னிைம் உள்ள பபாருரள பிறர்க்கு பகாடுக்கும் நல்லாரே காணின் ேறுரம  

ேிலகும் 

25.   ேறுரமயின் காேணமாக உதேி பகட்டு ேருபோின் தன்மானத்ரத எண்ணி  

நரகயாடுேது குறித்துக் குறளின் கருத்து என்ன? 

 எள்ளி நரகயாைாமல் பகாடுக்க பேண்டும். 

 அப்பபாது , இேப்பேர் உள்ளம் மகிழும். 

26.  கூோன ஆயுதம் எது என்று பசந்நாப் பபாதகர் கூருகிறார்? ஏன் என்பரத  

ேிளக்குக? 

 உரழப்பால் கிரைத்த ஊதியம்.  

 அதுபே, எப்பபாழுதும் நிரலயானது. 

27.  உறங்குகின்ற கும்பகர்ண எழுந்திோய் ! எழுந்திோய் !  

  காலதூதர் ரகயிபல உறங்குோய் ! உறங்குோய் !  

கும்பகர்ணரன என்ன பசால்லி எழுப்புகிறார்கள்? எங்கு அேரன உறங்க  

பசால்லுகிறார்கள் ?  

 உம்முரைய பபாய்யான ோழ்வு இன்று முதல் இறங்க பதாைங்கிேிட்ைது . 

 கால தூதர் ரகயில் உறங்க பசால்லுகிறார்கள். 

28.   பநற்று நான் பார்த்த அர்ச்சுணன் தபசு என்ற கூத்தில் அழகிய ஒப்பரனகரளயும் சிறந்த 

நடிப்ரபயும் இனிய பாைல்கரளயும் நுகர்ந்து மிக மகிந்பதன் என்று பசகர் என்னிைம் 

கூறினான். இக்கூற்ரற அயர் கூற்றாக எழுதுக? 

 முன்தினம் தான்பார்த்த அர்ச்சுனன் தபசு என்ற கூத்தில் அழகிய ஒப்பரனயும்  

சிறந்த நடிப்ரபயும் இனிய பாைல்கரளயும் நுகர்ந்து மகிழ்ந்ததாக பசகர்  

என்னிைம் கூறினான். 

29. பாசேர் , ோசேர்  , பல்நிண ேிரலஞர் , உமணர்-- சிலப்பதிகாேம்  காட்டும்               

      இவ்ேணிகர்கள் யாேர் ? 

பாசேர்       -  பேற்றிரல ேிற்பேர் 

ோசேர்       -  நறுமணம் ேிற்பேர் 

பல்நிண ேிரலஞர்     -  பல ேரக இரறச்சி ேிற்பேர் 

உமணர்       -  உப்பு ேிற்பேர் 

30. பமய்க்கீர்த்தி பாைப்படுேதன் பநாக்கம் யாது ? 

 மன்னர்களின் ேேலாற்று நிகழ்வுகரள அறியவும் , 

 அரே,அழியாமல் இருப்பதற்கு கல்லிலும்  பசதுக்கினர். 

31. ேறுரமயிலும் படிப்பின் மீது நாட்ைம் பகாண்ைேர் ம.பபா.சி என்பதற்கு  சான்று 

      தருக.  

 ேறுரம ோட்டியது. 



 

Page32 

 

 அறிவுப் பசி தூண்டியது 

 ேயிற்றுப்  பசிபயாடு பரழய புத்தகம் ோங்கி படித்தார்.  

32. " உரேப்பாட்டு மரை " - குறிப்பு எழுதுக  

உரேநரையில் அரமந்திருக்கும் பாட்டு . 

33. ஏழு சுேங்கள் யாரே ? 

ஸ, ாி,  க,  ம,  ப,  த,  நி. 

34. ஏழு இரசகள் யாரே ?  

குேல்,  தாேம் , உரழ , துத்தம்  ,  இளி  , ரகக்கிரள  ,  ேிளாி 

35. சாந்தமான பதாரு பிேபஞ்சத்ரதச்  

 சுமக்கின்றன ஒல்லித் தண்டுகள் - இக்கேிரத அடிகள் உணர்த்தும்  உள்ளழரக     

 எழுதுக. 

 மலர்தான் இங்கு உலகம் . 

 உலகத்ரத மலாின் தண்டுகள் தாங்குேபத உள்ளழகு. 

36. பபாருள் தருக : 

தால்  -  தாலாட்டு  

உழுரே  -  புலி  

அகவுதல் -  ஒலித்தல்  

ஏந்பதழில்  -  மிகுந்த அழகு  

அணிரம  -  அண்ரம 

37. குறிப்பு ேரேக. – ‘அரேயம்’  

 அறம் கூறும் மன்றங்கள் அேசனின் அறபநறி ஆட்சிக்குத் துரண புாிந்தன. 

 ‘அறம் அறக் கண்ை பநறிமான் அரேயம்’ என்கிறது  புறநானூறு.  

 உரறயூாிலிருந்த அற அரேயம் தனிச்சிறப்புப் பபற்றது என்று இலக்கியங்கள் 

குறிப்பிடுகின்றன.  

38. அறபநறிக் காலம் எது?  

 சங்க காலத்திற்குப் பிந்ரதய அற இலக்கியங்களின் காலத்ரத அறபநறிக் காலம் என்பர்.   

39. அறத்தின் குறியீடுகளாக பபாற்றப்பட்ைன எரே? 

 பசங்பகால்  

 பேண்பகாற்றக்குரை   

40. அேசனின் கைரமகளாக  சங்க இலக்கியங்கள் கூறுேன யாரே ?  

 நீர்நிரல பபருக்குதல்  

 நிலேளம் காணுதல்  

 உணவு உற்பத்திரய பபருக்குதல்  

 உணேிரன அரனேருக்கும் கிரைக்க ேழிேரக பசய்தல்  

41. தமிழாின் பபார் அறம் குறித்து எழுதுக. 

 தமிழர் பபாாிலும் அறபநறிகரளப் பின்பற்றினர். பபார் அறம்  என்பது வீேமற்யைார், 

புைமுதுகிட்யடார், சீைார், முதியோர் ஆகியோறர எதிர்த்துப் யபார் மசய்ோரமரயக்  

குைிக்கிைது.  

 தம்றம விட வலிறம குறைந்தாயராடு யபார் மசய்வது கூடாது என்று புறநானூற்றில்  ஆவூர் 

மூலங்கிழார் குைிப்பிடுகிைார்.  
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42. காலக் கழுரத கட்பைறும்பானதும் கவிஞர் மசய்வது ோது?  

 காலக் கழுரத கட்பைறும்பானது என்பது காலம் மாறி ேயது முதிர்தரலக் குறிக்கிறது. ேயது 

முதிர்ந்தாலும் அைப்பணிறேத் மதாடர்ந்து மசய்கிைார் ஆசிாிேர் . 

 வாளித் தண்ணீர், சாயக் குவறள, கந்றதத் துணி, கட்ரைத் தூாிறக மகாண்டு சாளரத்தின் 

கதவுகறள சுத்தம் மசய்வது யபால காலக்கழுறத கட்மடறும்பான பின்பும் அைப்பணி ஓோது 

மதாடர்கிைது.  

43. வாளித் தண்ணீர், சாயக் குவறள, கந்றதத் துணி, கட்ரைத் தூாிறக     

      இச்மசாற்கறள மதாடர்புபடுத்தி ஒரு பத்தி அறமக்க.  

 வீட்டின் சுேர் சன்னல் பபான்றேற்றில் அழுக்கு மற்றும் கரேயான் படிேரதத்  

தடுக்க வாளித் தண்ணீர் மகாண்டு சுவறரயும் ென்னறலயும் நன்கு கழுவ  

யவண்டும். பிைகு கந்றத துணிோல் நன்கு துறடத்து விட யவண்டும் . 

 மூன்ைாவதாக குவறளேில் உள்ள சாேத்றத கட்றட தூாிறக மகாண்டு சாேம்  

பூசி புதுப்பிக்க யவண்டும் . 

44. பஜயகாந்தன் பபற்ற ேிருதுகள் யாரே ? 

 குடியேசுத் தரலேர் ேிருது  

 சாகித்ய அகாபதமி ேிருது  

 பசாேியத் நாட்டு ேிருது  

 ஞானபீை ேிருது ,  தாமறரத்திரு விருது  

45. பஜயகாந்தனின் சிறுகரத பதாகுப்பு சிலேற்ரற எழுதுக.  

 குருபீைம் , யுகசந்தி , ஒரு பிடி யசாறு , உண்றம சுடும்  

46. பஜயகாந்தனின் புதினங்கள் நான்கிரன எழுதுக . 

 பாாிசுக்கு பபா , சுந்தரகாண்டம் , உன்றனப்யபால் ஒருவன் , கங்றக எங்யக யபாகிைாள்.  

47. ‘ோழ்ேில் தறலக்கனம்’, ‘தறலக்கனபம ோழ்வு’ என்று நாகூர் ரூமி ோருறடே  

வாழ்றவக் குைித்துக் கூறுகிைார்?  

 பணம், பட்ைம், பதேி, பபாருள் ஆகியேற்றால் மற்றேர்கரள மதிக்காமல் ோழ்பேர்கரளத் 

தறலக்கனம் பிடித்தவர்கள் என்கிைார்.  

 எப்யபாதும் பசி, பட்டினி, வறுறம என்ைிருக்கும்  சித்தாள் தன் தறலேில் சுறமறேத் தூக்கிச் 

மசல்வதால் மட்டுயம வாழ்க்றக நறடமபறும் என்று சித்தாளின் வாழ்றவப் பற்ைி கூறுகிைார்.  

48. நாகூர் ரூமியின் கேிரதத் பதாகுப்புகரள எழுதுக?  

 நதியின் கால்கள் , ஏழாேது சுரே , பசால்லாத பசால் , “சித்தாளின் மனச்சுறமகள்.  

பிாிவு 2 (வினா எண்  22-28) 

(இலக்கணம் மற்றும் மமாழிப்பேிற்சி குறுவினாக்கள்) 

1. பாரதிோர் கவிஞர், நூலகம் மசன்ைார், அவர் ோர்? ஆகிே மதாடர்களில் 

எழுவாயுடன் மதாடரும் பேனிறலகள் ோறவ?  

 பாேதியார் கேிஞர்  -  எழுோய்,  பபயர்ச்பசால் பயனிரல 

 நூலகம் பசன்றார்   -  எழுோய்,  ேிரனமுற்று பேனிறல 

 அேர் யார்    -  எழுோய்,  ேினா பயனிரல 

2. மகாடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிேக் 
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யகாடிஉண் டாேினும்   இல் – இக்குைளில் வரும் அளமபறடறே எடுத்து எழுதுக. 

 மகாடுப்பதூஉம், துய்ப்பதூஉம் – இன்னிறச அளமபறட 

3. ’எழுது என்றாள்’ என்பது ேிரேவு காேணமாக ’எழுது எழுது என்றாள்’ என அடுக்கு 

மதாடரானது. ’சிாித்துப் யபசினார்’ என்பது எவ்வாறு அடுக்குத்மதாடர் ஆகும்? 

 சிாித்து சிாித்துப் பபசினார். 

4. பேங்ரக என்பரதத் மதாடர்மமாழிோகவும் மபாதுமமாழிோகவும் யவறுபடுத்துக. 

 யவம் +  ரக = பேவுகின்ற ரக – இது பதாைர் பமாழி. (ஒன்றுக்கும் பமற்பட்ை பசாற்கள் 

பதாைர்ந்து ேருேது)   (அல்லது)  பேங்ரக பாய்ந்தது. 

 யவங்றக என்பது தனித்து நின்று மரத்றதயும், 

 பேங்ரக என்னும் அயத மசால், யவம் +  ரக என்று பிாிந்து நின்று பேவுகின்ற ரக என்ற 

பபாருரளயும் தருகிறது. எனயவ, அது மபாதுமமாழி.  

 (அதாவது, ஒரு மசால் தனித்து நின்று ஒரு மபாருறளயும் அயத மசால் பிாிவு பட்டு நின்று 

யவமைாரு மபாருறளயும் தந்து தனிபமாழிக்கும் பதாைர் பமாழிக்கும் பபாதுோக ேருேது 

பபாது பமாழி ஆகும்.) 

5. ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு  ோரழப்பழங்கள் உள்ளன. 

ஒரு சீப்பில் பல தாறு  வாறழப்பழங்கள் உள்ளன. 

ஒரு சீப்பில் பல ோரழப்பழங்கள் உள்ளன.  - பமற்கண்ை பதாைர்களில் சாியான 

பதாைர்கரளச் சுட்டிக்காட்டி, எஞ்சிய பிரழயான பதாைாில் உள்ள பிரழக்கான காேணத்ரத 

எழுதுக. 

 ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு  ோரழப்பழங்கள் உள்ளன என்பது சாி. 

 ஒரு சீப்பில் பல ோரழப்பழங்கள் உள்ளன என்பதும் சாி.  ஆனால்,  

 ஒரு சீப்பில் பல தாறு  வாறழப்பழங்கள் உள்ளன என்பது தவறு. ஏமனனில், தாைில்தான் 

சீப்பு இருக்கும். மாைாக சீப்பில் தாறு இருக்காது.  

6. ’உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிைர்யமல்  

வடுக்காண் வற்ைாகும் கீழ்’ - இக்குறளில் அறமந்துள்ள அளமபறடேின் வறகறேச் சுட்டி 

அதன் இலக்கணம் தருக. 

 உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் என்னும் பசாற்கள் இன்னிரச அளபபரை பசாற்கள் ஆகும்.  

7. "சீசர் எப்யபாதும் என் மசால் யபச்றசக் யகட்பான். புதிேவர்கறளப் பார்த்துக் கத்துவாயன 

தவிர கடிக்க மாட்டான்" என்று இளமாைன் தன்னுறடே வளர்ப்பு நாறேப் பற்ைிப் 

மபருறமோகக் கூைினார் - இதில் உள்ள திறண வழுக்கறளத் திருத்தி எழுதுக. 

 சீசர் எப்யபாதும் என் மசால் யபச்றசக் யகட்கும். 

 புதிேவர்கறளப் பார்த்துக் குறரக்குயம தவிர கடிக்காது. 

8. வழுவறமதி என்ைால் என்ன? 

 இலக்கண முறைேின்ைி யபசுவதும் எழுதுவதும் வழு எனப்படும். 

 இவ்வழுறவ ஏயதனும் ஒரு காரணம் கருதி ஏற்றுக் மகாள்வது வழுவறமதி. 

9. வழுவறமதி எத்தறன வறகப்படும் அறவ ோறவ? 

 வழுவறமதி ஐந்து வறகப்படும். 

 அறவ, திறண, பால், இடம், காலம், மரபு என்பனவாகும்.  
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10.   வினா எத்தறன வறகப்படும்? அறவ ோறவ? 

 வினா ஆறு வறகப்படும். 

 அறவ, அைிவினா, அைிோ வினா, ஐே வினா, மகாளல் வினா, மகாறட வினா, ஏவல் வினா 

என்பனவாகும். 

11.   விறட எத்தறன வறகப்படும்? அறவ ோறவ? 

 விறட எட்டு வறகப்படும். 

 அறவ, சுட்டு, மறை, யநர், ஏவல், வினா எதிர் வினாதல், உற்ைது உறரத்தல், உறுவது கூைல், 

இனமமாழி என்பனவாகும். 

12.   மபாருள்யகாள் என்ைால் என்ன? 

 மபாருள்யகாள் என்பது, 

 மசய்யுளில் உள்ள மதாடர்கறளப் மபாருளுக்கு ஏற்ைவறகேில் இறணத்யதா, மாற்ைியோ 

மபாருள் மகாள்வதாகும். 

13. மபாருள்யகாள் எத்தறன வறகப்படும்? அறவ ோறவ? 

 மபாருள்யகாள் எட்டு வறகப்படும். 

 அறவ, ஆற்றுநீர், மமாழிமாற்று, நிரல்நிறை, பூட்டுவில், தாப்பிறச, அறளமைிபாப்பு, 

அடிமைிமாற்று, மகாண்டுகூட்டுப் மபாருள்யகாள் என்பனவாகும். 

14. இந்த அறை இருட்டாக இருக்கிைது. மின்விளக்கின் மசாடுக்கி எந்தப் பக்கம் இருக்கிைது? 

இயதா.. இருக்கிையத மசாடுக்கிறேப் யபாட்டாலும் மவளிச்சம் வரவில்றலயே மின்சாரம் 

இருக்கிைதா, இல்றலோ? 

யமற்கண்ட உறரோடலில் உள்ள வினாக்களின் வறககறள எடுத்மதழுதுக. 

 எந்தப் பக்கம் இருக்கிைது?    : அைிோ வினா 

 அந்த வழி      : சுட்டு விறட 

 மின்சாரம் இருக்கிைதா? இல்றலோ? : ஐே வினா 

15. “தஞ்சம் எளியர் பரகக்கு” – இவ்ேடிக்குாிய அரசகரளயும் ோய்பாடுகரளயும்          

எழுதுக 

சீர்   அரச   ோய்பாடு 

தஞ்/சம்  பநர்+பநர்  பதமா 

எளி/யர்  நிரே+பநர்  புளிமா 

பரகக்/கு  நிரறபு  பிறப்பு 

16.  கீழ்ேரும் பதாைர்களில் பபாருந்தாத கருப்பபாருரள திருத்தி எழுதுக? 

(அ) உழேர்கள் மரலயில் உழுதனர் 

ேிரை : உழேர்கள் ேயலில் உழுதனர் 

(ஆ) முல்ரல பூச்பசடிரய பார்த்தோபற பேதேர் கைலுக்கு பசன்றனர் 

ேிரை : தாரழ , பநய்தல் பூரேப் பார்த்தோபற பேதேர் கைலுக்கு பசன்றனர் 

17.  காட்டில் ேிரளந்த ேேகில் சரமத்த உணவு மரழ கால மாரலயில் சூைாக  

உண்ண சுரே மிகுந்து இருக்கும் – இத்பதாைாில் அரமந்துள்ள  முதற்பபாருள் , 

கருப்பபாருள்கரள ேரகப்படுத்தி எழுதுக  
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முதற்பபாருள்             

நிலம்      - முல்ரல (காடு)      

பபாழுது - பபரும்பபாழுது – மரழகாலம்,கார்காலம் 

                 சிறுபபாழுது – மாரல    

கருப்பபாருள் 

உணவு – ேேகு  

18.  அன்பின் ஐந்திரணகரள எழுதுக ? 

குறிஞ்சி , முல்ரல மருதம் , பநய்தல் , பாரல. 

19.  முதற்பபாருள் என்பன  யாரே? 

நிலம் மற்றும் பபாழுது. 

20.  கருப்பபாருள் என்றால் என்ன ? 

ஒரு நிலத்தின் பதய்ேம், மக்கள் , ேிலங்கு , பூ , நீர் பபான்றரே . 

21.  ஐேரகத்திரணகளின் சிறு பபாழுதுகரள எழுதுக? 

திரண    சிறுபபாழுது 

குறிஞ்சி ,    -  யாமம் 

முல்ரல   -  மாரல 

மருதம்   - ரேகரற 

பநய்தல்   -  எற்பாடு 

பாரல   -  நண்பகல் 

22. ஓடிக்பகாண்டிருந்த மின்ேிசிறி சட்பைன நின்றவுைன், அரறயில்    உள்ளேர்கள் பபச்சு 

தரைபட்ைது. (தனிச்பசாற்பறாைோக மாற்றுக)  

ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் மின்ேிசிறி சட்பைன நின்றது,. அரறயில் உள்ளேர்கள் பபச்சு 

தரைபட்ைது. 

23. ‘பகாள்போர் பகாள்க குரேப்பபார் குரேக்க . 

உள்ோய் ோர்த்ரத உைம்பு பதாைாது’ அ) அடி எதுறக எடுத்து எழுதுக ஆ)இலக்கண   

குைிப்பு எழுதுக  

அ) அடி எதுறக          -    பகாள்போர் , உள்ோய் 

ஆ) இலக்கண குைிப்பு -  மகாள்க,  குரறக்க  - ேியங்பகாள் ேிரனமுற்றுகள்       24. 

யாப்பின் உறுப்புகள் யாரே?  

எழுத்து, அரச, சீர், தரள, அடி, பதாரை என ஆறு ேரகப்படும்.  

25. நால்ேரகப் பாக்கள் யாரே ? 

பேண்பா, ஆசிாியப்பா, கலிப்பா, ேஞ்சிப்பா, என பாக்கள் நான்கு ேரகப்படும். 

26. பேண்பாேின் ேரககள் யாரே?  

குறள் பேண்பா, சிந்தியல் பேண்பா, பநாிரச பேண்பா, இன்னிரச பேண்பா, பஃபறாரை 

பேண்பா என்று ஐந்து ேரகப்படும்.  

    27. ஆசிாியப்பாேின் ேரககள் யாரே ? 

பநாிரச ஆசிாியப்பா, இரணக்குறள் ஆசிாியப்பா, நிரலமண்டில ஆசிாியப்பா, அடிமறி 

மண்டில ஆசிாியப்பா என்று நான்கு ேரகப்படும்.  

     28.  ேிரனமுற்றுரற ேிரனயாலரணயும் மபேராக மாற்ைிக் மதாடர்கறள      

            இறணத்து எழுதுக 
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 கரலயேங்கத்தில் எனக்காக காத்து இருக்கிைார். அவறர அறழத்து வாருங்கள். 

கரலயேங்கத்தில் எனக்காகக் காத்திருந்தவறர அறழத்து வாருங்கள். 

 ஊட்ை மிகு உணவு உண்ைார். அேர் நீண்ை ோழ்நாள் பபற்றார். 

ஊட்ை மிகு உணவு உண்ைேர் நீண்ை ோழ்நாள் பபற்றார். 

 பநற்று என்ரன சந்தித்தார். அேர் என் நண்பர். 

பநற்று என்ரன சந்தித்தேர் என் நண்பர். 

 பபாது அறிவு நூல்கறளத் யதடிப் படித்தார். யபாட்டித் யதர்வில் பேன்றார். 

பபாது அறிவு நூல்கறளத் யதடிப் படித்தவர் யபாட்டித் யதர்வில் பேன்றார். 

29. ‘அறிந்தது, அறியாதது, புாிந்தது, புாிோதது, மதாிந்தது, மதாிோதது, பிைந்தது,  

பிைவாதது’ இறவ அறனத்றதயும் ோம் அைியவாம். அது பற்ைி உமது அைிவுறர எமக்குத் 

யதறவ இல்றல. எல்லாம் எமக்குத் மதாியும். 

இக்கூற்றில் ேண்ண எழுத்துகளில் உள்ள விறனமுற்றுகறளத் மதாழிற்மபேர்களாக  மாற்ைி 

எழுதுக. 

அறிந்தது   - அறிதல்   

அறியாதது   - அறியாரம 

  புாிந்தது   -  புாிதல்  

புாிோதது  - புாிோறம 

மதாிந்தது  - மதாிதல்  

மதாிோதது  - மதாிோறம 

பிைந்தது  - பிைத்தல் 

பிைவாதது  - பிைவாறம. 

30.  புைத்திறணகளில் எதிமரதிர்த் திறணகறள அட்டவறணப்படுத்துக. 

 மவட்சி   - கரந்றத 

 வஞ்சி   - காஞ்சி 

 மநாச்சி  - உழிறஞ 

 தும்றப  - வாறக 

31.  அவந்தி நாட்டு மன்னன், மருதநாட்டு மன்னனுடன் யபார்புாிந்து அந்நாட்றடக்  றகப்பற்ை 

நிறனக்கிைான். அப்யபார்  நிகழ்றவப் புைப்மபாருள்  

மவண்பாமாறல  கூறும் இலக்கணத்தின் வழி விளக்குக. 

 புைத்திறண - வஞ்சித்திறண ,  (மண்ணாறசக் கருதி, யபார் மசய்தல்)                            

 அவந்தி  நாட்டு மன்னன், மருத நாட்றட றகப்பற்ை வஞ்சிப்பூ சூடிப் யபாருக்குச் மசல்லுதல். 

“வாடா வஞ்சி………………………. 

32.  மதில்யபார் பற்ைிே புைத்திறணகள் ோறவ? 

மநாச்சி, உழிறஞ 

33.  புைத்திறணகள் எத்தறன வறகப்படும்? அறவ ோறவ? 

 பன்னிரண்டு வறகப்படும்.  
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 மவட்சி, கரந்றத, வஞ்சி, காஞ்சி, மநாச்சி, உழிறஞ, தும்றப, வாறக, பாடாண் , 

மபாதுவிேல், றகக்கிறள, மபருந்திறண. 

34.  தீேக அணியின் ேரககள் யாரே ? 

 தீேக அணி மூன்று ேரகப்படும்.  

 அரேயாேன: முதல் நிரலத் தீேகம் , இரைநிரலத் தீேகம் , கரை நிரலத் தீேகம்.  

35.  தன்ரம அணிேின் வறககறள எழுதுக.  

 தன்ரமயணி நான்கு ேரகப்படும்.  

 பபாருள் தன்ரம அணி  

 குணத் தன்ரமயணி  

 சாதித் தன்ரம அணி  

 பதாழிற் தன்ரமயணி  

36.  அன்பும் அறனும் உரைத்தாயின் இல்ோழ்க்ரக  

பண்பும் பயனும் அது - இக்குறளில் பயின்று ேந்துள்ள அணியின் இலக்கணம் யாது ? 

 இப்பாைலில் நிேல் நிரற அணி பேின்று வந்துள்ளது . 

 மசால்றலயும் மபாருறளயும் வாிறசோக நிறுத்தி அவ்ோிரசப்படிபய  இறணத்துப் பபாருள் 

பகாள்ேது நிேல்நிரற அணி எனப்படும். 

37.  குறள் பேண்பாேின் இலக்கணத்ரத எழுதி எடுத்துக்காட்டுத் தருக.  

 குறள் பேண்பா பேண்பாேின் பபாது இலக்கணம் பபற்று இேண்டு அடிகளால் ேரும் முதல் 

அடிேில் நான்கு சீர்களும் இரண்டாம் அடிேில் மூன்று சீர்களும் வரும்.  

 எடுத்துக்காட்டு:      அகர முதல எழுத்மதல்லாம் ஆதி  

பகவன் முதற்யை உலகு  

38.  ேஞ்சிப்பாேிற்கு உாிய ஓரச தூங்கல் ஓரச ஆகும். துள்ளல் ஓறச கலிப்பாவுக்கு  

உாிேது. இத்மதாடர்கறள ஒயர மதாடராக இறணத்து எழுதுக  

ேஞ்சிப்பாேிற்கு தூங்கல் ஓறசயும் கலிப்பாவிற்கு துள்ளல் ஓறசயும் உாிே ஓரசகளாகும்.  

39. பிறபமாழி பசாற்கரளத் தமிழ் பசாற்களாக மாற்றி எழுதுக. (ப எண் : 150) 

பிறபமாழிச்பசாற்கள் தமிழ் பசால் 

பகால்டு பிஸ்கட் தங்கக்கட்டி 

யூஸ் பயன் 

பேயிட் எரை 

ஆன்சர் ேிரை 

ஈக்ேலாக சமமாக 

எக்ஸ்பபாிபமன்ட் பாிபசாதரன 

ாிப்பிட் திரும்பவும் 

ஆல் தி பபஸ்ட் ோழ்த்துகள் 

40. இரு மசாற்கறளயும் ஒயர மதாடாில் அறமத்து எழுதுக 

 சிறல, சீறல - சிறலறேத் திறரச்சீறலோல் மறைத்திருக்கிைார்கள் 

 மதாடு, யதாடு - காதில் உள்ள யதாறட றகோல் மதாடு 

 மடு, மாடு  -  மறல மடுவில் ஆடு யமய்ந்தது 

 மறல, மாறல - மாறல யநரத்தில் அதிகமான யமகம் மறலேில் தவழும்  
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 வளி, வாளி    -  வளிறே வாளிேில் அடக்க முடிோது. 

 விடு, வீடு    -  கீழான பண்றப விடு; உன் வீடு நல்லைம் பூணும். 

41.    பழமமாழிகறள நிறைவு மசய்க. 

 உப்பில்லாப் பண்டம் குப்றபேியல 

ஒரு பாறன யசாற்றுக்கு ஒரு யசாறு பதம் 

 உப்பிட்டவறர உள்ளளவும் நிறன 

 விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாட்களுக்கு மட்டும் 

 அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிழ்தமும் நஞ்சு 

42.    பசாற்கரள இரணத்து புதிய பசாற்கரள உருோக்குக 

(பதன், ேிளக்கு, மரழ, ேிண், மணி, விலங்கு, மசய், யமகறல,  வான்,  பூ). 

பூேிலங்கு, பதன்மரழ, பதன்பூ, ேிண்மரழ, மணிபமகரல, ோன்மரழ, பூமரழ, பசய்பதன்,  

43.   சந்தக் கேிரதயில் வந்த பிறழகறளத்  திருத்துக.  

”பதணிபல ஊாிய பசந்தமிழின் - சுரே  

பதரும்  சிலப்பதி காறமரத 

ஊனிபல எம்முயிர் உல்லலவும் - நிதம்  

ஓதி யுனர்ந்தின் புருபோபம” 

”பதனிபல ஊறிய பசந்தமிழின் – சுரே  

பதாரும்  சிலப்பதி காேமரத 

ஊனிபல எம்முயிர் உள்ளளவும் - நிதம்  

ஓதி யுணர்ந்தின் புறுபோபம” 

44.   கீழ்க்காணும் பசாற்களின் கூட்ைப் பபயர்கரள கண்டுபிடித்து எழுதுக 

கல்   - குவிேல்  (கற்குவிேல்) 

பழம்  - குறல  (பழக்குறல) 

புல்  - கட்டு  (புற்கட்டு) 

ஆடு  - மந்றத (ஆட்டுமந்றத) 

வல்லின ஒற்றை  இட் டும் நீக்கியும் எழுதுக. 

1.  காகத்திற்கு காது உண்டா? அதற்கு காது யகட்குமா? 

 காகத்திற்குக்  காது உண்டா? அதற்குக்  காது யகட்குமா? 

2. எல்லா பைறவகளுக்கும் காது உண்டு. மசவி துறளகள் இைகுகளால் மூடி இருக்கும். 

மற்ைப்படி பாலூட்டிகளில் உள்ளதுயபால் புைமசவிமடல் இருக்காது. காகத்திற்கு காது 

உண்டு. காதுக் யகட்கும். 

எல்லாப் பைறவகளுக்கும் காது உண்டு. மசவித் துறளகள் இைகுகளால் மூடி இருக்கும். மற்ை  

படி பாலூட்டிகளில் உள்ளதுயபால் புைச்மசவிமடல் இருக்காது. காகத்திற்கு காது உண்டு. 

காதுக் யகட்கும். 

3. பைறவகளுக்கு பார்த்தல், யகட்ட ல் உணர்வு  நன்ைாக  வளர்ச்சிப் மபற்று   இருக்கும். 

சுறவத்தல் உணர்வுக் குறை வாகவும் நுகர்தல் உணர்வு இல்றலமேன்யைக் கூைலாம். 

பைறவகளுக்குப் பார்த்தல், யகட்ட ல் உணர்வு  நன்ைாக வளர்ச்சிப் மபற்று இருக்கும். 

சுறவத்தல் உணர்வு  குறை வாகவும் நுகர்தல் உணர்வு இல்றலமேன்யைக் கூைலாம். 
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45.    மகாடுக்கப்பட்டுள்ள இரு மசாற்கறளப் பேன்படுத்தி ஒரு மதாடர் அறமக்க. 

(இேற்றக – மசேற்றக - பாறதத் மதாிோத இேற்றகக் காடுகளில்பேணிக்கச் மசேற்றகக் 

கருவிகள் பேன்படுத்தப்படுகின்ைன.) 

 மகாடு – யகாடு  - அளவுயகாள் மகாடு. யகாடு வறரே யவண்டும். 

 மகாள் – யகாள்  - யகாள்கறள அைிந்து மகாள். 

 சிறு – சீறு      - சிறு பாம்பு, சீறுவறத பார். 

 தான் – தாம் - கண்ணன் தான் மசய்ததாக, தாயம ஒப்புக்மகாண்டான்  

 விதி – வீதி - வீதியதாறும் நூலகம் அறமத்தால், நாட்டின் தறலவிதி மாைிவிடும். 

46.    குைிப்றபப் பேன்படுத்தி விறடதருக. (குைிப்பு – எதிர்மறைோன மசாற்கள்) 

 மீளாத் துேர்    - மீண்ட இன்பம் 

 மகாடுத்துச் சிவந்த  - மகாடாது சிவக்காத 

 மறைத்துக் காட்டு  - மவளிப்படுத்தி மறை 

 அருகில் அமர்க  - தூரத்தில் மசல்க 

 மபாிேவாின் அறமதி - சிைிேவாின் ஆர்ப்பாட்டம் 

 புேலுக்குப் பின்  - மதன்ைலுக்கு முன் 

47.    கலறவச் மசாற்மைாடராக மாற்றுக. 

 (கூத்துக் கறலஞர் பாடத் மதாடங்கினார். கூடிேிருந்த மக்கள் அறமதிோேினர்). 

கூத்துக் கறலஞர் பாடத் மதாடங்கிேதால் கூடிேிருந்த மக்கள் அறமதிோேினர். 

48.    மதாடர் மசாற்மைாடராக மாற்றுக) 

    இன்னாசிேர்   புத்தகங்கறள   வாாிறசப்படுத்தினார்.  அவற்றைப்   புத்தக  அடுக்கங்களில்        

    அடுக்கிறவத்தார்.   புத்தகங்கறளக்  யகட்பவர்களுக்கு  எடுத்துக்மகாடுத்தார். 

 இன்னாசிோர் புத்தகங்கறள வாாிறசப்படுத்தினார்; அடுக்கிறவத்தார்; 

 யகட்டவர்களுக்கு எடுத்துக்மகாடுத்தார். 

49.    பின்வரும் மதாடர்களுக்கு, மபாருத்தமான மதாடர்அறமக்க 

 வரப்யபாகியைன்  - நான் வரப்யபாகியைன். 

 மகாஞ்சம் அதிகம்  - மகாஞ்சம் அதிகமாக உண்யடன். 

 இல்லாமல் இருக்கிைது - மனிதயநேம் இல்லாமல் இருக்கிைது. 

 முன்னுக்குப் பின்  - திருடன் முன்னுக்குப்பின் யபசுவான். 

 மைக்க நிறனக்கியைன் - தீேவற்றை மைக்க நிறனக்கியைன். 

50.   மதாறகச் மசாற்கறள பிாித்து எழுது. தமிழ் எண்ணுரு தருக.   (ப.எண்) 180    

மதாறகச்மசால்  பிாித்தல்    தமிழ் எண்ணுரு 

 மூயவந்தர்   மூன்று + யவந்தர்   (3) மூன்று - ௩ 

 நாற்ைிறச   நான்கு + திறச   (4) நான்கு - ௪ 

 முத்தமிழ்   மூன்று + தமிழ்   (3) மூன்று -  ௩  

 இருதிறண   இரண்டு + திறண   (2) இரண்டு - ௨ 

 முப்பால்   மூன்று + பால்   (3) மூன்று – ௩ 
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 ஐந்திறண   ஐந்து + திறண   (5) ஐந்து - ௫ 

 நானிலம்    நான்கு + நிலம்   (4) நான்கு - ௪ 

 அறுசுறவ   ஆறு + சுறவ    (6) ஆறு - சு 

 பத்துப்பாட்டு   பத்து + பாட்டு   (10) பத்து - ௧௦ 

எட்டுத்மதாறக   எட்டு + மதாறக   (8) எட்டு - ௮ 

51.     ஊர்ப் மபேர்களின் மரூஉறவ எழுதுக 

 ஊர்ப்மபேர்   மரூஉ 

 தஞ்சாவூர்   - தஞ்றச 

 திருச்சிராப்பள்ளி  - திருச்சி 

 திருமநல்யவலி  - மநல்றல 

 உதகமண்டலம்  - உதறக 

 கும்பயகாணம்  - குடந்றத 

 றசதாப்யபட்றட  - றசறத 

 மேிலாப்பூர்   - மேிறல 

 புதுச்யசாி   - புதுறவ 

 புதுக்யகாட்றட  - புதுறக 

 யகாேம்புத்தூர்  - யகாறவ 

 நாகப்பட்டினம்  - நாறக 

 மன்னார்குடி   - மன்றன 

52.    மபாருத்தமான இடங்களில் நிறுத்தக் குைிேிடுக. 

      (அரசால் நிறுவப்படும் கட்டடங்களில் சிறலகளில் நிறுவிேவர் மபேர் நிறுவப்பட்ட 

காலம் யநாக்கம் சார்ந்த பிை மசய்திகளும் தாங்கிே  கல்மவட்டுகறளப் பார்த்திருப்பீர்கள்  இறவ 

நமது இன்றைே வரலாற்றைப்  புலப்படுத்துபறவ  அதுயபாலயவ யகாவில்களிலும் பழறமோன 

நிறனவுச்  சின்னங்களிலும் கட்டிேவர்கள் மபேர்களும் வரலாறும் இடம் மபற்ைிருக்கும்) 

அரசால் நிறுவப்படும் கட்டடங்களிலும் சிறலகளிலும் நிறுவிேர்  மபேர்   நிறுவப்பட்ட 

காலம், யநாக்கம் சார்ந்த பிை மசய்திகளும்  தாங்கிே கல்மவட்டுகறளப் 

பார்த்திருப்பீர்கள். இறவ நமது இன்றைே வரலாற்றைப் புலப்படுத்திேறவ. அதுயபாலயவ 

 யகாவில்களும் பழறமோன நிறனவுச் சின்னங்களிலும்  கட்டிேவர்கள் மபேர்களும் 

வரலாறும் இடம் மபற்ைிருக்கும். 

53.    மதாடாில் விடுபட்ட வண்ணங்கறள உங்களின் எண்ணங்களால் நிரப்புக. 

 வானம் கருக்கத் மதாடங்கிேது. மறழ வரும் யபாலிருக்கிைது. 

 அறனவாின் பாராட்டுகளால், மவட்கத்தில் பாடகாின் முகம் மலர்ந்தது. 

 கருறண மனம் உள்ளவறர அப்பாவி என்கியைாம். 

 கண்ணுக்கு முழுறமோக இருக்கும் பசுறம புல்மவளிக்கு கதிரவனின் கதிர்      மவேில் 

பரவிக்கிடக்கிைது. 

 மவேிலில் அறலோயத: உடல் கருத்து விடும். 
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54.  மபாருத்தமானவற்றைச் மசாற்மபட்டிேில் கண்டு எழுதுக. 

(தங்கும், மரவீடு, மரம்வீடு, அவிழும், தங்கும், யதாற்பறவ, விருது,    

 யதாற்பாறவ,    கவிழும், விருந்து)  

 விரட்டாதீர்கள் - பைறவக்கு மரம்வீடு 

 மவட்டாதீர்கள் கண்ட மனிதருக்கு அறவதரும் மரவீடு 

 காறல ஒளிேினில் மலாிதழ் அவிழும் 

 யசாறலப் பூவிறன வண்டினம் கவிழும் 

 மறல முகட்டில் யமகம் தங்கும் அறதப் பார்க்கும் மனங்கள் மசல்லத்         

தேங்கும். 

 வாழ்க்றகேில் யதாற்பறவ மீண்டும் மவல்லும் - இறதத் தத்துவமாய்     யதாற்பாறவ 

கூத்து மசால்லும்.  

 மதருக்கூத்தில் நடிகருக்குக் றகத்தட்டயல விருது அதில் வரும் காசு     குறைந்தாலும் அது 

யவேவர் விருந்து. 

55. நான் எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுதலும் உண்டு. அதற்குாிே காரணமும் உண்டு  

இத்மதாடறர இரு மதாடர்களாக்குக. 

 நான் எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுதல் உண்டு 

 நான் எழுதுவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு 

56. மபாருத்தமான நிறுத்தற் குைியீகறள இடுக 

பசேர்களின் பட்ைப் பபயர்களில் பகால்லி மவற்பன் மறலேமான் யபான்ைறவ 

குைிப்பிடத்தக்கறவ மகால்லி மறலறே மவன்ைவன் மகால்லி மவற்பன் எனவும் பிை 

மறலப்பகுதிகறள மவன்ைவர்கள் மறலேமான் எனவும் மபேர் சூட்டிக் மகாண்டனர் இதற்கு 

சங்க இலக்கிேத்தில் சான்றுகள் உள்ளன.     

பசேர்களின் பட்ைப் பபயர்களில் பகால்லி, மவற்பன், மறலேமான் யபான்ைறவ 

குைிப்பிடத்தக்கறவ. மகால்லி மறலறே மவன்ைவன் மகால்லி எனவும், மவற்பன் எனவும், 

பிை மறலப்பகுதிகறள மவன்ைவர்கள் மறலேமான் எனவும் மபேர் சூட்டிக் மகாண்டனர். 

இதற்கு சங்க இலக்கிேத்தில் சான்றுகள் உள்ளன.     

கரலச்பசாற்கள் தருக 

 Aesthetics   -     அழகியல்   Artifacts    -       கரலப்பரைப்புகள் 

 Terminology  -     கரலச்பசால்  Myth     -       பதான்மம் 

Classical literature  - மசவ்விலக்கிேம்   Epic  literature  - காப்பிே இலக்கிேம்   

Devotional literature - பக்தி இலக்கிேம்    Ancient literature  -  பண்றடே இலக்கிேம்  

Regional literature  - வட்டார இலக்கிேம் Folk literature   - நாட்டுபுை இலக்கிேம்   

Storm    -  புேல்   Land breeze      -  நிலக்காற்று 

Tornado   -  சூைாவளி  Sea breeze      -  கடற்காற்று 

Tempest   -  மபருங்காற்று  Whirl wind      -  சுழல் காற்று 

Vowel   - உயிபேழுத்து  consonant      - மமய்மேழுத்து 
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Homo graph   - ஒப்பபழுத்துMonolingual       - ஒரு மமாழி 

Conversation  - உரேயாைல்  Discussion      - கலந்துரேயாைல் 

Nanotechnology  -   மீநுண்மதாழில்நுட்பம்  

Space Technology   - விண்மவளித் மதாழில்நுட்பம் 

 

Biotechnology  - உேிாித் மதாழில்நுட்பம்  

Cosmic rays  -  விண்மவளிக் கதிர்கள் 

Ultraviolet rays  -  புை ஊதாக் கதிர்கள்   Infrared rays    -  அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் 

Consulate  - துறணத்தூதரகம்  Patent      - காப்புாிறம 

 Document  - ஆவணம்  Guild      - வணிகக்குழு 

 Irrigation  - பாசனம்  Territory     - நிலப்பகுதி 

Humanism               -   மனிதபநயம்  

Cultural Boundaries  -   பண்பாட்டு எல்றல Cabinet              -  அறமச்சரறவ 

Cultural values         -   பண்பாட்டு விழுமிேங்கள்    Belief     -   நம்பிக்ரக 

Philosopher               -   பமய்யியலாளர் Renaissance     -   மறுமலர்ச்சி 

Revivalism                 -   மீட்டுருோக்கம்  

அகராதிறேக் கண்டு மபாருள் எழுதுக 

 ஊண்   - உணவு            திறண   - ஒழுக்கம், நிலப்பிாிவு 

 ஊன்   - இறைச்சி, உடம்பு      திறன - சிறுதானிேம் 

அண்ணம்  - யமல்வாய்         மவல்லம்  - இனிப்புப் மபாருள்     

அன்னம்  - யசாறு, ஒருவறக பைறவ    மவள்ளம்  - நீர்ப்மபருக்கு 

அகன்சுைர்   -  உேர்ந்த தீபம்  

கட்புள்   -  ேிழித்திருக்கும் பறரே 

திருேில்   -  ோனேில் 

ஆர்கலி   -  கைல், மறழ, பறறவ 

பகாடுோய்   -  ஆயுதங்களில் வறளந்த வாய்,  ஒரு வறக மீன் 

அைேி   - காடு  

அேல்    - பள்ளம், ேிரளநிலம், குளம் 

சுேல்    - பமட்டு நிலம், பதாள்,  கழுத்து 

பசறு   - ேயல், பாத்தி,   மசய் 

பழனம்   - பபாய்ரக, மருத நிலம், பசற்று நிலம்,  மபாது நிலம் 

புறவு   -    காடு, முல்ரலநிலம், புறா, முல்ரலக்பகாடி  

அவிர்தல்  - ஒளிர்தல், விாிதல் 

அழல்   - மநருப்பு, மவப்பம் 

உவா   - நிறைந்த, கடல், முழுநிலவு 

கங்குல்  - இரவு, இருள் 

கனலி   - மநருப்பு, சூாிேன் 
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மன்ைல்  - திருமணம்,  

அடிச்சுவடு  - காலடிேின் அறடோளம் 

அகராதி  - அகரமுதலி 

தூவல்   - மறழ, இைகு, யபனா, ஓவிேம் 

மருள்   - மேக்கம், விேப்பு 

மிாிேல்  -  மிளகு 

 வருத்தறண  -  மபருக்குதல் 

 அதசி   -  சணல் 

 துாிஞ்சில்  -  மவௌவால் 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

வந்தனன்   =  வா(வ)+த்(ந்)+த்+அன்+அன் 

வா   =  பகுதி 

வா(வ)  =  வா, வ என குறுகிேது (விகாரப்பட்டது) 

த்   =  சந்தி 

த்(ந்)   =  த், ந் ஆகத் திாிந்தது ( விகாரப்பட்டது) 

த்   =  இைந்தகால இறடநிறல 

அன்   =  சாாிறே 

அன்  =  படர்க்றக ஆண்பால் விறனமுற்று விகுதி. 

கவனிக்க.  

 பகுபத உறுப்பிலக்கணம் மசய்ே மகாடுக்கப்படும் மசால்  தனி விறனச்மசால்லாகத்தான் 

இருக்கும். அதாவது, விறனமுற்றுகள், விறனமேச்சம், மபேமரச்சம், மதாழிற்மபேர் 

 முதலில் மகாடுக்கப்பட்ட மசால்லின் இலக்கணத்றதப் பார்க்க யவண்டும். ஏமனனில் 

பிாிப்பதற்கும் விகுதி அறமப்பதற்கும் அதுயவ அடிப்பறட.  

 அடுத்து காலத்றதப் பார்க்க யவண்டும். ஏமனனில் பிாிக்கும் யபாது நிகழ்கால மசால் 

அல்லாத பிை மசால் வந்தால் பகுதி அறமத்து மமய்யும் உேிருமாகப் பிாிக்க 

யவண்டும்(மபாதுவாக) . ( இருப்பினும் இலக்கணம் உணர்த்தும்  விகுதி அடிப்பறடேில் 

விகுதி வரயவண்டுமாதலால் அதற்குத் தகுந்தாற்யபால் பிாிக்க யவண்டும்.) 

 நிகழ்கால மசால் வந்தால் பகுதி அறமத்து, நிகழ்கால இறடநிறல அறமத்து, விகுதி   

அறமக்க யவண்டும். மாைாக மமய்யும் உேிருமாகப் பிாிக்கக்கூடாது.  

 மதாழிற்மபேர் காலம் காட்டாது. ஆதலால் மதாழிற்மபோில் காலம் காட்டும் இறடநிறல 

வரக்கூடாது. அதற்கு மாற்ைாக சந்தியோ எழுத்துப்யபயரா வரும். 

 மதாழிற்மபேர் அல்லாத பிை மசாற்களில் ஒரு ’த்’ வந்தால் அது இறடநிறல. இரண்டு ’த்’ 

வந்தால் முதலில் இருப்பது சந்தி, இரண்டாவதாக இருப்பது இறடநிறல. 

 ’ய்’ உடன்படுமமய் சந்திோக வரும். ’வ்’ எதிர்கால இறடநிறலோகவும் உடன்படுமமய் 

சந்திோகவும் வரும். என்யவ, ’வ்’ வந்தால் கவனமாக இருக்கவும்.  
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 சில யநரங்களில் ‘ன்’ புணர்ந்து மகட்டு ’இ’ மட்டும் இைந்தகால இறடநிறலோக வரும். 

புணர்ந்து மகட்டறத அறடப்புக்குள் காட்டயவண்டும்.   இ(ன்)  

 சில யநரங்களில் காலம் காட்டும் இறடநிறல இல்லாமல்,  பகுதி ஒற்று இரட்டித்து 

காலத்றத காட்டும்.  

             (பகுபத  உறுப்புகறள உங்கள் ஆசிாிோிடம் யகட்டு மதாிந்து மகாள்க)  

பகுதி – III      பிாிவு 1  (வினா எண் 29-37) 

உறரப்பத்தி வினாவிறட 

1. தம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினறர முகமலர்ச்சியோடு வரயவற்று உண்ண  உணவும் இருக்க 

இடமும் மகாடுத்து அன்பு பாராட்டுவயத விருந்யதாம்பல். விருந்தினர் என்ைால் உைவினர் என்று 

இக்காலத்தில் கருதுகின்ைனர். உைவினர் யவறு, விருந்தினர் யவறு. முன்பின் அைிோத 

புதிேவர்களுக்யக விருந்தினர் என்று மபேர். அதனால்தான் ‘விருந்யத புதுறம’ என்று 

மதால்காப்பிேர் அன்யை கூைியுள்ளார். 

அ. விருந்தினர் என்யபார் ோவர்? 

  முன்பின் அைிோத புதிேவர்கள் 

ஆ. விருந்து குைித்து மதால்காப்பிேர் கூைிேது ோது? 

  விருந்யத புதுறம  

இ. இவ்வுறரப்பத்திக்குப் மபாருத்தமான  தறலப்பு ஒன்று தருக. 

  விருந்து 

2.  பருப்மபாருள்கள் சிதறும்படிோகப் பல ஊழிக்காலங்கள் கடந்து மசன்ைன.    

புவி உருவானமபாது மநருப்புப் பந்துயபால் விளங்கிே ஊழிக்காலம் யதான்ைிேது. 

பின்னர்ப் புவி குளிரும்படிோகத் மதாடர்ந்து  மறழப் மபாழிந்த ஊழிக் காலம் கடந்தது. 

அவ்வாறு மதாடர்ந்து மபய்த மறழோல் புவி மவள்ளத்தில் மூழ்கிேது. இப்படி மீண்டும் 

மீண்டும் சிைப்பாகிே ஆற்ைல் மிகுந்து மசைிந்து திரண்டு இப்படிோக (மவள்ளத்தில் 

மூழ்குதல்) நடந்த இந்தப மபாிே உலகத்தில், உேிர்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ை சூழலாகிே 

உள்ளீடு யதான்ைிேது. உேிர்கள் யதான்ைி நிறலமபறும்படிோக இப்மபாிே புவிேில் 

ஊழிக்காலம் கடந்தது. 

அ. பத்திேில் உள்ள அடுக்குத் மதாடர்கறள எடுத்து எழுதுக. 

மீண்டும் மீண்டும் 

ஆ. புவி ஏன் மவள்ளத்தில் மூழ்கிேது? 

மதாடர்ந்து மபய்த மறழோல் புவி மவள்ளத்தில் மூழ்கிேது. 

இ. மபய்த மறழ - இத்மதாடறர விறனத்மதாறகோக மாற்றுக. 

மபய்மறழ 

ஈ.  இப்பத்தி உணர்த்தும் அைிவிேல் மகாள்றக ோது? 

மநருப்புப் பந்றத நீாில் குளிரச் மசய்தல். 

உ. உேிர்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ை சூழலாக நீவிர் கருதுவன ோறவ ? 

பஞ்ச பூதங்கள் 
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3.    .    ஐ.நா.அறவேில் ஒருவர் யபசினால் அவரவர் மமாழிகளில் புாிந்து  

       மகாள்வதற்கு வசதி மசய்ேப்பட்டிருக்கிைது. மமாழிமபேர்ப்பு (translation)   

       என்பது எழுதப்பட்டறத மமாழிமபேர்ப்பது; ஆனால் ஒருவர் யபசும்யபாயத  

       மமாழிமபேர்ப்பது விளக்குவது (Interpreting) என்யை மசால்லப்படுகிைது.  

       ஐ.நா. அறவேில் ஒருவர் யபசுவறத மமாழிமபேர்க்கும் மமாழிமபேர்ப்பாளர்  

       

       பார்றவோளர்களுக்குத் மதாிோதபடி யவறு இடத்தில் இருப்பார். ஒருவர்  

       சுவறதக் காதணி யகட்பிேில் (Headphone) யகட்டபடி சில மநாடிகளில்  

       மமாழிமபேர்த்து ஒலிவாங்கி வழியேயபசுவார். அறவேில் உள்ள  

       பார்றவோளர் தம்முன் உள்ள காதணியகட்பிறே எடுத்துப் மபாருத்திக்  

       மகாண்டு  அவரது மமாழிேில்  புாிந்து மகாள்வார். 

       இப்பத்திேிலிருந்து ஐந்து வினாக்கறள உருவாக்குக. 

1. ஐ.நா. அறவேில் மசய்ேப்பட்டுள்ள வசதி ோது? 

ஐ.நா.அறவேில் ஒருவர் யபசினால் அவரவர் மமாழிகளில் புாிந்து மகாள்வதற்கு 

வசதி மசய்ேப்பட்டிருக்கிைது. 

2. மமாழிமபேர்ப்பு என்ைால் என்ன? 

மமாழிமபேர்ப்பு (translation)  என்பது எழுதப்பட்டறத மமாழிமபேர்ப்பது ஆகும். 

3. ‘விளக்குவது’(Interpreting) என்ைால் என்ன? 

ஒருவர் யபசும்யபாயத மமாழிமபேர்ப்பது விளக்குவது (Interpreting) எனப்படும். 

4. மமாழிமபேர்ப்பாளர் எங்கு அமர்ந்திருப்பார்? 

மமாழிமபேர்ப்பாளர்  பார்றவோளர்களுக்குத் மதாிோதபடி யவறு இடத்தில் 

அமர்ந்திருப்பார். 

5. ‘காதணிக் யகட்பி’ எதற்குப் பேன்படுகிைது? 

அறவேில் உள்ள பார்றவோளர், தம்முன் உள்ள காதணியகட்பிறே எடுத்துப் 

மபாருத்திக்  மகாண்டு  அவரது மமாழிேில்  புாிந்து மகாள்ள பேன்படுகிைது. 

 4.   பாறவ குைித்த மசய்திகள் சங்ககாலம் முதல் பதிமனட்டாம் நூற்ைாண்டு   

       வறரோன தமிழ் இலக்கிேங்களில் காணப்படுகின்ைன. திருக்குைளில்  

       மரப்பாறவறேப் பற்ைிக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. திருவாசகத்திலும்  

       பட்டினத்தார் பாடலிலும் யதாற்பாறவக் கூத்து பற்ைிே மசய்திகறளக் காண  

       முடிகிைது. ஊர் ஊராகச் மசன்று நிகழ்த்துகிை கூட்டுக்குடும்பக் கறலோகத்  

       யதாற்பாறவக் கூத்து விளங்குகிைது. யதாற்பாறவக் கூத்து றகயுறைப்  

       பாறவக் கூத்து, மபாம்மலாட்டம் என்பனவாகவும் மாற்ைம் மபற்றுள்ளது. 

அ) மரப்பாறவறேப் பற்ைி குைிப்பிடும் நூல்? 

    திருக்குைள் 

ஆ) பாறவ குைித்த மசய்திகள் அடங்கிே இலக்கிே காலம்? 

  சங்ககாலம் 
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இ) யதாற்பாறவக் கூத்தின் மாற்று வடிவங்கள் எறவ? 

   றகயுறைப்பாறவக் கூத்து, மபாம்மலாட்டம் 

ஈ)  யதாற்பாறவக் கூத்து பற்ைி குைிப்பிடும் நூல்கள் எறவ? 

  திருவாசகம்,  பட்டினத்தார் பாடல் 

உ) இவ்வுறரப் பத்திக்கு மபாருத்தமான தறலப்பு தருக. 

   பாறவக்கூத்து 

5.   ‘தப்பு’ என்ை யதாற்கருவிறே இறசத்துக்மகாண்யட அதன் இறசக்கு ஏற்ப  

       ஆடுகின்ை நிகழ்கறலயே தப்பாட்டமாகும். ஆண்கள் மட்டுயம ஆடிவந்த  

       இந்த ஆட்டம் தற்யபாது மபண்களாலும் ஆடப்படுகின்ைது. இவ்வாட்டம்  

       தப்பாட்டம், தப்பட்றட, தப்பு என்றும் அறழக்கப்படுகின்ைது. தப்பு என்பது  

       வட்ட வடிவமாக அறமந்துள்ள அகன்ை யதாற்கருவி. யகாவில் திருவிழா,  

       திருமணம், இைப்பு, விழிப்புணர்வு முகாம், விளம்பர நிகழ்ச்சி ஆகிேவற்ைில்  

       தப்பாட்டம் ஆடப்படுகின்ைது. ‘தப்தப்’ என்று ஒலிப்பதால் அந்த ஒலிேின்  

      அடிோகத் ‘தப்பு’ எனப்மபேர் மபற்ைமதனக் கூைப்படுகிைது. 

      அ) தப்ஆட்டத்தின் யவறு மபேர்கள் ோறவ? 

 தப்பாட்டம், தப்பட்றட, தப்பு 

      ஆ) தப்பாட்ட நிகழ்றவ எழுதுக. 

‘தப்பு’ என்ை யதாற்கருவிறே இறசத்துக்மகாண்யட அதன் இறசக்கு ஏற்ப  

ஆடுகின்ை நிகழ்கறலயே தப்பாட்டமாகும். 

      இ) ‘தப்பு’ மபேர்காரணம் தருக. 

   ‘தப்தப்’ என்று ஒலிப்பதால் அந்த ஒலிேின் அடிோகத் ‘தப்பு 

எனப்மபேர் மபேர் வந்தது. 

      ஈ) ‘தப்பு’வின் வடிவம்? 

   வட்ட வடிவம் 

      உ) இவ்வுறரப் பத்திக்கு மபாருத்தமான தறலப்பு தருக. 

   தப்பு 

6.   ஆஸ்டிாிோ நாட்டுத் தறலநகரமான விேன்னாவில் அறமந்துள்ள      

      அருங்காட்சிேகத்தில் யபபிரஸ் தாளில் எழுதப்பட்ட அாிே றகமேழுத்துச்   

       சுவடி ஒன்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. இச்சுவடி யசர நாட்டுத் துறைமுகமான       

முசிைிேில் வாழ்ந்த தமிழ் வணிகருக்கும் எகிப்து நாட்டின்           

      அமலக்ஸாண்டிாிோ  துறைமுகத்தில் வாழ்ந்த கியரக்க வணிகருக்கும்  

      இறடேிலான வணிக  ஒப்பந்தம். இது கி.பி. 2ஆம் நூற்ைாண்டில்  

      இறடப்பகுதிேில் ஏற்படுத்திக்  மகாள்ளப்பட்டது. 

அ) இப்பத்திேில் குைிப்பிடப்படும் அருங்காட்சிேகம் எங்கு அறமந்துள்ளது? 

  ஆஸ்டிாிோ நாட்டுத் தறலநகரமான விேன்னா வில் அறமந்துள்ளது 

ஆ) ‘முசிைி’ எந்நாட்டு துறைமுகம்? 
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  யசர நாட்டுத் துறைமுகம் 

இ) அமலக்ஸாண்டிாிோ துறைமுகம் எந்த நாட்டில் உள்ளது? 

  எகிப்து நாடு 

ஈ)  யபபிரஸ் தாளில் எழுதப்பட்ட வணிக ஒப்பந்தம் எந்த நூற்ைாண்டில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது?  

   கி.பி. 2ஆம் நூற்ைாண்டில் இறடப்பகுதிேில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

7.  இந்திே விடுதறலக்குப் பிைகு மாநிலங்கறள மமாழிவாாிோகப்பிாித்தனர்.      

     அப்யபாது, ஆந்திரத் தறலவர்கள் சித்தூர் மாவட்டம் முழுவறதயும் புதிதாக            

     அறமேவிருக்கும் ஆந்திர மாநிலத்துடன் இறணக்க விரும்பினர். அச்சூழலில்          

     வடக்மகல்றலத் தமிழ் மக்கறள ஒருங்கிறணத்துத் தமிழுணர்வு மகாள்ளச்        

     மசய்தவர் தமிழாசான் மங்கலங்கிழார் தமிழரசர் கழகம் மசன்றனேிலும்,   

     திருத்தணிேிலும்  தமிழர் மாநாடு நடத்திேது. சித்தூர், புத்தூர், திருத்தணி  

     ஆகிே  இடங்களிலும் வடக்மகல்றலப் யபாராட்டத்றதத் மதாடங்கிேது. 

அ) இந்திே மாநிலங்கள் எப்மபாழுது பிாிக்கப்பட்டது? 

  இந்திே விடுதறலக்குப் பிைகு 

ஆ) சித்தூர் மாவட்டத்றத எதனுடனும் இறணக்க விரும்பினர்? 

  ஆந்திர மாநிலத்துடன் 

இ) வடக்மகல்றலப் யபாராட்டம் மதாடங்கிே இடங்கள்? 

  சித்தூர், புத்தூர், திருத்தணி 

ஈ)  வடக்மகல்றலத் தமிழ் மக்கறள ஒருங்கிறணத்தது ோர்? 

  தமிழாசான் மங்கலங்கிழார்  

8.  தமிழர், பபாாிலும் அறபநறிகரளப் பின்பற்றினர். பபார் அறம் என்பது    

வீேமற்யைார், புைமுதுகிட்பைார், சிறார், முதியோர் ஆகியோறர எதிர்த்துப்    

யபார் மசய்ோரமரயக் குறிக்கிறது. பபாாின் பகாடுரமயிலிருந்து பசு,  

பார்ப்பனர், மபண்கள், யநாோளர், புதல்வறரப் பபறாதேர் ஆகியோருக்குத்  

தீங்கு வராமல் யபார் புாிே யவண்டும் என்று ஒரு பாடல் கூறுகிைது.  

தம்றமவிட வலிறம குறைந்தாயராடு யபார் மசய்வது கூடாது என்பறத ஆவூர்  

மூலங்கிழார் குைிப்பிடுகிைார்.  

அ) பபாாிலும் அறபநறிகரளப் பின்பற்றியேர் யார்? 

      தமிழர் 

ஆ) பபார் அறம் என்பது யாது? 

பபார் அறம் என்பது வீேமற்யைார், புைமுதுகிட்பைார், சீறார், முதியோர் 

ஆகியோறர எதிர்த்துப் யபார் மசய்ோரமரயக் குறிக்கிறது. 

இ) இவ்வுரேப் பத்திக்குப் பபாருத்தமான தரலப்பு ஒன்று தருக. 

     பபார் அறம் 
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உறரநறட சிறுவினாக்கள் 

1. புதிதாக ேருபோர் இேேில் தங்குேதற்கு வீட்டின் முன்புறம் திண்ரணயும்  அதில்  தரல 

ரேக்க திண்டும் அரமத்தனர்.திருேிழாக்காலங்களில் ஊருக்கு ேரும் புதியேர்கரளயும் 

அரழத்து அன்பபாடு ேிருந்தளிப்பரதச் சில இைங்களில் காணமுடிகிறது. இப்படி 

காலமாற்ைம்,  தமிழர் விருந்யதாம்பலில் ஏற்படுத்திே மாற்ைங்கள் குைித்த கருத்துகறள 

எழுதுக. 

திருேிழாக்காலங்களில் ஊருக்கு ேரும் புதியேர்கரளயும் அறழத்து அன்யபாடு 

விருந்தளிப்பது சில இடங்களில் மட்டுயம காணமுடிகிைது. அவர்களும் ஒருவழிேில்  

உைவினர்களாக இருந்தால் மட்டுயம விருந்து. காலமாற்றம்,  பபாருளாதாே சூழல், 

ேிரலோசி உயர்வு, பகாள்ரள, பகாரல முதலிே காரணங்கள் இன்று விருந்யதாம்பல் 

பண்பு மாறுவதற்கு அடிப்பறடக் காரணமாக இருக்கிைது. ஆனால், அதற்கு மாற்று 

வழிோக மபாது இடங்களிலும் திருத்தலங்களிலும் திருவிழாக்களின்யபாதும் 

விருந்யதாம்பல் பண்பு இன்றும் மதாடர்கிைது. வீடுகளில் நல் நிகழ்வுகள் 

நறடமபறும்யபாது மண்டபங்களில்  விருந்யதாம்பல் மசய்கின்ைனர். 

2. இன்றைே அைிவிேல் கண்டுபிடிப்புகள் மனிதறன யமம்படுத்துகின்ைனவா என்பது குைித்த 

சிந்தறனகறள முன்றவத்து எழுதுக. 

 வாகனங்கறள இேக்குவதற்கும் நிறுத்துவதற்கும் தானிேங்கி இேந்திரங்கள் 

பேன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

 அந்த வழிேில் யபாக்குவரத்து மநாிசல் அதிகம். இதுயவ சுருக்கமான வழி என்று நமது 

திைன்யபசிேில் உள்ள வழிகாட்டி வறரபடம் காட்டுகிைது. 

 நமது திைன் யபசியோ, கணினியோ நாம் மசால்லச் மசால்லத் தன் அகண்ட தரவுகளில் 

உள்ள யகாடிக்கணக்கான மசாற்களுடன் ஒப்பிட்டுச் சாிோன மசால்றலக் 

கண்டுபிடிக்கிைது. 

 விடுதிகளில், வங்கிகளில் அலுவலகங்களில் தற்யபாது மனிதர் அளிக்கும் யசறவறே 

யராயபாக்கல் அளிக்கின்ைன. 

 மனிதனால் முடியும் மசேல்கறளயும் அவன் கடினம் என்று  நிறனக்கும் 

மசேல்கறளயும் கூட கண்டுபிடிப்புகள் மசய்து விடுகின்ைன. இக்கண்டுபிடிப்புகள்  

அறனத்தும் மனிதறன யமம்படுத்துவதாகயவ அறமகின்ைன. 

3. மனிதர்களின் மூறளறேப் யபான்ைது, மசேற்றக நுண்ணைிவு மகாண்ட கணினிேின் 

மமன்மபாருள். மனிதறனப் யபாலயவ யபச , எழுத, சிந்திக்க இத்மதாழில் நுட்பம் 

யமம்படுத்தப்படுகிைது. இதனால் மனித குலத்துக்கு ஏற்படுகிை நன்றமகறளப் பற்ைி 

அைிவிேல் இதழ் ஒன்றுக்கு 'எதிர்காலத் மதாழில்நுட்பம்' என்ை தறலப்பில் எழுதுக. 

 

 எதிர்காலத் மதாழில்நுட்பம் மசேற்றக நுண்ணைிறவக் மகாண்யட 

மசேல்படுத்தப்படும். 
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 எந்த ஒரு மதாழில்நுட்பமும் ஒயர நாளில் வந்துவிடுவதில்றல. 1980களில் 

ஒவ்மவாருவருக்குமான தனிநபர் கணினிகளின் வளர்ச்சியும் இறணேப் பேன்பாட்டின் 

பிைப்பும் இன்றைே மின்னணுப் புரட்சிக்குக் காரணமாேின. 

 அறைேின் மூறலேில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் கண்காணிப்புக் கருவி அறசவு நிகழும் 

பக்கம் தன் பார்றவறேத் திருப்புவதும் ‘அந்த வழிேில் யபாக்குவரத்து மநாிசல் அதிகம், 

இதுயவ சுருக்கமான வழி’ என்று நமது திைன்யபசிேில் உள்ள வழிகாட்டி வறரபடம் 

காட்டுவதும் மசேற்றக நுண்ணைிவாயலயே நிகழ்கின்ைன. 

 மசேற்றக நுண்ணைிவு மகாண்ட இேந்திரம் மனிதர்களுடன் சதுரங்கம் முதலான 

விறளோட்டுகறள விறளோடுகிைது. கண் அறுறவ மருத்துவம் மசய்கிைது. 

சறமக்கிைது. சில புள்ளிகறள றவத்துப் படம் வறரகிைது. 

 எதிர்காலத்தில் ‘யராயபா’விடம் குழந்றதறே ஒப்பறடத்துவிட்டு நிம்மதிோக 

அலுவலகம் மசல்லும் மபற்யைார்கறள நாம் பார்க்கப்யபாகியைாம். 

4. மமய்நிகர் உதவிோளர் குைித்து அைிவன ோறவ? 

 மமய்நிகர் உதவிோளர் என்பது, கண்ணுக்குப் புலப்படாத மனிதறனப்யபால் 

திைன்யபசிகளில் இேங்கும் உதவு மமன்மபாருள். 

 நாம் மசால்கின்ைவர்களுக்கு இது மதாறலயபசி விடுக்கும். நாம் திைக்குமாறு 

கட்டறளேிடும் மசேலிறேத் திைக்கும். 

 எந்தக்கறடேில் எந்தப்மபாருள் விற்கும் எனச் மசால்லும். 

5. உங்களுடன் பேிலும் மாணவர் ஒருவர் பள்ளிப் படிப்றபப் பாதிேில் நிறுத்தி யவறலக்குச் 

மசல்ல விரும்புகிைார். அவாிடம் கற்பதன் இன்றைோறமறே எவ்வறகேில் 

எடுத்துறரப்பீர்கள்? 

 நம் வாழ்வின் ஏணிப்படிோன கல்விறேக் கற்ைால் வாழ்க்றகேில் மவற்ைி மபைலாம். 

 நம் தாய்த் தந்றத படிக்காததால் தான் நாம் இந்த வறுறமக்கு ஆளாகியுள்யளாம். நாம் 

படித்துவிட்டால் இந்த வறுறம இருக்காது. 

 கல்வி கற்ைால் மட்டுயம நம் வாழ்வில் வரும் பல துன்பங்களுக்குத் தீர்வு காண முடியும். 

 இந்தப் படிப்றப முடித்துவிட்டால் அடுத்து வரும் படிப்புகறள நீ யவறலக்குச் மசன்று 

மகாண்யட கூட படிக்கலாம். 

 எந்தச் சூழ்நிறலேிலும் படிப்றபப் பாதிேில் நிறுத்திவிடக் கூடாது என்பதில் உறுதிோக 

இருக்கயவண்டும். 

6. படங்கள் மவளிப்படுத்தும் நிகழ்த்துக்கறல குைித்து இரண்டு    

வினாக்கறளயும் அவற்றுக்கான விறடகறளயும் எழுதுக. 

1. மேிலாட்டம் என்ைால் என்ன? 

 றநோண்டி யமளம் இறசப்பர். 

 காலில் சலங்றக கட்டி மேில்யபால் ஆடுவர். 

2. கரகாட்டம் என்ைால் என்ன? 

 தறலேில் கரகச்மசம்பு றவத்து ஆடுவர் 
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 கரகத்தில் கிளிமபாம்றம றவத்து ஆடுவர். 

7. ‘தறலறேக் மகாடுத்யதனும் தறலநகர் காப்யபாம்’ இடம் சுட்டிப் மபாருள் தருக. 

இடம்: மசன்றனறே ஆந்திராவின் தறலநகராக மாற்ை முேற்சி மசய்தனர் 

மபாருள்: மசன்றன, ஆந்திராவின் தறலநகராக மாற்ை கூடாது. மீைினால்,  

                என்ன விறல மகாடுக்கவும் தோர் என்பயத மபாருள். 

விளக்கம்: ஆந்திர மாநிலம் பிாியும் மபாழுது, மசன்றன தமிழருக்யக          

உாிறமோனது.   

பகுதி – III    (பிாிவு 2) 

மனப்பாடம் 

அன்ரன பமாழிபய  

அன்ரன பமாழிபய! அழகார்ந்த பசந்தமிபழ! 

முன்ரனக்கும் முன்ரன முகிழ்த்த நறுங்கனிபய!  

கன்னிக் குமாிக் கைல்பகாண்ை நாட்டிரையில்  

மன்னி அேசிருந்த மண்ணுலகப் பபேேபச! 

 

பதன்னன் மகபள திருக்குறளின் மாண்புகபழ! 

இன்னறும் பாப்பத்பத! எண்பதாரகபய! நற்கணக்பக! 

மன்னுஞ் சிலம்பப! மணிபம கரலேடிபே! 

முன்னும் நிரனோல் முடிதாழ ோழ்த்துேபம!  

                                      -  பாேலபேறு பபருஞ்சித்திேனார்  

முல்ரலப்பாட்டு  

சிறுதாம்பு பதாடுத்த பசரலக் கன்றின்  

உறுதுயர் அலமேல் பநாக்கி, ஆய்மகள் 

நடுங்கு சுேல் அரசத்த ரகயள், “ரகய  

பகாடுங்பகாற் பகாேலர் பின்நின்று உய்த்தே  

இன்பன ேருகுேர், தாயர் “என்பபாள் 

நன்னர் நன்பமாழி பகட்ைனம். 

                                              -   நப்பூதனார். 

         காசிக்காண்ைம்  

ேிருந்தினனாக ஒருேன் ேந்து எதிாின்  

 ேியத்தல் நன்பமாழி இனிது உரேத்தல்  

திருந்துற பநாக்கல் ேருகஎன உரேத்தல்  

 எழுதல் முன் மகிழ்ேன பசப்பல்  

பபாருந்து மற்றுஅேன் தன்அருகுற இருத்தல்  

 பபாபமனில் பின் பசல்ேதாதல் 

பாிந்துநன் முகமன் ேழங்கல் இவ்போன்பான் 

 ஒழுக்கமும் ேழிபடும் பண்பப. 

     - அதிவீேோம பாண்டியர் 

மபருமாள் திருமமாழி 

வாளால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன் பால் 

மாளாத காதல் யநாோளன் யபால் மாேத்தால் 
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மீளாத் துேர்தாினும் வித்துவக் யகாட்டம்மா!நீ 

ஆளா உனதருயள பார்ப்பன் அடியேயன!. 

     - குலயசகராழ்வார். 

நீதிமவண்பா 

அருறளப் மபருக்கி அைிறவத் திருத்தி 

மருறள அகற்ைி மதிக்கும் மதருறள 

அருத்துவதும் ஆவிக்கு அருந்துறணோய் இன்பம் 

மபாருத்துவதும் கல்விமேன்யை யபாற்று. 

                 -   கா.ப. மசய்குதம்பிப் பாவலர். 

திருவிறளோடற்புராணம். 

புண்ணிேப் புலவீர் ோன் இப்யபாழ்து இறடக் காடனார்க்குப் 

பண்ணிே குற்ைம் எல்லாம் மபாறுக்க எனப் பரவித் தாழ்ந்தான் 

நுண்ணிே யகள்வி யோரும் மன்னநீ நுவன்ை மசால்லாம் 

தண்ணிே அமுதால் எங்கள் யகாபத்தீத் தணிந்தது என்னா. 

                 - பரஞ்யசாதி முனிவர் 

காலக்கணிதம் 

மாற்ைம் எனது மானிடத் தத்துவம்; 

மாறும் உலகின் மகத்துவம் அைியவன்! 

எவ்மவறவ தீறம எவ்மவறவ நன்றம 

என்ப தைிந்து ஏகுமமன் சாறல! 

தறலவர் மாறுவர்; தர்பார் மாறும்; 

தத்துவம் மட்டுயம அட்சே பாத்திரம்! 

மகாள்யவார் மகாள்க; குறரப்யபார் குறரக்க! 

உள்வாய் வார்த்றத உடம்பு மதாடாது; 

நாயன மதாடக்கம்; நாயன முடிவு; 

நானுறரப் பதுதான் நாட்டின் சட்டம்! 

                                 -   கண்ணதாசன் 

   யதம்பாவணி 

நவமணி வடக்க ேில்யபால் 

 நல்லைப் படறலப் பூட்டும் 

தவமணி மார்பன் மசான்ன 

 தன்னிறசக்கு இறசகள் பாடத் 

துவமணி மரங்கள் யதாறும் 

 துணர்அணிச் சுறனகள் யதாறும் 
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உவமணி கானம்மகால் என்று 

 ஒலித்து அழுவ யபான்யை. 

                          -  வீரமாமுனிவர். 

முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்றளத்தமிழ் 

மசம்மபா னடிச்சிறு கிங் கிணியோடு சிலம்பு கலந்தாடத்         

திருவறர ேறரஞா ணறரமணி மோடுமமாளி திகழறர வடமாடப்  

றபம்மபா னசும்பிே மதாந்தி மோடுஞ்சிறு பண்டி சாிந்தாடப் 

பட்ட நுதற்மபாலி மபாட்மடாடு வட்டச்சுட்டி பதிந்தாடக் 

கம்பி விதம்மபாதி குண்டல முங்குறழ காது மறசந்தாடக் 

கட்டிே சூழியு முச்சியு முச்சிக் கதிர்முத் மதாடுமாட 

வம்பவ ளத்திரு யமனியு மாடிட ஆடுக மசங்கீறர  

ஆதி வேித்திே நாத புாிக்குக னாடுக மசங்கீறர 

     - குமரகுருபரர். 

       கம்பராமாணேம்  

தண்டறல மேில்களாட தாமறர விளக்கந் தாங்க, 

மகாண்டல்கள் முழவியனங்க குவறளகண்  விழித்து யநாக்க,  

மதண்டிறர மேழினி காட்ட யதம்பிழி மகரோழின் 

வண்டுகளி னிதுபாட மருதம்வீற்ைி ருக்கும்மாயதா. 

 

மவய்யோன் ஒளி தன் யமனிேில் விாி யசாதிேில் மறைேப் 

மபாய்யோ எனும் இறடோமளாடும் இறளோமனாடும் யபானான்; 

றமயோ? மரகதயமா? மைிகடயலா? மறழமுகியலா? 

ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழிோ அழகு உறடோன். 

                -  கம்பர். 

  சிலப்பதிகாரம் 

தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் 

மாசுஅறு முத்தும் மணியும் மபான்னும் 

அருங்கல மவறுக்றகயோடு அளந்துகறட அைிோ 

வளம்தறல மேங்கிே நனந்தறல மருகும்; 

பால்வறக மதாிந்த பகுதிப் பண்டமமாடு 

கூலம் குவித்த கூல வீதியும்; 

      -  இளங்யகாவடிகள் 

1. கூத்தரனக் கூத்தன் ஆற்றுப்படுத்துதரலக்  கூத்தோற்றுப்பரை எவ்ோறு காட்டுகிறது? 

 நீங்கள் மசல்லும் இப்பாறதேில் மசன்று மறலச்சாிவில் உள்ள சிற்றூறர அறடயுங்கள்.  

அங்குள்ளவர்களிடம் பறகவறரத் தண்டிக்காமல் யபார் மசய்யும் வலிே முேற்சியும் மானமும் 

மவற்ைியும் உறடே நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று மசால்லுங்கள்.  
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 அதன் பிைகு நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு யபாவது யபாலயவ அவர்களுறடே வீட்டுக்குள் 

உாிறமயுடன் மசல்லலாம்.  

 அவர்களும் உைவினர் யபாலயவ உங்களுடன் பழகுவர். நீண்ட வழிறேக் கடந்து வந்த உங்களின் 

துன்பம் தீர இனிே மசாற்கறளக்  கூறுவார்கள்.  

 அங்யக மநய்ேில் மவந்த  மாமிசத்தின் மபாாிேறலயும் திறனச் யசாற்றையும் உண்ணுவீர்கள் 

என்று பாிசில் மபற்ை கூத்தன், பாிசில் மபைச் மசல்லும் கூத்தறன ஆற்று படுத்தினான். 

2. தமிழன்ரனரய வாழ்த்துவதற்காக காரணங்களாக பாவலயரறு சுட்டுவன ோறவ? 

 அன்ரன பமாழியாகவும், அழகாய் அரமந்த பசந்தமிழாகவும், பழறமக்குப் பழறமோய் 

யதான்ைிே நறுங்கனிோகவும், 

 கடல் மகாண்ட குமாிக் கண்டத்தில் நிறலத்து அரசாண்ட மண்ணுலக யபரரசாகவும், பாண்டிே 

மன்னனின் மகளாகவும்,  

 திருக்குைளின் மபருறமக்கு உாிேவளாகாவும், பத்துப்பாட்டாகவும், எட்டுத்மதாறகோகவும், 

பதிமனண்கீழ்க்கணக்காகவும், நிறலத்த சிலப்பதிகாரமாகவும், அழகான மணியமகறலோகவும் 

உள்ளதால் தமிபழ,  

 உன் மபாங்கி எழும் நிறனவுகளால் உன்றனத் தறல பணிந்து ோழ்த்துகின்பறாம் என்று 

பாேலபேறு ோழ்த்துகிறார். 

3. தமிழழகனார் தமிரழயும் கைரலயும் இேட்டுற பமாழியும் பாங்கிரன ேிளக்குக.  

 தமிழ், இயல் இரச நாைகம் என முத்தமிழாய் ேளர்ந்தது.  முதல், இரை, கரை ஆகிய 

முச்சங்கங்களால்  ேளர்க்கப்பட்ைது.  ஐம்பபரும் காப்பியங்கரள அணிகலன்களாகப் பபற்றது.  

சங்கப் பலரகயில் அமர்ந்திருந்த சங்கப் புலேர்களால்  காக்கப்பட்ைது.  

 கைல், முத்திரனயும் அமிழ்திரனயும் தருகிறது . பேண்சங்கு, சலஞ்சலம்,  பாஞ்சசன்யம் ஆகிய 

மூன்று ேரகயான சங்குகரளத் தருகிறது. மிகுதியான ேணிகக் கப்பல்கள் பசல்லும்படி 

இருக்கிறது. அரலகளால் சங்கிரனத் தடுத்து நிறுத்தி காக்கிறது.  

4. முல்றலப் பாட்டில்  உள்ள  கார்காலச் மசய்திகறள விவாித்து எழுதுக.  

 கார்காலம் மதாடங்கிவிட்டது.   

 கடல் நீறர முகந்துமகாண்டு மறழயமகமானது  திருமாலின் நிைம் மகாண்டு, மாவலி மன்னன்முன் 

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாகப்  யபருருவம் மகாண்டதுயபால் வளமாய் எழுந்து, மறலறேச் 

சூழ்ந்து, மபருமறழ மபாழிந்தது.   

 மாறலப் மபாழுதில் தறலவறனப் பிாிந்த தறலவிேின் துேரத்றதப் யபாக்கக்  கருதிே 

முதுப்மபண்கள், ஊாின் புைத்யத மசன்று முல்றலப் பூவுடன் மநல்றலயும்  யசர்த்து தூவி,  

மதய்வத்றதத்  மதாழுதனர்.  தறலவிக்காக நற்மசால் யகட்டு  நின்ைனர்.  

 அப்யபாது  ோயரா ஒரு  ஆேமகள்,  சிறுதாம்பு கேிற்ைால் கட்டப்பட்ட,  பசிோல் வாடிே கன்ைின்  

வருத்தத்றதப் யபாக்க நிறனத்து அதனிடம் , ”மிகுதிோகப் புல்றல யமய்ந்த  உன் தாய்,  வறளந்த 

கத்திறே றகேில் உறடே இறடேர்  ஓட்டி வர,  இப்யபாது வந்துவிடுவாள். வருந்தாயத! ” என்று 

கூைினாள்.  

 அதறன நற்மசால் எனக் மகாண்ட முதுப்மபண்கள் தறலேிடம் மசன்று,  நற்மசால்றலக் 

யகட்யடாம்.  அதனால் தறலவர் திரும்பி வருவது உறுதி.  எனயவ,  உன் துேரத்றத  

விட்டுவிடுவாோக என்று ஆற்றுப்படுத்தினாள்.   
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5. "மாளாத காதல் யநாோளன் யபால்" என்னும் மதாடாிலுள்ள உவறம சுட்டும் மசய்திறே விளக்குக. 

 உடலில் ஏற்பட்ட புண்றண மருத்துவர், கத்திோல் அறுத்துச் சுட்டாலும் அது நன்றமக்யக என 

யநாோளி என நிறனத்து அம்மருத்துவறர யநசிப்பது யபால, 

 வித்துவக்யகாட்டு இறைவா நீ எனக்கு நீங்காத துன்பத்றதத் தந்தாலும் அடிேவனாகிே நான் உன் 

அருறளயே  எப்மபாழுதும் எதிர்பார்த்து வாழ்கியைன் என ஆழ்வார் கருதுவதாக இவ்வுவறமச் 

சுட்டுகிைது. 

6. மன்னன் இறடக்காடனார் என்ை புலவனுக்குச் சிைப்புச் மசய்தது ஏன்? விளக்கம் தருக. 

 இறடக்காடனார் பாடிே பாடறலக் குயசல பாண்டிேன் அவமதித்தான். 

 இறடக்காடனார் கடம்பவனத்து இறைவனிடம் யவண்டி முறைேிட்டார். 

 இறைவன் கடம்பவனக் யகாவிறலவிட்டு மவளியேைி றவறே ஆற்ைின் மதன்பக்கத்தில் 

யகாவிறல உருவாக்கி, அங்யக எழுந்தருளினார். 

 இதறன அைிந்த மன்னன் ோன் என்ன குற்ைம் மசய்யதன் ஏன் இங்கு எழுந்தருளினீர் என 

வருந்தினான். 

 இறைவன், இறடக்காடனார் பாடறல இகழ்ந்த குற்ைத்றதத்தவிர, யவறு எந்த குற்ைமும் இல்றல 

என்ைார்.  

 தன் தவற்றை உணர்ந்த பாண்டிே மன்னன், இறடக்காடனாருக்கு மங்கல ஒப்பறன மசய்து, 

மபான் இருக்றகேில் அமர்த்திச் சிைப்புச் மசய்தான். 

7.   நவீன கவிறதேில் மவளிப்படும் நுண்றம உள்ளம்,  பூத்மதாடுக்கும் நாட்டுப்புை பாடலில் 

மவளிப்படுகிைது. ஒப்பிட்டு எழுதுக. 

 நவீன கவிறதேில் - பூவின் மமன்றம, அழகு, நளினத்தன்றம பாடப்பட்டுள்ளது. 

 நாட்டுப்புை பாடலில் - மமன்றமோன மலறர தங்கத் துரட்டிேில் எடுப்பதாக பாடப்பட்டுள்ளது. 

 ஒப்பீடு: 

 இரு பாடல்களிலும் பூக்கறள றகோலும் நுட்பம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

8. றவத்திேநாதபுாி முருகன் குழந்றதோக அணிந்திருக்கும் அணிகலன்களுடன் மசங்கீறர ஆடிே 

நேத்றத விளக்குக. 

திருவடிேில்   -     கிண்கிணி சிலம்பு ஆடட்டும் 

இறடேில்  -     அறரஞாண் அறரவடம் ஆடட்டும் 

மதாந்தியுடன்  -     சிறுவேிறு ஆடட்டும் 

மநற்ைிேில்  -     சுட்டி ஆடட்டும் 

மகாண்றடேில் -     முத்து ஆடட்டும் 

றவத்திேநாதபுாி  முருகயன மசங்கீறர ஆடி அருள்வாய் 

9. நூயலாடு - ஆசிாிேறர மபாருத்தி எழுதுக. 

 என் கறத   -  நாமகக்கல் கவிஞர் மவ.இராமலிங்கம் 

 யவருக்கு நீர்  -  ராெம் கிருஷ்ணன் 

 நாற்காலிக்காரர்   -  ந. முத்துசாமி 
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10. “முதல்மறழ விழுந்ததும்” என்னமவல்லாம் நிகழ்வதாக கு.ப.ரா கவிபாடுகிைார்? 

 மண் பதமாகிைது. 

 சூாிேன் உதித்தது. 

 காறளகறள விறரவாக ஓட்டினர். 

 மண்றண உழுதனர்.  

 நாற்று வளர்ந்தது. 

 மகாழுறவ நாட்டினர். 

11. மசங்கற்கள் அைிோது” - இடஞ்சுட்டிப் மபாருள் தருக.  

இைம்   

கேிஞர் நாகூர் ரூமி அேர்கள் எழுதிய சித்தாளு என்னும் கேிரதயில் இைம் 

 

பபற்றுள்ளது.  

பபாருள்  

கட்ைைங்கள் உருோேதற்குக் காேணமான சித்தாளின் மனச் சுரமகரளச் 

பசங்கற்கள் அறிேதில்ரல . 

ேிளக்கம்  

 பல அடுக்குமாடி கட்டிடங்கறள உருவாக்கி பிைருறடே கனவுகறள 

நனவாக்கும் சித்தாளின் சுறமகறளப் பற்ைி எவரும் நிறனப்பதில்றல. கற்கறளச் 

சுமந்தால் மட்டுபம அடுத்த யவறள உணவு. அவர்களின் மனச்சுறமறேச் மசங்கற்களும் 

அறிவதில்றல மனிதர்களும் அறிவதில்றல என்று நாகூர் ரூமி சித்தாளின் யவதறனறேப் 

புலப்படுத்துகிைார்.  

12.  “காய்மணி யாகு முன்னர்க் காய்ந்பதனக் காய்ந்பதன்” உேரம உணர்த்தும் கருத்து   

       ோது ?  

 இளம் பயிோனது ேளர்ந்து பநல்மணிகரளக் காணும் முன்பப தூயமணி பபான்று     பபய்கின்ற 

மரழத்துளி இல்லாமல் ோடிக் காய்ந்து ேிட்ைது பபால கருரணயனாகிய நானும் என் தாரய 

இழந்து ேிடுகிபறன் . 

 

13. எரேபயல்லாம் அைியேன் என்று கருறணேன் கூறுகிைார்?  

 நான் உயிர்பிரழக்கும் ேழி அறிபயன்  

 இயங்குதல் இல்லாத இந்த உைலின் தன்ரமரய அறிபயன்  

 உைலுக்கு பேண்டிய உணரேத் பதடிக் பகாள்ளும் ேழிேரககரள அறிபயன்  

 காட்டில் பசல்ேதற்கான ேழிகரளயும் அறிபயன்  

 

14. பதம்பாேணி நூல் குறிப்பு எழுதுக . 

 ஆசிாியர்   – வீேமாமுனிேர்.  

 பதம்பா + அணி  = ோைாத மாரல.  

 பதன் +பா + அணி = பதன் பபான்ற இனிய பாைல்களின் பதாகுப்பு.  

 பயாபசப்பிரன (ேளன்) பாட்டுரைத் தறலவனாகக் மகாண்டு பாடப்பட்ட நூல்.  

 இது 3 காண்டங்கறளயும் 36 படலங்கரளயும்  3615 பாடல்கறளயும் மகாண்டுள்ளது.  
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பகுதி – III     (பிாிவு - 1) 

1. உவறம அணி  

 விளக்கம்  

உவறம ஒரு மதாடராகவும் உவயமேம் ஒரு மதாடராகவும் அறமந்து, உவம உருபு 

மவளிப்பறடோக நின்று ஒப்புறமத் யதான்ை வருவது உவறமேணி ஆகும். 

 சான்று  

  யவமலாடு நின்ைான் இடுஎன்ைது யபாலும்  

  யகாமலாடு நின்ைான் இரவு.  

 மபாருத்தம்  

இக்குைளில் உவறம ஒரு மதாடராகவும் உவயமேம் ஒரு மதாடராகவும் அறமந்து, உவம 

உருபு மவளிப்பறடோக நின்று ஒப்புறமத் யதான்ை வருவதால் இது உவறமேணி ஆகும். 

2. எடுத்துக்காட்டு உவறமேணி 

 விளக்கம்  

  உவறம ஒரு மதாடராகவும் உவயமேம் ஒரு மதாடராகவும் அறமந்து, உவம  

உருபு மறைந்து  நின்று ஒப்புறமத் யதான்ை வருவது எடுத்துக்காட்டு 

உவறமேணி ஆகும். 

 சான்று  

  பண்என்னாம் பாடற் கிறேபின்யைல்; கண்என்னாம் 

  கண்யணாட்டம் இல்லாத கண்  

 மபாருத்தம்  

உவறம ஒரு மதாடராகவும் உவயமேம் ஒரு மதாடராகவும் அறமந்து, உவம உருபு மறைந்து  

நின்று ஒப்புறமத் யதான்ை வருவதால் எடுத்துக்காட்டு உவறமேணி  ஆகும். 

3 . தற்குறிப்பபற்ற அணி 

  அணி ேிளக்கம்  

     இயல்பாய் நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கேிஞன் தன் கருத்ரத ஏற்றிக்  

கூறுேது  தற்குறிப்பபற்ற அணி எனப்படும். 

   சான்று    

“பபாருழந் பதடுத்த ஆபேயில் பநடுங்பகாடி 

‘ோேல்’ என்பனபபால் மறித்துக்ரக காட்ை” 

அணிப்பபாருத்தம்:  

இப்பாடலில், இயல்பாக நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கேிஞன் தன் கருத்ரத ஏற்றிக் கூறுேதால் 

இது  தற்குறிப்பபற்ற அணி ஆகும். 

 

4. தீேக அணிரயச் சான்றுைன் ேிளக்குக . 

    விளக்கம் 

தீேகம் – ேிளக்கு, அரறயில் ரேக்கப்பட்ை ேிளக்கு பல இைங்களிலும் பேளிச்சம் தருேது 

பபால் ஓர் இைத்தில் நின்ற பசால் பசய்யுளின் பல இைங்களிலும் பசன்று பபாருள் தருேது 

தீேக அணி  
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சான்று  

”பசர்ந்தன பேந்தன் திருபநடுங்கண் பதவ்பேந்தர்   

ஏந்து தைந்பதாள் இழிகுருதி  

-------------------------------------------------------” 

அணிப் பபாருத்தம்  

ஓர் இைத்தில் நின்ற பசால் (‘பசந்தன’ )பசய்யுளின் பல இைங்களிலும் பசன்று பபாருள் 

தருேதால் இது தீேக அணி ஆயிற்று. 

 

5. நிேல்நிரற அணிரயச் சான்றுைன் ேிளக்குக  

பசால்ரலயும் பபாருரளயும் ோிரசயாக நிறுத்தி பபாருள் பகாள்ேது நிேல்நிரற அணி ஆகும். 

(நிேல் – ோிரச, நிரற -  நிறுத்துதல்)  

சான்று  

அன்பும் அறனும் உரைத்தாயின் இல்ோழ்க்ரக  

பண்பும் பயனும் அது  

 

அணிப் பபாருத்தம்  

இக்குறளில் பசால்ரலயும் பபாருரளயும் ோிரசயாக நிறுத்தி பபாருள் பகாள்ேதால் இது  

நிரல் நிறை அணி ஆேிற்று.  

6. எவ்ேரகப் பபாருளும் பமய்ேரக ேிளக்கும் அணி எது அதரனச் சான்றுைன் ேிளக்குக. அல்லது 

தன்ரம நேிற்சி அணிறே விளக்குக.  

அணி ேரக - தன்ரமயணி  

எவ்வறகப்பட்ட மபாருளாக இருந்தாலும் இேற்றகேில் அறமந்த அதன் உண்றமோன 

இேல்புத்தன்றம அறமே பாடுவது தன்றம அணிோகும்  

சான்று  

”மமய்ேிற் மபாடியும் விாித்த கருங்குழலும்  

றகேில் தனிச்சிலம்பும் கண்ணீரும்  

-------------------------------------------------” 

அணிப் மபாருத்தம்  

எவ்வறகப்பட்ட மபாருளாக இருந்தாலும் இேற்றகேில் அறமந்த அதன் உண்றமோன 

இேல்புத்தன்றம அறமே பாடுவதால் இது தன்றம அணிோகும்.  

7. வஞ்சப்புகழ்சி அணி 

விளக்கம் 

புகழ்வது யபால பழிப்பதும் பழிப்பது யபால புகழ்வதும்  வஞ்சப்புகழ்சிேணி ஆகும்.  

சான்று 

 யதவர் அறனேர் கேவர் அவருந்தாம்  

 யமவன மசய்மதாழுக லான் 

மபாருத்தம்  

 இக்குைள், புகழ்வது யபால பழிப்பதால் இஃது வஞ்சப்புகழ்சிேணி ஆகும். 

(மமல்லக் கற்யபாருக்கு  இவ்வாயை பேிற்சி அளிக்கலாம்) 
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8. மசாற்மபாருள் பின்வருநிறலேணி  (மீண்டும் மீண்டும் வருதல்) 

விளக்கம் 

மசால்லும் மபாருளும் மீண்டும் மீண்டும் வருவது மசாற்மபாருள் பின்வருநிறலேணி 

ஆகும். 

சான்று 

 மபாருளல் லவறரப் மபாருளாகச் மசய்யும்  

 மபாருளல்ல தில்றல மபாருள் 

மபாருத்தம்  

மசால்லும் மபாருளும் மீண்டும் மீண்டும் வருவதால் இஃது  மசாற்மபாருள்   

பின்வருநிறலேணி ஆகும்.  (தறலப்பியலயே விளக்கம் உள்ளது) 

(மமல்லக் கற்யபாருக்கு  இவ்வாயை பேிற்சி அளிக்கலாம்)  

 

9 . “முேற்சி திருவிறன ஆக்கும் முேற்ைின்றம 

இன்றம புகுத்தி விடும்.” – இக்குைட்பாவில் அறமந்துள்ள மபாருள்யகாளின் வறகறேச் சுட்டி 

விளக்குக. 

பேின்று வரும் மபாருள்யகாள் : ஆற்றுநீர் மபாருள்யகாள் 

விளக்கம்: மசய்யுளின் மதாடக்கம் முதல் முடிவுவறர ஆற்றுநீாின் யபாக்றகப்யபால      

யநராகப்மபாருள் மகாள்ளுமாறு அறமவது ‘ஆற்றுநீர்ப் மபாருள்யகாள்’ எனப்படும். 

சான்று : “முேற்சி திருவிறன ஆக்கும் முேற்ைின்றம 

  இன்றம புகுத்தி விடும்.” 

மபாருள்: முேன்ைால் பலனுண்டு முேலவில்றல என்ைால் பலனில்றல என குைளில் வந்த எந்த ஒரு 

மசால்லும் முன்பின் மாைாமல் மபாருள் மகாள்வதால் இது ஆற்றுநீர் மபாருள்யகாள் எனப்பட்டது. 

1. கவிறதறேத் மதாடர்க 

 தண்ணீர் நிறைந்த குளம்  

 தவித்தபடி மவளிநீட்டும் றக 

 கறரேில் றகயபசி படமமடுத்தபடி 

 மனிதம் யவடிக்றக மட்டும்  

பார்க்க பழகி விட்டது 

மனிதம் தன்றன அறடோளப்படுத்த  

இறதவிடுத்தும் யவண்டுயமா யவறுசூழல் 

2. ’கண்பண கண்ணுறங்கு 

காரலயில் நீ எழும்பு 

மாமரழ பபய்ரகயிபல 

பாடிபனன் தாலாட்டு 

ஆடி ஆடி ஓய்ந்துறங்கு’ –இத்தாலாட்டுப் பாைலில் அரமந்துள்ள பதாைர் ேரககரள எழுதுக. 

கண்பண கண்ணுைங்கு   - விளித்மதாடர் 

காரலயில் நீ எழும்பு   - பேற்றுரமத் பதாைர் 

மாமரழ பபய்ரகயிபல  - உாிச்பசாற்பறாைர் 
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மாம்பூபே கண்ணுறங்கு  - ேிளித் பதாைர் 

பாடிபனன் தாலாட்டு   -   ேிரனமுற்று த் பதாைர் 

ஆடி ஆடி ஓய்ந்துறங்கு   - அடுக்குத்பதாைர் 

3. பசாற்களில் மரறந்துள்ள பதாரககரள அரையாளம் கண்டு பதாைாில்  அரமக்க.   

 இன்பசால்  - பண்புத்பதாரக   - இன்மசால் யகட்டு மகிழ்ந்யதன் 

 எழுகதிர்  - விறனத்மதாறக - எழுகதிர் மசந்நிைத்தில் இருந்தது 

 கீாி பாம்பு  - உம்ரமத்பதாரக - கீாி பாம்பு சண்றடேிடுவறதக் கண்யடன் 

 பூங்குழல் ேந்தாள்  - அன்மமாழித்மதாறக - பூங்குழல் ேந்தாள் 

 மரல ோழ்ோர்  -    பேற்றுரமத்பதாரக 

மரல ோழ்ோர் இயற்ரக உணரே உண்டு ோழ்ோர். 

 முத்துப்பல்   -    உேரமத்பதாரக 

நிரறமதி முத்துப்பல் பதாிய அழகாய் சிாித்தாள். 

4. ’புளியங்கன்று  ஆழமாக நடப்பட்டுள்ளது’. - இதுப்பபால் இளம் பயிர் ேரக ஐந்தின்  மபேர்கறளத் 

மதாடர்களில் அறமக்க. 

கத்தாி நாற்று சந்ரதயில் ேிற்கக் கண்பைன். 

பதன்னம்பிள்ரள வாிறசோக நடப்பட்டுள்ளது. 

ஏாிக்கரேயில் நட்ை பரன, மைலிரய  ேிாித்து அழகாக அரசகிறது. 

ோரழக்கன்று நட்டு ரேத்தால் நம் ோழ்வும் ேளரும். 

பநற்ரபங்கூழ் பமல்ல ேளே ஆேம்பித்துேிட்ைது. 

5.  பாேதியின் ேசன நரை -  சிட்டுக்குருேி 

  சிறுதானியம் பபான்ற மூக்கு ; சின்ன கண்கள் ; சின்ன தரல;  பேள்ரள கழுத்து; அழகிய மங்கல் 

பேண்ரம நிறமுரைய பட்டுப்பபார்த்த  ேயிறு; கருறமயும் மவண்றமயும் கலந்த சாம்பல் 

நிைத்தாலாகிே பட்டுப்யபார்த்த முதுகு;  சிைிே யதாறக;  துளித்துளி கால்கள்;  இத்தறனயும் 

யசர்த்து ஒரு பச்றசக் குழந்றதேின் றகப்பிடிேியல  பிடித்துவிடலாம்.  இவ்விதமான உடறலச்  

சுமந்துமகாண்டு, என் வீட்டில் இரண்டு உேிர்கள் வாழ்கின்ைன. அவற்ைில் ஒன்று ஆண் ; 

மற்மைான்று மபண்.  இதுபபான்று உங்களுக்குப் பிடித்த ஏயதனும் ஒன்றைப் பற்ைி வசனநறடேில் 

எழுதுக.  

மயில் 

அழகிய பதாற்றம்; பார்க்க சலிக்காத பதாற்றம்; பார்க்கப்பார்க்க விேப்பூட்டும்;  அதன் அழகில் 

அறனவரும் மேங்குவர்; நீண்ட ஒலி எழுப்பும்;  வண்ணமேமான யதாறகறே விாித்தாடும்; பச்றச, 

நீலம், மஞ்சள், கருநீலம் கலந்த ஒரு அழகிே இேற்றக ஓவிேம் யபால காட்சிேளிக்கும்.  நம் 

மநஞ்சங்களுக்கும் ,மகிழ்வளிக்கும்  மேிலின் அழயக அழகு! 

6. யநற்ைிரவு மபய்த மறழ எல்லாம் மதாட்டிறே நிறைத்திருந்தது. வாறழத் யதாப்பில் குட்டியுடன் 

நின்ைிருந்த மாடு கத்திேது; தந்றத என்னிடம், "இலச்சுமி கூப்பிடுகிைாள், யபாய்ப் பார்" என்ைார். 

"இயதா மசன்று விட்யடன்" என்ைவாயை அங்குச் மசன்யைன். துள்ளிே குட்டிறேத் தடவிக் 

மகாடுத்து, "என்னடா விறளோட யவண்டுமா?" என்று யகட்டு அவறன அவிழ்த்து விட்யடன். 

என் தங்றக அங்யக வந்தாள். அவளிடம், "நீயும் இவனும் விறளோடுங்கள்" என்று கூைியனன். 

அவிழ்த்து விடப்பட்ட இலச்சுமித் மதாட் டிேிலிருந்த நீறரக் குடித்தாள். – இப்பத்திேிலுள்ள 

வழுவறமதிகறளப் பட்டிேலிட்டு எழுதுக. 
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 வாறழத் யதாப்பில்  - வாறழத் யதாட்டம் - மரபு வழுவறமதி 

 குட்டியுடன்    - கன்றுடன்   - மரபு வழுவறமதி 

 இலச்சுமி கூப்பிடுகிைாள் - பசு கூப்பிடுகிைது - திறண வழுவறமதி 

 இயதா மசன்று விட்யடன் - இயதா மசல்கியைன் - கால வழுவறமதி 

 துள்ளிே குட்டிறே  - துள்ளிே கன்ைிறன - மரபு வழவறமதி 

 அவறன     - கன்றன   - திறண வழுவறமதி 

 நீயும் இவனும்   - நீயும் அதுவும்  - திறண வழுவறமதி 

 நீறரக் குடித்தாள்  - நீறரக் குடித்தது  - திறண வழுவறமதி 

7. மதாடறரப் படித்து விறடறேக் கண்டைிக. 

    (யசாறு, கற்ைல், கரு, பூவில், எழுத்து) 

1. நூலின் பேன் படித்தல் எனில், கல்விேின் பேன் கற்ைல் 

2. விறதக்குத் யதறவ எரு எனில், கறதக்குத் யதறவகரு 

3. கல் சிறல ஆகுமமனில், மநல் யசாறு ஆகும். 

4. குரலில் இருந்து யபச்சு எனில், விரலில் இருந்து எழுத்து 

5. மீன் இருப்பது நீாில்; யதன் இருப்பது பூவில் 

8. மதாறலக்காட்சி நிகழ்வுகறளயே பார்த்துக்மகாண்டிருக்கும் தம்பி. 

திைன்யபசிேியலயே விறளோடிக்மகாண்டிருக்கும் தங்றக. 

காமணாலி விறளோட்டுகளில் மூழ்கிேிருக்கும் யதாழன். 

எப்யபாதும் சமூக ஊடகங்களில் இேங்கிேபடி இருக்கும் யதாழி. 

இவர்கள் எந்யநரமும் நடப்புலகில் இருக்காமல் கற்பறன உலகில் மிதப்பவர்களாக 

இருக்கிைார்கள். இவர்கறள மநைிப்படுத்தி நறடமுறை உலகில் மசேல்பட றவக்க நீங்கள் 

மசய்யும் முேற்சிகறளப் பட்டிேல் இடுக. 

1. குழு மனப்பான்றமறே வளர்க்கும் விறளோட்டுகறள விறளோடச்  

   மசய்யவன். 

2. மனத்திற்கு இதமான பாடல்கறளக் யகட்கச் மசய்யவன் 

3. உைவினர்கள், நண்பர்களுடன் கலந்து உைவாடச் மசய்யவன். 

4. புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்றத ஏற்படுத்துயவன். 

9. மதாடர்களில் உள்ள எழுவாறேச் மசழுறம மசய்க. 

1. கடம்பவனத்றத விட்டு இறைவன் நீங்கினான் . 

அழகிே குளிர்ந்த கடம்பவனத்றத விட்டு இறைவன் நீங்கினான் . 

2. மரத்றத வளர்ப்பது நன்றம பேக்கும்.  

பேனுள்ள மரத்றத வளர்ப்பது நன்றம பேக்கும். 

3. வாழ்க்றகப் பேணயம யவறுபட்ட பாடங்கறளக் கற்றுத் தருகிைது. 

துன்பம் நிறைந்த வாழ்க்றகப் பேணயம யவறுபட்ட பாடங்கறளக் கற்றுத் தருகிைது. 

4. கல்வியே ஒருவருக்கு உேர்வு தரும். 
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வாழ்க்றகக் கல்வியே ஒருவருக்கு உேர்வு தரும் 

5. குழந்றதகள் தனித்தனியே எழுதித் தரயவண்டும். 

வீட்டுப் பாடத்றதக் குழந்றதகள் தனித்தனியே எழுதித் தரயவண்டும். 

10. புதிர்ப்பாடறலப் படித்து விறடறேக் கண்டுபிடிக்க. 

தார்யபான்ை நிைமுண்டு காியுமில்றல 

பார் முழுதும் பைந்து திாியவன் யமகமுமில்றல 

யசர்ந்து அமர்ந்து ஒலிப்யபான் பள்ளியுமில்றல 

யசார்ந்து யபாகாமல் வீடறமப்யபான் மபாைிோளருமில்றல 

வீட்டுக்கு வருமுன்யன. வருவறதக் கூறுயவன் – நான் ோர்? 

விறட   - காகம் 

11. புயலின் பபாது பசயல்படுத்த பேண்டிய முக்கிய பசயல்கள் 

 புயலின் பபாது பேளியில் பசல்ேரதத் தேிர்ப்பபாம். 

 

 பதாரலப்பபசி, பதாரலக்காட்சி முதலிய மின்சாதனப்  பபாருள்கரளத் பதாடுேரதத் 

தேிர்ப்பபாம். 

 மாடியில் இருப்பரதத் தேிர்த்துத் தளப் பகுதியில் குடும்பத்துைன் தங்குபோம். 

 காற்றடிப்பது நின்றாலும் ோபனாலி மறு அறிேிப்பு ேரும்ேரே ேிட்ரைேிட்டு பேளியில் 

ேேமாட்பைாம்.  

 பமழுகுேர்த்தி, தீப்பபட்டி முதலிய அேசிய பபாருள்கரளயும் உணவு பபாருள்கரளயும் 

முன்கூட்டிபய ோங்கிரேப்பபன். 

12. மதாழிற்மபேர்களின் மபாருறளப் புாிந்துமகாண்டு மதாடர்கறள முழுறம மசய்க. 

1. நிலத்துக்கு அடிேில் கிறடக்கும் புறதேல்  ோவும் அரசுக்யக மசாந்தம் . மநகிழிப் மபாருள்கறள 

மண்ணுக்கு அடிேில்  புறதத்தல்  நிலத்தடி நீர்வளத்றதக் குன்ைச் மசய்யும் . 

2. காட்டு விலங்குகறளச் சுடுதல்  தறட மசய்ேப்பட்டுள்ளது. மசய்த தவறுகறளச் சுட்டல்  திருந்த 

உதவுகிைது. 

3. காற்ைின் மமல்லிே மதாடுதல்  பூக்கக்கறளத் தறலோட்ட றவக்கிைது. றககளின் யநர்த்திோன 

மதாடுத்தல்  பூக்கக்கறள மாறலோக்குகிைது. 

4. பசுறமோன காட்சி றேக் காணுதல்  கண்ணுக்கு நல்லது. 

5. மபாதுவாழ்வில் நடித்தல்  கூடாது. நடிப்பில் அவறர மிஞ்ச ஆள் கிறடோது. 

13. புைத்திறணகறள (எ.கா) தந்து விளக்குக. 

புைத்திறணகள் 12 வறகப்படும். அறவோவன: 

 மவட்சி  - ஆநிறர கவர்தல் 

 கரந்றத  - ஆநிறர மீட்டல் 

 வஞ்சி  - மண்ணாறச கவர்தல் 

 காஞ்சி  - எதிர்த்து யபாாிடல் 

 மநாச்சி  - மதில் காத்தல் 

 உழிறஞ  - மதில் வறளத்தல்  
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14. மனிதனுக்கும் மலருக்குமான மணம் வீசும் இந்த நேவுறரறேத் மதாடர்க. 

  வண்டுகறள ஈர்க்கும் வாசறனேில் 

  பூக்களிடம் வசப்படுவது மனிதர்கயள 

  பூச்சிறேக் கவரும் வண்ணங்களில் 

  பூக்களிடம் விழுவது மனிதர்கயள 

  பூக்களின் மமன்றம மனங்களியள 

  பூமாறல சூடி மணம் மகிழும் மணமக்கயள 

அலகிடுதல்  

குைள் 

 

 

அலகிடுதல்  

எண்           சீர்        அறச வாய்பாடு 

1 எப்/பபாருள் யநர்+நிறர கூவிளம் 

2 எத்/தன்/ரமத் யநர்+யநர்+யநர் யதமாங்காய் 

3 தா/யினும் யநர்+நிறர கூவிளம் 

4 அப்/பபாருள் யநர்+நிறர கூவிளம் 

5 பமய்ப்/பபாருள் யநர்+நிறர கூவிளம் 

6 காண்/ப யநர்+யநர் யதமா 

7 தறி/வு நிறர+யநர் (நிறரபு) பிைப்பு 

முடிவு 

 இக்குைளின் ஈற்ைடிேின் ஈற்றுச்சீர் பிைப்பு என்னும் வாய்பாட்டில் முடிந்துள்ளது. 

 

myfpLjy; jtW ,y;yhky; vGJtjw;F rpy Eqf;f';fs;  

neh; 

jdpf;Fwpy;- j /jdpf;Fwpy; ‡ xw;W(bka;)-dy; 

jdpbeoy;-fh / jdpbeoy; ‡ xw;W(bka;)-jhr; 

epiu 

,Uf;Fwpy;-gy/ ,Uf;Fwpy; ‡ xw;W(bka;)-jyh;  

Fwpy; beoy;-gyh/Fwpy; beoy;‡ xw;W(bka;)-fyhk; 

ftdp 

 (neh;-,jpy; bka; ,y;yhky; XbuGj;nj. vdnt/ bka;ia ePf;fp    

     XbuGj;J te;jhy; neh; 

 epiu-,jpy; <buGj;J te;Js;sJ. vdnt/ bka;ia ePf;fp  

     <buGj;J te;jhy; epiu  ) 

     (xw;bwGj;jpw;F (bka;) kjpg;gpy;iy) 

 myfpLtw;F epiuairna gad;gLj;j ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;  

mtruj;jpy; ,Ubeonyh beoy;Fwpnyh tUtij ftdpf;fhky; gpupj;JtpLtPh;fs;. 

vdnt/ fPnH bfhLf;fg;gl;Ls;s Kiwiag; gad;gLj;jp jtwpy;yhky;  vGJ';fs;.  

 

 

 

எப்பபாருள் எத்தன்ரமத் தாயினும் அப்பபாருள் 

பமய்ப்பபாருள் காண்ப தறிவு. 



 

Page64 

 

 

gpupf;Fk; Kiw 

1. bka;baGj;J tUk; ,lj;jpy; nfhLnghl;L gpupf;f ntz;Lk;/ 

          c.k;  m';/Fk; / 
2. jdp beobyGj;J (xw;W ,y;yhky;) tUk; ,lj;jpy; nfhLnghl;L     
      gpupf;f ntz;Lk; 

          c.k;  ngh/y  
  (beoYk; bka;a[k; nrh;e;J tUkplj;jpy; ,uz;ila[k; nrh;j;nj  

  nfhL nghl ntz;;Lk;. xw;iwj; jdpahfg; gpupf;ff;TlhJ. 

c.k;  jh'; /Fk;) 
3. vz;zpg;ghh;;j;jy; ntz;Lk;. XbuGj;J te;jhy; neh; vdt[k;      

      <buGj;J  te;jhy; epiu vdt[k; vGj ntz;Lk;. 

      xw;bwGj;jpw;F kjpg;g[ fpilahJ. vdnt/ mij vz;qjy; TlhJ.) 

4. <buGj;jpw;F nky; te;jhy; ,uz;L vGj;J js;sp nfhL nghl;L  

      epiu vd;W vGj ntz;Lk;. kPz;Lk; vz;zpg;ghh;f;f ntz;Lk;. 

 (,e;j tupir Kiwia khw;wnt TlhJ.) 

ftdpf;f 

 xw;bwGj;j[pw;F (bka;) kjpg;gpy;iy. vdnt/ ,uz;L xw;Wfs;    

    te;jhYk; ,uz;ila[k; nrh;j;nj gpupf;f ntz;Lk; 

c.k;  fhH;g; /g[ 
 Ma;j vGj;ija[k; xw;whfnt epidf;f ntz;Lk; 

c.k;  v` /F 
 milg;g[f;Fs; ,Uf;Fk; vGj;ij mir gpupf;ff;TlhJ. 

  cyfj;jhh;f;(F) 

Kjy; MW rPh;fSf;fhd tha;;ghL 

neh;  + neh;    - njkh 

epiu + neh;    - g[spkh 

neh;  + epiu    - Ttpsk; 

epiu + epiu    - fUtpsk; 

neh;  + neh;  +  neh;  - njkh';fha;  

epiu + neh;  + neh;  - g[spkh';fha; 

neh;  + epiu + neh; - Ttps';fha;; 

epiu + epiu + neh;  - fUtps';fha; 

VHhtJ rPUf;fhd tha;;ghL 

neh;    - ehs; 

epiu    - kyh; 

neh;  + neh; (neh;g[)  - fhR 

epiu + neh; (epiug[)   - gpwg;g[ 

tha;ghl;il vspikahf kdjpy; itj;Jf;bfhs;s 

,lf;if kw;Wk; tyf;if Kiwna... 

,lf;if tyf;if ,lf;if tyf;if 

1 

nj 

1 

kh 

1 

neh; 

1 

neh; 

2 

g[sp 

1 

kh 

2 

epiu 

1 

neh; 

2 

fU 

2 

tpsk; 

2 

epiu 

2 

epiu 

1 

T 

2 

tpsk; 

1 

neh; 

2 

epiu 
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 nj kh  -  xt;bthU tpuy; tpLtjhy; neh;/ neh; 

 (neu; neu; tUkplj;jpy; njkh vGj ntz;L:k;.) 

 g[sp kh - ,uz;Ltpuy;fs; kw;Wk; xUtpuy; tpLtjhy; epiu/neh;. 

 (epiu neu; tUkplj;jpy; g[spkh vGj ntz;L:k;.) 

 fU tpsk; - ,uz;L ,uz;L tpuy;fs; tpLtjhy; epiu/ epiu 

 (epiu/ epiu; tUkplj;jpy; fUtpsk; vGj ntz;L:k;.) 

 T tpsk; - xUtpuy; kw;Wk; ,uz;L tpuy;fs; tpLtjhy; neh;/epiu 

 (neu; epiu tUkplj;jpy; Ttpsk; vGj ntz;L:k;.) 

 \d;whtJ rPh; jpUf;Fwspy; neuhf kl;Lk; tUtjhy; \d;whtjhf  

       xU neh; te;jhy; mirapy; neh; vGjp  tha;ghl;oy; fha; vd;W nrh;j;Jf;bfhs;s  

       ntz;Lk;. 

VHhtJ rPupy;   

ehs;      ,jpy;  xU tpuy; kl;Lk; tpLtjhy; neh; 

kyh;      ,jpy;  ,uz;L tpuy;fis tpLtjhy; epiu . 

fh R     ,jpy; ,Uif Kiwna xt;bthU tpuy;fis tpLtjhy; neh;/  

       neh; (neh;g[) 

gpwg; g[  ,jpy; ,Uif Kiwna ,uz;L tpuy;fs; kw;Wk; xU tpuy;fs;  

      tpLtjhy; epiu/neh; (epiug[) 

மவண்பா  மபாதுவிலக்கணம் 

 அறமவு - ஈற்ைடி முச்சீராகவும் ஏறனேடி நாற்சீராகவும் வரும். 

 சீர்  - ஆசிாிே உாிச்சீர் (மாச்சீர், விளச்சீர்), காய்ச்சீர். ( பிைச்சீர் கலவாது) 

 தறள  - இேற்சீர் மவண்டறள, மவண்சீர்மவண்டறள. (யவற்றுத்தறள  

   கலவாது) 

 ஓறச  - மசப்பயலாறச 

 அடி  - அளவடி (யநரடி) 

 அடிவறரேறை - இரண்டடி சிறுறம , பன்னிரண்டடி மபருறம 

 சிைப்பு - ஈற்ைடிேின் ஈற்றுச்சீர் நாள், மலர், காசு, பிைப்பு என்ை நான்கனுள் ஏயதனும் ஒன்ைில் 

முடியும். 

ஆசிாிேப்பா  மபாதுவிலக்கணம் 

 அறமவு - ஈற்ைேலடி முச்சீராகவும் ஏறனேடி நாற்சீராகவும் வரும். 

 சீர்  - ஆசிாிே உாிச்சீர் (மாச்சீர், விளச்சீர்), காய்ச்சீர்.   

 தறள  - யநமரான்ைாசிாிேத்தறள, நிறரமோன்ைாசிாிேத்தறள     

             (பிைத்தறளகள்  கலந்து வரும். ஆனால், வஞ்சித்தறளகள் மட்டும் வாரா) 

 ஓறச  - அகவயலாறச 

 அடி  - அளவடி (யநரடி) 

 அடிவறரேறை - மூன்ைடி சிறுறம , பாடுயவானின் உள்ளக் குைிப்பு மபருறம 

 சிைப்பு  - ஈற்ைடிேின் ஈற்றுச்சீர் ஏகாரத்தில் முடிவது சிைப்பு. 

பகுதி – IV (வினா எண்கள் 38-42) 

மமாழிமபேர்க்க  
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1. Respected ladies and gentlemen, I am Ilangovan studying tenth standard. I have   

come here to say a few words about our Tamil culture . Sangam literature shows that Tamils 

were best in vulture and civilization about two thousand years ago. Tamils who have defined 

grammar for language have also defined grammar for life. Tamil culture is  rooted in the life 

styles of Tamils throughout India, Srilanka, Malaysia, Singapore, England and worldwide. 

Though our vulture is very old, it has been updated consistently. We should feel proud about our 

culture. Thank you one and all. 

      தமிழர் பண்பாடு 

மதிப்பிற்குாிே சயகாதர சயகாதாிகயள, என் மபேர் இளங்யகாவன். நான் பத்தாம் வகுப்பு 

படித்துவருகியைன். நான் நமது தமிழ் பண்பாடு குைித்து ஒரு சில மசாற்கள் மசால்ல வருகின்யைன். 

ஈராேிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னயர தமிழர்கள் பண்பாட்டிலும் நாகாிகத்திலும் சிைந்தவர்கள் என்று 

, சங்க இலக்கிேம் மதாிவிக்கின்ைன. மமாழிக்கு இலக்கணத்றத வறரேறுத்த தமிழர்கள், 

வாழ்க்றகேின் இலக்கணத்றதயும் வறரேறுத்துள்ளனர். தமிழ்பண்பாடு இந்திோ, இலங்றக, 

மயலசிோ, சிங்கப்பூர், இங்கிலாந்து என உலகலாவிே நிறலேில் வாழும் தமிழர்களின் வாழ்க்றக 

முறைேிலும் யவரூன்ைி இருக்கிைது. நமது பண்பாடு மிகவும் பழறமோனது. எனினும், ஒவ்மவாரு 

நாளும் புதிப்பிக்கப்பட்டு வருகிைது. நமது பண்பாடு பற்ைி நாம் மபருறமப்படுயவாம் . 

அறனவருக்கும் நன்ைி.  

2. The golden sun gets up early in the morning and stars it bright rays to fade away the dark.  The 

milky clouds start their bantering wandering. The colourful birds start twitting their morning 

melodies in percussion. The cute butterflies dance around the flowers. The flowers fragrance fills 

the breeze. The breeze gently blows  everywhere and makes everything pleasant. 

இேற்றகயுடன் விடிேல் 

பபான்னிற சூாியன் அதிகாரலயில் யதான்ைிே பிரகாசமான கதிர்கறளக் மகாண்டு உலறக 

இருறளப் யபாக்குகிைது.  யமகங்கள் அறளேத் மதாடங்குகின்ைன. வண்ணமேமான பைறவகள் 

தங்கள் காறல இறசோல் மகிழ்ச்சி அறடகின்ைன . அழகிே பட்டாம்பூச்சிகள் மலர்கறளச் சுற்ைி 

நடனம் ஆடுகின்ைன.  மலர்களின் வாசறன, மதன்ைல் காற்றை நிரப்புகிைது. காற்று எல்லா 

இடங்களிலும் வீசி மகிழ்ச்சியூட்டுகிறது. 

3. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his 

own language that goes to his heart -  Nelson Mandela 

நீங்கள் ஒரு மமாழிேில் மனிதாிடம் யபசினால், அது அவாின் அைிறவச் மசன்ைறடவதால் அவர் 

புாிந்துமகாள்வார். நீங்கள் அவருறடே மசாந்த மமாழிேில் யபசினால், அது அவருறடே 

இதேத்றதத் மதாடும். – மநல்சன் மண்யடலா. 

4. Language is the road map of a culture. It tells  you where its people come from and where they 

are going -  Rita Mae Brown 

மமாழி என்பது பண்பாட்டின் வழிகாட்டி. அது மக்கள் எங்யக இருந்து வந்தார்கள், எங்யக 

மசல்கிைார்கள் என்பறதக் கூறும். – ாீட்டா யம பிரவுன். 
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5. Malar:  Devi, switch off the lights when you leave the room. 

Devi:  Yeah. We have to save electricity. 

Malar:  Our nation spends a lot of electricity for lighting up our streets in the night. 

Devi:  Who knows? In future our country may launch artificial moons to light our  

night time sky! 

Malar:  I have read some other countries are going to launch these types of  

illumination satellites near future. 

Devi:  Superb news! If we launch artificial moons, they can assist in disaster  

relief by beaming light on areas that lost power! 

மலர்: யதவி, நீ அறைறே விட்டு மவளியே மசல்லும்முன் விளக்றக  

அறணத்துவிட்டுச் மசல் 

யதவி: ஆம். நாம் மின்சாரத்றதச் யசமிக்கயவண்டும். 

மலர்: இரவில் நம் வீதிகறள ஒளிரச் மசய்வதற்காக, நாடு நிறைே மின்சாரத்றதச் 

மசலவிடுகிைது. 

யதவி: ோருக்குத் மதாியும். எதிர்காலத்தில் வீதிக்கு மவளிச்சம் தர மசேற்றக நிலறவயும் 

நட்சத்திரங்கறளயும் உருவாக்கலாம். 

மலர்: சில நாடுகள், மசேற்றக நிலறவயும் நட்சத்திரங்கறளயும் உருவாக்கப் யபாவதாக நான் 

படித்திருக்கியைன். 

யதவி: மகிழ்ச்சிோன மசய்தி. நாமும் இது யபால மசேற்றக நிலறவ உருவாக்கினால் 

மின்தறடோல் ஏற்படும் பாதிப்றபக் குறைக்கலாம். 

6. Therukoothu is,  as its name indicates, a popular form of theatre performed in the streets. It is 

performed by rural artists. The stories are derived from epics like Raamayana, Mahabhartha and 

other ancient puranas . There are more songs in the play with dialogues improvised by the 

aritists on the spot. Fifteen to twenty atcors with a small orchestra forms a koothu troupe. 

Though the orchestra has  singer,  the artists sing in their own voices. Artists dress themselves 

with heavy costumes  and bright   makeup. Koothu is very popular among rural areas.  

கூத்து 

பதருக்கூத்து என்பது பதருக்களில் நைத்தும் கரல நிகழ்ச்சி கிோமப்புற கரலஞர்கள் நைத்துேர். 

இோமாயணம் , மகாபாேதம்  கரதகள் இைம்பபறும். இருபது முதல் முப்பது நடிகர்கள் குழுோக 

இருப்பர்.  கிோமப்புறத்தில் பசாந்தக் குேலில் பாடுேர். இரே பிேபலம். 

7. Among the five geographical divisions of the Tamil country in Sangam literature, the Marutham 

region was the fit for cultivation, as it had the most fertile lands. The properity of a farmer 

depended on getting the necessary sunlight, seasonal rains and the fertility of the soil. Among 

these elements of nature, sunlight was considered indispensible by the ancient Tamil. 
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மருத நிலமும் விவசாேமும் 

சங்க காலத்தமிழர் நிலத்திறன ஐேரகோகப் பிாித்தனர். அதில் மருதநிலமானாது ேிேசாயத்திற்கு 

ஏற்றததும் ேளமானதும் ஆகும். இங்கு ேிேசாயிகள், ேிேசாயம் பசய்ய சூாிய ஒளி, பருவ மரழ , 

மண்ேளம் ஆகியேற்ரற நம்பி இருக்கின்றனர். இயற்ரகயின் இக்கூறுகளில் சங்ககாலத் தமிழர், 

சூாிய ஒளிக்கு முதன்ரம பகாடுத்தனர். 

8. Once upon a time there were two beggars in Rome. The first beggar used to cry in the Street of 

the city, ‘’He is helped whom God helps”. The second beggar used to cry, “He is helped who the 

king helps”. This was repeater by them everyday. The Emperor of Rome heard it so often that he 

decided to help the beggar who popularized him in the streets of Rome. He ordered a  loaf of 

bread to be baked and filled with pieces of gold. When the beggar felt the heavy weight of the 

bread, he sold it to his friend as soon as he met him . The latter carried it home. When he cut the 

loaf of bread he found sparkling pieces of gold. Thinking God he stopped begging from that day. 

But the other continued to beg through the city. Puzzled by the beggar’s behavior, the Emperor 

summoned him to his presence and asked him, “What have you done with the loaf of  bread that 

I had send you lately? “The man replied, “I sold it to my friend, because it was heavy and did not 

seem well baked’’ Then the Emperor said, “Truly he whom God helps is helped Indeed, “and 

turned the beggar out of his palace.     

முன்பு ஒரு நாள் போம் நகாில் இேண்டு பிச்ரசக்காேர்கள் இருந்தனர். முதல் பிச்ரசக்காேன் கைவுள் 

எப்படியாேது யார் மூலமாேது எனக்கு உதவுோர் என்று கண்ணீர் விட்டான். இரண்டாம்  

பிச்றசக்காரன் மன்னறனப் புகழ்ந்து பாடினால் மன்னன் காப்பான் என்ைான். தினமும் இருவரும் 

இப்படியே மசால்லிக்மகாண்டு இருந்தார்கள்.  போம் அேசர் தன்றனப் பற்ைிப் யபசிப் புகழ்ந்து 

எப்படிோவது தான் பாதுகாப்யபன் என்று நம்புகிை பிச்றசக்காரனுக்கு உதவ விரும்பினார். 

நீளமான போட்டிப் பபாட்ைலத்தில், போட்டித் துண்டுகள் நடுபே சில பபாற்காசுகரள றவத்து 

மகாடுத்தான். இேண்ைாம் பிச்ரசக்காேன் மராட்டித்துண்டு மபாட்டலம் கனமாக இருக்கிைது; 

விற்ைால் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்று முதல் பிச்றசக்காரனான நண்பனிடம் விற்று விடுகிைான். 

இப்படிபய போட்டித் துண்ரை தினமும் ேிற்கிறான். அதரன ோங்கும் முதலாம் பிச்ரசக்காேன் 

போட்டித் துண்ரை பேட்டி பார்த்தால் தினமும் பபாற்காசுகள் மின்னின. தினமும் கைவுளுக்கு 

நன்றி பசால்லி பபாற்காசுகரள எடுத்து ரேத்து பசர்த்து ரேத்தான். பிச்ரச எடுப்பரத நிறுத்தி 

ேிடுகிறான். இேண்ைாம் பிச்ரசக்காேன் பதாைர்ந்து வீதிகளில் பிச்றச எடுத்துக் மகாண்யட 

இருக்கிைான். மன்னன் அவறன அறழத்து நான் மகாடுத்த மராட்டிப் மபாட்டலங்கரள என்ன 

மசய்தாய் என்று யகட்டார். அது எடுத்துச் பசல்ல கனமாக இருந்தபடிோல் என் பிச்றசக்கார 

நண்பனிடம் அதறன விற்று விட்யடன் என்ைான். மன்னர் தனக்குள் நிரனத்துக் பகாண்ைார். 

“கைவுள் தன்றனத் யதடுபவர்களுக்கு உண்றமேியல ோர் மூலமாவது உதவுகிைார்” இரண்டாம் 

பிச்றசக்காரனிடம் திரும்பி, சாி! நீ யபாகலாம் என்று அரண்மறனேில் இருந்து மவளியேைச் 

மசான்னார்.       

9. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in School.  

                                                                                                        – Albert Einstein  
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ஒருவன் பள்ளிேில் கற்ைவற்றுள் மைந்துவிட்டறவயபாக எஞ்சிேிருப்பயத கல்விோகும்.- ஆல்பர்ட் 

ஐன்ஸ்டீன். 

10. Tomorrow is often the busiest day of the week. – Spanish proverb 

 வாரத்தின் நாள்களுள் நாறள என்பயத மிகவும் பரபரப்பான நாள். – ஸ்பானிஷ்   

 பழமமாழி. 

11. It is during our darkest moments that we must focus to see light. – Aristotle  

 வாழ்வின் மிக இருண்ட தருணத்தில்தான் நாம் மவளிச்சத்றதக் காணக் கவனம்   

 மசலுத்த யவண்டும். – அாிஸ்டாட்டில். 

12.  Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. 

                                                                                            - Winston Churchill. 

 மவற்ைி என்பது இறுதி அன்று. யதால்வி என்பது அழிவு அன்று; மதாடர்ந்து   

 முேலும் துணியவ சிைப்பானது. – வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்.   

1. ோழ்த்து மைல் எழுதுக.  

  மாநில அளேில் நரைபபற்ற’ மேம் இயற்ரகயின் ேேம்’ என்னும் தரலப்பிலான கட்டுரேப்  

பபாட்டியில் பேற்றி பபற்று முதல் பாிசு  பபற்ற யதாழறன வாழ்த்தி  மடல் எழுதுக. 

மாநில அளேில் நரைபபற்ற’ மேம் இயற்ரகயின் ேேம்’ என்னும் தரலப்பிலான கட்டுரேப்  

பபாட்டியில் பேற்றி பபற்று முதல் பாிசு  பபற்ற யதாழறன வாழ்த்தி  மடல் எழுதுக. 

மாநில அளேில் நரைபபற்ற கட்டுரேப் பபாட்டியில் ‘மேம் இயற்ரகயின் ேேம்’ என்னும் 

தரலப்பில் கட்டுரே எழுதி முதல் பாிசு பபற்ற நண்பரனப் பாோட்டிக் படித்தளிக்கும் 

ோழ்த்துமைல்!           

குன்னம், 

            11.05.2019. 

அன்பு நண்பபன! 

  முதலில் உமக்கு எம் ோழ்த்துகள்! 

பசன்ற ோேம் நைந்த மாநில அளேிலான கட்டுரேப் பபாட்டியில் ‘மேம் இயற்ரகயின் 

ேேம்’ என்னும் தரலப்பில் கட்டுரே எழுதி முதல் பாிசு பபற்றமரமரயக் கண்டு ேியந்பதன்.  

பாோட்டுகள்! 

பள்ளியில் நரைபபறும் கட்டுரேப் பபாட்டியிபலபய  பபாருள் பபாதிந்த உன் 

கட்டுரேயும்,  அதில் உன் பமாழிநரைரயயும் பற்றி நம் ஆசிாியர்கள் ேியந்தரத கூறியரத 

எண்ணி இப்பபாதும்  நான் நிரனத்துப் பார்த்து மகிழ்கிபறன். 

உன் ரகபயழுத்து உன் தரலபயழுத்ரத மாற்றும் என்று முன்பு நான் நிரனத்தரத 

இந்த ஒரு நிகழ்ேிபலபய நிரூபித்து ேிட்ைாய்! 

ேிரளயும் பயிர் முறளேியலயே மதாியும் என்பறதயும்  நீ மமய்ப்பித்துவிட்டாய்! 

நீ உன் முேற்சிக்கு தகுந்த  பாிசிறன,  இப்யபாது பபற்றுள்ளரதப் பபாலபே இன்னும் 

பல நிரலகளில், பல பாிசுகரளப் பபற நான் மனதாே ோழ்த்துகிபறன். 

உன் இக்கட்டுறரப் பணி மதாடரட்டும்! 

        என்றும் அன்புடன்  

         நிறைமதி. 

2. சந்தக் கேிரதயில் சிறக்கும் கம்பன் என்ற தரலப்பில் உரே எழுதுக. 

 அன்பும் பண்பும் நிரறந்த ஆன்பறார், சான்பறார் அரனேருக்கும் ேணக்கம். 

 கம்போமாயண பாைல்கள் சந்தநயம் மிக்கரே. 
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 கம்பனுக்கு நிகர் கம்பபன ஆோர். 

 ”தாதுகுபசாரல பதாறும் எனத் பதாைங்கும் பாைலில் ,இயற்ரக காட்சிகரளக் கரல 

நிகழ்ோகக் காட்டுகிறான் கம்பன். 

 “பேய்பயான் ஒளி எனத் பதாைங்கும் பாைலில் , இோமனின் மாநிற பமனிரய 

ரம,மேகதம்,கார்பமகம்,நீலக்கைல் என புகழ்ந்து  இறுதியில் “ஐபயா” என்னபேன்று புகழ 

முடியாமல் புகழ்ந்து ேியக்கிறான் கம்பன். பமலும், 

 “உறங்குகின்ற கும்பகன்ன”எனத் பதாைங்கும் பாைலில் , தூங்கும் கும்பகர்னரன 

எழுப்புேதிலும் சந்தநயம் மிகுந்து சிறக்கிறான் கம்பன். 

3. நாளிதழ் ஒன்றின் பபாங்கல் மலாில் “உழவுத் பதாழிலுக்கு ேந்தரன பசய்போம் “ என்ற உங்கள் 

கட்டுரேரய பேளியிை பேண்டி அந்நாளிதழ் ஆசிாியர்க்கு கடிதம் எழுதுக. 

அனுப்புநர் 

10024, 

24,  பமட்டு பதரு,  

கீழ்மாம்பட்டு. 

பபறுநர் 

       ஆசிாியர், 

               தினமணி அலுேலகம், 

               பசன்ரன – 6000005. 

ஐயா , 

    ேணக்கம். 

    பபாருள்: பபாங்கல் இதழில் எம் கட்டுரே பேளியிை பேண்டுதல் – சார்பு. 

       ********** 

      உழவுத் பதாழிலின் பமன்ரமரயயும் அேசியத்ரதயும் ேலியுறுத்தி ”உழவுபதாழிலுக்கு ேந்தரன 

பசய்போம்”  என்ற கட்டுரேரய நான் எழுதியுள்பளன். அக்கட்டுரேரயத்  தங்கள் பபாங்கல் 

மலாில் பேளியிை பணிவுைன் பேண்டுகிபறன். 

       நன்றி . 

இைம்: கீழ்மாம்பட்டு,           இப்படிக்கு, 

நாள்:   25/11/2019.                          தங்கள் உண்ரமயுள்ள,  

               10024. 

    உரற பமல் முகோி 

               பபறுநர்: 

ஆசிாியர், 

தினமணி அலுேலகம், 

பசன்ரன – 6000005. 

4. நிகழ்வுகரளத் பதாகுத்து அறிக்ரக எழுதுக . 

மகளிர் நாள்விழா 

இடம்: பள்ளிக் கறலேரங்கம்      நாள்:08.03.2019. 

கறலேரங்கத்தில் ஆசிாிேர்கள், மாணவர்கள் கூடுதல் – தறலறமோசிாிோின் வரயவற்பு – 

இதழாளர் கறலேரசிேின் சிைப்புறர – ஆசிாிேர்களின் வாழ்த்துறர – மாணவத் தறலவாின் 

நன்ைியுறர.  

அறனவருக்கும் வணக்கம். 

இன்று  08.03.2019 - திங்கள் கிழறம, 
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யநற்று நம் பள்ளிேில் நடந்த மகளிர் நாள்விழா பற்ைிே அைிக்றக 

 மகளிர் நாள் ேிழாோகிய பநற்று, பள்ளி கரலயேங்கத்தில் ஆசிாியர்கள், மாணேர்கள் 

கூடியிருந்தனர்.  

 தரலரம ஆசிாியர் மா. முத்து அேர்கள் ேேபேற்றார். 

 இதழாளர் கரலயேசி சிறப்புரேயாற்றினார்.   

 சக ஆசிாியர்கள் ோழ்த்துரே ேழங்கினர். 

 மாணே தரலேர் நன்றியுரே ேழங்கினார். 

 நாட்டுப் பண்பணாடு நிகழ்வு இனிதாக நிரறவுற்றது. 

       நன்றி. 

5. உங்கள் பதருேில் மின்விளக்குகள் பழுதறடந்துள்ளன அதனால் இரவில் சாறலேில் நடந்து 

மசல்யவாருக்கு ஏற்படும் இறடயூறுகறள எழுதி ஆவணம் மசய்யும்படி மின்வாாிே 

அலுவலகத்துக்குக் கடிதம் எழுதுக.  

அனுப்புனர் 

                 அஅஅ,  

                 காந்திநகர் , 

                 யபரணி, விழுப்புரம் மாவட்டம் . 

மபறுநர்  

                மின்வாாிே அலுவலர்,  

                மின் வாாிே அலுவலகம் , 

                விழுப்புரம் மாவட்டம் . 

ஐயா,  

      ேணக்கம்.  

பபாருள்:  மின்ேிளக்குப் பழுதுபார்க்க ஆேணம் பசய்ய பேண்டுதல் – சார்பு.  

      *********** 

       எங்கள் ஊாில் பதரு மின்ேிளக்குகள் சில நாட்களாக எாிோமல்  பழுதறடந்துள்ளன. எங்கும் 

ஒபே இருள் மயமாக உள்ளது. இருள் சூழ்ந்து இருப்பதால் சிறியேர் முதல் பபாியேர் ேரே நைந்து 

பசல்ல சிேமப்படுகின்றனர். யமலும் சமூக வியராதச் மசேல்கள் நறடமபை ஏதுவாக உள்ளது. 

எனயவ, பழுதுபட்ட மின்விளக்குகறளச் சாிமசய்து விளக்குகள் எாிே ஆவண மசய்யுமாறு மிகவும் 

பணிவுடன் யகட்டுக் மகாள்கியைன். 

இடம்      : யபரணி,                                                             இப்படிக்கு,                  

நாள்        : 09.11.2019.     தங்கள் உண்றமயுள்ள, 

          அ அ அ. 

உறையமல் முகவாி 

   மபறுநர் 

          மின்வாாிே அலுவலர்,  

                     மின் வாாிே அலுவலகம் , 

                     விழுப்புரம் மாவட்டம்.  
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6. உங்கள் பள்ளியில் நரைபபறும் நாட்டு நலப்பணித்திட்ை முகாமின் பதாைக்க ேிழாேில் 

மாணேர்களுக்கு ோழ்த்துரே ேழங்க உரே ஒன்ரற உருோக்கி தருக.  

 அன்பார்ந்த மாணேர்கபள! நாட்டு நலப்பணித் திட்ை பதாைக்க ேிழாேில் உமக்கு ோழ்த்துரே 

ேழங்குேதில் பபருரம பகாள்கிபறன்.  

 மாணேப் பருேத்திபல உங்களுக்கு நாட்டுப்பற்று சமூக அக்கரற பதாண்டுள்ளம் 

ஆகியேற்ரற ேளர்ப்பதற்பக நாட்டு நலப்பணித் திட்ை முகாம் நைத்தப்படுகிறது.  

 உங்கள் பள்ளியில் பயிலும் மற்ற மாணேர்களுக்குக் கிரைக்காத பபாிய ோய்ப்பு இங்கு கூடி 

இருக்கின்ற நீங்கள் பபற்றுள்ளீர்கள் அதற்காக உங்கரள ோழ்த்துகிபறன்.  எத்தரனபயா 

மாணேர்கள் எப்படிபயல்லாபமா பபாழுரதப் பபாக்கி பகாண்டிருக்க நீங்கள் பயனுள்ள 

நற்பசயரலப் பாங்குைன் பசய்ய ேந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சிரயத் தருகிறது.  

 சமுதாயத்தின் ேிடிேிளக்குகளாய் சமூக அக்கரற பகாண்ை ஆர்வலர்களாய் மனிதயநேம் 

மிக்கவர்களாய் மாறுவீர்கள் என்பதில் ஐேமில்றல.  

 இந்த நாட்டு நலப்பணித் திட்ட முகாம் நறடமபறும் நாட்கள் முழுவதும் முழு மனதுடன் 

மசேல்பட்டு இச்சமுதாேத்தின் மசேல்வீரர்களாய் நிவீர் திகழ வாழ்த்தி பாராட்டி மகிழ்கியைன்.    

        நன்றி. 

 

7. உணவு விடுதிமோன்ைில் வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்ைதாகவும் , விறல கூடுதலாகவும் 

இருந்தது குைித்து உாிே சான்றுகளுடன் உணவுப் பாதுகாப்பு ஆறணேருக்குக் கடிதம் எழுதுக. 

உணவு விடுதிமோன்ைில் வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்ைதாகவும் , விறல கூடுதலாகவும் இருந்தது 

குைித்து உணவுப் பாதுகாப்பு ஆறணேருக்குக் கடிதம். 

விடுநர் 

  நிறைமதி, 

  25, பாரதிோர் மதரு, 

குன்னம், விழுப்புரம் மாவட்டம். 

மபறுநர் 

  உணவுப் பாதுகாப்பு ஆறணேர் அவர்கள், 

  உணவுப் பாதுகாப்பு ஆறணேர் அலுவலகம், 

  விழுப்புரம். 

மதிப்பிற்குாியீர்,  

   வணக்கம். 

மபாருள் :  உணவு விடுதிமோன்ைில் வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்ைதாகவும் , விறல  

 கூடுதலாகவும் இருந்தது குைித்து புகார் அளித்தல் – சார்பு. 

    ************** 

யநற்று நாங்கள் உைவினறரக் காண்பதற்காகத் திண்டிவனம் மசன்ைிருந்யதாம். அங்கு  

நாங்கள் xxxxx என்ை மபேர் மகாண்ட உணவு விடுதிேில் மதிே உணவு உண்யடாம். அவ்வுணவு 

விடுதிேில் வழங்கப்பட்ட உணவானது தரமற்ைதாகவும் விறலக்கூடுதலாகவும் இருந்தது. 

அறதப் பற்ைி விடுதி உாிறமோளாிடம் யகட்டயபாது சாறலயோர உணவு விடுதிேில் 

உணவு இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சாதாரணமாகக் கூைினார். 
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எனயவ தாங்கள், அவ்வுணவு விடுதிறேச் யசாதறன மசய்து, எங்கறளப் யபான்று 

பேணம் மசய்யவார் பாதிப்பறடோத வண்ணம் காக்குமாறு பணிவுடன் யகட்டுக்மகாள்கியைன். 

    நன்ைி.      

இடம் : திண்டிவனம்,      இப்படிக்கு, 

நாள்   :  05.03.2019.     தங்கள் உண்றமயுள்ள, 

        நிறைமதி. 

இறணப்பு – உணவுக் கட்டணத்மதாறக ரசீது. 

உறையமல் முகவாி 

 மபறுநர்: 

   உணவுப் பாதுகாப்பு ஆறணேர் அவர்கள், 

   உணவுப் பாதுகாப்பு ஆறணேர் அலுவலகம், 

   விழுப்புரம். 

8. பள்ளி வளாகத்தில் நறடமபற்ை மரம் நடுவிழாவிற்கு வந்திருந்த சிைப்பு விருந்தினருக்கும் 

மபற்யைாருக்கும் பள்ளிேின் ‘ பசுறமப் பாதுகாப்பு பறட’ சார்பாக நன்ைியுறர 

 எங்கள் பள்ளிேில் பசுறமப் பாதுகாப்பு பறடேின் சார்பாகக் மகாண்டாடிக் 

மகாண்டிருக்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழாவிற்கு வருறகத்தந்திருக்கும் 

அறனவருக்கும் முதற்கண் அன்புகலந்த வணக்கம். 

 ”மரம் இேற்றகேின் வரம்” என்பறத உணர்ந்து, பல யவறலகளுக்கு மத்திேிலும் இங்கு 

வந்து மரக்கன்றுகறள நட்டு சிைப்பித்த ஊர்ப்மபாதுமக்களுக்கு   நன்ைிறேத் 

மதாிவித்துக்மகாள்கியைன். 

 இவ்விழா இனியத நறடமபை எங்கறள வழிநடத்திே தறலறமோசிாிேருக்கு பசுறமப் 

பாதுகாப்பு பறடேின் சார்பாக நன்ைிறேத் மதாிவித்துக்மகாள்கியைன். 

 இவ்விழாவிறனச் சிைப்பிப்பதற்கு வருறகத் தந்து, சிைப்புறரோற்ைிே  மபற்யைார் – 

ஆசிாிேர் கழகத்தினருக்குப் பசுறமப் பாதுகாப்பு பறடேின் சார்பாக நன்ைிறேத் 

மதாிவித்துக்மகாள்கியைன். 

 இப்பள்ளிேின் இருபால் ஆசிாிேப் மபருமக்களுக்கும் , கறலநிகழ்ச்சிகளில் பங்யகற்ை 

மாணவ நணபர்களுக்கும், அறத அறமதிோக கண்டுகளித்த மாணவ நண்பர்களுக்கும்   

பசுறமப் பாதுகாப்பு பறடேின் சார்பாக நன்ைிறேத் மதாிவித்துக்மகாள்கியைன். 

அறனவருக்கும் நன்ைி!  

9. மலர்ந்தும் மலராத பாதிமலர் யபால் 

   வளரும் விழி வண்ணயம – வந்து  

விடிந்தும் விடிோத காறலப் மபாழுதாக 

   விறளந்த கறல அன்னயம 

நதிேில் விறளோடி மகாடிேில் தறலசீவி 

   நடந்த இளந் மதன்ையல – வளர் 

மபாதிறக மறலயதான்ைி மதுறர நகர் கண்டு 
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மபாலிந்த  தமிழ் மன்ையம.    - கவிஞர் கண்ணதாசனின் இப்பாடலில் தவழும் 

காற்றையும் கவிறத நேத்றதயும் பாராட்டி  உறரமசய்க. 

 மலர்ந்து மலோத பாதி மலர்பபால என்ற இப்பாைலில், இனிய பதன்றல் காற்றானது மணமிக்க 

மலர்களில் உள்ள ோசரன உட்பகாண்டு உலா ேருேபதாடு,    நதிேில் விறளோடி அதன் 

குளிர்ச்சிறேப் மபற்று பூங்மகாடிேில் தறலசீவி அதன் மலாில் உள்ளத் யதறன நுகர்ந்து  பல 

மறல முகடுகளில் நடந்து வரும் என்று மதன்ைல் காற்ைின் மபருறமறேக் கண்ணதாசன் அழகுைப் 

பாடுகிைார்.   

 யமலும் இப்பாடலில், தன் தங்றகறே அண்ணன் மலர்ந்து மலராத பாதி மலராகவும், விடிந்தும் 

விடிோத காறலப் மபாழுதாகவும்,  விறளந்த கறல அன்னமாகவும் நதிேில் விறளோடி 

மகாடிேில் தறலசீவி நடந்த இளந்மதன்ைலாகவும், மபாதிறக மறலேில் யதான்ைி மதுறர நகர் 

கண்டு மபாலிந்த தமிழ் மன்ைமாகவும் காண்பதாகப் பாடுகிைார்.  

 இப்பாடல் அண்ணன் தங்றகேின்  உண்றமோன அன்றபயும் பாசத்றதயும் மவளிப்படுத்தும்  

இனிே பாடலாக அறமந்துள்ளது.   

 பாசத்தின் மவளிப்பாடு கவிறதோகப் பிைந்துள்ளது. 

காட்சிறேக் கண்டு கவினுை எழுதுக.                                                                                               

1.  

             

எந்திரங்கறள அடக்கி ஆண்டவன்     

இன்று, எந்திரமாய் இேங்குகிைான்.                                                                                         

மாட்டிற்கு பூட்டிே மூக்கனாங்கேிறு 

இன்று, 

மனிதனுக்குப் பூட்டிவிட்டது திைன்யபசி. 

2.  
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3.  

 

 இந்தப்பைம் கருப்பு பேள்ரள நிறமுரையது 

 இந்தப்பைம் அழகாக உள்ளது  

 இந்த பைம் சிந்தரனரயத்தூண்டுகிறது 

 இந்தப்பைம் கற்பரன ஆற்றரல ேளர்க்கிறது. 

 இந்தப்பைம் நாட்டுபுறக்கரலரய ேளர்க்கிறது 

 இந்தப்பைம் இயல், இரச, நாைக, உத்திரயக்பகாண்ைது. 

4.  

 

 இருநாட்டு மன்னர்கள் பபார் பசய்கின்றனர்  

 காலாட்பரை, யாரனப்பரை, குதிரேப்பரை முதலிேவற்றைப்  

     பயன்படுத்துகின்றனர். 

 மன்னின் நாட்டாறசக்காகத் வாலாலும் யவலாலும் தன் இன்னுேிறர       

          மாய்த்துக்மகாள்ள  புைப்படுகின்ைனர். 

 அன்று ஆயுதத்தால் அழிந்(த்)தனர்; இன்று அைிவிேலால் அழி(க்)கின்ைனர். 

5.  

 

 இந்தப்பைம் அழகாக உள்ளது  

 இந்த பைம் சிந்தரனரய தூண்டுகிறது 

 இந்தப்பைம் கற்பரன ஆற்றரல ேளர்கிறது 

 இந்தப்பைம் இயற்ரகயாக உள்ளது 

 உழவுத் பதாழிரல நிரனவூட்டுகிறது. 
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 உழேர் ோழ்க! 

 உழவுத் பதாழில் ேளர்க! 

6.  

 

அன்று வள்ளல் யபகன் மகாடுக்கின்ை யபாது மறடறமத்தன்றமயோடு இருந்தானாம். 

இன்று முகிலன் மதருயவார பிச்றசக்காரனுக்குச் மசாற்பகாசு மகாடுப்பறதயும் படம் 

(மசல்பி) எடுத்து படம் காட்டுகிைான்.. 

அன்று வலக்றக மகாடுப்பது இடக்றகக்குத் மதாிோக்கூடாது என்று நிறனத்தனர். 

இன்று விளம்பரத்திற்காகயவ மகாடுப்பது (மகாடுப்பவர்) யபால் நடிக்கின்ைனர். 

7.  

 

 மசல்வத்தின் பேன் இல்லாயதார்க்கும் இேலாயதார்க்கும் மகாடுத்தயல. 

 மகாடுக்காவிடினும் மகாடுப்பவறனயும் மகடுக்காயத! 

 அன்று வள்ளல்கள் தகுதி உறடேவன், முன் வந்தவன், மதாிந்தவன்    

முதலிேவற்றைப் பார்த்து மகாடுக்கவில்றல. 

 இன்று மசாற்ப காசுக்மகல்லாம் பாத்திரம் அைிே பார்க்கின்ைனர். 

8.  

 

  உலறக உற்றுயநாக்கும் யபாதும் 

  சிந்திக்கும் யபாதும்  

  அைிவுப்பூட்றட திைக்காத மனிதா!  

  ஏட்றடப் புரட்டும்யபாதுமட்டும் 
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ஏன் திைக்கிைாய் ? 

மூடப்பட்ட உன் அைிவுப்பூட்டு  

  சுேச்சிந்தறனறேயும் அனுபவத்றதயும் மபைத் தவைிவிட்டது! 

  இறவேிரண்டும்  இல்லாத ஏட்டுக்கல்வி 

கலப்றப இல்லாத ஏர்ப்யபான்ைது 

என்பறத மட்டும் மைந்துவிடாயத! 

9.  

 

தனி மனித ஒழுக்கமின்றமோலும்  சுேநலத்தாலும், 

காற்றை மாசுப்படுத்தி, 

யபாதாத குறைக்கு  

மநகிழி மபாருள்களால் மரத்றதயும் அழித்து, 

அைிவிேலின் யவகத்தால்   

இேற்றகோய் இருந்தறதமேல்லாம் மதாறலத்து, 

மசாற்பக் காற்றுக்காகத்  மதாப்றபறேப் யபாலயவ 

இேற்றக காற்றுருறளறே எப்யபாதும் சுமக்கிைான். 

10.  

 

நாய் நன்ைியுள்ளது. 

மகாடுப்பவறர எப்யபாதும் மைக்காது. 

ஏறழகள்தான் உேிாினங்களுக்கு உதவ நிறனக்கின்ைனர். 

இருப்பவர்கள் ோருக்குயம மகாடுப்பதில்றல. 

இந்த மபாருளில்லாத சிறுமிதான் உண்றமோன பணக்காாி. 

மகாடுப்பதற்குப் பணம் அவசிேமில்றல; குணம்தான் யதறவ. 
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11.  

 

கவிறதறேத் மதாடர்க. 

தண்ணீர் நிறைந்த குளம் 

தவித்தபடி மவளிநீட்டும் றக 

கறரேில் றகயபசி படமமடுத்தபடி 

அழிக்கத்துடிக்கும் காலன் றகேில், 

சுேநலக் கலாச்சாரம்  றபேில்  

அழிகின்ைது  மனித யநேம்.  

1. தமிழகப் பாேம்பாிய கரலகரளப் பாதுகாக்கவும் ேளர்க்கவும் பமலும் பேேலாகக் நீங்கள் பசய்ய 

ேிரும்பேற்ரற ோிரசப்படுத்தி எழுதுக. 

பிறந்தநாள் ேிழாக்களில் மயிலாட்ைம் முதலான கரலகரள நிகழ்த்த முரனபேன் 

எங்கள் குடும்ப ேிழாக்களில் பபாம்மலாட்ைம் நிகழ்த்த ஏற்பாடு பசய்பேன். 

 

1. எங்கள் ஊாில் கேகாட்ைம் நிகழ்த்த முரனபேன் 

2. எங்கள்; பள்ளியில் புலியாட்ைம் நிகழ்த்த முரனபேன் 

3. ஓயிலாட்ைதில் இருபாலருக்கும் ோய்ப்பு அளிப்பபன். 

4. எங்கள் பள்ளியில் பதருக்கூத்து நைத்துபேன் 

5. “தப்பு ஆட்ைம்” அறிமுகம் பசய்பேன் 

2. பாைப்பகுதியில் இைம் பபற்றுள்ள பமய்க்கீர்த்தி பாைலின்  நயத்ரத ேிளக்குக. 

பமய்கீர்த்தி பாைல்      நயம் 

 யாரனகள் பிணிக்கப்படும்   -  மக்கள் பிணிப்பதில்ரல 

 சிலம்புகள் புலம்பும்    -  மக்கள் புலம்பல் இல்ரல 

 மாங்காய் ேடுப்படும்    -  மக்கள் ேடுப்படுேதில்ரல 

 ேண்டுகள் கள் உண்ணும்   -  மக்கள் கள் உண்பதில்ரல 

 புனல் அரைக்கப்படும்   - மக்கள் அரைக்கபடுேதில்ல 
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1. நூலக உறுப்பினர் படிவம் 

                     விழுப்புரம்                             மாவட்ட நூலக ஆறணக்குழு 

        றமே/கிறள/ஊர்ப்புை நூலகம்     மேிலம்                                

                            உறுப்பினர் யசர்க்றக அட்றட 

          அட்றட எண்:  1105                  உறுப்பினர் எண்: 052016 

1. மபேர்    :  முகிலன் 

2. தந்றத மபேர்   :  எழிலரசன் 

3. பிைந்த யததி   : 16.10.2005 

4. வேது    : 14 

5. படிப்பு    : பத்தாம் வகுப்பு 

6. மதாறலப்யபசி எண்  : 8778115678 

7. அஞ்சல் முகவாி  : 27, பாரதித் மதரு, குன்னம்,  

    (அஞ்சல் குைியீட்டு எண்ணுடன்)      வானூர், விழுப்புரம் மாவட்டம்,    

                                                                 604304. 

நான் மேிலம் நூலகத்தில் உறுப்பினராகப் பதிவு மசய்ே இத்துடன் காப்புத்மதாறக ரூ 

500/- சந்தா மதாறக ரூ  200/- ஆக மமாத்தம் ரூ 700/- மராக்கமாகச் மசலுத்துகியைன்.  

நூலக நறடமுறை மற்றும் விதிகளுக்குக் கட்டுப்படுகியைன் என உறுதிேளிக்கியைன்.  

இடம் :  மேிலம்,      தங்கள் உண்றமயுள்ள  

நாள் : 14/11/2019. 

திரு/ திருமதி/ மசல்வி/ மசல்வன் முகிலன் அவர்கறள எனக்கு நன்கு மதாியும் எனச் சான்று 

அளிக்கியைன். 

          பிறணப்பாளர் றகமோப்பம் 

அலுவலக முத்திறர                                   (பதவி மற்றும் அலுவலகம்) 

2.                     யமல்நிறல வகுப்பு – யசர்க்றக விண்ணப்பம் 

யசர்க்றக எண்  :      யததி :                  வகுப்பும் பிாிவும்:   

1. மாணவ / மாணவிேின் மபேர் :   தமிழரசன் 

2. பிைந்த யததி    :  16/10/2005 

3. யதசிே இனம்    :  இந்திேன் 

4. மபற்யைார்/ பாதுகாவலர் மபேர் :  எழிலரசன் 

5. வீட்டு முகவாி   : 278, பாரதித் மதரு, குன்னம்,  

வானூர், விழுப்புரம். 

6. இறுதிோகப் படித்து முடித்த வகுப்பு:   பத்தாம் வகுப்பு ( 10 ) 

7. பேின்ை மமாழி   : தமிழ் 

8. இறுதிோகப் படித்த பள்ளிேின்  

முகவாி     :   அரசு உேர்நிறலப் பள்ளி,   

                                      குன்னம். 
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9. பத்தாம் வகுப்பில் மபற்ை மதிப்மபண்கள் :  482 

யதர்வின் மபேர் பதிமவண் - ஆண்டு பாடம் மதிப்மபண்கள் 

 

பத்தாம் வகுப்பு  

அரசுப் மபாதுத்  

யதர்வு  

 

 

 

       142841   

    மார்ச்- 2019 

தமிழ்  98 

ஆங்கிலம் 94 

கணக்கு 90 

அைிவிேல் 100 

சமூக அைிவிேல் 100 

மமாத்தம் 482 

 

10.     மாற்றுச் சான்ைிதழ் இறணக்கப்பட்டுள்ளதா? : ஆம், இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.     தாய்மமாழி     :  தமிழ் 

12.     யசர விரும்பும் பாடப்பிாிவும்  

            பேிற்று மமாழியும்       :  கணிதம் – உேிாிேல், தமிழ் 

 

                             மாணவ/மாணவிேின் றகமேழுத்து 

3. பணி வாய்ப்பு யவண்டி தன் விவரப் பட்டிேல் நிரப்புதல் 

1. மாணவ / மாணவிேின் மபேர்   :   தமிழரசன் 

2. பாலினம்      : ஆண் 

3. பிைந்த யததி     :  16/10/2005 

4. யதசிே இனம்     :  இந்திேன் 

5. மபற்யைார்/ பாதுகாவலர் மபேர்  :  எழிலரசன் 

6. வீட்டு முகவாி     : 278, பாரதித் மதரு, குன்னம்,  

வானூர், விழுப்புரம். 

7. மதாறலப்யபசி/அறலப்யபசி எண்  :  8778115678 

8. பத்தாம் வகுப்பில் மபற்ை மதிப்மபண்கள் :  482 

9. தாய்மமாழி     :  தமிழ் 

10. பேின்ை மமாழிகள்    :  தமிழ்,ஆங்கிலம். 

11. தட்டச்சு      :  இளநிறல தட்டச்சு ( ஆங்கிலம்) 

12. கணினி      :   

யமற்கண்ட விவரங்கள் அறனத்தும் உண்றமமேன உறுதி கூறுகியைன். 

தங்கள் நிறுவனத்தில்   கணிப்மபாைி உதவிோளர்  பணிேிறனத் தந்தால் என் 

பணிறேச் சிைப்பாகவும் உண்றமோகவும் மசய்யவன் என உறுதிேளிக்கியைன். 

 

            இப்படிக்கு, 

           தங்கள் உண்றமயுள்ள, 
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4. தமிழ்நாடு விறளோட்டு யமம்பட்டு ஆறணேத்தின் உறுப்பினர் யசர்க்றக விண்ணப்பப் படிவம் 

1. மாணவ / மாணவிேின் மபேர்  :   தமிழரசன் 

2. பாலினம்     : ஆண் 

3. பிைந்த யததி    :  16/10/2005, 14 

4. யதசிே இனம்    :  இந்திேன் 

5. மபற்யைார்/ பாதுகாவலர் மபேர் :  எழிலரசன் 

6. இரத்த வறக    :  O+ 

7. உேரம் மற்றும் எறட   :   152 மச.மீ, 50 கி.கி. 

8. வீட்டு முகவாி    : 278, பாரதித் மதரு, குன்னம்,  

வானூர், விழுப்புரம். 

9. மதாறலப்யபசி/அறலப்யபசி எண் :  8778115678 

10. இறுதிோகப் படித்து முடித்த வகுப்பு :   பத்தாம் வகுப்பு ( 10 ) 

11. பள்ளிேின் முகவாி   :   அரசு உேர்நிறலப் பள்ளி,   

                                 குன்னம். 

12. யசர விரும்பும் விறளோட்டு  :  பூப்பந்து விறளோட்டு 

 

யசர்க்றக எண் :      மாணவாின் றகமோப்பம் 

இடம் : குன்னம், 

நாள் : 15/11/2019. 

      மபற்யைார் / பாதுகாவலாின் றகமோப்பம் 

 பகுதி – V 

1. தமிழின் பசால்ேளம் பற்ைியும் புதிே மசால்லாக்கத்திற்கான யதறவ குைித்தும் தமிழ் மன்ைத்தில் 

யபசுவதற்கான உறர குைிப்புகறள எழுதுக. 

 

      காலபேள்ளத்தில் கரேந்துபபான பமாழிகளுக்கு இரையில் நீந்தித் தன்ரன நிரலநிறுத்திக் 

பகாண்டுள்ளது தமிழ். பசால்ேளம் இலக்கியச் பசம்பமாழிகளுக்பகல்லாம் பபாதுோயினும், 

தமிழ்மட்டும் அதில் தரலச்சிறந்தது. 

பயிர்ேரகச் பசாற்கள் 

 தமிழ்பசால்ேளத்ரதப் பலத்துரறகளிலும் காணலாம். ஆயினும், இங்குப் பயிர்ேரகச் பசாற்கள் 

மட்டும் சிறப்பாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. 

ஒரு தாேேத்தின் அடிப்பகுதிரயத் தாள், தண்டு, பகால், தூறு, தட்டு, கழி, கரழ, அடி எனப் பல 

பசாற்களில் தமிழர்கள் ேழங்குகின்றனர். தாேேங்களின் அடியிலிருந்து பிாிந்து பசல்லும் 

பிாிவுகளுக்குக் கரே, பகாப்பு, கிரள, சிரன, பபாத்து, குச்சு, இணுக்கு எனப் பல பசாற்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இரல, பகாழுந்துகளின் பபயர்கள் 

 தாேேங்களின் ேரககளுக்கும் பிாிவுகளுக்கும் ஏற்ப இரல, தாள், பதாரக, ஓரல என்று 

பபயாிட்டு ேழங்கினர். காய்ந்த இரலரய சருகு எனவும் காய்ந்த தாரளயும் பதாரகரயயும் 

சண்டு என்றும் ேழங்கினர். 
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பமலும், தாேேங்களின் நுனிப்பகுதிரய துளிர், தளிர், முறி, பகாழுந்து, குருத்து, பகாழுந்தாரை 

என்றும் ேழங்கினர்.  

பூ, பிஞ்சு, குரல  

பூேின் பல்பேறு நிரலகரள அரும்பு, பபாது, மலர், வீ, பசம்மல் முதலியப்பபயோல் ேழங்கினர். 

பிஞ்சிரன, பூம்பிஞ்சு, பிஞ்சு, ேடு, மூசு, கவ்ரே, குரும்ரப, முட்டுக்குரும்ரப, இளநீர், நுழாய், 

கருக்கல், கச்சல் முதலிய பபயோல் ேழங்கினர். பமலும், குரலகரள பகாத்து, குரல, தாறு, கதிர், 

அலகு, சீப்பு, குேல் முதலிய பபயோல் ேழங்கினர். 

பகட்டுபபான காய்கனி, பழத்பதால், மற்றும் மணிேரக 

 பகட்டுபபான காய்கனிரயச் சூம்பல், சிேியல், பசாத்ரத, பேம்பல், அளியல், அழுகல், பசாண்டு 

முதலிய பபயோல் அரழப்பர். அதுபபாலபே பழஙகளின் பமல் பதாரலயும் பதாலி, பதால், பதாடு, 

ஓடு, குடுக்ரக, மட்ரை, உமி, பகாம்ரப முதலிய பபயோல் அரழப்பர். மணி ேரககரள, கூலம், 

பயறு, கைரல, ேிரத, காழ், முத்து, பகாட்ரை, பதங்காய், முதிரே முதலிய பபயோல் அரழப்பர். 

இளம் பயறு ேரக 

 தாேேத்தின் இளம் பயறு ேரகயிரன நாற்று, கன்று, குருத்து, பிள்ரள, குட்டி, மைலி, ேைலி, 

ரபங்கூழ் முதலிய பபயோல் அரழப்பர். 

2. மபனான்மணியம் சுந்தேனாாின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடறலயும் மபருஞ்சித்திரனாாின் 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்றதயும் ஒப்பிட்டு யமறடப்யபச்சு ஒன்றை உருவாக்குக. 

 சுந்தேனார், தாம் இயற்றிய மபனான்மணியத்தில்  கைரல ஆரையாக உடுத்திய பூமித்தாய், பாேத 

கண்ைத்ரத அழகிய முகமாகவும், தக்காணத்ரத பநற்றியாகவும்,  தமிழகத்றத அந்த பநற்றியில்  

றவத்த திலகமாகவும், அந்தத் திலகத்தின்  மணமாகத் தமிறழயும்  உருவகப்படுத்திப் 

தமிழ்த்தாேின் சிைப்றபப் பாடியுள்ளார். 

 பபருஞ்சித்திேனார் தமிரழ,  கைல் பகாண்ை குமாிக் கண்ைத்தில் நின்று, நிரலத்து மண்ணுலகம் 

யபாற்ை வாழும் பபேேசி என்கிறார். முன்ரனக்கும் முன்ரனயாய் முகிழ்த்த தமிழ் என்றார். 

 சுந்தேனார் அன்ரனத் தமிழின் சீாிளரமரயத்  திறம் ேியந்து ோழ்த்துத்துகிறார்.  

 பபருஞ்சித்திேனாபோ தமிரழ, முன்னும் நிறனவால் முடி தாழ ேணங்கி ோழ்த்துேதாகக் 

கூறுகிறார். 

 இருேருபம தமிழ்த்தாயின் பபருரமகரளக் காலந்பதாறும் உணர்ந்து பபாற்றியுள்ளனர்.  

தமிழன்ரனக்கு அணிகலன்கரளப் பூட்டி அழகு  

     பார்த்துள்ளனர். 

3. ஆற்றுப்படுத்தல் என்பது அன்ரறக்குப்  புலேர்கரளயும் கரலஞர்கரளயும் ேள்ளல்கரள பநாக்கி 

பநறிபடுத்துேதாக  இருந்தது.  அது  இன்ரறய நிரலயில் ஒரு ேழிகாட்டுதலாக மாறியிருப்பரத 

ேிளக்குக.  

ேிருந்பதாம்பல் 

  தமிழாின் பதான்ரம, வீேம் , பகாரை முதலான பண்புகளில் ஒன்றாகும் ேிருந்பதாம்பல் பண்பு.  

நமது பண்பாட்டின் அரையாளமாகவும்  கணேரும் மரனேியும் ஆற்ற பேண்டிய கைரமயாகவும்  

விருந்யதாம்பல் பண்பு  பண்றடே காலத்தில் கருதப்பட்டது. 

இலக்கிேத்தில் விருந்யதாம்பல்  

விருந்யதாம்பல் என்பது  விருந்தினறர உபசாித்து பாதுகாத்தல் ஆகும்.  யபாக்குவரத்து 

குறைந்திருந்த அக்காலத்தில் வணிகமுறைோக வருபவர்களுக்குப்  பசிறே நீக்க உணவு மகாடுத்து 

உபசாிப்பது விருந்து.  குைிஞ்சி, முல்றல, மருதம், மநய்தல் என்னும் இந்நான்கு நிலத்திற்கும் உாிே 

உணவு  முறைகளும் உபசாிப்பு முறைகளும் இக்காலத்தில் மாற்ைம் மபற்றுள்ளன.  முன்யனார், 

புதிேவர்களுக்கு உணவு வழங்குவறதக் மகாள்றகோக மகாண்டிருந்தனர்.  வள்ளுவரும்  
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இன்முகத்யதாடு பாிமாை யவண்டும் என்பார். மணியமகறலயும் அைத்திற்கு  எல்லாம் அைமாவது 

விருந்யதாம்பல்  என்கிைது.  பத்துப்பாட்டில் 81 இடங்களில் விருந்து பற்ைி யபசப்படுகிைது.   

விருந்யதாம்பும் முறைகள் 

விருந்தினறர முக மலர்ச்சியுடன் வரயவற்ைல், உபசாித்தல், வாேில் வறர மசன்று 

வழிேனுப்புதல்வறர பல்யவறு மநைிமுறைகறளக் கறடப்பிடித்துள்ளனர்  நம் முன்யனார்கள்.  

வள்ளல்கள்,  தம்றம நாடி வருபவறரத் மதய்வமாகக்  கருதி கடறமகறளச் மசய்திருக்கிைார்கள்.  

முரசுக் கட்டிலில் தூங்கிே  யமாசிக்கீரனாறரத்  தகடூர் எைிந்த இரும்மபாறை கவாி வீசிப் 

பணிவிறட மசய்துள்ளான்.  அதிேமான், அவ்றவக்கு மநல்லிக்கனி மகாடுத்து மநடுநாள் 

பாதுகாத்துள்ளான்.  அரசர்கள், வள்ளல்கள் மட்டுமல்லாமல் மக்களும் விருந்தினறரப் யபாற்ைி 

பாராட்டியுள்ளனர்.   

இன்றைே நிறலேில் விருந்யதாம்பல் 

தற்யபாது  வணிகம் கருதியோ  பல்யவறு பணிகள் கருதியோ மவளிேிடங்களுக்கும்  

மவளிநாட்டிற்கும்  மசல்பவருக்கு உணவகங்கள்,  தங்குமிடங்கள்,  சுற்றுலா விடுதிகள் 

யபான்ைறவ இருப்பதால் விருந்து உபசாிக்க யவண்டிே யதறவேில்றல.  

4. இறைவன், புலவர் இறடக்காடன் குரலுக்குச் மசவிசாய்ந்த நிகழ்றவ நேத்துடன் எழுதுக. 

 பாண்டிே நாட்றட ஆண்ட குயசல பாண்டிேன், கல்விேைிவு மிக்கவன் ' எனக் கற்யைார் கூைக் 

யகட்ட இறடக்காடனார், மசாற்சுறவயும் மபாருட்சுறவயும் மிக்க தம் கவிறதறே அப்பாண்டிேன் 

முன் பாடிக்காட்டினார். 

 மன்னன், சிைியதனும் சுறவத்துத் தறல அறசக்காமல் புலவறர அவமதித்தான். 

 இறடக்காடனார், திருஆலவாேில் உறையும் இறைவன் முன் மசன்று வணங்கி, “தமிழைியும் 

மபருமாயன! அடிோர்க்கு நல்நிதி யபான்ைவயன! திருஆலவாேிலில் உறையும் இறைவயன! 

அழகிே யவப்பமலர் மாறலறே 

 அணிந்த பாண்டிேன், முன் மசாற்சுறவ நிரம்பிே கவிறத பாடியனன் அவன் சிைியதனும் 

சுறவத்துத் தறல அறசக்காமல் என் புலறமறே அவமதித்தான். 

 அவன் என்றன இகழவில்றல. மசால்லின் வடிவமாக உன் இடப்புைம் வீற்ைிருக்கும் பார்வதி 

யதவிறேயும், மசால்லின் மபாருளாக விளங்கும் உன்றனயும் அவமதித்தான் எனச் சினத்யதாடு 

கூைினார். 

 இவ்வாறு உறரத்த இறடக்காடனார் கூற்ைிற்குச் மசவிசாய்த்து, இறடக்காடனாருக்கும் அவர் 

நண்பராகிே கபிலருக்கும் மனமகிழ்ச்சி உண்டாக்க நிறனத்த இறைவன், தம்முறடே இலிங்க 

வடிவத்றத மறைத்து உமாயதவியுடன் றவறே ஆற்ைின் மதற்யக ஒரு திருயகாேிறல உருவாக்கி 

அங்குச் மசன்று தங்கினார்.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 இதறன அைிந்த மன்னன் ோன் என்ன குற்ைம் மசய்யதன் ஏன் இங்கு எழுந்தருளினீர் என 

வருந்தினான். 

 இறைவன், இறடக்காடனார் பாடறல இகழ்ந்த குற்ைத்றதத் தவிர, யவறு எந்த குற்ைமும் இல்றல 

என்ைார்.  
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 தன் தவற்றை உணர்ந்த பாண்டிே மன்னன், இறடக்காடனாருக்கு மங்கல ஒப்பறன மசய்து, 

மபான் இருக்றகேில் அமர்த்திச் சிைப்புச் மசய்தான். 

5. சிலபதிக்காே மருவூர்ப்பார்க்க ேணிக வீதிகரள இக்கால ேணிக ேளாகங்கபளாடும் 

அங்காடிகபளாடும் ஒப்பிட்டு எழுதுக: 

மருவூர்ப்பாக்க ேணிக வீதிகளில் 

 பூ,நறுமண பபாருட்கள் ேிற்றனர். 

 பட்டு,பருத்தி நூல் ,பேளம்.முத்து ேிற்றனர்.. 

 தானியகரைகள் இருந்தன.  

 ஏழு இரசகரள இரசத்தனர். 

 இரறச்சி ேிற்றனர். 

 உப்பு ேிற்றனர். 

 எண்பணய் ேிற்றனர். 

 ஓேியர்,சிற்பிகள் இருந்தனர். 

 ரகத்பதாழில் பலரும் பசய்தனர். 

இக்கால ேணிக ேளாகம் 

 தரேதளம் ,பமல்தளம்  பபான்றேற்றில் ேணிகம் பசயல்படுகிறது 

 அங்காடிகளில் அரனத்து ேரக பபாருட்களும் ேிற்கின்றனர். 

 இரணயத்திலும் ேணிகம் நரைபபறுகிறது. 

ஒப்பீடு 

      இக்கால ேணிகம் முற்கால ேணிகத்ரதேிை பமம்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஒரு குழந்றதறேத் தூக்கவும் கீயழ விழுந்த ஒரு யதனீர்க் யகாப்றபறே எடுக்கவும் மமன்மபாருள் 

அக்கறைக் மகாள்ளுமா? மவறும் வணிகத்துடன் நின்றுவிடுமா ? இக்கருத்துகறள ஒட்டிச் 

'மசேற்றக நுண்ணைிவின் எதிர்கால மவளிப்பாடுகள்' பற்ைி ஒரு கட்டுறர எழுதுக. 

 மமாழிமபேர்ப்பு, இறசேறமப்பு, மகிழுந்து ஒட்டுதல் முதலிே மனித யவறலகறள மசய்ேச் 

மசேற்றக நுண்ணைிவு கருவிகள் பேன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

 கட்டுறர எழுத, கவிறத பாட, மனிதனால் இேலாத மசேல்கறள மசய்ே, ஆட்கள் இல்லாத வணிக 

கறடகள் நடத்த பேன்படும் மசேற்றக நுண்ணைிவு மதாழில்நுட்பம், மனிதர்கள் யமல் பாசம் 

மபாழியுமா அன்புடன் அக்கறை மகாள்ளுமா என்ை யகள்விகறளயும் எழும்பயவ மசய்கிைது. 

மசேற்றக நுண்ணைிவு புரட்சி  

 மசேற்றக நுண்ணைிவு மதாழில்நுட்ப கருவிகள் சந்றதப் மபாருளாக விற்பறன 

மசய்ேப்பட்டாலும் அறவ, சமுதாே பேன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக இருப்பறதயும் மறுக்க முடிோது. 

 அறசவு நிகழும் பக்கம் தன் பார்றவறேக் கண்காணிப்புக் கருவி திருப்புவதும், யபாக்குவரத்து 

யபாக்குவரத்து மநாிசறல திைன் யபசிேினால் வறரபடமாக அைிே உதவுவதும், திைன்யபசிேின் 

நாம் மசால்லும் ஒளிறே வாங்கி சாிோக மசால்லிக் காட்டுவதும், மனிதர்களுடன் சதுரங்கம் 

முதலான விறளோட்டுகறள விறளோடுவதும், கண் அறுறவ மருத்துவம் மசய்வதும், 

சறமப்பதும், புள்ளிகறள றவத்து படம் வறரவதும் மசேற்றக நுண்ணைிவு மதாழில்நுட்பத்தினால் 

ஏற்பட்ட புரட்சி என்யை கூைலாம். 
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முன்யனற்ைத்திற்கு உதவும் மசேற்றக நுண்ணைிவு 

 மசேற்றக நுண்ணைிவு என்பது மனிதகுலத்தின் ஒவ்மவாரு மசேலுக்கும் மமய்க்காப்பாளராக 

அறமயும். 

 ஆதரவற்யைாருக்கு ஆதரவளிக்கும். சந்றத இல்லாமல் மபாருயளா மபாருள் இல்லாமல் வாழ்வு 

இல்றல. இவ்வறகேில் மனிதகுலம் அர்த்தமான வாழ்வு வாழ மசேற்றக நுண்ணைிவு 

மதாழில்நுட்பம் துறண நிற்கும் என்பதில் ஐேமில்றல. 

 உேர்வான பனிமறலகள், மாளிறககள், அடுக்ககங்கள் என அறனத்திலும் மசேற்றக நுண்ணைிவு 

மதாழில்நுட்பம் ஆட்சிமசய்யும். 

 வீட்டிலும் மவளிேிலும் அலுவலகங்களிலும் ஆலேங்களிலும் மக்களின் பாதுகாப்புக்கு உதவும். 

 பேண யநரத்றத குறைப்பது, எாிமபாருள் மிச்சப்படுத்துவது என மக்களுக்கு உதவிகரமாக 

இருக்கும் 

பாசம் காட்டுமா மசேற்றக நுண்ணைிவு 

 மனித அன்றபயும் பாசத்றதயும் காட்ட மதாிோததனால்தான் அதறனச் மசேற்றக நுண்ணைிவு 

என்கியைாம். 

 குழந்றதகறளயும் முதியோர்கறளயும் யபணவும் பாசம் காட்ட மதாிோத யராயபாக்களுக்கு 

அவற்றை கற்றுக்மகாடுக்க மசேற்றக நுண்ணைிவு உதவும். 

7.  நம் முன்யனார் அைிவிேல் கருத்துகறள இேற்றகயுடன் இறணத்துக் கூறுவதாகத் மதாடங்குகின்ை 

பின்வரும் மசாற்மபாழிறவத் மதாடர்ந்து நிறைவு மசய்க . 

 யபரன்பிற்குாிே அறவயோர் அறன வருக்கும் வணக்கம்! இன்று இேல், இறச,  நாடகம் என்னும் 

முத்தமிழுடன் அைிவிேறல நான்காம் தமிழாகக் கூறுகின்ைனர். ஆதிகாலந்மதாட்டு இேங்கிவரும் 

தமிழ் மமாழிேில் அைிவிேல் என்பது தமிழர் வாழ்விேயலாடு கலந்து கறரந்து வந்துள்ளறத 

இலக்கிேங்கள் மூலம் அைிகியைாம். அண்டத்றத அளந்தும், புவிேின் யதாற்ைத்றத ஊகித்தும் 

கூறும் அைிவிேல் மசய்திகள்  இலக்கிேங்களில் உள்ளன. சங்க இலக்கிேமான பாிபாடலில்……. 

 ஐம்மபரும் பூதங்கள் எவ்வாறு யதான்ைின என்பது விாிவாக ஈராேிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னயர 

யபசப்பட்டுள்ளது. இச்மசய்தி பிை சமே நூல்களின் கூற்றுகயளாடும் வளர்ந்துள்ள அைிவிேல் 

ஆய்வுகளின் முடிவுகயளாடும் மபாிதும் மபாருந்தி வருகின்ைன  

 அதாவது ஒன்றுக்மகான்று மாைிவரும் இேல்புறடே திங்களும் ஞாேிறும் அைிந்து, விண்ணுலகு 

மவறும் பாழாகிே பின்னர், அதுவும் மகட்டு ஒன்றுமில்லாமல் சிறதந்து ஒடுங்கிச் சில கழியும் 

அவ்வூழிகளின் பின்னர் அந்த யதாற்ைத்தின் யபமராலி ஊழி கழிந்தது. 

 மதாடர்ந்து வானம் யதான்ைி முதல் பூத ஊழியும் அவ்வானத்தினின்று யதான்ைிே காற்று ஊழியும் 

அந்தக் காற்ைினின்று யதான்ைி ஒளிவீசிே தீ பூதத்தின் ஊழியும் அத்தீேினின்று பனியும் 

மறழயுமாய் யதான்ைிே நீர்ப் பூதத்தின் ஊழியும் கழிந்த பின்னர் நீாினுள் மூழ்கி மூழ்கி 

மநடுங்காலம் கழிந்த பின்யன, நிலமாகிே பூதம் அவ்மவள்ளத்தின் ஊயட பீடுமபற்று எண்ணிைந்த 

காலம் கழித்து பின்னர் இந்நிலத்தின் உேிர்கள் யதான்ைின என்று பாிபாடலில் பஞ்ச பூதங்களின் 

யசர்க்றகோல் உலகும் உேிாினங்களும் உருவானதாக சுட்டிக் காட்டியுள்ளது. 
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8. "அைிவிேலாளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்குடன் விண்மவ ளிப் பேணம்" என்னும் தறலப்பில் கற்பறன க் 

கறத ஒன்று எழுதுக. 

 மாறல நான்கு மணிேிருக்கும் விண்கலம் மசலுத்தும் இடத்தில் ஒயர பரபரப்பு. ஆறுமணிக்கு 

விண்கலம் விண்றண யநாக்கி புைப்பட இருக்கிைது. மபாருத்தப்பட்ட நாற்சக்கர நாற்காலிேில் ஓர் 

அறசவற்ை உருவம் வந்து மகாண்டிருந்தது. அவாின் கண்களும் அந்த சக்கர நாற்காலிறே 

பார்த்துக்மகாண்டிருந்தன. 

 விண்கலத்தில் பேணம் மசய்பவர்களின் பட்டிேலில் இஸ்யராவில் விஞ்ஞானி மார்ட்டினும் இடம் 

மபற்ைிருந்தார். விஞ்ஞானிகள் பரபரப்பாக இேங்கிக் மகாண்டிருந்தனர். சக்கர நாற்காலியும் 

விண்கலம் அருகில் வந்து யசர்ந்தது. நாற்காலிேில் அறசவற்று அமர்ந்திருப்பவர் ஸ்டீபன் 

ஹாக்கிங் அவயராடு பேணம். அவரால் யபச முடிோது எப்படிேிருக்குயமா பேணம் என 

ஒவ்மவாருவரும் தத்தம் எண்ணத்றத ஓடவிட்டு இருந்தனர். 

 மனிதர்கறள ஏற்ைிக் மகாண்ட விண்கலம், அறடக்கப்பட்டது. அது புைப்பட தோரானது. 

விண்மவளி உறட அணிந்திருந்த எல்யலாரும் தங்கள் அறடோளத்றத மாற்ைி ஒயர உருவத்தில் 

இருந்தனர். மவப்பத்றத கக்கிக்மகாண்டு விண்ணில் சீைிப் பாய்கின்ைன விண்கலத்தில் புவியீர்ப்பு 

றமேம் வறர சாதாரணமாக இருந்தது. அறதத் தாண்டிே யபாது எறட குறையும் உணர்வு 

எல்யலாாிடத்திலும் ஏற்படுத்துகிைது.  

 மசேலற்ை உறுப்புகறளக் மகாண்ட ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பார்க்கிைார். அவரும் சக்கர நாற்காலிேில் 

ஒட்டி யபாேிருந்தார் நாற்காலி மட்டும் பைந்து மகாண்டிருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் விஞ்ஞானி 

மார்ட்டின் அவறர மநருங்கி மதாட்டார். ஸ்டீபனின் உணர்வு எந்த அளவிற்கு உள்ளது என்பறத 

அைிே யசாதறன முறைேில் மதாட்டுப் பார்த்தார். உடயன கணினிேில் நான் என்ன கவர்ச்சி 

நடிறகோ மதாட்டுப் பார்ப்பதற்கு என தட்டச்சு மசய்து காட்டினார். எல்யலாருக்கும் அவறர 

பார்த்து சிாித்தனர் அந்த அளவுக்கு நறகச்சுறவ உணர்வு மகாண்டவர் அவர்.  

 கருந்துறளேினுள் மசல்லும் எதுவும் தப்பித்து வர முடிோதாயம. ஆமாம். ஆனால், கருந்துறளேின் 

ஈர்ப்பு எல்றலேிலிருந்து கதிர்வீச்சுகள் மவளிப்பட்டுக் மகாண்டிருக்கும். கருந்துறள என்பது 

எப்யபாதும் கருப்பாக இருக்குமா? உண்றமேில் கருத்துறள கருப்பாக இருப்பதில்றல. ஒரு 

கட்டத்தில் அதில் இருந்து கதிர்வீச்சு அணுத்துகள்கள் கசிேத் மதாடங்கி இறுதிேில் மவடித்து 

மறைந்துவிடும். இப்படி பல வினாக்களுக்கு மதளிவான விளக்கம் அளித்தார். 

 புவியீர்ப்பு வட்டத்திற்கு யமயல மசல்லச்மசல்ல எறடேற்ை தன்றமறே எல்யலாரும் உணர்ந்தனர். 

ஓ.. அயதா வின்ஸ்யலா பைந்து தறலகுப்புை வருகிைார். வாங்க…. ஒருவயராடு ஒருவர் மநருங்கி 

றகயகார்ப்யபாம் என முேற்சி மசய்தனர். அயதா… கப்பில் இருந்து காப்பி மிதந்து வருகிைது. 

விடுங்கள் நான்பருகிக்மகாள்கியைன்.  மநருங்கி உாிஞ்ச காப்பி வாேின் வழியே மசல்ல 

விறளோட்டு காட்டிேது. 

 விண்கலம் பூமிேின் சுற்றுவட்டப் பாறதேில் மசன்ை யபாது சில படங்கள் எடுத்துக் மகாண்டனர். 

எல்யலாருக்கும் பூமிக்கு திரும்ப நிறனத்தனர். அதனால் விண்கலம் பாதுகாப்பாகத் 

தறரேிைக்கப்பட்டது. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பேணத்றத யமற்மகாண்டதன் யநாக்கம் திரும்பி பூமிக்கு 

வந்தபின்தான்  மதாிேவந்தது.  
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 பூஜ்ெிே ஈர்ப்பு விறச பேணத்றத யமற்மகாண்டு எறடேற்ை தன்றமறே உணர்வதற்யக அவர் 

பேணப்பட்டிருக்கிைார்.  அவயராடு பேணம் மசய்தது ஒரு யமறதயோடு பேணித்த, புதிே 

அனுபவத்றத தந்தது என்று இஸ்யரா விஞ்ஞானி மார்ட்டின் குைிப்பிட்டிருக்கிைார். 

9. நிகழ்கரல ேடிேங்கள் – அரே நிகழும் இைங்கள் அேற்றின் ஒப்பரனகள் –     

    சிறப்பும் பழரமயும் – இத்தரகய மக்கள் கரலகள் அருகிேருேதற்கான  

    காேணங்கள் – அேற்ரற ேளர்த்பதடுக்க நாம் பசய்ய பேண்டுேன  - இரே  

    குறித்து நாளிதழ் ஒன்றில் தரலயங்கம் எழுதுக. 

முன்னுரே:  

மனத்திற்கு இன்பம் தருேன நிகழ்கரலகள் . 

  நிகழ்கரல ேடிேங்கள்: 

ஆைல்கள் , பாைல்கள் ,கரதகள் பழபமாழிகள் ேிடுகரதகள் பபான்றரே.  

  நிகழும் இைங்கள்: 

   பதரு,பதருபகாடி,முச்சந்தி பபான்றரே. 

    ஒப்பரனகள்: 

   ஆரை,அணிகலன்கள்,முக்கிய இைம்பபறும். 

    சிறப்பும் பழரமயும்:  

அரனேோலும் ேிரும்பப்படும் கரல ோழ்ேில் பிாிக்க முடியாத பண்பாட்டு கூறாகும்.  

அருகுதல்:  

பதாழில்நுட்ப ேளர்ச்சி ,திரேப்பைம் ,பதாைர் நாைகம்  முக்கிய காேணமாகும். 

மீளேழிகள்:  

கரலகள் குறித்து ேிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பேண்டும். 

முடிவுரே: 

ஊைகம் உதேி பசய்தால் நிகழ்கரலகள் தரலநிமிரும் . பண்பாடு உலகமறியும். 

10. சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் அறங்கள் இன்ரறக்கும் பதரேயானரே     

     என்பதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.  

  அறத்தில் ேணிக பநாக்கம் பகாள்ளாரம  

 இப்பிறப்பில் அறம் பசய்தால் அதன் பயரன மறுபிைப்பில் மபைலாம் என்ை வணிக யநாக்கம் 

கூடாது. யநாக்கமின்ைி அைம் மசய்வயத யமன்றம தரும். இன்ரறய சூழலில் நாமும் எரதயும் 

எதிர்பார்க்காமல் பிறருக்கு உதேி பசய்தல் பேண்டும்.  

அேசியல் அறம்  

நீர்நிரல பபருக்கி நிலேளம் கண்டு உணவுப்பபருக்கம் காண்பதும் அதரன அரனேருக்கும் 

கிரைக்கச் பசய்ேதும் அேசனின் கைரமயாகச் பசால்லப்பட்ைது. இன்று ஆட்சி பசய்யும் அேசும் 

அரனேருக்கும் அரனத்தும் கிரைக்க ேழிேரக பசய்தல் பேண்டும்.  

பபார் அறம்  

தமிழர் பபாாிலும் அைமநைிகறளப் பின்பற்ைினர். இன்று நாடுகளுக்கிரைபய நரைபபறும் பநேடி 

மற்றும் மரறமுக பபாாில் அறம் பின்பற்றப்படுேதில்ரல தன் பகாள்ரகக்காக மனித உயிர்கள் 

பகாள்ளப்படுகின்றன  இரே தேிர்க்கப்பை பேண்டும்.  

பகாரை அறம்  

வீேத்ரதப் பபாலபே பகாரையும் தமிழர்களால் ேிரும்பப்பட்ைது. இன்று உறேினர்களுக்குக் கூை 

பகாடுக்கும் தன்ரம குரறந்துேிட்ைது. தம்மால் இேன்ைேற்ரற மற்ைவர்களுக்கு மகாடுக்கும் 

குணத்றத வளர்த்துக் மகாள்வது அவசிேம்.     
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உதேி  

பிறருக்கு உதவுதல் என்பரதச் சிறந்த அறமாக சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. இன்று 

பிறருக்கு உதேி பசய்யும் மனப்பான்ரம பேகுோகபே குரறந்து ேிட்ைது. சங்க இலக்கியங்கள் 

காட்டும் அறங்கள், ஒரு மனிதன் தனியாகவும் சமூக உறுப்பினனாகவும் இயங்குேதற்கும் அேனது 

பண்பு நலறனக உருவாக்குவதற்கும் உதவுகிைது.  

11.  சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் தமிழாின் பகாரைத்திறம் பற்றிய கருத்துக்கரள    

      எழுதுக.  

முன்னுரே  

வீேத்ரதப் பபாலபே மகாறடயும் தமிழர்களால் விரும்பப்பட்டது. தன் மகிழ்ச்சிரய 

மறந்து மற்றேர் மகிழ்ச்சிரய நாடுேது தான் உண்ரமயான மகிழ்ச்சி.  

பசல்ேத்தின் பயன் 

தான்பபற்ற பசல்ேத்தின் பயன் மற்றேருக்கு பகாடுப்பதுதான் என்கிறார் நக்கீேர்.  

‘பசல்ேத்தின் பயபன ஈதல்  

துய்ப்பபம் எனிபன தப்புந பலபே’ (புறநானூறு)  

பகாரையின் சிறப்பு  

பகாரையின் சிறப்பால் ேள்ளல் எழுேர் பபாற்றப்படுேது, பழந்தமிழர் பகாரை 

மாட்சிரயப் புலப்படுத்துகிறது. கரைபயழு ேள்ளல்களின் பகாரைப் பபருரம 

சிறுபாணாற்றுப்பரையிலும் பபருஞ்சித்தேனார் பாைலிலும் பதிவு 

பசய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிைத்தக்கது. ஆற்றுப்பரை இலக்கியங்கள், பகாரை 

இலக்கியங்களாகபே உள்ளன. பதிற்றுப்பத்து பசே அேசர்களின் பகாரைப் 

பதிோகபே உள்ளது. அாியனேற்ரற தயங்காது பகாடுத்தலும் அதனால் ஏற்படும் 

இழப்புக்கு வருந்தாமல் மகாடுத்தலும் மகாறடப் மபருறமகளாக கூைப்படுகின்ைன. 

ேள்ளல்கள் “இல்பலார் ஒக்கல் தரலேன்” “பசிப்பிணி மருத்துேன்” என்பறல்லாம் 

பபாற்றப்பட்ைனர்.  

பகாரையில் சிறந்பதார்  

உலகபம ேறுரமயுற்றாலும் பகாடுப்பேன் அதியன் என்கிறார் ஔரேயார். 

இரவலர் வராவிட்டாலும் அவர்கறளத் யதடி வரவறழத்தல் ஆடுயகாட்பாட்டுச் 

யசரலாதனின் இேல்பு என்கிைார் நச்மசள்றளோர். யபகன் மறுறம யநாக்கி 

மகாடுக்காதவன் என்கிைார் பரணர். தன்றன நாடிவந்த பாிசிலன் மபாருள் மபைாமல் 

திரும்புவது, தான் நாட்றட இழந்த துன்பத்றதவிடப் மபருந்துன்பம் எனக் குமணன் 

வருந்திேதாகப் மபருந்தறலச் சாத்தனார் குைிப்பிட்டுள்ளார். எல்லாவற்றையும் 

மகாடுப்பவன் என்று மறலேமான் திருமுடிக்காாிறேக் கபிலர் பாராட்டுகிைார்.  

அக இலக்கியத்தில் பகாரை  

புற இலக்கியங்களில் மட்டுமன்றி அக இலக்கியங்களிலும் ஈதல் பற்றிய பசய்திகள் 

இைம்பபற்றுள்ளன. இேப்பபார்க்கு ஈயாது ோழ்தரலேிை உயிரே விட்டுவிடுதல் 

யமலானது என்று கலித்மதாறக குைிப்பிடுகிைது.  

முடிவுரே  

ேள்ளல்கள் மட்டுமன்றிப் புலேர்களும் ஈந்து மகிந்தரத இலக்கியங்கள் பதிவு 

பசய்துள்ளது .  
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12.   அன்னமய்யா என்னும் பபயருக்கும் அோின் பசயலுக்கும் உள்ள  

பபருத்தப்பாட்டிரனக் பகாபல்லபுேத்து மக்கள் கரத பகாண்டு ேிோிக்க. 

அன்னமய்யாேின் கண்களில் ோலிபன் 

அந்த ோலிபன் தற்பசயலாக அந்தப் பக்கம் ேந்த அன்னமய்யாேின்  கண்களில் 

பட்ைான்.  அருகில் பசன்று பார்த்தபபாதுதான் அேன் ஒரு ோலிபன் என்று 

பதாிந்தது. கால்கரள நீட்டி புளிய மேத்தில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த அவறன 

மநருங்கி யபாய் பார்த்தான் அன்னமய்ோ.  பசிோல் வாடிப்யபான அந்த முகத்தில் 

மதாிந்த ஏக்கப்பார்றவ கவனிக்கக் கூடிேதாக இருந்தது.  அன்னமய்ோறவப்  

பார்த்ததும் அவன் ஒரு சிறு புன்னறக காட்டினான்.  தன்றனப் பார்த்து ஒரு 

புன்னறக காட்டிே அந்த வாலிப மனிதாிடம் யபாய்,  அருகில் நின்று வாய் 

திைக்காமல் பார்த்துக்மகாண்யட இருந்தான்.   

மயக்கம் பதளிேித்த மனிதபநயம்  

ோலிபன் குடிக்க தண்ணீர் கிரைக்குமா என்று அேரனக் பகட்பது பபால 

பார்த்தான். அறதப் புாிந்துமகாண்ட அன்னமய்ோ, ஒரு பேப்பமேத்தின் அடியில் 

இருந்த மண் கலயங்களில் ஒரு கரளயத்ரத எடுத்தான். அந்த கரளயத்தில்  கஞ்சி 

நிேப்பப்பட்டிருந்தது. அந்த கஞ்சிரய எடுத்து  சிேட்ரையில் ஊற்றி பகாடுத்தான். 

கஞ்சிரய உறிஞ்சி குடித்தாள் ோலிபன்.  கண்கள் பசாருகின.  பதாண்ரை ேழியாகக் 

கஞ்சி இறங்கும் சுகத்ரத முகம் பசால்லியது. கலயத்தில் இருந்த கஞ்சிரயச் சிேட்ரை 

ேழியாக மைக்கி மைக்கி உறிஞ்சி குடித்தான். அேன் உயிர் ஊற்று பபாங்கி 

நிரறந்தது.  அப்படிபய அந்த பேப்பமேத்தின் நிழலிபலபய தூங்கிேிட்ைான்.  

 கண் ேிழிக்கக் காத்திருந்த அன்னமய்ோ 

 நீச்சு தண்ணீர் குடித்த மனநிறையவாடு மரத்தின் நிழலில்  தூங்கிே வாலிபனுக்கு  எப்படி ஒரு 

நிறைவு ஏற்பட்டயதா  அறதவிட யமலான ஒரு நிறைவு அன்னமய்ோவிற்கு  ஏற்பட்டது.  மார்பில் 

பால் குடித்துக் மகாண்டிருக்கும் யபாயத வேிறு நிறைந்ததும் அப்படியே தூங்கிவிடும் குழந்றதறேப் 

பார்ப்பது யபால அவறன ஒரு தடறவ பிாிேத்யதாடு பார்த்து காத்திருந்தான் அன்னமய்ோ.  சிைிது 

யநரத்துக்குப்பின்  உைக்கம் கறளந்து வாலிபனிடமிருந்து நன்ைி கலந்த புன்னறக மவளிப்பட்டது.  

அன்னம் ேழங்கி அன்னமய்யா 

அன்னமய்யா, அந்த ோலிபரே அரழத்துக் பகாண்டு தன்னுரைய நண்பன் சுப்ரபயாேின் புஞ்ரச 

நிலத்துக்கு பசன்றான். அங்கு அருகு எடுத்துக் பகாண்டிருந்தேர்கள் மணி என்கின்ற அந்த 

ோலிபரன ேேபேற்று அமேச் பசய்தார்கள். எல்பலாரும் சாப்பிடுேதற்கு தயாோனார்கள்.  

ோலிபனின் ரகயில் ஒரு கால் உருண்ரை கம்மஞ்பசாறு ரேத்தனர்.  கடுரமயான பசியால் அேன் 

அறர உருண்றடவறர சாப்பிட்டு முடித்தான். அரனேரும்  ஓய்பேடுத்துக்பகாண்பை   ஊர் 

கரதகரளப்  பபச,  மணி என்ற அந்த ோலிபனும் திரும்பவும் படுத்து அரமதியாக கண்கரள மூடி 

உறங்கினான்.                                                                      

 அன்னமய்யா பபயர் பபாருத்தம்  

பலரும் மசன்றுவரும் அந்த பாறதேில் அன்னமய்ோ மட்டுயம அவறனப் பார்த்து இைக்கப்பட்டு 

அவனுக்கு உணவு மகாடுத்து,  உேிறரக் மகாடுத்தான்.   வாலிபன்  உைங்கத் மதாடங்கும்முன் 

அன்னமய்ோவின்  மபேறரக் யகட்டு மதாிந்துக் மகாண்டான்.  அந்த மபேறர மனதில் திரும்பத் 

திரும்பச் மசால்லி பார்த்தான். அன்னமிட்ட றககளுக்குச் மசாந்தக்காராின் மபேர் அன்னமய்ோ!  

என்ன ஒரு மபாருத்தம் என்று நிறனத்துக்மகாண்டான்.  
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13. ‘கற்றக நன்யை கற்றக நன்யை 

பிச்றச புகினும் கற்றக நன்யை’ என்கிைது மவற்ைியவற்றக. யமாிேிடமிருந்து  பைிக்கப்பட்ட 

புத்தகம், அச்சிறுமிேின் வாழ்க்றகேில் கல்விச் சுடறர ஏற்ைிே கறரறேப் பற்ைிே உங்கள் 

கருத்துகறள விவாிக்க. 

புதிய நம்பிக்ரக 

முன்னுரே: 

 பருத்திக்காட்டில் பேரலபசய்யும் கருப்பர் இனத்தேோகிய பாட்ஸி, சாம்  இரணயர் 

படிப்பறிேற்றேர்கள் ஆோர்கள். இேர்களின் குடும்பத்தில் முதல் கல்ேியறிவு பபற்றேர் இரளய 

மகள் பமாிபய ஆோள். பமாி கல்ேி கற்பதற்கான சூழல் ஏற்பட்ை நிகழ்ரே இக்கரதயில் 

காணலாம். 

பருத்திக்காட்டில் பமாி: 

  பருத்திக் காட்டில் தன் பதிபனாரு ேயதுேரே பருத்திப் பயிாிடும் பருேம், பருத்திச் பசடி ேளரும் 

ேிதம், அறுேரைக் காலம் முதலியேற்ரற மட்டுபம அறிந்து ேளர்ந்தேள் பமாி.  பசடி ேளர்ப்பதில் 

கேனத்பதாடு இருக்கும் பமாி, அவ்ேப்பபாது தன் குடும்பத்துைனும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாள். 

பமாியின் மனேருத்தம்: 

 ஒருநாள் தன் அம்மாவுைன் பேள்ரளயர்கள் ேசிக்கும் வீட்டிற்குச் பசன்றிருந்தாள். அங்குள்ள 

குழந்ரதகள் இேரள ேிரளயாை அரழத்தனர். இேள் அேர்கள் ேசிக்கும் வீட்டிலுள்ள ஒவ்போரு 

பபாருளாகத் பதாட்டுப்பார்த்து மனம் மகிழ்ந்தாள். இேள் அபத முரனப்புைன் அருகிலிருந்த ஒரு 

புத்தகத்ரதத்  பதாட்ைபபாது  ஒரு குழந்ரத, நீ அரத எடுக்கக்கூைாது; உன்னால் படிக்க முடியாது 

என்று கூறி, அப்புத்தகத்ரத தட்டிேிட்ைாள். 

புதிய நம்பிக்ரக 

 முதல் முரறயாக தன் படிப்பு பற்றி, தன் பபற்பறாாிைம்  பபசிய பமாி, அது கிரைப்பது அாிது 

என்று உணர்ந்தபபாது மிகவும் மனேருத்தமுற்றாள். இருப்பினும் பேள்ரளக் குழந்ரதக் கூறிய 

அச்பசாற்களால் தன் இயல்பான பசயல்பாடுகரளச் பசய்யாமல் ேருத்தத்பதாடு இருந்தாள். 

ஒருநாள் மிஸ் ேில்சன் என்ற ஆசிாியர் ஒருேர் பருத்திக்காட்டுக்கு ேந்து பமாிரயப் பள்ளிக்கு 

ேேச்பசால்லி அரழத்தபபாது மிகவும் மன மகிழ்ச்சியுைன் பள்ளிக்குச் பசன்று தன் படிப்ரப  

     கேனத்துைன் படித்து முடித்தாள். மீண்டும்  மிஸ் ேில்சன் உதேியுைன் பமற்படிப்பு படிக்க ோய்ப்பு 

கிரைத்தபபாது அந்த ஊபே அேரள இேயில் நிரலயம் ேரேச் பசன்று ேழிஅனுப்பிரேத்தது. 

முடிவுரே 

 தனக்கு படிப்பு கிரைக்காததன் பின்னணிரய உணர்ந்த பமாி  தன்ரனப்பபான்ற கருப்பர் இனத்து 

குழந்ரதகள் படிப்பதற்காக ஒரு பள்ளிரயக் கட்டி அேர்களுக்கு புதிய நம்பிக்ரகரய 

உருோக்கினாள். 

14. “பாய்ச்சல்” கரத உணர்த்தும்  கருத்துகரளத் பதாகுத்து எழுதுக . 

 பாய்ச்சல் – கரல நுட்பத்ரத உணர்த்துகிறது. 

 பதருக்களில் தினந்பதாறும் ஆட்ைம் ஆடுேர். 

 ஒருநாள் அனுமார் பேைம். 

 அனுமார் ரசரககள் அரனத்தும் இைம்பபற்றன. 

 பார்த்தேருக்கு மகிழ்ச்சி. 

 தானும் அவ்ோபற ஆடினார். 

 உண்ரமக் கரலஞனின் உரழப்பு பேற்றி பபற்றது. 
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 கரலஞன் “ பேறு கரலஞரன உருோக்குேபத கரலரய அடுத்தக் கட்ைத்திற்கு நகர்த்த 

உதவும் என்பரத பாய்ச்சல் காட்டுகிறது. 

15. “மங்ரகயோய்ப் பிறப்பதற்பக” என்ற கூற்றிற்கு ஒப்பான பபண்மணிகளின் ோழ்க்ரக 

நிகழ்வுகரள பசாந்த நரையில் எழுதுக. 

முன்னுரே: 

“மங்ரகயோய்ப் பிறப்பது தேம்” அவ்ோறான தேப்புதல்ேிகரளக்  காண்பபாம். 

எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி 

 தன் இரசத்திறனால்  அரனேரேயும் திரும்பி பார்க்க ரேத்தேர். 

பால சேஸ்ேதி 

 பேதநாட்டியம் ஆன்மிக பட்ைறிரே ேளர்க்கும் என்றேர் “ஜன கன மன” நம்  

நாட்டு பாைலுக்கு ஆடியேர். 

ோஜம் கிருஷ்ணன் 

 புதினத்ரத புதிய பார்ரேயில் பார்த்தேர். சமூகச்சிக்கல்கள் இேேது கரதகரு. 

கிருஷ்ணம்மாள் 

 இந்திய ேிடுதரலக்காக பூதான இயக்கத்தில் இரணந்தார். 

சின்னப்பிள்ரள 

 படிக்காத இேர் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு  உதேினார். 

முடிவுரே 

 “பபண்கள் நாட்டின் கண்கள்” என்பதற்கு இேர்கபள சான்றுகளாகும். 

1. பாநேம் பாராட்டுக.   

யதனினும் இனிேநற் மசந்தமிழ் மமாழியே! 

 மதன்னாடு விளங்குைத் திகழுந்மதன் மமாழியே! 

ஊனினும் ஒளிர்வுறும் ஒண்டமிழ் மமாழியே! 

 உணர்வினுக் குணர்வதாய் ஒளிர்தமிழ் மமாழியே! 

வானினும் ஓங்கிே வண்டமிழ் மமாழியே! 

 மாந்தருக் கிருகணா வேங்குநன் மமாழியே! 

தானனி சிைப்புறுந் தனித்தமிழ் மமாழியே! 

 தறழத்தினி யதாங்குவாய் தண்டமிழ் மமாழியே! 

- க. நமச்சிவாேர். 

(வினாவிற்கு தகுந்தாற்யபால் நேங்கறளத் மதாிவு மசய்து எழுதுக) 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

                             மபாருளடக்கம் 

                   முன்னுறர 

திரண்டகருத்து,        றமேக்கருத்து 

யமாறனத்மதாறட, எதுறகத்மதாறட 

இறேபுத்மதாறட,   முரண் மதாறட 

மசால்நேம்,              அணிநேம் 

சந்த நேம்,                சுறவ நேம் 

கற்பறன நேம்,        தறலப்பு 

                   முடிவுறர 
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முன்னுறர 

 ”ஊனினும் ஒளிர்வுறும் ஒண்டமிழ் மமாழியே 

 உணர்வினுக் குணர்வதாய் ஒளிர்தமிழ் மமாழியே” – முதலிே மபாருள் சுறவ மிக்க வாிகறள 

உறடே இப்பாடலின் நேத்திறன இப்யபாது காண்யபாம். 

திரண்ட கருத்து   மசந்தமிழ் மமாழியே! 

யதறனக்காட்டிலும் இனிறமோன மசந்தமிழ் மமாழியே! மதன்னாடாகிே தமிழ்நாடு உலகம்முழுதும் 

மதாியுமாறு திகழும் மதன்மமாழி மமாழியே!  என் உடறலக் காட்டிலும் ஒளிர்கின்ை ஒளிமபாருந்திே 

சிைப்புமிகு தமியழ! நல்லுணர்வால் உணரப்படும் மமாழியே! வாறனவிட ஓங்கிே வள்ளல் தன்றம 

மபாருந்திே மமாழியே! மாந்தருக்கு இரு கண்களாகாக் கருதப்படும் மமாழியே! என்றும் தனித்து 

நின்று அரசாலும் தனித்தமிழ் மமாழியே! உன்றன வாழ்த்துகியைன். 

றமேக்கருத்து 

 மசந்தமிழ் மமாழிேின் சிைப்புகறள கா. நமச்சிவாேர் அழகாக எடுத்துறரக்கிைார். 

யமாறனத் மதாறட 

 அடியதாறும் சீர்யதாறும் முதலாம் எழுத்து ஒன்ைி வருவது யமாறனத்மதாறட ஆகும். 

அடி யமாறன                 சீர்யமாறன 

               

                    - 

யதனினும் – மதன்னாடு- திகழுந்மதன் 

ஒளிர்வுறும்- ஒண்டமிழ் - ஒளிர்தமிழ் 

வானினும்- வண்டமிழ் - வேங்குநன் 

தானனி- தனித்தமிழ் 

எதுறகத் மதாறட 

 அடியதாறும் சீர்யதாறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்ைி வருவது எதுறகத்மதாறட ஆகும். 

               அடி எதுறக                சீர் எதுறக 

  யதனினும்  

  ஊனினும் 

  வானினும் 

  தானனி 

      உணர்வினுக் - குணர்வதாய் 

இறேபுத் மதாறட 

 அடியதாறும் சீர்யதாறும் இறுதி எழுத்து அல்லது மசால்  ஒன்ைி வருவது இறேபுத்மதாறட 

ஆகும். 

              அடி இறேபு              சீர் இறேபு 

  மமாழியே என்னும் மசால்       

  அடிேிறேபாக வந்துள்ளது. 

  மமாழியே என்னும் மசால்  

   சீாிறேபாகவும் வந்துள்ளது. 

 

மசால்நேம் 

 ஆசிாிேர் இப்பாடறல எளிே, இனிே, கறலச்மசாற்கறளக் மகாண்டு மசால்நேம் யதான்ை 

எழுதியுள்ளார். 
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அணி நேம் 

 `ஆசிாிேர் இப்பாடறல இேல்புநவிற்சி அணிோல் அழகுை எழுதியுள்ளார். 

சந்த நேம் 

 பாவின் ஓறசயும் தாளமுயம சந்தமாகும். அவ்வறகேில் ஆசிாிேர் இப்பாடறல அகவயலாறசத் 

யதான்றும் படி சந்தநேயதாடு எழுதியுள்ளார். 

சுறவ நேம் 

 ஆசிாிேர் இப்பாடறல மபருமிதசுறவத் யதான்ை எழுதியுள்ளார். 

முடிவுறர 

 ஆசிாிேர் இப்படறல யமாறன நேம், எதுறக நேம், இறேபு நேம், அணிநேம், சந்த நேம், 

சுறவ நேம் முதலிே நேங்கள் யதான்ை அழகுை பாடியுள்ளார். 

கட்டுறர - குைிப்புகறளக் மகாண்டு கட்டுறர வறரக. 

1. தமிழ் இலக்கிேவளம் - கல்வி மமாழி- பிைமமாழிகளில் உள்ள இலக்கிே வளங்கள்- அைிவிேல் 

கருத்துகள் – பிைதுறைக் கருத்துகள் – தமிழக்குச் மசழுறம – யமற்கண்ட குைிப்புகறளக் மகாண்டு 

மசம்மமாழித் தமிழுக்கு வளம் யசர்க்கும் மமாழிமபேர்ப்புக் கறல என்ை தறலப்பில் வார இதழ் 

ஒன்றுக்கு நடுப்பக்கக் கட்டுறர எழுதுக. 

முன்னுறர 

  அைிவு என்பது  மபாதுவுறடறம. அது இந்த மமாழிக்யக உாிேது என்று கூைிவிட 

முடிோது. அவ்வறகேில் பலமமாழிகளில் காணப்படுகின்ை அைிவுக்களஞ்சிேங்களாகிே  

இலக்கிேங்கறள மமாழிமபேர்த்து தமிழுக்கு அழகு யசர்ப்பது குைித்து இக்கட்டுறரேில் காண்யபாம்! 

தமிழ் இலக்கிேவளம் 

உலகின் முதல் மனிதன் யபசிே மமாழி தமிழ். அது இன்ைளவும் மசம்றமோக விளங்கி வருகிைது. 

அதற்கு அதன் இலக்கிே வளயம காரணமாகும். ஈராேிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட சங்க 

இலக்கிேங்கள் மதாடங்கி  இக்கால இலக்கிேங்கள் வறரேில் தமிழில் எண்ணிக்றகேில் அடங்கா 

இலக்கிேங்கள் உள்ளன. 

பிைமமாழிகளில் உள்ள இலக்கிே வளங்கள் 

ஒரு மமாழிேில் யதான்ைிே இலக்கிேங்கள் அம்மமாழிேில் மட்டும் இருந்துவிடின் 

சிைப்பில்றல. அவ்விலக்கிேங்கள் பல்யவறு நாட்டு மக்கறளயும் மசன்ைறடயும்யபாதுதான் யமலும் 

அது சிைப்பறடகிைது. மெர்மன் மமாழிேில், மமாழி மபேர்ப்பின் மூலம் அைிமுகமான யேக்ஸ்பிேர் 

இந்நாட்டு பறடப்பாளர்கறளப் யபாலயவ மகாண்டாடப்படுகிைார். யநரடி மமாழிமபேர்ப்பாக 

பிமரஞ்சு, மெர்மனி, அமமாிக்கா, லத்தீன் முதலான நாடுகளில் நூல்கள் இன்று நமக்குக் 

கிறடக்கின்ைன 

கல்வி மமாழி 

மமாழிமபேர்ப்றப ஒரு கல்விோக ஆக்குவதன் மூலம், அறனத்து உலக அைிறவயும் நாம் 

எளிதாக மபைமுடியும். பல அைிவுத் துறைகளுக்கும் மதாழிலாளர்களுக்கும் மவளிநாட்டவறர 

எதிர்பார்க்காமல் நமக்கு நாயம யவண்டிே அறனத்றதயும் தமிழ் மமாழிேின் மசால் வளத்றதக் 

மகாண்டு உருவாக்கிக் மகாள்ள முடியும். மனிதவளத்றத முழுறமோக பேன்படுத்த முடியும்.  
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யவறலவாய்ப்பு தளத்றத விாிவாக்க முடியும். நாடு, இனம், மமாழி எல்றலகறள கடந்து ஓர் உலக 

தன்றமறே மபைமுடியும். பிைமமாழிகளில் உள்ள இலக்கிே வளங்கள் பிை மமாழிகளின் 

இலக்கிேங்கறள மமாழி மபேர்ப்பின் மூலம் எளிதில் மபை முடியும். 

அைிவிேல் கருத்துகள் 

 ஒரு சிறு நாட்டில் உள்ள ஒருவர் ஒரு புதிே அைிவிேல் கண்டுப்பிடிப்றப நிகழ்த்துவார். 

அது மனித குலத்திற்கு அவசிேமான ஒன்ைாக மாறும். அது பிைமமாழிகளுக்கு 

மமாழிமபேர்க்கும்யபாதுதான் எல்யலாருக்கும் பேனளிக்கும். அவ்வறகேில் இன்று 

மமாழிமபேர்ப்பின் மூலம் எண்ணிலடங்கா அைிவிேல் கருத்துக்கள்  தமிழ்மமாழிேில் 

காணப்படுகின்ைன. 

பிைதுறைக் கருத்துகள் 

மமாழிமபேர்ப்பு மனிதர்கறளயும் நாடுகறளயும் காலங்கறளயும் இறணக்கின்ை 

மநடுஞ்சாறலோக இருக்கிைது. காலத்தால், இடத்தால், மமாழிோல் பிாிக்கப்பட்ட மானுடத்றத 

இறணக்கிைது. இன்றைக்கு பல்யவறு துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு மமாழிமபேர்ப்பு யதறவப்படுகிைது. 

திறரப்படங்கள், மதாறலக்காட்சி மதாடர்கள் ஆகிேன யவற்று மமாழி மாற்ைம் மசய்ேப்பட்டு 

அறனத்து மமாழியபசும் மக்களிடமும் மசன்ைறடகிைது. உலகமமாழி மபற்ை அைிவிேல் 

கண்டுபிடிப்புகறளயும் இலக்கிேப் பறடப்புகறளயும் அைிவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிைது. 

தமிழக்குச் மசழுறம 

 தமிழ் இன்று மசழுறமோன மமாழிோக இருபதற்குக் காரணம் அது கணினி மமாழிோக 

உள்ளதும் மமாழிப்மபேர்ப்புகள் மிகுதிோக உள்ளதுயம காரணங்கள் ஆகும். 

முடிவுறர 

 இன்று மமாழிமபேர்ப்புக் கறலோனது மசம்மமாழித் தமிழுக்கு வளம் யசர்க்கும் 

வறகேில் அறமந்து நம் தமிழருக்கும் அது மபருறம யசர்க்கிைது. 

2. உங்கள் பகுதியில் நரைபபற்ற அேசு பபாருட்காட்சிக்கு பசன்று ேந்த நிகழ்ரேக் குறிப்புகள் 

பகாண்டு கட்டுரேயாக்குக. 

(முன்னுரே - இனிய காட்சி – பல்துரற அேங்குகள்  – ேிரளயாட்டு அேங்குகள் – உணவு 

அேங்குகள் – ேிரளயாட்டு பபாருட்கள்) 

முன்னுரே:  

எங்கள் ஊர் திருேக்கரே. அங்குள்ள ேக்கிேகாளியம்மன் பபௌர்ணமி சிறப்பு 

பூரசரயபயாட்டி ஒருோேம் அேசு பபாருட்காட்சி நரைபபறும். 

இனிய காட்சி :  

ேக்கிேகாளியின் முகப்பு ோயிலில் பபாருட்காட்சி அரமக்கப்பட்ைது . குடும்பத்பதாடு 

காரலயில் பசன்பறாம். 

பல்துரற அேங்குகள் :  

பல்துரற அேங்குகள் ேண்ண ஒளிேிளக்குைன் அரமக்கப்பட்டு இருந்தது. 

ேிரளயாட்டு அேங்குகள்: 

 ேிரளயாட்டு அேங்குகளில் , ேிரளயாட்டு பபாருட்கள் ோங்கிபனாம். 

முடிவுரே:  

பபாருட்காட்சிரய கண்டு மகிந்பதாம். நீங்கா நிரனவுகள் மனத்தில் மலர்ந்தது. 
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3. குமாிக்கடல் முறனறேயும் யவங்கட மறலமுகட்றடயும் எல்றலோகக் மகாண்ட மதன்னவர் 

திருநாட்டிற்குப் புகழ்த்யதடித்தந்த மபருறம, தறகசால் தமிழன்றனறேச் சாரும் . எழில்யசர் 

கன்னிோய் என்றும் திகழும் அவ்வன்றனக்குச்  பிள்றளத்தமிழ் யபசி, சதகம் சறமத்து, பரணி பாடி, 

கலம்பகம் கண்டு, உலா வந்து, அந்தாதி கூைி, யகாறவ அணிவித்து  சிற்ைிலக்கிேங்கறளமேல்லாம் 

அணிோகப் பூட்டி, அழகு கூட்டி அகம்மிக மகிழ்ந்தனர் மசந்நாப்புலவர்கள். இக்கருத்றதக் கருவாகக் 

மகாண்டு சான்யைார் வளர்த்த தமிழ் என்னும் தறலப்பில் கட்டுறர வறரக. 

முன்னுறர 

 அன்றன மமாழியே! அழகாய் அறமந்த மசந்தமியழ! என்றும் எழில்யசர் கன்னிோய் திகழும் 

உனக்கு யபாிலக்கிேத்துடன் சிற்ைிலக்கிேமும் பறடத்யதார் பலர்! உமக்கு மபருறம யசர்க்கும் 

அச்சிற்ைிலக்கிேங்களுள் சிலவற்றை இக்கட்டுறரேில் காண்யபாம்! 

பிள்றளத்தமிழ் 

 யபாற்றுவதற்குத் தகுதிவாய்ந்த கடவுளறரயோ, மன்னறரயோ, மக்களுள் சிலறரயோ 

பாட்டுறடத்தறலவராகக் மகாண்டு, அவர்கறளக் குழந்றதோகப் பாவித்து அவர்களின் மீது பத்து 

பருவங்கள் அறமத்து பாடுவது பிள்றளத்தமிழ் ஆகும். தமிழில் மீனாட்சிேம்றமப் பிள்றளத்தமிழ், 

முத்துக்குமாரசாமி பிள்றளத்தமிழ், பாயவந்தர் பிள்றளத்தமிழ் முதலிேன சிைந்த பிள்றளத்தமிழ் 

நூல்களாகும். 

சதகம் 

 நூறு பாடல்கறளக் மகாண்ட சிற்ைிலக்கிேம் சதகம் ஆகும். திருச்சதகம், அைப்பளீசுவர சதகம் 

முதலிே சதகங்கறளத் தமிழுக்குச் சறமத்துள்ளனர். 

பரணி 

 யபாாியல ஆேிரம் ோறனப்பறட வீரர்கறளக் மகான்ைவனுக்குப் பாடுவது பரணி ஆகும். இது 

யதாற்ை நாட்டின் மபேராயலா மன்னனின் மபேராயலா பாடப்படும். 

பரணி இலக்கிேங்களுள் கலிங்கத்துப்பரணி காலத்தால் முற்பட்டது. 

கலம்பகம் 

 கலம் + பகம் = கலம்பகம், (கலம் – பன்னிரண்டு; பகம் – ஆறு) பதிமனட்டு உறுப்புகறளக் 

மகாண்டு பாடப்படுவது கலம்பகம் ஆகும். நந்திக்கலம்பகம் காலத்தால் முற்பட்டது. 

உலா 

 பவனி வரும் (உலா) பாட்டுறடத் தறலவறனப் பற்ைியும் எழுவறக மகளிரும் அவன்மீது 

காதல் மகாள்வறதயும் பாடுவது உலா ஆகும். உலா பாடுவதில் ஒட்டக்கூத்தர் சிைந்தவர்.  

அந்தாதி 

 அந்தம் ஆதிோகத் மதாடுப்பது அந்தாதி ஆகும். அதாவது, ஒரு பாடலின் ஒரு அடிேின் இறுதி 

அடுத்த அடிேின் மதாடக்கமாக அறமவது அந்தாதி ஆகும். 

முடிவுறர 

  தமிழ்மமாழிறே அன்றனோகப் பாவித்து, அத்தமிழன்றனக்குப் பிள்றளத்தமிழ் யபசி, 

சதகம் சறமத்து, பரணி பாடி, கலம்பகம் கண்டு, உலா வந்து, அந்தாதி கூைி, யகாறவ அணிவித்து   
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சிற்ைிலக்கிேங்கறளமேல்லாம் அணிோகப் பூட்டி, அழகு கூட்டி அகம்மிக மகிழ்ந்தனர் 

தமிழ்ச்சான்யைார்கள். அவ்வழிேில் நாமும் மசன்று தமிழ்ப்பேிறரப் யபணி வளர்ப்யபாம்! 

 

4. விண்மவளியும் கல்பனா சாவ்லாவும் (01.07.1961 – 01.02.2003) 

முன்னுறர 

 விண்மவளிக்கு பேணம் மசன்ை இந்திே மபண்மணி என்ை மபருறமக்குாிே கல்பனா 

சாவ்லாவின் மபருறமப் பற்ைியும் அவாின் சாதறனகள் பற்ைியும் இக்கட்டுறரேில் காண்யபாம்! 

பிைப்பும் கல்வியும் 

 கல்பனா சாவ்லா அவர்கள் இந்திோவிலுள்ள ஹாிோனா மாநிலத்தில் கர்னல் என்ை ஊாில் 

01.07.1961 ஆம் ஆண்டு பனாரஸ்லால் சாவ்லாவுக்கும் சன்யோகிதா யதவிக்கும் மகளாகப் 

பிைந்தார். 

 தன் ஆரம்பக்கல்விறே தன் மசாந்த ஊரான கர்னல் அரசு பள்ளில் முடித்த அவர், 1982 ஆம் 

ஆண்டு சண்டிகாில் உள்ள பஞ்சாப் மபாைிேிேல் கல்லூாிேில் விமான ஊர்தி துறைேில் 

இளங்கறலப் மபாைிேிேல் பட்டப் படிப்றப முடித்தார். பின்னர்,1984 ஆம் ஆண்டு அமமாிக்காவில் 

உள்ள மடக்சாஸ் பல்கறலக்கழகத்தில் விண்மவளி மபாைிேிேல் துறைேில் முதுகறலப் பட்டம் 

மபற்ைார். அதன் பின்னர் 1988 ஆம் ஆண்டு விண்மவளி மபாைிேிேல் துறைேில் முறனவர் பட்டம் 

மபற்ைார். 

முதல் விண்மவளிப்பேணம் 

 1995 ஆம் ஆண்டு நாசா விண்மவளி வீரர் பேிற்சி குழுவில் யசர்ந்த அவர், அடுத்த இரண்டு 

ஆண்டுகளில் மகாலம்பிோ விண்மவளி   ஊர்திோன எஸ்.டி.எஸ் -87 ல் பேணம் மசய்து 372 

மணியநரம் விண்மவளிேில் இருந்து சாதறனப் புாிந்து பூமிக்குத் திரும்பினார்.  

மகாலம்பிோ விண்கல நிகழ்வு 

 16.01.2003 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முறைோக மகாலம்பிோ விண்கலம் எஸ்.டி.எஸ் -107ல் 

விண்மவளிக்குப் புைப்பட்டார். 16 நாள்கள் ஆய்றவ முடித்து பூமிக்கு திரும்பும்யபாது பூமிக்கு மிக 

அருகில் விண்கலம் மவடித்ததில் உேிாிழந்தார். 

முடிவுறர 

 விண்மவளி பேணம் யமற்மகாண்ட கல்பனா சாவ்லா அவர்கள் இந்திோவுக்கு மபருறமறேத் 

யதடித்தந்தயதாடு மபண்கள் இனத்திற்யக ஒரு முன்யனாடிோகவும் திகழ்ந்தார். அத்தறகே 

வீரப்மபண்மணிறே நாம் யபாற்ைி மகிழ்யவாம்! 

 

5. பள்ளி ஆண்டு விழா மலருக்காக நான் நூலகத்தில் படித்த ஒரு கவிறத நூலுக்கு மதிப்புறர 

நூலின் தறலப்பு 

 மு.யமத்தா எழுதிே கண்ணீர் பூக்கள் 

நூலின் றமேப்மபாருள் 

 இன்றைே சூழலில் மனிதனின் ஏக்கங்களும் மனதில் ஏற்படும் தாக்கங்களும் நூலின் 

றமேப்மபாருள்களாக அறமந்துள்ளன. 
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மமாழிநறட 

 இலக்கண விதிமுறைகறள அதிகம் பேன்படுத்தாமல் சாதாரன பாமரனும் படித்து மபாருள் 

புாிந்துமகாள்ளும் வண்ணம் இந்நூல் அறமந்துள்ளது. 

மவளிப்படுத்தும் கருத்து 

 இக்கவிறத நூலில் வாழ்விேலின் நறடமுறை உண்றமகள் அப்படியே படம்பிடித்துக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. யபாாில்லா உலகம், ஆறசறேக் குறைத்தல், அறனவரும் சமம், 

மபண்றமறேப் யபாற்றுதல்,  அன்பு காட்டுதல் முதலிே பலக் கருத்துகள் இக்கவிறதத் மதாகுப்பில் 

இடம்மபற்றுள்ளது. 

நூலின் நேம் 

 யமாறன, எதுறக, இறேபு, முரண், ஆகிே நேங்கள் அடிக்கடி பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 ”பங்களா யதசத்துப் பாறதேில் நின்மைாரு 

 பாடகன் பாடுகின்யைன்.” 

நூல் கட்டறமப்பு 

 இந்நூல் 28 கவிறதகறள உள்ளடக்கிே கவிறதத் மதாகுப்பு ஆகும். இதில் உள்ள ஒவ்மவாரு 

கவிறதயும் ஒரு வாழ்விேல் எதார்த்தத்றத எடுத்திேம்புகிைது. 

சிைப்புக்கூறு 

 இக்கவிறதத் மதாகுப்பானது முப்பதாவது பதிப்பாகும். இது முப்பது முறை 

பதிக்கப்பட்டறதவிட யவமராரு சிைப்பு யவண்டுமா? 

நூல் ஆசிாிேர் 

` கண்ணீர்ப் பூக்கள் கவிறத நூலின் ஆசிாிேர் மு.யமத்தா ஆவார். 

 

 

உருவாக்கம் 

 முறனவர். க.அாிகிருஷ்ணன், தமிழாசிாிேர்,  

அரசு யமல்நிறலப் பள்ளி, இரட்டறண. 

 திரு.இரா.பாரதிராொ, தமிழாசிாிேர், 

அரசு யமல்நிறலப் பள்ளி, யபரணி. 

 திரு. அ.சரவணன், தமிழாசிாிேர், 

அரசு உேர்நிறலப் பள்ளி, குன்னம். 

 திரு. ம.முருகன், தமிழாசிாிேர்,  

அரசு உேர்நிறலப் பள்ளி, கீழ்மாம்பட்டு. 

 

 


