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நாேக்கல் ோவட்டம் – 638 007 

 

 



சி.வடிவவல், முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அரசு வேல்நிலைப் பள்ளி, ககாக்கராயன்வபட்லை, நாேக்கல் – 638 007 

2 

பாடத்திட்டம் – 2020 -2021 
 

வகுப்பு : 12                                                                        பாடம் : தமிழ் 
 

இேல் பாடத்தகைப்பு பாடநூல் பக்க 

எண் 

1 

பெய்யுள் – இளந்தமியழ ! 
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பன்னிரண்டாம் வகுப்பு 

தமிழ் 
 

இேல் – 1 

1. கவிகதப்யபகழ: இளந்தமியழ 

 

பைவுள் பதரிக 
1) இைக்கிேத்கதயும் போழிகேயும் ஒருயெரப் யபசுகின்ற இைக்கை நூல் 

அ) ோப்பருங்கைக்காரிகக ஆ) தண்டியலங்காரம் இ) பதால்காப்பிேம் ஈ) நன்னூல் 

விகட: இ) ததால்காப்பியம் 

2) “மீண்டுேந்தப் பழகேநைம் புதுக்குதற்கு” - கவிஞர் குறிப்பிடும் பழகேநைம் 

க) பாண்டிேரின் ெங்கத்தில் பகாலுவிருந்தது உ) பபாதிககயில் யதான்றிேது        ங) வள்ளல்ககளத் தந்தது 

அ) க ேட்டும் ெரி ஆ) க, உ ெரி இ) ங ேட்டும் ெரி ஈ) க, ங இரண்டும் ெரி 

விகட: ஈ) க, ங இரண்டும் சரி 

3) ொகித்திே அகாபதமி  விருது பபற்ற சிற்பி பாைசுப்பிரேணிேம் நூல் 

அ) ஒளிப்பறகவ ஆ) சூரிே நிழல்  இ) ஒரு கிராேத்து நதி  ஈ) நிைவுப்பூ 

விகட: இ) ஒரு கிராமத்து நதி 

4) ’இளந்தமியழ’ என்னும் கவிகத இடம் பபற்றுள்ள நூல் 

அ) சூரிே நிழல்  ஆ) நிைவுப்பூ  இ) ெர்ப்போகம்  ஈ) ஒளிப்பறகவ 

விகட: ஆ) நிலவுப்பூ 

 

குறுவிோ - விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) கவிஞர் சிற்பி எவற்கற விேந்து பாட, தமிழின் துகை யவண்டும் என்கிறார்? 

❖ அந்தி வானின் அழககயும்; உகழப்பால் சிவந்த ககககையுகைய ததாழிலாைர்களின் ததாள் 

வலிகமகயயும்; விேந்து பாட, தமிழின் துகை யவண்டும் என்கிறார். 
 

சிறுவிோ - விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) ’பெம்பரிதி ேகை யேட்டில் தகைகேச் ொய்ப்பான் பெந்நிறத்துப் பூக்காடாம் வாே பேல்ைாம்’ - 

இத்பதாடர் பவளிப்படுத்தும் காட்சி நேத்கத விளக்குக. 

❖ பகபைல்ைாம் பவண்ணிற ஒளி வீசி பவப்பத்திகே உமிழ்கின்ற சூரிேன், அந்திோகையில் யேற்குத் 

திகெயில் மகைவான். 

❖ அந்யநரத்தில், பெந்நிற ஒளிபரப்பி வான் முழுதும் பெந்நிறத்யதாடு விளங்குோறு பெய்வான். 

❖ அக்காட்சி, வாேம், சிவப்பு நிறத்தில் பூத்திருக்கும் பூக்காடு யபாை இருப்பதாய்ச் சிற்பி நேம்படக் 

கூறுகிறார். 

 

பநடுவிோ – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) தமிழின் சீரிைகமத் திைம் வியந்து கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் கூறுவனவற்கைத் ததாகுத்து எழுதுக. 

❖ சூரியன் மாகல தநரத்தில் தமற்கு மகலயில் தகலகயச் சாய்ப்பான். 

❖ அப்யபாது பெந்நிற ஒளி பட்டு வாேம் எல்ைாம் சிவந்த பூக்ககைக் தகாண்ை பூக்காடு யபாை 

காட்சிேளிக்கும். 

❖ அதுதபால, உகழப்பாளர்களின் கககளும் சிவந்து காைப்படும். 

❖ யதாள்கள் விம்மி விேர்கவ பவள்ளம் முத்து முத்தாகக் காட்சிேளிக்கும். 

❖ சங்கத்தில் தகாலுவிலிருந்த தமிழன்கே, மூண்டு வரும் கவிகத பவறிக்கு உைவாவாள். 

❖ மீண்டுமந்தப் பழகே நைம் பபறுவதற்குச் சிங்கம்யபாைச் சிளிர்த்பதழுந்து குளிர்பபாதிககச் 

பெந்தமியழ சீறீ வா, வா! என்று கவிஞர் சிற்பி விேந்து பாடுகிறார். 
 

1. உகரநகட உைகம்: தமிழ்போழியின் நகட அழகிேல் 

 

பைவுள் பதரிக 
1) ’தமிழ் அழகிேல்’ நூலின் ஆசிரிேர் 

அ) சிற்பி பாைசுப்பிரேணிேம்  ஆ) பாரதிோர்  ஈ) ஆறுமுக நாவைர் ஈ) தி.சு. நடராென் 

விகட: ஈ) தி.சு.நைராசன் 
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2) கருத்து 1: இேல்பு வழக்கில், பதாடரகேப்பு என்பது எழுவாய், பேனிகை என்று வருவயத ேரபு. 

  கருத்து 2: பதாடரகேப்பு, ெங்கப் பாடல்கள் பைவற்றில் பிறழ்ந்து வருகிறது. 

அ) கருத்து 1 ெரி ஆ) கருத்து 2 ெரி இ) இரண்டு கருத்தும் ெரி ஈ) கருத்து 1 ெரி, 2 தவறு 

விகட: ஆ) கருத்து 2 சரி 

3) பபாருத்துக. 

அ) தமிழ் அழகிேல் - 1) பரலி சு. பநல்கைேப்பர் 

ஆ) நிைவுப்பூ  - 2) தி.சு.நடராென் 

இ) கிகட  - 3) சிற்பி பாைசுப்பிரேணிேம் 

ஈ) உய்யும் வழி  - 4) கி. ராஜந்நாராேைன் 

அ) 4, 3, 2, 1  ஆ) 1, 4, 2, 3   இ) 2, 4, 1, 3  ஈ) 2, 3, 4, 1       விகட: ஈ) 2, 3, 4, 1 

 
குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) நகட அழகிேல் பற்றித் பதால்காப்பிேத்தின் கருத்கதக் குறிப்பிடுக. 

❖ நகடபபற்றிேலும் (கிளவிோக்கம், 26) என்றும் நகடநவின்பறாழுகும் (பெ. 135) என்றும் சிை 

பொற்பறாடர்ககளத் பதால்காப்பிேம் ககோண்டிருக்கிறது. யேலும், 

❖ ஆசிரிே நகடத்யத வஞ்சி; ஏகே பவண்பா நகடத்யத கலி (பெய். 107) என்றும் பொல்கிறது; நகட 

என்ற பொல், பதளிவாே பார்கவயோடு இங்கு இடம்பபறுகிறது. 

2) "படாஅம் ஈத்த பகடாஅ நல்லிகெக்  

     கடாஅ ோகேக் கலிோன் யபக” - இச்ெங்கக் கவிகதயின் அடிகளில் ஓகெநேமிக்க பொற்ககளயும் 

அவற்றிற்காே இைக்கைக் குறிப்புககளயும் எடுத்து எழுதுக. 

❖ ஓகெநேமிக்க பொற்கள் : படாஅம், பகடாஅ, கடாஅ. 

❖ இைக்கைக்குறிப்பு : இகெநிகற அளபபகடகள். 

3) விடிேல், வேப்பு - இரு பொற்ககளயும் ஒருங்கிகைத்துத் பதாடர் அகேக்க. 

❖ அதிகாகல விடியல் வனப்பு மிகுந்தது. 

 

சிறுவிோ - விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. ெங்கப் பாடல்களில் ஒலிக்யகாைம் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பண்பாகும் – விளக்குக. 

❖ படாஅம் ஈத்த பகடாஅ நல்லிகெக் கடாஅ ோகேக் கலிோன் யபசு (புறம் - 145). 

❖ புைரின் புைராது பபாருயள; பபாருள்வயின் பிரியின் புைராது புைர்யவ (நற் - 16). 

❖ நுந்கத தந்கதக்கு இவன்தந்கத தந்கத (புறம் 290). 

❖ இவ்வாறு பை உயிர் ஒலிகள் - குறிப்பாக பநடில் ஒலிகளின் வருககயும், சிை ஒலிகளும் சிை 

பொற்களும் திரும்பவரல் தன்கே பபற்றிருப்பதும் இவற்யறாடு யெர்ந்து நிகழ்த்தப்பபறும் பொல் 

விகளோட்டுகளும் இங்யக கவேத்திற்குரிேே. இந்த ஒலிக்யகாைம் ெங்கப்பாடல்களில் முக்கிேோே 

ஒரு பண்பாகும். 
 

பநடுவிோ – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. கவிகதயின் நகைகயக் கட்ைகமக்கும் அழகியல் கூறுககை எடுத்துக்காட்டி விளக்குக. 

❖ அழகியகல உருவாக்கத் தைம் அகமத்துத் தருகின்ைது ததால்காப்பியம், எழுத்கதயும் பொல்கையும் 

யபான்யற பெய்யுகளயும் ஓர் உள்ளகேப்பாகத் பதால்காப்பிேம் பகாண்டுள்ளது. 

❖ உவகம, உருவகம், உள்ளுகை, இகைச்சி முதலியகவ தமாழியின் இேல்பு வழக்குககைக் ககலயியல் 

வழக்காக மாற்றுகின்ைன. 

❖ பாட்டு அல்லது கவிகதயின் நகையியல் கூறுகளில் ஒலிக்தகாலங்களும் தசாற்களின் புைமும் 

ததாைரில் தபாக்குகளும் மிக முக்கியமானகவயாகும். 

❖ கவிகதயின் இயங்காற்றல்தான் நகை. 

❖ எந்த தமாழியும் சமிக்கஞயிலிருந்தும் இகசயிலிருந்துதான் ததாைங்குகிைது. தமாழி சார்ந்த 

கவிகதயும் இகசதயாடும் இகெக்கருவியோடும்தான் பிறக்கிறது. ஓகசயும் தபாருளும் இகைந்து 

ககல வடிவம் தகாள்கின்ைன. இதுயவ பாடலின் ஒலி பின்ேல் ஆகும். 

❖ ஒலிக்தகாலமும் தசாற்புலமும் பொற்பறாைர் நிகலயும் பாைலின் தைத்திகன ஏர் நைத்திப் 

பண்படுத்தி தபாகின்ைன என்றால், பதாடரிேல் வடிவயோ பாத்திகட்டி வரப்புேர்த்தும் பணிககளச் 

பெய்கின்றே. 

 

1. கவிகதப்யபகழ: தன்யேர் இைாத தமிழ் 

 

பைவுள் பதரிக 
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1) ‘காவிேதர்ெம்’ என்னும் வடபோழி நூகைத் தழுவி எழுதப்பட்ட தமிழ் நூல் 

அ) தண்டிேைங்காரம்  ஆ) பதால்காப்பிேம்  இ) நன்னூல்  ஈ) வீரயொழிேம் 

விகட: அ) தண்டியலங்காரம் 

2) “மின்யேர் தனிோழி பவங்கதிபரான்று ஏகேேது 

      தன்யேர் இைாத தமிழ்” - இவ்வடிகளில் பயின்று வந்துள்ள பதாகட நேம் 

அ) அடியோகே, அடிஎதுகக  ஆ) சீர்தமாகன, சீர்எதுகக  

இ) அடிஎதுகக, சீர்யோகே  ஈ) சீர்எதுகக, அடியோகே            விகட: இ) அடிஎதுகக, சீர்தமாகன 

 
3) அணி இைக்கைத்கத ேட்டும் கூறும் நூல் 

அ) தண்டிேைங்காரம்  ஆ) ோறேைங்காரம்  இ) குவைோேந்தம் ஈ) இகவ மூன்றும் 

விகட: ஈ) இகவ மூன்றும் 

4) தண்டிேைங்காரத்திலுள்ள பபரும் பிரிவுகள் 

அ) இரண்டு  ஆ) மூன்று  இ) நான்கு   ஐந்து        விகட: ஆ) மூன்று 

 
குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) தண்டிேைங்காரத்திலுள்ள பபரும் பிரிவுகள் எத்தகே? அகவ ோகவ? 

❖ தண்டிேைங்காரத்திலுள்ள பபரும் பிரிவுகள் மூன்று. அகவ, 

❖ பபாதுவிேல், பபாருளணியிேல், பொல்ைணியிேல். 

 

சிறுவிோ – விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) ’ஏங்பகாலிநீர் ஞாைத்து இருளகற்றும்’ - இடஞ்சுட்டிப் பபாருள் விளக்குக. 

❖ இடம்: இவ்வடி தண்டிேைங்கார உகர யேற்யகாள் பாடலில் இடம்பபற்றுள்ளது. 

❖ பபாருள்:  கடைால் சூழப்பட்ட உைகத்தின் புற இருகள அகற்றுவது சூரியன். 

❖ விைக்கம்: சூரியன் உலகத்தின் புை இருகைப் தபாக்குகிைது. தமிழ், ேக்களின் அகத்தில் உள்ை 

அறிோகே என்னும் அகஇருகளப் யபாக்குகிறது. 

 
1. விரிவாேம்: தம்பி பநல்கைேப்பருக்கு 

 

பைவுள் பதரிக 
1) ‘பாரதி கடிதங்கள்’ என்னும் நூகைப் பதிப்பித்தவர் 

அ) இளகெேணி ஆ) பாரதிோர்  இ) வ.உ.சி. ஈ) பரலி சு.பநல்கைேப்பர் 

விகட: ஈ) பரலி சு.தநல்கலயப்பர் 

2) எட்கடேபுரம் ேன்ேர்களின் வரைாற்கறக் கூறும் நூல் 

அ) வம்ெேணி தீபிகக  ஆ) பாரதி கடிதங்கள்  இ) நாட்டுப் பாட்டு  ஈ) உய்யும் வழி 

விகட: அ) வம்சமணி தீபிகக 

3) சூரியோதேம், கர்ேயோகி யபான்ற இதழ்ககள நடத்திேவர் 

அ) பாரதிோர்  ஆ) இளகெ ேணி  இ) பரலி சு.பநல்கைேப்பர் ஈ) தி.சு.நடராென் 

விகட: இ) பரலி சு.தநல்கலயப்பர் 

 

பநடுவிோ (6 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) பாரதியின் கடிதம் வாயிலாக நீங்கள் அறிந்து தகாண்ை போழிப்பற்று, ெமூகப்பற்று ஆகிேவற்கற 

விவரிக்க. 

தமாழிப்பற்று: 

❖ தமிழ், தமிழ், தமிழ் - என்று எப்யபாதும் தமிகழ வளர்ப்பயத கடகேோகக் பகாள்க. 

❖ ஆனால் புதிே பெய்தி, புதிே புதிே யோெகே, புதிே புதிே உண்கே, புதிே புதிே இன்பம் தமிழில் 

ஏறிக்பகாண்யட யபாகயவண்டும். 

❖ தமிழ்நாட்டில் வீதியதாறும் தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்கள் ேலிக. அந்தத் தமிழ் பள்ளிக்கூைங்களில் நவீே 

ககைகள் எல்ைாம் பயிற்சி பபற்று வளர்க என்று குறிப்பிடுகிறார். 

சமூகப்பற்று: 

❖ நம்மிலும் பேலிோருக்கு நாம் இறங்கி அவர்ககள நேக்கு நிகராகச் பெய்துவிட யவண்டுபேன்று 

பாடுபடுதயை நாம் வலிகே பபறுவதற்கு வழிோகும் யவறு வழியில்கை. 

❖ தமிழ்நாட்டில் யநாய்கள் தீர்க என்று எழுது. 

❖ ஆணும் தபண்ணும் ஓருயிரின் இரண்டு தகைகள் என்ற எழுது. அகவ ஒன்றில் ஒன்று தாழ்வில்கை 

என்று எழுது. 
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❖ தபண்கைத் தாழ்கம தசய்ததாம் கண்கைக் குத்திக் பகாண்டான் என்று எழுது. தபண்கை 

அகைத்தவன் கண்கை அகைத்தான் என்தைழுது. 

❖ ததாழில்கள், ததாழில்கள், ததாழில்கள் என்று கூவு. வியாபாரம் வைர்க, எந்திரங்கள் தபருகுக, 

ககைகள் ேலிந்துடுக என்று முழங்கு. இவ்வாறு பாரதி குறிப்பிடுகிைார். 

 

இேல் : 2 

2. கவிகதப்யபகழ: பிறபகாரு நாள் யகாகட 

 

பைவுள் பதரிக 
1. நரம்புகளுக்குள் வீகை மீட்டி தகாண்டிருக்கிைது என்று அய்யப்ப மாதவன் குறிப்பிடுவது 

அ) சூரிய ஒளிக்கதிர் ஆ) மகழ தமகங்கள் இ) மகழத்துளிகள் ஈ) நீர்நிகலகள் 

விகட: இ) ேகழத்துளிகள் 

2. ’பிைபகாரு நாள் தகாகை’ இக்கவிகதயின் ஆசிரியர் 

அ) அய்யப்ப மாதவன்  ஆ) உத்தமதசாழன் இ) ஜலாலுதீன் ரூமி  ஈ) என். சத்தியமூர்த்தி 

விகட: அ) அய்ேப்ப ோதவன் 

3. 'இன்று' என்னும் கவிகதக் குறும்பைத்கத தவளியிட்ைவர் 

அ) உத்தமதசாழன்  ஆ) அய்யப்ப மாதவன்   இ) சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்    ஈ) சுரதா 

விகட: ஆ) அய்ேப்ப ோதவன் 

 

குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. 'நகரம் பட்கை தீட்டிய தவள்கை கவரமாகிைது' விைக்கம் தருக. 

❖ நகரில் மகழ தபய்து தகாண்டிருந்ததபாது திடீதரன்று சூரியன் ததான்றினான். அப்தபாது நகரில் 

படிந்திருந்த தூசுகள் நீங்கி சூரிய தவளிச்சத்தில் நகரம் பட்கை தீட்டிய கவரமாக மின்னியது. 

 

2. இனிக்கும் இைக்கைம் – நால்வககப் பபாருத்தங்கள் 

 

இலக்கைத் ததர்ச்சிதகாள் 
1. தமிழில் திகைப்பாகுபாடு ............. அடிப்பகையில் பகுக்கப்பட்டுள்ைது. 

அ) தபாருட்குறிப்பு ஆ) தசாற்குறிப்பு இ) ததாைர்க்குறிப்பு  ஈ) எழுத்துக்குறிப்பு 

விகட: அ) பபாருட்குறிப்பு 

2. “உயர்திகை என்மனார் மக்கட் சுட்தை 

     அஃறிகை என்மனார் அவரல பிைதவ” - இந்நூற்பா இைம்தபற்ை இலக்கை நூல் ....... 

அ) நன்னூல்  ஆ) அகத்தியம்  இ) ததால்காப்பியம்  ஈ) இலக்கை விைக்கம் 

விகட: இ) பதால்காப்பிேம் 

3. யார்? எது? ஆகிய வினாச்தசாற்கள் பயனிகலயாய் அகமந்து, உைர்த்தும் திகைகள் முகைதய ............. 

அ) அஃறிகை, உயர்திகை   ஆ) உயர்திகை, அஃறிகை  

இ) விரவுத்திகை, அஃறிகை   ஈ) விரவுத்திகை, உயர்திகை     விகட: ஆ) உயர்திகை, அஃறிகை 

4. தபாருத்தி விகை ததர்க. 

அ) அவன் அவள் அவர்   - 1) உைப்படுத்தாத் தன்கமப் பன்கம 

ஆ) நாங்கள் முயற்சி தசய்தவாம் - 2) உைப்பாட்டுத் தன்கமப் பன்கம 

இ) நாம் முயற்சி தசய்தவாம்  - 3) தன்கமப் பன்கமப் தபயர்கள் 

ஈ) நாங்கள் நாம்   - 4) பதிலிடு தபயர்கள் 

அ) 4, 1, 2, 3 ஆ) 2, 3, 4, 1 இ) 3, 4, 1, 2 ஈ) 4, 3, 1, 2        விகட: அ) 4, 1, 2, 3 

 

குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. தமாழியின் தசாற்தைாைர் அகமப்கப விைங்கிக் தகாள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுவன எகவ? 

❖ தமாழியின் தசாற்தைாைர் அகமப்பு விைங்கிக்தகாள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுவன 

திகை, பால், எண், இைம் ஆகும். 

2. உயர்திகைப் பன்கமப் தபயர்கள் பன்கம விகுதி தபற்று வருமாறு இரண்டு ததாைர்ககை எழுதுக. 

❖ 1. மாைவர்கள் வந்தார்கள்.  2. அவர்கள் தசன்ைார்கள். 

3. தமாழியின் அடிப்பகைப் பண்புகள் எகவ? 

❖ திகை, பால், எண், இைம் ஆகியகவ தமாழியின் அடிப்பகைப் பண்புகைாகும். 

4. இைப்பாகுபாடு எத்தகன வககப்படும்? அகவ யாகவ? 

❖ இப்பாகுபாடு மூன்று வககப்படும். அகவ, தன்கம, முன்னிகல, பைர்க்கக. 
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இயல்: 3 

3. உகரநகை உலகம் - தமிழர் குடும்ப முகை 

 

பைவுள் பதரிக 
1) ெங்க இைக்கிேத்தில் இல்ைாத பொற்கள், ெங்ககாைச் ெமூகத்தில் நகடமுகறயில் இருந்துள்ளே. அகவ, 

அ) அறயவார், துறயவார்  ஆ) திருேைமும் குடும்பமும்  

இ) ேன்றங்களும் அகவகளும்  ஈ) நிதிேமும் சுங்கமும்    விகட: ஆ) திருமைமும் குடும்பமும் 

2) “எங்கள் தந்கதேர் நாபடன்ற யபச்சினியை – ஒரு 

       ெக்தி பிறக்குது மூச்சினியை” – என்னும் பாரதியின் பாடல் பவளிப்படுத்துவது 

அ) தனிக்குடும்ப முகற  ஆ) விரிந்த குடும்ப முகற 

இ) தாய்வழிச் ெமூகமுகற ஈ) தந்கதவழிச் ெமுகமுகற       விகட: ஈ) தந்கதவழிச் சமுகமுகை 

3) தற்காலிகத் தங்குமிடம் ……….                    விகட: புக்கில்  

4) குடும்பம் என்னும் பொல் முதன்முதலில் பயின்று வரும் நூல் …………              விகட: ஆ) திருக்குறள் 

5) தாய், தந்கத, குழந்கத மூவரும் உள்ள குடும்பம் ……….                    விகட: தனிக்குடும்பம் 

6) ”ேகேயுகற ேகளிர்க்கு ஆடவர் உயியர” – இவ்வடி இடம் பபற்றுள்ள நூல் ……….    விகட: குறுந்பதாகக 

7) இளந்தம்பதியிேருக்கு ஏற்ற அறிவுகர கூறி பநறிப்படுத்துபவர் ……………               விகட: பெவிலித்தாய் 

8) ெங்ககாைத்தில் கை ெமூகத்துக்குத் தகைகே ஏற்றவர் ………..          விகட: தாய் 

9) குடும்ப அகேப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்பகட …….            விகட: திருேைம் 

10) ேைம்புரிந்த கைவனும் ேகேவியும் யெர்ந்து இல்ைற வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிே பதாடக்கக் 

காைகட்டம் …………                 விகட: ேைந்தகம் 

 
குறுவினா - விகை (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. புக்கில், தன்மகன - சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 

❖ புக்கில் : புக்கில் என்பது தற்காலிகத் தங்குமிைம். 

❖ தன்மகன: திருமைத்திற்குப் பின் கைவனும் மகனவியும் தபற்தைாரிைமிருந்து பிரிந்து, தனியாக 

வாழுமிைம் தன்மகன ஆகும். 

2. மைந்தகம் - விைக்கம் தருக. 

❖ மைம்புரிந்த கைவனும் மகனவியும் தசர்ந்து இல்லை வாழ்வில் ஈடுபைக்கூடிய ததாைக்கக் கட்ைதம 

'மைந்தகம்' எனப்படுகிைது. 

3. சங்ககாலத்தில் தாய்வழிச் சமூகமுகையில் தபண்கள் தபற்றிருந்த உரிகமகள் யாகவ? 

❖ சங்ககாலத்தில் கை சமூகத்துக்குத் தாதய தகலகம ஏற்றிருந்தாள். எேயவ பபண் திருேைம் பெய்த 

பின்ேரும் தன் இல்ைத்தியையே பதாடர்ந்து வாழ்ந்து வாழ்ந்தாள். 

❖ குடும்பங்களில் தபண்கதை குலத்ததாைர்ச்சிக்கு உரியவர்கைாயினர். அதனால் குடும்பத்தின் 

தசாத்துக்களும் வைங்களும் பெல்வங்களும் பபண்களுக்குச் பென்று யெர்ந்தே. 

4. சிைம்புகழி யநான்பு என்பது என்ே? 

❖ திருேைத்திற்குப் பின் ேைப்பபண் கைவனுகடே இல்லத்திற்கு வந்தயபாது, அவனுகடே தாய், 

பபண்ணிற்குப் பூச்சூட்டி, பகழே கன்னிச் சிைம்புககைக் ககைந்து, புதுச்சிைம்பு பூட்டுவது 

சிலம்புகழி தநான்பாகும். 

5. ெங்க காைத்தில் தந்கதவழிக் குடும்பமுகற இருந்துள்ைகமகய எவ்வாறு அறிேைாம்? 

❖ தந்கதவழிக் குடும்பமுகற ெங்க காைத்தில் மிகவும் வலுவாே ஒரு பரவைாே முகறோக 

இருந்துள்ளது. 

❖ அதகேப் பபாருள்வயிற் பிரிவு, தபார், வாழ்விேல் ெடங்குகள், குடும்பம், திருேைம் என்னும் 

பல்யவறு ெமூகக் களங்களில் காைமுடிகிறது. 

 

  சிறுவினா – விகை (4 ேதிப்பபண்கள்) 
 

1 பண்கைய விரிந்த குடும்பத்தின் ததாைர்ச்சிதய இன்கைய கூட்டுக் குடும்பம் - விைக்கம் எழுதுக. 

❖ சங்க காலத்தில் தனிக்குடும்ப அகமப்பு விரிவுதபற்று இவர்களுைன் தபற்தைார் ஒருவரின் தந்கதயும் 

உைன் வாழும் விரிந்த குடும்ப முகைகயயும் காைமுடிகிைது. 

❖ கைவன், மகனவி, மகன் ஆகிதயாருைன் தந்கத தசர்ந்து வாழ்ந்த தநர்வழி விரிந்த குடும்ப முகைகய 

ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் புைநானூற்றுப் பாைல் கூறுகிைது. 

❖ இல்லை வாழ்வின் இறுதிக் காலத்தில் தபருகமகள் நிகைந்த மக்களுைன் நிகைந்து, அைத்திகன 

விரும்பிய சுற்ைத்ததாடு தசர்ந்து, தகலவனும் தகலவியும் மகனயைம் காத்ததல இல்வாழ்வின் 

பயனாகும் என எண்ணினார்கள். விரிந்த குடும்பம் பற்றிே இக்கருத்திகனத் பதால்காப்பிேமும் 

பதிவுபெய்கிறது. 

❖ ெங்கச் ெமூகம் குடும்பம் என்ற அகேப்கப அடிப்பகட அலகாகக் தகாண்டிருந்த நிகைகேச் ெங்க 

இைக்கிேங்கள் காட்டுகின்றே. 
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2. தாயும் தந்கதயும் பணிக்குச் பெல்லும் இன்கறே சூழலில் குடும்ப உறுப்பிேர் என்ற முகறயில் நீங்கள் 

குடும்பத்துக்குச் பெய்யும் உதவிகள் ோகவ? 

❖ என் தாயும் தந்கதயும் பணிக்குச் தசல்வதால் குடும்ப தவகலககை நான் பகிர்ந்து தகாண்டு 

தசய்தவன். 

❖ வீட்டிற்குத் யதகவோே தண்ணீகரக் தகாண்டு வந்து யெமிப்யபன். 

❖ ேளிககக் ககடக்குச் பென்று வீட்டிற்குத் யதகவோே ேளிககப் பபாருட்ககள வாங்கி வந்து 

பகாடுப்யபன். 

❖ விடுமுகற நாட்களில் எேது ஆகடககள நாயே துகவத்துக் பகாள்யவன். 

❖ வீட்கைத் தூய்கேோக கவத்துக்பகாள்யவன். 

❖ என் பபற்யறார் வரும் வகர என் தம்பி தங்ககககைக் கவனமாகப் பார்த்துக் தகாள்தவன். 

❖ என் பள்ளிப் பாடங்ககள அன்றாடம் முடித்து விடுயவன். 

 

தநடுவினா - விகை (6 மதிப்தபண்கள்) 

1. குடும்பம் என்னும் சிறிய அகமப்பிலிருந்தத ேனித ெமூகம் என்னும் பரந்த அகேப்பு 

கட்டகேக்கப்படுகிறது - எவ்வாறு? விளக்குக. 

❖ குடும்பம் என்னும் சிறிே அகேப்பிலிருந்யத ேனித ெமூகம் என்னும் பரந்த அகேப்பு 

கட்டகேக்கப்படுகிறது. 

❖ குடும்பம் பதாடங்கிக் குைம், கூட்டம், பபருங்குழு, ெமூகம் என்ற அகேப்புவகர விரிவு பபறுகிறது. 

குடும்பயே ேனித ெமூகத்தின் அடிப்பகட அைகாக உள்ளது. 

❖ குடும்பம் எனும் அகேப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்பகட, திருேையே. குடும்பம் எனும் பொல் முதன் 

முதலில் திருக்குறளில்தான் வருகிறது. 

❖ ெங்க இைக்கிேத்தில் குடும்கப, குடும்பு ஆகிே பொற்கள் குடும்ப அகேப்யபாடு பதாடர்புகடேகவ. 

❖  குடும்பத்தின் பதாடக்கம் திருேையே. ேைம்புரிந்த கைவனும் ேகேவியும் யெர்ந்து இல்ைற 

வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிே பதாடக்கக்கட்டயே ேைந்தகம் எேப்படுகிறது. அது முதல் குழந்கத 

பிறக்கும் வகர உள்ள காைகட்டடோகும். 

❖ ெங்ககாைத்தில் பபண் திருேைம் பெய்த பின்ேரும் தன் இல்ைத்தியையே பதாடர்ந்து வாழ்க்கக 

நடத்தும் தாே முகற இருந்துள்ளது. ேகேவியின் இல்ைத்துக்கு பென்று கைவன் வாழ்ந்தான். 

தாய்வழிச் பொத்துக்கள் பபண்டிருக்யக யபாய்ச் யெர்ந்தே. 

❖ ஆண் கேேச் ெமூகத்தில் பபண் திருேைத்திற்குப் பின் தன் கைவனுகடே தந்கதேகத்தில் வாழ 

யவண்டும். ேைோேபின் தகைவன் தகைவிகே அவனுகடே இல்ைத்திற்கு அகழத்து வந்தயபாது 

அவனுகடே தாய் அவளுக்குச் சிைம்புகழி யநான்பு பெய்திருக்கிறாள். 

❖ தாய், தந்கத, குழந்கத மூவருமுள்ள தனிக்குடும்பம் மிகவும் பநருக்கோேது. பை 

ஆதிக்குடிகளிடமும் தனிக்குடும்ப முகற முக்கிேோே குடும்ப முகறோக இருந்தது. 

❖ கைவன், ேகேவி, ேகன் ஆகியோருடன் தந்கத யெர்ந்து வாழ்ந்த யநர்வழி விரிந்த குடும்ப முகறகே 

ஒக்கூர் ோொத்திோரின் புறநானூற்றுப் பாடல் கூறுகிறது. 

❖ இல்ைற வாழ்வின் இறுதிக் காைத்தில் பபருகேகள் நிகறந்த ேக்களுடன் நிகறந்து, அறத்திகே 

விரும்பிே சுற்றத்யதாடு யெர்ந்து, தகைவனும் தகைவியும் ேகேேகம் காத்தயை இல்வாழ்வின் 

பேோகும் எேச் ெங்ககாை ேக்கள் எண்ணிோர்கள். 

 

இயல்: 3. கவிகதப்தபகழ: விருந்தினர் இல்லம் 

 

பைவுள் பதரிக 
1) இவற்கற வாயிலுக்யக பென்று இன்முகத்துடன் வரயவற்பாோக என்று ஜைாலுத்தீன் ரூமி குறிப்பிடுவது 

அ) வக்கிரம் ஆ) அவோேம்  இ) வஞ்ெகே ஈ) இகவ மூன்றும்       விகட: ஈ) இகவ மூன்றும் 

2) ஜைாலுத்தீன் ரூமியின் கவிகதகள் சிைவற்கறத் தமிழில் போழிபபேர்த்தவர் …………… 

விகட: என்.ெத்திேமூர்த்தி 

குறுவினா – விகை (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) எதிர்பாராத நிகழ்வுககை ஜலாலுதீன் ரூமி எவ்வாறு உருவகப்படுத்துகிைார்? 

❖ ஆேந்தம், ேேச்யொர்வு, அற்பத்தேம், விழிப்புைர்வு ஆகிேவற்கற அவ்வப்யபாது வந்து பெல்லும் 

எதிர்பாராத நிகழ்வுகைாக ஜலாலுதீன் ரூமி உருவகப்படுத்துகிறார். 
2) ஜைாலுத்தீன் ரூமி எழுதிே நூல்கள் ோகவ? 

❖ ேஸ்ேவி, திவான் – ஈ-ஷம்ஸ்-ஈ-தப்ரீஸி. 
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சிறுவிோ – விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. "வருபவர் எவராயினும் 

      நன்றி பெலுத்து" - இடஞ்சுட்டிப் பபாருள் விளக்குக. 

❖ இைம்: இவ்வடி ’தாகங்பகாண்ட மீபோன்று’ என்ற கவிகதத் பதாகுப்பில் 'விருந்தினர் இல்லம்' 

என்னும் தகைப்பிைகேந்த கவிகதயில் இைம் தபற்றுள்ைது.  
❖ ஆசிரிேர்: ஜைாலுத்தீன் ரூமி (தமிழில்: என். ெத்திேமூர்த்தி) 
❖ தபாருள்: இல்ைத்திற்கு வரும் விருந்திேர் எவராயினும் அவருக்கு நன்றி பெலுத்து.  

விைக்கம் 

❖ ேனித வாழ்யவ விருந்திேர் இல்ைம் யபான்றது. 

❖ ஆேந்தம், ேேச்யொர்வு, அற்பத்தேம், விழிப்புைர்வு யபான்ற எதிர்பாராத விருந்தாளிககள 

வரயவற்று நன்றி பெலுத்து. 

❖ வக்கிரம், அவோேம், வஞ்ெகே ஆகிேகவ நேக்கு வழிகாட்டி என்பதால் இவற்கை வாயிலுக்யக 

பென்று வரயவற்யபாம். 

 

இயல்: 3. கவிகதப்தபகழ: கம்பராமாயைம் 

 

பைவுள் பதரிக 
1. உவா உை வந்து கூடும் உடுபதி, இரவி ஒத்தார்”- யார் யார்? 

அ) சைாயு, இராமன்                ஆ) இராமன், குகன்        இ) இராமன், சுக்ரீவன்           ஈ) இராமன், சவரி  

விகட: இ) இராமன், சுக்ரீவன் 

2. கம்பராமாயைத்கத இயற்றியவர் ………..                         விகட: கம்பர் 

3. இராமாயைத்திற்குக் கம்பர் இட்ைப் தபயர் ………….                  விகட: இராமவதாரம் 

4. கம்பர் காலம் ………………                     விகட: கி. பி.12ஆம் நூற்ைாண்டு 

5. 'கவிச்சக்கரவர்த்தி' எனப் புகழப்படுவர் ………….       விகட: கம்பர் 

6. யவடுவர் தகைவன் ………….          விகட: குகன் 

7. கழுகு யவந்தன் ……………         விகட: ெடாயு 

 

குறுவினா-விகை (2 மதிப்தபண்கள்) 

 
1.நிகலயாகம குறித்து, சவரி உகரக்கும் கருத்து யாது? 

❖ என் தபாய்யான உலகப்பற்று ஒழிந்தது; அைவற்ை காலம் நான் தமற்தகாண்டிருந்த தவம் பலித்தது; 

என் பிைவி ஒழிந்தது என உகரத்தாள். 

 

சிறுவினா-விகை  (4 மதிப்தபண்கள்) 

 
1.சைாயுகவத் தந்கதயாக ஏற்று, இராமன் ஆற்றிய கைகமகய எழுதுக. 

❖ 'எப்படிப்பட்ை சிைப்பான விைகுகள் இகவ' என்று கண்ைவர் வியக்கும் படியான அகில் மற்றும் 

சந்தனக் கட்கைககளக் தகாண்டு கவத்தான். 

❖ ததகவயான அைவு தருப்கபப் புற்ககை ஒழுங்குபை அடுக்கி கவத்துப் பூக்ககைத் தூவினான். 

❖ மைலினால் தமகைகயத் திருத்தமாக அகமத்து, நன்னீகரயும் எடுத்து வந்தான். 

❖ இராமன் தன் தபரிய கககைால் சைாயுகவ யேகடக்குத் தூக்கி வந்தான். 

2.குகதனாடு ஐவராகி, வீைைதனாடு எழுவரான நிகழ்வுககைச் சுட்டிக் காட்டுக. 

❖ இராமன் வீைைனிைம், நாங்கள் நால்வர் உைன்பிைந்தவர்கைாக இருந்ததாம். 

❖ பின்பு தவடுவர் தகலவன் குககன உைன்பிைப்பாக ஏற்று ஐவராதனாம். 

❖ பின்பு சுக்ரீவகன ஏற்று அறுவர் ஆதனாம். 

❖ உன்கனயும் உைன்பிைப்பாக ஏற்று எழுவர் ஆதனாம். உன் தந்கத தசரதன் இதனால் தபருகம 

தபறுகிைார். 

தநடுவினா- விகை (6 மதிப்தபண்) 
 

1. பண்பின் படிமமாகப் பகைக்கப்பட்ை இராமன், பிை உயிர்களுைன் தகாண்டிருந்த உைவு நிகலகயப் 

பாைப்பகுதி வழி நிறுவுக. 

முன்னுகர: 

❖ கம்பர், தன் காவியத்தில் இராமகனப் பண்பின் படிமமாகப் பகைத்துள்ைார். இராமன், அகனத்து 

உயிர்களிைத்தும் எல்கலயற்ை அன்பு தகாண்ைவனாகத் திகழ்கிைான். இராமன் பிை உயிர்களுைன் 

தகாண்டிருந்த உைவு நிகலகய இங்குக் காண்தபாம் . 
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தவடுவர் தகலவனுைன் தகாண்ை உைவு: 

❖ தவடுவர் தகலவன் குகன். இராமன், கங்கககயக் கைக்க குகன் உதவுகிைார். குகன், இராமனிைம் 

அைவு கைந்த அன்பு தகாண்டிருந்தான். இராமன் இைவரசனாக இருந்தாலும், தவைனான குககனத் 

தன் உைன்பிைப்பாக ஏற்றுக்தகாண்டு தன் உயிருக்கு இகையானவன் என்கிைான். 

சைாயுகவத் தந்கதயாக ஏற்ைல்: 

❖ இராவைன் சீகதகயச் சிகைதயடுத்துச் தசல்லும்தபாது சைாயு என்னும் கழுகு தவந்தன் 

இராவைகனத் தடுத்துச் சண்கையிட்ைான். சண்கையில் காயம்பட்டு சைாயு இைந்து தபாகிைான். 

சைாயு, இராமனின் தந்கதயான தசரதனின் நண்பன். எனதவ, இராமன் சைாயுகவத் தன் தந்கதயாக 

எண்ணி, மகன் நிகலயில் அவனுக்குரிய இறுதிச்சைங்குககைச் தசய்கிைான். 

சவரிகயத் தாயாக ஏற்ைல்: 

❖ இராமனிைம் மிகுந்த அன்பும் பக்தியும் தகாண்டிருந்தவள், சவரி. இராமன் சீகதகயத் ததடிச் தசன்ை 

தபாது, சுக்ரீவனுைன் நட்புக் தகாள்ை தசய்தவள். இராமன், சவரியிைம் தாயிைம் காட்டும் அன்கபக் 

காட்டினான். சவரி இராமனுக்கும் இலக்குவனுக்கும் விருந்தளித்து வழியனுப்பினாள். 

இராமனும் சுக்ரீவனும்: 

❖ சீகதகயத் ததடிவரும் இராமன், கிட்கிந்கதயில் வானரத்தகலவன் சுக்ரீவகனக் காண்கிைான். 

சுக்ரீவன், சீகதகய மீட்டுவருவதற்குப் தபரும் உதவி தசய்கிைான். இராமன், சுக்ரீவகனத்  தன் உயிர் 

நண்பனாக ஏற்றுக்தகாள்கிைான். தமலும், "என் சுற்ைம் உன் சுற்ைம்", "நீ என் இன் உயிர்த் 

துகைவன்" என்று இராமன் சுக்ரீவனிைம் கூறினான். 

வீைைகன உைன்பிைந்தவனாகக் தகாைல்: 

❖ இராவைனின் தம்பி வீைைன். சீகதகயக் கவர்ந்தது தவறு என்று வீைைன் இராவைனிைம் 

கூறுகின்ைான். இராவைன், வீைைன் தபச்கசக் தகட்க மறுத்துவிடுகிைான். வீைைன், இராமனிைம் 

வந்து அகைக்கலம் அகைந்தான். இராமன் அவகனத் தன் உைன்பிைந்தவனாக ஏற்றுக் தகாண்ைான். 

இராமன், வீைைனிைம் அகன் அமர் காதல் ஐய நின்தனாடும் எழுவர் ஆதனாம் என்று கூறினான். 

முடிவுகர: 

        இராமன் சிைந்த நண்பனாக, மகனாக, சதகாதரனாகப் பகைக்கப்பட்டுள்ைான். மனிதர்களிைம் 

மற்றுமின்றி, அகனத்து உயிர்களிைத்தும் அன்பு பாராட்டினான். எனதவ, இராமன் பண்பின் படிமமாக 

விைங்குகின்ைான். 

 

இயல்: 3. விரிவானம்: உரிகமத் தாகம் 

 

பைவுள் பதரிக. 
1) ெகித்திே அகாபதமி விருது பபற்ற பூேணியின் நூல் …………           விகட: அஞ்ஞாடி 

2) உரிகேத் தாகம் ககதயில் வரும் ககதோந்தர்கள்   - முத்கதேன், மூக்கம்ோ, பவள்களச்ொமி, பங்காருொமி 

3) உரிகேத் தாகம் ககத உைர்த்தும் நீதி ………….               விகட: கூடி வாழ்ந்தால் யகாடி நன்கே 

 
தநடுவினா – விகை (6 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. 'உரிகமத் தாகம்' என்னும் ககதயில் ெயகாதரர்கள் இருவரும் ஒன்றிகைோேல் இருந்திருந்தால்...... 

ககதகேத் பதாடர்ந்து எழுதி முடிக்க. 

பபற்யறார் யபால் யபணி வளர்த்தேர்! 

  முத்கதேன் தம்பி பவள்களச்ொமி. தன் இளகேப் பருவத்தியை பவள்களச்ொமி தன் 

பபற்யறாகர இழந்தான். எனினும், முத்கதேனும் அவன் ேகேவி மூக்கம்மாவும், பபற்யறார் இல்கையே 

என்னும் ஏக்கம் எழாதவாறு பவள்களச்ொமிமீது அன்கபக் பகாட்டி வளர்த்தேர். 

பொத்கதப் பிரி! 

  பவள்களச்ொமியும் வளர்ந்து வாலிப வேகத அகடந்தான். அவனுக்குப் பபண் ஒருத்திகே 

ேைம் பெய்து கவத்தார். தன் ேகேவியுடன் பவள்களச்ொமி, அண்ையோட வாழ்ந்து வந்தான். ஆண்டு 

ஒன்று கழிந்தது. தனிக்குடித்தேம் யபாக யவண்டும் என்று பவள்களச்ொமி ேகேவி யபார்க்பகாடி 

தூக்கிோள். யவறு வழியின்றி முத்கதேன், தன் வீட்டுக்கருகிலுள்ை ஒரு வீட்டில், தன் தம்பியும் அவன் 

ேகேவியும் தனிக்குடித்தேோய் வாழ வழி பெய்தான். யேலும் பவள்களச்ொமி ேகேவி, பொத்தில் 

ெரிபாதிப் பங்கு தங்களுக்கு யவண்டும் என்று கூச்ெலிட்டாள். எேயவ, தன் தந்கத அளித்த நிலத்தில் 

பாதிகேயும், ோடு இரண்கடயும் தன் தம்பிக்கு முத்கதேன் அளித்தான். 

நிைத்கத இழந்தான் தம்பி!  

  ஆண்டுகள் ஐந்து கழிந்தே. ஒரு நாள் யேைத்பதரு மூக்ககேன், முத்கதயகனச் ெந்தித்து, 

"என்ே, நான் யகள்விப்பட்டது உண்கேோ?" என்று யகட்டான். 

"என்ே யகள்விபட்டீர்கள்?" என்றான், முத்கதேன். 

"எ...ன்ன... யகள்விப்பட்டர்களா? உேக்பகான்றும் பதரிோதா?" 

"நீங்கள் எகதப் பற்றிப் தபசுகிறீர்கள் என்பது விளங்கவில்கையே!" 

”உன் தம்பி தன் பங்கு நிைத்கதக் கந்துவட்டி பங்காருொமியிடம் எழுதிக் பகாடுத்துவிட்ைான்.” 

"என்னது.!" முத்கதேன் தகையில், இடி ஒன்று இறங்கிேது யபால் இருந்தது. 

"ஆமாப்பா ஆமா!  உன் தம்பி ஐந்து வருடத்திற்கு முன் வாங்கிே இருநூறு ரூபாய் வருடாவருைம் வட்டிக்கு 

யேல் வட்டி குட்டி யபாட்டுப் பபருந்பதாககோே பைத்கதத் திருப்பிக் பகாடுக்க முடிேவில்கல. அதனால் 
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பங்காருொமி உன் தம்பிகே மிரட்டி, அவன் நிைத்கத எழுதி வாங்கிக் பகாண்டான்." முத்கதேனுக்குத் தகை 

சுற்றிேது; என்ன தபசுவது என்று அறிோது விழித்தான். 

"சரி! சரி! உன் தம்பி நிைத்கத மீட்பதற்கு வழி உள்ளதா என்று பார். உன் அப்பா பாடுபட்டு, இரத்தம் சிந்தி 

உகழத்து, காசுக்கு யேல் காொய்ச் யெர்த்துக் கஷ்டப்பட்டு வாங்கிே நிைேப்பா, அது! ெரி, ஆவகதப் பார்" 

என்று கூறிவிட்டு பென்றார், மூக்ககேன். 

கபத்திேம் பகாண்டவன் யபால் பநடுயநரம் பதருவியை திககத்து நின்றான், முத்கதேன்.  பின் ததளிவு 

பபற்று, யநயர தன் தம்பி வீடு யநாக்கிச் பென்றான். 

அண்ைனா கந்துவட்டிக்காரோ ? 

  பவள்களச்ொமி தன் வீட்டின் முன்ேகறயில், கால்யேல் கால் யபாட்டு, விழித்தபடி 

படுத்திருந்தான். அவன் முன் யபாய் நின்றான், முத்கதேன். 

எகத எகதயோ எண்ணிேபடி படுத்திருந்த பவள்களச்ொமி, எதிர்பாராத தன் அண்ைன் முகத்கதப் 

பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு எழுந்து நின்றான். 

'இவர் எதற்கு இங்கு வந்துள்ளார்' என்று எண்ணிே பவள்களச்ொமி, ஏதும் கூறாேல் யவறு பக்கம் திரும்பி 

நின்ைான். 

"நான் யகள்விப்பட்டது உண்கேோ?" என்றார், முத்கதேன். 

"என்ே யகள்விப்பட்டீர்கள்?" 

"உன் நிைத்கதக் கருப்பொமிக்கு எழுதிக் பகாடுத்துவிட்டாயா?" 

"ஆோம். அவனிைம் பைம் வாங்கியிருந்யதன். திருப்பிக் பகாடுக்க முடிேவில்கை. வட்டி பபருகிவிட்டது. 

யவறு வழியில்ைாேல் என் நிைத்திகே எழுதிக் பகாடுத்யதன். எேக்கு உதவி பெய்ே யார் இருக்கிறார்கள்?" 

"ஏன், நாயே அந்த இரு நூறு ரூபாய் தருகியறன் என்யறயே?" 

"தருகியறன் என்றீர்கள், எப்படி? கடன் பத்திரம் எழுதிக் பகாடுத்தால்!" 

"ஆோம். அது எப்படித் தப்பாகும்? இப்பபாழுது கந்துவட்டி பங்காருொமியிடம் கடன் பத்திரம் எழுதிக் 

பகாடுத்துத்தாயே பைம் வாங்கியிருக்கிறாய்?" 

"ஓயகா! அப்படிோோல் நீங்களும் கந்துவட்டி பங்காருொமியும் ஒன்றா? நீங்கள் என் அண்ைன் 

இல்கையோ?" 

இகதக் யகட்டதும் ோயரா தன் கன்ேத்தில் அகறவது யபால் இருந்தது, முத்கதோவுக்கு. 

"ெரி ெரி வந்த யவகை முடிந்துவிட்டதா? கிளம்புங்கள் வீட்கட விட்டு! அண்ைோவது தப்பிோவது" 

என்றான், பவள்களச்ொமி. அன்று முத்கதேன் ேகேவி பொன்ே பொல் அவன் காதில், யகாவில் மணி 

யபால் இப்யபாது ஒலித்தது. 

'அண்ைன் தம்பிக்குள் ஆயிரம் இருக்கைாம். அதற்காகக் கூடப்பிறந்த தம்பியிடயே கடன் பத்திரம் எழுதிக் 

யகட்டது எேக்குச் ெரி என்று படவில்கை. இருநூறு ரூபாய்தாயே யகட்கிறார், தம்பி. எவ்வையவா 

பெைவழிக்கியறாம். தம்பி திருப்பித் தராவிட்டால் என்ே? பெையவாடு பெைவாய்ச் யெர்த்துக்பகாள்யவாம். 

தண்ணீர் முட்டித் தண்ணீர் விைகுோ?' 

  அன்று ேந்திர போழி யபான்ற ேகேவியின் இந்த வார்த்கதககள உதறித் தள்ளியோம். 

அதோல் இன்று, தம்பி என்னும் உறகவ இழந்ததாம். பபற்ற தகப்பன் யதடிே பொத்திகேயும் இழந்யதாம் 

எே ேேத்திற்குள் புைம்பிக்பகாண்யட, தள்ளாடித் தள்ளாடி நடந்து, எங்யகா பென்று பகாண்டிருந்தான், 

முத்கதேன். 

 

இயல்: 3. இனிக்கும் இலக்கைம்: தபாருள் மயக்கம் 

 

இைக்கைத் யதர்ச்சி பகாள் – (பாைநூல் ப.எண்: 67) 

 
1. பபாருள் குழப்பமின்றி எழுதுவதற்குரிே காரைங்களுள் பபாருந்துவகதத் யதர்க. 

அ) யதகவோே இடங்களில் இகடபவளி விடாேல் எழுதுதல். 

ஆ) யதகவேற்ற இடங்களில் இகடபவளி விட்டு எழுதுதல். 

இ) நிறுத்தக்குறிககள உரிே இடங்களில் இட்டு எழுதுதல். 

ஈ) வல்லிே பேய்ககளத் யதகவோே இடங்களில் இடாேல் எழுதுதல். 

விகை: இ) நிறுத்தக்குறிககை உரிய இைங்களில் இட்டு எழுதுதல் 

 

2. வல்லிேம் மிகும், மிகாத் பதாடர்களின் பபாருளறிந்து பபாருத்துக. 

அ) பாகை பாடிோன்  -   1) யதகர என்னும் உயிரிேத்கதப் பார்த்தான். 

ஆ) பாகைப் பாடிோன்  -   2) யதகரப் பார்த்தான் 

இ) யதகர பார்த்தான்  -   3) பாலிகனப் பாடிோன் 

ஈ) யதகரப் பார்த்தான்  -   4) பாகைத் திகைபாடிோன் 

அ) 4, 1, 3, 2         ஆ)  2, 3, 1, 4        இ)) 4, 3, 1, 2.      ஈ) 2, 4, 1, 3.       விகை: இ) 4, 3, 1, 2 

3. கீழ்க்காணும் பதாடர்களில் பதளிவாே பபாருகள உைர்த்தும் பதாடகரத் யதர்க. 

அ) இராேனுடன் இைக்குவனும் காட்டிற்குப் பணிவிகட பெய்ேப் புறப்பட்டான். 

ஆ) பணிவிகட பெய்ே இராேனுடன் இைக்குவனும் காட்டிற்குப் புறப்பட்டான். 
இ) காட்டில் இராேனுக்குப் பணிவிகட பெய்ே, இைக்குவனும் புறப்பட்டான். 

ஈ) இராேனுக்குப் பணிவிகட பெய்ே, இைக்குவனும் காட்டிற்குப் புறப்பட்டான். 

விகட - ஈ) இராேனுக்குப் பணிவிகட பெய்ே, இைக்குவனும் காட்டிற்குப் புறப்பட்டான். 
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விோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. யவபறாரு பபாருள் அகேயுோறு பொற்ககளச் யெர்த்துத் பதாடரகேக்க. 

    ோைவர்கள் வரிகெயில் நின்று அறிவிேல் கண்காட்சிகேக் கண்டேர். 

❖ மாைவர்கள்வரிகசயில் நின்று அறிவியல் கண்காட்சிகயக் கண்ைனர். 

2. கீழ்க்காணும் பொல்லுருபுககளப் பிரித்தும் யெர்த்தும் இருயவறு பதாடர்ககள அகேக்க. 

❖ முன்  -  அவன்  முன்வந்து  கூறிோன். 

 அவன்முன் வந்து கூறிோன். 

❖ தாயே  -  அவன் தாதன தபசினான். 

                                 அவன்தாதன  தபசினான். 

❖ பகாண்டு - அவன் ஈட்டி தகாண்டுவந்தான். 

                                அவன்  ஈட்டிக்தகாண்டு  வந்தான். 

❖ விட்டான் - அவன் தசன்று விட்ைான். 

                                அவன்  தசன்றுவிட்ைான். 

3. காற்புள்ளி இடாேல் எழுதுவதோல் ஏற்படும் பபாருள் ேேக்கத்திற்குச் ொன்று தருக. 

❖ அவள், அக்காள் வீட்டிற்குச் தசன்ைாள். 

❖ அவள் அக்காள், வீட்டிற்குச் தசன்ைாள். 

4. சல சல, வந்து வந்து, கல கல, விம்மி விம்மி, இவற்றில் இரட்கைக் கிைவித் ததாைர்ககை எழுதி அவற்கை 

எழுதும் முகைகயக் கூறுக. 

❖ இவற்றில் இரட்கைக் கிைவித் ததாைர்கள் : சலசல ,  கலகல 

❖ இரட்கடக் கிளவித் பதாடர்ககளச் யெர்த்யத எழுத யவண்டும். 

5. திருவளர்ச்பெல்வன், திருவளர் தசல்வன் - இவற்றில் ெரிோே பதாடர் எது? அதற்காே இைக்கை விதி 

ோது? 

❖ ெரிோே பதாடர்: திருவைர் தசல்வன். 

❖ விகனத்ததாககயில் வல்லிேம் மிகாது. 

 

இயல்: 3. வாழ்வியல்: திருக்குைள் 

 

கற்பகவ கற்ைபின்... – (பாைநூல் பக்க எண்: 77, 78) 

 
1. படத்துக்குப் பபாருத்தோே திருக்குறகளக் கண்டுபிடிக்க. 

 
அ) அன்பும் அறனும் உகடத்தாயின் இல்வாழ்க்கக 

       பண்பும் பேனும் அது. 

ஆ) கவேத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுகறயும் 

       பதய்வத்துள் கவக்கப் படும். 

இ) சிேம்என்னும் யெர்ந்தாகரக் பகால்லி இேம்என்னும் 

      ஏேப் புகைேச் சுடும். 

விகட: இ) சினம்என்னும் தசர்ந்தாகரக் தகால்லி இனம்என்னும் 

          ஏமப் புகையச் சுடும். 

 

2. கடலின் பபரிேது 

அ) உற்ற காைத்தில் பெய்த உதவி        ஆ) பேன் ஆராோேல் ஒருவர் பெய்த உதவி 

இ) திகேேளவு பெய்த உதவி.                 

விகை : ஆ) பயன் ஆராேேல் ஒருவர் பெய்த உதவி 

3.  பின்வரும் நாைடிோர் பாடலின் பபாருளுக்குப் பபாருத்தோே திருக்குறகளக் கண்டறிக. 

நல்ைார் நேவர் இருப்ப நேம் இைாக் 

கல்ைார்க் பகான்றாகிே காரைம் - பதால்கை 

விகேப்பேன் அல்ைது யவல்பநடுங் கண்ைாய் 

நிகேப்ப வருவபதான் றில். 

அ) இருயவறு உைகத்து இேற்கக; திருயவறு 

       பதள்ளிேர் ஆதலும் யவறு 

ஆ) நல்ைகவ எல்ைாம் தீேவாம் தீேவும் 

        நல்ைவாம் பெல்வம் பெேற்கு 

இ) ஊழின் பபருவலி ோஉள ேற்றுஒன்று 

       சூழினும் தான்முந்து உறும்.         விகை : இ) ஊழின் பபருவலி ோஉள ேற்றுஒன்று 

             சூழினும் தான்முந்து உறும். 

4. கீழ்க்காணும் புதுக்கவிகதக்குப் பபாருந்தும் திருக்குறகளத் யதர்ந்பதடுக்க. 

உேர் அலுவைரின் வருகக 

அலுவைகயே அல்ைாடும் 
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அவருகடே சிேம் அகேவரும் அறிந்தயத 

யகாப்புககள விகரந்து முடிக்க 

ஒழுங்கு பெய்ே 

யநரத்தில் இருக்க யவண்டும் 

விகரகிறது ேேம் 

பரபரப்பும் ேேவழுத்தமுோய் 

வண்டிகே எடுக்கியறன் 

காகைக் கட்டிக் பகாள்கிறது குழந்கத 

'யபா அந்தப் பக்கம்' 

உதறிச் பெல்கியறன் குழந்கதகே.            விகை : தசல்இைத்துக் காப்பான் சினம்காப்பான் அல்இைத்துக் 

            காக்கின்என் காவாக்கால் என்? 

5. இைக்கைக்குறிப்புத் தருக 

    அன்பும் அறமும்    -    எண்ணும்கம நன்கைம்                  -    பண்புத்பதாகக 

    ேறத்தல்                   -    பதாழிற்பபேர் உைகு                        -    இைவாகுதபயர் 

6. பபாருள் கூறுக 

❖ பவகுளி  - யகாபம்               புகை    -   பதப்பம்  ஏேம்    -   பாதுகாப்பு           திரு     -    பெல்வம் 

7. கவேகமும் வாேகமும் ஆற்றைரிது - எதற்கு? 

     அ) பெய்ோேல் பெய்த உதவி                 ஆ) பேன்தூக்கார் பெய்த உதவி 

     இ) திகேத்துகை நன்றி                          ஈ) பெய்ந்நன்றி   விகட : அ) பெய்ோேல் பெய்த உதவி 

8. பககயும் உளயவா பிற? - பபாருள் கூறுக. 

❖ முகேைர்ச்சிகயயும் அகமலர்ச்சிகேயும் பகால்கின்ற சிேத்கதவிட நேக்கு யவறு பகக இல்கை. 

9 பெல்லிடத்து - புைர்ச்சி விதி கூறுக. 

    பெல்லிடத்து  =  தசல் + இைத்து 

     விதி : 1            =   தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும் 

                                     தசல்ல் + இைத்து 

     விதி : 2            =   உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இேல்யப 

                                    தசல்ல் + இைத்து = தசல்லிைத்து 

10 பபாருத்துக 

       அ) கவேத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் - 1) யெர்ந்தாகரக் பகால்லி 

       ஆ) பேன்தூக்கார் பெய்த உதவி  - 2) ஞாைத்தின் ோைப் பபரிது 

       இ) சினம்     - 3) பதய்வத்துள் கவக்கப் படும் 

       ஈ) காைத்திோல் பெய்த நன்றி  - 4) நன்கே கடலின் பபரிது 

அ) 4,  3, 2, 1.        ஆ) 3, 4,1, 2.          இ) 1, 2, 3, 4.          ஈ) 2, 3, 4, 1.                     விகை :  ஆ) 3, 4, 1, 2 

 
குறுவினா – விகை (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 

1. முேல்வாருள் எல்ைாம் தகை எே வள்ளுவர் ோகரச் சுட்டுகிறார்? 

❖ அறத்தின் இேல்யபாடு இல்வாழ்க்கக வாழ்பவர், முேல்வாருள் எல்ைாம் தகை எே வள்ளுவர் 

சுட்டுகிறார். 

2. ஞாலத்தின் பபரிேது எது? 

❖ உரிே காைத்தில் ஒருவர் பெய்த உதவி அளவில் சிறிேதாக இருந்தாலும், அது உைகத்கதவிட மிகப் 

பபரிேதாகும். 

3. ேறக்கக் கூடாதது, மைக்கக் கூடியது எவற்கை? 

❖ பிைர் நமக்கு தசய்த நன்றிகய மைக்கக்கூைாது. பிறர் பெய்த தீகேகே அப்தபாழுதத மைந்து விடுவது 

நல்லது. 

4. தசல்வம் இருப்பதற்கான வழியாக வள்ளுவம் உகரப்பன யாகவ? 

❖ தசல்வம் குகையாமல் இருப்பதற்கு வழி, பிைருகைய ககப்தபாருகை விரும்பாதிருத்தலாகும். 

5. சினத்கத ஏன் காக்க தவண்டும்? 

❖ ஒருவன் தன்கனத்தாதன காத்துக் தகாள்ை விரும்பினால், சினம் வராமல் காக்க தவண்டும்; 

காக்காவிட்ைால், சினம் நம்கமதய அழித்து விடும். 

 

சிறுவினா - விகட (4 மதிப்தபண்கள்) 

 
1. இல்வாழ்க்கக சிறப்புற அறபநறியோடு வாழ்தலின் முக்கிேத்துவத்கத வள்ளுவர் வழி நின்று விளக்குக. 

❖ அன்பும் அறமும் உகடேதாக இல்வாழ்க்கக விளங்குமாோல், அதுயவ வாழ்க்ககயின் பண்பும் 

பேனும் ஆகும். 

❖ அறத்தின் இேல்யபாடு இல்வாழ்க்கக வாழ்பவர், முயற்சிச் சிறப்புகடயோகரவிட யேம்பட்டவர் 

ஆவார். 

❖ உைகத்தில் வாழயவண்டிே அறபநறியில் நின்று வாழ்கின்றவர், வானுைகத்தில் உள்ள பதய்வத்துக்கு 

இகைோக ேதிக்கப்படுவார். 
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2. எவற்கறதயல்ைாம் விட நன்றி உேர்ந்தது? - குைள் வழி விளக்குக. 

❖ தான் ஓர் உதவியும் பெய்ோதிருந்தும் தேக்கு உதவி பெய்தவருக்கு ேண்ணுைககயும் 

விண்ணுைககயும் ககம்ோறாகக் பகாடுத்தாலும் ஈடாகாது. 

❖ உரிே காைத்தில் ஒருவர் பெய்த உதவி சிறிேதாயினும் அது உைககவிடப் பபரிேதாகும். 

❖ பயகன ஆராயாமல் ஒருவர் நேக்குச் பெய்த உதவியின் அன்புகைகமகய ஆராய்ந்தால், அதன் 

நன்கே கடகைவிடப் பபரிேதாகும். 
❖ ஒருவர் திகேேளவு உதவி பெய்த யபாதிலும் அதன் பேன் பதரிந்தவர்கள் பகேேளவாக எண்ணிப் 

யபாற்றுவர். 
3. சினத்தால் வரும் தகட்டிகனக் கூறுக. 

❖ தன் சினம் தசல்லுபடியாகும் தமலியவரிைத்தில் சினம் தகாள்ைாமல் காப்பவதர உண்கமயில் சினம் 

காப்பவர்; தசல்லுபடியாகாத வலியவரிைத்தில் காத்தால் என்ன? காக்காவிட்ைால் என்ன? 

❖ ஒருவனுக்கு எல்லாத் தீகமகளும் ஏற்படுவதற்குக் காரைம் சினம். அச்சினத்கதத் தவிர்த்தல் 

தவண்டும். 

❖ முகமலர்ச்சிகயயும் அகமலர்ச்சிகயயும் தகால்கின்ை சினத்கத விை நமக்கு தவறு பகக இல்கல. 

❖ ஒருவன் தன்கனத்தாதன காத்துக்தகாள்ை சின்னத்கதக் காக்க தவண்டும். 

 

தநடுவினா (6 மதிப்தபண்கள்) 

 
1. பெய்ந்நன்றிேறிதயை அறம் என்பகத வாயுகை வாழ்த்தின் துகை பகாண்டு நிறுவுக. 

❖ தான் ஓர் உதவியும் பெய்ோதிருந்தும் தேக்கு உதவி பெய்தவருக்கு ேண்ணுைககயும் 

விண்ணுைககயும் ககம்ோறாகக் பகாடுத்தாலும் ஈடாகாது. 

❖ உரிே காைத்தில் ஒருவர் பெய்த உதவி சிறிேதாயினும் அது உைககவிடப் பபரிேதாகும். 

❖ பயகன ஆராயாமல் ஒருவர் நேக்குச் பெய்த உதவியின் அன்புகைகமகய ஆராய்ந்தால், அதன் 

நன்கே கடகைவிடப் பபரிேதாகும். 

❖ ஒருவர் திகேயைவு உதவிகேச் பெய்திருந்தாலும் அதன் பயன் ததரிந்தவர்கள், அதகனதய 

பகனயைவாகக் தகாண்டு தபாற்றுவர். 

❖ ஒருவர் நேக்குச் பெய்த நன்கேகே ேறப்பது நல்லதன்று. அவர் பெய்த தீகேகே அப்பபாழுயத 

ேறந்து விடுவது நல்ைது. 

❖ எந்த அறத்கத அழித்தவர்க்கும் தப்பிப் பிகழக்க வாய்ப்பிருக்கும். ஒருவர் பெய்த உதவிகே 

ேறந்தவர்க்கு உய்யவ இல்கை. 

2. சினத்கதக் காத்தல் வாழ்கவ தமன்கமப்படுத்தும் - இக்கூற்கை முப்பால் வழி விரித்துகரக்க. 

❖ தன் சினம் தசல்லுபடியாகும் தமலியவரிைத்தில் சினம் தகாள்ைாமல் காப்பவதர உண்கமயில் சினம் 

காப்பவர்; தசல்லுபடியாகாத வலியவரிைத்தில் காத்தால் என்ன? காக்காவிட்ைால் என்ன? 

❖ ஒருவனுக்கு எல்லாத் தீகமகளும் ஏற்படுவதற்குக் காரைம் சினம். அச்சினத்கதத் தவிர்த்தல் 

தவண்டும். 

❖ முகமலர்ச்சிகயயும் அகமலர்ச்சிகயயும் தகால்கின்ை சினத்கதவிை நமக்கு தவறு பகக இல்கல. 

❖ ஒருவன் தன்கனத்தாதன காத்துக் தகாள்ை விரும்பினால், சினம் வராமல் காத்துக் தகாள்ை 

தவண்டும்; காக்காவிட்ைால், சினயே நம்கம அழித்துவிடும். 

❖ சினம், தன்கனச் தசர்ந்தவகரயும் அழிக்கும் தநருப்பு. அது ஒருவரது சுற்ைம் என்னும் பாதுகாப்புத் 

ததப்பத்கதயும் சுட்ைழிக்கும். 

 

இயல்: 4 

 

4. உகரநகை - பண்கைய காலத்துப் பள்ளிக்கூைங்கள் 

 

பலவுள் ததரிக 
1. 'குழிமாற்று', எந்தத் துகைதயாடு ததாைர்புகைய தசால்? 

     அ) இைக்கிேம்        ஆ) கணிதம்           இ) புவியிேல்         ஈ) யவளாண்கே     விகட : ஆ) கணிதம் 

2. கைக்காேர் என்பவர் .................. 

     அ) உகரயாசிரியர்                                      ஆ) நூைாசிரிேர் 

     இ) போழிபபேர்ப்பாளர்                          ஈ) உபாத்திோேர்           விகை : ஈ) உபாத்திோேர் 

3. ................. என்பது நூலின் பபேர் 

 அ) கைக்கு    ஆ) குழிமாற்று    இ) ேன்றம்     ஈ) அம்பைம்      விகை: அ) கைக்கு 

4. கஜே ேடங்களுக்கும் பாடொகைகளுக்கும் பபாதுவாே பபேர் 

  அ) ேன்றம்     ஆ) அம்பைம்      இ) பள்ளி     ஈ) திண்கை           விகை : இ) பள்ளி   

5. சுவடிதயாடு தபாருந்தாத ஒன்கைத் ததர்வு தசய்க. 

    அ) வசம்பு          ஆ) மைத்தக்காளியிகலச்சாறு        இ) கடுக்காய்     ஈ) மாவிகலக்கரி 

விகை : இ) கடுக்காய் 
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6. "மஞ்சள் குளிப்பாட்டி கமயிட்டு முப்பாலும் 

      மிஞ்சப் புகட்ை மிகவைர்ந்தாய்" - இவ்வடிகள் இைம் தபற்றுள்ை நூல். 

    அ) தமிழ்விடு தூது          ஆ) ததால்காப்பியம்        இ) நன்னூல்        ஈ) கம்பராமாயைம் 

விகை : அ) தமிழ்விடு தூது 

7. 'தமிழ்த் தாத்தா' என அகழக்கப்பட்ைவர் 

    அ) திரு.வி.கல்யாை சுந்தரனார்                     ஆ)  உ.தவ.சாமிநாதர்   

    இ) மா.தபா.சிவஞானம்                                    ஈ) மகைமகல அடிகள்        விகை : ஆ) உ.தவ.சாமிநாதர் 

8. பண்கைய காலத்தில் வித்தியாப்பியாசம் ததாைங்கும் வயது 

    அ) நான்கு             ஆ) ஐந்து                 இ) ஆறு                    ஈ) ஏழு                         விகை : ஆ) ஐந்து 

9. பள்ளிக்கு முதலில் வருபவகர ............. என்று அகழப்பர். 

    அ) முதலாள்           ஆ) சட்ைாம்பிள்கை          இ) கைக்காயர்        ஈ) தவத்தான்   விகை : ஈ) தவத்தான் 

10. ஓதற்பிரிவுக்கான காலம் 

      அ) ஒரு வருைம்          ஆ)இரண்டு வருைம்         இ) மூன்று வருைம்        ஈ) நான்கு வருைம் 

விகை : இ) மூன்று வருைம் 

 

 குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. அக்காலத்துக் கல்விமுகையில் மனனப் பயிற்சிக்கு உதவிய நூல்கள் யாகவ? 

❖ நிகண்டுகள், நன்னூல், காரிகக, தண்டிேைங்காரம், நீதிநூல்கள் முதலியன அக்காைத்துக் 

கல்விமுகறயில் மனனப் பயிற்சிக்கு உதவிய நூல்களாகும். 

2. உ.தவ.சா. பபற்ற பட்டங்கள் ோகவ? 

❖ உ.யவ.ொ. அவர்கள், 'ேகாேயகாபாத்திோே', 'திராவிட வித்தியா பூஷைம்', 'தாக்ஷிைாத்திே 

கைாநிதி' உள்ளிட்ட பட்டங்ககளப் பபற்றுள்ளார். 

3. குருகுைம் என்றால் என்ே? 

❖ பண்கடய காைத்தில் உபாத்திோேருகடே வீயட பள்ளிக்கூடமாக இருந்தது. அகதயே குருகுைம் 

என்பார்கள். 

4. திண்கைப் பள்ளிக்கூடம் என்றால் என்ே? 

❖ ஊர்யதாறும் பபாதுவாே இடத்தில் ஒரு தபரிய ேரத்திேடியில் அகேக்கப்பட்ட யேகடதய 

திண்கைப் பள்ளிக்கூடோகும். இதகேயே ேன்றபேன்று, அம்பைதமன்றும் கூறுவர். 

5. பண்கைய காலத்தில் பள்ளிக்கூடம், ஆசிரிேர், நூல் ஆகிேவற்கற எவ்வாறு வழங்கிேர்? 

❖ பண்கைய காைத்தில், ஆசிரிேர் வீயட பள்ளிக்கூடமாய் இருந்தது. அகதக் 'குருகுைம்' எே வழங்கிேர். 

❖ ஆசிரிேகரக் 'கைக்காேர்' என்றும் நூகைக் 'கைக்கு' என்றும் வழங்கிேர். 

6. 'வித்தியாரம்பம்' என்ைால் என்ன? 

❖ ஐந்தாம் வயதில் குழந்கதகளுக்குக் கல்வி கற்பிக்கத் ததாைங்குததல,  'வித்ோரம்பம்' எேப்படும். 

7. 'கமயாைல் விழா' என்ைால் என்ன? 

❖ சுவடிகளிலுள்ை எழுத்துக்கள் ததளிவாகத் ததரிவதற்காகச் சுவடிகளில் வசம்பு, மஞ்சள், 

மைத்தக்காளியிகலச்சாறு அல்லது ஊமத்கதயிகலச்சாறு, மாவிகலக்கரி, தர்ப்கபக்கரி 

முதலியவற்கைக் கூட்டிச் பெய்த கேகே அதில் தடவுவார்கள். அந்த கம எழுத்துக்ககள 

விளக்கோகக் காட்டுவயதாடு கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சிகேத் தரும். இங்ஙனம் கே தடவிச் சுவடிககள 

வாசிக்கத் பதாடங்குவயத 'கமயாைல் விழா' எேப்படும். 

8. 'முகை கவப்பு' என்றால் என்ே? 

❖ ஆசிரிேர் ஒன்கறச் பொல்ை அகத ோைாக்கர்கள் பைரும் யெர்ந்து பொல்வகத 'முகற கவப்பு' 

என்று கூறுவர். ஆசிரிேருக்குப் பதிைாகச் சிை ெேேங்களில் ெட்டாம்பிள்கள முகற கவப்பதுண்டு. 

9. வரி எழுத்தின் உறுப்புகள் ோகவ? 

❖ புள்ளி, கால், பகாம்பு, விைங்கு முதலிேகவ வரி எழுத்தின் உறுப்புகைாகும். 

10. பண்கைய காலத்தில் பிள்கைகள் எவ்வாறு எழுதிப் பழகினர்? 

❖ பிள்களகள் முதலில் ேைலில் எழுதுவார்கள். பின்னர் ஆசிரியர் தகரயில் எழுத அதன்யேல் 

பிள்களகள் விளம்புவார்கள். பிைகு தாதம எழுதிப் பழகுவார்கள். 

11. 'நாராசம்' என்ைால் என்ன? 

❖ இரட்கடத் துகளயுள்ள ஏடுகளில் ஒரு துகளயில் பெப்புக்கம்பி அல்ைது மூங்கில் குச்சிகேச் 

பெருகிக் கட்டுவார்கள். அதற்கு 'நாராெம்' என்று பபேர். 

12. 'கிளிமூக்கு' என்ைால் என்ன?  

❖ சுவடிகயக் தகாக்கும் கயிற்றின் ஒரு தகலப்பில் தகையாக, பகனதயாகலகய ஈர்க்தகாடு 

கிளிமூக்குப் தபாலக் கத்தரித்து அகமப்பார்கள். அதற்குக் 'கிளிமூக்கு' என்று தபயர்.  

13. எழுத்தாணிகளின் வககககைக் கூறுக. 

❖ மைக்தகழுத்தாணி, வாதரழுத்தாணி, குண்தைழுத்தாணி என்பன எழுத்தாணிகளின் வகககள். 

14. 'தூக்கு' என்ைால் என்ன? 

❖ சுவடிககை கவப்பதற்கும் எடுத்துச் தசல்வதற்கும் உபதயாகப்படும் கருவிக்குத் 'தூக்கு' என்று 

தபயர். அதகன 'அகச' என்றும் தசால்வதுண்டு. 

15. 'தவத்தான்' என்று ோகர அகழப்பர்? 
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❖ பண்கைய காலத்தில்  பள்ளிக்கூடத்திற்குக் காகையில் ஐந்து ேணிக்யக வந்துவிட யவண்டும். 

அவ்வாறு முதலில் வருபவகன  'தவத்தான்' என்று பொல்வார்கள். ேற்றவர்ககளவிட 

தனிப்பபருகே உகடேவன் என்பது அதன் பபாருள். 

 

சிறுவினா - விகட ( 4 மதிப்தபண்கள்)  
 

1. ேைலில் எழுதிேது முதல் தற்காைம் வகர எழுதும் முகறயில் ஏற்பட்டுள்ள ோற்றங்ககளத் 

பதாகுத்துகரக்க. 

❖ திண்கைப் பள்ளிக்கூைத்தில் ஆற்றுமைகலப் பரப்பி அதன்மீது எழுதக் கற்றுக் தகாடுப்பர். 

❖ பின்னர் ஆசிரியர் முதலில் தகரயில் எழுத, அதன்யேல் ோைவர்கள் எழுதுவார்கள். பிறகு தாயே 

எழுதிப் பழகுவார்கள். 

❖ ஓகையில் எழுத்தாணி பகாண்டு எழுதிேர். 

❖ அதன்பிறகு பைககயும் பைப்பமும் வந்தே. அதகனத் ததாடர்ந்து காகிதத்தில் எழுதப் பபன்சிலும் 

கமயூற்றுப் யபோவும் பந்துமுகேப் யபோவும் பயன்பாட்டுக்கு வந்தே. 

2. நீங்கள் ஆசிரிேராோல் ோைாக்ககர அன்பிோல் எவ்வககயில் தநறிப்படுத்துவீர்கள்? 

❖ பாைக்கருத்துகள் எளிகமயாகப் புரியும்வண்ைம் எடுத்துக் கூறுயவன். 

❖ ோைவர்களிடம் பரிவுடனும் கனிவுடனும் நடந்து பகாள்யவன். 

❖ மாைவர்களிைம் யவறுபாடின்றி நடுநிகையுடன் பெேல்படுயவன். 

❖ ோைவர்களிடம் உள்ள தனித்திறகேககைக் கண்ைறிந்து ஊக்கப்படுத்துயவன். 

❖ பபாறுப்புககள அகேவர்க்கும் பகிர்ந்தளிப்யபன். 

❖ மாைவர்களுக்கு அறிவுகரயும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கி நல்வழியில் ஆற்றுப்படுத்துயவன். 

 

தநடுவினா ( 6 மதிப்தபண்கள் ) 

 
1. பண்கைக்காலக் கல்வி முகையில் ஆசிரியர் மாைவர்களுக்கிகைதய நிகழ்ந்த கற்ைல், கற்பித்தல் முகைகள் 

ததாகுத்து எழுதுக. 

❖ பண்கைக் காலத்தில் ஆசிரியருகைய வீதை பள்ளிக்கூைமாக இருந்தது. 

❖ ஊர்ததாறும் தபாதுவான இைத்தில் உள்ை மரத்தடிதய பள்ளியானது. 

❖ தபற்தைார்கள் குழந்கதககை ஐந்து வயதில் ஆசிரியரிைம் ஒப்பகைக்கும் நாள் விதசஷ நாைாக 

தகாண்ைாைப்படும். 

❖ ஆசிரியர் தசால்ல மாைவர்கள் பலரும் தசர்ந்து தசால்வதற்கு ’முகை கவப்பது’ என்று தபயராகும். 

❖ சுவடிகளில் உள்ை எழுத்துகள் ததளிவாகத் ததரிய வசம்பு, மஞ்சள், மைத்தக்காளி இகலச்சாறு, 

ஊமத்கத இகலச்சாறு மாவிகலக்கரி, தர்ப்கபக்கரி ஆகியவற்கைத் தைவுவார்கள். 

❖ பிள்கைகள் முதலில் மைலில் எழுதினார்கள். 

❖ நிகண்டு, நன்னூல், காரிகக, நீதிநூல்கள் எல்லாம் மனனமாக இருக்கும். 

❖ வாதம் புரிதல் பள்ளிகூைங்களில் இருந்தது. 

❖ அயல்நாடு தசன்றும் கற்ைார்கள். 

❖ தகாடிய தண்ைகனகள் இன்றி அன்பினால் தநறிப்படுத்தினர். 

 

இயல்: 4. 

கவிகதப்தபகழ: இதில் தவற்றி தபை 

 

பலவுள் ததரிக 
1. சுரதா நைத்திய கவிகத இதழ் 

    அ) இலக்கியம்            ஆ) காவியம்           இ) ஊர்வைம்          ஈ) விண்மீன்   விகை :  ஆ) காவியம் 

2. "விண்தவறு விண்பவளியில் இேங்கு கின்ற 

    பவண்ேதியும் பெங்கதிரும் முகிலும் தவறு" - இத்பதாடர் தரும் முழுகேோே பபாருள்: 

    அ) விண்ணும் பவண்ேதியும் யவறு யவறு 

   ஆ) விண்தவளியும் தசங்கதிரும் யவறு யவறு 

    இ) தவண்மதியும் முகிலும் தவறு தவறு 

     ஈ) விண், விண்பவளியில் உள்ள பவண்ேதி, பெங்கதிர், முகில் அகேத்தும் யவறு யவறு 

விகை :   ஈ) விண், விண்பவளியில் உள்ள பவண்ேதி, பெங்கதிர், முகில் அகேத்தும் யவறு யவறு 

3. எதுகக, யோகே, இகேபு, முரண், ெந்தம் முதலிே ோப்பிைக்கை பநறிகளுக்கு உட்பட்டு அகேவது 

 அ) கவிகத             ஆ) கட்டுகர                    உகரநகை               ஈ) இைக்கைம்   விகை :  அ) கவிகத 

4. சுரதா எழுதிே நூல் 

    அ) யதன்ேகழ                    ஆ) துகறமுகம்    இ) ேங்ககேர்க்கரசி             ஈ) இகவ அகேத்தும் 

விகை :    ஈ) இகவ அகேத்தும் 
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5. சுரதாவின் இேற்பபேர் ………..              விகட: இராெயகாபாைன் 

 
குறுவினா – விகை (2ேதிப்பபண்கள்) 

 

1. வசனம் கவிகத யவறுபாடு தருக. 

❖ எதுகக தமாகன இல்லாமல் அடி அைகவ அறிந்திைாமல் வார்க்கின்ை வடிவந்தான் வசனம். 

❖ எதுகக யோகே தபாருந்த ோப்பில் வந்தைங்குங்கும் வார்த்கதகயள கவிகதோகும். 
 

தநடுவினா – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 
 
1. கவிகத எழுத அறிய தவண்டுவனவாகச் சுரதா கூறுவனவற்கை விவரிக்க. 

❖ எதுகக, தமாகன, இகயபு, முரண், சந்தம் முதலிய யாப்பிலக்கை தநறிகளுக்கு உட்பட்டு தசாற்கள் 

அகமவது கவிகதயாகும். 
❖ எழுத்துகள் ததாைர்ந்து இருந்தால் அகசகள் வரும். அகசகள் தசர்ந்து சீர் வரும். இரண்டு சீரின் 

இகைதவளியில் தகைகள் வரும். தகைகள் ததாைர்ந்து நைந்து அடிகள் அகமயும். அடியின் கீதழ 
அடியிருந்தால் ததாகைகள் வரும் 

❖ ததாகை நயங்கள் நன்கு அகமந்திருந்தால் கவிகத வரும். இவற்கைத் ததரிந்து தகாண்டு கவிகத 
எழுதத் ததாைங்க தவண்டும். 

❖ கவிகதயின் சீர்களில் ததமாவும் புளிமாவும் நன்கு அகேே யவண்டும். 
❖ பாைலின் இறுதிச்சீர் நாள், மலர், காசு, பிைப்பு என்னும் வாய்பாடுகளில் ஒன்கைக் தகாண்டு முடியும். 
❖ தசடியில் பூத்த பூமீது வண்டுவந்து அமர்வது தபால நல்ல புலவர்களின் பாைல்களில் புகழ் தங்கும். 
❖ எளிய மக்களுக்கும் விைங்குகின்ை வககயில் தமிழ்க் கவிகதககைத் தரதவண்டும். 
❖ நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து எழுத்துககை அறிந்து நம் முன்தனார்கள் தபால் கற்றுவந்தால் அைம், 

தபாருள்கள் உள்ைத்தில் ததான்றும், அறிவினிதல புகழ் விகையும். 
❖ இவற்கைதயல்லாம் அறிந்து தகாண்டு கவிகத எழுதுதவார்க்குப் புகழும் சிைப்பும் ஒருங்தக 

அகமயும். 
 

இேல்: 4. இனிக்கும் இைக்கைம்: பா இேற்றப் பழகைாம் 

 

பைவுள் பதரிக 

1. பவண்பாவிற்குரிே ஓகெ 

அ) பெப்பயைாகெ  ஆ) துள்ளயைாகெ  இ) தூங்கயைாகெ  ஈ) அகவயைாகெ 

விகட: அ) பெப்பயைாகெ 

2. ’வன்பா’ எே அகழக்கப்படுவது 

அ) ஆசிரிேப்பா  ஆ) வஞ்சிப்பா   இ) கலிப்பா  ஈ) பவண்பா    விகட: ஈ) பவண்பா 

3. பவண்பா எத்தகே வககப்படும் 

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

 

இைக்கைத் யதர்ச்சிபகாள் – (பாடநூல் பக்க எண் – 100) 

 
1. பவண்பாவிற்கு ஏற்ப அடுத்த சீர் என்ேவாக அகேக்கைாம்? பபாருத்தோே சீரிகேக் பகாண்டு யகாடிட்ட 

இடங்ககள நிரப்புங்கள். 

அ) அன்யப ........... (ஆர்வோய் / தகளிோய்).               விகட : தகளிோய் 

ஆ) வான்ேகழ ...........  (தூறலில் / பபாழிந்திடின்).              விகட : தூறலில் 

இ) கண்ணிரண்டும் ............. (இைாதார் / இல்ைார்).              விகட : இல்ைார் 

ஈ) பவண்ணிைவு ................. (காய்கிறது / ஒளிர்கிறது).            விகட: காய்கிறது 

உ) பவய்யோன் ................. (காய்ந்திட / ஒளிர்ந்திட).           விகட : ஒளிர்ந்திட 

2. மூன்றாவது சீர் அகேத்து எழுதுக. 

அ) கல்வி ககரயிை ________________                   விகட: கற்பவர் 

ஆ) கல்ைாயர ஆயினும் _____________              விகட: நனிநல்ைர் 

இ நல்ைகவ பெய்யின் ______________           விகட : நையேோம் 

ஈ) அவேதிப்பும் ஆன்ற _______________                   விகட: புகழும் 

உ) உண்ைாது யநாற்பார் ____________                  விகட: பபரிேர் 

3. பபாருத்துக. 

அ) ோச்சீர்  - 1) கருவிளம், கூவிளம் 
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ஆ) காய்ச்சீர்  - 2) நாள், ேைர் 

இ) விளச்சீர்  - 3) யதோங்காய், புளிோங்காய் 

ஈ) ஓரகெச்சீர்  - 4) யதோ, புளிோ 

அ) 1, 2, 4, 3  ஆ) 4, 3, 1, 2  இ)2, 3, 1, 4  ஈ) 3, 4, 2, 1     விகட: ஆ) 4, 3, 1, 2 

 

குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 

1. பவண்பாவிற்குரிே தகளகள் ோகவ? 

❖ இேற்சீர் பவண்டகள, பவண்சீர் பவண்டகள. 

2. பவண்பா எத்தகே வககப்படும்? அகவ ோகவ? 

❖ பவண்பா ஏழு வககப்படும். அகவ, 

❖ குறள் பவண்பா, யநரிகெ பவண்பா, இன்னிகெ பவண்பா, யநரிகெச் சிந்திேல் பவண்பா, 

இன்னிகெச் சிந்திேல் பவண்பா, பஃபறாகட பவண்பா, கலிபவண்பா என்பேவாகும். 

3. ஈரகெச் சீர்கள் எத்தகே? அகவ ோகவ? 

❖ ஈரகெச் சீர்கள் இரண்டு. அகவ, ோச்சீர், விளச்சீர். 

4. ஒரு விகற்பம், பை விகற்பம் என்றால் என்ே? 

❖ ஒரு விகற்பம்: பவண்பாவில் நான்கு அடிகளும் ஒயர எதுகக பபற்று வரும். 

❖ பை விகற்பம்: பவண்பாவில் முதல் இரு அடிகளும், ஈற்றிரு அடிகளும் யவறு யவறு எதுகககேப் 

பபற்று வரும். 

 

சிறுவினா - விகை (4 மதிதபண்கள்) 

 
1. பவண்பாவிற்காே பபாது இைக்கைம் ோது? 

❖ இேற்சீர் பவண்டகள பவண்சீர் பவண்டகள பிறழாது பா அகேே யவண்டும். 

❖ ஈற்றடி முச்சீராகவும் ஏகேேகவ நாற்சீராகவும் இருக்கும். 

❖ ஈரகெச்சீரில் ோச்சீரும் விளச்சீரும் மூவகெச்சீரில் காய்ச்சீரும் வரும். 

❖ ஈற்றுச்சீர் நாள், ேைர், காசு, பிறப்பு ஆகிே வாய்பாடுகளுள் ஒன்கறக் பகாண்டு முடியும். 

 
இயல் : 5. 

5. கவிகதப்யபகழ: பதய்வேணிோகை 

 

பலவுள் ததரிக 
1. 'ததய்வமணிமாகல' என்னும் பாமாகல இைம்தபற்றுள்ை நூல் 

    அ) திருவருட்பா         ஆ) திருேந்திரம்        இ) யதவாரம்       ஈ) திருவாெகம்          விகை : அ) திருவருட்பா 

2. ெேரெ ென்ோர்க்க பநறிககள வகுத்தவர் 

    அ) திருஞாேெம்பந்தர்                       ஆ) திருநாவுக்கரெர்      இ) சுந்தரர்              ஈ) இராேலிங்க அடிகளார் 

விகை : ஈ) இராேலிங்க அடிகளார் 

3. 'வாடிே பயிகரக் கண்டயபாபதல்ைாம் வாடியேன்' என்றவர் 

     அ) திருஞாேெம்பந்தர்                  ஆ) இராேலிங்க அடிகளார்       இ) அம்மூவனார்             ஈ) பாரதியார் 

விகை :  ஆ) இராேலிங்க அடிகளார் 

4.  இராேலிங்க அடிகளார் இேற்றிே நூல்கள் 

      அ) திருவருட்பா                                        ஆ) ேனுமுகற கண்ட வாெகம் 

      இ) ஜீவகாருண்ே ஒழுக்கம்                    ஈ) இகவ அகேத்தும்              விகை :  ஈ) இகவ அகேத்தும் 

5. 'உள்தைான்று கவத்துப் புறம்தபான்று யபசுவார்' - இத்பதாடர் உைர்த்தும் பண்பு 

    அ) யநர்ேகறப் பண்பு                  ஆ) எதிர்ேகறப் பண்பு     இ) முரண் பண்பு        ஈ) இகவ அகேத்தும் 

விகை :  இ) முரண் பண்பு 

6. இராேலிங்க அடிகளாகர .............. என்றும் வழங்குவர். 

    அ) பதய்வப்புைவர்       ஆ) வள்ளைார்       இ) ேதுரகவி      ஈ) பாயவந்தர்              விகை : ஆ) வள்ளைார் 
 

குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) 'தருேமிகு பென்கேயில் கந்த யகாட்டத்துள் வளர் தையோங்கு கந்தயவயள' - பதாடருக்குப் பதவுகர 

எழுதுக. 
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❖ தருேமிகு பென்கேயில் - தருேங்கள் மிகுந்திருக்கின்ற பென்கேயில்; கந்தயகாட்டத்துள் - கந்த 

யகாட்டபேனும் பதியுள்; வளர்தையோங்கு கந்தயவயள - உன்கனப் தபற்ைதால் வைர்ந்ததாங்கி 

இருக்கச் தசய்திருக்கும் முருகக் கடவுயள. 
 

சிறுவிோ – விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) இராேலிங்க அடிகள் கந்தயவளிடம் எத்தககயோர் உறவு யவண்டுபேேக் யகட்கிறார்? 

❖ ஒருநிகைப்பட்ட ேேத்துடன் கந்தயவளின் ேைர்யபான்ற திருவடிககள நிகனக்கின்ை உத்தமர் தம் 

உைவு தவண்டும் என்றும், 

❖ உள்தைான்று கவத்துப் புைம்தபான்று தபசுவார் உைவு என்கனப் பற்ைாது பாதுகாக்க தவண்டும் 

என்றும் இராமலிங்க அடிகைார் கந்ததவளிைம் தகட்கிைார். 

 
5. கவிகதப்யபகழ: யதவாரம் 

 

பைவுள் பதரிக 
1. பன்னிரு திருமுகைககைத் பதாகுத்தவர் 

    அ) திருஞாேெம்பந்தர்               ஆ) திருநாவுக்கரெர்  இ) சுந்தரர்           ஈ) நம்பிோண்டார் நம்பி        

விகை :  ஈ) நம்பிோண்டார் நம்பி 

2.  முதல் மூன்று திருமுகைககைப் பாடியவர் 

     அ) திருஞாேெம்பந்தர்         ஆ) நாவுக்கரெர்     இ) சுந்தரர்            ஈ) நம்பியாண்ைார் நம்பி 

விகை :அ) திருஞாேெம்பந்தர் 

3. திருஞானசம்பந்தர் பாடிய பாைல்கள் 

     அ) திருவருட்பா  ஆ) திருேந்திரம்     இ) திருவாெகம் ஈ) யதவாரம்          விகை :ஈ) யதவாரம் 

4. பபாருத்துக. 

அ) ேலிவிழா             -   1) ஆரவார விழா 

ஆ) கலிவிழா             -   2) திகசததாறும் பூகசயிடும் உத்திரவிழா 

இ) பலிவிழா             -   3) விழாக்கள் நிகறந்த 

ஈ) ஒலிவிழா              -   4) எழுச்சி தரும் விழா 

      அ) 4, 3, 2, 1           ஆ) 3, 4, 2, 1           இ) 2, 1, 4, 3           ஈ) 1, 2, 3, 4                விகை :  ஆ) 3, 4, 2, 1 

 
குறுவினா - விகை (2 மதிப்தபண்கள்) 

 

1. கலிவிழா, ஒலிவிழா - விைக்கம் தருக. 

❖ திருமயிலாப்பூரில் நகைதபற்ை எழுச்சி தரும் விழாகவக் 'கலிவிழா' எேவும், ஆரவாரம் நிகறந்த 

விழாகவ ஒலிவிழா எேவும் திருஞாேெம்பந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

2.  ேயிகைப் பதிகத்தில் காைப்பபறும் விழாக்கள் யாகவ? 

❖ ேயிகைப் பதிகத்தில் காைப்பபறும் விழாக்கள், 

❖ 1) ஐப்பசி - ஓை விழா 2) கார்த்திகக - விளக்கு திருவிழா 3) ோர்கழி - திருவாதிகர விழா  

4) கத - கதப்பூெ விழா        5) ோசி - கடைாட்டு விழா              6) பங்குனி - பங்குனி உத்திர விழா 

3. ேயிைாப்பூரின் சிறப்புகளில் ஏததனும் இரண்டிகனக் எழுதுக. 

❖ 1) ேடைார்ந்த பதங்கின் ேயிகை           2) இருளகற்றும் யொதித் பதான்ேயிகை 

 

சிறுவினா - விகை (4 மதிப்தபண்கள்) 
 

1. பங்குனி உத்திரத் திருவிழா நகைதபற்ை முகைகயத் திருஞானசம்பந்தர் எவ்வாறு பதிவு தசய்கிைார்? 

❖ இளம்பபண்கள் ஆரவாரத்யதாடு பகாண்டாடும் திருவிழாக்கள் நிகறந்த வீதிககளயுகடே பபரிே 

ஊர் திருேயிகை ஆகும். இங்கு எழுச்சியோடு விழாக்கள் நகடபபறும். ேயிகை கபாலீச்ெரம் 

யகாவிலில் வீற்றிருக்கும் இகறவனுக்குப் பூகெயிடப்படும் விழா பங்குனி உத்திரத் திருவிழா ஆகும். 

❖ இந்த விழா ஆரவாரம் மிகுந்த விழா என்றும், திகெயதாறும் பூகெயிடும் விழா என்றும், 

பல்லிேங்களும் இன்ே பிற கருவிகளும் யெர்ந்து இகெத்துப் பபரும் ஒலிபேழுப்பும் விழா என்றும் 

திருஞாேெம்பந்தர் பங்குனி உத்திரத் திருவிழா நகடபபற்ற முகறகேப் பதிவு பெய்கிறார். 

 

பநடுவிோ – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 
 

1) பென்கேயில் உள்ள ேயிைாப்பூர், கந்தயகாட்டம் பகுதிகள் பெய்யுளில் எவ்விதம் 

காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றே? 

ேயிைாப்பூர் 
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❖ இளம் பபண்கள் ஆராவாரத்யதாடு பகாண்டாடும் திருவிழாக்கள் நிகறந்த வீதிககளயுகடே பபரிே 

ஊர், திருேயிகை. அங்கு எழுச்சி மிக்க விழாக்கள் நிகழும். ேயிகை கபாலீச்ெரம் என்னும் யகாவிலில் 

வீற்றிருக்கும் இகறவனுக்குப் பூகெயிடும் பங்குனி உத்திர ஆராவார விழாவிகேக் காைாேல் 

பெல்வது முகற ஆகுோ பூக்ககளப் யபான்ற பாகவேயர? என்று விோ எழுப்புவதன் மூைம் 

ேயிைாப்பூரின் சிறப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றே. 

கந்தயகாட்டம் 

❖ அறம் பெய்தவார் நிகறந்திருக்கும் பென்கேயின் ஒரு பகுதியே கந்தயகாட்டம் ஆகும். 

அறச்பெேல்கள் ோவும் நிகழ்வதால் அந்தப் பகுதி சிறப்பாே பகுதிோய்ச் சித்திரிக்கப்படுகிறது. 

எேயவ, கந்தயகாட்டம் எடுத்துக்காட்டாய்க் பகாள்ளப்பட்ட யவண்டிே பகுதிோகவும் 

காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

5. விரிவாேம்: தகைக்குளம் 

 

பைவுள் பதரிக 
1. தகலக்குைம் - என்னும் சிறுககதயின் ஆசிரியர் 

    அ) பூேணி        ஆ) யதாப்பில் முகேது மீரான்      இ) சாந்தா தத்          ஈ) உத்தம தசாழன் 

விகை :  ஆ) யதாப்பில் முகேது மீரான் 

2. யதாப்பில் முகேது மீரான் நூல்களுள் ொகித்திே அகாதமி விருது பபற்ற நூல் 

    அ) துகறமுகம்                          ஈ) ஒரு குட்டித் தீவின் வகரபடம் 

    இ) ொய்வு நாற்காலி              ஆ) கூேன் யதாப்பு                         விகை : இ) ொய்வு நாற்காலி 

3. ததாப்பில் முகமது மீரான் எழுதிய நூல் 

    அ) சாய்வு நாற்காலி      ஆ) துகறமுகம்      இ) கூேன் யதாப்பு    ஈ) இகவ அகேத்தும் 

விகை :   ஈ) இகவ அகேத்தும் 

4. தபாருத்துக. 

   அ) புதுகமப்பித்தன்       -   1)  யகாகவத் தமிழ்  

   ஆ) ெண்முகசுந்தரம்        -   2) பநல்கைத் தமிழ்  

   இ) யதாப்பில் முகேது மீரான்    -   3) தசன்கனத் தமிழ்  

    ஈ) தஜயகாந்தன்                          -   4) குமரித் தமிழ் 

   அ) 2, 1, 4, 3            ஆ) 4,  3, 2, 1           இ) 4, 2, 1, 3          2, 3, 4, 1                      விகை : அ) 2, 1, 4, 3 

 

தநடுவினா - விகை – (6 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1) "கிராேங்கள் தங்கள் முகவரிகே இழந்து வருகின்றே” - இது குறித்து உங்கள் கருத்கத விவரிக்க. 

❖ கிராேங்கள்தான் நாட்டின் முதுபகலும்பு என்றார் காந்திேடிகள். 

❖ கிராேங்களின் ேண்வாெகே ேறந்துவிட்டது. 

❖ ஆகைக் கழிவுகளும், அழுக்கு நீர் நிகைகளும், வாகேப்புகக மூட்டமும் கிராேங்களின் 

குரல்வகளகே பநறிக்கிறது. விகளநிைங்கள் அகேத்தும் விகை நிைங்களாக ோறிவிட்டே. 

❖ குளம், குட்கட, ஏரி, ஓகட அகேத்தும் கட்டடங்கைாகிவிட்டே. 

❖ பன்ோட்டு நிறுவேங்கள் விவொே நிைங்ககளயே குறிகவத்து விோபாரம் பெய்கின்றே. 

❖ ேரங்கள் பவட்டி வீழ்த்தப்பட்டதால் ேகழயில்கை. இேற்கக ேகறந்து பெேற்கக நிகறந்து விட்டது. 

❖ விவொேம் பபாய்த்துப் யபாேதால் ேக்கள் நகரங்கள் யநாக்கி நகர்கின்றேர். 

❖ ேக்கள் பதாககப் பபருக்கம், நாகரிக வளர்ச்சி, நகரேேோதல், புைம்பபேர்வு இகளே 

தகைமுகறயிேரின் ேேப்பான்கே ஆகிேவற்றால் கிராேங்கள் தங்கள் முகவரிகே இழந்து 

வருகின்றே. 

 

இயல் : 6. 

6. கவிகதப்யபகழ: சிைப்பதிகாரம் 

 

பைவுள் பதரிக 
1. ஏழ் ஆண்டு இயற்றி ஓர் ஈராறு ஆண்டில் 

   சூழ்கழல் மன்னர்க்குக் காட்ைல் …........ பதாடர்களில் பவளிப்படும் பெய்திகள் 

1. மாதவி ஏழு ஆண்டுகள் வகர நாட்டிேம் பயின்றாள். 

2. ஈராறு வேதில் அரங்யகற்றம் பெய்ே விரும்பிோள். 

அ) 1 சரி, 2 தவறு ஆ) 1 தவறு, 2 ெரி  இ) 1 தவறு, 2 தவறு ஈ) 1 ெரி, 2 ெரி      விகை : ஈ) 1 ெரி, 2 ெரி 

2. மாதவி தபற்ை பட்ைம் 

    அ) நாட்டியப் தபதராளி ஆ) நர்த்தகி இ) தகலக்தகால் ஈ) நாட்டிேேயூரி 

விகை : இ) தகலக்தகால் 

3.  தமிழரின் ககல, நாகரிகம், பண்பாடு முதலியவற்கை உள்ைைக்கிய கருவூலமாகத் திகழ்வது 

     அ) புைநானூறு         ஆ) அகநானூறு            இ) கலித்ததாகக          ஈ) சிலப்பதிகாரம் 
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விகை : ஈ) சிலப்பதிகாரம் 

4. சிலப்பதிகாரத்திற்கு வழங்கும் தவறு தபயர் 

    அ) உகரயிகடயிட்ட பாட்டுகடச் பெய்யுள்        ஆ) குடிேக்கள் காப்பிேம் 

    இ) மூயவந்தர் காப்பிேம்                                             ஈ) இகவ மூன்றும்       விகை : ஈ) இகவ மூன்றும் 

5. "யெரன் தம்பி சிைம்கப இகெத்ததும்" என்று கூறிேவர் 

    அ) இளங்யகாவடிகள்          ஆ)  பெங்குட்டுவன்        இ) பாரதிோர்           ஈ) பாரதிதாென் 

விகை : இ) பாரதிோர் 

6. தபாருத்துக 

அ) ஆமந்திரிகக - 1) பட்ைத்துயாகன 

ஆ) அரசு உவா - 2) மூங்கில் 

இ) கழஞ்சு  - 3) இைக்கக வாத்தியம் 

இ) ககழ  - 4) எகையைவு 

அ) 3 1 4 2              ஆ) 4 2 1 3             இ) 1 2 3 4              ஈ) 4 3 2 1                         விகை : அ) 3 1 4 2 

 
குறுவினா – விகை (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. ஒருமுக எழினி, தபாருமுக எழினி - குறிப்பு எழுதுக. 

❖ ஒருமுக எழினி: தமகையின் ஒருபுைத்திலிருந்து மறுபுைத்திற்குச் தசல்லுமாறு அகமக்கப்படுவது 

ஒருமுக எழினியாகும். 

❖ தபாருமுக எழினி: தமகையின் இரு புைத்திலிருந்தும் நடுவில் ஒன்தைாடு ஒன்று தபாருந்துமாறு 

அகமக்கப்படுவது தபாருமுக எழினியாகும். 

2. இரட்கைக் காப்பியங்கள் எகவ? 

❖ சிலப்பதிகாரம், ேணியேககை. 

3. சிலப்பதிகாரத்திற்கு வழங்கும் யவறு பபேர்கள் நான்கிகே எழுதுக. 

❖ உகரயிகடயிட்ட பாட்டுகடச் பெய்யுள், குடிேக்கள் காப்பிேம், மூயவந்தர் காப்பிேம், புரட்சிக் 

காப்பிேம். 

 

சிறுவினா - விகை (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. நாட்டிய அரங்கின் அகமப்கப இளங்யகாவடிகள் காட்சிப்படுத்தும் பாங்கு குறித்து உங்கள் கருத்கத 

எழுதுக. 

❖ சிற்ப நூலில் பொல்ைப்பட்டவாறு சிறந்த நிைத்கத ஆடல் அரங்கிற்குத் யதர்ந்பதடுத்தேர். 

❖ ேகைகளியை நீண்டு வளர்ந்த மூங்கில்களியை ஒன்றுக்பகான்று இகடயே ஒரு ொண் அளவு 

கணுக்ககளக் பகாண்ட மூங்கில்ககளக் பகாண்டு வந்தேர். 

❖ தம் ககப்பபருவிரலில் இருபத்து நான்கு அளவிகேக் பகாண்டதாக இம்மூங்கிகை பவட்டிேர். 

❖ அரங்கம் அகேக்கும் யகாைாகக் பகாண்டு அதில் ஏழுயகால் அகைமும் எட்டுக்யகால் நீளமும் 

ஒருயகால் உேரமும் உகடேதாக நாட்டிே அரங்கத்கத அகேத்தேர். 

❖ தூண்களின் நிழைாேது, அகவயிலும் நாடக அரங்கிலும் விழாதபடி நல்ை அழகாே 

நிகைவிளக்குககள நிறுத்திேர். 

❖ ஒருமுகத்திகர, பபாருமுகத்திகர, கரந்துவரல்திகர மூன்கறயும் சிைப்புைன் அகமத்தனர். 

 

6. விரிவாேம்: நடிகர் திைகம் 

 

பைவுள் பதரிக 
1. சிவாஜி கதைசன் பிைந்த ஊர் 

    அ) விழுப்புரம்       ஆ) தசன்கன          இ) மதுகர       ஈ) காஞ்சிபுரம்                விகை : அ) விழுப்புரம் 

2. 'சிதம்பர நிகனவுகள்' என்னும் நூலின் ஆசிரியர் 

    அ) பாைச்ெந்திரன் சுள்ளிக்காடு           ஆ) சிவாஜிகயைென்   

    இ)  யக.வி.கெைஜா                                   ஈ) ராஜீவ்நாத்                      விகை : இ) யக.வி.கெைஜா 

3. " என்கனப் தபால் சிவாஜி நடிப்பார். ஆோல் என்ோல்தான் சிவாஜியபால் நடிக்க முடிோது" என்ைவர். 

    அ) ஜான்பால்              ஆ) ோர்ைன் பிராண்யடா      இ) வி.பி.தக.தமனன்         ஈ) ராஜ்நாத் 

விகை : ஆ) ோர்ைன் பிராண்யடா 

4. சிவாஜி கயைென் பபற்ற விருது 

    அ) தசவாலியர் விருது           ஆ) தாதாொதகப் பால்யக விருது 

     இ) பத்ே பூஷன் விருது           ஈ) இகவ மூன்றும்                              விகை : ஈ) இகவ மூன்றும் 

5. ’நடிப்புைகின் ெக்கரவர்த்தி’ எேப் புகழப்படுபவர் 

அ) பஜமினிகயைென் ஆ) சிவாஜிகயைென் இ) படல்லி கயைென் ஈ) அயொகன் 

விகட: ஆ) சிவாஜிகதைசன் 
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பநடுவிோ – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 
 

1. மகாநடிககரக் கண்ட பாைச்ெந்திரனின் ேதவாட்டத்கத நேத்துடன் எழுதுக. 

❖ ஊழித்தாண்டவோடும் ருத்ரன், கவெ குண்டைம் பகாடுத்த கர்ைன் காளயேகத்தில் கவிகத ததும்பச் 

பெய்த கவிகுைகுரு காளிதாென். 

❖ அமிழ்தத் தமிழ்போழியின் உன்ேதக் கவிோே பாரதி, தாய்த்தமிழ் ேண்ணின் வீரத்கதயும் 

கம்பீரத்கதயும் பகாட்டி முழக்கிே வீரபாண்டிே கட்டபபாம்ேன், யொழ குயைாத்துங்கச் சூரிேோே 

ராஜராஜயொழன் எேச் சிவாஜி கயைென் ஏற்ற கதாபாத்திரங்கள் அகேத்திோலும் ேக்களின் ேே 

அடுக்குகளில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர். 

❖ சிவாஜி கயைெனின் புருவங்ககளயும், கண்ககளயும் முக அபிநேங்ககளயும், உதடுககளயும், 

ககவிரல்ககளயும் தாள, ைே அபிநேங்ககளயும் ெைேங்ககளயும் கண்டவர் விேப்பது கண்கூடு. 

❖ ெத்ரபதி சிவாஜி, நாடகத்தில் நடித்ததால் பபற்ற பபேர் - சிவாஜி, 'பராெக்தியின்' பவற்றி அவகரத் 

திகரப்படத் துகறயின் 'உச்ொணிக் பகாம்பில்' ேைரச்பெய்து அழகு பார்த்தது. 

❖ 'வீரபாண்டிே கட்டபபாம்ேன்' என்ற திகரப்படம் சிவாஜி கயைெகே உைகப் புகழ் பபற்ற 

நடிகோக ோற்றிேது. 

❖ நீ ஏர் பிடித்தாோ? ககள பவட்டிோோ? கஞ்சிக்கைேம் சுேந்தாோ? அங்கு பகாஞ்சி விகளோடும் 

எங்கள் குைப் பபண்களுக்கு ேஞ்ெள் அகரத்துக் பகாடுத்தாோ? நீ என்ே எேக்கு ோேோ? ேச்ொோ? 

ோேங்பகட்டவயே. 

❖ பதன்னிந்திே நடிப்புச் ெக்கரவர்த்தி, தமிழ்நாட்டின் நாட்டிேப் பபருகேயின் புகழ் பகாடி, நடிகர் 

திைகம். 

❖ ஏற்ற பாத்திரோகயவ ோறி, நடிப்புக்கு இைக்கைம் வகுத்த சிவாஜிக்கு 'நடிகர் திைகம்' என்ற பட்டம் 

பபாருத்தோேயத. 

2. உங்கள் ஊர்ப்பகுதியில் வாழும் ககைஞர் ஒருவகர யநரில் பார்த்த அனுபவத்கத விவரித்துக் 

ட்டுகரோக்குக. 

ககைஞர் திரு. பார்த்திபராஜா 

 

  எங்கள் ஊராே புதூரில் நான் வாழும் வீட்டிற்கு அருகில் வாழ்ந்து வரும் சிற்பக்ககைஞர், 

ஓவிேக்ககைஞர் திரு. பார்த்திபராஜா அவர்ககளச் ெந்திக்க எண்ணியேன். அவர் பதாகையபசி எண்கை 

எடுத்துப் யபசியேன். "ஐோ வைக்கம். உங்ககளச் ெந்திக்க வரைாோ?'' என்யறன். வாருங்கள்! இன்று நான் 

வீட்டில்தான் இருக்கியறன் என்றார். நானும் பழங்கள் வாங்கிக் பகாண்டு ககைஞகரச் ெந்திக்கச் பென்யறன். 

பேய்ம்மறந்து யபாயேன் 

  வீட்டின் முன்பகுதியில் ோன், குரங்கு, நாய் சிகைகள் தத்ரூபோக இருந்தே. கண்ைால் 

பருகிக் பகாண்யட உள்யள பென்யறன். நீளோே அகற. யேயை நிகறேப் படங்கள் ோட்டப்பட்டிருந்தே. 

பல்யவறு உருவங்களில் ககைநேம் மிக்க வண்ைப்படங்கள் சுவரில் ோட்டப்பட்டிருந்தே. 

யகாட்யடாவிேங்களும் இருந்தே. ஒவ்பவான்றாகப் பார்த்துக் பகாண்யட நின்யறன். பேய்ம்மறந்து 

யபாயேன்.  

யகள்வி யகட்யடன் 

  கவின்! குரல் யகட்டுத் திரும்பிப் பார்த்யதன். ககைஞர் நின்று பகாண்டிருந்தார். அய்ோ! 

நைோக உள்ளீர்களா? விொரித்தபடியே பழங்ககளக் பகாடுத்யதன். நான் நைம். நீங்கள் எப்படி உள்ளீர்கள்? 

தபற்தைார்கள் நைோ? எே விொரித்தார். நான் அவர் வீட்டிற்கு அடிக்கடி பென்றாலும் ஒரு யகள்விகேக் 

யகட்க நிகேப்யபன். ஆோல் ேறந்துவிடுயவன். இன்று யகட்யட ஆக யவண்டும் என்று யகட்டுவிட்யடன். 

எப்படி உங்களால் இப்படிச் பெய்ே முடிகிறது. ”ஓவிேம், சிகை, சிற்பம் எல்ைாம் மிகத் தத்ரூபோக உள்ளயத. 

எங்கு படித்தீர்கள்? எத்தகே காைம் பயிற்சி எடுத்துக் பகாண்டீர்கள்? என்ே சிறப்புத் தகுதி?” என்யறன் நான். 

வாழ்க்ககப் பாடம் 

  அவர் பொன்ோர். கவின்! என் அப்பா இந்தத் பதாழில்தான் பெய்தார். நானும் அவகரப் 

பின்பற்றி இந்தப் புனிதோே பதாழிகைச் பெய்து வருகியறன். தனிோகப் படிக்கவில்கை. வாழ்க்கககேப் 

படிக்கியறன் என்றார். எேக்குப் புரிேவில்கை. அவயர பதாடர்ந்தார். எந்தப் பபாருகளயும் நான் 

ொதாரைோகப் பார்க்க ோட்யடன் உற்றுப் பார்ப்யபன். ஒவ்பவான்கறயும் உற்றுப் பார்ப்யபன். அதன் 

பதாடர்ச்சிதான் என் ேேம், கககள், கருவிகள் எல்ைாம். 

ககை ஒரு யெகவ 

  உற்று யநாக்கல், ஈடுபாடு, முழுகேோகத் பதரிந்து பகாள்ளல் இந்த மூன்றும்தான் என்கே 

முன்யேற கவத்துள்ளது. ஆோல் இக்ககைகே நான் பதாழிைாகச் பெய்ேவில்கை. யெகவோகச் பெய்து 

வருகியறன். பைம் வாழ்க்ககக்குத் யதகவதான். பையே வாழ்க்கக அல்ை என்பகதப் புரிந்து 

பகாண்டுள்யளன். என் ேகிழ்ச்சிதான் எேக்கு முக்கிேம் என்றார். அவர் முன்யேற்றத்தின் அடிப்பகட 

எேக்குப் புரிந்துவிட்டது. நன்றி பொல்லி அங்கிருந்து நான் புறப்பட்யடன். 

 

6. வாழ்விேல்: திருக்குறள் 

 

கற்பகவ  கற்றபின்… 
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1. பைத்திற்குப் தபாருத்தமான திருக்குைகைக் கண்டுபிடிக்க. 

 

அ) எண்ணிே எண்ணிோங்கு எய்துப எண்ணிோர் 

      திண்ணிேர் ஆகப் பபறின். 

ஆ) உருவுகண்டு எள்ளாகே யவண்டும் உருள்பபருந்யதர்க்கு 

      அச்ொணி அன்ோர் உகடத்து. 

இ) விகேத்திட்பம் என்பது ஒருவன் ேேத்திட்பம் 

      ேற்கறே எல்ைாம் பிற 

விகை: ஆ) உருவுகண்டு எள்ளாகே யவண்டும் உருள்பபருந்யதர்க்கு 

                            அச்ொணி அன்ோர் உகடத்து 

 

2. கவிகதக்குப் பபாருந்தும் திருக்குறகளக் கண்டறிக. 

ேேயோ ோட்டுவண்டி 

பாகதபோழுங்கில் யபாக நிகேக்கும் ோடு 

இப்படி இருந்தால் எப்படி நகரும் 

வாழ்க்ககச் ெக்கரம் 

ஊர் யபாகும் பாகதயில் 

ெக்கரம் உருண்டால் 

அதுயவ அறிவு; அதுயவ பதளிவு. 

அ) எவ்வது உகறவது உைகம் உைகத்யதாடு 

      அவ்வது உகறவது அறிவு. 

ஆ) பென்ற இடத்தால் பெைவிடா தீதுஓரீஇ 

      நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு. 

இ) அறிவற்றம் காக்கும் கருவி பெறுவார்க்கும் 

       உள்ளழிக்கல் ஆகா அரண்அரை. 

விகை: அ) எவ்வது உகறவது உைகம் உைகத்யதாடு 

           அவ்வது உகறவது அறிவு. 

3. பின்வரும் நாைடிோர் பாடலின் பபாருளுக்குப் தபாருத்தமான திருக்குைகைக் கண்ைறிக. 

சீரிோர் யகண்கே சிறந்த சிறப்பிற்றாய் 

ோரியபால் ோண்ட பேத்ததாம்- ோரி 

வறந்தக்கால் யபாலுயே வாைருவி நாட! 

சிறந்தக்கால் சீரிோர் நட்பு. 

அ) பகழேம் எேக்கருதிப் பண்பு அல்ை பெய்யும் 

      பகழுதகககே யகடு தரும். 

ஆ) எதிரதாக் காக்கும் அறிவிோர்க்கு இல்கை 

      அதிர வருவயதார் யநாய். 

இ) நல்லிேத்தின் ஊங்கும் துகையில்கை; தீயிேத்தின் 

      அல்ைல் படுப்பதூஉம் இல். 

விகை: இ) நல்லிேத்தின் ஊங்கும் துகையில்கை; தீயிேத்தின் 

    அல்ைல் படுப்பதூஉம் இல். 

4. அல்ைல் படுப்பதூஉம் இல் - எவயராடு பழகிோல்? 

அ) வாள்யபால் பககவர்   ஆ) பேய்ப்பபாருள் காண்பவர்  

இ) எண்ணிோங்கு எய்துபவர்   ஈ) தீயிேத்தார்                  விகை: ஈ) தீயிேத்தார் 

5. திண்ணிேர் என்பதன் பபாருள் 

அ) அறிவுகடேவர்  ஆ) ேே உறுதியுகடேவர்  இ) தீக்காய்வார்  ஈ) அறிவிோர் 

விகை: ஆ) ேே உறுதியுகடேவர் 

6. ஆராய்ந்து பொல்கிறவர் 

அ) அரெர்  ஆ) பொல்லிேபடி பெய்பவர்  இ) தூதுவர்  ஈ) உறவிேர்       விகை: இ) தூதுவர் 

7. பபாருத்துக 

அ) பாம்யபாடு உடன் உகறந்தற்று  - 1) தீக்காய்வார் 

ஆ) பெத்தார்    - 2) சீர் அழிக்கும் சூது 

இ) வறுகே தருவது   - 3) கள் உண்பவர் 

ஈ) இகல்யவந்தர் யெர்ந்து ஒழுகுவார்  - 4) உடம்பாடு இைாதவர் 

அ) 1, 2, 3, 4  ஆ) 2, 3, 4, 1  இ) 4, 1, 3, 2  ஈ) 4, 3, 2, 1          விகை: ஈ) 4, 3, 2, 1 
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8. நடுங்கும்படிோே துன்பம் இல்ைாதவர் 

அ) வரப்யபாவகத முன்ேயர அறிந்து காத்துக் பகாள்ளக் கூடிேவர் 

ஆ) ேேத்திட்பம் உகடேவர் 

இ) அரெகரச் ொர்ந்து வாழ்கின்றவர் 

 ஈ) சூதாடுமிடத்தில் காைம் கழிப்பவர். 

விகட: அ) வரப்தபாவகத முன்னதர அறிந்து காத்துக் தகாள்ைக் கூடியவர் 

9 எளிேது, அரிேது என்பே 

அ) தீயிேத்தின் துகை - நல்லிேத்தின் துகை 

ஆ) பொல்வது - பொல்லிேபடி பெய்வது 

 இ) சிறுகே பை பெய்வது - பககவர் பதாடர்பு 

ஈ) பேய்ப்பபாருள் காண்பது - உருவுகண்டு எள்ளாதது           விகட: ஆ) தசால்வது - தசால்லியபடி தசய்வது 

 

குறுவினா – விகை (2 ேதிப்பபண்கள்) 
 

1. மனத்கத அதன்தபாக்கில் தசல்லவிைக் கூைாது என்று வள்ளுவம் கூறுவது ஏன்? 

❖ மனத்கத அது தபாகும் தபாக்கில் தசல்லவிைாமல், தீகேயில் இருந்து விைக்கி நல்ை வழியில் 

பெலுத்துவயத அறிவாகும் என்பதால் ேேகத அதன்யபாக்கில் பெல்ை விடக்கூடாது. 

2. உருவுகண்டு எள்ைாகம தவண்டும் உருள்தபருந்ததர்க்கு 

   அச்சாணி அன்னார் உகைத்து - இக்குைட்பாவின் உவகமகயப் தபாருதைாடு தபாருத்துக 

❖ உவகம : தபரிய ததருக்கு அச்சாணிதான் இன்றிேகேோதது 

❖ பபாருள் : ஒருவரின் யதாற்றத்கதக் கண்டு இகழக்கூடாது 

❖ பபாருத்தம் : மிகப்பபரிே யதரிகே மிகச்சிறிே அச்ொணி பெலுத்துவது யபாை, உருவில் சிறிேவரும் 

மிகப்பபரிே பெேகைச் பெய்வதோல் ஒருவரின் யதாற்றத்கதக் கண்டு இகழக்கூடாது. 

3. ேே உறுதியின் யதகவ பற்றித் திருக்குறள் ோது கூறுகிறது? 

❖ நல்ல தசயல்பாட்டிற்கு மன உறுதிதய தவண்டும். மற்ைகவ எல்லாம் பயன்பைா என்று குைள் 

கூறுகிைது. 

4. நஞ்சுண்பவர் எே வள்ளுவர் ோகர இடித்துகரக்கிறார்?  

❖ நஞ்சுண்பவர் என வள்ளுவர் கள்ளுண்பவகரயே இடித்துகரக்கிறார். 

5. அரெயராடு நட்புப் பாராட்டிோலும் பெய்ேத்தகாதே ோகவ? 

❖ அரசதராடு நட்பு பாராட்டினாலும் தகுதி அல்ைாதவற்கறச் பெய்தால் அந்த உரிகே யகட்டிகேத் 

தரும். 

6. பககவராலும் அழிக்க முடிோத அரண் எது? 

❖ பககவராலும் அழிக்க முடியாத அரண் அறிவுகைகமயாகும். 

7. அஞ்ெத் தகுந்தே, அஞ்ெத் தகாதே எே வள்ளுவம் குறிப்பிடுவது ோது? 

❖ அஞ்சத் தகுந்தன : உைவுகையவர் தபால் நடித்து உட்பகக தகாண்ைவரின் ததாைர்புக்கு 

அஞ்சதவண்டும். 

❖ அஞ்சத் தகாதே : வாகைப் தபால் தவளிப்பகையாகத் துன்பம் தசய்யும் பககவர்க்கு அஞ்ெ 

யவண்டிேது இல்கை. 

8. வறுகேயும் சிறுகேயும் தருவது எது? 

❖ ஒருவருக்கு வறுகமயும் சிறுகேகேயும் தருவது சூது. 

9. நீங்கள் படித்ததில் பிடித்த குறகள எழுதி, காரைத்கதக் குறிப்பிடவும். 

எனக்குப் பிடித்த குைள்: 

❖ எப்பபாருள் ோர்ோர்வாய்க் யகட்பினும் அப்பபாருள் 

பேய்ப்பபாருள் காண்பது அறிவு. 

காரைம்: 

❖ தபாதுவாக பிறர் கூறக் கூடிே கருத்துக்ககள உள்வாங்கி அவற்றுள் உண்கேோே கருத்துக்ககள 

ேட்டுயே ஆய்ந்து பதளிதல் யவண்டும் என்று கூறுவதால் இக்குறட்பா எேக்குப் பிடிக்கும். 

10. உைகத்தில் சிறந்த துகைோகவும் பககோகவும் வள்ளுவர் எவற்கறக் குறிப்பிடுகிறார்?  

❖ உலகத்தில் சிைந்த துகை, நல்லிேயே ஆகும். 

❖ உைகத்தில் பகாடுகேோே பகக, தீே இேயே ஆகும். 

11. இைக்கைக் குறிப்புத் தருக - ஒரீஇ, படுப்பதூஉம், பொல்லுதல் 

❖ ஒரீஇ - தசால்லிகச அைதபகை 

❖ படுப்பதூஉம் - இன்னிகெ அளபபகட 

❖ பொல்லுதல் பதாழிற்பபேர் 

12. கீழ்நீர்க் குளித்தாகேத் தீத்துரீஇ ேற்று - பபாருள் கூறுக. 

❖ நீரில் மூழ்கிய ஒருவகனத் தீப்பந்தம் தகாண்டு ததடுவகதப் தபான்ைது என்பதத இதன் 

தபாருைாகும். 

13. பபருந்யதர்- புைர்ச்சி விதி கூறுக. 
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❖ தபருந்ததர் = பபருகே + யதர் 

❖ விதி 1.          = ஈறுயபாதல் விதிப்படி பபரு + யதர் என்ைானது. 

❖ விதி 2.          = இேமிகல் விதிப்படி பபரு + ந் + யதர் = பபருந்யதர் என்ைானது 

 

சிறுவிோ – விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. அறிவின் யேன்கே பற்றித் திருக்குறள் வழி நீவிர் கருதுவே ோகவ? 

❖ அறிவு, அழிவு வராேல் காக்கும் கருவிோகும்; அன்றியும் பககவரால் அழிக்க முடிோத பாதுகாப்பு 

அரணும் அதுயவ ஆகும். 

❖ ேேத்கத அது யபாகும் யபாக்கில் பெல்ைவிடாேல், தீகேயிலிருந்து விைக்கி நல்ை வழியில் 

பெலுத்துவயத அறிவாகும். 

❖ எப்பபாருள் ோர் ோர் பொல்ைக் யகட்டாலும் அப்பபாருளின் பேய்ோே பபாருகளக் காண்பயத 

அறிவாகும். 

❖ உைகம் எத்தககே உேர்ந்த பநறியில் பெல்கிறயதா, அந்பநறியில் தானும் உைகத்யதாடு இகைந்து 

பெல்வயத அறிவாகும். 

2. ேேத்திட்பம் அவசிேோே பண்பு என்பகதக் குறள்பநறி நின்று விளக்குக. 

❖ நல்ை பெேல்பாட்டிற்கு ேே உறுதியே யவண்டும்; ேற்றகவ எல்ைாம் பேன்படாது. 

❖ இச்பெேகை இவ்வாறு பெய்து முடிக்கைாம் என்று பொல்லுதல் எவர்க்கும் எளிேது. ஆோல், 

பொல்லிேபடி பெய்து முடித்தல் அரிேது. 

❖ எண்ணிேவர் ேேவுறுதியுகடேவராக இருந்தால், அவர் எண்ணிேவற்கற எண்ணிேவாயற 

அகடவார். 

❖ ஒருவரின் யதாற்றத்கதக் கண்டு இகழக்கூடாது. பபரிே யதர்க்குச் சிறு அச்ொணிதான் 

இன்றிேகேோதது. 

3. சிற்றிேம் யெராகேயும், நல்லிேத்தின் துகையுோக வள்ளுவர் உகரப்பே பற்றி நீவிர் அறிவேவற்கற 

எழுதுக. 

❖ ேக்களுக்கு இேற்ககேறிவு ேேத்தால் ஏற்படும். 

❖ இப்படிப்பட்டவர் என்று உைகத்தாரால் ேதிக்கப்படும் பொல், யெர்ந்த இேத்தால் ஏற்படும். 

❖ நல்ல இனத்கதவிைச் சிறந்ததாகிே துகையும் உைகத்தில் இல்கை. 

❖ தீே இனத்கதவிடத் துன்பத்கதத் தரும் பககயும் இல்கை. 

4. வாகளயும் பாம்கபயும் எவ்வககப் பககக்குச் ொன்றாக வள்ளுவர் கூறுகிறார்? 

❖ வாகளப்யபால் பவளிப்பகடோகத் துன்பம் பெய்யும் பககவருக்கு அஞ்ெ யவண்டிேதில்கை. 

❖ உறவுகடேவர் தபால் நடித்து உட்பகக பகாண்டவரின் பதாடர்புக்கு அஞ்ெ யவண்டும். 

❖ அகத்தில் உடன்பாடு இல்ைாதவருடன் கூடிவாழும் வாழ்க்கக, ஒரு குடிகெயில் பாம்புடன் வாழ்வது 

யபான்றது. 

5. சூதும் கள்ளும் யகடு தரும் - திருக்குறள் வழி விவரிக்க. 

❖ ஒருவருக்குத் துன்பம் பைவற்கறயும் உண்டாக்கி அவருகடே புககழயும் பகடுக்கின்ற சூகதப்யபால் 

வறுகே தருவது யவபறான்றும் இல்கை. 

❖ சூதாடுமிடத்தில் ஒருவருகடே காைம் கழியுோோல் அது அவருகடே பரம்பகரச் பெல்வத்கதயும், 

இேல்பாே நற்பண்கபயும் பகடுக்கும். 

❖ உறங்கிேவர், இறந்தவகரவிட யவறுபட்டவர் அல்ைர்; அவ்வாயற கள் உண்பவரும் நஞ்சு உண்பவர் 

ஆவர். 

❖ கள்ளுண்டு ேேங்கிேவனிடம் நல்ைே பொல்லித் திருத்த முேல்வது, நீரில் மூழ்கிே ஒருவகரத் 

தீப்பந்தம் பகாண்டு யதடுவது யபான்றது. 

 

பநடுவிோ – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 
 

1. அறிவுகடகே வாழ்வின் உேர்வுக்குக் துகைநிற்கும் என்பகத வள்ளுவம் வழி   நின்று நிறுவுக. 

❖ அறிவு, அழிவு வராேல் காக்கும் கருவிோகும்; அன்றியும் பககவரால் அழிக்க முடிோத பாதுகாப்பு 

அரணும் அதுயவ ஆகும். 

❖ ேேத்கத அது யபாகும் யபாக்கில் பெல்ைவிடாேல், தீகேயிலிருந்து விைக்கி நல்ை வழியில் 

பெலுத்துவது அறிவாகும். 

❖ எப்பபாருள் ோர் ோர் பொல்ைக் யகட்டாலும் அப்பபாருளின் பேய்ோே பபாருகளக் காண்பயத 

அறிவாகும். 

❖ உைகம் எத்தககே உேர்ந்த பநறியில் பெல்கிறயதா, அந்பநறியில் தானும் உைகத்யதாடு இகைந்து 

பெல்வயத அறிவாகும். 

❖ பின்பு வரப்யபாவகத முன்யப அறிந்து காத்துக்பகாள்ளும் வல்ைகேபகாண்ட அறிவுகடேவர்க்கு, 

அவர் நடுங்கும்படிோக வரக்கூடிே துன்பம் ஒன்றும் இல்கை. 

2.  திருக்குறள் ஒரு வாழ்விேல் இைக்கிேம் - நிறுவுக. 
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❖ மனிதன் மனிதனாக வாழ என்ன தசய்ய தவண்டும் என்று மனிதனுக்குச் தசான்ன வாழ்வியல் 

இலக்கியம் திருக்குைள். 

❖ எப்தபாருகை யார் யார் தசால்லக் தகட்ைாலும் அப்தபாருளின் தமய்ப்தபாருகைக் காண்பதத 

அறிவாகும் என்கிைார் வள்ளுவர். இது மனிதன் அறிதவாடு வாழும் முகைகயக் குறிப்பிடுகிைது. 

❖ சிற்றினம் தசராமல் வாழதவண்டும். ஏதனன்ைால் நல்ல இனத்கதவிை சிைந்ததாகிய துகையும் 

உலகத்தில் இல்கல. தீய இனத்கதவிைத் துன்பத்கதத் தரும் பககயும் இல்கல. இதுவும் வாழ்வியல் 

முகைதான். 

❖ எந்த ஒரு தசயகலயும் தசய்யும் மன உறுதி தவண்டும். இல்லாவிட்ைால் தசயல் சிைப்பாக 

அகமயாது. இதகன வள்ளுவர், நல்ல தசயல்பாட்டிற்கு மன உறுதிதய அடிப்பகை மற்ைகவ 

எல்லாம் பயன்பைா என்கிைார். 

❖ கள்ளும், சூதும் தகடு விகைவிக்கும். வாழ்வு நல்வாழ்வாக மாை இவற்கை நீக்க யவண்டும் என்கிைார் 

வள்ளுவர். 

❖ ஒவ்தவாரு மனிதனும் உைர தவண்டிய வாழ்க்கக உண்கமகள் இகவ. எனதவ திருக்குைள் ஒரு 

வாழ்வியல் இலக்கியதம ஆகும். 

 

 

இேல்: 7 

7. உகரநகட உைகம்: இைக்கிேத்தில் யேைாண்கே 

 

பைவுள் பதரிக 

1. பைர் துஞ்ெவும் தாம் துஞ்ொன்' - விழித்திருந்தவரும் அவகரப் பாடிேவரும் 

அ) யொழன் பநடுங்கிள்ளிகே, பாைர்  ஆ) யொழன் நைங்கிள்ளிகே, யகாவூர்கிழார் 

இ) ககைக்கால் இரும்பபாகறகே, கபிைர்  ஈ) கரிகாைகே, உருத்திரங்கண்ைோர் 

விகட : ஆ) யொழன் நைங்கிள்ளிகே, யகாவூர்கிழார் 

2. இைக்கிேத்தில் யேைாண்கே' என்னும் நூலின் ஆசிரிேர் 

அ) ேயிகை சீனி. யவங்கடொமி  ஆ) பவ. இகறேன்பு   இ) தி.சு. நடராென் ஈ) பக்தவத்சல பாரதி 

விகட : ஆ) பவ. இகறேன்பு 

3. நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும் என்று குறிப்பிடும் நூல் 

அ) அகநானூறு  ஆ) சிறுபாைாற்றுப்பகை இ) புறநானூறு  ஈ) பட்டினப்பாகல 

விகட : ஈ) பட்டிேப்பாகை 

4. தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துகறயின் பரிசிகேப் பபற்ற பவ. இகறேன்பு எழுதிே நூல் 

அ) ஏழாவது அறிவு  ஆ) உள்தைாளிப் பயைம் 

இ) வாய்க்கால் மீன்கள்  ஈ) இலக்கியத்தில் தமலாண்கம             விகட : இ) வாய்க்கால் மீன்கள் 

5. குதிகரகள் இறக்குேதி பெய்ேப்பட்டது பற்றிக் கூறும் நூல் …………              விகட: பட்டிேப்பாகை 

6. ேவேகர அரண்ேகேத் பதாழிைாளர்களாக்கிக் கட்டுப்படுத்திேவன் …………… 

விகட: இேேவரம்பன் பநடுஞ்யெரைாதன் 

7. இேேவரம்பன் பநடுஞ்யெரைாதன் யவனகர அரண்மகனத் பதாழிைாளர்களாக்கிோன் என்ற பெய்திகேக் 

கூறும் நூல் …………..                      விகட: பதிற்றுப்பத்து 

8. "கல்ைாயர ோயினும் கற்றாகரச் யெர்ந்பதாழுகின் நல்ைறிவு நாளுந் தகைப்படுவர்" என்று கூறும் நூல் …..… 

விகட: நாைடிோர் 

9. நல்வழி என்னும் நூகை இேற்றிேவர் ……….         விகட: ஒளகவோர் 

குறுவிோ – விகட (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. பருவத்யத பயிர் பெய் - யநர யேைாண்கேயோடு பபாருத்தி எழுதுக. 

❖ எந்தப் பருவத்தியை பயிர் பெய்ே யவண்டுயோ அந்தப் பருவத்தியையே பயிர் பெய்துவிடுவது நல்ைது. 

பருவங்கள் ோறிப் பயிர் பெய்தால் விகளச்ெல் விகளோது. 

❖ அதுயபாை ஏற்ற காைத்கத அறிந்து ஏற்ற இடத்கதயும் பதரிந்து ஒரு பெேகை யேற்பகாண்டால் 

உைகத்கதயே அகடே நிகேத்தாலும் அதுவும் கககூடும். 

 

சிறுவிோ – விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. தவைாண் தமலாண்கம குறித்து நீவீர் பரிந்துகரப்பேவற்கற எழுதுக. 

❖ தவைாண்கமக்குள்ளும் தமலாண்கமக் கூறுகள் உண்டு. 

❖ சரியான பயிகரத் ததர்ந்ததடுத்தல், உரிய தநரத்தில் விகதத்தல், நீர் தமலாண்கமகய 

தநறிப்படுத்துதல், அறுவகைக்குப்பின் பாதுகாத்தல், உரிய விகல வரும்வகர இருப்பு கவத்தல் 

என்று ஒவ்தவாரு கட்ைத்திலும் விழிப்புைர்வும் தபாறுப்புைர்வும் நிருவாக தநறியும் இகைந்தால் 

தான் தவைாண்கம தசழிக்கும். 
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❖ நிைத்கத உழுவது, ககள பிடுங்குவது, யவலி இடுவது, தண்ணீர் பாய்ச்சுவது என்று யநர 

யேைாண்கேகேயும் யவளாண்கேயுடன் இகைப்பது யதகவோேகவ. 

 

பநடுவிோ – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 

1. நிருவாக யேைாண்கே குறித்து பவ. இகறேன்பு கூறும் கருத்துககளத் பதாகுத்து எழுதுக. 

❖ ேனித இேம் யதான்றிேயபாயத யேைாண்கேயும் துளிர்க்கத் பதாடங்கி விட்டது, புராதே ேனிதரிடம் 

குருத்துவிட்ட தகைகேப் பண்பும் வழிநடத்தும் இேல்புகளுயே அவகே இேற்ககயோடு 

இகேேவும் இடர்ககளத் தாண்டி நீடிக்கவும் உதவிே. 

நிருவாக யேைாண்கே 

❖ உேர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் எல்ைாவற்றிலும் நிபுைத்துவம் பபற்றவர்களாக இருப்பது 

ொத்திேமில்கை. 

❖ ஆோல் ோர் திறகேொலிகள் என்று அறிந்து அவர்ககள அருகில் கவத்துக் பகாண்டால் யபாதும். 

❖ பதரிந்திருப்பது ஒருவகக அறிவு என்றால், ோருக்குத் பதரியும் என்று பதரிந்திருப்பது ேற்யறார் 

அறிவு. 

❖ கல்வி கற்காதவராயினும் கற்யறாகரச் யெர்ந்து அவர்யபாை நடந்தால் நல்ை அறிவாேது உண்டாகும் 

என்று நாைடிோர் கூறுகிறது. 

❖ நிருவாகத்தில் வரயவ பெைகவத் தீர்ோனிக்க யவண்டும். 

❖ வரகவத் தாண்டி நிகறேச் பெைவு பெய்பவன், அடுத்தவர்களிடம் ககயேந்த யவண்டிே அவை 

நிகைக்குத் தள்ளப்படுவான். 

❖ எனதவ தகலகமப் தபாறுப்பில் இருப்பவர்களுக்கு நிருவாக தமலாண்கம கட்ைாயம் ததகவ. 

 

7. கவிகதப்யபகழ: புறநானூறு 

 

பலவுள் ததரிக 
1.ோகே புக்க புைம்யபாை - உவகேக்குப் பபாருத்தோே பதாடர் எது? 

அ) தேக்குப் பேன்படும், பிறருக்குப் பேன்படாது 

ஆ) தேக்கும் பேன்படாது, பிறருக்கும் பேன்படாது 

இ) பிறருக்குப் பேன்படும், தேக்குப் பேன்படாது 

ஈ) தேக்கும் பேன்படும், பிறருக்கும் பேன்படும். 

விகட: ஆ) தேக்கும் பேன்படாது, பிறருக்கும் பேன்படாது 

2. புைம், புறப்பாட்டு எே அகழக்கப்பபறும் நூல் 

    அ) அகநானூறு          ஆ) புறநானூறு            இ) குறுந்பதாகக        ஈ) நற்றிகை          விகை : ஆ) புறநானூறு 

3. புறநானூற்று நூகை உ.யவ.ொ. அச்சில் பதிப்பித்த ஆண்டு 

    அ) 1892               ஆ) 1896                 இ) 1894                 ஈ) 1897                                                விகட: இ) 1894 

4. பண்கடத் தமிழகத்தின் அரசிேல், ெமூக வரைாற்கற விளக்கும் அரிே கருத்துக் கருவூைோய்த் திகழ்வது 

   அ) நற்றிகை         ஆ) குறுந்பதாகக         இ) அகநானூறு            ஈ) புறநானூறு              விகட : ஈ) புறநானூறு 

 

குறுவினா – விகை (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. அறிவுகட யவந்தனின் பநறி குறித்துப் பிசிராந்கதோர் கூறுவே ோகவ? 

➢ அறிவுகட யவந்தன், வரி திரட்டும் முகற அறிந்து ேக்களிடமிருந்து வரி திரட்டிோல், நாடு 

யகாடிக்கைக்கில் பெல்வத்கதப் பபற்றுச் பெழிப்பகடயும் எேப் பிசிராந்கதோர் கூறுகிறார். 

2. வேலுக்குள் ோகேகேத் தனித்து விடுவதால் ஏற்படும் விகளவு யாது? 

❖ ோகேயின் வாயில் புகுந்த பநல்கைவிட அதன் கால்களால் மிதிபட்டு அழியும் பநல்லின் அைவு 

அதிகமாகும். 

சிறுவினா – விகை: பாைநூல் ப.எண் : 183 

 
1. ோகே புக்க புைம்யபாைத் தானும் உண்ைான் உைகமும் பகடுயே – உவகேகேயும் பபாருகளயும் 

பபாருத்தி விளக்குக. 

➢ உவகே : ோகே தாோகச் பென்று வேலில் பநற்கதிர்ககள உண்ைத் பதாடங்கிோல் தானும் 

உண்ைாேல் பிறர்க்கும் பேன்படாேல் பநல்ேணிகள் வீைாகும். 

➢ உவயேேம் : குடிேக்களிடம் நாள்யதாறும் வரிகேத் திரட்ட விரும்பும் அரென் தானும் பேேகடே 

ோட்டான்; நாட்டு ேக்களும் துன்புறுவர். 

➢ உவே உருபு : யபால 

➢ விளக்கம் : அரென் அறிவால் குன்றி, தகுதி அறிோத, உறுதித்தன்கே இல்ைாத சுற்றத்யதாடு யெர்ந்து, 

அன்பு பகட வாங்கும் வரிப்பபாருள்ககள விரும்பிோல், யாகன புகுந்த நிலம் தபாலத் தானும் 

உண்ைாது அவகனச் சுற்றியுள்ை நாட்டு ேக்களும் துன்புறுவர். 
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இேல்: 7. விரிவானம்: சங்ககாலக் கல்தவட்டும் என் நிகேவுகளும் 

 

பலவுள் ததரிக 
1. "சங்ககாலக் கல்தவட்டும் என் நிகனவுகளும்" என்னும் கட்டுகரயின் ஆசிரிேர் 

     அ) ஐராவதம் மகாததவன்                       ஆ) யக.வி.சுப்ரேணியனார் 

     இ) பிசிராந்கதோர்                                      ஈ) நீலகண்ை சாஸ்திரி      விகை :  அ) ஐராவதம் மகாததவன் 

2. பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பபற்ற யெர அரெர்களின் பபேர்கள் காைப்படும் கல்பவட்டு 

    அ) ோங்குளம் கல்பவட்டு                            ஆ) புகளூர்க் கல்பவட்டு 

    இ) ஆதிச்ெநல்லூர் கல்பவட்டு                     ஈ) அரிக்கயேடு கல்பவட்டு        விகை :  ஆ) புகளூர்க் கல்பவட்டு 

3. மாங்குைம் குககக் கல்தவட்டுக்குரிய மன்னன் 

    அ) தசரல் இரும்தபாகை                       ஆ) இளங்கடுங்யகா 

    இ) பபருங்கடுங்யகா                                 ஈ) பாண்டிேன் பநடுஞ்பெழிேன் 

விகை : ஈ) பாண்டிேன் பநடுஞ்பெழிேன் 

4. "எர்லி தமிழ் எபிகிரபி" என்னும் நூலின் ஆசிரிேர் 

    அ) நீலகண்ை சாஸ்திரி                          ஆ) யக.வி.சுப்ரேணியனார் 

    இ) ஐராவதம் ேகாயதவன்                      ஈ) இளங்யகா                         விகை : இ) ஐராவதம் ேகாயதவன் 

தநடுவினா - விகை (6 ேதிப்பபண்கள்) 

1. ெங்காை வரைாற்கற அறிந்து பகாள்ள, புகளூர்க் கல்பவட்டு எவ்வககயில் துகைபுரிகிைது விைக்குக. 

➢ ெங்க காைத்கத அறிே இைக்கிேங்கள் ேட்டுயே துகைபுரியும் என்றிருந்த நிகையில் 

கல்பவட்டுகளும் துகைோக இருக்கின்றே. 

➢ கரூகர அடுத்துள்ள புகளூரில் ஆறுநாட்டான் குன்றிலுள்ள குகக ஒன்றில் நான்கு வரிகளாைாே யெர 

ேன்ேர்ககளக் குறிக்கக்கூடிே கல்பவட்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

➢ நான்கு வரிகள் பகாண்ட பிராமி எழுத்துகளில் முதல் வரி "ோற்றூர்" என்னும் இடத்கதச் யெர்ந்த 

ெேைத்துறவிோே பெங்காேபன் வசிக்கும் இடம் இது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 

➢ இரண்டாவது வரியில் “யகா" என்ற முதல்பொல்லில் பதாடங்கி அடுத்தடுத்து "பபருங்கடுங்யகான்", 

"இளங்கடுங்யகா", “இளங்யகா" என்ற பபேர்களும் இடம் பபற்றிருந்தே. 

➢ ெங்க நூல்களில் ேட்டுயே இதுவகர காைப்பட்ட பண்கடே தமிழ் ேன்ேர்களின் பபேர்ககளத் 

தமிழகத்தில் முதன்முகறோக ஒரு கல்பவட்டில் காைக் கிகடத்திருப்பது புகளூர்க் கல்பவட்டில் 

தான். 

➢ இது கருவூரிலிருந்து ஆட்சி பெய்த யெரல் இரும்பபாகற ேன்ேர்கள் பபாறித்ததாகக் 

குறிக்கப்படுகிறது. பதிற்றுப்பத்திலும் ஏகேே சிை ெங்க நூல்களிலும் பாடப்பபற்ற பழந்தமிழ் 

ேன்ேர்களாே இவர்ககளப் பற்றிக் குறிப்பிடும் இக்கல்பவட்டு ஏறத்தாழ இரண்டாம் 

நூற்றாண்கடச் ொர்ந்தது எே அறிேப்படுகிறது. 

 

இயல் - 8 

8. கவிகதப்யபகழ: இரட்சணிய யாத்திரிகம் 

 

பைவுள் பதரிக 
1. பில்கிரிம்ஸ் புதராகிரஸ் என்னும் ஆங்கில நூகல எழுதியவர்……..   விகட: ஜான் பன்யன் 

2. பில்கிரிம்ஸ் புதராகிரஸ் என்னும் ஆங்கில நூகலத் தழுவி எழுதப்பட்ை நூல் ………… 

விகட: இரட்சணிய யாத்திரிகம் 

3. இரட்சணிய யாத்திரிகத்கத இயற்றியவர் ………..    விகட: எச்.ஏ. கிருட்டிைனார் 

4. இரட்சணிய யாத்திரிகத்தில் உள்ை பருவங்களின் எண்ணிக்கக ……..      விகட: ஐந்து 

5. 'கிறித்துவக் கம்பர்' என்று தபாற்ைப்படுபவர் ……….                 விகட: எச். ஏ. கிருட்டிைனார் 

 

குறுவினா விகை 

 
1. கிறித்துவக் கம்பர் என்று தபாற்ைப்படுபவர் யார்? 

❖ கிறித்துவக் கம்பர் என்று தபாற்ைப்படுபவர் எச்.ஏ. கிருட்டிைனார் ஆவார். 

2. எச். ஏ. கிருஷ்ைனார் எழுதிய நூல்கள் எகவ? 

❖ இரட்சணிய யாத்திரிகம், இரட்சணிய மதனாகரம், தபாற்றித் திருவகவல் 

3. இகைமகனாரின் இன்னகலக் கண்டு மக்கள் எவ்விதம் புலம்பினர்? 

❖ மக்கள், இத்தகன தகாடுகமகளுக்குப் பிைகும் இவ்வுலகம் பிைந்து தவடிக்கவில்கலதய! வானம் 

இடிந்து விழவில்கலதய! கைல் நீர் வற்றிப் தபாகவில்கலதய! யேலும், இந்த உலகம் இன்னும் 

அழியாமல் தாமதிப்பதும் ஏயோ! என்று புைம்பிேர். 
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சிறுவிோ – விகட (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. ’ஈசன்மகன் நின்ைனர் ஓர் ஏகழதயன ஓர்மின்’ - இைஞ்சுட்டிப் தபாருள் விைக்குக. 

❖ இைம் : இவ்வடி இைம்தபற்றுள்ை நூல் இரட்சணிய யாத்திரிகம். 

❖ ஆசிரியர்: எச்.ஏ.கிருட்டிைனார். 

❖ தபாருள் : இகைமகன் தன்கனப் பிைர் கயிற்ைால் கட்டும் தபாது அதற்கு உைன்பட்டு நின்ைார். 

அச்தசயலானது, தம்மீது பகக தகாண்டு தனக்கு இழிவான தசயல்ககைச் தசய்த இம்மனிதர்கள் 

தாங்கள் வாழும் காலம் முழுவதும் துன்பத்தில் இருப்பார்கதைா என்று எண்ணி உறுதியான 

அக்கட்டிலிருந்து விடுபை முடியாமலும், எந்த உதவியும் தபை இயலாத ஓர் ஏகழகயப் தபால 

அகமதியுைன் நின்ைார். 

 

பநடுவிோ – விகட (6 ேதிப்பபண்கள்) 
 

1) "எச்.ஏ.கிருட்டிைனார் கிறித்துவக் கம்பதர'' என்பகத நும் பாைப்பகுதி வழி நிறுவுக. 

❖ கம்பர், திருத்தக்கத் ததவகரப் பின்பற்றி விருத்தப்பாவில் இராமாயைம் பாடினார். இவ்வககயில் 

எச்.ஏ.கிருட்டினானார், கம்பகர அடிதயாற்றி விருத்தப்பாக்கள் வாயிலாக இதயசு தபருமானின் 

வாழ்கவக் காவியமாக்கினார். 

❖ கம்பராமாயைம் தபான்தை, இரட்சணிய யாத்திரிகத்கதப் தபருங்காப்பியமாய் இயற்றியுள்ைார். 

❖ இந்நூலின் தசய்யுள் நகைோேது, கம்பராமாயைச் தசய்யுள் நகைகயயும், அதன் அகமப்கபயும் 

அதிகம் பின்பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது. 

❖ கம்பர், வைதமாழிக் காப்பியமான இராமாயைத்கதத் தமிழ் மரபுக்கு ஏற்பத் தமிழில் பாடிப் 

தபருகமப்படுத்தினார். எச்.ஏ.கிருட்டிைனார் ஆங்கில நூகலத் தழுவி, இதயசு தபருமானின் 

வாழ்கவத் தமிழில் இரட்சணிய யாத்திரிகம் எனப் பகைத்தார். 

❖ கம்பரின் பாைல்ககைப் தபால கிருட்டிைனாரின் பாைல்களும் எளிதில் கற்கும் வககயில் 

பாைப்பட்டுள்ைன. 

❖ பல இைங்களில் கிருட்டிைனாரின் கற்பகன, கம்பகரதய நமக்கு நிகனவூட்டுகிைது. 

❖ எனதவ இவரின் கவிகத நயம், கவிகத நகை ஆகியவற்கை அறிந்த தமிழ் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் 

மனம் திைந்து இவகரக் "கிறித்துவக் கம்பர்” எனப் பாராட்டி மகிழ்ந்தனர். 

 

இைக்கைக்குறிப்பு 
 

பண்புத்பதாகக விகேபேச்ெம் விகேத்பதாகக  

பெந்தமிழ், பெந்நிறம் 

பெம்பரிதி, பவங்கதிர் 

பெங்கடல், நன்கைம் 

பதால்பநறி, கருந்தடம் 

பவங்குருதி 

சிவந்து, உண்டு 

பிறந்து, பவந்து 

சிேந்து, யபாந்து 

தாழ்கடல் 

கத்துகடல் 

வளர்தைம் 

காய்பநல் 

 

விகேோைகையும் 

பபேர் 

இகடக்குகற பபேபரச்ெம் 

உேர்ந்யதார் 

பெற்றவர் 

பாதகர் 

இைாத 

உளது 

புக்க, வளர்ந்த 

பொற்ற, திருந்திே 

ேரூஉ பதாழிற்பபேர் இடவாகுபபேர் 

நுந்கத ேறத்தல் 

பொல்லுதல் 

உைகு 

உவகேத்பதாகக பொல்லிகெ அளபபகட இன்னிகெ அளபபகட 

ேைரடி ஒரீஇ படுப்பதூஉம் 

ஈறுபகட்ட எதிர்ேகறப் 

பபேபரச்ெம் 

முன்னிகைப் பன்கே 

விகேமுற்று 

ஏவல் பன்கே விகேமுற்று 

அறிோ உன்ேலிர் ஓர்மின் 

அடுக்குத்பதாடர் உரிச்பொற்பறாடர் எண்ணும்கே 

முத்து முத்தாய் 

ஊன்ற ஊன்ற 

ோதவம் 

ோேயிகை 

அன்பும் அறனும் 

ஆடலும் பாடலும் 

உருவகம் 

விேர்கவ பவள்ளம் 
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உறுப்பிைக்கைம் (2 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1 ொய்ப்பான் = ொய் + ப் + ப் +ஆன் 

ொய் – பகுதி 

ப் – ெந்தி 

ப் – இறந்தகாை இகடநிகை 

ஆன் – ஆண்பால் விகேமுற்று விகுதி 

2 விம்முகின்ற = விம்மு + கின்று + அ 

விம்மு – பகுதி 

கின்று – நிகழ்காை இகடநிகை 

அ – பபேபரச்ெ விகுதி 

3 விேந்து = விே + த் (ந்) + த் + உ 

விே – பகுதி 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

உ – விகேபேச்ெ விகுதி 

4 இருந்தாய் = இரு + த் (ந்) + த் + ஆய் 

இரு – பகுதி 

த் – ெந்தி (த் ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

ஆய் – முன்னிகை ஒருகே விகேமுற்று விகுதி 

5 வந்து = வா (வ) + த் (ந்) + த் + உ 

வா – பகுதி; (வ எேக் குறுகிேது விகாரம்) 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

உ – விகேபேச்ெ விகுதி 

6 உேர்ந்யதார் = உேர் + த் (ந்) +த் + ஓர் 

உேர் – பகுதி 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

ஓர் – பைர்பால் விகேமுற்று விகுதி 

7 விளங்கி = விளங்கு + இ 

விளங்கு – பகுதி 

இ – விகேபேச்ெ விகுதி 

8 தந்தேன் = தா (த) + த் (ந்) + த் + அன் + அன் 

தா – பகுதி; (த எேக் குறுகிேது விகாரம்) 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

அன் – ொரிகே 

அன் – ஆண்பால் விகேமுற்று விகுதி 

9 பபாலிந்தான் = பபாலி + த் (ந்) + த் + ஆன் 

பபாலி – பகுதி 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

ஆன் – ஆண்பால் விகேமுற்று விகுதி 

10 நிகேக்கின்ற = நிகே + க் + கின்று + அ 

நிகே – பகுதி 

க் - ெந்தி 

கின்று – நிகழ்காை இகடநிகை 

அ – பபேபரச்ெ விகுதி 

10 கவத்து = கவ + த் + த் + உ 

கவ – பகுதி 

த் – ெந்தி 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

உ – விகேபேச்ெ விகுதி 

12 யபசுவார் = யபசு + வ் + ஆர் 

யபசு – பகுதி 

வ் – எதிர்காை இகடநிகை 

ஆர் – பைர்பால் விகேமுற்று விகுதி 

13 கண்டான் = காண் (கண்) + ட் + ஆன் 

காண் – பகுதி; (கண் எேக் குறுகிேது விகாரம்) 

ட் – இறந்தகாை இகடநிகை 

ஆன் – ஆண்பால் விகேமுற்று விகுதி 

14 அேர்ந்தான் = அேர் + த் (ந்) + த் + ஆன் 

அேர் – பகுதி 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

ஆன் – ஆண்பால் விகேமுற்று விகுதி 

15 பதாழுதேர் -பதாழு + த் + அன் + அர் 

பதாழு – பகுதி 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

அன் – ொரிகே 

அர் – படர்க்கக பைர்பால் விகேமுற்று விகுதி 

16 அறிந்து = அறி + த் (ந்) + த் + உ 

அறி – பகுதி 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

உ – விகேபேச்ெ விகுதி 

17 அறுத்து = அறு + த் + த் + உ 

அறு – பகுதி 

த் – ெந்தி 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

உ – விகேபேச்ெ விகுதி 

18 பககத்த = பகக + த் + த் + அ 

பகக – பகுதி 

த் – ெந்தி 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

அ – பபேபரச்ெ விகுதி 

19 ககளந்து = ககள + த் (ந்) + த் + உ 

ககள – பகுதி 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

உ – விகேபேச்ெ விகுதி 

20 பழித்தேர் = பழி + த் + த் + அன் + அர் 

பழி – பகுதி 

த் – ெந்தி 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

அன் – ெரிகே 

அர் – பைர்பால் விகேமுற்று விகுதி 

21 இடிந்து = இடி + த் (ந்) + த் + உ 

இடி – பகுதி 

த் – ெந்தி (த், ந் ஆேது விகாரம்) 

த் – இறந்தகாை இகடநிகை 

உ – விகேபேச்ெ விகுதி 

22 ேறத்தல் = ேற + த் + தல் 

ேற – பகுதி 

த் _ இறந்தகாை இகடநிகை 

தல் – பதாழிற்பபேர் விகுதி 
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புைர்ச்சி விதி (2 ேதிப்பபண்கள்) 
 
1 பெம்பரிதி = பெம்கே + பரிதி 

விதி 1 : ஈறுயபாதல் 

            பெம் + பரிதி = பெம்பரிதி 

2 வாேபேல்ைாம் = வாேம் + எல்ைாம் 

விதி 1: உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

            இேல்யப 

           வாேம் + எல்ைாம் = வாேபேல்ைாம் 

3 உன்கேேல்ைால் = உன்கே  + அல்ைால் 

விதி 1 : இஈஐ வழி ேவ்வும் 

             உன்கே  + ய்  + அல்ைால் 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

              இேல்யப 

       உன்கே + ய் +அல்ைால் = உன்கேேல்ைால் 

4 பெந்தமியழ = பெம்கே + தமிழ் 

விதி 1 : ஈறுயபாதல் 

              பெம் + தமிழ் 

விதி 2 : முன்னின்ற பேய் திரிதல் 

             பெந் + தமிழ் = பெந்தமிழ் 

5 ஆங்கவற்றுள் = ஆங்கு + அவற்றுள் 

விதி 1 :உயிர்வரின் உக்குறள் பேய் விட்யடாடும் 

              ஆங்க் + அவற்றுள் 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

              இேல்யப 

             ஆங்க் + அவற்றுள் = ஆங்கவற்றுள் 

6 தனிோழி = தனி + ஆழி 

விதி 1 : இஈஐ வழி ேவ்வும் 

               தனி + ய் + ஆழி 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

              இேல்யப 

             தனி + ய் + ஆழி = தனிோழி 

7 பவங்கதிர்  = பவம்கே + கதிர் 

விதி 1 : ஈறு யபாதல் – பவம் + கதிர் 

விதி 2 : முன்னின்ற பேய் திரிதல் 

             பவங் + கதிர் + பவங்கதிர் 

8 அருங்காேம் = அருகே + காேம் 

விதி 1 : ஈறு யபாதல் – அரு + காேம் 

விதி 2 : இேமிகல் 

             அரு + ங் + காேம் = அருங்காேம் 

9 பெல்லிடத்து = பெல் + இடத்து 

விதி 1 : தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் 

              இரட்டும்  -   பெல்ல்  + இடத்து 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

               இேல்யப 

             பெல்ல் + இடத்து = பெல்லிடத்து 

10 உள்பளான்று = உள் + ஒன்று 

விதி 1 : தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் 

              இரட்டு -  உள்ள் + ஒன்று 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

              இேல்யப 

             உள்ள் + ஒன்று = உள்பளான்று 

11 ஒருகேயுடன் = ஒருகே + உடன் 

விதி 1 : இஈஐ வழி ேவ்வும் 

              ஒருகே + ய் + உடன் 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

              இேல்யப 

             ஒருகே + ய் + உடன் = ஒருகேயுடன் 

12 பூம்பாவாய் =பூ + பாவாய் 

விதி 1 : பூப்பபேர்முன் இேபேன்கேயும் 

              யதான்றும் 

             பூ + ம் + பாவாய் = பூம்பாவாய் 

13 தகைக்யகால் = தகை + யகால் 

விதி 1: இேல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் 

             முன் கெதப மிகும் 

              தகை + க் + யகால் = தகைக்யகால் 

14 பபருந்யதர் = பபருகே + யதர் 

விதி 1 : ஈறு யபாதல் – பபரு + யதர் 

விதி 2 : இேமிகல் 

               பபரு + ந் + யதர் 

15 முன்னுகட = முன் + உகட 

விதி 1 : தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் 

              இரட்டு  - முன்ன் + உகட 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

              இேல்யப 

              முன்ன்  + உகட = முன்னுகட 

16 ஏகழபேே = ஏகழ + எே 

விதி 1 : இஈஐ வழி ேவ்வும் 

               ஏகழ + ய் + எே 

விதி 2 : உடல்யேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

              இேல்யப 

             ஏகழ + ய் + எே = ஏகழபேே 

 

போழிப்பயிற்சி 
 

இயல்: 1 

உவகேத் பதாடர்ககளச் பொற்பறாடர்களில் அகேத்து எழுதுக. (பாைநூல் பக்க எண்: 20) 

 
(தாேகர இகை நீர் யபாை, கிைற்றுத் தவகள யபாை எலியும் பூகேயும் யபாை அச்ொணி இல்ைாத யதர் யபாை, 

உள்ளங்கக பநல்லிக்கனி யபாை) 

1. தாமகர இகல நீர் தபால 

❖ துறவிகள் தாேகர இகை நீர்யபாை இவ்வுைக வாழ்வில் பற்றற்று இருப்பர். 

2.  கிைற்றுத் தவகள யபாை 

❖ ோைவர்கள் பபாது அறிகவ வளர்த்துக் பகாள்ளாேல் கிைற்றுத்தவகள யபாை இருத்தல் கூடாது 

3. எலியும் பூகனயும் தபால 

❖ நானும் என் தங்ககயும் எலியும் பூகேயும் யபாை எப்யபாதும் ெண்கடயிடுயவாம். 
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4. அச்சாணி இல்லாத ததர் தபால 

❖ யெமிப்பு இல்ைாத வீடு அச்ொணி இல்ைாத யதர்யபாை அல்ைல்பட யநரும்.  

5. உள்ைங்கக தநல்லிக்கனி தபால 

❖ ஆசிரிேர் நடத்திே பாடங்கள் எேக்கு உள்ளங்கக பநல்லிக்கனி யபாைத் பதளிவாகப் புரிந்தது. 

 

குறிப்புகளில் மகைந்திருக்கும் தமிழறிஞர்ககைக் கண்டுபிடிப்தபாம். 

(பாைநூல் பக்க எண்: 21) 

 
(தமிழ் ஒளி, அம்கப, தகாகத, அதசாகமித்திரன், புதுகமப்பித்தன், சூைாமணி தஜயகாந்தன், மகைமகல 

அடிகள்) 

1. கவிஞர்; ஈற்றிரு தசால்லால் அணிகலன் தசய்யலாம்.  - கவிமணி 

2. தமிழறிஞர்; முதலிரு எழுத்துகைால் மகைக்கலாம்.  - மகைமகல அடிகள் 

3. தாய்தமாழி; ஈற்றிரு எழுத்துகள் தவளிச்சம் தரும்.  - தமிழ் ஒளி 

4. சிறுககத ஆசிரியர்; முதல் பாதி நவீனம்.   -  புதுகமப்பித்தன் 

5. முன்தனழுத்து அரசன் பின்தனழுத்து தமிழ் மாதம்.  - தகாகத 

 
இயல்: 2 

 
ேேங்பகாலிச் பொற்ககள ஒயர பதாடரில் அகேத்து எழுதுக. (பாைநூல் பக்க எண்: 44) 

 

1. தகை, தகள, தகழ 

தகை – உடல் உறுப்பு, முதன்கே;  தகள - கட்டுதல், கட்டு;   தகழ - இகை, புல் 

❖ கால்நகைகளுக்குத் ததகவயான இகல தகழககள இரண்டு மூன்று தகளகளாக்கித் தகையில் 

கவத்து சுேந்து தசன்ைான். 

2. அகை, அகள, அகழ 

அகை - கடைகை, அகைந்து திரிதல்;   அகள - புற்று;   அகழ - கூப்பிடு 

❖ அகையிலுள்ை பாம்கபப் பிடிக்க பாம்பாட்டிகய அகைந்து திரிந்து அகழத்து வந்தான். 

3. ககை, ககள, ககழ 

ககை - கவின்ககல, ககைந்துயபாதல்;  ககள - யதகவேற்ற புற்கள்,  நீக்கு;  ககழ - மூங்கில் 

❖ ககழக்கூத்தாடி நிகழ்த்திய ககை நிகழ்ச்சி ககளகட்டிேது. 

4. விகை, விகள, விகழ 

விகை - பபாருளின் விகை;  விகள - விகளச்ெல்;   விகழ - விருப்பம் 

❖ கார் பருவத்தில் நன்றாக விகளந்ததால் தானிேங்களின் விகை குகறோேல் இருக்க ஏற்றுேதி 

நிறுவேத்துடன் ஒப்பந்தம் பெய்து பகாள்ள விகழவதாக அரசு அறிவித்தது. 

 

இேல்: 3  

 
வல்லிே பேய்ககள இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக. (பாைநூல் பக்க எண்கள் : 70, 71) 

 

1. என்னுகடே நம்பிக்கக முழுவதுயே புதிேத் தகைமுகற மீதுதான்; அவர்கள் எல்ைா பிரச்ெகேககளயும் 

ஒரு சிங்கத்கத தபால எதிர்பகாண்டுத் தீர்ப்பார்கள். 

❖ என்னுகடே நம்பிக்கக முழுவதுயே புதிே__ தகைமுகற மீது தான்; அவர்கள் எல்ைாப் 

பிரச்ெகேககளயும் ஒரு சிங்கத்கதப்  யபாை எதிர்பகாண்டு__   தீர்ப்பார்கள். 

2. எத்தகே முகற நீ ேற்றவர்கள் முன்யேறி பெல்வதகே கண்டு ஒன்றும் பெய்வதறிோது நம்பிக்ககயின்றி 

துன்புறுவாய். நிகறே தன்ேம்பிக்கக பகாள். 

❖ எத்தகே முகற நீ ேற்றவர்கள் முன்யேறிச் பெல்வதகேக் கண்டு ஒன்றும் பெய்வதறிோது 

நம்பிக்ககயின்றித் துன்புறுவாய். நிகறே தன்ேம்பிக்கக பகாள். 

3. நம் வாழ்க்ககயின் தரம் நேது கவேத்தின் தரத்கத பபாறுத்திருக்கிறது. புத்தகம் படிக்கும் பபாழுது 

கூர்ந்தக் கவேம் அறிகவ பபறுவதற்கும் வளர்ப்பதற்குோே அடிப்பகட யதகவோகும். 

❖ நம் வாழ்க்ககயின் தரம் நேது கவேத்தின் தரத்கதப் பபாறுத்திருக்கிறது. புத்தகம் படிக்கும் பபாழுது 

கூர்ந்த__ கவேம் அறிகவப்  பபறுவதற்கும் வளர்ப்பதற்குோே அடிப்பகடத்  யதகவோகும். 

4. ோைவர்கள் பபற்யறார்ககள தேது நண்பர்களாக பாவித்து நட்புக் தகாள்ள யவண்டும். தேது இன்ப 

துன்பங்ககள பபற்யறார்களுடன் பகிர்ந்துக் பகாள்ள யவண்டும். 

❖ ோைவர்கள் பபற்யறார்ககளத் தேது நண்பர்களாகப் பாவித்து நட்பு_ பகாள்ள யவண்டும். தேது 

இன்பதுன்பங்ககளப் பபற்யறார்களுடன் பகிர்ந்து__  பகாள்ள யவண்டும். 
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5. ஆசிரிேருக்கு கீழ்படிதல் என்னும் குைம் உண்கேோேவற்கற பதரிந்துக் பகாண்டு, அறிோகேயிகன 

அகற்றி பை நல்ைேவற்கற கற்று பகாடுக்கும். 

❖ ஆசிரிேருக்குக் கீழ்ப்படிதல் என்னும் குைம், உண்கேோேவற்கறத் பதரிந்து_ பகாண்டு, 

அறிோகேயிகே அகற்றிப் பை நல்ைேவற்கறக்  கற்றுக்  தகாடுக்கும். 

 

தபாருத்தமான தவற்றுகம உருபுககைச் தசர்த்து முகையான ததாைர்கைாக ஆக்குக. 

(பாைநூல் பக்க எண்கள்: 72) 
 

1. குமரன் வீடு பார்த்ததன். 

❖ குேரகே வீட்டில் பார்த்ததன். 

2. மாைன் தபச்சுத்திைன் யார் தவல்ல முடியும் 

❖ ோறனின் யபச்சுத்திறகே ோரால் பவல்ை முடியும். 

3. தபாட்டி தவற்றி தபற்ைது ககலச்தசல்வி பாராட்டுகள் குவிந்தன. 

❖ யபாட்டியில் பவற்றி பபற்ற ககைச்பெல்விக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்தே. 

4. காகல எழுந்து படித்து நமக்கு நன்கம ஏற்படும் 

❖ காகையில் எழுந்து படித்தால் நேக்கு நன்கே ஏற்படும். 

5. அகனவர் அன்பு அகழத்தவன் துன்பம் தர யார் மனம் வரும் 

❖ அகனவகரயும் அன்யபாடு அகழத்தவனுக்குத் துன்பம் தர ோர்க்கு ேேம் வரும்? 

6. சான்தைார் மதிப்பு தகாடுத்து வாழ்வு உயரலாம் 

❖ ொன்யறாருக்கு ேதிப்புக் பகாடுத்தால் வாழ்வில் உேரைாம். 

 

கீழ்க்காணும் ததாைரில் உள்ை பிகழககைத் திருத்தி எழுதுக. 
 
1. "ஆண்டுயதாறும் ேகறந்த தி. ஜாேகிராேன் நிகேவாகக் கூட்டம் நகடபபறும்.” 

❖ ”ேகறந்த தி. ஜாேகிராேன் நிகேவாக ஆண்டுததாறும் கூட்டம் நகடபபறும்”. 

2. யகாவைன் ேதுகரக்குச் பென்றது. 

❖ தகாவலன் மதுகரக்குச் தசன்ைான். 

3. பறகவகள் பநல்ேணிககள யவகோகக் பகாத்தித் தின்றது. 

❖ பைகவகள் தநல்மணிககை தவகமாகக் தகாத்தித் தின்ைன. 

4. குதிகரயும் ோகேயும் யவகோக ஓடிேது. 

❖ குதிகரயும் யாகனயும் தவகமாக ஓடின. 

5. அவன் பவண்ேதியிடம் யபசிோள். 

❖ அவன் பவண்ேதியிைம் தபசினான். 

6. பென்கேயிலிருந்து யநற்று வருகிறான். 

❖ தசன்கனயிலிருந்து தநற்று வந்தான். 

7. நாய்கள் அன்று. 

❖ நாய்கள் அல்ல. 

8. கண்ைன் சுடுதண்ணீர் குடித்தான். 

❖ கண்ைன் தவந்நீர் குடித்தான். 

9. பென்கேக்கு அருகாகேயில் இருப்பது ேதுகர அல்ை. 

❖ பென்கேக்கு அருகில் இருப்பது ேதுகர அன்று. 
 

இயல் – 4 

 
பதாடரில் உள்ள பிகழககள நீக்கி எழுதுக. (பாைநூல் பக்க எண்: 102) 

 
1. நம் ோனிைம் இந்த ஆண்டு வரட்சிோல் பாதிக்கப்பட்டது. 

❖ நம் ோநிைம் இந்த ஆண்டு வறட்சிோல் பாதிக்கப்பட்டது. 

2. எங்கள் ஊரில் நூைகக் கட்டிடம் கட்ட அறசு நிதி ஒதுக்கிேது. 

❖ எங்கள் ஊரில் நூைகக் கட்டடம் கட்ட அரசு நிதி ஒதுக்கிேது. 

3.  ரங்கன் பவங்கைப் பாத்திரக்ககட கவத்திருக்கிறார். 

❖ அரங்கன் பவண்கைப் பாத்திரக்ககட கவத்திருக்கிறார். 

4.ோேம் பார்த்த பூமியில் பயிறு வகககள் பயிரிடப்படுகின்றே. 

❖ வாேம் பார்த்த பூமியில் பேறு வகககள் பயிரிடப்படுகின்றே. 

5. ஐப்பசி அகடேகழயில் ஊருனி நிகறந்தது. 

❖ ஐப்பசி அகடேகழயில் ஊருணி நிகறந்தது. 
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6. இன்னிக்கு ொேங்காைம் கபடி யபாட்டி நகடபபறும். 

❖ இன்று ோகை கபடிப்யபாட்டி நகடபபறும். 

 

பொல்கைப் பிரித்தும் யெர்த்தும் பதாடரகேக்க. (பாடநூல் பக்க எண்: 104) 

1. பைகக 

❖ பைககோல் ஆே யேகெயில் உைவு உண்டேர். 

❖ பை கககள் ஒன்றிகைந்து பவற்றிகேத் தேதாக்கிே. 

2. தாேகர 

❖ குைத்தில் தாேகர ேைர்ந்துள்ளது. 

❖ வனத்தில் தாவித்தாவி மான் ஓடியது. 

3. யகாவில் 

❖ தகாவிலுக்குச் தசன்று கடவுகள வைங்கியேன். 

❖ அரசர்கள் அரண்ேகேயில் வாழ்ந்தேர். 

4. பவங்காேம் 

❖ தவங்காயம் ெகேேலுக்குப் பேன்படும். 

❖ உைலில் ஏற்பட்ை தவங்காயங்கள் துன்பத்கதத் தந்தன. 

 5. தகைகே 

❖ விழாவிற்கு நான் தகைகே ஏற்யறன். 

❖ தகலக்கு கம தைவினால்  உடல் நலத்துக்குக் யகடு. 
 

இயல்: 5 

 
யபச்சு வழக்கக எழுத்து வழக்காக ோற்றுக. (பாடநூல் பக்க எண்: 127) 

 
1. இப்ப எேக்குப் புரிஞ்சு யபாச்சு நீயும் புரிஞ்சிக்யகா 

❖ இப்பபாழுது எேக்குப் புரிந்துவிட்டது. நீயும் புரிந்து பகாள். 

2. நிைத்தக் பகௌறணும்டா அப்பதான் வகுறு நிகறயும் 

❖ நிைத்கதக் கிளற யவண்டுேடா! அப்யபாதுதான் வயிறு நிகறயும். 

3. அண்கைக்கு அவனுக்குப் பைம் குடுத்து ஒதவியிருக்க யவண்டிேதாே. 

❖ அன்கறக்கு அவனுக்குப் பைம் பகாடுத்து உதவியிருக்க யவண்டிேது தாயே. 

4. வூட்டாண்ட பவகளோண்ட பகாேந்கதகே அப்பா எங்க இஸ்துகினு யபாோரு. 

❖ வீட்டின் அருகில் விகளோடிக் பகாண்டிருந்த குழந்கதகே அப்பா எங்யக இழுத்துக் பகாண்டு 

பென்றார்? 

5. புள்களக்கு உடம்பு ெரியில்கை, மூணு நாளா சிரேப்படுது. 

❖ குழந்கதக்கு உடம்பு ெரியில்கை, மூன்று நாட்களாகச் சிரேப்படுகிறது. 

6. ரகவக்கு சித்தப்பே காவலுக்குப் யபாவ பொல். 

❖ இரவில் சிற்றப்பாகவக் காவலுக்குப் யபாகச் பொல். 

 

கருத்துப்படத்கதப் புரிந்துபகாண்டு பத்திோக எழுதுக. (4 ேதிப்பபண்கள்) 

(பாடநூல் பக்க எண்: 127) 

 
ெங்க இைக்கிேங்கள் 

 

 

அகம் புறம் அகமும் புறமும் அகம் புறம்

நற்றிகை புறநானூறு பரிபாடல் குறிஞ்சிப்பாட்டு ேதுகரக்காஞ்சி

குறுந்பதாகக பதிற்றுப்பத்து முல்கைப்பாட்டு திருமுருகாற்றுப்பகட

ஐங்குறுநூறு பநடுநல்வாகட பபாருநராற்றுப்பகட

அகநானூறு பட்டிேப்பாகை பபரும்பாைாற்றுப்பகட

கலித்பதாகக சிறுபாைாற்றுப்பகட

  

எட்டுத்பதாகக பத்துப்பாட்டு 



சி.வடிவவல், முதுகலைத் தமிழாசிரியர், அரசு வேல்நிலைப் பள்ளி, ககாக்கராயன்வபட்லை, நாேக்கல் – 638 007 

35 

ெங்க இைக்கிேங்கள் எட்டுத்பதாகக, பத்துப்பாட்டு என்ற இருபபரும் பிரிவுகள் பகாண்டகவ. 

 எட்டுத்பதாககயில் நற்றிகை, குறுந்பதாகக, ஐங்குறுநூறு, அகநானூறு, கலித்பதாகக ஆகிே 

ஐந்தும் அகநூல்கள் ஆகும். புறநானூறும் பத்திற்றுப்பத்தும் புறநூல்கள். பரிபாடல் அகமும் புறமும் கைந்து 

பாடப்பட்டது. 

 பத்துப்பாட்டில் குறிஞ்சிப்பாட்டு, முல்கைப்பாட்டு, பநடுநல்வாகட, பட்டிேப்பாகை ஆகிே 

நான்கும் அகநூல்கள். ேதுகரக்காஞ்சி, திருமுருகாற்றுப்பகட, பபாருநராற்றுப்பகட, 

பபரும்பாைாற்றுப்பகட, சிறுபாைாற்றுப்பகட, கூத்தராற்றுப்பகட ஆகிே ஆறு நூல்களும் புறநூல்கள். 

 

இயல்: 6 

 
கீழ்க்காணும் பதாடர்களில் அகடப்புக்குள் உள்ள பபேர்ச்பொல்கைத் பதாடர்களுக்கு 

ஏற்றவாறு ோற்றி எழுதுக. (பாைநூல் பக்க எண்: 154) 

1.கபிைன் திறகேோேவர் என்று .................  (குேரன்) பதரியும். 

❖ கபிைன் திறகேோேவர் என்று குேரனுக்குத் பதரியும் 

2. யநற்று முதல் .................  (அகை) நீர் ேட்டம் உேர்ந்து வருகிறது. 

❖ யநற்று முதல் அகையின் நீர்ேட்டம் உேர்ந்து வருகிறது. 

3. உங்களுக்கு .................... (ோர்) நன்கே எே நிகேக்கிறீர்கள். 

❖ உங்களுக்கு ோரால் நன்கே எே நிகேக்கிறீர்கள். 

4. முருகன்................... (யவகம்) பென்றும் யபருந்கதப் பிடிக்க இேைவில்கை. 

❖ முருகன் யவகோகச் பென்றும் யபருந்கதப் பிடிக்க இேைவில்கை. 

5. நம்முகடே ................... (யதகவ)அளவு குகறந்தால் ேகிழ்ச்சி பபருகும். 

❖ நம்முகடே யதகவயின் அளவு குகறந்தால் ேகிழ்ச்சி பபருகும். 

 
பபாருள் யவறுபாடு அறிந்து பதாடர் அகேக்க. (பாைநூல் பக்க எண்: 154) 

 
1.களம், கைம் 

❖ கைம் - இைம்;   கலம் - பாத்திரம் 

❖ யபார்க்களத்தில் புண்பட்ட வீரர்களுக்குக் கைத்தில் நீர் தரப்பட்டது. 

2. வைம், வளம் 

❖ வலம் - வலப்பக்கம்;  வைம் – வைகம 

❖ ஆற்றின் வைப்புறம் உள்ள வேல்கள் நீர்வளத்தால் பெழித்திருந்தே. 

3. புல் - புள்  

❖ புல் - சிறு தாவரம்;  புள் – பைகவ 

❖ புள் கூடு கட்டப் புல்லிகேப் பேன்படுத்தும். 

4. உகழ - உகள  

❖ உகழ - உகழப்பு;  உகை – யெறு 

❖ உகள வேலில் இறங்கி உகழத்தான். 

5. கான் - காண் 

❖ கான் - காடு;   காண் - பார்த்தல் 

❖ கானிற்குச் பென்று ோகேக் கண்டான். 

 6. ஊண் - ஊன் 

❖ ஊண் - உைவு;  ஊன் – இகைச்சி 

❖ ேக்கள், உைவாக ஊன் உண்பகதத் தவிர்க்க தவண்டும். 

7. தின்கே - திண்கே 

❖ தின்கம - தீகம; திண்கம - வலிகம 

❖ பிைர் தசய்யும் தின்கமகயப் தபாறுப்பயத மிகச்சிைந்த திண்கேயாகும். 

 

கீழ்க்காணும் நான்கு பொற்ககளக் பகாண்டு பதாடர் எழுதுக. (பாைநூல் பக்க எண்: 155) 

 
1. வாேம், பற, நிைவு, பதாடு –  

❖ வாேத்தில் பறப்யபாம். பறந்து நிைகவத் பதாடுயவாம். 

2. ெருகு, விழு, ேண், அகை -  
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❖ காய்ந்த இகைச் ெருகுகள் ேண்ணில் விழுந்து கிடந்தே. ேண்ணில் கிடந்த ெருகுகள் அகையபாை 

அகெந்தே. 

3. விண்மீன், ஒளிர், எரி, விழு - 

❖ வாேத்தில் விண்மீன் அழகாக ஒளிர்ந்தது. ஒளிர்ந்த விண்மீன் எரிந்து விழுந்தது. 

4. குதிகர, யவகம், ஓடு, தாவு - 

❖ குதிகர யவகோக ஓடிேது. ஓடிே குதிகரகேத் பிடிக்க இேைாது. 

5. குழந்கத, நட, தளிர்நகட, விழு - 

❖ குழந்கத தளிர்நகட நடந்தது. நடந்த குழந்கதத் தடுோறி விழுந்தது. 

6. திகர, காண், ககதட்டல், ேக்கள் 

❖ திகரயரங்கில் திகர விைகிேகதக் கண்டார்கள். திகர விைகுவகதக் கண்ட ேக்கள் கக தட்டிோர்கள். 

 

இயல்: 7 

 
ேரபுச் பொற்ககளத் பதாடரில் அகேத்து எழுதுக.  (பாைநூல் பக்க எண்: 185) 

1. ஆற அேர : 

❖ ஆை அமர சிந்தித்தால் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு கிகடக்கும். 

2. ஆணி அடித்தாற் யபாை : 

❖ என் ஆசிரியர் நைத்திய பாைம் பசுமரத்தில் ஆணி அடித்தாற் தபால என் ேேத்தில் பதிந்தது. 

3. அகைக்கால் : 

❖ வரவுக்கு மீறிச் பெைவு பெய்து அகைக்கால் கவப்பது ஆபத்கத உண்ைாக்கும். 

4. வழிவழிோக : 

❖ எங்கள் வீட்டில் வழிவழிோகக் குைபதய்வ வழிபாடு நடத்தி வருகியறாம். 

5. கண்துகடப்பு : 

❖ யவகை வாய்ப்புக்காே யநர்காைல், இன்று பவறும் கண்துகடப்புக்காக நடத்தப்படுகிறது. 

 

பதாடரில் இடம்பபற்றுள்ள ேரபுப் பிகழககள நீக்கி எழுதுக. (பாைநூல் பக்க எண்: 185) 

 
1. வாகழக்காட்டில் குயில்கள் அைறிக் பகாண்டும் காகங்கள் கூவிக்பகாண்டும் இருந்தே. 

❖ வாகழத்யதாட்டத்தில் குயில்கள் கூவிக்பகாண்டும் காகங்கள் ககரந்து பகாண்டும் இருந்தே. 

2. முருகன் யொறு ொப்பிட்டுப் பால் குடித்தான். 

❖ முருகன் யொறு உண்டு பால் பருகிோன். 

3. யகாவிந்தன் குடியிருக்கச் சுவர் கட்டி கூகர அகேத்தார். 

❖ யகாவிந்தன் குடியிருக்க சுவர் எழுப்பிக் கூகர யவய்ந்தார். 

4. வேவிைங்குக் காப்பகத்தில் சிங்கக் குட்டியும் ோகேக்குட்டியும் கண்யடன். 

❖ வேவிைங்குக் காப்பகத்தில் சிங்கக் குருகளகேயும், ோகேக் கன்கையும் கண்யடன். 

5. ஆட்டுத் பதாழுவத்கதச் சுற்றிலும் எலிகள் பபாந்துகள் அகேத்திருந்தே. 

❖ ஆட்டுத் பதாழுவத்கதச் சுற்றிலும் எலிகள் வகளகள் அகேத்திருந்தே. 

6. பகே ேட்கடோல் கூகர கவத்திருந்தேர். 

❖ பகே ஓகைோல் கூகர தவய்ந்திருந்தனர். 

 

பத்திகேப் படித்துத் யதகவோே இடங்களில் நிறுத்தக்குறிககள இட்டு எழுதுக. 

(பாைநூல் பக்க எண்: 185) 

 

1. இளங்யகாவடிகள் ொத்தோரிடம் முன்பெய்த விகே நிகறயவறும் காைம் என்றீர்கயள அவர்களுகடே 

முந்கதே விகே ோது அதன் விகளவு என்ே நிகழ்ந்த காைம் ோது அகத நீங்கள் அறிந்திருந்தால் கூறுக 

எேக் யகட்டார் 

❖ இளங்யகாவடிகள் ொத்தோரிடம், “முன் பெய்த விகே நிகறயவறும் காைம் என்றீர்கயள! 

அவர்களுகடே முந்கதே விகே ோது? அதன் விகளவு என்ே? நிகழ்ந்த காைம் ோது? அகத நீங்கள் 

அறிந்திருந்தால் கூறுக'' எேக் யகட்டார். 

 

இயல்: 8 

விகடக்யகற்ற விோ அகேத்தல். (பாைநூல் பக்க எண்: 185) 
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1. குடும்பம் என்ற பொல் முதன்முதலில் திருக்குறளில்தான் இடம் பபற்றுள்ளது. 

❖ குடும்பம் என்ற பொல் முதன்முதலில் எந்த நூலில் இடம் பபற்றுள்ளது? 

2. நடுவண் அரசு 2005ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 23 அன்று யதசிே யபரிடர் யேைாண்கே ஆகைேத்கத அகேத்தது. 

❖ யதசிே யபரிடர் யேைாண்கே ஆகைேத்கத நடுவண் அரசு எப்யபாது அகேத்தது? 

3. ொகைகளில் இடம் பபற்றிருக்கும் குறியீடுகள் யபாக்குவரத்திகேச் சீர் பெய்ேவும், பாதுகாப்பாகப் 

பேணிக்கவும் உதவுகின்றே. 

❖ தபாக்குவரத்திகனச் சீர் தசய்யவும், பாதுகாப்பாகப் பயணிக்கவும் உதவுவன எகவ? 

4. 1856இல் பதன்னிந்திோவின் முதல் பதாடர்வண்டி நிகைேம் இராேபுரத்தில் அகேக்கப்பட்டது. 

❖ பதன்னிந்திோவின் முதல் பதாடர்வண்டி நிகைேம் எங்கு எப்யபாது அகேக்கப்பட்டது? 

5. ”ேதார்த்த நிகழ்கவப் பகடப்பாளுகேயுடன் பவளிப்படுத்துவயத ஆவைப்படம்" என்கிறார் கிரியோர்ென். 

❖ ஆவைப்படம் குறித்து கிரியோார்ென் கூறுவது ோது? 

 
அணிகள் (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 

1. நிரல்நிகர அணிகேச் ொன்றுடன் விளக்குக. 

❖ அணி இலக்கைம்: தசால்கலயும் தபாருகையும் வரிகசயாக நிறுத்தி அவ்வரிகசப்படிதய தபாருள் 

தகாள்வது நிரல்நிகர அணி எனப்படும். 

❖ சான்று: அன்பும் அைனும் உகைத்தாயின் இல்வாழ்க்கக 

                               பண்பும் பயனும் அது. 

❖ அணிப்தபாருத்தம்: அன்பு, அைன் என்று முதலில் வரிகசப்படுத்தி பின்னர் அன்புகைய வாழ்வு 

பண்புகையது என்றும் அறனுகைய வாழ்வு பயனுகையது என்றும் வரிகசப்படுத்திக் கூறியதால் 

இக்குைள் நிரல்நிகர அணிகயச் சார்ந்ததாகும். 

2. ஏகததச உருவக அணிகேச் ொன்று தந்து விளக்குக. 

❖ அணி இலக்கைம்: ததாைர்புகைய இரு தபாருள்களில் ஒன்கை மட்டும் உருவகப்படுத்தி 

மற்தைான்கை உருவகப்படுத்தாமல் விடுவது ஏகததச உருவக  அணியாகும். 

❖ சான்று:  சினம்என்னும் தசர்ந்தாகரக் தகால்லி இனம்என்னும் 

                            ஏமப் புகைகயச் சுடும். 

❖ அணிப் தபாருத்தம்: இக்குைளில் சுற்ைத்கதத் ததப்பமாக உருவகப்படுத்தி, சினத்கத தநருப்பாக 

உருவகப்படுத்தாமல் விட்ைதால் இது ஏகததச உருவக அணியாகும். 

3. ததாழில் உவகம அணிகேச் ொன்று தந்து விளக்குக. 

❖ அணி விைக்கம்: ஒரு பபாருளின் பதாழில் அல்ைது பெேல் காரைோக அகேயும் உவகே, பதாழில் 

உவகே எேப்படும். 

❖ சான்று: அகைாது அணுகாது தீக்காய்வார் யபால்க 

இகல்யவந்தர்ச் யெர்ந்து ஒழுகுவார். 

❖ அணிப்பபாருத்தம் : அரெகேச் ொர்ந்து இருப்பவர், குளிர் காய்பவர்ககளப் யபாைத் தீயிலிருந்து 

அகைாது, அணுகாது இருத்தல் யவண்டும். இதில் அகலுதல், அணுகுதல் யபான்ற பதாழில்கள் 

ஒப்புகேப்படுத்தப்பட்டுள்ளே. ஆகயவ இது பதாழில் உவகே அணி ஆயிற்று. 

4. எடுத்துக்காட்டு உவகேேணிகேச் ொன்று தந்து விளக்குக. 

❖ அணி விைக்கம்: தசய்யுளில் உவகம, உவதமயம் இரண்டும் தவளிப்பட்டு உவம உருபு மகைந்து 

வருவது எடுத்துக்காட்டு உவகமயணி ஆகும். 

❖ ொன்று: துஞ்சிோர் பெத்தாரின் யவறுஅல்ைர் எஞ்ஞான்றும் 

நஞ்சுஉண்பார் கள்உண் பவர். 

அணிப் தபாருத்தம்: 

❖ உவகம:  துஞ்சிோர் பெத்தாரின் யவறுஅல்ைர். 

❖ உவயேேம் : எஞ்ஞான்றும் நஞ்சுஉண்பார் கள்உண் பவர். 

❖ உவம உருபு : யபாை ேகறந்து வந்துள்ளது. 

5. உவகம அணிகயச் சான்று தந்து விைக்குக. 

❖ அணி விைக்கம்: தசய்யுளில் உவகே, உவயேேம், உவே உருபு ஆகிே மூன்றும் பவளிப்பகடோக 

வருவது உவகே அணி ஆகும். 

❖ சான்று : உடம்பாடு இைாதவர் வாழ்க்கக குடங்கருள் 

                  பாம்யபாடு உடன்உகறந் தற்று. 

அணிப் பபாருத்தம் 

❖ உவகே : உைம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கக. 

❖ உவயேேம் : குைங்கருள் பாம்தபாடு உைன்உகைந்து. 

❖ உவே உருபு : அற்று 

6. பொற்பபாருள் பின்வருநிகைேணிகயச் சான்று தந்து விைக்குக 
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❖ அணி விைக்கம்: தசய்யுளில் வந்த தசால்தல மீண்டும் மீண்டும் வந்து தந்த தபாருகைதய தருமானால் 

அது தசாற்தபாருள் பின்வருநிகலயணி ஆகும். 

❖ சான்று : எப்பபாருள் ோர்ோர்வாய்க் யகட்பினும் அப்பபாருள் 

                  பேய்ப்பபாருள் காண்பது அறிவு. 

❖ அணிப் தபாருத்தம்: இக்குைட்பாவில் 'பபாருள்' என்னும் தசால் 'கருத்து' என்னும் தபாருளில் பல 

முகை வந்துள்ைது. எனதவ இக்குைட்பா பொற்பபாருள் பின்வருநிகைேணியில் அகேந்துள்ளது. 

 

திகை / துகற (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 
1. பாடாண் திகை சான்றுைன் விைக்குக. 

❖ திகை விைக்கம் : ஒருவருகடே புகழ், வலிகே, பகாகட, அருள் யபான்ற நல்லிேல்புககளச் 

சிறப்பித்துக் கூறுவது பாடாண் திகையாகும். 

❖ ொன்று : "காய்பநல் அறுத்துக் கவளம் பகாளியே ……” எேத் பதாடங்கும் புறநானூற்றுப் பாடல். 

❖ திகைப் பபாருத்தம் : இப்பாடல் பாண்டிே ேன்ேன் அறிவுகட நம்பியின் நல்லிேல்புககளச் 

சிறப்பித்துக் கூறுவதால் பாடாண் திகை ஆயிற்று. 

2. பெவிேறிவுறூஉ துகறகேச் சான்றுைன் விளக்குக. 

➢ துகை விைக்கம் : அரென் பெய்ே யவண்டிே கடகேககள முகற தவறாேல் பெய்யுோறு அவன் 

யகட்க அறிவுறுத்தல், பெவிேறிவுறூஉ என்னும் துகறோகும். 

➢ ொன்று : "காய்பநல் அறுத்துக் கவளம் பகாளியே ………” எேத் பதாடங்கும் புறநானூற்றுப் பாைல். 

➢ துகைப் தபாருத்தம் : அரென் அறிவில் குகறந்தவோகி முகற அறிோத சுற்றத்தாயராடு ஆரவாரோக் 

குடிேக்களின் அன்பு பகடுோறு, நாள்யதாறும் வரிகேத் திரட்ட விரும்புவது, ோகே தான் புகுந்த 

நிைத்தில் தானும் உண்ைாேல் பிறருக்கும் பேன்படாேல் வீைாக்குவது யபான்றது. அரென் தானும் 

பேேகடே ோட்டான்; நாட்டு ேக்களும் துன்புறுவர் என அறிவுத்துவதால் இப்பாைல் 

பெவிேறிவுறூஉ என்னும் துகறோகும். 

 

இைக்கிே நேம் பாராட்டுக 

 
இேல்: 1. பாடநூல் பக்க எண்: 20 

 

முச்ெங்கங் கூட்டி 

       முதுபுைவர் தகேக் கூட்டி 

அச்ெங்கத் துள்யள 

      அளப்பரிே பபாருள் கூட்டி 

பொற்ெங்க ோகச் 

      சுகவமிகுந்த கவிகூட்டி 

அற்புதங்க பளல்ைாம் 

      அகேத்த பபருோட்டி 

- கண்ைதாென் 

கமயக்கருத்து: 

பாண்டிேர்ககளக்பகாண்டு முச்ெங்கம் அகேக்கச்பெய்து, பபாருள்வளமும் பொல்நேமும் 

பபாருந்திே பல நூறு பாைல்ககைப் பலநூறு புலவர்கள் ஆக்கி அளித்திைச் தசய்த தமிழன்கன வாழ்க! 

யோகே : பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது யோகேத் பதாகட. 

  ொன்று: முச்சங்கம் - முதுபுலவர்; அசங்கம் - அைப்பரிய 

எதுகக: பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது எதுககத் பதாகட. 

  ொன்று: முச்சங்கம் - அச்சங்கம்;  தசாற்சங்கம் - அற்புதம் 

 இகேபு: பாடலின் ககடசி எழுத்யதா அகெயோ பொல்யைா ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது இகேபு. 

  சான்று: கவிகூட்டி - தபருமாட்டி 

அணி: இப்பாைலில் தசாற்தபாருள் பின்வருநிகலயணி அகமந்துள்ைது. 

சுகவ நேம்: பபருமிதச் சுகவ 

 

இேல்: 2 பாைநூல் பக்க எண்: 44 

     

    பவட்டிேடிக்குது மின்ேல் - கடல் 

            வீரத் திகரபகாண்டு விண்கை யிடிக்குது; 

     பகாட்டி யிடிக்குது யேகம் - கூ 

             கூபவன்று விண்கைக் குகடயுது காற்று 
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    ெட்டச்ெட ெட்டச்ெட டட்டா - என்று 

             தாளங்கள் பகாட்டிக் ககேக்குது வாேம் 

    எட்டுத்திகெயும் இடிே - ேகழ 

             எங்ஙேம் வந்ததடா தம்பி வீரா! 

-பாரதிோர்  

கேேக்கருத்து 

  மின்ேல் பவட்டுகிறது; வாேளாவக் கடைகை எழுந்து தாழ்கிறது; யேகம் பகாட்டி 

முழங்குது; பபருங்காற்று வீசுகிறது; தாள முழக்கத்யதாடு எட்டுத் திகெயும் இடிந்து விழுவது யபாைக் கேக்க 

ேகழ பபாழிகிறது. 

யோகே: பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது யோகே. 

    ொன்று: எட்டு - எங்கேம் 

எதுகக: பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது எதுகக.  

   ொன்று: பவட்டி - பகாட்டி 

இகேபு: பாடலின் ககடசி எழுத்யதா அகெயோ பொல்யைா ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது இகேபு. 

முரண்: பாடல் பொல்ைாலும் பபாருளாலும் முரண்படுவது முரண் ததாகையாகும். 

ெந்தம்: இப்பாைல் சிந்துப்பாவில் அகமந்துள்ைது. 

 
இேல்: 3. (பாடநூல் பக்க எண்கள்: 70) 

 
    பபற்பறடுத்த தமிழ்த்தாகேப் பின்ோல் தள்ளி 

    பிறபோழிக்கு சிறப்பளித்த பிகழகே நீக்க 

    ஊற்பறடுத்யத அன்புகரோல் உலுங்க கவத்திவ் 

    உைகத்தில் தமிழ் போழிக்கு நிகரும் உண்யடா? 

    கற்றுைர்ந்யத அதன் இனிகே காண்பாய் என்று 

    கம்பபோடு வள்ளுவன் சுட்டிக் காட்டித் 

    பதற்பறேநம் அகக்கண்கைத் திறந்து விட்ட 

    பதய்வக்கவி பாரதிஓர் ஆொன் திண்ைம். 

-நாேக்கல் கவிஞர்  

கேேக்கருத்து 

  இக்கவிகதயில் பாரதிோர், 'தமிழ்போழி உைக போழிகளுள் இனிே போழி; கம்பனும் 

வள்ளுவனும் சிறந்த தமிழ் கவிஞர்கள் என்ற உண்கேகே நேக்கு பதரிவித்தவர் ஆதலிோல், பாரதி ஓர் 

ஆொன் என்கிறார், நாேக்கல் கவிஞர். 

யோகே : பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது யோகேத் பதாகட. 

  ொன்று: கற்றுைர்ந்யத - கம்பபோடு; பதற்பறே - பதய்வகவி 

எதுகக: பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது எதுககத் பதாகட. 

  ொன்று: பபற்பறடுத்த - ஊற்பறடுத்த கற்றுைர்ந்த - பதற்பறே 

 ெந்தம்: இப்பாடல் எண்சீர்க் கழிபநடிைடி ஆசிரிே விருத்தத்தில் அகேந்துள்ளது. 

சுகவ நேம்: பபருமிதச் சுகவ 

தகைப்பு: "பாரதி ஓர் ஆொன்" 

 

இேல்: 5 (பாடநூல் பக்க எண்கள்: 126) 

 

    பிறப்பிோல் எவர்க்கும் - உைகில் 

          பபருகே வாராதப்பா! 

    சிறப்பு யவண்டுபேனில் - நல்ை 

          பெய்கக யவண்டுேப்பா! 

    நன்கே பெய்பவயர - உைகம் 

          நாடும் யேற்குைத்தார்! 

    தின்கே பெய்பவயர - அண்டித் 

          தீண்ட ஒண்ைாதார்! 

       - கவிேணி யதசிக விநாேகம் 

திரண்ட கருத்து 

  பிைப்பின் காரைோக யார்க்கும் பபருகேகள் உண்டாகாது. சிறப்பாக ேதிக்கப்பட 

யவண்டுோோல் ஒவ்பவாருவரும் சிறப்பாே பெேல்ககளச் பெய்ே யவண்டும். ேக்களுக்கு நன்கே 
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பெய்பவர்கள், உைகம் விரும்பக் கூடிே உேர்குைத்தார் - ேக்களுக்குத் தீகே பெய்பவர்கள், எவரும் அண்டி 

வாழாத இழிகுைத்யதார் ஆவார். 

யோகே: பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது யோகேத் பதாகட. 

  ொன்று; பிறப்பிோல் - பபருகே; நன்கே - நாடும் 

எதுகக: பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது எதுககத் பதாகட. 

  ொன்று: பிறப்பிோல்- சிறப்பு: நன்கே - தின்கே 

இகேபு: பாடலில் இறுதி எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது இகேபுத் பதாகட. 

  ொன்று: வராதப்பா - யவண்டுேப்பா 

அணி: இப்பாடல் சிந்துப்பாவில் அகேந்துள்ளது. 

 

இேல்: 6 (பாடநூல் பக்க எண்-154) 

 

    அந்தியிருளாற் கருகும் உைகு கண்யடன் 

          அவ்வாயற வான் கண்யடன், திகெகள் கண்யடன் 

    பிந்திேந்தக் காரிருள்தான் சிரித்த துண்யடா? 

          பபருஞ்சிரிப்பின் ஒளிமுத்யதா நிையவ நீதான் 

    சிந்தாேல் சிதறாேல் அழகக பேல்ைாம் 

          யெகரித்துக் குளியரற்றி ஒளியும் ஊட்டி 

    இந்தாபவன் யறஇேற்கக அன்கே வானில் 

          எழில்வாழ்கவச் சித்தரித்த வண்ைந் தாயோ? 

         - பாரதிதாென் 

திரண்ட கருத்து 

  அந்தியிருளில் உைகக கண்யடன். வாகேயும் திகெககளயும் கண்யடன். காரிருள் 

சிரித்ததில்கை. ஆோல், ஒளி முத்தாய் நிைவும் இருளும் சிரித்தது. குளிகரயும் ஒளிகேயும் ேக்களுக்கு 

ஊட்டுகின்றது வாழ்க்கககே வானின் வண்ைத்துடன் ஒப்பிட்டுள்ளார். 

யோகே: பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது யோகேத் பதாகட. 

  சான்று: அந்தி - அவ்வாறு; சிந்தாமல் - தசகரித்து. 

எதுகக: பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது எதுககத் பதாகட. 

  ொன்று: அந்தி - பிந்தி, சிந்தாேல் - இந்தாபவன்று 

இகேபு: பாடலில் இறுதி எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது இகேபுத் பதாகட. 

  ொன்று: கண்யடன் - கண்யடன் 

அணி: இப்பாடலில் உருவக அணி அகேந்துள்ளது. 

 

இேல்: 7. (பாைநூல் பக்க எண்: 185) 

    

    பூமிச்ெருகாம் பாகைகே 

           முத்துபூத்த கடல்களாக்குயவன் 

    புேகைக் கூறுபடுத்தியே - யகாடிப் 

            புதிே பதன்றைாக்குயவன் 

    இரவில் விண்மீன் காசிகே - பெலுத்தி 

           இரவையராடு யபசுயவன்! 

    இரபவரிக்கும் பரிதிகே - ஏகழ 

           விறபகரிக்க வீசுயவன் 

       - நா. காேராென் 

திரண்டகருத்து : 

  காய்ந்து கிடக்கும் பாகைவேப்பூமிகே முத்துகள் பிறக்கும் கடல்களாய் ஆக்குயவன். 

புேலின் யவகத்கதக் குகறத்துப் புதிே பதன்றைாய் ஆக்குயவன். பபாருள் யவண்டுயவார்க்கு விண்மீன் 

காசுககளக் பகாடுத்து, அவர்கயளாடு யபசுயவன். இரகவ அழிக்கும் சூரிேகே ஏகழேர்க்கு விறபகரிக்க 

வீசுயவன் என்கிறார், கவிஞர். 

யோகே: பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது யோகேத் பதாகட. 

  சான்று: பூமி - புயகல; இரவில் - இரவு 

எதுகக: பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது எதுககத் பதாகட. 

  ொன்று: இரவில் - இரவலர் 

இகேபு: பாடலில் இறுதி எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது இகேபுத் பதாகட 

  ொன்று: கைல்கைாக்குதவன் - ததன்ைலாக்குதவன்; தபசுதவன் - வீசுதவன் 
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அணி: இப்பாடலில் உேர்வு நவிற்சி அணி அகேந்துள்ளது. 

 

இேல்: 8. (பாைநூல் பக்க எண்: 216) 

 

   வாேரங்கள் கனிபகாடுத்து ேந்திபோடு பகாஞ்சும் 

            ேந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் பகஞ்சும் 

   காேவர்கள் விழிபேறிந்து வாேவகர ேகழப்பார் 

           கேேசித்தர் வந்துவந்து காேசித்தி விகளப்பார். 

   யதேருவித் திகரபேழும்பி வானின்வழி போழுகும் 

           பெங்கதியரான் பரிக்காலுந் யதர்க்காலும் வழுகும். 

   கூேலிளம் பிகறமுடித்த யவணிேைங் காரர் 

           குற்றாைத் திரிகூட ேகைபேங்கள் ேகையே. 

        - திரிகூட ராெப்பக் கவிராேர் 

கேேக்கருத்து 

   இப்பாடலில் தான் வாழும் திரிகூடேகையின் பபருகேகேக் குறி பொல்லும் குறப்பபண் 

ஒருத்தி கூறுகிறாள். “அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த ேகைோே குற்றாைேகையில்தான் சிவபபருோன் 

வீற்றிருக்கிறார். அதுதான் எங்கள் ேகைோகும்" என்று கூறுவதாய் இப்பாடலின் கேேக்கருத்து 

அகேந்துள்ளது. 

யோகே: பாடலில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது யோகேத் பதாகட. 

  சான்று: கானவர் - கமனசித்தர் 

எதுகக: பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் பதாடுப்பது எதுககத் பதாகட. 

  ொன்று: வானரங்கள் - கானவர்கள்; ததனருவி - கூனலிைம் 

இகேபு: பாடலில் இறுதி எழுத்து ஒன்றி வரத் பதாடுப்பது இகேபுத் பதாகட. 

  ொன்று: தகாஞ்சும் - தகஞ்சும்; அகழப்பார் - விகைப்பார் 

அணி: இப்பாடலில் தற்குறிப்தபற்ை அணி அகேந்துள்ளது. 

சந்தம்: இப்பாைல் சிந்துப்பாவில் அகமந்துள்ைது. 

 

இேல்: 4. 
 

பின்வரும் பழபோழிககள வாழ்க்கக நிகழ்யவாடு பபாருத்தி எழுதுக. 

(பாைநூல் பக்க எண்: 103) (4 ேதிப்பபண்கள்) 

 

1. ோகேக்கும் அடி ெறுக்கும். 

 
பழபோழி விளக்கம் 

❖ உேரமும், உடல் வலிகேயும் மிக்க ோகேோக இருந்தாலும் அதற்கும் பாதங்கள் ெருக்கி விழயநரிடும். 

வாழ்க்கக நிகழ்வு 

❖ நான் புதூர், அரசு உேர்நிகைப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வகர படித்தவள். 

எல்ைாத் யதர்வுகளிலும் முதலிடம் பபற்றவள், பத்தாம் வகுப்பு முடிந்து +1 வகுப்பிற்குப் ஈயராடு 

அரசு பபண்கள் யேல்நிகைப்பள்ளியில் யெர்ந்யதன். முதல் இகடப்பருவத் யதர்வில் மூன்றாம் இடம் 

பபற்யறன். வருத்தோய்ப் யபாய்விட்டது கவகையுடன் வீட்டிற்கு வந்யதன். அப்பா என் முகத்கதப் 

பார்த்து உைர்ந்து பகாண்டார். 'என்ே நடந்தது?' என்றார். நான் நடந்தகதச் பொன்யேன். கண்ணு! 

இதற்காகவா வருந்துகிறாய்? ோகேக்கும் அடிெருக்கும் என்பது உண்கேேல்ைவா! வருந்தாயத! 

வீழ்வது வீழ்ச்சிேல்ை, வீழ்ந்யத கிடப்பதுதான் வீழ்ச்சி, அடுத்தத் யதர்வில் இகத ஈடு பெய்து 

பகாள்ளைாம் என்றார். என் ேேம் அகேதி பகாண்டது. அடுத்த யதர்வில் நான் மீண்டும் முதலிடத்தில் 

வந்யதன். 

 

2. திகே விகதத்தவன் திகே அறுப்பான். விகே விகதத்தவன் விகே அறுப்பான் 

 

பழபோழி விளக்கம் : 

❖ திகேகேப் பயிர் பெய்தால் திகேகே அறுக்க முடியும். யவறு விகேகே விகதத்தால் அந்த 

விகேகேத்தான் அறுக்க முடியும். 

வாழ்க்கக நிகழ்வு 
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❖ ோைாவும் நீைாவும் உயிர்த்யதாழிகள், ோைா நன்கு படிப்பவள், எேயவ அகேவராலும் 

ேதிக்கப்பட்டாள். நீைா சுோராகப் படிப்பவள் அளவாகயவ ேதிக்கப்பட்டாள். அது நீைாவிற்கு 

வருத்தத்கத உண்டாக்கிேது. ோைாகவ வருத்தம் அகடே கவக்க யவண்டும் என்று நிகேத்தாள். 

ஒருநாள் வகுப்பாசிரிேர் வகுப்பில் நாகளத் யதர்வு நகடபபறும் என்றார். நான் முடிவு பெய்து 

பகாண்யடன். ோைாவின் புத்தகம், யநாட்டு ஆகிேவற்கற எடுத்து என் கபயில் கவத்துவிட்யடன். 

ோகை வீட்டிற்குத் திரும்பிவிட்யடாம். இருவரும் இரவு ொப்பிட்டுவிட்டுப் புத்தகப் கபகே 

எடுத்யதன். ஆச்ெரிேம், கபக்குள் எந்தப் புத்தகமும் இல்கை. என்ே ஆயிற்று யோசித்யதன், 

அப்பபாழுதுதான் உண்கே பதரிந்தது. எங்கள் இருவருகடே கபயும் ஒயர ோதிரி, என் கப எே 

நிகேத்துக் பகாண்டு ோைாவின் கபகே நான் எடுத்து வந்துவிட்யடன் ோைா என் கபகே எடுத்துச் 

பென்றுவிட்டாள். விழித்துக் பகாண்டிருந்யதன். அம்ோ வந்தார் ஆதரவாய் விொரித்தார். நடந்தகதச் 

பொன்யேன் திகே விகதத்தவன் திகே அறுப்பான். விகே விகதத்தவன் விகே அறுப்பான் 

என்பது உன் அளவில் நடந்துவிட்டது. உன்கே ோற்றிக் பகாள் என்று அறிவுகர கூறிோர். 

 

3. குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்கை. 

 

பழபோழி விளக்கம் 

❖ குற்றத்கதயே பார்த்துக் பகாண்டிருந்தால் சுற்றம் நம் கண்களுக்குத் பதரிோேல் யபாய்விடும். 

வாழ்க்கக நிகழ்வு 

❖ என் அம்ோ எப்யபாதும் என் அப்பாவின் தங்கக (அத்கத), ோோகவக் குகற கூறிக்பகாண்யட 

இருப்பார். அப்பா யகாபித்துக் பகாள்ளோட்டார். ஒரு நாள் என் அப்பாவிற்கு விபத்து ஏற்பட்டு 

ேருத்துவேகேயில் அனுேதிக்கப்பட்டார். அன்று முதல் என் அப்பா ேருத்துவேகேயில் இருந்து 

உடல்நைம் பபற்று வீடு திரும்பும் வகரயில் சுோர் ஒரு ோத காைம் உடன் இருந்து இேன்ற 

உதவிககளச் பெய்து வந்தார்கள் என் அத்கதயும் ோோவுே. என் அம்ோ ேேம் பநகிழ்ந்தார். 

அப்பாவிடம் கூறிோர். அதற்கு அப்பா எப்யபாதும் குற்றத்கதயே பார்த்துக் பகாண்டிருந்தால் 

நேக்குச் பொந்தம் என்பயத இல்ைாேல் யபாய்விடும் குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்கை என்பது 

உண்கேேல்ைவா? அம்ோ 'ஆோம்' எேத் தகைேகெத்தார். 

 

4. எறும்பு ஊரக் கல்லும் யதயும் 

 

பழபோழி விளக்கம் 

❖ யகாபங்பகாண்டு பகாடுஞ்பொற்ககளப் பேன்படுத்திப் யபசிோல் எவ்விதக் காரிேமும் கககூடாது. 

ோறாக பேன்பொற்ககளப் பேன்படுத்திப் யபசிோல் எவ்விதக் கடிேோே காரிேத்கதயும் 

முடிக்கைாம் என்னும் கருத்கத உைர்த்துகிறது இப்பழபோழி. 

வாழ்க்கக நிகழ்வு 

❖ நான் பத்தாம் வகுப்பு ோைவி. படிப்பில் ஆர்வம் இல்ைாதவள். விகளோட்டாகயவ எகதயும் 

எடுத்துக் பகாள்பவள். என் தாத்தா என்கேப் ”படி படி” என்று எப்யபாதும் கூறிக்பகாண்யட 

இருப்பார். நான் அகதக் காதில் யபாட்டுக் பகாள்வயத இல்கை. ஆோலும் தாத்தா 

விடோட்டார். ”படி படி” எேக் கூறிக் பகாண்யட இருப்பார். ஒரு நாள் எேக்குள் ஒரு ோற்றம், 

தாத்தாவின் வார்த்கதக்கு யவண்டாம் அவர் வேதுக்காவது ேதிப்புத்தரைாயே எே நிகேத்யதன். 

படிக்கத் பதாடங்கியேன் யதர்வில் நல்ை ேதிப்பபண்கள் பபற்யறன். உறவு என்கேப் புகழ்ந்தது; ஊர் 

என்கேப் புகழ்ந்தது. அதற்குக் காரைம் தாத்தா வார்த்கதகள்தான். 'எறும்பு ஊரக் கல்லும் யதயும்' 

என்பது உண்கேோேது. 

 

5. ஊழி பபேரினும் தாம் பபேரார். 

 

பழபோழி விளக்கம் 

❖ பிரளே காைத்தில் உைகயே ோறிோலும் அறபநறியில் வாழும் ொன்யறார் ோறோட்டார்கள். 

வாழ்க்கக நிகழ்வு 

❖ நம் யதெத்தந்கத ேகாத்ோ காந்தியின் வாழ்வின் இறுதி நிகழ்வு பிரார்த்தகேக் கூட்டத்திலிருந்து 

அண்ைல் காந்தி வருகிறார். சுற்றி இருந்த கூட்டம் வைங்குகிறது. கூட்டத்தில் இருந்த யகாட்யெவின் 

துப்பாக்கி குண்டு பவடிக்கிறது அகிம்கெ, அறவழி என்று வாழ்நாள் முழுவதும் ககடப்பிடித்த 

அண்ைல் ோர்கபக் குண்டு துகளக்கிறது 'யேராம் என்று உச்ெரிப்புடன் ொய்கிறார் ேகாத்ோ. 

அதுேட்டுேல்ை, சுட்டவகே விட்டுவிடுங்கள், அவகே ஒன்றும் பெய்ோதீர்கள் என்றும் கூறிோராம், 

பிரளே காைத்தில் உைகயே ோறிோலும் ொன்யறார்கள் ோறோட்டார்கள் என்ற பபாருள்படும் 
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பழபோழி, ஊழி பபேரினும் தாம் பபேரார் என்ற வார்த்கதயின் உண்கே இனித்தது. ேகாத்ோ காந்தி 

வாழ்ந்த ொன்றல்ை என்றும் வாழும் ொன்று என்பது உண்கேேன்யறா! 
 

தமிழாக்கம் தருக 

இேல்: 1 (பாைநூல் பக்க எண்: 20) 

 
1. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. 

❖ கற்ைவர்க்குச் தசன்ை இைதமல்லாம் சிைப்பு. 

2. A new language is a new life. 

❖ ஒரு புதிய தமாழி, ஒரு புதிய வாழ்க்ககக்கான வழிோகும். 

3. If you want people to understand you, speak their language. 

❖ பிைர் உன்கனப் புரிந்துதகாள்ை தவண்டுமானால், அவர் போழியில் யபசு. 

4. Knowledge of languages is the doorway to wisdom. 

❖ தமாழிகளின் அழிவு ஞாேத்திற்காே வழி. 

5. The limits of my language are the limits of my world. 

❖ என் தமாழியின் எல்கலதய என் உைகத்தின் எல்கை. 

 

படிப்யபாம் பேன்படுத்துயவாம் 
 

இேல்: 1. நூைகம் ( பாைநூல் பக்க எண்: 22) 

Subscription - உறுப்பிேர் கட்டைம் Fiction – புகேவு Biography - வாழ்க்கக வரைாறு 

Archive – காப்பகம் Manuscript - ககபேழுத்துப் பிரதி Bibliography - நூல் நிரல் 

 

இேல்: 2. ததாைர்வண்டி நிகலயம் ( பாைநூல் பக்க எண்: 46) 

Platform – நகைதமகை  Train Track – இருப்புப்பாகத Railway Signal - ததாைர்வண்டி வழிக்குறி 

Ticket Inspector - பயைச்சீட்டு ஆய்வர்  Level Crossing - இருப்புப்பாகதகயக் கைக்குமிைம் 

Metro Train - மாநகரத் ததாைர்வண்டி 

 

இேல்: 3. உைவகம் ( பாைநூல் பக்க எண்: 72) 

Lobby – ஓய்வகற Checkout – பவளியேறுதல் Tips – சிற்றீகக  Mini meals - சிற்றுைவு 

 

இேல்: 4. வானூர்தி நிகைேம் ( பாைநூல் பக்க எண்: 104) 

Arrival – வருகக Departure – புறப்பாடு  Conveyor Belt – ஊர்திப்பட்கட 

Take Off - வானூர்தி கிளம்புதல்  Passport – கடவுச்சீட்டு  Visa - நுகழவு இகெவு 

Domestic Flight - உள்நாட்டு வானூர்தி 

 

இேல்: 5. நீதி ேன்றம் ( பாைநூல் பக்க எண்: 128) 

Affidavit - ஆகையுறுதி ஆவைம் Allegation – ொட்டுகர  Conviction - தண்டகே 

Jurisdiction - அதிகார எல்கை  Plaintiff - வாதி  

 

இேல்: 6. திகரத்துகற ( பாைநூல் பக்க எண்: 156) 

Artist – கவின்ககைஞர்  Animation – இேங்குபடம் Newsreel - பெய்திப்படம் 

Cinematography – ஒளிப்பதிவு Sound Effect - ஒலிவிகளவு 

Multiplex Complex - ஒருங்கிகைந்த திகரேரங்க வளாகம் 

 

இேல்: 7. வங்கி ( பாைநூல் பக்க எண்: 187) 

Debit Card - பற்று அட்கட Demand Draft - யகட்பு வகரயவாகை 

Withdrawal Slip - திரும்பப் பபறல் படிவம் Teller - விகரவுக் காொளர் 

Mobile Banking - அகையபசி வழி வங்கி முகற Internet Banking - இகைேவங்கி முகற 

 

இேல்: 8. அலுவைகப் பபாருள்கள் (பாைநூல் பக்க எண்: 218) 

Stamp pad - கே பபாதி  Stapler - கம்பி கதப்புக் கருவி  Folder - ேடிப்புத்தாள் 

File – யகாப்பு  Rubber Stamp - இழுகவ முத்திகர  Eraser - அழிப்பான் 
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ேேப்பாடப் பகுதி 

 
இேல்: 1. தண்டிேைங்கார உகர யேற்யகாள் பாடல் 

 

  ஓங்கலிகட வந்து உேர்ந்யதார் பதாழவிளங்கி 

  ஏங்பகாலிநீர் ஞாைத்(து) இருளகற்றும் - ஆங்கவற்றுள் 

  மின்யேர் தனிோழி பவங்கதிபரான்(று) ஏகேேது 

  தன்யேர் இைாத தமிழ்! 

        - தண்டி 

பா வகக : யநரிகெ பவண்பா 

 
இேல்: 3. கம்பராோேைம் 

    

   1) துன்பு உளதுஎனின் அன்யறா 

     சுகம் உளது? அது அன்றிப் 

    பின்பு உளது; இகட ேன்னும் 

     பிரிவு உளது எே உன்யேல் ; 

    முன்பு உபளம் ஒரு நால்யவம் 

     முடிவு உளது எே உன்ோ 

    அன்பு உள, இனி, நாம் ஓர் 

     ஐவர்கள் உளர் ஆயோம். 

பா வகக : கலி விருத்தம் 

   2) குகயோடும் ஐவர் ஆயேம் 

     முன்பு ; பின் குன்று சூழ்வான் 

    ேக போடும் அறுவர் ஆயேம் ; 

     எம்முகழ அன்பின் வந்த 

    அகன் அேர் காதல் ஐே! 

     நின்போடும் எழுவர் ஆயேம் ; 

    புகல் அருங் காேம் தந்து, 

     புதல்வரால் பபாலிந்தான் நுந்கத.   - கம்பர் 

பா வகக : அறுசீர்க் கழிபநடிைடி ஆசிரிே விருத்தம் 

 

இேல்: 4. இதில் பவற்றி பபற 

 

    விண்யவறு; விண்பவளியில் இேங்கு கின்ற 

     பவண்ேதியும் பெங்கதிரும் முகிலும் யவறு; 

    ேண்யவறு; ேண்யைாடு கைந்தி ருக்கும் 

     ேைல்யவறு; பனித்துளியும் ேகழயும் யவறு; 

    புண்யவறு; வீரர்களின் விழுப்புண் யவறு; 

     புகழ்யவறு; பெல்வாக்கு யவறு; காணும் 

    கண்யவறு; கல்விக்கண் யவறு; கற்றார் 

     கவிநகடயும் உகரநகடயும் யவறு யவறு. 

          - சுரதா 

பா வகக : எண்சீர்க் கழிபநடிைடி ஆசிரிே விருத்தம் 

 
இேல்: 5. ததய்வமணிமாகல 

 
    ஒருகேயுடன் நிேதுதிரு ேைரடி நிகேக்கின்ற 

                 உத்தேர்தம் உறவுயவண்டும் 

           உள்பளான்று கவத்துப் புறம்பபான்று யபசுவார் 

                உறவுகை வாகே யவண்டும் 

    பபருகேபபறும் நிேதுபுகழ் யபெயவண்டும் பபாய்கே 

               யபொ திருக்கயவண்டும் 

           பபருபநறி பிடித்பதாழுக யவண்டும் ேதோேயபய் 

               பிடிோ திருக்கயவண்டும். 

        - இராமலிங்க அடிகைார் 
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பா வகக: பன்னிருசீர்க் கழிபநடிைடி ஆசிரிே விருத்தம் 

 
இேல்: 6. சிலப்பதிகாரம் 

 
    குழல்வழி நின்றது ோயழ, ோழ்வழித்  

    தண்ணுகே நின்றது தகயவ, தண்ணுகேப் 

    பின்வழி நின்றது முழயவ, முழபவாடு 

    கூடி நின்று இகெத்தது ஆேந்திரிகக. 

        - இைங்தகாவடிகள் 

பா வகக: ஆசிரிேப்பா 

இேல்: 3. திருக்குறள் 

 

05. இல்வாழ்க்கக 

1. அன்பும் அறனும் உகடத்தாயின் இல்வாழ்க்கக 

    பண்பும் பேனும் அது. 

2. கவேத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உகறயும் 

    பதய்வத்துள் கவக்கப் படும். 

11. பெய்ந்நன்றி அறிதல் 

3. பெய்ோேல் பெய்த உதவிக்கு கவேகமும் 

    வாேகமும் ஆற்ற ைரிது. 

4. நன்றி ேறப்பது நன்றன்று; நன்றல்ைது 

    அன்யற ேறப்பது நன்று. 

5. எந்நன்றி பகான்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்; உய்வில்கை 

    பெய்ந்நன்றி பகான்ற ேகற்கு. 

18. தவஃகாகம 

6. அஃகாகம தசல்வத்திற்கு யாததனின் தவஃகாகம 

   தவண்டும் பிைன்ககப் தபாருள். 

31. தவகுைாகம 

7. மைத்தல் தவகுளிகய யார்மட்டும்; தீய 

    பிைத்தல் அதனான் வரும். 

8. தன்கனத்தான் காக்கின் சினம்காக்க; காவாக்கால் 

       தன்கனதய தகால்லும் சினம். 

9. சினம்என்னும் தசர்ந்தாகரக் தகால்லி இனம்என்னும் 

    ஏமப் புகைகயச் சுடும். 

38. ஊழ் 

10. நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும்தன் 

      உண்கம அறிதவ மிகும். 

 

இேல்: 6. திருக்குறள் 

 

43. அறிவுகடகே 

1. அறிவற்றம் காக்கும் கருவி பெறுவார்க்கும் 

    உள்அழிக்கல் ஆகா அரண். 

2. எப்பபாருள் ோர்ோர்வாய்க் யகட்பினும் அப்பபாருள் 

    பேய்ப்பபாருள் காண்பது அறிவு. 

3. எதிரதாக் காக்கும் அறிவிோர்க்கு இல்கை 

   அதிர வருவயதார் யநாய். 

46. சிற்றிேம் யெராகே 

4. நல்லிேத்தின் ஊங்கும் துகையில்கை ; தீயிேத்தின் 

    அல்ைல் படுப்பதூஉம் இல். 

67. விகேத்திடபம் 

5. விகேத்திட்பம் என்பது ஒருவன் ேேத்திட்பம் 

    ேற்கறே எல்ைாம் பிற. 

6. பொல்லுதல் ோர்க்கும் எளிே ; அறிேவாம் 

    பொல்லிே வண்ைம் பெேல். 
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7. உருவுகண்டு எள்ளாகே யவண்டும் உருள்பபருந்யதர்க்கு 

    அச்ொணி அன்ோர் உகடத்து. 

69. தூது 

8. கடன்அறிந்து காைம் கருதி இடன்அறிந்து 

    எண்ணி உகரப்பான் தகை. 

89. உட்பகக 

9. வாள்யபால் பககவகர அஞ்ெற்க; அஞ்சுக 

    யகள்யபால் பககவர் பதாடர்பு. 

94. சூது 

10. பழகிே பெல்வமும் பண்பும் பகடுக்கும் 

      கழகத்துக் காகை புகின். 

இயல்: 7. புறநானூறு 

 

    காய்பநல் அறுத்துக் கவளம் பகாளியே; 

    ோநிகறவு இல்ைதும், பல்நாட்கு ஆகும்; 

    நூறுபெறு ஆயினும், தமித்துப்புக்கு உணியே, 

    வாய்புகுவதனினும் கால்பபரிது பகடுக்கும்; 

         - பிசிராந்கதயார் 

பா வகக: யநரிகெ ஆசிரிேப்பா 

 

இேல்: 8. இரட்ெணிே ோத்திரிகம் 

 
   பாதகர் குழுமிச் பொற்ற பழிப்புகர என்னும் பகாள்ளி 

   ஏதமில் கருகைப் பபம்ோன் இருதேத்து ஊன்ற ஊன்ற 

   யவதகே உழந்து சிந்கத பவந்து புண்பட்டார் அல்ைால் 

   யநாதகச் சிேந்யதார் ோற்ற நுவன்றிைர் கருே யநாக்கி. 

         - எச்.ஏ.கிருட்டிைனார் 

பா வகக: அறுசீர்க் கழிதநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம். 

 

 

ேரபுத்பதாடர்கள் 

ோன் கன்று 

ோகேக் கன்று 

குதிகரக் குட்டி 

சிங்கக் குருகள 

கீரிப் பிள்கள 

ோகேக் கூடம் 

ஆட்டுப் பட்டி 

ோட்டுத் பதாழுவம் 

குதிகரக் பகாட்டில் 

யகாழிப் பண்கை 

யொளத் தட்கட 

கம்பந் தட்கட 

பதன்ேங்கீற்று 

பகே ஓகை 

திகேத்தாள் 

யவப்பந்தகழ 

அவகரப்பபாட்டு 

ோவடு 

வாகழக்கச்ெல் 

பைாமூசு 

முருங்ககச்ெரடு 

வாகழத்யதாட்டம் 

ோந்யதாப்பு 

பதன்ேந்யதாப்பு 

பேந்யதாப்பு 

கரும்பங்பகால்கை 

யொளக்பகால்கை 

பூந்யதாட்டம் 

நாய் குகரக்கும் 

சிங்கம் கர்ச்சிக்கும் 

புலி உறுமும் 

குதிகர ககேக்கும் 

ோகே பிளிறும் 

கழுகத கத்தும் 

நரி ஊகளயிடும் 

குயில் கூவும் 

காகம் ககரயும் 

ஆந்கத அைறும் 

யெவல் கூவும் 

ேயில் அகவும் 

வண்டு முரலும் 

யொறு உண் 

தண்ணீர் குடி 

பால் பருகு 

பழம் தின் 

 

 
 
 
 

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


