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(வினாக்களுக்குரிய சரியான விடைகள் சாய்வெழுத்தில் இருக்கும்) 

1)’உனதருளே பார்ப்பன் அடிளேளன’-ோர்,ோரிடம் கூறிேது? 

அ)குலளேகராழ்வாரிடம் இறைவன்  ஆ)இறைவனிடம் குலளேகராழ்வார்         

இ)மருத்துவரிடம்,ள ாோளி       ஈ)ள ாோளி,மருத்துவரிடம். 

2)குலளேகர ஆழ்வார் வித்துவக்ளகாட்டம்மா’என ஆண் ததய்வத்றத அறைத்துப் 

பாடுகிைார்.பூறனோர் பால்ளோற்றைக் கண்டதும் வருகிைார்- ஆகிே ததாடர்களில் 

இடம்தபற்றுள்ே வழுவறமதிகள் முறைளே 

அ)மரபு வழுவறமதி, திறை வழுவறமதி              ஆ)இடவழுவறமதி, மரபு வழுவறமதி 

இ)பால் வழுவறமதி ,திறை வழுவறமதி            ஈ)கால வழுவறமதி,இட வழுவறமதி. 

3)’வாோல் அறுத்துச் சுடினும்  மருத்துவன் பால் 

    மாோத காதல் ள ாோேன் ளபால்-இவ்வடியில் மருத்துவர்,ள ாோேன் முறைளே 

அ)குலளேகர ஆழ்வார்,இறைவன் ஆ)இறைவன்,குலளேகர ஆழ்வார்  

இ)  ப்பூதனார் ,இறைவன்  ஈ) இறைவன்,  ப்பூதனார் 

4)திருவித்துவக்ளகாடு எனும் ஊர்----மாநிலத்தில்,--------மாவட்டத்தில் உள்ேது. 

அ) தமிழ் ாடு, திருவரங்கம் ஆ) ளகரோ, ளகாழிக்ளகாடு 

இ)ளகரோ, பாலக்காடு  ஈ) தமிழ் ாடு, திருபுவனம்  

5)குலளேகர ஆழ்வார்  உய்ேவந்த தபருமாறே எவ்வாறு உருவகித்துப் பாடுகிைார்? 

அ)அன்றனோக   ஆ) மருத்துவனாக   இ) தந்றதோக    ஈ)  ண்பனாக 

6) தபருமாள் திருதமாழி பாடிேவர் 

அ)தபாய்றகோழ்வார் ஆ)  ம்மாழ்வார் இ)குலளேகர ஆழ்வார் ஈ)தபரிோழ்வார் 

7) தபருமாள் திருதமாழியில்------- பாடல்கள் உள்ேன 

அ) 105    ஆ) 104    இ) 205    ஈ) 106 

8) குலளேகர ஆழ்வாரின் காலம்--------- நூற்ைாண்டு.   

அ)ஏைாம் ஆ)எட்டாம் இ)ஒன்பதாம் ஈ)ஆைாம் 

9)’வாோல் அறுத்துச் சுடினும்  மருத்துவன் பால் 

    மாோத காதல் ள ாோேன் ளபால் மாேத்தால்-இவ்வடிகளில் இடம்தபற்ை  ேம் 

அ) ளமாறன      ஆ) எதுறக      இ) உருவகம்       ஈ) அந்தாதி  

ஒரு மதிப்பெண் வினாவிடைகள் 
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10)அஃறிறைக்குரிே பால்பகுப்புகள்----------- 

அ)ஒன்ைன்பால்,பலவின்பால்    ஆ)ஆண்பால்,பலர்பால் 

இ)தபண்பால், பலவின்பால்  ஈ) பலர்பால், தபண்பால்  

11)இடம்--------வறகப்படும் 

அ)2      ஆ) 4      இ) 3     ஈ) 7 

12)இலக்கை முறையுடன் பிறையின்றி ளபசுவதும் எழுதுவதும்--------- ஆகும் . 

அ)வழு    ஆ) வைாநிறல     இ) வழுவறமதி    ஈ) இேல்பு வைக்கு  

13)இலக்கை முறை இன்றிப் ளபசுவதும் எழுதுவதும் ------------ஆகும். 

அ) வழு       ஆ) வைாநிறல     இ) இேல்பு வைக்கு   ஈ) தகுதி வைக்கு  

14)வழு--------வறகப்படும் 

அ)9     ஆ)8      இ)6      ஈ)7 

15)ஒரு விரறலக் காட்டிச்  சிறிேளதா? தபரிேளதா? என்று ளகட்பது------------ 

அ)ஐே வினா   ஆ) வினா வைாநிறல    இ) வினா வழு    ஈ) வழுவறமதி  

16)குடிேரசுத் தறலவர்  ாறே தமிைகம் வருகிைார் என்பது-------- 

அ)திறை வழுவறமதி ஆ)பால் வழுவறமதி இ)இடவழுவறமதி ஈ)கால வழுவறமதி  

17)’கத்துங் குயிளலாறே -  ேற்ளை வந்து  

        காதிற் படளவணும்-என்ை வரிகள் பாரதிோர் கவிறதயில் இடம் தபற்றிருப்பது 

அ)கால வழுவறமதி ஆ)மரபு வழுவறமதி இ)பால்வழுவறமதி  ஈ)திறைவழுவறமதி 

18)அருந்துறை என்பறதப் பிரித்தால்- -------------என வரும் 

அ)அரு+துறை  ஆ)அருறம +துறை   இ)அருறம+இறை   ஈ)அரு+இறை 

19)’இங்கு  கரப்ளபருந்து நிற்குமா?’ இன்று வழிப்ளபாக்கர் ளகட்பது----------வினா. 

    ‘அளதா அங்கு நிற்கும்’ என்று மற்தைாருவர் கூறிேது--------------விறட 

அ)ஐே வினா,வினா எதிர் வினாதல் ஆ)அறிோ வினா,மறை விறட 

இ)அறிோ வினா,சுட்டு விறட     ஈ)தகாேல் வினா,இனதமாழி விறட  

20) “அருறேப் தபருக்கி அறிறவத் திருத்தி 

      மருறே ேகற்றி மதிக்கும்  ததருு்றே” -என்று இவ்வடிகளில் குறிப்பிடப்படுவது 

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

21)அருறேப் தபருக்கி அறிறவத் திருத்தி - இவ்வடியில் பயின்று வரும் ததாறட  

அ)எதுறக  ஆ)ளமாறன  இ)இறேபு    ஈ)முரண்  
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22)ேதம் என்ை தோல்லின் தபாருள் 

அ)விறேோட்டு  ஆ)ளகடேம்  இ)ஆயிரம்   ஈ)நூறு 

23) ஒளர ள ரத்தில் நிகழ்த்தப்படும் நூறு தேேல்கறேயும் நிறனவில் தகாண்டு விறட 

அளிப்பது------ 

அ)தோவதானம்   ஆ)ேதாவதானம்  இ)பதின்மம்   ஈ)பதின் கவனம்  

24)தேய்குத்தம்பி பாவலர்----------என  அறைக்கப்படுகிைார் 

அ) ாஞ்சில் கவிஞர்  ஆ)மக்கள் கவிஞர்  இ)ேதாவதானி  ஈ)தோவதானி  

25)தேய்குத்தம்பி பாவலர் உறர எழுதிே நூல் 

அ)குறுந்ததாறக  ஆ)சீைாப்புராைம்  இ)ளதம்பாவணி  ஈ)இரட்ேணிே ோத்திரிகம் 

26)வினா----------  வறகப்படும்.                                                                     

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

27)விறட----------- வறகப்படும்                                 

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

28) தான் அறிோதஒன்றை அறிந்து தகாள்வதற்காக வினவுவது---------வினா    

அ)அறிோ வினா  ஆ)ஐே வினா    இ)ஏவல் வினா   ஈ)அறிவினா                         

29)’பைந்தது   வண்டா? பைமா? எனக் ளகட்பது------------வினா               

அ)அறிவினா   ஆ)அறிோ வினா    இ) ஏவல் வினா   ஈ) ஐே வினா                                                                                                                                      

30)பிைருக்கு ஒருதபாருறேக் தகாடுத்து உதவும் தபாருட்டு வினவுவது------வினா          

அ) தகாேல் வினா  ஆ) தகாறட வினா   இ) ஏவல் வினா   ஈ) அறிோ வினா. 

31)தபாருள்ளகாள்------------ வறகப்படும் 

அ)5  ஆ)6    இ)7  ஈ)8 

32) மற்றைே ள ாக்காது  அடிததாறும் வான்தபாருள் 

        அற்று அற்று ஒழுகும் அஃது……இவ்வடிகள்குறிப்பிடும் தபாருள்ளகாள் 

அ)ஆற்றுநீர்   ஆ) தமாழிமாற்று  இ) நிரல்நிறை   ஈ) தகாண்டு கூட்டு  

33)ஒரு தேய்யுளில் தோற்கள் முறை பிைைாமல் வரிறேோக அறமந்து வருவது-------

தபாருள்ளகாள் 

அ) ஆற்றுநீர்  ஆ) நிரல்நிறை  இ) தமாழிமாற்று  ஈ) தகாண்டு கூட்டு  

34)’அன்பும் அைனும் உறடத்தாயின் இல்வாழ்க்றக 

        பண்பும் பேனும் அது - இக்குைட்பா  எந்த தபாருள் ளகாளில் அறமந்துள்ேது? 
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அ) ஆற்றுநீர்  ஆ) முறை நிரல்நிறை  இ) எதிர் நிரல் நிறை  ஈ) தகாண்டு கூட்டு 

35)குளிர்காலத்றதப் தபாழுதாகக் தகாண்ட நிலங்கள் 

அ)முல்றல,குறிஞ்சி,மருத நிலங்கள்  ஆ)குறிஞ்சி, பாறல,த ய்தல் நிலங்கள்  

இ)குறிஞ்சி,மருதம்,த ய்தல் நிலங்கள் ஈ)மருதம்,த ய்தல்,பாறல நிலங்கள் 

36)ளகாேல  ாட்டில் குறையில்லாத காரைம் என்ன? 

அ) ல்ல உள்ேம் உறடேவர்கள் இல்லாததால் ஆ)ஊரில் விறேச்ேல் இல்லாததால் 

இ)அரேன் தகாடுங்ளகாலாட்சி புரிவதால் ஈ)அங்கு வறுறம இல்லாததால் 

37)ஆறு ஒரு ஓவிேமாக விரிந்து, உயிதரனக் காட்சிேளிப்பதாக உைர்வது------ 

அ) ஓவிேக்கறல  ஆ) அைகுைர்ச்சி  இ)தமய்யுைரச்சி  ஈ)நுண்கறல  

38)தகாடிளவலி உறடே கமுகந்ளதாட்டங்கள்,த ல்வேல்களில் பரவி பாய்வது 

அ)காளவரி ஆறு  ஆ)ேரயு ஆறு  இ)பாலாறு  ஈ)றவறக ஆறு 

39)கீழ்கண்டவற்றுள் தகாடிவறகறேச் ோர்ந்தது எது? 

அ)தேண்பகம் ஆ)கமுகு  இ)குருக்கத்தி   ஈ)தகான்றை  

40) ஓறே தரும் இன்பம் உவறம இல்லா இன்பமடா - எனப் பாடிேவர் 

அ)பாரதிதாேன்  ஆ)பாரதிோர்  இ)கவிமணி  ஈ) ாமக்கல் கவிஞர் 

41)கம்பன் இறேத்த கவி எல்லாம்  ான் என்று தபருறமப் படுபவர் 

அ)பாரதிோர்  ஆ)பாரதிதாேன் இ)கவிமணி  ஈ) ாமக்கல் கவிஞர்  

42)றமளோ? மரகதளமா? மறிகடளலா? மறை முகிளலா? -  இவ்வடியில் இடம்தபறும்  ேம் 

அ)எதுறக  ேம்  ஆ)ளமாறன  ேம்  இ)இறேபு  ேம் ஈ)முரண்  ேம் 

43)நிலமும் தபாழுதும்----------- எனப்படும். 

அ)உரிப்தபாருள்  ஆ)கருப்தபாருள்  இ)திறைப்தபாருள்  ஈ)முதற்தபாருள் 

44)தபாழுதின் இரு வறககள்---------,----------- 

அ)சிறுதபாழுது,தபரும் தபாழுது ஆ)காறல,மாறலஇ)இரவு,பகல்  ஈ)அந்தி,ேந்தி  

45)ஓராண்டின் ஆறு கூறுகறே---------- எனவும்,  ாளின் ஆறு கூறுகறே-------- 

எனவும் அறைப்பர் 

அ)சிறுதபாழுது,தபரும்தபாழுது  ஆ)தபரும்தபாழுது,சிறுதபாழுது  

இ)மாதம், வாரம்      ஈ) வாரம்,மாதம் 

46)வேலும் வேல் ோர்ந்த இடமும்--------- 

அ)குறிஞ்சி ஆ)முல்றல   இ)மருதம்    ஈ)த ய்தல் 

47)த ய்தல் நிலத்திற்குரிே சிறுதபாழுது 
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அ)ஏற்பாடு   ஆ)காறல    இ)மாறல    ஈ)றவகறை 

48)குறிஞ்சி நிலத்திற்குரிே தபரும்தபாழுதுகள் 

அ)ஆறும் ஆ)குளிர்காலம்,முன்பனிக்காலம்  இ)கார்காலம் ஈ)இேளவனில்,முதுளவனில் 

49)குறிஞ்சி,மருதம்,த ய்தல்  ஆகிே நிலங்களின் ததய்வங்கள் முறைளே 

அ)வருைன்,இந்திரன்,முருகன்  ஆ)இந்திரன்,முருகன்,தகாற்ைறவ   

இ)முருகன்,திருமால்,தகாற்ைறவ  ஈ)முருகன்,இந்திரன்,வருைன்  

50)முல்றல நிலத்துக்குரிே உைவு 

அ)மறலத ல்,திறன  ஆ)வரகு,ோறம  இ)தேந்த ல்,தவண்தைல்  ஈ)மீன் 

 

2 மதிப்பெண் வினாவிடைகள்: 

1)உயர்திடைக்குரிய ொல் ெகுப்புகடைக் கூறுக.                                                                            

விடை:ஆண்ொல்,பெண்ொல்,ெலர்ொல்  பெண்ொல்,ெலர்ொல் 

2)இந்த அடை இருட்ைாக இருக்கிைது. மின்விைக்கின் ப ாடுக்கி எப்ெக்கம் இருக்கிைது? 

இததா, இருக்கிைது! ப ாடுக்கிடய தொட்ைாலும் பெளிச் ம் ெரவில்டலதய! மின் ாரம், 

இருக்கிைதா? இல்டலயா?  - தமற்கண்ை உடரயாைலில் உள்ை வினாக்களின் ெடககடை 

எடுத்து எழுதுக. 

விடை: எப்ெக்கம் இருக்கிைது? - அறியா வினா.மின் ாரம் இருக்கிைதா? இல்டலயா? -ஐயவினா  

3) வினா எத்தடன ெடகப்ெடும்? அடெ யாடெ?                                                                   

விடை: வினா ஆறு ெடகப்ெடும். அடெ:                                                                        

1)அறிவினா  2)அறியா வினா  3)ஐயவினா 4)பகாைல் வினா5) பகாடை வினா  6)ஏெல் வினா      

4) விடை எத்தடன ெடகப்ெடும்? அடெ யாடெ?                                                                                        

விடை: விடை எட்டு ெடகப்ெடும். அடெ:1)சுட்டுவிடை2)மடை விடை 3)தேர் விடை               

4) ஏெல் விடை 5)வினா எதிர் வினாதல் விடை 6)உற்ைது உடரத்தல் விடை            

7)உறுெது கூைல் விடை 8)இனபமாழி விடை.                                                                                                                                     

5)காட்டில் விடைந்த ெரகில்  டமத்த உைவு மடைக்கால மாடலயில்  சூைாக 

உண்ைச்  சுடெ மிகுந்து இருக்கும். இத்பதாைரில் அடமந்துள்ை முதற்பொருள், 

கருப்பொருடை எழுதுக.                                                                                                                      

விடை: முதற்பொருள்:காடு(முல்டல நிலம்),மாடல(பொழுது).கருப்பொருள்: ெரகு(உைவு).                                                                                                                                                              

2  மதிப்பெண் வினாவிடைகள் 
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6)கீழ் ெரும் பதாைர்களில்  பொருந்தாத கருப்பொருள்கடைத் திருத்தி எழுதுக .உைெர்கள் 

மாடலயில் உழுதனர். முல்டலப் பூச்ப டிடயப் ொர்த்தொதை ெரதெர் கைலுக்குச் ப ன்ைனர்.                                                                                                                                 

விடை: * உைெர்கள் ெயலில் உழுதனர்.                                                                                                                    

* பேய்தல் பூச்ப டிடயப் ொர்த்தொதை ெரதெர் கைலுக்குச் ப ன்ைனர்.                              

7)கரப்பிடும்டெ இல்லார்- பதாைரின் பொருள் எழுதுக.                                                          

விடை :தம்மிைம் உள்ை பொருடை மடைத்து டெத்தல் எனும் துன்ெம் தராத ேல்லெர்.           

8) "சீேர் எப்ளபாதும் என் தோல்ளபச்றேக் ளகட்பான் . புதிேவர்கறேப் பார்த்துக் கத்துவாளன 

தவிர கடிக்க மாட்டான் " என்று இேமாைன் தன்னுறடே வேர்ப்பு  ாறேப் பற்றிப் 

தபருறமோகக் கூறினா ர் - இதில் உள்ே திறை வழுவறமதிகறேத் திருத்தி எழுதுக. 

விடை: புதிேவர்கறேப் பார்த்துக் குடரக்குதம தவிர கடிக்காது " என்று இேமாைன் 

தன்னுறடே வேர்ப்பு  ாறேப் பற்றிப் தபருறமோகக் கூறினார்.                                              

9) மருத்துவத்தில் மருந்துடன் அன்பும், ம்பிக்றகயும் ஆற்றும் பாங்கிறன விேக்குக. 

விறட: ள ாோளியின் ள ாறே தூக்குவதில் மருந்துகள் மட்டும் முக்கிேப் பங்கு வகிப்பது 

இல்றல. மருத்துவரின் அன்பான வார்த்றதகளும் நீங்கள் விறரவில் குைம் ஆகி விடுவீர்கள் 

என்ை  ம்பிக்றகோன வார்த்றதகளும் ள ாோளியின் ள ாறேக் குைமாக்கி விடும். 

10)தேய்குத்தம்பி பாவலரின் கல்வி பற்றிே கருத்திறன முைக்கத்ததாடர்கோக்குக 

விறட:  அ)அருறேப் தபருக்கி அறிறவச் சீராக்குளவாம். 

             ஆ)மேக்கம் அகன்று  ததளிவு தபறுளவாம். 

11)அமர்ந்தான் – ெகுெத உறுப்பிலக்கைம் தருக. 

விடை:  அமர்+த்(ந்)+த்+ஆன். 

              அமர்-ெகுதி , த்- ந்தி ,த் “ந்” ஆனது விகாரம் ,த்-இைந்தகால இடைநிடல. 

               ஆன் – ஆண்ொல் விடனமுற்று விகுதி. 

12) உைங்குகின்ை  கும்பகன்ன எழுந்திராய் எழுந்திராய் 

      கால தூதர் றகயிளல உைங்குவாய் உைங்குவாய் 

கும்பகன்னறன என்ன தோல்லி எழுப்புகிைார்கள்? எங்கு அவறன உைங்கச் தோல்கிைார்கள்? 

விடை: உைங்குகின்ை கும்ெகன்னதன எழு! எழுந்து இனி எமனுடைய தூதர் டகயில் உைங்கு 

என்கிைார்கள். 
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3 மதிப்பெண் வினாவிடைகள்: 

 

ப ய்யுள் சிறுவினாக்கள் 

1)”மாைாத காதல் தோயாைன் தொல்”  என்னும் பதாைரில் உள்ை உெடம காட்டும் ப ய்திடய 

விைக்குக. 

விடை:   

 உெடம: மருத்துெர், உைலில்  ஏற்ெட்ை புண்டைக் கத்தியால் அறுத்துச் சுட்ைாலும், அதன் 

தன்டமடய உைர்ந்த தோயாளி அெடர தேசிப்ொர். 

 உெடம காட்டும் ப ய்தி: திருவித்துெக்தகாடு எழுந்தருளியிருக்கும் இடைெடன, நீ உனது 

விடையாட்ைால் எனக்கு நீங்காத துன்ெத்டதத் தந்தாலும், உன் அருடை உைர்ந்து,ோன் 

அடததய எதிர்ொர்த்துக் காத்திருக்கிதைன்  என்ெதாகும். 

2)உங்களுடன் பயிலும் மாைவர் ஒருவர் பள்ளிப் படிப்றப பாதியில் நிறுத்தி ளவறலக்குச் 

தேல்ல விரும்புகிைார் அவரிடம் கற்பதன் இன்றிேறமோறமறே எவ்வறகயில்    

எடுத்துறரப்பீர்கள்? 

விறட: 

• இேறமயில் கற்கும் கல்வி முதுறமயில்  ம்றம காப்பாற்றும். 

• கல்விப் பணிக்காக மட்டுமல்ல  ம்முறடே வாழ்க்றகறே ளமம்படுத்த உதவிடும். 

• எப்ளபாது ளவண்டுமானாலும்  ம்மால் பைத்றத ஈட்ட முடியும் ஆனால் இேம் வேதில் 

மட்டுளம முழுறமோன கல்விறேக் கற்க முடியும் ளபான்ை உண்றமகறே 

எடுத்துறரப்ளபன் 

3)ெள்ளுெம் சிைந்த அடமச் ருக்குக் கூறிய இலக்கைங்கள் ேமக்கும் பொருந்துெடதக் 

குைள்ெழி விைக்குக. 

விடை:    

• ததாழில் தேய்வதற்குத் ளதறவோன கருவி, அதற்கு ஏற்ை காலம், தேேலின் தன்றம, 

தேய்யும் முறை ஆகிேவற்றை அறிந்து அரிே தேேறலச் தேய்பவளர அறமச்ேர் ஆவார். 

• மனவலிறம, குடிகறேக் காத்தல், ஆட்சி முறைகறேக் கற்ைல், நூல்கறேக் கற்ைல், 

விடாமுேற்சி ஆகிே ஐந்தும் சிைப்பாக அறமந்தவளர அறமச்ேர் ஆவார். 

 

3  மதிப்பெண் வினாவிடைகள் 
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இலக்கை வினாக்கள் 

1) தேற்றிரவு பெய்த மடை எல்லாம் பதாட்டிடய நிடைத்திருந்தது.ொடைத்ததாப்பில் 

குட்டியுைன் நின்றிருந்த மாடு கத்தியது.தந்டத என்னிைம்,”லட்சுமி கூப்பிடுகிைாள்தொய்ப்ொர் 

என்ைார்.”இததாப ன்றுவிட்தைன்”என்ைொதைஅங்குப ன்தைன்.துள்ளிய  குட்டிடயத் தைவிக் 

பகாடுத்து,”என்னைா? விடையாை தெண்டுமா?”என்று தகட்ைொறு அெடன அவிழ்த்து 

விட்தைன். என் தங்டக அங்தக ெந்தாள். அெளிைம்” நீயும் இெனும் விடையாடுங்கள்” என்று 

கூறிதனன். அவிழ்த்து விைப்ெட்ை லட்சுமி பதாட்டியில் இருந்த நீடரக்குடித்தாள். ெழுெடமதி 

கடைப்  ெட்டியலிடுக. 

                     ெழுெடமதி      ெழுெடமதியின் ெடக 

இலட்சுமி கூப்பிடுகிைாள்,நீடரக்குடித்தாள் திடை ெழுெடமதி 

 இததா ப ன்றுவிட்தைன் கால ெழுெடமதி 

”என்னைா? விடையாை தெண்டுமா?”,அெடன அவிழ்த்து 

விட்தைன். 

திடை ெழுெடமதி 

நீயும், இெனும் விடையாடுங்கள் இை ெழுெடமதி 

2)முயற்சி திருவிடன ஆக்கும் முயற்றின்டம 

     இன்டம புகுத்தி விடும்-இக்குைட்ொவில் அடமந்த பொருள்தகாள் ெடகடயச்சுட்டி 

விைக்குக. 

பொருள்தகாள் ெடக: ஆற்றுநீர்ப் பொருள்தகாள் 

பொருள்தகாள் விைக்கம்:ஆற்று நீரின் தொக்டக தொல,ொைலின் பதாைக்கம் முதல்  

               இறுதிெடர தேதர   பொருள் பகாள்ெது ஆற்றுநீர்ப் பொருள்தகாள். 

 பொருத்தம்:முயற்சி ஒருெனுக்குச் ப ல்ெத்டதத் தரும்.முயற்சி ப ய்யாடம ெறுடமடயத் 

தரும்.  இவ்ொறு  தேதர பொருள் பகாள்ெது ஆற்று நீர்ப்பொருள்தகாள். 

3)கைற்கடரயில் உப்பு காய்ச்சுதல் ேடைபெறுகிைது.மடலப்ெகுதிகளில் மடலப்ெயிர்களும் 

நிலப்ெகுதிகளில் உைவுத்பதாழிலும் ேடைபெறுகின்ைன.-காலப்தொக்கில் ெல மாற்ைங்கள் 

நிகழ்ந்ததொதிலும்,ெண்டைத் தமிைரின் திடைநிடலத் பதாழில்கள் இன்ைைவும் 

பதாைர்ெடதயும் அெற்றின் இன்டைய ெைர்ச்சிடயயும் எழுதுக. 

விடை:அ)பேய்தல் நிலத்தில் உப்புக்காய்ச்சும் பதாழிலும்,மீன்பிடித்தலும் ேடைபெறுகின்ைன. 

         ஆ)குறிஞ்சி நிலத்தில் நிலச் ரிவிற்தகற்ெசிறுதானியங்கள்,காப்பி,ததயிடல,ததக்கு,ொக்கு  
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             முதலியடெ விடைவிக்கப் ெடுகின்ைன. 

             இ)மருதநிலத்தில் உைவுத்பதாழில் ப ழிப்புைன் ேடைபெறுகிைது. 

             ஈ)ெண்டைய காலந்பதாட்டு தற்காலம் ெடர தமற்கண்ை பதாழில்கள் பதாைர்ந்து   

                  ேடைபெறுகின்ைன. 

                                                        

19)கவிஞர் தான் கூை விரும்பும் கருத்திற்கு ஏற்ைொறு தற்குறிப்தெற்ை அணி அடமெடத 

விைக்குக. 

விடை: 

தற்குறிப்தெற்ை அணி: 

             இயல்ொக நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞர் தன் குறிப்டெ ஏற்றிக் கூறுெது 

தற்குறிப்தெற்ை அணி. 

 ான்று: 

             “  தொருைந் பதடுத்த ஆபரயில் பேடுங்பகாடி 

                 ொரல் என்ெனதொல் மறித்துக் டககாட்ை“ 

அணிப்பொருத்தம்: 

               தகாட்டை மதில் தமல் இருந்த பகாடியானது, காற்றில் அட ந்தது. இது இயல்ொன 

நிகழ்வு என்ைாலும், அக்பகாடியானது  தகாெலன் கண்ைகிடய,”மதுடர ேகருக்குள் 

ெரதெண்ைாம்”எனக் கூறி, டகயட ப்ெதாகக் கம்ெர் தனது குறிப்டெ ஏற்றிக்கூறுெதால் இது 

தற்குறிப்தெற்ை அணி ஆயிற்று.  

 

 

ப ய்யுள் பேடுவினாக்கள் 

1)ேந்தக் கவிறதயில் சிைக்கும் கம்பன் என்ை தறலப்பில் இலக்கிே உறர எழுதுக. அன்பும் 

பண்பும் தகாண்ட தறலவர் அவர்களே! ளதர்ந்ததடுத்த பூக்கறேப் ளபான்று வரிறே ததாடுத்து 

அமர்ந்திருக்கும் ஆன்ளைார்களே! அறிஞர் தபருமக்களே! வைக்கம். இேற்றக தகா லு 

வீற்றிருக்கும் காட்சிறேப் தபரிே கறலநிகழ்ளவ  டப்பதான ளதாற்ைமாகக் கம்பன் காட்டும் 

கவி... தண்டறல மயில்கள் ஆட... இவ்வுறரறேத் ததா டர்க. 

விறட: 

      “தண்டறல மயில்கள் ஆட..” எனும் பாடலில் கம்பனின் கவித்துவம்  ன்ைாகத் 

ததரிகிைது.ளோறலறே   ாட்டிே ளமறடோகவும், மயிளல  டன மாதர்கோகவும் ,குேங்களில் 

5  மதிப்பெண் வினாவிடைகள் 
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உண்டான அறலகறே திறரச்சீறலகோகவும், தாமறர மலறர விேக்காகவும், ளமகக் 

கூட்டங்கறே மத்தேமாகவும்,வண்டுகளின் ஓறேறே ோழின் இறேோகவும் தகாண்டு , 

பார்றவோேர்கறே குவறே மலர்கோகவும் சித்தரித்து தன் கவித்துவத்றத ோன்ைாக்குகிைார். 

       இந்தப் பாடலில் கம்பனின் தோல்லாட்சி தமிறை மாண்புைச் தேய்கின்ைன. கம்பனின் 

கவித்துவம், தான் தோல்ல வந்தறத விேக்க றகோண்ட உத்திகள் அறனத்றதயும்  ாம் 

நிறனத்துப் பார்த்தால் கம்பன் தமிழுக்குக் கிறடத்த வரம் எனலாம். 

       பறடப்பாளி தான் வாழ்ந்த காலத்தில் மட்டுமல்லாது வீழ்ந்த பின்னரும் வாழ்கிைார் 

என்ைால் மிறகோகாது. அந்த வறகயில் கம்பன் இன்றும் தன் தோந்த கவிறதளோடு வாழ்ந்து 

வருகின்ைான் 

     காலதமனும் ஆழியிலும்  

     காற்று மறை ஊழியிலும் ோகாது  

     கம்பன் அவன் பாட்டு அது  

     தறலமுறைக்கு அவன் எழுதி றவத்த சீட்டு 

            என்று கண்ைதாேன் கம்பறனப் ளபாற்றுகிைார். 

     கம்பர் கவிகறே எழுதுவதற்கு முன்னர் அவர் இரசிக்கிைார். இரசித்து அனுபவித்து 

அதனுள் கறரந்து விடாமல் படிக்கும் வாேகறன உள்ளே இழுத்து வருகிைார். ஒவ்தவாரு 

வார்த்றதயிலும் ஓறே  ேத்றத உருவாக்குகிைார்.  

      கம்பரின் கவிறதகள் மூலம் தபரும் இன்பங்கள் எத்தறனளோ இருந்தாலும் அதில் மிகவும் 

இன்பம் தருவது ேந்தம். அதற்குச் ோன்று பின்வரும் பாடல் வரிகள் ஆகும். 

      “  ஆை த டுந்திறர ஆறு கடந்து இவர் ளபாவாளரா 

          ளவை த டும்பறட………”  
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கடிதங்கள் 

1.நீங்கள் தேன்று வந்த அரசு தபாருட்காட்சியின் சிைப்றப விேக்கி  ண்பனுக்கு கடிதம் ஒன்று 

எழுதுக. 

10,தமிழ்முகில்  கர் 

ஈளராடு, 

08-01-2022. 

ஆருயிர்  ண்பா, 

            லம்  லம் அறிே ஆவல்.கடந்த ஞாயிற்றுக்கிைறம  தேன்றனயில்  றடதபற்ை 

தபாருட்காட்சிக்கு என்னுறடே குடும்பத்தினருடன் தேன்று வந்திருந்ளதன்.அங்கு  ான் 

கண்டு விேந்த காட்சிகறேயும், எனது அனுபவங்கறேயும் உன்னுடன் பகிர்ந்து தகாள்வதில் 

தபருமகிழ்ச்சி தகாள்கிளைன்.தபாருட்காட்சி நுறைவாயில் றவக்கப்பட்டிருந்த முகப்பு அறமப்பு 

அறனவறரயும் கவரும் விதமாக அறமந்திருந்தது.தமிைக அரசின் அறனத்து அரசுத் 

துறைகளுக்கும் ஒவ்தவா அரங்குகள் அறமக்கப்பட்டிருந்தன. துறையின் தேேல்பாடுகள் 

அறனத்தும் அந்த அரங்கங்களில் விேக்கப்பட்டு இருந்தன.சிறுவர்களுக்கான விறேோட்டு 

அம்ேங்கள் மற்றும் புத்தகக் கறடகள், தின்பண்டங்கள் விற்கும் கறடகள் உள்ளிட்டறவ 

அங்கு இருந்தன. என்னுறடே வாழ் ாளில் மைக்க முடிோத அனுபவமாக இருந்தது. ள ரம் 

கிறடத்தால் தபாருட்காட்சி முடிவதற்குள்ோகளவ நீ உனது தபற்ளைாருடன் தேன்று  ான் 

தபற்ை அனுபவத்றதயும் நீ தபை ளவண்டும். 

இப்படிக்கு, 

உனது அன்பு  ண்பன், 

த.மயிலைகன். 

உறைளமல் முகவரி: 

     ப.திருப்புகழ், 

     21,வள்ளி  கர், ளவலூர்-12 
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காட்சிடயக் கண்டு கவினுை எழுதுக 

 
 

 

 

ஏடு எடுத்ளதன் கவி ஒன்று எழுத   

என்றன எழுது என்று தோன்னது 

இந்தக் காட்சி மரம் என் அழிறவப் பற்றி 

எழுது என்ைது 

மனிதன் என் அறிோறமறேப் பற்றி எழுது 

என்ைான் 

 ான் எழுதுகிளைன்  

மரளம வரம் என்று 

 

 

 

 

ஏடு எடுத்ளதன் கவி ஒன்று எழுத   

என்றன எழுது என்று தோன்னது 

இந்தக் காட்சி கறல என் சிைப்றபப் பற்றி 

எழுது என்ைது 

கறலஞர் என் கறலறேப் பற்றி எழுது 

என்ைார் 

 ான் எழுதுகிளைன் கறலளே உயிர் என்று 
 

 

 

 

 

 

 

 

புத்தகங்கடைக் டகயில் டெத்திருந்ததன் 

என் அறிவு, புத்தகத்டத ேன்கு தமய்ந்தது. 

அடலதெசிடய டகயிபலடுத்ததன்! 

அன்று முதல் அடலதெசி 

என்டன ேன்ைாக தமய்க்கிைது. 
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ெடிெம் நிரப்புதல் 

நூலக உறுப்பினர்  படிவம் 

ளவலூர் மாவட்ட நூலக ஆறைக்குழு 

றமே / கிறே / ஊர்ப்புை நூலகம் பாஸ்மார்தபண்டா 

 

உறுப்பினர் ளேர்க்றக அட்றட 

 

அட்றட எண்: 1962               உறுப்பினர் எண்: 62 

1. தபேர் : த. மகாலட்சுமி 

2. தந்றத தபேர் : தங்கராசு 

3. பிைந்த  ாள் : 01 – 09 - 2005 

4. வேது : 14  

5. படிப்பு : பத்தாம் வகுப்பு 

6. ததாறலளபசி / அறலளபசி எண் : 6381568124 

7. முகவரி : 62. அண்ைா  கர் 

  (அஞ்ேல் குறியீட்டு எண்ணுடன்)   பாஸ்மார்தபண்டா – 635810  

      ான் த. மகாலட்சுமி நூலகத்தில் உறுப்பினராகப் பதிவு தேய்ே இத்துடன் 

காப்புத்ததாறக ரூ. 100/- ேந்தா ததாறக ரூ. 50/-  ஆக தமாத்தம் ரூ. 150/-  தேலுத்துகிளைன். 

நூலக  றடமுறை மற்றும் விதிகளுக்குக் கட்டுப்படுகிளைன் என உறுதிேளிக்கிளைன். 

 

இடம்: பாஸ்மார்தபண்டா 

 ாள்: 21 – 10 – 2019   தங்கள் உண்றமயுள்ே 

 த. மகாலட்சுமி 

திரு / திருமதி / தேல்வி / தேல்வன் த. மகாலட்சுமி அவர்கறே எனக்கு  ன்கு ததரியும் எனச் 

ோன்று அளிக்கிளைன். 

 சிெ. ரவிகுமார் 

பிறைோேர் றகதோப்பம்  

அலுவலக முத்திறர  (பதவி மற்றும் அலுவலகம்) 

   (மாநில / றமே அரசு அதிகாரிகள், கல்லூரி முதல்வர்கள், 

   ளபராசிரிேர்கள், உேர்/ளமல்நிறலப்பள்ளி 

தறலறமோசிரிேர்கள், 

   ேட்டமன்ை /  ாடாளுமன்ை உறுப்பினர்கள்,  கராட்சி / 

மா கராட்சி 

   ஒன்றிே / ளபரூராட்சி உறுப்பினர்கள்) 
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ளமல்நிறல வகுப்பு – ளேர்க்றக விண்ைப்பப் படிவம் 

 

ளேர்க்றக எண்: 362  ாள்: 21 – 10 – 2019  வகுப்பும் பிரிவும்: 11 ஆம் ெகுப்பு, 

  அறிவிேல் பாடப்பிரிவு  

1. மாைவரின் தபேர் : த. மகாலட்சுமி 

2. பிைந்த  ாள் : 01 – 9 – 2005 

3. ளதசிே இனம் : இந்திேன் 

4. தபற்ளைார் / பாதுகாவலர் தபேர் : தங்கராசு  

5. வீட்டு முகவரி : 62. அண்ைா  கர் 

    பாஸ்மார்தபண்டா – 635810 

6. இறுதிோகப் படித்த வகுப்பு : பத்தாம் வகுப்பு 

7. பயின்ை தமாழி : தமிழ் 

8. இறுதிோகப் படித்த பள்ளியின் முகவரி : அரசு உேர்நிறலப் பள்ளி, 

   பாஸ்மார்தபண்டா – 635810 

9. பத்தாம் வகுப்பில் தபற்ை மதிப்தபண்கள் : 468 

ளதர்வின் தபேர் பதிவு எண் - ஆண்டு பாடம் 
மதிப்தபண் 

(100) 

எஸ். எஸ். எல். சி. 

பத்தாம் வகுப்பு 

6363636 

2019 

தமிழ் 96 

ஆங்கிலம் 94 

கணிதம் 94 

அறிவிேல் 94 

ேமூக அறிவிேல் 90 

தமாத்தம் 468 

9. மாற்றுச் ோன்றிதழ் இறைக்கப்பட்டுள்ேதா? : இறைக்கப்பட்டுள்ேது 

10. தாய்தமாழி : தமிழ் 

11. ளேர விரும்பும் பாடப்பிரிவும் பயிற்று தமாழியும் : அறிவிேல் பாடப்பிரிவு, தமிழ் 

   த. மகாலட்சுமி 

மாைவரின் றகதேழுத்து  
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தமிழ் ாடு விறேோட்டு ளமம்பாட்டு ஆறைேத்தின் உறுப்பினர் ளேர்க்றக 

விண்ைப்பப் படிவம் 

 

1. மாைவரின் தபேர் : த. மகாலட்சுமி 

2. பாலினம் : தபண் 

3. பிைந்த  ாள் : 01 – 9 – 2005 

4. ளதசிே இனம் : இந்திேன்  

5. இரத்த வறக :  B +  

6. உேரம் மற்றும் எறட : 145 தே.மீ., 42 கி.கி. 

7. தபற்ளைார் / பாதுகாவலர் தபேர் : தங்கராசு 

8. வீட்டு முகவரி :  62. அண்ைா  கர் 

    பாஸ்மார்தபண்டா – 635810 

9. ததாறலளபசி / அறலளபசி எண் : 6381568124 

10. இறுதிோகப் படித்து முடித்த வகுப்பு  : பத்தாம் வகுப்பு 

11. பள்ளியின் முகவரி :  அரசு உேர்நிறலப் பள்ளி, 

   பாஸ்மார்தபண்டா – 635810 

 

12. ளேர விரும்பும் விறேோட்டு : மட்டைப்ெந்து 

                   த. மகாலட்சுமி 

ளேர்க்றக எண்: 362                     மாைவரின் றகதேழுத்து 

இடம்: பாஸ்மார்தபண்டா 

                   தங்கராசு 

 ாள்: 21 – 10 – 2019                                                தபற்ளைார் / பாதுகாவலர் றகதேழுத்து 
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பணிவாய்ப்பு ளவண்டி தன்விவரப் பட்டிேறல நிரப்புதல் 

 

 

1. தபேர் : த. மகாலட்சுமி 

2. பாலினம் : தபண் 

3. பிைந்த  ாள் மற்றும் வேது : 01 – 9 – 2005, 14 

4. ளதசிே இனம் : இந்திேன்  

5. தபற்ளைார் / பாதுகாவலர் தபேர் : தங்கராசு 

6. வீட்டு முகவரி :  62. அண்ைா  கர் 

    பாஸ்மார்தபண்டா – 635810 

7. ததாறலளபசி / அறலளபசி எண் : 6381568124 

8. பத்தாம் வகுப்பில் தபற்ை மதிப்தபண்கள் : 462 

9. தாய்தமாழி : தமிழ் 

10. பயின்ை தமாழிகள்  : தமிழ், ஆங்கிலம் 

11. தட்டச்சு : தமிழ், ஆங்கிலம் – உேர்நிறல  

12. கணினி : அடிப்பறடப் பயிற்சி 

 

ளமற்கண்ட விவரங்கள் அறனத்தும் உண்றமதேன உறுதி கூறுகிளைன். தங்கள் நிறுவனத்தில் 

எழுத்தர் பணியிறனத் தந்தால் என் பணிறேச் சிைப்பாகவும் உண்றமோகவும் தேய்ளவன் என 

உறுதிேளிக்கிளைன். 

     இப்படிக்கு, 

    தங்கள் உண்றமயுள்ே 

      த. மகாலட்சுமி 
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8 மதிப்பெண் வினாக்கள் 

                        பொதுக்கட்டுடரகள்                              

1)ெள்ளி ஆண்டு விைா மலருக்காக, நீங்கள் நூலகத்தில் ெடித்த கடத/ கட்டுடர/ சிறுகடத/ 

கவிடத  நூலுக்கு மதிப்புடர எழுதுக 

 குறிப்பு- நூல் தடலப்பு- நூலின் டமயப் பொருள்- பமாழி ேடை-பெளிப்ெடும் கருத்து-நூல் 

கட்ைடமப்பு- சிைப்புக் கூறு- நூலாசிரியர்.  

நூல் தடலப்பு: 

           .இந்தியாவின் அடையாைமாக தமிைர்கள் பெருடமயாக  அறியப்ெட்ை அப்துல் கலாம் 

அெர்களின் தகெல் கைஞ்சியம் தான் இந்த ”கனபெல்லாம் கலாம்” என்ை நூலாகும். இதுதெ 

இந்நூலின் தடலப்புமாகும். 

நூலின் டமயப் பொருள்:  

          இந்நூலாசிரியர் மிகவும் உன்னிப்ொக உற்றுதோக்கி மாமனிதர் அப்துல் கலாம் 

அெர்கடைப் ெற்றி ெந்த தகெல்கள்,கட்டுடரகள்,கவிடதகள் அடனத்டதயும் 

பதாகுத்துள்ைார்.அப்துல் கலாம் ெற்றி அறிய தெண்டிய அடனெரும் ெடிக்க தெண்டிய நூல் 

”கனபெல்லாம் கலாம்”. 

 பெளிப்ெடும் கருத்து: 

            மாமனிதர் அப்துல்கலாம் அெர்களின் பெற்றிக்கு காரைங்கள் எளிடம, இனிடம, 

தேர்டம  ஆகியடெயாகும். அெர் உலகப் பொதுமடை ஆழ்ந்து 

ெடித்தததாடு  நின்றுவிைாமல்  அதன்ெடி ொழ்ந்ததால் உலகப்புகழ் பெற்ைார்.என்ெதத உண்டம. 

நூல் கட்ைடமப்பு: 

          நூலாசிரியர் இந்நூலில்,1. காணிக்டக கட்டுடரகள்,2.இரங்கல் ப ய்திகள், 3.கவிடத 

மாடல,4. கலாம் அடலெரிட ,5. கலாம் கருவூலம்  ஆகிய ஐந்து தடலப்புகளில்  நூடல 

ெடிெடமத்துள்ைார். 

            முன்னணி ோளிதழ்கள், ொர இதழ்கள், மாத  இதழ்கள் மட்டுமின்றி சிற்றிதழ்கள் ெடர 

கைம் ெற்றிய தகெல்கடை ததடித் ததடித் பதாகுத்துள்ைார். முன்னுடரயில் ஆசிரியர் 

குறிப்பிட்டுள்ைது உண்டமதய. 

 சிைப்புக் கூறு: 
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          பொதுொக பதாகுப்பு நூடல உருொக்க,  தகெல்கடைத் ததடித் ததடி பதாகுப்ெது 

எளிதான ப யலன்று. ஆனால் அெற்டைபயல்லாம்  ெகுத்து முடைப்ெடுத்துெது   அடதவிை 

அரிய ப யலாகும்.தகெல் பதாகுப்பு இந்நூலின் சிைப்புக் கூைாகக் கருதப்ெடுகிைது. 

 நூலாசிரியர்: 

            தமிழ்த்ததனீ  முடனெர். இரா.தமாகன். 

4)நீங்கள் ப ன்று ெந்த அரசுப் பொருட்காட்சியில், அறிவிப்பு, அடமப்பு, சிறு அங்காடிகள், 

நிகழ்த்தப்ெட்ை கடலகள், தெச் ரங்கம், அரசின் ேலத்திட்ைங்கள் குறித்த விைக்கங்கள் 

தொன்ைெற்டை  குறிப்புகைாகக் பகாண்டு ஒரு கட்டுடர ெடரக. 

                           அரசுப் பொருட்காட்சிக்கு ப ன்று ெந்த நிகழ்வு 

 முன்னுடர: 

             குடும்ெத்தினருைன்  பெளியில் ப ல்ெது யாருக்கு தான் பிடிக்காது? அப்தொது 

கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு எல்டலதய இல்டல எனலாம்.அவ்ெடகயில் கைந்தமாதம் எனது 

குடும்ெத்தினருைன் அரசுப்பொருட்காட்சிக்குச்ப ன்றிருந்ததன். அப்தொது எனக்குக் கிடைத்த 

அனுெெங்கடை இங்கு கட்டுடரயாக தந்திருக்கிதைன். 

அறிவிப்பு: 

           மகிழுந்டத பெளியில் நிறுத்தி விட்டு,நுடைவுச் சீட்டைப் பெற்றுக்பகாண்டு, உள்தை 

ப ன்தைாம். நுடைொயிலின் ெழியாக நுடைந்த உைன், அங்தக எந்பதந்த அரங்குகள் 

எங்பகங்தக அடமக்கப்ெட்டுள்ைன? துடை ார்ந்த அரங்குகளின் திட  உள்ளிட்ை அடனத்தும் 

ஒலிபெருக்கி மூலம் பதளிொக அறிவிக்கப்ெட்டுக் பகாண்தை இருந்தன. 

அடமப்பு: 

            பொருட்காட்சியின் பதாைக்கத்தில் நிகழ்ந்து பகாண்டிருந்த அறிவிப்டெக் 

தகட்டுவிட்டு,அடனெரும்  உள்நுடைந்ததாம்.அங்தக ஓரிைத்தில் பொருட்காட்சியின் அடமப்பு 

குறித்த ெடரெைம்  பதளிொக ெடரயப்ெட்டிருந்தது. அந்த ெடரெைம் பொருட்காட்சி 

அடமப்டெ  மக்களுக்கு எளிதில் விைக்குெதாக அடமந்திருந்தது. தமலும் 

பொருட்காட்சியின் அடமப்பு கூட்ை பேரி டல  மாளிக்கும் ெண்ைம் 

அடமக்கப்ெட்டிருந்தது. 

 சிறு அங்காடிகள்: 

             பொருட்காட்சியில்  விடையாட்டு பொருள்கள், தின்ெண்ைங்கள், வீட்டு உெதயாகப் 

பொருட்கள், அைகு  ாதனங்கள்,  டமயல் கலன்கள்,பேகிழிப் பொருட்கள், 

குைந்டதகளுக்கான பொம்டமகள்,உைவுப்பொருட்கள்  மற்றும்  ெல ெடகயான 
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பொருட்கடை விற்கும் சிறுசிறு அங்காடிகள் அடமக்கப்ெட்டிருந்தன. அது குைந்டதகள் 

முதல் பெரிதயார் ெடர அடனெடரயும் கெரும் விதமாக இருந்தது. 

நிகழ்த்தப்ெட்ை கடலகள்: 

               பொருட்காட்சியின் உள்தை  இருந்த பொழுதுதொக்கு அம் ங்களில் 

குறிப்பிைத்தக்கது  நிகழ்கடல ஆகும். அங்தக மயில் ஆட்ைம், ஒயிலாட்ைம், கரகாட்ைம், 

கும்மியாட்ைம்  உள்ளிட்ை ெலெடக ஆட்ைங்கள் அங்கு ெந்த மக்கடை  மகிழ்விக்கும் 

ெடகயில் நிகழ்த்தப்ெட்ைன. எங்களுக்கு அது புதுவித அனுெெமாக இருந்தது. 

 தெச் ரங்கம்: 

              இலக்கிய விரும்பிகளுக்கு விருந்தளிக்கும் ெடகயில், பொருட்காட்சியில் 

தெச் ரங்கம் ஒன்று ஏற்ொடு ப ய்யப்ெட்டிருந்தது. அதில் பதாடலக்காட்சிகளில் தெ க்கூடிய 

புகழ்பெற்ை தெச் ாைர்கள் ெங்தகற்று தெசிக்பகாண்டிருந்தனர். பொருட்காட்சிக்கு ெந்த 

மக்களில் ெலர் பமய்மைந்து தெச் ாைர்களின் தெச்ட  தகட்டுக் பகாண்டு நின்ைனர். ோனும் 

என் குடும்ெத்தினரும் கூை தெச்சி அரங்கத்தில் அமர்ந்து தெச்ட க் தகட்டு விட்டு ெந்ததாம். 

 அரசின் ேலத்திட்ைங்கள்: 

                பொருட்காட்சிக்கு முத்தாய்ப்ொக  அரசின் ேலத்திட்ைங்கடை விைக்கும் 

துடைொரியான அரங்குகள் காண்தொடர வியப்பில்ஆழ்த்தின.அந்த அரங்குகளில்  அந்தந்த 

துடை  ார்ந்த ஊழியர்கள் அெர்கைது ெணிகடையும், மக்களுக்காக அெர்கள் ஆற்றும் 

த டெகடையும் விைக்கும் ெடகயில் அந்த அரங்குகடை அடமத்து இருந்தனர்.  

முடிவுடர: 

                   இறுதியாக எனக்கு ததடெயான சில பொருட்கடை அங்காடிகளில் 

ொங்கிக்பகாண்டு,  பெளியில் ெர முயற்சித்ததாம்.கூட்ை பேரி ல் மிக அதிகமாக இருந்ததால், 

பெளியில் ெருெதற்கு நீண்ை தேரம் ஆனது. ஒருெழியாக பெளியில் ெந்து, மகிழுந்தில் ஏறி 

வீட்டிற்குச் ப ன்தைாம். எனது ொழ்வில் மைக்கமுடியாத மிகச்சிைந்த அனுெெமாக இந்நிகழ்வு 

அடமந்தது.  

 


