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10th Tamil Book Back Questions – [New Book] 

[ Book Back + Important Questions ] 

இயல் – 1 : ம ொழி 

1. அன்னை ம ொழியய 

- பொவலயேறு மபருஞ்சித்திேைொர் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

அன்னை ம ொழியே! அழகொர்ந்த மெந்தமியழ! 

முன்னைக்கும் முன்னை முகிழ்ந்த நறுங்கனியே! 

 ன்னி அரசிருந்த  ண்ணுலகப் யேரரயெ! 

 

மதன்ைன்  கயே! திருக்குறளின்  ொண்புகயழ! 

இன்ைறும் ேொப்ேத்யத! எண்மதொனகயே! நற்கணக்யக! 

 ன்னுஞ் சிலம்யே!  ணிய  கனலவடியவ! 

முன்னும் நினைவொல் முடிதொழ வொழ்த்துவய ! 

 

1. முக்கிய குறிப்புகள் 

 இருேதொம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந்த தமிழ்ப்ேல்துனற அறிஞர்களில் முதன்ன ேொை ஒருவர் ேொவலயரறு 

மேருஞ்சித்திரைொர். 

 இவர் யெலம்  ொவட்டம் ெமுத்திரம் என்னும் ஊரில் பிறந்தொர். இவரின் மேற்யறொர் துனரெொமிேொர், 

குஞ்ெம் ொள் என்ேவரொவர்.  

  ொணவப் ேருவத்தியலயே ‘குழந்னத’ என்னும் மேேரில் னகமேழுத்துப் ேத்திரினகனேத் மதொடங்கி 

நடத்திேவர். 

 மதன்ம ொழி, தமிழ்ச்சிட்டு இதழ்களின் வொயிலொய்க் தமிழுணர்னவ உலமகங்கும் ேரப்பிேவர். 

 இவரது இேற்மேர் துனர. ொணிக்கம் என்ேதொகும். 

 இவர் உலகிேல் நூறு, ேொவிேக்மகொத்து, நூறொசிரிேம், கனிச்ெொறு, எண்சுனவ எண்ேது,  கபுகுவஞ்சி, 

ேள்ளிப் ேறனவகள் முதலிே நொற்ேதுக்கும் ய ற்ேட்ட நூல்கனேப் ேனடத்துள்ேொர். 

 இவரது நூல்கள் நொட்டுனடன ேொக்கப்ேட்டுள்ேை. 

 ேொவலயரறு மேருஞ்சித்திரைொரின் ‘கனிச்சொறு’ ேொடல் மதொகுப்பு எட்டுத் மதொகுதிகேொக 

மவளிவந்துள்ேை. மதொகுதி 1 ேகுதியில் தமிழ்த்தொய் வொழ்த்து, முந்துற்யறொம் ேொண்டும் என்னும் 

இருயவறு தனலப்பிலுள்ே ேொடல்களிலிருந்து அன்னைம ொழியய என்னும் தனலப்பிலொை 

இப்ேொடல்கள் எடுத்தொேப்ேட்டுள்ேை. 

 “ ன்னும் சிலம்யப!  ணிய கனல வடியவ 

முன்னும் நினைவொல் முடிதொழ வொழ்த்துவய !” – இவ்வடிகளில் இடம் மேற்றுள்ே 

ஐம்மேருங்கப்பிேங்கள் இடம் மேறொத கொப்பிேங்கள் ேொனவ? 

ேொடலின் இடம் மபற்ற ஐம்மபருங்கொப்பியங்கள் சிலப்பதிகொேம்,  ணிய கனல இவ்வடிகளில் இடம் 

மபறொத  ற்னறய கொப்பியங்கள் சிந்தொ ணி, வனையொபதி, குண்டலயகசி என்ேனவேொகும். 
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 ெொகும்யேொது தமிழ்ப்ேடித்துச் ெொகயவண்டும் – என்றன் 

ெொம்ேலும் தமிழ் ணந்து யவகயவண்டும் – க.சச்சிதொைந்தன் 

       

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. எந்தமிழ்நொ என்ேனதப் பிரித்தொல் இவ்வொறு வரும். 

அ) எந் + தமிழ் + நொ   ஆ) எம் + தமிழ் + நொ 

இ) எந்த + தமிழ் + நொ  ஈ) எந்தம் + தமிழ் + நொ 

2. ேொ எழுதி ேொவலயரறு எைப்ேட்டவர் …………………….. 
அ) ேொரதிேொர்   ஆ) ேொரதிதொென் 

அ) மபருஞ்சித்திேைொர்  ஈ) ேொவொணர்    

3. மேருஞ்சித்திரைொரின் இேற்மேேர் …………………. 
அ) துனே.  ொணிக்கம்  ஆ)  ொணிக்கவொெகன் 

இ)  ொர்த்தொண்டன்   ஈ)  ொதவன் 

4. இன்ைறும் ேொப்ேயத என்ேதில் “ேொப்ேத்யத” என்ேது ………………….. 
அ) ஏர் எழுேது   ஆ) பத்துப்பொட்டு 

இ) ேரிேொடல்    ஈ) ேதிற்றுப்ேத்து 

5. ‘ ன்னுஞ் சிலம்யே’ என்ேதில் ‘சிலம்யே’ என்ேது …………….. 
அ) சிலம்ேணிகலன்   ஆ) சிலம்ேவினேேொட்டு 

இ) சிலப்பதிகொேநூல்  ஈ) சிந்தொ ணி நூல் 

 

2. தமிழ்ச் மசொல்வைம் 

- யதவயநயப் பொவொணர் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 மநல், யகழ்வரகு முதலிேவற்றின் அடிப்ேகுதி “தொள்” எை குறிப்பிடுகின்றை. 

 கீனர, வொனழ முதலிேவற்றின் அடிப்ேகுதி “தண்டு” எை குறிப்பிடுகின்றை. 

 மநட்டி, மிேகொய்ச் மெடி ஆகிேவற்றின் அடிப்ேகுதி “யகொல்” எை குறிப்பிடுகின்றை. 

 குத்துச்மெடி, புதர் யேொன்றவற்றின் அடிப்ேகுதி தூறு எை குறிப்பிடப்ேடுகின்றை 

 கரும்பின் அடி கழி எை குறிப்பிடப்ேடுகின்றை. 

 மூங்கில் அடி கனழ எைவும், புளி யவம்பு அடி ‘அடி’ எைவும் அனழக்கப்ேடுகின்றது. 

 இனல, தொள், யதொனக, ஓனல, ெண்டு, ெருகு என்ேை இனலகளின் ேல்யவறு மெொற்கேொகும். 

 பூவின் நினலகள் 

அரும்பு  - பூவின் யதொற்றநினல 

யேொது - பூ விரிேத் மதொடங்கும் நினல 

 லர்  - பூவின்  லர்ந்த நினல 

வீ  -  ரம், மெடியிலிருந்து பூ வீழ்ந்த நினல 

மெம் ல் - பூ வொடிே நினல 
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 ெம்ேொ மநல் வனககனேக் கூறுக 

 ஆவொரம்பூச்ெம்ேொ, ஆனைக்மகொம்ேன் ெம்ேொ, குண்டுச்ெம்ேொ, குதினரவொலிச்ெம்ேொ, சிகூ ணிச்ெம்ேொ, 

சீரகச்ெம்ேொ முதலிே அறுேது உள்வனக ெம்ேொ மநல் உள்ேை. 

 மகட்டுப்யேொை கொய்க்கும், கனிக்கும் வழங்கும் மெொற்கனே எழுதுக 

நுனியில் சுருங்கிே கொய்  - சூம்ேல் எைபும் 

புழு, பூச்சி அரித்த கொய்கனி  - மெொத்னத எைவும் 

குளுகுளுத்து நொறிேேழம், கொய் - அழுகல் எைவும் 

ேதரொய் யேொை மிேகொய்  - மெொண்டு எைவும் 

சுருங்கிே ேழத்னத   - சிவிேல் எைவும் 

‘யதனர’ அ ர்ந்ததொல் மகட்ட கொய் - யதனரக்கொய் எைவும் 

யதனர அ ர்ந்தொல் மகட்ட யதங்கொய் - அல்லிக்கொய் 

 நொற்று, கன்று குருத்து, பிள்னே, குட்டி,  டலி அல்லது வடலி, னேங்கூழ் யேொன்ற ேலவும் தொவர இேம் 

ேருவச் மெொற்கள் ஆகும். 

 தொவரங்களின் அடியிலிருந்து பிரிந்து மெல்லும் கினேப்பிரிவுகள் மேேர்கள் 

 ரத்தின் அடியிலிருந்து பிரியும்  ொமேரும் கினே – கனவ 

கனவயின் பிரிவு - மகொம்பு (அல்லது) மகொப்பு 

மகொம்பின் பிரிவு - கினே 

கினேயின் பிரிவு - சினை 

சினையின் பிரிவு - யேொத்து 

யேொத்தின் பிரிவு - குச்சு 

குச்சின் பிரிவு - இணுக்கு 

 தொவரத்தின் நுனிப்ேகுதிகனேக் குறிக்கும் மெொற்கனே வனகப்ேடுத்துக 

மநல், புல் முதலிேவற்றின் மகொழுந்து – துளிர் (அ) தளிர் 

புளி, யவம்பு ஆகிேவற்றின் மகொழுந்து – முறி (அ) மகொழுந்து 

யெொேம், கரும்பு, மதன்னை, ேனை ஆகிே தொவரங்களின் மகொழுந்து – குருத்து 

கரும்பின் நுனிப்ேகுதி – மகொழுந்தொனட 

 யதவயநேப் ேொவொணர் ம ொழி ஞொயிறு எைப் யேொற்றப்ேட்டவர். 

 திருமநல்யவலி  ொவட்டம் ெங்கரம் யகொயில் என்னும் ஊரில் ஞொைமுத்து யதயவந்திரைொர், ேரிபூரணம் 

அம்ன ேொரின்  கைொக 1902ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி இரண்டொம் நொள் பிறந்தொர். 

 உலகத் தமிழ்க் கழகத்னத நிறுவி அதன் தனலவரொக இருந்தவர். 

 உலகத்தியலயே ஒரு ம ொழிக்கொக உலக  ொநொடு நடத்திே முதல் நொடு  யலசியொயவ.  ொநொட்டுக்குரிே 

அம்முதல் ம ொழியும் தமியழ. 

 ம ொழிஞொயிறு என்றனழக்கப்ேடும் யதவயநேப் ேொவொணரின் “மெொல்லொய்வுக் கட்டுனரகள்” நூலில் 

உள்ே தமிழ்ச்மெொல் வேம் என்னும் கட்டுனரயின் சுருக்கம் ேொட ொக இடம்மேற்றுள்ேது. 

 கடல்கடந்து முதலில் அச்யசறிய தமிழ்: யேொர்ச்சுகீசு நொட்டின் தனலநகர் லிசுேனில், 1554இல் கொர்டிலொ 

என்னும் நூல் முதன் முதலொகத் தமிழ் ம ொழியில்தொன் ம ொழிமேேர்க்கப்ேட்டது. இந்நூல் யரொ ன் 
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வரிவடிவில் அச்சிடப்ேட்டுள்ேது. யரொ ன் எழுத்துருவில் மவளிவந்த இதன் முழுப்மேேர் Carthila de 

lingoa Tamul e Portugues. இது அன்னறே கொலத்தியலயே இரு வண்ணங்களில் (கறுப்பு, சிவப்பு) 

 ொறி ொறி யநர்த்திேொக அச்சிடப்ேட்டுள்ேது. இந்திய ம ொழிகளியலயய ய னலநொட்டு எழுத்துருவில் 

முதலில் அச்யசறியது தமிழ்தொன். 

1. “கொய்ந்த இனலயும் கொய்ந்த யதொனகயும்” நிலத்துக்கு நல்ல உரங்கள். இத்மதொடரில் அடிக்யகொடிட்டப் 

ேகுதி குறிப்பிடுவது ………………….. 
அ) இனலயும் ெருகும்    ஆ) யதொனகயும் ெண்டும் 

இ) தொளும் ஓனலயும்    ஈ) சருகும் சண்டும் 

2. யவர்க்கடனல, மிேகொய்வினத,  ொங்மகொட்னட ஆகிேவற்னறக் குறிக்கும் ேயிர்வனக ………………………………. 
அ) குனலவனக     ஆ)  ணிவனக 

இ) மகொழுந்துவனக     ஈ) இனலவனக 

3. ‘பூ’ பின் யதொற்ற நினலனேக் குறிப்ேது ………………… 

அ) அரும்பு      ஆ) யேொது 

இ) மெம் ல்      ஈ) வீ 

4. மநல், புல் முதலிேவற்றின் மகொழுந்னதக் குறிக்கும் மெொல் …………….. 
அ) துளிர்      ஆ) முறி 

இ) குருத்து      ஈ) மகொழுந்தொனட 

5. மேொருத்துக 

1. பூம்பிஞ்சு  - அ) மதன்னை, ேனை முதலிேவற்றின் பிஞ்சு 

2. வடு  - ஆ) எள்பிஞ்சு 

3. மூசு  - இ)  ொம்பிஞ்சு 

4. கவ்னவ  - ஈ) ேலொப்பிஞ்சு 

5. குரும்ன   - உ) பூயவொடு கூடிே இேம்பிஞ்சு 

அ) 1 – அ, 2 – ஆ, 3 – இ, 4 – ஈ, 5 – உ  ஆ) 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 – அ 

இ) 1 – உ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – ஆ, 5 – அ  ஈ) 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – உ 

6. முதல் உலகத் தமிழ்  ொநொடு நனடமேற்ற நொடு ………………….. 
அ) இந்திேொ      ஆ) இலங்னக 

இ) சிங்கப்பூர்     ஈ)  யலசியொ 

7. நொடும் ம ொழியும் ந திரு கண்கள் என்றவர் …………………… 

அ) ேொரதிதொென்     ஆ) பொேதியொர் 

இ) ேொவொணர்     ஈ) ேொவலயரறு 

8. ‘ம ொழி ஞொயிறு’ எைப் யேொற்றப்ேடுேவர் ………………. 
அ) யதவயநயப்பொவொணர்    ஆ) யதசிே விநொேகம்பிள்னே 

இ) ேொவலயரறு மேருஞ்சித்திரைொர்   ஈ) இேங்கு ரைொர் 

9. தொவரங்களின் இேம்ேருவத்திற்கொை மெொற்கனே அதைதன் தவொரங்களுடன் மேொருத்தி எழுதுக 

1. நொற்று  - அ) மதன்னையின் இேநினல 
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2. கன்று  - ஆ) வொனழயின் இேநினல 

3. குருத்து  - இ)  ொ, புளி,  ஆகிேவற்றின் இேநினல 

4. பிள்னே  - ஈ) மநல், கத்தரி யேொன்றவற்றின் இேநினல 

அ) 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ  ஆ) 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – அ 

இ) 1 – அ, 2 – ஆ, 3 – இ, 4 – ஈ  ஈ) 1 – ஈ, 2 – ஆ, 3 – ஈ, 4 - இ  

10. ஒரு மேொருள் தரும் ேல மெொற்கனேப் ேட்டிேலிடுக 

ேதம்  –  யெொறு, வழி, மெொல், கொல், ஈரம், புைல், கொனல 

ம ய்  –  உண்ன , ம ய்மேழுத்து, வொய்ன  

ன    –  ஆடு, கருன , மகொண்டல், குற்றம் 

அயில்  –  யவல், கூர்ன  

கதலி  –  வொனழ, துகில், மகொடி 

கனற  –  நிறம், உதிரம், உரல், கிேவி 

11. நிலவனககளின் மேொேர்களுக்கொ கொரணம் 

தரிசு – யேொதிே ேருவ னழயின்றியேொ, யேொதிே ேரொ ரிப்பு இன்றியேொ வினேச்ெல் இல்லொ ல் யேொை 

நஞ்னெ நிலய  தரிசு எைப்ேடுகிறது 

சிவல் – மநந்நிலம் 

கரிசல் – நீண்டநொள் ஈரத்னதத் தன்னுள் னவத்திருக்கும் கருப்பு நிற  ண்ணுள்ே நிலம் 

புறம்யபொக்கு – ெொகுேடிக்கு ஏற்றதல்லொத அல்லது மேொதுப்ேேன்ேொட்டிற்கு விடப்ேட்ட தீர்னவ 

விதிக்கப்ேடொத நிலம். 

முேம்பு – ேருக்னக கல்லுள்ே ய ட்டு நிலம் 

சுவல் – ய ட்டுநிலம் 

அவல் – வினேநிலம் 

3. இேட்டுற ம ொழிதல் 

- ெந்தக்கவி ணி தமிழழகைொர் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ஒரு மெொல்யலொ அல்லது மெொற்மறொடயரொ இரண்டு மேொருனேத் தரு ொறு ேொடிைொல் அதனை 

இரட்டுறம ொழிதல் என்ேர். இதனைச் சியலனட என்றும் கூறுவர். 

 ெந்தக்கவி ணி எைக்குறிப்பிடப்ேடும் தமிழழகைொரின் இேற்மேேர் ெண்முக சுந்தரைொர் என்ேதொகும். 

 ேொரதிதொென் விருது, கவி ொ ணி விருது, ெந்தக்கவி ொ ணி விருது, கவிஞொனி, தமிழ்ச்சுடர், 

தமிழ்க்கொவலர் எைப் ேலவிருதுகனேப் மேற்றவர். 

 ேன்னிரண்டு சிற்றிலக்கிே நூல்கனேப் ேனடத்துள்ேொர். 

 தமிழ், கடல் இரண்டினையும் ஒன்றுயெரப் ேொடியுள்ேொர். இரண்டனுக்கும் உள்ே குணங்கனேயும், 

மெேல்கனேயும் ஒருன ப்ேடுத்தியுள்ேொர். 

பொடல்வரி தமிழ் கடல் 

முத்தமிழ் 

முத்து + அமிழ் 

இேல், இனெ, நொடகம் என்ற 

முத்தமிழ் 

முத்து, அமிழ்தம் கடலில் 

இருப்ேதொல் 
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முச்ெங்கம் 

மூன்று + ெங்கு 

முதல், இனட, கனடமேை  

மூன்று ெங்கங்கள் 

மூன்று வனகேொை 

ெங்குகள் 

ம த்த வணிகலன் 

ம த்த + அணிகலன் 

ஐம்மேரும் கொப்பிேங்கள் வணிக கப்ேல்கள் 

ெங்கத்தவர் கொக்க ெங்கப்ேலனகயிலிருந்து 

புலவர்கள் தமினழக் கொத்தல் 

கடல் நீரின் 

அனவயிலிருந்து 

ெங்குகனேக் கொத்தல் 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

முத்தமிழ் – ேண்புத்மதொனக 

முச்ெங்கம் – ேண்புத்மதொனக 

அணிகலமும் – உம்ன த்மதொனக (முற்றுன ) 

2. மசொல்லும் மபொருளும்: 

துய்ப்ேது – கற்ேது, தருவது 

ய வலொல் – மேொருந்துதல், மேறுதல் 

முச்ெங்கம் – மூன்று + ெங்கம் – முதல், இனட, கனட, ெங்கங்கள் 

முத்தமிர் – மூன்று + தமிழ் – இேல், இனெ, நொடகம் 

3. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. ஒரு மெொல்யலொ, ஒரு மதொடயரொ இரு மேொருள்ேட வரும் அணி. 

அ) உவன ேணி    ஆ) மெொல்மேொருள் பின்வருநினலேணி 

இ) தற்குறிப்யேற்றணி   ஈ) சியலனடயணி 

2. ம த்த வணிகலன் என்னும் மதொடரில் தமிழழகைொர் குறிப்பிடுவது ……………….. 
அ) வணிகக் கப்பல்களும் ஐம்மபருங்கொப்பியங்களும் 

ஆ) மேரும் வணிகமும் மேரும் கலன்களும் 

இ) ஐம்மேருங்கொப்பிேங்களும், அணிகலன்களும் 

ஈ) வணிகக் கப்ேல்களும் அணிகலன்களும் 

3. முச்ெங்கம் கண்டதொல் என்ேதன் சியலனட ………………. 
அ) மூன்று ெங்கங்களும், முத்தமிழும் ஆ) மூன்று சங்கங்கள், மூன்று சங்குகள் 

இ) முச்ெங்கும், முத்தமிழும்   ஈ) முத்தமிழும், முத்தும், ெங்கும் 

4. அணிகலன் எைப்ேொடலின் சுட்டப்மேறும் இலக்கிேங்கள் ………………… 

அ) ஐஞ்சிறு கொப்பிேங்கள்   ஆ) ஐங்குறுநூறு 

இ) ஐம்மபருங்கொப்பியங்கள்  ஈ) ஐந்தினண ஐம்ேது 

5. ஐம்மேருங்கொப்பிேங்கள் என்ேனவ ……………….. 
அ) சிலப்பதிகொேம்,  ணிய கனல, சீவகசிந்தொ ணி, வனையொபதி, குண்டலயகசி 

ஆ) சிலப்ேதிகொரம், உதேணகு ொரகொவிேம்,  ணிய கனல, வனேேொேதி, குண்டலயகசி 

இ) சிலப்ேதிகொரம்,  ணிய கனல, சீவகசிந்தொ ணி, வனேேொேதி, சூேொ ணி 

ஈ) சிலப்ேதிகொரம்,  ணிய கனல, சீவகசிந்தொ ணி, வனேேொேதி, நீலயகசி 
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4. உனேநனடயின் அணிநலன்கள் 

- எழில் முதல்வன் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 “உவன யும் மேொருளும் யவற்றன  ஒழிவித்து ஒன்மறை  ொட்டின் அஃது உருவக ொகும்” என்று 

தண்டிேொர் உருவகம் ேற்றி கூறிகிறொர். 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. ெங்க இலக்கிேங்களின் மதொகுப்பு …………………. 
அ) ேொட்டும் பிரிவும்    ஆ) பொட்டும் மதொனகயும் 

இ) ேொட்டும் கருத்தும்    ஈ) ேொட்டும் மேொருளும் 

2. “திருப்ேரங்குன்றத்தின் அழனகப் ேொர்ப்ேதற்மகன்யற இேற்னகப் ேதித்து னவத்த இரண்டு மேரிே 

நினலக்கண்ணொடிகனேப் யேொல் வடபுறமும் மதன்புறமும் நீர்நினறந்த கண் ொய்கள்” என்ற மதொடனர 

எழுதிேவர், நூல் …………………… 

அ) நொ. பொர்த்தசொேதி, குறிஞ்சி லர்   ஆ) நொ. ேொர்த்தெொரதி,  ணிேல்லவம் 

இ) நொ. ேொர்த்தெொரதி, மேொன்விலங்கு   இ) நொ. ேொர்த்தெொரதி, கேொடபுரம் 

3. “புறத்தூய்ன  நீரொன் அன யும் அகந்தூய்ன  

வொய்ன ேொல் கொணப்ேடும்” – இக்குறட்ேொவில் ேயின்று வரும் அணி 

அ) எடுத்துக்கொட்டு உவன ேணி   ஆ) உருவக அணி 

இ) இல்மேொருள் உவன ேணி   ஈ) உவன யணி 

4. “ஞொயிறு, திங்கள், மநஞ்ெம் யேொன்ற அஃறினணப் மேொருள்கள், மெொல்லுந யேொலவும், யகட்குந 

யேொலவும் மெொல்லிேொங்கு அன யும்” எைக்கூறும் இலக்கணநூல் ………………. 
அ) அகத்திேம்     ஆ) மதொல்கொப்பியம் 

இ) தண்டிேலங்கொரம்    ஈ) நன்னூல் 

5. “குடினெகள் ஒரு ேக்கம்; யகொபுரங்கள்  றுேக்கம்; ேசித்த வயிறுகள் ஒரு ேக்கம்; புளிச்யெப்ேக்கொரர்கள் 

 றுேக்கம்; ம லிந்த எலும்புக்கூடுகள் ஒருேக்கம்; ேருத்த மதொந்திகள்  றுேக்கம்” யகடுமகட்ட இந்த 

ெமுதொேத்திற்கு என்னறக்கு விய ொெைம் எை எழுதிேவர் ……………………. 
அ) மு.வரதரொெைொர்    ஆ) ரொ.பி.யெதுப்பிள்னே 

இ) யேரறிஞர் அண்ணொ    ஈ) ஜீவொைந்தம் 

5. எழுத்து, மசொல் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ெொர்மேழுத்துகள் ேத்து வனகப்ேடும். அனவ உயிர்ம ய், ஆய்தம், உயிரேமேனட, ஒற்றேமேனட, 

குற்றிேலுகரம், குற்றிேலிகரம், ஐகொரக்குறுக்கம்,  கரக்குறுக்கம், ஔகொரக் குறுக்கம், ஆய்தக் குறுக்கம் 

என்ேைவொகும்.  

 மெய்யுளில் ஓனெ குனறயும்யேொது, அவ்யவொனெனே நினறவு மெய்ே உயிமரழுத்துகளுள் 

மநட்மடழுத்துகள் ஏழும் தம் அேவில் நீண்டு ஒலிக்கும். அவ்வொறு உயிர் எழுத்துகள் நீண்டு ஒலிப்ேதொல் 

உயிரேமேனட எைப்ேடும். 
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 உயிரேமேனட மூன்று வனகப்ேடும். அனவ மெய்யுளினெ அேமேனட, இன்னினெேேமேனட, 

மெொல்லினெேேமேனட என்ேைவொகும். 

 மெய்யுளில் ஓனெ குனறயும் யேொது, அதனை நினறவு மெய்ே ம ய்மேழுத்துகளுள் ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், 

வ், ய், ல், ள் ஆகிே ேத்தும் ஆய்த எழுத்தொகிே ஃ ஆகிே எழுத்துகள் ஒரு குறினல அடுத்தும், இருகுறினல 

அடுத்தும் அேமேடுக்கும். இவ்வொறு இனிே ஓனெனே நினறவு மெய்வனத ஒற்றேமேனட என்கியறொம். 

 மெய்யுளில் ஓனெ குனறயும் யேொது அதனை நினறவு மெய்ே மநட்மடழுத்துகள் அேமேடுத்தனலச் 

மசய்யுளினச அைமபனட என்கிறொம். இதனை இனெநினற அேமேனட என்றும் கூறுவர். இது 

மெொல்லின் முதல், இனட, இறுதியிலும் இடம் மேறும். 

எ.கொ: ஓஓதல் யவண்டும்   -  ம ொழிக்கு முதலில் 

 உறொஅர்க்கு உறுயநொய் - ம ொழிக்கு இனடயில் 

நல்ல படொஅ ேனற  - ம ொழிக்கு இறுதியில் 

 ஒற்றேமேனடயில் ஆய்தம் ஃ அேமேடுக்கும். ஆய்தம் அேமேடுப்ேனத அறிே ஆய்த எழுத்யத அதன் 

ேக்கத்தில் வரும். ஆய்தம் குறிலின் கீழ் இனடயிலும், குறிலினணயின் கீழ் இனடயிலும் ஆய்தம் 

அைமபடுக்கும். 

எ.கொ: எஃஃ இலக்கிே – குறிற்கீழ் ஆய்தம் 

இலஃஃகு முந்தின் இன்ேம் – குறிலினணக் கீழ் இனடயில் 

 ஒரு எழுத்து தனித்து நின்யறொ, இரண்டு முதலிே ேல எழுத்துகள் மதொடர்ந்து நின்யறொ மேொருனேத் 

தரு ொயின் மெொல் எைப்ேடும். 

 ேதம், ம ொழி, கிேவி என்ேை மெொல் எைப் மபொருள் தரும் பிற மசொற்கள். 

 ேகுேதம், ேகொப்ேதம் எை ேதம் இருவனகப்ேடும் 

 ம ொழி தனிம ொழி, மதொடர்ம ொழி, மேொதும ொழி எை ம ொழி மூன்று வனகப்ேடும். 

 மதொழினல உணர்த்துவது மதொழிற்மேேர் எைப்ேடும். இது ஒரு வினை அல்லது மெேனல  ட்டும் 

குறிக்கும். எண், இடம், கொலம், ேொல் ஆகிேவற்னறக் குறிப்ேொகயவொ மவளிப்ேனடேொகயவொ உணர்த்தொது 

வரும். 

எ.கொ: ஈதல், நடத்தல் 

 பகுதி, விகுதி என்ற உறுப்புகனேப் மதொழிற்மேேர்கள் மேறும். 

எ.கொ: நடத்தல்  =  நட + தல் 

 வொழ்க்னக = வொழ் + னக – விகுதி மபற்ற மதொழிற்மபயர்கள் எைவும். 

 கூத்து, மதொண்டு, நனெ – விகுதி மேறொத மதொழிற்மேேர்கள். 

 கடவொன , மகொல்லொன , கல்லொன  இவ்வொறு எதிர் னறப் மேொருளில் வருவது எதிர் னறத் 

மதொழிற்மேேர் எைப்ேடும். 

 மதொழிற்மேேரில் விகுதினேப் மேறொ ல் வினைப்ேகுதியே மதொழிற்மேேரொய் வரு ொைொல் அது 

முதனினலத் மதொழிற்மேேர் எைப்ேடும். 

எ.கொ: தட்டு, உனர, அடி – இச்மெொற்களில் முனறயே தட்டுதல், உனரத்தல், அடித்தல் என்று 

மேொருள்ேடும்யேொது முதனினலத் மதொழிற்மேேரொய் நிற்கும். 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 9 of 98 

 விகுதி மேறொ ல் மதொழிற்மேேரின் முதல் நினலத் திரிந்து வருவது முதனினலத் திரிந்த மதொழிற்மேேர் 

எைப்ேடும். 

 ஒரு வினைமுற்று வினைனே உணர்த்தொ ல், வினைக்குரிே கர்த்தொனவ உணர்த்தி, எழுவொேொக நின்று 

யவற்றுன  உருபுகனே ஏற்றும், ஏற்கொ லும் வரு ொயின் வினைேொலனணயும் மேேர் எைப்ேடும். 

தன்ன , முன்னினல, ேடர்க்னக மூவிடத்தும் மூன்று கொலங்களிலும் வரும். 

 மதொழிற்மேருக்கும் வினைேொலனணயும் மேேருக்கும் உள்ே யவறுேொடு 

மதொழிற்மபயர் வினையொலனணயும் மபயர் 

1. மதொழினல (வினைனே  ட்டும்) உணர்த்தி 

வரும் 

மதொழினலச் மெய்த கருத்தொனவக் குறிக்கும் 

2. கொலம் கொட்டொது மூன்று (நிகழ், இறந்த, எதிர்கொலம்) 

கொலங்கனேயும் உணர்த்தி நிற்கும். 

3. ேடர்க்னகக்யக உரிேது தன்ன , முன்னினல ேடர்க்னக 

மூவிடத்திற்கும் உரிேது 

எ.கொ: ேொடுதல், ேடித்தல் ேொடிேவர், ேடித்தவர் 

 வினைமுற்று - மதொழிற்மபயர் 

வினைமுற்று மதொழிற்மபயர் 

அறிந்தது அறிதல் 

அறிேொதது அறிேொன  

புரிந்தது புரிதல் 

புரிேொதது புரிேொன  

மதரிந்தது மதரிதல் 

மதரிேொதது மதரிேொன  

பிறந்தது பிறத்தல் 

பிறவொதது பிறவொன  

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. ‘யகட்டவர்  கிழப்ேொடிே ேொடல் இது’ மதொடலில் இடம் மேற்றுள்ே மதொழிற்மேேரும் 

வினைேொலனணயும் மேேரும் முனறயே …………………….. 
அ) பொடிய; யகட்டவர்    ஆ) ேொடல்; ேொடிே 

இ) யகட்டவர்; ேொடிே    ஈ) ேொடல்; யகட்டவர் 

2. முதல் எழுத்து என்ேது …………………. 
அ) உயிர் 12, ம ய் 18    ஆ) குறில் 5, மநடில் 7 

இ) வல்லிைம், ம ல்லிைம், இனடயிைம்  ஈ) உயிர்ம ய் எழுத்துகள் 

3. ெொர்மேழுத்தின் வனககள் 

அ) 18   ஆ) 10   இ) 12   ஈ) 216 

4. அேமேடுத்தல் என்ேது ………………… 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 10 of 98 

அ) நீண்டு ஒலித்தல்   ஆ) குறுகிமேொலித்தல் 

இ) ஒலிேொது விடல்   ஈ) இனவேொது ல்ல 

5. உயிமரௌேனடயின் வனககள் ……………….. 
அ) மசய்யுளினச அைமபனட, இன்னினச அைமபனட, மசொல்லினச அைமபனட 

ஆ) மெய்யுளினெ அேமேனட, ஒற்றேமேனட, இனினினெேேமேனட 

இ) மெய்யுளினெ அேமேனட, மெொல்லினெேேமேனட, ஒற்றேமேனட 

ஈ) ஒற்றேமேனட, இன்னினெேேமேனட, மெொல்லினெேேமேனட 

6. மெய்யுளில் ஒரு மேேர்ச்மெொல் வினைமேச்ெ ொக அேமேடுத்தொல் அது …………………. 
அ) மெய்யுளினெ அேமேனட  ஆ) இன்னினெேேமேனட 

இ) ஒற்றேமேனட    ஈ) மசொல்லினசயைமபனட 

7. ஆயுத எழுத்து அேமேடுப்ேது ……………………. 
அ) உயிரேமேனட    ஆ) ஒற்றைமபனட 

இ) மெொல்லினெேேமேனட  ஈ) இன்னினெேேமேனட 

8. ஒரு மெொல் தனித்து நின்று மேொருள் தரு ொயின் அது ம ொழி எைப்ேடும் 

9. இரண்டு அல்லது அதற்கு ய ற்ேட்ட தனிம ொழிகள் மதொடர்ந்து வந்து மேொருள் தருவது ம ொழி ஆகும். 

10. ஈதல், நடத்தல் என்ேது மதொழிற் மேேருக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். 

2. தனிம ொழிகளுடன் மசொற்கனைச் யசர்த்துத் மதொடர் ம ொழிகைொக்குக. 

தனிம ொழி  - மதொடர்ம ொழி 

யதன்  - யதன்ம ொழி, யதன்தமிழ் 

நூல்  -  நூல்யெனல, நூல் எழுதுக 

னே  - னே தொ, னேந்தமிழ் 

 லர்  -  லர்விழி,  லர்கூடம் 

வொ  - வொ மவளியே, வொ யேொகலொம் 

3. வினை அடினே விகுதிகளுடன் இனணத்துத் மதொழிற்மேேர்கனே உருவொக்குக 

கொண் – கொட்சி, கொணுதல், கொணல், கொணொன  

சிரி – சிரிப்பு, சிரித்தல், சிரிேொன  

ேடி – ேடிப்பு, ேடித்தல், ேடிேொன  

தடு – தடுப்பு, தடித்தல், தடிேொன  

4. வினைமுற்றுகனை மதொழிற்மபயர்கைொக  ொற்றுக 

வினைமுற்று  மதொழிற்மபயர் 

அனழக்கும்  - அனழ, அனழத்தல் 

ஏறுயவன்  - ஏறு, ஏறுதல் 

அ ர்யவன்  - அ ர், அ ர்தல் 

ேொர்ப்யேன்  - ேொர், ேொர்த்தல் 

எய்தும்  - எய்து, எய்தல் 

5. கட்டு , மெொட்டு, வழிேொடு, யகடு, யகொறல் – இத்மதொழிற்மேேர்கனே வனகப்ேடுத்துக 
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கட்டு – முதனினலத் மதொழிற்மேேர் 

மெொட்டு – விகுதி மேறொத மதொழிற்மேேர் 

வழிேொடு – மேேர்ச்மெொல் 

யகடு – மகடு என்ேதன் முதனினலத் திரிந்த மதொழிற்மேேர் 

யகொறல் – விகுதி மேற்ற மதொழிற்மேேர்   

6. தமிழொக்கம் 

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

own language that goes to his heart. 

நீங்கள் ஒருவரிடம் ஒரு ம ொழியில் யேசிைொல் அவர் புரிந்து மகொள்வொர். அது அவர் தனலயில் புரிகிறது 

(ஆைொல்) அவருனடே ம ொழியில் அவரிடம் யேசிைொல் அது இதேத்தில் மெல்கிறது. 

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

are going – Rita Mae Brown 

ம ொழி என்ேது ஒரு கலொெொரம் மெல்லும் ெொனலயின் வனரேடம். அதில்  க்கள் எங்கிருந்து 

வருகிறொர்கள், எங்கு மெல்கிறொர்கள் என்ேனத உங்களுக்குச் மெொல்கிறது. – ரீட்டொ ய  ப்ரவுன் 

7. சந்தக் கவினதயில் வந்த பினழகனைத் திருத்துக 

யதணியல ஊரிே மெந்தமிழின் – சுனவ 

யதரும் சிலப்ேதி கொற னத 

ஊளியல எம்முயிர் உல்லலவும் – நிதம் 

ஓதி யுைர்ந்தின் புருயவொய . 

- கவி ணி யதசிக விநொயகைொர் 

வினட: 

யதனியல ஊறிே மெந்தமிழின் – சுனவ 

யதரும் சிலப்ேதி கொே  னத 

ஊனியல எம்முயிர் உள்ைைவும் – நிதம் 

ஓதி உணர்ந்தின் புறுயவொய . 

- கவி ணி யதசிக விநொயகைொர் 

8. கீழ்க்கொணும் மசொற்களின் கூட்டப்மபயர்கனைக் கண்டறிந்து எழுதுக 

மெொல்  - கூட்டப்மேேர் 

கல்  - கல்குவிேல் 

ேழம்  - ேழக்குனல 

புல்  - புல்கட்டு 

ஆடு  - ஆட்டு  ந்னத 

9. வினைமுற்னற வினையொலனணயும் மபயேொக  ொற்றிக் மதொடர்கனை இனணத்து எழுதுக 

1. கனலேரங்கத்தில எைக்கொக கொத்திருக்கிறொர்; அவனர அனழத்து வொருங்கள் 

வினட: கனலேரங்கத்தில் எைக்கொகக் கொத்திருக்கிறவனர அனழத்து வொருங்கள் 

2. ஊட்டமிகு உணவு உண்டொர். அவர் நீண்ட வொழ்நொள் மேற்றொர். 

வினட: ஊட்டமிகு உணவு உண்டதொல் நீண்ட வொழ்நொள் மேற்றொர். 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 12 of 98 

3. யநற்று என்னைச் ெந்தித்தொர். அவர் என் நண்ேர் 

வினட: யநற்று என்னைச் ெந்தித்தவர் என் நண்ேர் 

4. மேொது அறிவு நூல்கனேத் யதடிப்ேடித்தொர். யேொட்டித் யதர்வில் மவன்றொர். 

வினட: மேொது அறிவு நூல்கனேத் யதடிப்ேடித்து யேொட்டித் யதர்வில் மவன்றொர். 

5. மதொடர்களில் உள்ை அடிக்யகொடிட்டச் மசொற்களுக்குப் பதிலொக அயத மபொருளுனடய யவறு 

மசொற்கனைப் பயன்படுத்தித் மதொடர்கனை மீை எழுதுக 

1. உலகில் வொழும்  க்களில் சிலர் கனியிருக்கக் கொய் புசித்தனலப் யேொல இன்மெொல் இருக்க வன்மெொல் 

யேசி இன்ைற்ேடுகின்றைர். 

வினட: உலகில் வொழும்  க்களில் சிலர் கனியிருக்கக் கொய் உண்ேனதப் யேொல இன்மெொல் இருக்க 

வன்மெொல் யேசி இன்ைற்ேடுகின்றைர். 

2. வள்ேல் கு ணன் வறுன ேொல் வொடிவந்த புலவனுக்குத் தைது தனலனேக் மகொடுத்து  ங்கொப் புகழ் 

மேற்றொன். 

வினட: வள்ேல் கு ணன் வறுன ேொல் வொடிவந்த கவிஞருக்குத் தைது தனலனேக் மகொடுத்து  ங்கொப் 

புகழ் மேற்றொன். 

3. நேனும் அவைது துனணவியும் நிடத நொட்டுக்கு வந்தனதக் கண்டு, அந்நொட்டு  க்கள்  னழ முகில் கண்ட 

 ஞ்னஞ யேொலக் களி மகொண்டைர். 

வினட: நேனும் அவைது  னைவியும் நிடத நொட்டுக்கு வந்தனதக் கண்டு, அந்நொட்டு  க்கள்  னழய கம் 

கண்ட  யில் யேொல  கிழ்ச்சி மகொண்டைர். 

4. யெொனலயிற் பூத்த  ண லர்களில் கரும்புகள் ம ொய்த்துப் ேண்ேொடி  துவுண்டை. 

வினட: யதொட்டத்தில் பூத்த  ண லர்களில் வண்டுகள் ம ொய்த்துப் ேண்ேொடி யதன் உண்டை. 

5. ேசுப்யேொல ெொந்தமும் புலியேொல் தீரமும் ேொனையேொல உனழப்பும்  னிதனுக்கு யவண்டும். 

வினட: ஆ யேொல அன தியும் புலியேொல் வீரமும் ேொனையேொல உனழப்பும்  னிதனுக்கு யவண்டும். 

6. மசொற்கனை இனணத்துப் புதிய மசொற்கனை உருவொக்குக 

யதன், விைக்கு,  னழ, விண்,  ணி, விலங்கு, மசய், ய கனல, வொன், மபொன், பூ 

பூ ணி, யதன்  னழ, பூவிலங்கு, வொன் னழ, மேொன் விலங்கு, விண் விேக்கு,  ணி விேக்கு, மேொன் 

ய கனல,  ணிய கனல. 

7. குறிப்புகனைக் மகொண்டு விைொவியலயய வினட இருப்பது யபொன்று விைொத்மதொடர்கள் அன க்க 

குறளின்பம், சுனவக்கொத இைநீர், கொப்பியச் சுனவ,  னிதகுல ய ன்ன , விடுமுனறநொள் 

அ) குறளின்ேத்தில் தினேக்கொத தமிழன் உண்டொ? 

ஆ) மதன்னை இேநீரில் சுனவக்கொத இேநீர் ஏது? 

இ) ஐம்மேரும் கொப்பிே சுனவ தமிழின் மேருன க்கு எடுத்துக்கொட்டொகு ொ? 

ஈ)  னிதகுல ய ன்ன க்கு எது சிறந்தது? 

உ) ஞொயிறு விடுமுனற நொேொ? 

8. எண்ணுப் மபயர்கனை கண்டு தமிழ் எண்களில் எழுதுக 

மசய்யுள் அடி எண்ணுப் மபயர் தமிழ் எண் 

1. நொற்றினெயும் மெல்லொத நொடில்னல நொன்கு ெ 
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2. எறும்புந்தன் னகேொல் எண்ெொண் எட்டு அ 

3. ஐந்து ெொல்பு ஊன்றிே தூண் ஐந்து ரு 

4. நொலும் இரண்டும் மெொல்லுக்கு உறுதி நொன்கு, இரண்டு ெ, உ 

5. ஆனை ஆயிரம் அ ரினட மவன்ற  ொணவனுக்கு வகுப்ேது 

ேரணி 

ஆயிரம் க000 

9. மபொருள் கூறுக 

அடிவி – கொடு, நந்தவைம்     மெறு – யகொேம், வேல், குேம் 

அவல் – மநற்மேொரி, ேள்ளி, குேம்    ேழைம் – யெொனல 

சுவல் – யதொள்கட்டு, முதுகு, குதினர, வினேநிலம், கழுத்து முடி, ய டு 

இயல் – 2 

இயற்னக 

1. யகட்கிறதொ என் குேல்! 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 கி.பி (மேொ.ஆ) முதல் நூற்றொண்டில் ஹிப்ேொலஸ் என்னும் மேேர் மகொண்ட கியரக்க  ொலுமி, ேருவக் 

கொற்றின் உதவியிைொல் நடுக்கடல் வழிேொக முசிறித் துனறமுகத்திற்கு யநயர வினரவில் ேேணம் 

மெய்யும் புதிே வழினேக் கண்டுபிடித்தொர். அது முதல் ேவைக் கப்ேல்கள் வினரவொகவும் அதிக ொகவும் 

யெரநொட்டு முசிறித் துனறமுகத்திற்கு வந்து மென்றை. அந்தப் பருவக் கொற்றுக்கு ேவைர் அனதக் 

கண்டுபிடித்தவர் மேேரொகிே ஹிப்பொலஸ் என்ேனதயே சூட்டிைொர்கள். ஹிப்ேொலஸ் ேருவக் கொற்றின் 

ேவைக் கடல் வணிகம் மேருகிறது. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. மெய்தி 1. ஒவ்யவொர் ஆண்டும் ஜீன் 15ஐ உலக கொற்று நொேொகக் மகொண்டடி வருகியறொம். 

மெய்தி 2. கொற்றொனல மின் உற்ேத்தியில் இந்திேொவில் தமிழகம் இரண்டொமிடம் என்ேது எைக்குப் 

மேருன யே. 

மெய்தி 3. கொற்றின் ஆற்றனலப் ேேன்ேடுத்திக் கடல் கடந்து வணிகம் மெய்து அதில் மவற்றி கண்டவர்கள் 

தமிழர்கள் 

அ) மெய்தி 1  ட்டும் ெரி   ஆ) மெய்தி 1, 2 ஆகிேை ெரி 

இ) மெய்தி 3  ட்டும் ெரி   ஈ) மசய்தி 1,3 ஆகியை சரி 

2. மேொருந்தும் வினட வரினெனேத் யதர்ந்மதடுக்க 

அ) மகொண்டல் - 1. ய ற்கு 

ஆ) யகொனட  - 2. மதற்கு 

இ) வொனட  - 3. கிழக்கு 

ஈ) மதன்றல்  - 4. வடக்கு 

அ) 1, 2, 3, 4     ஆ) 3, 1, 4, 2    

இ) 4, 3, 2, 1     ஈ) 3, 4, 1, 2 

3. “மூச்சுப் ேயிற்சியே உடனலப் ேொதுகொத்து வொழ்நொனே நீடிக்கும்” என்று கூறிேவர் ……………… 

அ) ஔனவேொர்    ஆ) திருமூலர் 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 14 of 98 

இ) இேங்யகொவடிகள்   ஈ) மெொக்கநொதப் புலவர் 

4. “வண்மடொடு புக்க  ணவொய்த் மதன்றல்” என்னும் வரிகள் இடம் மேற்ற நூல் ……………….. 
அ) சிலப்பதிகொேம்    ஆ) திரு ந்திரம் 

இ) ஔனவகுறள்    ஈ) புறநொனூறு 

4. நூயலொடு ேொடல் வரிகனே மேொருத்துக 

அ) ஔனவகுறள்        - 1. நந்தமிழ் தண்மேொருனந நன்ைதியும் யெர் மேொருப்பிற் மெந்தமிழின் 

பின்னுதித்த மதன்றயல 

ஆ) ேத் கிரிநொதர் மதன்றல் விடுதூது – 2. நதியில் வினேேொடிக் மகொடியில் தனலசீவி நடந்த 

இேந்மதன்றயல 

இ) புறொநனூறு  – 3. வொயு வழக்கம் அறிந்து மெறிந்தடங்கில் ஆயுள் மேருக்கம் உண்டொம் 

ஈ) தினர இனெப்ேொடல் - 4. நனியிரு முந்நீர் நொவொய் ஓட்டி வளி மதொழில் ஆண்ட உரயவொன்  ருக! 

களி இேல் ேொனைக் கரிகொல் வேவ! 

அ) அ – 3, ஆ – 1, இ – 4, ஈ - 2  ஆ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ - 4   

இ) அ – 4, ஆ – 1, இ – 3, ஈ - 2  ஈ) அ – 3, ஆ – 2, இ – 1, ஈ – 4 

5. “கடல் கொற்று  ணனலக் மகொண்டு யெர்க்கிறது” எைக் கூறிேவர் ……………… இடம் மேற்ற நூல் ……… 

அ) ஔனவேொர், ஔனவகுறள்  ஆ)  துனே இைநொகைொர், புறம் 

இ)  துனர இேநொகைொர், அகம்  ஈ) திருமூலர், புறம்   

2. கொற்யற வொ! 

- பொேதியொர் 

முக்கியக் குறிப்புகள் 

  கொகவி சுப்பிர ணிே ேொரதிேொர், ‘நீடுதுயில் நீக்கப் ேொடிவந்த நிலொ,’ ‘சிந்துக்குத் தந்னத’ என்மறல்லொம் 

ேொரொட்டப் மேற்றவர்.  

 ெமுதொே ஏற்றத்தொழ்வுகனேயும், மேண்ணடின த்தைத்னதயும் தன் ேொடல்களில் எதிர்த்து எழுதிேவர். 

 குயில்ேொட்டு, ேொஞ்ெொலி ெேதம் முதலிே கொவிேங்கனேயும் கண்ணன் ேொட்னடயும் ேொப்ேொ ேொட்டு, புதிே 

ஆத்திசூடி எை குழந்னதகளுக்கொை நீதிகனேயும் ேொடல்களில் தந்தவர். 

 இந்திேொ, சுயதெமித்திரன் முதலிே இதழ்களின் ஆசிரிேரொகப் ேணிேொற்றிேவர்.  

 ேொட்டுக்மகொரு புலவன் எைப் ேொரொட்டப்ேட்டவர் ேொரதிேொர். 

1. மசொல்லும் மபொருளும்: 

 ேலுறுத்து  –   ேங்கச் மெய் 

ப்ரொண ரஸம்- உயிர்வளி 

லேத்துடன் - சீரொக 

 கரந்தம் -  லர்தொது 

2. எதிர்மசொல் அறிக 

மிகுந்த x குனறந்த 

ம துவொக x வினரவொக 

புகழ்  X இகழ் 
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3. “உைக்குப் ேொட்டுகள் ேொடுகியறொம் 

உைக்குப் புகழ்ச்சிகள் கூறுகியறொம்” ேொரதியின் இவ்வடிகளில் மேற்றுள்ே நேங்கள் ேொனவ? 

அ) உருவகம், எதுனக   ஆ) ய ொனை, எதுனக 

இ) முரண், இனேபு    ஈ) உவனக, எதுனக 

2. கொற்யற வொ 

எ து உயிர் – மநருப்னே நீடித்து நின்று நல்மலொளி தரு ொறு 

நன்றொக வீசு – எைப் ேொடிேவர் …………………… 

அ) ேொரதிதொென்    ஆ) சுப்பிே ணிய பொேதியொர் 

இ) யதவயநேப் ேொவொணர்   ஈ) ேொவயலறு மேருஞ்சித்திரைொர் 

3. “கொற்யற வொ” என்ற கவினதப் யேனழ கீயழயுள்ே எக்கவினத வடிவில் அடங்கிேது ……………… 

அ)  ரபுக்கவினத    ஆ) னைக்கூ கவினத 

இ) புதுக்கவினத    ஈ) ெந்தக்கவினத 

4. “நீடுதுயில் நீக்கப் ேொடிவந்த நிலொ” எைப் யேொற்றப்ேட்டவர் ………………………. 
அ) பொேதியொர்    ஆ) சுத்ததொைந்த ேொரதிேொர் 

இ) யெொ சுந்தர ேொரதிேொர்   ஈ) ரொஜேொரதி 

3. முல்னலப்பொட்டு 

- நப்பூதைொர் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 முல்னல நிலத்திற்குரிே முப்மேொருனேக் கூறுக 

முதற்மேொருள் :       நிலமும் மேொழுதும் 

நிலம்  :       கொடும் கொடு ெொந்த இடமும் 

மேொழுது :      மேரும்மேொழுது : கொர்கொலம் 

         சிறுமேொழுது :  ொனலயநரம் 

கருப்மேொருள் :      மதய்வம், உேர்ந்யதொர், ேறனவ, விலங்கு, ஊர், நீர்,  ரம், பூ, உணவு, ேனற, ேொழ், 

ேண், மதொழில் 

உரிப்மேொருள் :      இருந்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும். 

 முல்னலப்ேொட்டு, ேத்துப்ேொட்டு நூல்களுள் ஒன்று. இது 103 அடிகனேக் மகொண்டது. இப்ேொடலின் 1 – 17 

அடிகள் ேொடப்ேகுதிேொக இடம்மேற்றுள்ேை. முல்னலப்ேொட்டு ஆசிரிேப்ேொவொல் இேற்றப்ேட்டது.  

 முல்னல நிலத்னதப் ேற்றிப் ேொடப்ேட்டது.  

 ேத்துப்ேொட்டில் குனறந்த அடிகனே உனடே நூல் இது. 

 இனதப் ேனடத்தவர் கொவிரிப்பூம்ேட்டிைத்துப் மேொன்வணிகைொர்  கைொர் நப்பூதைொர். 

 ேொடப்ேகுதியின்  ேொடலில் இடம் மேற்றுள்ே முல்னலத்தினணகுரிே முதல், கரு, உரிப்மேொள்கள் 

முதற்மேொருள்: இடம் : முல்னல – கொடும் கொடு ெொர்ந்த நிலம் 

   கொலம்: மேரும்மேொழுது – கொர்கொலம் 

சிறுமேொழுது –  ொனல 

கருப்மேொருள் : நீர் – கொட்டொறு,  னழ, ய கம் 
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 ரம் – மகொன்னற, மதய்வம் – திரு ொல் 

பூ – முல்னல, பிடவம் 

உரிப்மேொருள்: இருத்தலும், இருத்தல் நிமித்தமும். 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

மூதூர்   –  ேண்புத்மதொனக   உறுதுேர் – வினைத்மதொனக 

னகமதொழுது - மூன்றொம் யவற்றுன த்மதொனக  தடக்னக – உரிமெொல் மதொடர் 

 ொஅல் – மேேரனட – திரு ொனலக் குறிக்கும் மெொல் மேொருள் 

ஒரு மேேனரக் குறித்து ய லும் விரிவு தரு ொறு அன யும் மெொல் மேேனர சிறப்பிக்கும் அனடேொக 

வருவது. இதனை குறிப்புப் மபயமேச்சம் என்று கூறுவர்.  

2. பகுபத இலக்கணம்: 

மேொறித்த – மேொறி + த் + த் + அ 

மேொறி – ேகுதி; த் – ெந்தி; த் – இறந்தகொல இனடநினல; அ – மேேமரச்ெ விகுதி 

3. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. ேொடு இமிழ் ேனிக்கடல் ேருகி என்னும் முல்னலப்ேொட்டு அடி உணர்த்தும் அறிவிேல் மெய்தி ேொது? 

அ) கடல்நீர் ஆவியொகி ய க ொதல்   ஆ) கடல் நீர் குளிர்ச்சி அனடதல் 

இ) கடல் நீர் ஒலித்தல்    ஈ) கடல் நீர் மகொந்தளித்தல் 

2. ‘சிறுபுன்  ொனல’ எைச் சுட்டப் மேறுவது.  

அ) முல்னல நிலச் சிறுமபொழுதொகிய  ொனலயநேம் ஆ) முல்னல பூ ொனல 

இ) சிறிே பூ ொனல     ஈ) அழகிே பூ ொனல 

3. மெொற்கனேப் மேொருயேொடு மேொருத்துக 

அ) நனைந்தனல உலகம் - 1. சுழற்சி 

ஆ) ஆய் கள் - 2.  னல 

இ) நன்ம ொழி - 3. இனடேர் குலப்மேண் 

ஈ) யகொடு - 4. அகன்ற உலகம் 

உ) அல ரல் - 5. விரிச்சி 

அ) 1, 2, 3, 4, 5 ஆ) 5, 4, 3, 2, 1   இ) 4, 3, 5, 2, 1  ஈ) 3, 2, 1, 5, 4 

4. புயலியல ஒரு யதொணி 

- ப. சிங்கொேம் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 புலம்மேேர்ந்த தமிழர்கள் ேற்றிே முதல் புதிைம், புேலியல ஒரு யதொணி. இந்நூலொசிரிேர் ே.சிங்கொரம் 

(1920 – 1997). 

 இந்யதொயைசிேொவில் இருந்தயேொது, மதன்கிழக்கொசிேப் யேொர் மூண்டது. அச்சூழலில்,  யலசிேொ, 

இந்யதொயைசிேொ ேகுதிகளில் நிகழ்வதொக உள்ே கற்ேனைப் ேனடப்பு இப்புதிைம். அதில் கடற்கூத்து 

என்னும் அத்திேொேத்தின் சுருக்கப்ேட்ட ேகுதி இங்குப் ேொட ொக னவக்கப்ேட்டுள்ேது. 

 ே.சிங்கொரம் சிவகங்னக  ொவட்டம், சிங்கம்புணரினேச் யெர்ந்தவர்.  
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 யவனலக்கொக இந்யதொயைசிேொ மென்றொர். மீண்டும் இந்திேொ வந்து திைத்தந்தி நொளிதழில் 

ேணிேொற்றிைொர். 

 இவர் அன்னறே சூழலில் அவருனடே யெமிப்ேொை ஏழனர இலட்ெம் ரூேொனே  ொணவர்களின் கல்வி 

வேர்ச்சிக்கொக வழங்கிைொர். 

 புேலுக்கு முன்பு யேரழிவு ேற்றிே விழிப்புணர்வு, தேொரிப்பு, யேரிடர் ய லொண்ன , ேொதிப்புக் குனறப்பு 

நடவடிக்னககள் யேொன்றவற்னற ய ற்மகொள்வதற்குப் புேலின் மேேர்கள் உதவும். 

 வட இந்திேப் மேருங்கடலில் உருவொகும் புேல்களுக்குப் மேேர் னவக்கும் நனடமுனற 2000 ஆம் 

ஆண்டில் மதொடங்கிேது. 

 புதுதில்லியில் உள்ே உலக வொனினல அன ப்பின்  ண்டலச் சிறப்பு வொனினல ஆய்வு ன ேம் 2004 

மெப்டம்ேரில் இருந்து புேல்களுக்குப் மேேர் னவக்க 64 மேேர்கனேப் ேட்டிேலிட்டுள்ேது. 

 ெொர்க் அன ப்பில் இருக்கும் வங்கயதெம், இந்திேொ,  ொலத்தீவுகள், மிேொன் ர், ஓ ன், ேொகிஸ்தொன், 

இலங்னக, தொய்லொந்து ஆகிே நொடுகள் இந்தப் மேேர்கனே வழங்கியுள்ேை. 

 இதில் இந்திேொ மகொடுத்து ஏற்கையவ ேேன்ேடுத்தப்ேட்ட மேேர்கள் அக்னி, ஆகொஷ், பிஜ்லி, ஜல் (நொன்கு 

பூதங்கள் கனடசிேொக மலைர் (அனல) இன்னும் வரவிருப்ேனவ ய க், ெொைர், வொயு என்ேனவ. கஜொ 

புேலின் மேேர் இலங்னக தந்தது. அடுத்து வந்த ‘மேய்ட்டி’ புேல் மேேர் தொய்லொந்து தந்தது. 

 இடம்புரிப் புயலும் வலம்புரிப் புயலும்: ய ட்டிலிருந்து தொழ்வுக்குப் ேொயும் தண்ணீர்யேொல, கொற்றழுத்தம் 

அதிக ொை இடத்திலிருந்து, குனறவொை இடத்துக்குக் கொற்று வீசும். இப்ேடி வீசும் கொற்றின் யேொக்னக, புவி 

தைது அச்சில் ய ற்கிலிருந்து கிழக்கொகச் சுழல்னகயில்  ொற்றும். நிலநடுக்யகொட்டின் வடக்குப் ேகுதியில் 

வீசும். கொற்னற வலப்புற ொகத் திருப்பும். மதற்குப் ேகுதியில் வீசும் கொற்னற இடப்புற ொகத் திருப்பும். 

கொற்றின் யவகம் கூடிைொல் இந்த விலக்கமும் கூடும். 

 வங்கக் கடலில் வீசும் புேலும், அம ரிக்கொனவ, ஜப்ேொனை, சீைொனவத் தொக்கும் புேல்களும் இடம்புரிப் 

புயல்கள்!  

 ஆஸ்தியரலிேொவின் கிழக்குக் கனர, ைவொய் தீவுகனேத் தொக்கும் புேல்கள் வலம்புரிப் புயல்கள்!  

 பிமரஞ்சு நொட்னடச் யெர்ந்த கணித வல்லுநர் கொஸ்பொர்ட் குஸ்டொவ் மகொரியொலிஸ் இந்த வினேனவ 

1835இல் கண்டுபிடித்தொர். புேலின் இந்த இருவனகச் சுழற்சிக்குக் மகொரியொலிஸ் வினைவு என்று மேேர். 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. “கப்பித்தொன்” என்ற மெொல் குறிக்கும் மேொருள் …………………… 

அ) தனலப்மேொறிேொேர்   ஆ) தனலன ச் மெேலொேர் 

இ) தனலன   ொலுமி   ஈ) தனலன  வி ொனி 

2. வட இந்திேப் மேருங்கடலில் உருவொகும் புேலுக்குப் மேேர் னவக்கும் நனடமுனற மதொடங்கிே ஆண்டு 

………… 

அ) 2001     ஆ) 2000 

இ) 1996     ஈ) 1900 

3. 2018 நவம்ேரில் வீதிே புேலுக்கு ‘கஜொ’ எைப் மேேரிட்ட நொடு ……………… 

அ) இலங்னக    ஆ) இந்திேொ 

இ) வங்கயதெம்    ஈ) தொய்லொந்து 
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4. வொனுடன் கடல் கலந்துவிட்டது.  னழ மதரிேவில்னல வளியுடன் இனணந்து விட்டது. மதொங்கொன் 

அப்ேடியும் இப்ேடியு ொய்த் தொவிக்குதித்து விழுந்து தத்தளித்தது” – இத்மதொடரில் மதொங்கொன் எைக் 

குறிப்ேது ……………….. 
அ) கடனல     ஆ) கடல்மீனை 

இ) கப்பனல     ஈ) கொற்னற 

5. 2018 டிெம்ேரில் வீசிே ‘மேய்ட்டி’ புேலுக்கு மேேர் சூட்டிேநொடு ………………… 

அ) ேொகிஸ்தொன்    ஆ)  ொலத்தீவு 

இ) மிேொன் ர்    ஈ) தொய்லொந்து 

5. மதொனகநினலத் மதொடர்கள் 

1. மதொடர் என்றொல் என்ை? 

ஒரு மெொல்  ற்மறொரு மெொல்யலொடு மேொருள் அன ேத் மதொடர்வது மதொடர் எைப்ேடும். 

2. மதொனக நினலத் மதொடர் என்பது யொது? 

மேேர்ச் மெொல்யலொடு வினைச்மெொல்லும், மேேர்ச் மெொல்யலொடு மேேர்ச்மெொல்லும் யெரும் மதொடரின் 

இனடயில் யவற்றுன  உருபுகயேொ, வினை, ேண்பு முதலிேவற்றின் உருபுகயேொ மதொக்கு ( னறந்து) 

நிற்கு ொைொல் ‘மதொனக நினலத் மதொடர்’ எைப்ேடும். 

எ.கொ: கரும்பு தின்றொன் 

3. மதொனக நினலத் மதொடர் எத்தனை வனகப்படும்? அனவ யொனவ? 

மதொனக நினலத் மதொடர் ஆறு வனகப்ேடும். அனவ யவற்றுன த்மதொனக, வினைத்மதொனக, 

ேண்புத்மதொனக, உவன த்மதொனக, உம்ன த்மதொனக, அன்ம ொழித்மதொனக என்ேைவொகும். 

4. யவற்றுன த்மதொனக என்றொல் என்ை? அது எத்தனை வனகப்படும்? 

இரண்டு முதலொய் ஏழு வனரயுள்ே யவற்றுன யுருபுகள்  னறந்து நிற்க இரு மெொற்கள் மதொடர்வது 

யவற்றுன த்மதொனக எைப்ேடும். அது ஆறு வனகப்ேடும். 

5. யவற்றுத்மதொனகயின் உருபுகனை எடுத்துக்கொட்டுடன் எழுதுக 

தண்ணீர் குடித்தொன் – (ஐ) தண்ணீனரக் குடித்தொன் – இரண்டொம் யவற்றுன த்மதொனக உருபு) 

தனல வணங்கு (ஆல்) மூன்றொம் யவற்றுன த்மதொனக (தனலேொல் வணங்கு) 

 துனர மென்யறன் (கு) நொன்கொம் யவற்றுன த்மதொனக உருபு ( துனரக்குச் மென்யறன்) 

ஊர் நீங்கிைொன் (ஆன்) ஐந்தொம் யவற்றுன த்மதொனக உருபு (ஊரின் நீங்கிைொன்) 

கம்ேர் ேொடல் (அது) ஆறொம் யவற்றன த்மதொனக (கம்ேரது ேொடல்) 

கடல் வொழ் உயிரிைங்கள் (கண்) ஏழொம் யவற்றுன த்மதொனக (கடலின் கண் வொழ் உயிரிைங்கள்) 

6. ‘உருபும், பயனும் உடன் மதொக்க மதொனக’ என்றொல் என்ை? எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

ஒரு மதொடரில் யவற்றுன  உருபும், அதன் மேொருனே விேக்கும் ேேனும்  னறந்து வருவது “உருபும் 

ேேனும் உடன் மதொக்க மதொனக” எைப்ேடும். 

எ.கொ: யதர்ப்ேொகன் 

இத்மதொடர் யதனர ஒட்டும் ேொகன் எை விரிந்து மேொருனே உணர்த்துகிறது. யதர்ேொகன் என்னும் இரு 

மெொற்களுக்கு இனடயே ‘ஐ’ என்னும் யவற்றுன  உருபும் ஓட்டும் என்னும் மேொருள் விேக்கும் ேேனும் 
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 னறந்து வந்துள்ேை. இவ்வொறு ஒரு மதொடரில் யவற்றுன  உருபும், அதன் மேொருனே விேக்கும் ேேனும் 

 னறந்து வருவது “உருபும் ேேனும் உடன் மதொக்க மதொனக” எைப்ேடும். 

7. வினைத்மதொனக என்றொல் என்ை? 

கொலம் கொட்டும் இனடநினலயும், மேேமரச்ெ விகுதியும்  னறந்து நிற்க, வினைப்ேகுதினேத் மதொடர்ந்து 

ஒரு மேேர் வந்து, ஒரு மெொல்னலப் யேொல நடப்ேது வினைத்மதொனக எைப்ேடும். இது கொலம் கரந்த 

மேேமரச்ெய  வினைத்மதொனகேொகும். 

8. வினைத்மதொனகனய எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

வீசு மதன்றல், மகொல் களிறு 

வீசு, மகொல் என்ேனவ வினைப் ேகுதிகேொகும். இனவ முனறயே மதன்றல், களிறு என்னும் மேேர்கயேொடு 

யெர்ந்து கொலத்னத மவளிப்ேடுத்தொத மேேமரச்ெங்கேொயிை. ய லும் இனவ வீசிே மதன்றல் வீசுகின்ற 

மதன்றல் வீசும் மதன்றல் எைவும் மகொன்ற களிறு மகொல்லுகின்ற களிறு மகொல்லும் களிறு எைவும் 

முக்கொலத்திற்கும் மேொருந்தும் ேடி வந்து மேொருள் தரும். இவற்றில் கொலம் கொட்டும் இனடநினலகள் 

இவற்றில் மதொக்கி இருக்கின்றை. 

9. பண்புத்மதொனக என்றொல் என்ை? எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

நிறம் வடிவம், சுனவ முதலொை ேண்னே உணர்த்தும் ேண்புப்மேேருக்கும், அது தழுவி நிற்கும் 

மேேர்ச்மெொல்லுக்கும் இனடயில் ‘ன ’ என்னும் ேண்பு விகுதியும், ஆகிே, ஆை என்னும் ேண்பு 

உருபுகளும்  னறந்து வரு ொயின் அதுயவ பண்புத்மதொனக எைப்ேடும். 

எ.கொ: மெங்கொந்தன் – மெம்ன ேொகிே கொந்தள் 

வட்டத்மதொட்டி – வட்ட ொை மதொட்டி 

ய யலயுள்ே எடுத்துக்கொட்டில் ஆகிே ஆை என்னும் ேண்பு உருபுகள்  னறந்துள்ேனத அறிேலொம். 

10. இரு மபயமேொட்டுப் பண்புத்மதொனகனய எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

சிறப்புப்மேேர் முன்னும், மேொதுப்மேேர் பின்னு ொய் அன ந்த இரு மெொற்களுக்கினடயில் ‘ஆகிே’ 
என்னும் ேண்பு உருபு இரு மபயமேொட்டு பண்புத்மதொனக எைப்ேடும். 

எ.கொ:  ொர்கழித் திங்கள், ெொனரப்ேொம்பு 

திங்கள், ேொம்பு என்னும் மேொதுப் மேேர்களுக்கு முன்  ொர்கழி, ெொனர என்னும் சிறப்புப் மேேர்கள் வந்து 

 ொர்கழி ஆகிே திங்கள், ெொனர ஆகிே ேொம்பு என்னும் புண்புருபுக்கு இனடயில்  னறந்து நின்று உள்ேை. 

இவ்வொறு வருவயத இரு மபயமேொட்டு பண்புத்மதொனகயொகும். 

11. உவன த்மதொனகனய சொன்றுகளுடன் விைக்குக 

உவன க்கும், உவமிக்கப்ேடும் மேொருளுக்கும் இனடயில் யேொல, யேொன்ற, நிகர, அன்ை என்றும் உவ  

உருபுகளுள் ஒன்று மதொக்கி நிற்க வரும் மதொடர் உவன த்மதொனக எைப்ேடும். 

எ.கொ:  லர்க் னக,  லர் யேொன்ற னக 

 லர் – உவன , னக – உவய ேம் (மேொருள்) இனடயே யேொன்ற என்னும் உவ  உருபு  னறந்து 

வந்துள்ேது. 

12. உம்ன த்மதொனக என்றொல் என்ை? அது எவற்னறத் மதொடர்ந்து வரும். எடுத்துக்கொட்டு தருக 

இரு மெொற்களுக்கு இனடயிலும், ஈற்றிலும் ‘உம்’ என்னும் எண்ணினடச் மெொல்  னறந்து வருவயத 

உம்ன த்மதொனக எைப்ேடும். 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 20 of 98 

உம்ன த்மதொனக எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்டல் என்னும் அேவுப் மேேர்கனேத் மதொடர்ந்து 

வரும். 

எ.கொ: அண்ணன் தம்பி, தொய் யெய் 

இனவ அண்ணனும் தம்பியும், தொயும் யெயும் எை விரியும். இரு மெொற்களுக்குமினடயில் ‘உம்’ 
 னறந்துள்ேதொல் உம்ன த்மதொனகயொகும். 

13. அன்ம ொழித்மதொனகனயச் சொன்றுடன் விைக்குக 

யவற்றுன , வினை, ேண்பு, உவன , ஆகிே மதொனக நினலத் மதொடர்கள் அடுத்து அனவேல்லொத யவறு 

மெொற்கள்  னறந்து நின்று மேொருள் தருவது அன்ம ொழித்மதொனக எைப்ேடும். 

எ.கொ: சிவப்புச் ெட்னட யேசிைொர், முறுக்கு மீனெ வந்தொர் 

இவற்றில் சிவப்புச் ெட்னட அணிந்தவர் யேசிைொர். முறுக்கு மீனெ உனடேவர் வந்தொர் எைத் மதொனக 

நினலத் மதொடர் அல்லொத யவறு மெொற்கள்  னறந்து நின்று மேொருள் தருகின்றை. இவ்வொறு வருவது 

அன்ம ொழித்மதொனக எைப்ேடும். 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. மேரிே மீனெ சிரித்தொர் – வண்ணச் மெொல்லுக்கொை மதொனகயின் வனக எது? 

அ) பண்புத்மதொனக   ஆ) உவன த்மதொனக 

இ) அன்ம ொழித்மதொனக   ஈ) உம்ன த்மதொனக 

2. வீசுமதன்றல், மகொல்களிறு, வேர்பினற என்ேை ……………….. 
அ) ேண்புத்மதொனக    ஆ) வினைத்மதொனக 

இ) யவற்றுன த்மதொனக   ஈ) உவன த்மதொனக 

3. இன்ம ொழி, மெந்தமிழ், வட்டத்மதொட்டி என்ேை ……………….. 
அ) வினைத்மதொனக   ஆ) யவற்றுன த்மதொனக 

இ) உவன த்மதொனக   ஈ) பண்புத்மதொனக 

4.  லர்க்னக, கேல்விழி என்ேது ………………. 
அ) உவன த்மதொனக   ஆ) ேண்புத்மதொனக 

இ) அன்ம ொழித்மதொனக   ஈ) வினைத்மதொனக 

5. முறுக்கு மீனெ வந்தொர், சிவப்புச் ெட்னட யேசிைொர் என்ேது …………………. 
அ) அன்ம ொழித்மதொனக   ஆ) வினைத்மதொனக 

இ) உவன த்மதொனக   ஈ) ேண்புத்மதொனக 

6. மேொருத்துக 

அ) அன்ம ொழித்மதொனக - 1.  துனர மென்றொர் 

ஆ) உவன த்மதொனக - 2. அண்ணன் தம்பி 

இ) யவற்றுன த்மதொனக - 3. மெங்கொந்தொள் 

ஈ) உம்ன த்மதொனக  - 4. முறுக்கு மீனெ வந்தொர் 

உ) ேண்புத்மதொனக  - 5.  லர்க்னக 

அ) 4, 5, 1, 2, 3    ஆ) 1, 2, 3, 4, 5   

இ) 5, 4, 3, 2, 1    ஈ) 3, 2, 1, 5, 4 
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2. யகொடிட்ட இடத்னத நிேப்புக 

1. மெொற்கள் மதொடர்ந்து நின்று மேொருள் தருவது மசொற்மறொடர் 

2. யவற்றன  உருபுகள் ஐ, ஆல், கு, இன், கண், அது என்ேைவொகும். 

3. உம்ன த்மதொனகயில் இரு மெொற்களுக்கு இனடயிலும் இறுதியிலும் உம் என்னும் இனடச்மெொல் 

 னறந்துவரும். 

4. சிறப்புப்மேேர் முன்னும் மேொதுப்மேேர் பின்னும் நின்று இனடயில் ‘ஆகிே’ என்னும் ேண்பு உருபு 

மதொக்கிவந்தொல் இருமபயமேொட்டுப் பண்புத்மதொனக எைப்ேடும். 

5. மதொனகநினலத் மதொடர் ஆறு வனகப்ேடும் 

6. மெம்ம ொழி, கருங்குவனே, மெந்தொ னர என்ேனவ பண்புத்மதொனகக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். 

3. யகொடிட்ட மதொனகச் மசொற்கனை வனகப்படுத்துக 

1. அன்புச் மெல்வன் திறன் யேசியின் மதொடு தினேயில் ேடித்துக் மகொண்டிருந்தொன் 

2. அனைவருக்கும் ய ொர்ப்பொனைனயத் திறந்து ய ொர் மகொடுக்கவும் 

3. மவண்டக்கொய் மேொரிேல் ய ொர்குழம்புக்குப் மேொருத்த ொக இருக்கும். 

4. தங்கமீன்கள் தண்ணீர் மதொட்டியில் வினேேொடுகின்றை. 

1. மதொடு தினர   -  வினைத்மதொனக 

2. ய ொர்ப்ேொனை  - யவற்றுன த்மதொனக 

3. ய ொர்க்குழம்பு  - இரு மேேமரொட்டுப் ேண்புத்மதொனக 

4. தண்ணீர் மதொட்டி  - உருபும் ேேனும் உடன் மதொக்க மதொனக 

4. தமிழில் ம ொழி மபயர்த்துத் தனலப்பிடுக 

The golden sun gets up early in the morning and starts its bright rays to fade away the dark. The 

milky clouds start their wandering. The colourful birds start twitting their morning melodies in 

percussion. The cute butterflies dance around the flowers. The flower’s fragrance fills the breeze 
gently blows everywhere and makes everything pleasant. 

தனலப்பு: கொனல உதயமும் – அன தியும் 

கொனலயில் தங்க நிற ொக சூரிேன் உதிக்கத் மதொடங்கிேதும், அதன் ஒலியின் கொரண ொக இரவில் 

ேளிச்மென்று மவளிச்ெ ொக இருந்த நட்ெத்திரங்களுள் ஒலியும், இரவும்  னறேத் மதொடங்கிேது. 

மவண்ணிற ொை ய கங்களும் விலகிை. வண்ண ே ொை ேறனவகள் கொனல யநரத்தில் தங்கள் 

ம ன்ன ேொை குரலில் ேொடிை. அழகொை வண்ணத்துப்பூச்சிகள் சிறனக அடித்து பூக்கனேச் சுற்றி 

நடை ொடிை. பூக்கள் ம ன்ன ேொக  லர்ந்தை. பூக்கள்  லர்ந்தும் எங்கும் அன தி நினறந்தை. 

5. மசொற்களில்  னறந்துள்ை மதொனககனை அனடயொைம் கண்டு மதொடரில் அன க்க 

இன்மெொல், எழுகதிர், கீரிேொம்பு, பூங்குழல் வந்தொன்,  னல, வொழ்வொர், முத்துப்ேல் 

இன்மசொல் – ேண்புத்மதொனக 

இனின ேொை மெொல் கூறுதல் ெொன்யறொர்க்கு அழகு 

எழுகதிர் – வினைத்மதொனக 

கொர்கொலத்தில் கிழக்கில் ஏழுகதிர் யதொன்றுவது கண்னணயும் கருத்னதயும்  ேங்கச் மெய்யும். 

கீரிபொம்பு – உம்ன த்மதொனக 

கீரியும் ேொம்பும் என்றும் ேனகயே 
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பூங்குழல் வந்தொள் – அன்ம ொழித்மதொனக 

அவளின் கூந்தனலக் கண்டு வந்யதொர்கள் பூங்குழல் வந்தொள் எைப் யேசிைர். 

 னலவொழ்வொர் – யவற்றுன த்மதொனக 

 னலவொழ்வொர் குறிஞ்சி நில  க்கள் எைப்ேடுவர். 

முத்துபல் – ேண்புத்மதொனக 

கொவிேொ முத்துப்ேல் வரினெ உனடேவள் 

6. மசொல்னலக் கண்டுபிடித்துப் புதினே விடுவிக்க 

1. முதல் இரண்னட நீக்கிைொலும் வொெனை தரும்; நீக்கொவிட்டொலும் வொெனை தரும். – நறு ணம் 

2. ேழன க்கு எதிரொைது – எழுதுயகொலில் ேேன்ேடும் – புதுன  

3. இருக்கும் யேொது உருவமில்னல – இல்லொ ல் உயிரிைம் இல்னல – கொற்று 

4. நொமலழுத்தில் கண் சிமிட்டும் – கனடயிரண்டில் நீந்திச் மெல்லும் – விண்மீன் 

5. ஓமரழுத்தில் யெொனல – இரண்மடழுத்தில் வைம் - கொடு 

7. நயமிகு மதொடர்கனைப் படித்து ஏற்ற தனலப்புகனை எழுத்மதழுதுக 

1. மகொளுத்தும் மவயில் ெட்மடைத் தணிந்தது; வொைம் இருண்டது; வொனடக் கொற்று வீசிேது. 

வினட: கொற்றின் ேொடல் 

2. புவி சிலிர்த்து  ண்ணிலிருந்து சின்ைஞ்சிறு ம ொட்டு முகிழ்த்தது; அச்மெடினே வரயவற்கும் வித ொகப் 

ேக்கத்துச் மெடிகள் தனலேொட்டி  கிழ்கின்றை. 

வினட: ம ொட்டின் வருனக 

3. யெொனலக்குள் ெந்தமில்லொ ல் வீசிேது மதன்றல்; பூக்கள் அதன் வருனகனே உணர்ந்து 

நறு ணத்துடன் வரயவற்கின்றை. பூவொெம் கலந்த மதன்றலில் வண்டுகள் மிதந்து மென்று  லர்களில் 

அ ர்கின்றை. 

வினட: மிதக்கும் வொெம் 

4. இரவில் இருேன தியில் இனரச்ெலொய் சில சுவர்க்யகொழிகள். வறண்ட வொைத்தின் இருண்ட புழுக்கம் 

 னழக்கு ஏங்கும் புவி மவப்ேப் மேருமூச்சு விடும்; கெகெத்த உயிரிைங்கள். 

வினட: உயிர்ப்பின் ஏக்கம் 

5. நின்று விட்ட  னழ தரும் குளிர்; மெொட்டுச் மெொட்டொக விளிம்புகளிலிருந்தும்,  ரங்களிலிருந்தும் விழும் 

 னழநீர் ேட்டுச் சிலிர்க்கும் உயிரிைம். 

வினட: நீரின் சிலிர்ப்பு 

6. குயில்களின் கூவலினெ, புள்ளிைங்களின் ய ய்ச்ெலும் ேொய்ச்ெலும், இனலகளின் அனெவுகள், 

சூனறக்கொற்றின் ஆயலொலம். 

வினட: வொைத்தின் நடைம் 

8. மபொருள் கூறுக 

அகன்சுடர் – கதிரவன், உள்யே ேரந்து விரிந்த சுடர் 

ஆர்கலி – கடல் 

கட்புள் – ேறனவ 

மகொடுவொய் – வனேந்தவொய், குறனே, புலிவனக, மீன்வனக 
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திருவில் – வொைவில், சிறப்புனடே வில்  

இயல் – 3 : பண்பொடு 

1. விருந்து யபொற்றுதும்! 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ேண்னடத் தமிழர்கள் வீட்டிற்கு வந்த விருந்திைர் திரும்பிச் மெல்லும்யேொது, அவர்கனேப் பிரிே 

 ைமின்றி வருந்திைர். ய லும், வழிேனுப்பும் மேொழுது அவர்கள் மெல்லவிருக்கிற நொன்கு குதினரகள் 

பூட்டப்ேட்ட யதர்வனர ஏழு அடி நடந்து மென்று வழிேனுப்பிைர் – மபொருநேொற்றுப்பனட, (166) 

 அம ரிக்கொவின் மிையெொட்டொ தமிழ்ச் ெங்கம் ‘வொனழயினல விருந்து விழொ’ னவ ஆண்டுயதொறும் 

மகொண்டொடி வருகின்றது. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. பின்வருவைவற்றுள் முனறேொை மதொடர்  

அ) தமிழர் ேண்ேொட்டில் தனித்த வொனழ இனலக்கு இடமுண்டு 

ஆ) தமிழர் வொனழ இனலக்குப் ேண்ேொட்டில் தனித்த இடமுண்டு 

இ) தமிழர் பண்பொட்டில் வொனழ இனலக்குத் தனித்த இடமுண்டு 

ஈ) தமிழர் வொனழ ேண்ேொட்டில் தனித்த இனலக்கு இடமுண்டு 

2. விருந்திைனரப் யேணுவதற்குப் மேொருள் யதனவப்ேட்டதொல், தன் கருங்யகொட்டுச் சீறிேொனழப் ேனணேம் 

னவத்து விருந்தளித்தொன் என்கிறது புறநொனூறு. இச்மெய்தி உணர்த்தும் விருந்து யேொற்றிே நினல – 

அ) நிலத்திற்யகற்ற விருந்து  ஆ) இன்ன யிலும் விருந்து 

இ) அல்லிலும் விருந்து   ஈ) உற்றொரின் விருந்து 

3. திருவள்ளுவர் விருந்யதொம்ேனல அன த்த இேல்  

அ) அன ச்சிேல்    ஆ) ேனடப்பிேல் 

இ) துறவறவிேல்    ஈ) இல்லறவியல் 

4. உண்டொல் அம் , இவ்வுலகம் இந்திரர் 

அமிழ்தம் இனேவ தொயினும், இனிதுஎைத்  

தமிேர் உண்டலும் இலயர… 

எை விருந்திைர் யேொற்றுதனலக் கூறும் நூல். 

அ) அகநொனூறு    ஆ) புறநொனூறு 

இ) குறுந்மதொனக    ஈ) மநடுந்மதொனக 

5. விருந்திைர் வழிேனுப்பும்மேொழுது, ஏழு அடி நடந்து மென்று வழிேனுப்பிைர் என்ேனதத் மதரிவிக்கும் 

நூல்  

அ) திருமுருகொற்றுப்ேனட   ஆ) மேரும்ேொணொற்றுப்ேனட 

இ) மபொருநேொற்றுப்பனட   ஈ) சிறுேொணொற்றுப்ேனட 

6. இனேேொன்குடி  ொறைொர் விருந்திைனர உேெரித்த நினலனே விவரிக்கும் நூல் 

அ) மபரியபுேொணம்    ஆ) அரிச்ெந்திர புரொணம் 

இ) கந்தபுரொணம்    ஈ) திருவினேேொடல் புரொணம் 

7. விருந்து ேற்றி கூறும் ேொடனல வரிகனே நூலுடன் மேொருத்துக 
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அ) மதொல்யலொர் சிறப்பின் விருந்மததிர் யகொடலும் இழிந்த என்னை  -1. குறுந்மதொனக 

ஆ) அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கும்     - 2. புறநொனூறு 

இ) குரல் உணங்கு வினதத்தினண உரல்வொய்ப் மேய்து சிறிது புறப்ேட்டன்யறொ இலள் - 3. நற்றினண 

ஈ) ேலர்புகு வொயில் அனடப்ேக் கடவுநர் வருவீர் உளீயரொ   - 4. சிலப்ேதிகொரம் 

அ) 1, 2, 3, 4     ஆ) 3, 2, 1, 4    

இ) 1, 3, 2, 4     ஈ) 4, 3, 2, 1 

8. “விருந்திைரும் வரிேவரும் மநருங்கியுண்ண ய ன்ய லும் முக லரும் ய யலொர் யேொல” எைக் கூறும் 

நூல் 

அ) சிலப்ேதிகொரம்    ஆ) திருக்குறள் 

இ) கலிங்கத்துப்பேணி   ஈ) புறநொனூறு 

9. அன்னற கொலத்தில் விருந்திைர் என்யேொர் 

அ) நண்ேர்கள்    ஆ) உறவிைர்கள் 

இ) மதரிந்தவர்கள்    ஈ) முன்பின் அறியொத புதியவர் 

10. ய ொப்ேக்குனழயும் அனிச்ெம் என்னும் திருக்குறனே நினறவு மெய்யும் அடுத்த மதொடர் ……………….. 
அ) முகை ர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவொன் இல் ஆ) விருந்தின் துனணத்துனண யவள்விப்ேேன் 

இ) முகம்திரிந்து யநொக்கக் குனழயும் விருந்து ஈ) விருந்யதொம்பு யவேொண்ன  மெய்தல் மேொருட்டு  

2. கொசிக்கொண்டம் 

- அதிவீேேொ  பொண்டியர் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 கொசி நகரத்தின் மேருன கனேக் கூறுகிற நூல் கொசிக்கொண்டம்.  

 இந்நூல் துறவு, இல்லறம், மேண்களுக்குரிே ேண்புகள், வொழ்விேல் மநறிகள்,  றுவொழ்வில் அனடயும் 

நன்ன கள் ஆகிேவற்னறப் ேொடுவதொக அன ந்துள்ேது. 

 ‘இல்மலொழுக்கங் கூறிய’ ேகுதியிலுள்ே ேதியைழொவது ேொடல் ேொடப்ேகுதிேொக இடம்மேற்றுள்ேது. 

 முத்துக்குளிக்கும் மகொற்னகயின் அரெர் அதிவீரரொ  ேொண்டிேர். தமிழ்ப் புலவரொகவும் திகழ்ந்த இவர் 

இேற்றிே நூயல கொசிக்கொண்டம். 

 இவரின்  ற்மறொரு நூலொை மவற்றி யவற்னக என்றனழக்கப்ேடும் நறுந்மதொனக சிறந்த 

அறக்கருத்துகனே எடுத்துனரக்கிறது.  

 சீவல ொறன் என்ற ேட்டப்மேேரும் இவருக்கு உண்டு. 

 னநடதம், லிங்கபுரொணம், வொயு ெம்கினத, திருக்கருனவ அந்தொதி, கூர்  புரொணம் ஆகிேைவும் இவர் 

இேற்றிே நூல்கள் 

1. இலக்கணக் குறிப்பு 

ஒழுக்கமும், வழிேொடும்  - உம்ன த்மதொனக 

நன்ம ொழி    - ேண்புத்மதொனக 

விேத்தல், யநொக்கல், எழுத்தல், உனரத்தல், மெப்ேல், இருத்தல், வழங்கள் - மதொழிற்மேேர்கள் 

வருக     - விேங்யகொள் வினைமுற்று 

2. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 
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உனேத்த – உனே + த் + த் + அ 

உனர – ேகுதி, த் – ெந்தி, த் – இறந்தகொல இனடநினல, அ – மேேமரச்ெ விகுதி,  

வருக – வொ(வரு) + க, வொ – ேகுதி – வொ எைக் குறுகிேலுது விகொரம், க – விேங்யகொள் வினைமுற்று விகுதி 

மெொல்லும் மேொருளும்: அருகுற – அருகில் 

முக ன் – ஒருவனர நலம் விெொரித்து விருந்யதொம்பும் மெொல் 

நன்ம ொழி – நல்ல மெொற்கள் 

3. பிரித்து எழுதுக 

எதிரின் = எதிர் + இன் 

நன்ம ொழி = நல்ல + ம ொழி 

4. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. கொசிக்கொண்டம் என்ேது ………………………. 
அ) கொசி நகரத்தின் வரலொற்னறப்ேொடும் நூல் ஆ) கொசி நகரத்னதக் குறிக்கும்  றுமேேர் 

இ) கொசி நகேத்தின் மபருன னயப் பொடும் நூல் ஈ) கொசி நகரத்திற்கு வழிேடுத்தும் நூல்  

2. கொசிக் கொண்டம் நூனல இேற்றிேவர் ……………….. 
அ) அதிவீேேொ  பொண்டியர்    ஆ) வீரரொ  ேொண்டிேர் 

இ) சுந்தர ேொண்டிேன்    ஈ) வரகுண ரொ ேொண்டிேன் 

3. அதிவீரரொ  ேொண்டிேர் எழுதிே புரொண நூல்கள் …………………… 

அ) கந்தபுரொணம், திருக்கொேத்தி புரொணம்  ஆ) லிங்கபுேொணம், கூர்  புேொணம் 

இ) யகொயிற்புரொணம், திருவினேேொடர் புரொணம் ஈ)  கொபுரொணம், கூர் புரொணம் 

4. மவற்றியவற்னக நூலின் யவறு மேேர் ……………………….. 
அ) குறுந்மதொனக     ஆ) எட்டுத்மதொனக 

இ) நறுந்மதொனக     ஈ) கலித்மதொனக 

3.  னலப்படுகடொம் 

- மபருங்மகௌசிகைொர் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ெங்ககொலத்து மதொகுப்பு நூலொை ேத்துப்ேொட்டு நூல்களுள் ஒன்று  னலேடுகடொம். இத்மதொகுப்பிலுள்ே 

ேத்து நூல்களுள் 583 அடிகேொல் ஆகிே இரண்டொவது மேரிே நூல். 

 இந்நூனலக் கூத்தேொற்றுப்பனட என்றும் கூறுவர்.  

  னலனே ேொனைேொக உருவகம் மெய்து  னலயில் எழும் ேலவனக ஓனெகனே அதன்  தம் என்று 

விேக்குவதொல்  னலேடுகடொம் எைக் கற்ேனை நேம் வொய்ந்த மேேர் சூட்டப்ேட்டுள்ேது 

 இந்நூல் நன்ைன் என்னும்  னலயின் தனலவனைப் ேொட்டுனடத் தனலவைொகக் மகொண்டு  இேொணிய 

முட்டத்துப் மபருங்குன்றூர் மபருங்மகௌசிகைொர் ேொடப்மேற்றது.  னல  க்களின் வொழ்க்னக முனற, 

தனலவனின் மகொனடத் திறத்னதப் புகழ்ந்து ேொடும் நூல். 

 ஆற்றுப்ேடுத்தும் கூத்தன் வள்ேனல நொடி எதிர் வரும் கூத்தனை அனழத்து, ேொம் இவ்விடத்யத மென்று 

இன்ைமவல்லொம் மேற்று வருகின்யறொம். நீயும் அந்த வள்ேலிடம் மென்று வேம் மேற்று வொழ்வொேொக 

என்று கூறுதல் ஆற்றுப்பனட. 
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 திருமுருகொற்றுப்ேனட, முல்னலப்ேொட்டு, மேொருநரொற்றுப்ேனட,  துனரக்கொஞ்சி, சிறுேொணொற்றுப்ேனட, 

மநடுநல்வொனட, மேரும்ேொணொற்றுப் ேனட, குறிஞ்சிப்ேொட்டு,  னலேடுகடொம், ேட்டிைப்ேொனல 

ஆகிேனவ பத்துப்பொட்டு மதொகுப்பில் உள்ை நூல்கள் 

 ேத்துப்ேொட்டில்  னலேடுகடொம் கூத்தரொற்றுப்ேனடயுடன் யெர்த்து ஆற்றுப்பனட நூல்கள் ஐந்து ஆகும். 

 ஆற்றுப்ேனட நூல்களில் ேயின்றுவரும் தினண பொடொண் தினணயொகும். 

 ேொடு + ஆண் + தினண: ேொடொண்தினண – ேொடப்ேடும் ஆண் கனின் மேருன , வீரம், மகொனட 

யேொன்றவற்னற சிறப்பித்துப் யேசும் நூல் 

 “இறடிப் மேொம் ல் மேறுகுவீர்” – “தினைச் யெொற்றினை உணவொகப் மேறுவீர்” என்று மேொருள். 

1. மசொற்மபொருள் 

அனெஇ  -  இனேப்ேொறி  ேொக்கம்  - ேக்கத்தில் உள்ே ஊர் 

அல்கி  - தங்கி   வயிரிேம் - கூத்தர் 

கன்று எரி  - கைன்றுஎரி  யவனவ - மவந்தது 

கடும்பு  - சுற்றம்   இறடி  - தினை  

யெந்த  - சிவந்த   மேொம் ல் - யெொறு 

நரலும்  - ஒலிக்கும்  மகழீஇ  - மகழுவிே, தழுவி 

ஆரி   - அருன   கிழவிர்  - உரின , உனடேர் 

ேடுகர்  - ேள்ேம்   குரூஉ  - நிேம் 

2. இலக்கணக்குறிப்பு 

அனெஇ, மகழீஇ – மெொல்லினெ அேமேனட 

ேரூஉக், கரூஉக்கண் – மெய்யுளினெ அேமேனட 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

 னலந்து –  னல + த்(ந்) + த் + உ 

 னல – ேகுதி; த் – ெந்தி(ந்) ஆைது விகொரம்; த் – இறந்தகொல இனடநினல; உ – வினைமேச்ெ விகுதி 

மேொழிந்த – மேொழி + த்(ந்) + த் + அ 

மேொழி – ேகுதி; த் – ெந்தி(ந்) ஆைது விகொரம்; த் – இறந்தகொல இனடநினல; அ – மேேமரச்ெ விகுதி 

4. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. “சிலம்பு அனடந்திருந்த ேொக்கம் எய்தி” என்னும் அடியில் ேொக்கம் என்ேது …………….. 
அ) புத்தூர்    ஆ) மூதூர் 

இ) யேரூர்    ஈ) சிற்றூர் 

2. இறடிப் மேொம் ல் என்ேது …………………… 

அ) தினை யசொறு   ஆ) அரிசி யெொறு 

இ) மநொய் யெொறு   ஈ) இனவ ஏதுமில்னல  

3.  னலேடு கடொயில் இடம் மேறும் குறுநில ன்ைன் ……………………….. 
அ) நல்லொன்    ஆ) நன்ைன் 

இ) ேனழேன்   ஈ) மேருவழுதி 

4. மெொல்லுடன் மேொருனேப் மேொருத்துக 
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அ) கடும்பு - 1. தினை 

ஆ) வயிரிேம்- 2. ேள்ேம் 

இ) ேடுகர் - 3. கூத்தர் 

ஈ) மேொம் ல் - 4. சுற்றம் 

உ) இறடி - 5. யெொறு 

அ) 1, 2, 5, 4, 3    ஆ) 4, 3, 2, 5, 1 

இ) 5, 4, 3, 2, 1    ஈ) 3, 5, 1, 2, 4 

5.  னலேடுகடொம் ………………….. எைவும் அனழக்கப்ேடுகிறது. 

அ) கூத்தேொற்றுப்பனட  ஆ) திருமுருகொற்றுப்ேனட 

இ) மேொருணரொற்றுப்ேனட  ஈ) சிறுேொணொற்றுப்ேனட 

4. யகொபல்லபுேத்து  க்கள் 

- கி.ேொஜநொேொயணன் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 யகொேல்ல கிரொ ம் என்னும் புதிைத்னதத் மதொடர்ந்து எழுதப்ேட்ட கனதயே யகொேல்லபுரத்து  க்கள்.  

 ஆசிரிேர் தன் மெொந்த ஊரொை இனடமெவல்  க்களின் வொழ்விேல் கொட்சிகளுடன் கற்கனைனேயும் 

புகுத்து இந்நூலினைப் ேனடத்துள்ேொர். 

 இந்திே விடுதனலப் யேொரொட்டத்தினைப் பின்ைணிேொகக் மகொண்டது இந்நூல். 

 இது 1991ஆம் ஆண்டிற்கொை சொகித்திய அகொமதமி பரிசினைப் மபற்றது. 

 யகொேல்லபுரத்து  க்கள் கனதயின் ஆசிரிேர் கரிசல் எழுத்தொைர் கி.ேொஜநொேொயணன். 

 இவரின் கனதகள் ஒரு கனதமெொல்லியின் கனதப்யேொக்கில் அன ந்திருக்கும். இவரின் கனதகள் 

அனைத்தும் கி.ேொஜநொேொயணன் கனதகள் என்னும் தனலப்பில் மதொகுப்ேொக மவளிவந்துள்ேை. 

 இவர் கரிசல் வட்டொேச் மசொல்லகேொதி ஒன்னற உருவொக்கியுள்ேொர். இவர் மதொடங்கிே வட்டொர ரபு 

வொய்ம ொழிப் புனைகனதகள் ‘கரிசல் இலக்கியம்’ என்று அனழக்கப்ேடுகின்றை. எழுத்துலகில் இவர் 

கி.ேொ என்று குறிப்பிடப்ேடுகிறொர். 

 புகழ்மேற்ற சிவகனத எழுத்தொேர் கு.அழகிரிெொமி இவரது கிரொ த்னதச் யெர்ந்தவர். 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. கரிெல் இலக்கிேம் யதொன்றிே வட்டொரப் ேகுதி ………………….. 
அ) கொரிேப்ேட்டி    ஆ) யகொவில்பட்டி 

இ) கொங்யகேன்ேட்டி    ஈ) கருப்ேட்டிப்ேட்டி 

2. சிரட்னட என்ேது குறிக்கும் மேொருள் ………………….. 
அ) மகொட்டொங்கச்சி    ஆ) கிண்ணம் 

இ)  ண்கலேம்    ஈ) ேொனை 

3. மவட்டமவட்டத் தனலமுனேக்கும் அரக்கன் யேொல எைக் கூறப்ேடுவது ………………… 

அ) அருகு     ஆ) சிறகு 

இ) வரகு     ஈ) ேயிறு 

4. வட்டொரச் மெொல்னல கண்டு மேொருத்துக 
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அ) அலுக்கம் - 1. வொய்னவத்துக்குடித்தல் 

ஆ) ேதைம்  - 2. மதொனலவில் 

இ)  குளி  - 3. கவை ொக 

ஈ) மதொலவட்னடயில் - 4. அழுத்தம் 

உ) கடிச்சு குடித்தல் - 5. யெொற்றுக்கஞ்சி 

அ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4, உ – 5   ஆ) அ – 2, ஆ – 3, இ – 4, ஈ – 5, உ – 1 

இ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 5, ஈ – 2, உ – 1   ஈ) அ – 5, ஆ – 4, இ – 3, ஈ – 2, உ – 1 

5. வட்டொே வழக்குச் மசொற்கள் 

ேொச்ெல்   - ேொத்தி 

ேதைம்  - கவை ொக 

நீத்துப்ேொகம்  - ய ல்கஞ்சி 

கடிச்சுப்ேொகம் - வொய்னவத்துக்குடித்தல் 

 குளி  - யெொற்றுக் கஞ்சி 

வரத்துக்கொரன் - புதிேவன் 

ெனடத்து புளித்து - ெலிப்பு 

அலுக்கம்  - அழுத்தம் (அணுக்கம்) 

மதொலவட்னடயில் - மதொனலவில் 

5. மதொகொநினலத் மதொடர்கள் 

1. மதொகொநினலத் மதொடர் என்பது யொது? 

மெொற்கள் மதொடரும் யேொது இனடயில் மெொல்யலொ உருயேொ அன ேொ ல் அப்ேடியே மேொருனே 

உணர்த்து ொைொல் அதுயவ மதொகநினலத் மதொடர் எைப்ேடும். 

எ.கொ: கொற்று வீசிேது  குறில் கூவிேது 

ய யலயுள்ேத் மதொடர்களில் கொற்று, குறில் என்றும் எழுவொனே அடுத்து ேேனினலத் மதொடர் நின்று 

வீசிேது, கூவிேது என்னும் மேொருனேத் தந்தது. 

2. மதொகொநினலத்மதொடர் எத்தனை வனகப்படும் அனவ யொனவ? 

மதொகொநினலத்மதொடர் ஒன்ேது வனகப்ேடும். அனவ எழுவொய்த்மதொடர், வினைத்மதொடர், 

வினைமுற்றுத்மதொடர், மேேமரச்ெத்மதொடர்,  வினைமேச்ெத்மதொடர், யவற்றுன த் மதொகொ நினலத் 

மதொடர், இனடச்மெொல்மதொடர், உரிச்மெொல்மதொடர், அடுக்குத்மதொடர். 

3. எழுவொய்த்மதொடர், விளித்மதொடனே சொன்றுடன் விைக்குக 

எழுவொய்த்மதொடர்: எழுவொயுடன், மேேர், வினை, விைொ ஆகிே ேேனினலகள் மதொடர்வது 

எழுவொய்த்மதொடர். 

இனிேன் கவிஞர் – மேேர் 

கொவிரி ேொய்ந்தது – வினை 

யேரூந்து வரு ொ? – விைொ 

ய ற்கண்ட இனிேன், கொவிரி, யேரூந்து ஆகிே மூன்று எழுவொய்கனேத் மதொடர்ந்து கவிஞர் ேொய்ந்தது 

வரு ொ என்னும் மேேர், வினை ேேனினலகள் வந்துள்ேை. 
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விளித்மதொடர்: விளியுடன் வினைத் மதொடர்வயத விளித்மதொடர் எைப்ேடும். 

நண்ேொ – இதில் ‘நண்ேொ’ என்ேது விளிப்மேேர் ‘எழுது’ என்னும் வினைப் ேேனினலனேக் மகொண்டு 

முடிந்தது. 

4. வினைமுற்றுத் மதொடனேச் சொன்றுடன் விைக்குக 

வினைமுற்றுடன் ஒரு மேேர் மதொடர்வது வினைமுற்றுத்மதொடர் எைப்ேடும். 

எ.கொ: ேொடிைொள் கண்ணகி 

ேொடிைொள் என்னும் வினைமுற்று முதலில் நின்று ஒரு மேேனரக் (கண்ணகி) மகொண்டு முடிந்துள்ேது. 

5. மபயமேச்சத்மதொடர் – சொன்றுடன் கூறுக 

முற்றுப்மேறொத வினை, மேேர்ச் மெொல்னலத் மதொடர்வது மேேமரச்ெத்மதொடர் எைப்ேடும். 

எ.கொ: யகட்ட ேொடல் – இதில் யகட்ட என்ேது எச்ெவினை. முற்றுப்மேறொத வினை. அதனைத் மதொடர்ந்து 

ேொடல் என்னும் மேேர் வந்து மதொடர் முடிந்துள்ேது. 

6. வினைமயச்சத் மதொடனேயும், யவற்றுன த் மதொடனேயும் விவரி 

முற்றுப்மேறொதொ வினை, வினைச் மெொல்னலத் மதொடர்வது வினைமேச்ெத் மதொடர் எைப்ேடும். 

எ.கொ: ேொடி  கிழ்ந்தைர். இதில் ‘ேொடி’ என்ேது முற்றுப் மேறொத வினை, எச்ெ வினைேொகும். இதனைத் 

மதொடர்ந்து  கிழ்ந்தைர் என்னும் வினைனேக் மகொண்டு முடிந்துள்ேது. 

யவற்றுன த்மதொடர்: யவற்றுன  உருபுகள் மவளிப்ேடத் யதொன்றி அன யும் மதொடர்கள் 

யவற்றுன த்மதொடர் யவற்றுன த் மதொகொநினலத்மதொடர் எைப்ேடும். 

i) கட்டுனரனேப் (ஐ) ேடித்தொன் 

ii) அன்ேொல் (ஆல்) கட்டிைொர் 

iii) அறிஞருக்குப் (கு) மேொன்ைொனட 

ய யலயுள்ே மதொடர்களில் ஐ, ஆல், கு என்னும் யவற்றுன  உருபுகள் மவளிப்ேனடேொகத் யதொன்றிை. 

7. இனடச்மசொல் மதொடனே – விவரி 

இனடச்மெொல்லுடன் மேேயரொ வினையேொ மதொடர்வது இனடச்மெொல் மதொடர் எைப்ேடும். 

எ.கொ:  ற்மறொன்று –  ற்று + ஒன்று 

 ற்று என்னும் இனடச்மெொல்னல அடுத்து ‘ஒன்று’ என்னும் மெொல் நின்று மேொருனேத் தருகிறது. 

8. உரிச்மசொற்மதொடர் விைக்குக 

உரிச்மெொல்லுடன் மேேயரொ வினையேொ மதொடர்வது உரிச்மெொற்மதொடர் எைப்ேடும். 

எ.கொ: ெொலச்சிறந்து, ெொல என்ேது உரிச்மெொல் அதனைத் மதொடர்ந்து சிறந்தது என்ற மெொல் நின்று 

மேொருனேத் தருகிறது. 

9. அடுக்குத்மதொடர் என்றொல் என்ை? எடுத்துக்கொட்டுத் தருக 

ஒருமெொல் இரண்டு மூன்று முனற எை அடுக்கித் மதொடர்வது அடுக்குத்மதொடர் எைப்ேடும். அது வினரவு, 

மவகுளி,  கிழ்ச்சி, அச்ெம், துன்ேம் கொரண ொக ேலமுனற அடுக்கி வரும். பிரிந்தொல் மேொருனேத் தரும். 

எ.கொ: வருக! வருக! வருக!  -  கிழ்ச்சி 

 ேொம்பு ேொம்பு  - அச்ெம் 

ஓடு, ஓடு, ஓடு   - வினரவு 
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ய யல வருக ேொம்பு, ஓடு என்ற மெொல்  கிழ்ச்சி அச்ெம், வினரவு என்ற கொரண ொக அடுக்கி வந்து 

மேொருனேத் தருகிறது. 

10. கூட்டுநினலப் மபயமேச்சங்கள் 

ஒன்றிற்கு ய ற்ேட்ட வினைமேச்ெங்கள் யெர்ந்து வினைமேச்ெங்கள் யெர்ந்து மேேனரக்மகொண்டு 

முடியும் கூட்டுநினலப் மேேமரச்ெங்கனே இக்கொலத்தில் மேரு ேவில் ேேன்ேடுத்துகியறொம். யவண்டிே, 

கூடிே, தக்க, வல்ல முதலொை மேேமரச்ெங்கனே, மெே என்னும் வொய்ேொட்டு வினைமேச்ெத்துடன் 

யெர்ப்ேதன் மூலம் கூட்டுநினலப் மேேமரச்ெங்கள் உருவொகின்றை. 

எ.கொ: யகட்க யவண்டிே ேொடல், மெொல்லத் தக்க மெய்தி 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. அறிஞருக்கு நூல், அறிஞரது நூல் ஆகிே மெொற்மதொடர்களில் மேொருனே யவறுேடுத்தக் கொரண ொக 

அன வது ………… 

அ) யவற்றுன  உருபு   ஆ) எழுவொய் 

இ) உவ  உருபு    ஈ) உரிச்மெொல் 

2. முருகன் வந்தொன் என்ேது எழுவொய்த்மதொடர் 

இதுயேொல பிறமதொகொநினலத் மதொடர்கனே யகொடிட்ட இடத்தில் நிரப்புக 

அ) மேேமரச்ெத்மதொடர் – வந்த முருகன் 

ஆ) யவற்றுன த்மதொனக – வீட்னடக் (ஐ) கட்டிைொன் 

இ) வினைமுற்றுத்மதொடர் – முருகன் வந்தொன் 

3. தம்பியேொ என்ேது ……………………… மதொடர் ஆகும் 

அ) எழுவொய்த்    ஆ) விளித் 

இ) வினைமேச்ெத்    ஈ) இனடச்மெொல் 

4. ேொம்பு! ேொம்பு என்ேது ……………………. ஆகும் 

அ) வினைமேச்ெத்மதொடர்   ஆ) இனடச்மெொல்மதொடர் 

இ) விளித்மதொடர்    ஈ) அடுக்குத்மதொடர் 

5. ெொலப்யேசிைொன் என்ேது …………………. 
அ) உரிச்மசொற்மதொடர்   ஆ) எழுவொய்த்மதொடர் 

இ) மேேமரச்ெத் மதொடர்   ஈ) விளித்மதொடர் 

6. ேடித்த நூல் என்ேது …………………. 
அ) விளித்மதொடர்    ஆ) எழுவொய்த்மதொடர் 

இ) மபயமேச்சத்மதொடர்   ஈ) இனடத்மதொடர் 

7. மபொருத்துக – மதொடருடன் எடுத்துக்கொட்னட மபொருத்துக 

அ) எழுவொய்த்மதொடர் - 1.வொய்னவத்துக்குடித்தல் 

ஆ) விளித்மதொடர்  - 2. மதொனலவில் 

இ) வினைமுற்றுத்மதொடர் - 3. கவை ொக 

ஈ) மேேமரச்ெத்மதொடர் - 4. அழுத்தம் 

உ) வினைமேச்ெத்மதொடர் - 5. யெொற்றுக்கஞ்சி 
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அ) 1, 2, 3, 4, 5    ஆ) 5, 4, 3, 2, 1 

இ) 3, 2, 1, 5, 4    ஈ) 3, 4, 5, 2, 1 

8. மதொகொ நினலத்மதொடர்கனை மதொகுத்து வருக 

புேல் வீசிேது – எழுவொய்த்மதொடர் 

ஓடிே திருடன் துரத்திே கொவலர் – மபயமேச்சத்மதொடர் 

யகட்டு  கிழ்ந்தைர் யேசி அ ர்ந்தொர் – வினைமயச்சத்மதொடர் 

திருடன் திருடன்  ொடு  ொடு விடு,விடு – அடுக்குத்மதொடர் 

பிரத ர் யேச்னசக் யகட்டைர் (ஐ)  

ஓடிேதொல் பிடிேட்டொன் (ஆல்) – யவற்றுன த்மதொனக 

 ொநகரில் கூட்டம் …. ( ொ – மேரிே) 

ெொலச் சிறந்ததொக இருந்தது – ெொல – மிகுதி – உரிச்மசொற்மதொடர் 

9. கீழ்க்கொணும் பத்தியில் உள்ை மதொடர்வனககனை எடுத்து எழுதுக 

 ொடியிலிருந்து இறங்கிைொர் முக து. அவர் ேொடகர். ேொடல்கனேப் ேொடுவதும் யகட்ேதும் அவருக்குப் 

மேொழுதுயேொக்கு அவரது அனறயில் யகட்ட ேொடல்கனேயும் யகட்கொத ேொடல்கனேயும் மகொண்ட 

குறுந்தகடுகனே அடுக்கு அடுக்கொக னவத்திருப்ேொர். 

அ) இறங்கிைொர் முக து  –  வினைமுற்றுத்மதொடர் 

ஆ) அவர் ேொடகர்   –  எழுவொய்த்மதொடர் 

இ) ேொடுவதும் யகட்ேதும்  –  உம்ன த்மதொனக 

ஈ) யகட்டேொடல்  - உரிச்மெொல்மதொடர் 

உ) அடுக்கடுக்கொக  - அடுக்குத்மதொடர் 

10. யகொடிட்டச் மசொற்களின் மதொடர் வனககனை எழுதுக 

அ) பழகப் பழகப் ேொலும் புலிக்கும் – அடுக்குத்மதொடர் 

ஆ) வடித்த கஞ்சியில் சீனலனே அலசியைன் – வினைமேச்ெத்மதொடர் 

இ) ய னடயில் நன்றொகப் யபசிைொன் – உரிச்மெொல்மதொடர் 

ஈ) வந்தொர் அண்ணன் – வினைமுற்றுத்மதொடர் 

உ) அரிே கவினதகளின் மதொகுப்பு – உரிச்மெொல்மதொடர் 

11. தமிழில் ம ொழி மபயர்த்துத் தனலப்பிடுக 

Respected Ladies and Gentleman, I am ilangovan studying 10th standard. I have come here to say 

a few words about our Tamil Culture Sangam literature shows that tamils were best in culture 

and civilization about two thousand years ago. Tamils who have defined grammer for language 

have also defined grammar for life. Tamil culture is rooted in the life styles of tamil throughout 

india. Srilanka Malaysia. Singapore. England and worldwide. Though our culture is very old. it 

has been updated consistently. We should feel proud about our culture. 

Thankyou one and all 

 ரிேொனதக்குரிே ஆண்கயே! மேண்கயே! என் மேேர் இேங்யகொவன். நொன் ேத்தொம்வகுப்பு ேடிக்கியறன். 

நொன் தமிழின் ேண்ேொடு ேற்றி சில கருத்துகனேக் கூற வந்துள்யேன். ெங்க இலக்கிேங்கள் தமிழ் 

நொகரிகத்னதயும் தமிழர் ேண்ேொட்னடயும் சிறப்ேொகக் கொட்டுகின்றை. அனவ 2000 ஆண்டுகள் 
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ேழன ேொைனவ. தமிழ் ம ொழியின் இலக்கணய  அதன் சிறந்த ேண்ேொட்டிற்கு ஆணியவரொக உள்ேது. 

தமிழர் நொகரிகம் தமிழ்ம ொழியின் சிறப்புகள் இந்திேொ முழுன யும் இன்றி நொகரிகம் ேழன ேொைது 

 ட்டு ல்ல தன்னை அவ்வப்யேொது கட்டன த்துக் மகொள்கிறது. நொங்கள் தமிழர் நொகரிகத்திற்கு மேருன  

மகொள்கியறொம். 

அனைவருக்கும் நன்றி! வணக்கம். 

12. பழம ொதுகனை நினறவு மசய்க 

1. உப்பில்லொப் பண்டம் குப்னபயியல 

2. ஒரு ேொனை யசொற்றுக்கு ஒரு யசொறு பதம் 

3. உப்பிட்டவனர உள்ைலவும் நினை 

4. விருந்தும்  ருந்தும் மூன்று யவனை 

5. அேவுக்கு மிஞ்சிைொல் அமிர்தமும் நஞ்சு 

13. விடுபட்ட எழுத்துகனை நிேப்பி அந்த எழுத்துகனை  ட்டும் இனணத்து ஒலிந்துள்ை நூலின் 

மபயனேக் கண்டுபிடி. 

அ) ேறனவயின் உறுப்பு மேேர் – இறகு 

ஆ) சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் – குருதி 

இ)  ன்ைரிடம் இருப்ேது – வொன் 

ஈ) தங்னகக்கு மூத்தவள் – அக்கொ 

உ) அறிவின்  றுமேேர் –  தி 

ஊ) நீரில் மெல்வது – ேடகு 

14. இரு மெொற்கனேயும் ஒயர மதொடரில் அன த்து எழுதுக 

மதொடு – யதொடு 

உன் கொனதத் மதொடு யதொடு உள்ேதொ ேொர்க்க. 

 டு –  ொடு  

ஆற்றின்  டு வில் உழவு  ொடு வீழ்ந்து விட்டது. 

வளி – வொளி 

கிணற்று நீனற கயிறு மகொண்டு வொளி கட்டி வளிப்ேொய். 

விடு – வீடு 

 ொனல ேள்ளி விட்டதும் விடு விடு எை நடந்து வீடு வந்யதன். 

15. மபொருள் கூறுக 

அ)  ஊண் – உணவு 

ஊன் – தனெ, உடல் 

ஆ)  தினண – இடம், நிலம், வீடு, ஒழுக்கம் 

தினை – சிறுதொனிேவனக 

இ)  அண்ணம் – ய ல்வொய் 

அன்ைம் – யெொறு, ேறனவ, கவரி ொ 

ஈ)  மவல்லம் – கருப்ேஞ்ெொற்றுக்கட்டி 
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மவள்ேம் – நீர்மேருக்கு, கடல், அனல, மிகுதி 

16. கனலச்மசொல் அறியவொம் 

மெவ்விலக்கிேம் - classical literature வட்டொர இலக்கிேம் - Regional literature 

கொப்பிே இலக்கிேம் - Epic literature நொட்டுப்புற இலக்கிேம்- Folk literature 

ேக்தி இலக்கிேம் - Devotional literature நவீை இலக்கிேம் - Modern literature 

ேண்னடே இலக்கிேம் - Ancient literature 

6. திருக்குறள் 

ஒழுக்கமுனடன  

1. ஒழுக்கய  உயிரினும் சிறந்தது 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

ஒழுக்கம் – மதொழிற்மேேர் 

விழுப்ேம் – உரிச்மெொல் 

ய ன்ன  எய்துவர் – எதிர்கொல ேலர்ேொல் வினைமுற்று 

எய்தொப்ேழி – ஈறுமகட்ட எதிர் னறப் மேேமரச்ெம் 

ஒழுக்கம் இழுக்கம் – மதொழிற்மேேர். 

உலகத்யதொடு – இடவொகு மேேர் 

கல்லொர், அறிவிலொதொர் – எதிர் னற வினைேொலனணயும் மேேர் 

இலொர் – இல்லொதவர் என்ேதன் மதொகுத்தல் விகொரம். 

ம ய்யுணர்தல் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

எப்மேொருள் எத்தன்ன த் தொயினும் அப்மேொருள்  

ம ய்ப்மேொருள் கொண்ே தறிவு 

 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

மகட – மகட்டொல் என்ேது திரிந்தது எச்ெத்திரிபு 

மபரியொனேத் துனணயகொடல் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

ேல்லொர் ேனகமகொேலின் ேத்தடுத்த தீன த்யத 

நல்லொர் மதொடர்னக விடல் 

 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

யேணி – வினைமேச்ெம் 

மகொேல் – மதொழிற்மேேர் 

அரிே – ேலவின்ேொல் குறிப்பு, வினைேொலனணயும் மேேர் த ரொ (த ரொக) மதொகுத்தல் விகொரம். 

இல்லொத – எதிர் னறப்மேேமரச்ெம் 

ஏ ரொ – (ஏ ொரொத) (ஈறுமகட்ட எதிர் னறப் மேேமரச்ெம்) 
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மகொேல்-விடல் – மதொழிற்மேேர்கள் 

மதொடர்(மதொடர்பு) – முதனினலத் மதொழிற்மேேர் 

 மகொடுங்யகொன்ன  (56) மகொடுங்யகொன்ன யின் குற்றம் கூறல் 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

யவயலொடு, யகொமலொடு – ஒடு உருபு 

உவ  உருபுகள் – 36 

கண்யணொட்டம் (58) கண் என்பது அன்பும் இேக்கமும் மகொண்டது என்பனதக் கூறுவதொகும். 

கண்யணொட்டம் இல்லொத கண்ணொல் என்ை பயன் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

ேண்என்ைொம் ேொடற் கினேபின்யறல்; கண்என்ைொம் 

கண்யணொட்டம் இல்லொத கண் 

 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

ேொடற்கு – உருபு ேக்கம் (நொன்கொம் யவற்றுன  உருபு மூன்றொம் உருபுக்கு பின் மேொருளில் வந்துள்ேது) 

இன்று – எதிர் னற ஒன்றன்ேொற் குறிப்புமுற்று 

ஆள்வினை உனடன  (62) இனடவிடொத முயற்சி உனடயவன் ஆதல் முயற்சியய மபருன  தரும் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

அருன  உனடத்மதன் றெொவொன  யவண்டும் 

மேரும் முேற்சி தரும் 

 

முேற்சி திருவினை ஆக்கும் முேற்றின்ன  

இன்ன  புகுத்தி விடும் 

 

1. இலக்கணக்குறிப்பு  

யவண்டும் – விேங்யகொல் வினைமுற்று  முேற்சி – மதொழிற்மேேர் 

யவேொண்ன  – பிறருக்கு உதவுதல், உேகொரம்  தொேொண்ன , யவேொண்ன  – மதொழிற் மேேர்கள் 

மெருக்கு – கொரிேவொகுமேேர்   இன்ன  புகுத்தி – இரண்டொம் யவற்றுன த்மதொனக 

விடும் – மெயும் என்னும் வொய்ேொட்டு வினைமுற்று  அறிந்து – வினைமேச்ெம் 

ேொர்க்கும் – முற்றும்ன     அன்று – குறிப்புவினைமுற்று 

ஊனழயும் – உேர்வு சிறப்பும்ன    உஞற்றுேவர் – வினைேொலனணயும் மேேர் 

நன்றி இல் மசல்வம் (101) பண்பில்லொர் மபற்ற மசல்வம் 

1. இலக்கணக்குறிப்பு 

யகொடி – எண்ணலேனவேொகு மேேர் 

மகொடுப்ேதூஉம், துய்ப்ேதூம் – இன்னினெ அேமேனட 

இல்லொர் – எதிர் னறவினைேொலனணயும் மேேர் 

இல் – இல்னல என்ேதன் கனடக்குனற 
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1. கீழ்க்கொணும் அணினய எடுத்து எழுதுக 

அ) யவமலொடு நின்றொன் இடுமவன் றதுயேொலும் 

யகொமலொடு நின்றொன் இரவு 

மபொருள்: ஆட்சிேதிகொரத்னதக் மகொண்டுள்ே அரென் தன் அதிகொரத்னதக் மகொண்டு வரிவிதிப்ேது, 

யவல் யேொன்ற ஆயுதங்கனேக் கொட்டி வழிப்ேறி மெய்வதற்கு நிகரொைதொகும். 

அணி: உவன ேணி 

உவன : யவமலொடு நின்றொன் இடு என்றது 

உவய யம் : யகொமலொடு நின்றொன் 

உவ  உருபு: யேொலும் 

அணி விைக்கம்: ஒரு மெய்யுளில் உவன , உவய ேம் உவ உருபு ஆகிே மூன்றும் மவளிப்ேனடேொக 

அன ந்து வருவது உவன ேணி ஆகும். 

விைக்கம்: யவயலொடு வழியே நின்று திருடன் வழிப்யேொக்கர்களிடம் உன்னிடம் உள்ே மேொருனேக் 

மகொடு எை யகட்ேது யகொல் ஏந்திே  ன்ைன் குடிகளிடம் அேவுக்கு மீற வரிவிதித்து மேொருனேத் தொ 

எைக் யகட்ேது யேலொகும். 

ஆ) ேன்என்ைொம் ேொடற் கினேபின்யறல்; கண்என்ைொம் 

கண்யணொட்டம் இல்லொத கண் 

அணி: எடுத்துக்கொட்டு உவன ேணி 

மபொருள்: ேொடயலொடு மேொருந்தவில்னலமேனில் இனெேொல் என்ை ேேன்? அது யேொலயவ இரக்கம் 

இல்லொவிட்டொல் கண்கேொல் என்ை ேேன்? 

இ) நச்ெப் ேடொதவன் மெல்வம் நடுஊருள் 

நச்சு  ரம்ேழுத் தற்று 

அணி: உவன ேணி  

மபொருள்: பிறருக்கு உதவி மெய்ேொததொல் ஒருவரொலும் விரும்ேப்ேடொதவர் மவற்ற மெல்வம், ஊரின் 

நடுவில் நச்சு ரம் ேழத்தது யேொன்றதொகும். 

1. நச்சப்படொதவன் மசல்வம் – இத்மதொடரில் அடிக்யகொடிட்ட மசொல்லுக்கு மபொருள் தருக 

நச்ெப்ேடொதவன் – விரும்ேப்ேடொதவன் 

2. மகொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லொர்க்கு அடுக்கிய 

யகொடி உண்டொயினும் இல் – இக்குறளில் வரும் அேமேனடகனே எடுத்து எழுதுக. 

மகொடுப்ேதூஉம், துய்ப்ேதூஉம் எை வந்திருப்ேது இன்னினெ அேமேனடேொகும். மெய்யுளில் ஓனெ 

குனறேொத யேொதிலும், மெவிக்கு இனிே ஓனெனேத் தரும் மேொருட்டு உயிர்க்குறில் மநடிலொகி ய லும் 

அேமேடுப்ேது இன்னினெ அேமேனடேொகும். 

3. மபொருளுக்யகற்ற அடினயப் மபொருத்துக 

அ) உயினரவிடச் சிறப்ேொகப் யேணிக் கொக்கப்ேடும் - 1. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் ய ன்ன  

ஆ) ஊரின் நடுவில் நச்சு ரம் ேழுத்தது யேொன்றது - 2. உயிரினும் ஓம்ேப்ேடும் 

இ) ஒழுக்கத்தின் வழி உேர்வு அனடவர்  - 3. நடுஊருள் நச்சு ரம் ேழுத்தற்று 

வினட: அ – 2, ஆ – 3, இ – 1 
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4. எய்துவர் எய்தொப்பழி – இக்குறைடிக்குப் மபொருந்தும் வொய்பொடு எது? 

அ) கூவிைம் யத ொ  லர்    ஆ) கூவிேம் புளி ொ நொள் 

இ) யத ொ புளி ொ கொசு    ஈ) புளி ொ யத ொ பிறப்பு 

5. “பலகற்றும் கல்லொர் அறிவிலொதொர்” – விைக்குக 

உலகத்யதொடு ஒத்துவொழக் கல்லொதவர்கள், ேல நூல்கனேக் கற்றவரொயினும் அறிவு இல்லொதவர்கயே எைக் 

கருதப்ேடுவொர். 

6. உயிரினும் ஓம்பப்படுவது எது? ஏன்? 

ஒழுக்கம் எல்லொர்க்கும் சிறப்னேத் தருவதொல் அவ்மவொழுக்கம் உயிரினும் ய லொகக் கருதப்ேட்டு யேணி 

கொக்கப்ேடுகிறது. 

7. ம ய்ப்மபொருள் கொண்பது அறிவு – விைக்குக 

எப்மேொருள் எத்தன்ன ேதொகத் யதொன்றிைொலும் (அத்யதொற்றம் கண்டு  ேங்கொ ல்) அப்மேொருளின் 

உண்ன ேொை இேல்னேக் கொண்ேயத ம ய்ேறிவு. 

8. அறியவற்றுள் மைல்லொம் அரியது எது? 

யேரறிவு மகொண்டவனரத் தம்ன ச் ெொர்ந்தவரொய் ஆக்கிக் மகொள்ளுதல் அறிே யேறுகளுள் 

எல்லொவற்றிற்கும் அரிேது ஆகும். 

9. மகடுப்பொர் இலொனும் மகடுபவர் யொர்? 

கடிந்து அறிவுனர கூறும் மேரியேொனரத் த க்குத் துனணேொகக் மகொள்ேொதவர் ேனகவர் இன்றியும் 

மகடுவர். 

10. நல்லொர் மதொடர்பு னகவிடல் எத்தன்ன யது? 

ஒருவன் நல்லொர் மதொடர்பினைக் னகவிடுதல், தொன் தனிேைொய்ப் ேலர் ேனகன னேத் யதடிக் 

மகொள்வனதக் கொட்டிலும் ேத்து  டங்கு அவனுக்குத் தீன  வினேவிக்கும். 

11. யவமலொடு நின்றொன் – யகொமலொடு நின்றொன் – மபொருத்துக 

ஆட்சிக்யகொனல ஏந்தி நிற்கும் அரென் குடிகனேப் மேொருள் யகட்டல் என்ேது யவயலொடு நின்ற கள்வர் 

தனிவழியே மெல்யவொரிடம் மேொருள் மகொடு என்று யகட்ேனதப் யேொன்றதொகும். 

12.  ன்ைன் நொட்னட எவ்வொறு இழப்பொன்? 

தன் நொட்டில் நிகழும் நன்ன  தீன கனே ஒவ்மவொரு நொளும் ஆரொய்ந்து ஆட்சி மெய்ேொத  ன்ைவன் 

நொள்யதொறும் தன் நொட்னட இழக்க யநரிடும். 

13. “எவருக்கு உலகம் உரின  உனடயதொக இருக்கும்” – கூறுக 

தம்முனடே கடன ேொக மதொழில் மகடொ ல் கண்யணொட்டம் உனடேவரொக இருக்க வல்லொர்க்கு 

இவ்வுலகம் உரின  உனடேதொக இருக்கும். 

14. நஞ்சுண்டொர் யொர்? அவர் மசயனலக் கூறுக 

எவரொலும் விரும்ேத்தக்க நொகரிக ொை கண்யணொட்டம் விரும்புகின்றவர்கள், ேழகிேவர்கள் த க்கு நஞ்சு 

இடக்கண்டும் அனத உண்டு  கிழ்வொர்கள். 

15. ஆள்வினை உனடன  என்றொல் என்ை? 

இனடவிடொத முேற்சி உனடேவைொதல் என்று மேொருள் 

16. தொைொண்ன , யவைொண்ன  மபொருள் தருக 
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தொேொண்ன  – விடொமுேற்சி யவேொண்ன  – உேகொரம் 

17. முயற்சி, முயற்சின்ன  இேண்டன் மசயல்கனை விைக்குக 

முேற்சி மெல்வத்னதப் மேருகச் மெய்யும் முேற்சி மெய்கிறவர்கள் ஊழ்வினைகள் முதுகுகொட்டி ஓடச் 

மெய்வர். 

18. மபொறி இன்ன  என்பதன் மபொருள் யொது? 

மேொறி இன்ன  என்றொல் அறிவின்ன  எைப்மேொருள். 

19. ‘நச்சப்படொதவன் மசல்வம்’ – உவன யுடன் மபொருத்துக 

மகொனடக்குணம் இல்லொததொல் எவரொலும் விரும்ேப்ேடொதவன் மெல்வம் நினறந்தவைொக இருப்ேதைொல் 

எந்தப் ேேனுமில்னல. அவனுனடே மெல்வமும் எவருக்கும் ேேன்ேடொது. அது எப்ேடிமேன்றொல் நடு 

ஊரில் விஷ ரம் ேழம் நினறந்ததொக இருப்ேனதப் யேொன்றது. 

20. உவன யணி – விைக்குக 

உவன யணி: புலவர்கள் தொம் கூறக்கருதிேப் மேொருனே நன்கு மதரிந்த ஒன்னறக் கொட்டி விேக்குவது 

ஆகும். ஒரு மேொருனே  ற்மறொரு மேொருளுடன் ஒப்பிட்டு அழகுேடுத்திக் கூறுவது. மதரிேொத 

மேொருனேக் கொட்ட மதரிந்த மேொருனேச் மெொல்லி விேக்குவது. 

உவன  அணியில் உவ ொைம், உவய ேம் உவன  ஆகிே உருபுகள் மவளிப்ேனடேொகயவ வரும். 

மேொதுத்தன்ன யுனடேதொக இருக்கும். 

21. திருக்குறளில் விடுப்பட்ட மசொற்கனை எழுதி, திருக்குறனை நினறவு மசய்க 

அ) எப்மேொருள் எத்தன்ன த் தொயினும் அப்மேொருள் 

ம ய்ப்மேொருள் கொண்பது அறிவு 

ஆ) ேல்லொர் ேனகமகொேலின் பத்தடுத்த தீன த்யத 

நல்லொர் மதொடர்னக விடல் 

இ) பண் ேொடற்கினே பின்யறல்; கண்என்ைொம் 

கண்யணொட்டம் இல்லொத கண் 

இயல் – 4 : அறிவியல் மதொழில் நுட்பம் 

1. மசயற்னக நுண்ணறிவு 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 1980ஆம் ஆண்டுகளில் தனிநேர் கணினிகளின் வேர்ச்சியும், இனணேப்ேேன்ேொட்டின் பிறப்பும், 

இன்னறே மின்ைணுப் புரட்சிக்குத் கொரண ொயிை. 

 இந்திேொவின் மிகப்மேரிே வங்கிேொை ேொரத ஸ்யடட் வங்கி ‘இலொ’ (ELA - Electronic Live Asst) 

என்னும் உனரேொடு ம ன்மேொருள் மூலம் ஒரு விநொடிக்குப் ேத்தொயிரம் வொடிக்னகேொேர்களுடன் 

உனரேொடுகிறது. 

 ஜப்ேொனில் ெொப்ட்வங்கி உருவொக்கிே இேந்திர  னிதயை மேப்ேர். இது உலக அேவில் விற்ேனைேொகும் 

ஒரு யரொயேொ. வீட்டுக்கு , வணிகத்துக்கு, ேடிப்புக்கு என்று மூன்று வனக யரொயேொக்கள் கினடக்கின்றை. 

இனவ  னிதரின் முகேொவனைகளிலிருந்து உணர்வுகனேப் புரிந்துமகொண்டு அதற்யகற்ேச் 

மெேல்ேடுகின்றை. மேப்ேனர வரயவற்ேொேரொகவும் ேணிேொேரொகவும் வீடுகளிலும் வணிக 

நிறுவைங்களிலும் உணவு விடுதிகளிலும் ேேன்ேடுத்துகிறொர்கள். 
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 2016இல் ஐ.பி.எம் நிறுவைத்தின் மெேற்னக நுண்ணறிவுக் கணினிேொை வொட்ென், சில நிமிடங்களில் 

இரண்டு யகொடித் தரவுகனே அலசி, யநொேொளி ஒருவரின் புற்றுயநொனேக் கண்டுபிடித்தது. 

 சீை நொட்டில் ‘கொண்டன்’ நகருக்கு 500கல் வடக்யக சூவன்மெௌ என்னும் துனறமுக நகர் உள்ேது. 

ேண்னடே கொலத்திலும் இது சிறந்த துனறமுக ொக விேங்கிற்று. அந்த கொலத்தில் தமிழ் வணிகர்கள் 

இந்நகருக்கு அடிக்கடி வந்து மென்றுள்ேைர். அதன் கொரண ொக சீைொவில் சிவன் யகொவில் ஒன்று 

கட்டப்ேட்டது. அது சீைப் யேரரெரொை குப்லொய்கொனின் ஆனணயின் கீழ் கட்டப்ேட்டது என்ேனதக் 

குறிக்கும் கல்மவட்டு இன்றும் இக்யகொயிலில் உள்ேது.  

1. தனலப்புக்கும் குறிப்புக்கு ொை வினடனேத் யதர்ந்மதடுக்க 

தனலப்பு: மெேற்னக நுண்ணறிவு  

குறிப்புகள்: கண்கொணிப்புக்கருவி, அனெவு நிகழும் ேக்கம் தன் ேொர்னவனேத் திருப்புகிறது. திறன் 

யேசியில் உள்ே வனரேடம் யேொக்குவரத்துக்குச் சுருக்க ொை வழினேக் கொண்பிப்ேது. 

அ) தனலப்புக்குப் மபொருத்த ொை குறிப்புகள் இடம் மபற்றுள்ைை 

ஆ) குறிப்புகளுக்குத் மதொடர்பில்லொத தனலப்பு மகொடுக்கப்ேட்டுள்ேது. 

இ) தனலப்புக்குத் மதொடர்பில்லொத குறிப்புகள் அளிக்கப்ேட்டுள்ேை. 

ஈ) குறிப்புகளுக்குப் மேொருத்தமில்லொத தனலப்பு வழங்கப்ேட்டுள்ேது 

2. ேொரத ஸ்யடட் வங்கியின் உனரேொடு ம ன்மேொருள் எது? 

அ) துலொ    ஆ) சீலொ    

இ) குலொ    ஈ) இலொ 

3. கீழ்க்கொணும் மதொடரில் எத்மதொடர் முழுன யும் உண்ன ேொைது? 

அ) மசயற்னக நுண்ணறிவு மகொண்ட இயந்திேம்  னிதர்களுடன் சதுேங்கம் வினையொடும். கண் 

அறுனவ சிகிச்னச மசய்கிறது. 

ஆ) மெேற்னக நுண்ணறிவு மகொண்ட இேந்திரம் எனதயும் மெய்ேொது 

இ) ென ேல் மெய்ேொது; வீட்டுயவனலனேயும் மெய்ேொது. 

ஈ) எல்லொத் மதொடரும் உண்ன ேல்ல. 

4. கீழ்க்கொணும் குறிப்னேப் ேடித்து ெரிேொை வினடனேத் எழுதுக 

குறிப்பு: 

1. மெேற்னக நுண்ணறிவு மேொதித்த இேந்திரங்களுக்கு ஓய்வு யதனவ இல்னல 

2) மெேற்னக நுண்ணறிவொல் ேொர்க்கவும் யகட்கவும் புரிந்து மகொள்ே முடியும் 

3)  னிதைொல் முடிேொத மெேல்கனேயும் அவன் கடிைம் எைக் கருதும் மெேல்கனே அதுவும் மெய்ேொது.  

அ) 1, 2ஆவது குறிப்புகள் சரி. 3 குறிப்பு தவறு 

ஆ) 1, 2, 3 மூன்று குறிப்புகளும் ெரியே. 

இ) 1, 2, 3 மூன்று குறிப்புகளும் தவறு 

ஈ) 1, 2ஆவது குறிப்புகள் தவறு. 3 குறிப்பு ெரி 

4. ‘இலொ’ என்னும் ம ன்மேொருனே உருவொக்கிேது ………………….. 
அ) இந்திேொ ரிெர்வ் வங்கி   ஆ) இந்திேன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 

இ) பொேத ஸ்யடட் வங்கி   ஈ) இந்திேன் வங்கி 
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5. ‘மேப்ேர்’ என்ேது ……………… 

அ) சீைொவின் இேந்திர  னிதன்  ஆ) ஜப்பொனின் இயந்திே னிதன் என்னும் யேொயபொ 

இ) ஐயரொப்ேொவின் இேந்திர  னிதன் ஈ) இங்கிலொந்திலுள்ே இேந்திர னிதன் 

2. மபரு ொள் திரும ொழி 

- குலயசகேொழ்வொர் 

 ணப்பொடப்பகுதி 

வொேொல் அறுத்துச் சுடினும்  ருத்துவன் ேொல் 

 ொேொத கொதல் யநொேொேன் யேொல்  ொேத்தொல் 

மீேொத் துேர்தரினும் வித்துவக் யகொட்டம் ொ! நீ 

ஆேொ உைதருயே ேொர்ப்ேன் அடியேயை. 

- ேொசுர எண் 691 

முக்கியக் குறிப்புகள்: 

 நொலொயிரத் திவ்விேப் பிரேந்தத்தின் முதலொயிரத்தில் 691ஆவது ேொசுரம் ேொடப்ேகுதியில் 

மகொடுக்கப்ேட்டுள்ேது. மேரு ொள் திரும ொழி நொலொயிரத் திவ்விேப் பிரேந்தத்தில் ஐந்தொம் 

திரும ொழியொக உள்ேது. இதில் 105 ேொடல்கள் உள்ேை. இதனைப் பொடியவர் குலயசகேொழ்வொர். இவரின் 

கொலம் எட்டொம் நூற்றொண்டு. 

 குலயெகர ஆழ்வொர் திரு ொலின் அடிேொர் பன்னிருவரில் ஒருவர். யெர ன்ைர்  ரபில் யதொன்றிேவன் 

யெரநொட்டில் உள்ே திருவஞ்னசக்கைத்தில் பிறந்தவர். இவனர திரு ொலின்  ொர்பில் அணினேப் மேற்ற 

மகௌஸ்துப  ணியின் அமிசம் என்று கூறுவர். 

 இரொ ன் மீது மகொண்ட ேக்தியின் கொரண ொக இவர் ‘குலயசகேப் மபரு ொள்’ எைவும் யேொற்றப்ேடுகிறொர். 

இவர் அருளிே திருவொய் ம ொழியே மபரு ொள் திரும ொழி எைப்ேடுகிறது. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. “உைதருயே ேொர்ப்ேன் அடியேயை” – ேொரிடம் ேொர் கூறிேது? 

அ) குலயெகரொழ்வொரிடம் இனறவன்  ஆ) இனறவனிடம் குலயசகேொழ்வொர் 

இ)  ருத்துவரிடம் யநொேொளி  ஈ) யநொேொளியிடம்  ருத்துவர் 

2. ‘வித்துவக் யகொட்டம் ொ’ எை விளிக்கப்ேடுேவர் ………………… 

அ) திரு ொல்    ஆ) லட்சுமி 

இ) யநொேொளி    ஈ)  ருத்துவர் 

3. குலயெகர ஆழ்வொர் இேற்றிே நூல் ……………….. 
அ) மேரிே திரும ொழி    ஆ) நொச்சிேொர் திரும ொழி 

இ) மபரு ொள் திரும ொழி    ஈ) மேரிே திருவந்தொதி 

4. வொேொல் அறுத்துச் சுடினும் –  ொேொக் கொதல் யநொேொேன் – ேொர் ேொர் மீது கொதல் மகொள்கிறொன்? 

அ) யநொயொளி –  ருத்துவர்பொல்   ஆ)  ருத்துவர் – யநொேொளிேொல் 

இ) ஆண் – மேண்ேொல்    ஈ) யநொேொளி – சுற்றத்தொர்ேொல் 

5. மேரு ொள் திரும ொழி இடம் மேற்றுள்ே நூல் ……………… 

அ) இரொ ொனுெ நூற்றந்தொதி    ஆ) திருவிருத்தம் 
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இ) மேரிே திரும ொழி    ஈ) நொலொயிேத் திவ்வியப் பிேபந்தம் 

 

3. பரிபொடல்  

– கீேந்னதயொர் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ெங்க இலக்கிேங்கேொை எட்டுத்மதொனக நூல்களுள் ஒன்யற ேரிேொடல் ஆகும்.  

 ேரிேொடலில் 8 ேொடல்கள் திரு ொலுக்கும் மெல்யவள் முருகனுக்கு 31 ேொடல்கள், கொடுகளுக்கு 1 ேொடலும், 

னவனகேொற்றிற்கு 26 ேொடல்கள், மேருநகரொகிே  துனரக்கு நொன்கு ேொடல் எை எழுபது பொடல்கள் 

இருந்தை. ஆைொல் இனவ இன்று முழுன ேொகக் கினடக்கவில்னல. இன்று 22 ேொடல்கயே 

கினடத்துள்ேை. 

 பொடநூலில் உள்ை பரிபொடல் ேொடனல எழுதிேவர் கீேந்னதயொர். இந்நூல் ‘ஓங்கு பரிபொடல்’ என்னும் 

புகனழயுனடேது. 

மதரிந்து மகொள்யவொம்: 

 அம ரிக்க வொனிேல் வல்லுநர் எட்வின் ைப்பிள் 1924இல் ேொல்வீதி யேொன்று ேல ேொல்வீதி யேொன்று 

ேொல்வீதிகள் உள்ேை என்று நிரூபித்தொர். 

 1300 ஆண்டுகளுக்குமுன்  ொணிக்கவொெகர் திருஅண்டப் ேகுதியில் இவ்வொறு எழுதுகிறொர். 

“அண்டப் ேகுதியின் உண்னடப் பிறக்கம் 

………………………………………………………………………………………. 
சிறிே ஆகப் மேரியேொன் மதரிேன்” (திருவொெகம் 3 – 1 – 6) 

 ந து ேொல்வீதியில் யகொடிக்கணக்கொை விண்மீன்கள் ஒளிர்கின்றை. அவற்றுள் நம் ஞொயிறும் ஒன்று. ஒரு 

விண்மீனின் ஆயுள் கொல முடிவில் உள்யநொக்கிே ஈர்ப்பு வினெ கூடுகிறது. அதைொல் விண்மீன் சுருங்கத் 

மதொடங்குகிறது. விண்மீன் சுருங்கத் மதொடங்கிறது. விண்மீன் சுருங்கச் சுருங்க அதன் ஈர்ப்ேொற்றல் 

உேர்ந்துமகொண்யட மென்று அேவற்றதொகிறது. 

 “சில யநரங்களில் உண்ன  புனைனவ விடவும் விேப்பூட்டுவதொக அன ந்துவிடுகிறது. அப்ேடி ஓர் 

உண்ன தொன் கருந்துனேகள் ேற்றிேதும். புனைவு இலக்கிேம் ேனடப்ேவர்கேது 

கற்ேனைகனேமேல்லொம் மிஞ்சுவதொகயவ கருந்துனேகள் ேற்றிே உண்ன கள் உள்ேை. அதனை 

அறிவிேல் உலகம் மிக ம துவொகயவ புரிந்துமகொள்ே முேல்கிறது” என்று கூறுகிறொர், ஸ்டிஃேன் 

ைொக்கிங் அம ரிக்க அறிவிேலொேர் ஜொன் வீலர் என்ேவர்தொம் கருந்துனே என்ற மெொல்னலயும் 

யகொட்ேொட்னடயும் முதலில் குறிப்பிட்டவர். சுருங்கிே விண்மீனின் ஈர்ப்மேல்னலக்குள் மெல்கிற எதுவும், 

ஏன் ஒளியும்கூடத் தப்ேமுடிேொது. உள்யே ஈர்க்கப்ேடும். இவ்வொறு உள்மென்ற ேொனவயும் 

மவளிவரமுடிேொததொல் இதனைக் கருந்துனே எைலொம் என்று ஜொன் வீலர் கருதிைொர். 

 ஸ்டீேன் ைொக்கிங் எழுதிே நூல்களுள் ‘கொலத்தின் சுருக்க ொை வேலொறு’ என்ற நூல் நொற்பது 

ம ொழிகளில் ம ொழிமேேர்க்கப்ேட்டது. 

 1988ஆம் ஆண்டு மவளிவந்த இந்நூல் மேருமவடிப்பு, கருந்துனே ஆகிேனவ ேற்றிே அரிே 

உண்ன கனேப் மேொது க்களினடயே ேரப்பி, ஒரு யகொடிப் ேடிகளுக்கு ய ல் விற்ேனைேொைது. 

1. மசொல்லும் மபொருளும் 
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விசும்பு  –  வொைம்    ஊழி   –  யுகம் 

ஊழ்   -  முனற    தன்மேேல்  -  குளிர்ந்த னழ 

ஆர்தருபு -  மவற்றத்தில் மூழ்கிக்கிடந்த பீடு   - சிறப்பு 

ஈண்டி  - மெறிந்து திரண்டு 

2. இலக்கணக்குறிப்பு 

ஊழ் ஊழ்  - அடுக்குத்மதொடர் 

வேர் வொைம் - வினைத்மதொனக 

மெந் தீ  -  ேண்புத்மதொனக 

வொரொ (ஒன்றன்) - ஈறுமகட்ட எதிர் னறப் மேேமரச்ெம் 

உரு அறிவொரொ - மேேமரச்ெம் 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

கிளிர்ந்த - கிளிர் + த்(ந்) த் + அ 

கிேர் – ேகுதி; த் – ெந்தி; த்(ந்) – (ந்) ஆைது விகொரம்; த் – இறந்தகொல இனடநினல; அ – மேேமரச்ெ விகுதி 

4. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. ேரிேொடல் அடியில் விசும்பும் இனெயும் என்னும் மதொடர் எதனைக் குறிக்கிறது? 

அ) வொைத்னதயும் ேொட்னடயும்  ஆ) வொைத்னதயும் புகனழயும் 

இ) வொைத்னதயும் பூமினேயும்  ஈ) வொைத்னதயும் யபமேொலினயயும் 

2. “ஊழ்ஊழ் மெல்லக்கருவேர்” என்ேதில் ஊழ்ஊழ் என்ேதன் இலக்கணக்குறிப்பு 

அ) அடுக்குத்மதொடர்   ஆ) வினைத்மதொடர் 

இ) இரட்னடக்கிேவி    ஈ) அன்ம ொழித்மதொனக 

3. ேரிேொடல் ெங்க நூல்கேொை ………………… நூல்களுள் ஒன்று. 

அ) ேதிமைண் கீழ்க்கணக்கு  ஆ) ேத்துப்ேொட்டு 

இ) எட்டுத்மதொனக    ஈ) ஐம்மேருங்கொப்பிேம் 

4. விண்னணத் தொண்டிய தன்ைம்பிக்னக 

முக்கியக் குறிப்புகள் 

 யகொட்டூர்புரம் யகொேரங்கத்தில் இந்திேொவியலயே முதன்முதலொக 360 ேொனக அனரவட்ட வொைத்தினர 

உள்ேது. 

 சுருங்கிே விண்மீனின் ஈர்ப்மேல்னலக்குள் மெல்லுகிற எதுவும், ஏன் ஒளியும் கூடத் தப்ே முடிேொது. 

உள்யே ஈர்க்கப்ேடும். இவ்வொறு உள்மென்ற ேொனவயும் மவளிவரமுடிேொததொல் இதனைக் கருந்துனே 

என்று ஜொன்வீலர் கூறியுள்ேொர். 

 ைொக்கிங் கலீலியேொவின் நினைவுநொளில் பிறந்தொர். ஐன்ஸ்னடயின் பிறந்த நொளில் இறந்தொர். இது 

அறிவிேனலப் மேொறுத்தவனர ஒரு தற்மெேல் நிகழ்வொக இருக்கலொம். ஆைொல் அதிலும் ஒர் ஒற்றுன  

இருக்கிறது. இம்மூவரும் அவரவர் கொலத்தில் இந்தப் யேரண்டம் ேற்றி இருந்தப் புரிதனலப் ேல டங்கு 

வேர்த்தவர்கள். யேரண்டம் ேற்றிே  னித நம்பிக்னககனேப் புரட்டிப் யேொட்டவர்கள். 

1. மென்னை யகொட்டூர்புரத்தில் மேரிேொர் அறிவிேல் மதொழில் நுட்ேக் கழகம் நிறுவப்ேட்ட ஆண்டு 

………………….. 
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அ) 1988   ஆ) 1999   இ) 1978   ஈ) 1989 

2. “ ொற்றத்திற்கு ஏற்ேத் தகவன த்துக் மகொள்ளும் திறயை புத்தி கூர்ன ” 
“அறிேொன  அறிவொற்றலின் மிகப்மேரிே எதிரிேல்ல. அது அறிவின்  ொனேயே” என்று கூறிேவர் 

அ) ஐன்ஸ்னடன்     ஆ) கலீலியேொ 

இ) ஸ்டீபன் ஹொக்கிங்    ஈ) எடிென் 

3. “கொலத்தின் சுருக்க ொை வரலொறு” என்னும் நூனல எழுதிேவர் ………….. 
அ) ஐன்ஸ்னடன்     ஆ) நியூட்டன் 

இ) எடிென்      ஈ) ஸ்டீபன் ஹொக்கிங் 

4. கருந்துனே என்ற மெொல்னலயும் யகொட்ேொட்னடயும் முதலில் கூறிேவர் …………………… 

அ) ஸ்டீேன் ைொக்கிங்    ஆ) ஜொன்வீலர் 

இ) ஐன்ஸ்னடன்     ஈ) நியூட்டன் 

5. இலக்கணம் – மபொது 

1. தினண என்றொல் என்ை? அஃது எத்தனக வனகப்படும் 

தினண என்ற மெொல்லுக்கு ஒழுக்கம் என்ேது மேொருள். தினண இரண்டு வனகப்ேடும். அனவேொவை: 

உேர்தினண, அஃறினண என்ேைவொகும். 

2. உயர்தினண, அஃறினண எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

உயர்தினண: உேர்ந்த ஒழுக்கமுனடே, ஆறறிவுனடே  க்கனேக் குறிப்ேது உேர்தினண எைப்ேடும். 

யதவர், நரகர்,  க்கள் உேர்தினணயில் அடங்குவர். இவர்கள்  ற்ற உயிர்களின்  ற்ற உயிர்கனேவிட 

நன்ன , தீன கனேப் பிரித்து அறிவர். 

எ.கொ: அறிஞர், சிவன், திரு ொல்,  க்கள் 

அஃறினண: அல் + தினண = அஃறினண. உேர்வு அல்லொத ஒழுக்கம் உனடேனவ எைப் மேொருள். ய யல 

உேர்தினணயில் கூறப்ேட்ட யதவர், நரகர்,  க்கள் அல்லொத  ற்னறே உயிருள்ேனவ, உயிரில்லொத 

மேொருள்கள் அனைத்தும் அஃறினண எைப்ேடும். 

எ.கொ: கொகம், ஆடு, ேொனை, எறும்பு, நொற்கொலி, ய னஜ, நிலம், நீர், வொைம் 

3. பொல் என்றொல் என்ை? எத்தனக வனகப்படும்? விவரி 

ேொல் என்ேது தினணயின் உட்பிரிவு அல்லது ேகுப்பு, பிரிவு எைப்ேடும். இஃது ஐந்து வனகப்ேடும். 

உயர்தினண: ஆண்ேொல், மேண்ேொல், ேலர்ேொல் எை மூன்றொகவும் 

அஃறினண: ஒன்றன்ேொல், ேலவின்ேொல் எை இரண்டொகவும் எை ஐந்து வனகப்ேடும் 

உயர்தினணக்குரியப்பொல் பகுப்புகள்: 

ஆண்பொல் – வீரன், அண்ணன்,  ருதன் 

மபண்பொல் –  கள், தனலவி, அரசி 

பலர்பொல் –  க்கள், மேண்கள், ஆடவர் 

அஃறினணப் பொலுக்குரியப் பொல் பகுப்புகள்: 

ஒன்றன்பொல் – ஒன்றினைக் குறிப்ேது ஒன்றன்ேொலொகும். 

   ேொனை, புறொ, குரங்கு,  னல 

பலவின்பொல் – ேலவற்னற – ஒன்றினுக்கு ய ற்ேட்டப் மேொருள்கனேக் குறிப்ேதொகும்.  
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  ேொனணகள், புறொக்கள், குரங்குகள்,  னலகள் 

4. இடம் என்றொல் என்ை? அஃது எத்தனை வனகப்படும்? 

யேசும்யேொது ஒருவன் தன்னையேொ, தன்முன் நின்று யகட்ேவனையேொ, அவ்விடத்தில் இல்லொத 

 ற்றவனையேொ குறித்துக் கூறுவது இடம் எைப்ேடும். மெொற்கள் வழங்குவதற்கு உரிேயத இட ொகும். 

இடம் மூன்று வனகப்ேடும். அனவ. தன்ன , முன்னினல, ேடர்க்னக என்ேதொகும். 

5. தன்ன  இடம் என்றொல் என்ை? அஃது எத்தனை வனகப்படும்? 

யேசுகின்றவன் தன்னையும், தன்னைச் ெொர்ந்தவனரயும் குறிப்ேது தன்ன  இடம் எைப்ேடும் இது தன்ன  

ஒருன , தன்ன ப் ேன்ன  எை இருவனகப்ேடும். 

தன்னை ட்டும் குறிப்ேது – தன்ன  ஒருன  – நொன் 

தன்னையும் தன்னைச் ெொர்ந்தவனரயும் குறிப்ேது – தன்ன ப்ேண்ன  

6. முன்னினல இடம் என்றொல் என்ை? எத்தனை வனகப்படும்? 

யேசுவொன் தன் முன்யை நின்று யகட்ேவர்கனேத் குறிப்ேது முன்னினல இடம் எைப்ேடும். 

முன்னினல இடம்: முன்னினல ஒருன , முன்னினலப்ேன்ன  எை இருவனகப்ேடும் 

முன்னினல ஒருன :  முன்நின்று யகட்ேவன் 

ஒருவனை  ட்டுய  குறிப்ேது – நீ 

முன்னினலப்பன்ன :  முன் நின்று யகட்யேொர் 

ேலனரயும் குறிப்ேது – நீங்கள் 

7. படர்னகயிடம் என்றொல் என்ை? எத்தனை வனகப்படும்? 

யேசுேவன் தன்ன யும் குறிக்கொ ல், முன்நின்று யகட்ேவனரயும் குறிக்கொ ல் அேலொனரக் குறிக்கும் 

மெொல் ேடர்க்னக எைப்ேடும். இது தன்ன , முன்னினல இல்லொத எல்லொவற்னறயும் குறிக்கும். 

அஃது ஆண்ேொல், மேண்ேொல் ேலர்ேொல், ஒன்றன்ேொல், ேலவின்ேொல் எை ஐந்து வனகப்ேடும். 

8. தன்ன , முன்னினல, படர்க்னக வினைகனைப் பட்டியலிடுக 

இடம் மபயர்/வினை எடுத்துக்கொட்டு 

தன்ன  தன்ன ப் மேேர்கள் நொன், ேொன், நொம், ேொம் 

தன்ன  வினைகள் வந்யதன், வந்யதொம் 

முன்னினல முன்னினலப் மேேர்கள் நீ, நீவீர், நீர, நீங்கள் 

முன்னினல வினைகள் நடந்தொய், வந்தீர், மென்றீர்கள் 

ேடர்க்னக ேடர்க்னகப் மேேர்கள் அவன், அவள், அவர், அது, அனவ 

ேடர்க்னக வினைகள் வந்தொன், வந்தொள், வந்தொர், ேறந்தது, 

ேறந்தை 

9. வழு என்றொல் என்ை? எத்தனை வனகப்படும் 

இலக்கண முனறயின்றிப் யேசுவதும், எழுதுவதும் வழு எைப்ேடும். வழு ஏழுவனகப்ேடும். அனவ 

தினணவழு, ேொல்வழு, இடவழு, கொலவழு, விைொவழு, வினடவழு,  ரபுவழு என்ேைவொகும். 

10. வழுவின் வனககனை எடுத்துக்கொட்டுடன் எழுதுக 
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தினணவழு: மெழிேன் வந்தது. இதில் மெழிேன் என்ேது உேர்தினணேொகும். மெழிேன் வந்தொன் எை 

வரயவண்டும். வந்தது அஃறினணக்குறிேது. அஃறினண மகொண்டு வினை முடிந்தொல் 

தினணவழுவொயிற்று. 

பொல்வழு: கண்ணகி வந்தொன். இதில் கண்ணகி என்ேது மேண்ேொல் மேேர். வந்தொன் என்ேது ஆண்ேொல் 

வினை மகொண்டு முடிந்து, ேொல் வழுவொய் நின்றது. 

இடவழு: நீ வந்யதன். நீ என்னும் முன்னினல இடப்மேேர் வந்து வந்தொய் எை முடிவொக வினை 

இருப்ேதற்கு வந்யதன் என்று வினை மகொண்டு முடிந்து இடவழுவொய் நின்றது. 

கொலவழு: யநற்று வருவொன் யநற்று என்னும் இறந்தகொல மேேருடன் வருவொன் என்னும் எதிர்கொல 

வினை வந்து கொலவழுவொய் நின்றது. 

விைொவழு: ஒரு விரனலக்கொட்டி சிறிேயதொ? மேரிேயதொ எைக் யகட்டல். இரண்டு விரனலக் 

கொட்டிைொல்தொன் அதனை விட இவ்விரல் மேரிேதொ, சிறிேதொ எைக் கூறமுடியும். ஆைொல் ஒரு விரனலக் 

கொட்டி யகட்ேது விை வழுவொகும். 

வினடவழு: கண்ணன் எங்யக இருக்கிறொர்? என்ற விைொவிற்கு கண்ணொடி னேக்குள் இருக்கிறது என்று 

வினடேளிப்ேது. கண்ணனண யகட்டொல் அவன் ேற்றி வினட கூட யவண்டுய  தவிர அதனுடன் 

மதொடர்பில்லொத வினடனேக் கூறுவயத வினடவழுவொகும். 

 ேபுவழு: மதன்னை  ரங்கள் உள்ே ேகுதினேத் மதன்ைந்யதொட்டம் எைக் கூறுதல், மதன்னை  ரங்கள் 

உள்ே ேகுதிக்குத் யதொப்பு எைக் கூறுதயல  ரபு ஆகும். அவ்வொறு (மதன்ைந்யதொப்பு) கூறொ ல் 

மதன்ைந்யதொட்டம் எைக் கூறுதல்  ரபுவழு ஆகும். 

11. வழுவன தி என்றொல் என்ை? 

இலக்கணமுனறப்ேடி பினழயுனடேது எனினும், இலக்கண ஆசிரிேர்கேொல் ஏயதனும் ஒரு கொரணம் 

கருதி பினழேன்று எை ஏற்றுக் மகொள்ேப்ேடுவயத வழுவன தி எைப்ேடும். 

எ.கொ: ‘என் அம்ன  வந்தொள்’ – இத்மதொடரில் வந்தொள் என்ேது உேர்தினணப் மேண்ேொலுக்குரிேது. 

இத்மதொடர் ேசுயவொ அஃறினணப் மேொருளுக்கு உேர்தினண வினைகுறித்து இருப்ேது வழுவொகும். 

எனினும் உவப்பின் கொரண ொக தினண வழுவன திேொயிற்று. 

12. யநற்றிேவு மபய்த  னழ எல்லொம் மதொட்டினய நினறத்திருந்தது. வொனழத்யதொப்பில் குட்டியுடன் 

நின்றிருந்த  ொடு கத்தியது. தந்னத என்னிடம், “இலட்சுமி கூட்பிடுகிறொள். யபொய்ப்பொர்” என்றொர். 

“இயதொ மசன்றுவிட்யடன் என்றவொயற அங்குச் மசன்யறன். துள்ளிய குட்டினயத் தடவிக்மகொடுத்து 

என்ைடொ வினையொடயவண்டு ொ? என்று யகட்டு அவனை அவிழ்த்து விட்யடன். என் தங்னக அங்யக 

வந்தொள். அவளிடம் நீயும் இவனும் வினையொடுங்கள் என்று கூறியைன். அவிழ்த்துவிடப்பட்ட 

இலட்சுமி மதொட்டியிலிருந்த நீனேக் குடித்தொள். – இப்பத்தியிலுள்ை வழுவன திகனைப் பட்டியலிட்டு 

எழுதுக 

 குட்டியுடன் நின்றிந்த  ொடு   -   ரபு வழுவன தி 

கன்றுடன் நின்றிருந்த  ொடு - வழொ நினல 

 இலட்சுமி கூப்பிடுகிறொள்  - தினண வழுவன தி 

 ொடு கத்துகிறது  - வழொ நினல 

 இயதொ மென்றுவிட்யடன்  - கொல வழுவன தி 
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இயதொ மெல்கியறன்  - வழொ நினல 

 துள்ளிே குட்டினேத் தடவி  -  ரபு வழுவன தி 

துள்ளிே கன்னறத் தடவி - வழொ நினல 

 என்ைடொ வினேேொடயவண்டு ொ - தினண வழுவன தி 

என்ை வினேேொடயவண்டு ொ - வழொ நினல 

 நீயும் இவனும் வினேேொடுங்கள்  - தினண வழுவன தி 

நீயும் கன்றும் வினேேொடுங்கள் - வழொ நினல 

 நீனரக் குடித்தொள்   - தினண வழுவன தி 

நீனரக் குடித்தது  - வழொ நினல 

13. தினண, பொல், இட, கொல,  ேபு வழுவன தினய எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

தினண வழுவன தி:  

நம்  கிழ்ச்சி, உேர்வு, யகொேம், சிறப்பு முதலிே கொரணங்கேொல் உேர்தினணனே அஃறினணேொகவும், 

அஃறினணனே உேர்தினணேொகவும் கூறுயவொம். ‘தினண வழுஅன தி’க்கொக ஏற்றுக்மகொள்ேலொம். 

“அம்ன  வந்தொள்” என்று  ொட்டினைப் ேொர்த்துக் கூறுவது தினணவழுவன திேொகும். இத்மதொடரில் 

வந்தொள் என்ற உேர்தினணக்குரிே வினைேொைது ேசு என்ற அஃறினணயுடன் ந க்கு ஏற்ேட்ட  கிழ்வு 

கொரண ொக கூறப்ேட்டது இது தினணவழுவன திேொகும். 

பொல் வழுவன தி:  

உவப்பு, உேர்வு, சிறப்பு, யகொேம் என்ற கொரத்திைொல் ஒரு ேொனல (ஆனண – மேண்ணொய்)  ற்மறொரு 

ேொலுக்கொகக் கூறுவது ேொல்வழுவொகும். 

வொடொ ரொஜொ, வொடொ கண்ணொ! என்று தன்  கனேப் ேொர்த்து தொய் அனழப்ேது ேொல்வழுவன திேொகும். தன் 

 கள் என்ற  கிழ்வின் கொரண ொக மேண்ேொனல ஆண்ேொலொக  ொற்றி அனழப்ேது. ேொல்வழுவன தி 

எைப்ேடுகிறது. 

இட வழுவன தி:  

 ொறன் என்ேதன் தன்னைப் ேற்றிப் பிறரிடம் கூறும்யேொது “இந்த  ொறன் ஒரு நொளும் மேொய் கூற 

 ொட்டொன்” எை தன்ன  இடத்னத ேடர்க்னகயில் கூறுவது இடவழுவன திேொகும். 

கொல வழுவன தி:  

குடிேரசுத் தனலவர் நொனே தமிழகம் வருகிறொர். இத்மதொடர் குடிேரசுத் தனலவர் நொனே வருவொர் எை 

எதிர்கொலத்தில் அன ே யவண்டும். அவ்வொறு அன ேொ ல் இருப்பினும் நொம் பினழேொகக் 

கருதவில்னல. ஏமைனில் அவரது வருனகயின் உறுதித்தன்ன  யநொக்கி கொல வழுவன திேொக ஏற்றுக் 

மகொள்கியறொம். 

 ேபு வழுவன தி:  

 ரபில் வழுவொயினும் மெொன்ைவர் தன்ன  மகொண்டு (உேர்வு, சிறப்பு) ஏற்றுக் மகொள்வது. 

“கத்துங்குயியலொனெ – ெற்யறவந்து 

கொதிற் ேடயவணும்”  – பொேதியொர் 

குயில் கூவும் என்ேயத  ரபு. குயில் கத்தும் என்ேது  ரபு வழு. இங்கு ேொரதி கவினதயில் கூறிேதொல் அது 

 ரபு வழுவொக ஏற்றுக் மகொள்ேப்ேட்டது. 
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1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. குலயெகர ஆழ்வொர் ‘வித்துவக்யகொட்டம் ொ’ என்று ஆண் மதய்வத்னத அனழத்துப் ேொடுகிறொர். பூனைேொர் 

ேொல்யெொற்னறக் கண்டதும் வருகிறொர் ஆகிே மதொடர்களில் இடம் மேற்றுள்ே வழுவன தி முனறயே 

……………….. 
அ)  ரவு வழுவன தி, தினண வழுவன தி ஆ) இடவழுவன தி,  ரபு வழுவன தி 

இ) பொல் வழுவன தி, தினண வழுவன தி ஈ) கொல வழுவன தி, இடவழுவன தி 

2. தினண என்னும் மெொல்லின் மேொருள் ………………… 

அ) ஒழுக்கம்    ஆ) ஒழுக்கமின்ன  

இ) நிலம்     ஈ) அ ருமிடம் 

3. உேர்தினண என்ேது …………………. 
அ)  க்கள், யதவர், நேகர்   ஆ)  க்கள், யதவர்,  ரங்கள் 

இ) யதவர், நொகம், ேொனை   ஈ) இனவ மூன்றுமில்னல 

4. இலக்கண முனறப்ேடி யேசுவரும் எழுதுவதும் 

அ) வழுவன தி    ஆ) வழொநினல 

இ) வழுநினல    ஈ) மேேர்ச்மெொல் 

5. குயில் கூவும், குயில் கத்தும் என்ேது ……………… 

அ) தினணவழு,  ரபுவழு   ஆ)  ரபுவழு, ேொல்வழு 

இ) வலொநினல,  ேபுவழு   ஈ) வழுவன தி, தினணவழு 

6. ஒரு ேசுனவ ‘எம் அம்ன  வந்தொள்’ எைக் கூறுவது ……………….. 
அ) ேொல்வழுவன தி   ஆ) தினணவழுவன தி 

இ) இடவழுவன தி    ஈ)  ரபுவழுவன தி 

7. மெல்வன் வந்தொள் என்ேது …………………….. 
அ) தினணவழு    ஆ) இடவழு 

இ) பொல்வழு     ஈ) கொலவழு 

8. கத்தும் குயியலொனெ ெற்யற வந்து கொதில் விழுயவண்டும் என்ேதில் உள்ேது. 

அ) ேொல்வழுவன தி   ஆ)  ேபுவழுவன தி 

இ) இடவழுவன தி    ஈ) கொலவழுவன தி 

9. ஒரு விரனலக்கொட்டி இது சிறியதொ மேரியதொ எை விைவுவது ………………… 

அ) வினடவழு    ஆ) விைொவழு 

இ) கொலவழு     ஈ)  ரபுவழு 

10. கண்ணன் எங்யக இருக்கிறொர்? என்ற விைொவிற்கு கண்ணொடி னேக்குள் இருக்கிறது என்று 

வினடேளித்தல்  

அ) தினணவழு    ஆ) கொலவழு 

இ) விைொவழு    ஈ) வினடவழு 

2. கீழ்க்கொணும் மதொடரிலுள்ை ஆண்பொல், மபண்பொல், பலர்பொனல எடுத்து எழுதுக 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 47 of 98 

இரொ ன் தஞ்னெ மென்றொன். அவனுடன் அவனுனடே  னைவி யரவதியும், தொய் யரொகினியும் 

மென்றொர்கள். அவர்கள் அனைவரும்  ொ ன் ெந்திரம ௌலி வீட்டிற்கு  ொனல மென்றைர். 

வினட: ஆண்ேொல் – இரொ ன், அவன், ெந்திரம ௌலி 

மேண்ேொல் – யரவதி, யரொகினி 

ேலர்ேொல் – அவர்கள் 

3. பின்வரும் உனேப்பகுதினயத் திருத்தி எழுதுக 

யதொட்டத்தில் பூக்கள் பூத்து இருந்தது. ேறிப்ேதற்குத் திரு கள் வந்தொன். உடன் இரொ னும், சீனதயும் 

வந்தொள். அப்யேொது யதொட்டத்தில் ேொம்பு ஓடிை. திரு கள் கத்திைொள். 

பினழ  :  யதொட்டத்தில் பூக்கள் பூத்து இருந்தது. 

திருத்தம்  :  யதொட்டத்தில் பூக்கள் பூத்து இருந்தை. 

பினழ  :  திரு கள் வந்தொன் 

திருத்தம்  :  திரு கள் வந்தொள் 

பினழ  :  இரொ னும் சீனதயும் உடன் வந்தொள் 

திருத்தம்  :  இரொ னும் சீனதயும் உடன் வந்தொர்கள் 

பினழ  :  யதொட்டத்தில் ேொம்பு ஓடிை 

திருத்தம்  : யதொட்டத்தில் ேொம்பு ஓடிேது 

4. கீழ்க்கொணும் மதொடர்களில் வழுவன தி வனககனை இைம் கண்டு எழுதுக 

அ) அன ச்ெர் நொனே விழொவுக்கு வருகிறொர். - கொலவழுவன தி 

ஆ) அவனும் நீயும் அலுவலனரப் ேொர்க்க ஆேத்த ொகுங்கள் - இடவழுவன தி 

இ) ‘இந்தக் கண்ணன் ஒன்னறச் மெய்தொன் என்றொல் அனத  அனைவரும் ஏற்ேர்’ என்று கூறிைொன். - 

இடவழுவன தி 

ஈ) சிறிே வேதில் இந்த  ரத்தில்தொன் ஊஞ்ெல்கட்டி வினேேொடுயவொம் -  ேபுவழுவன தி 

உ) மெல்வன் இேயவலன் இந்தச் சிறுவேதியலயே வினேேொட்டுத் துனறயில் ெொதனை புரிந்திருக்கிறொர். 

- தினணவழுவன தி   

5. அனடப்புக் குறிக்குள் உள்ைவொறு  ொற்றுக 

அ) தந்னத “ கயை நொனை உன்னுனடய யதொழன் 

அழகனை அனழத்துவ  என்று மசொன்ைொர்” – ஆண்பொற் மபயர்கனை மபண்பொலொக  ொற்றித் மதொடனே 

எழுதுக 

வினட: தந்னத  கயே உன்னுனடே யதொழி 

அழகினே அனழத்து வொ என்று மெொன்ைொர். 

ஆ) அக்கொ யநற்று வீட்டுக்கு வந்தது. அக்கொ புறப்படும்யபொது 

அம் ொ வழியனுப்பியது (வழுவனவ வழொநினலயொக  ொற்றுக) 

வினட: அக்கொ யநற்று வீட்டுக்கு வந்தொள். அக்கொ  

புறப்ேடும் யேொது அம் ொ வழிேனுப்பிைொள். 

இ) “இயதொ முடித்து விடுயவன்” என்று மசயனல முடிக்கும் 

முன்யப கூறிைொர் (வழொநினலனய வழுவன தியொக  ொற்றுக) 
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வினட: இயதொ முடித்யதன் என்று மெேனல 

முடிக்கும் முன்யே கூறிைொர் 

ஈ) அவன் உன்னிடமும் என்னிடமும் மசய்தினய இன்னும்  

கூறவில்னல (படர்க்னகனய முன்னினலயொக, முன்னினலனயத் தன்ன யொக, தன்ன னயப் 

படர்க்னகயொக  ொற்றுக) 

வினட: என்னிடய ொ உன்னிடய ொ அவன் மெய்தினே இன்னும் கூறவில்னல 

உன்னிடய ொ என்னிடய ொ அவன் மெய்தினே இன்னும் கூறவில்னல. 

அவன் என்னிடய ொ உன்னிடய ொ மெய்தினே இன்னும் கூறவில்னல. 

6. ம ொழி மபயர்க்க 

Malar: Devi. Switch off the lights when you leave the room. 

Devi: Yeah, we have save electricity 

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

Devi: Who knows? In future our country may launch artificial moons to light our night time sky. 

Malar: I have read some other countries are going to lanch these types of illumination satellites 

near future. 

Devi: Superb news! If we lanch artificial moon they can assist in disaster relief by beaming light 

on areas that lost power. 

 லர்: யதவி அனறனே விட்டு யேொகும்யேொது விேக்னக அனணத்துவிட்டுத் மெல். 

யதவி: ஆ ொம். நொமும் மின்ெொரத்னத யெமிப்யேொம். 

 லர்: நம்நொடு மெரு விேக்குகள் எரிேவிட்டு நினறே மின்ெொரத்னத மெலவு மெய்கின்றது. 

யதவி: இதனை ேொர் மதரிந்து மகொள்கின்றைர். நம் நொட்டில் எதிர்கொலத்தில் மெேற்னகேொக இரவு 

யநரத்தில் நிலனவ ேனடக்க யவண்டும் ஒலி வீெ. 

 லர்: நொன் கூட ேடித்திருக்கியறன் சில நொடுகள் அதற்கொகக் கூட புதிே விண்கலங்கனே எதிர்கொலத்தில் 

உருவொக்குகின்றைவொம். 

யதவி: ஆச்ெரிேமூட்டும் மெய்தி இது. நொமும் மெேற்னக நிலனவ தேொரித்தொல் அதன் மவளிச்ெம் மின்ெொரம் 

நின்றயேொது உதவும். 

7. வல்லிை ஒற்னற இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக 

கொகத்திற்கு கொது உண்டொ? அதற்கு கொது யகட்கு ொ? எல்லொ ேறனவகளுக்கும் கொது உண்டு. மெவி 

துனேகள் இறகுகேொல் மூடி இருக்கும்.  ற்றேடி ேொலூட்டிகளில் உள்ேது யேொல் புறமெவி டல் இருக்கொது. 

கொகத்திற்கு கொது உண்டு. கொதுக்யகட்கும். ேறனவகளுக்கு ேொர்த்தல் யகட்டல் உணர்வு நன்றொக வேர்ச்சிப் 

மேற்று இருக்கும். சுனவத்தல் உணர்வுக் குனறவொகவும், நுகர்தல் உணர்வு இல்னலமேன்யறக் கூறலொம். 

யுயரகொ! யுயரகொ – அறிவிேல் மவளியீடு 

எல்லொப் ேறனவகளுக்கும் கொது உண்டு. மெவித் துனேகள் இறகுகேொல் மூடி இருக்கும்  ற்றேடி 

ேொலூட்டிகளில் உள்ேது யேொல் புறச்மெவி டல் இருக்கொது. கொகத்திற்கு கொது உண்டு. கொதுயகட்கும். 

ேறனவகளுக்குப் ேொர்த்தல் யகட்டல் உணர்வு நன்றொக வேர்ச்சிப் மேற்று இருக்கும் சுனவத்தல் உணர்வு 

குனறவொகவும், நுகர்தல் உணர்வு இல்னலமேன்யற கூறலொம். 

8. மகொடுக்கப்பட்டுள்ை இரு மசொற்கனைப் பயன்படுத்தி ஒரு மதொடர் அன க்க 
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அ) இேற்னக – மெேற்னக – ேொனத மதரிேொத இேற்னகக் கொடுகளில் ேேனிக்க மெேற்னகக் கருவிகள் 

ேேன்ேடுகின்றை. 

ஆ) மகொடு – யகொடு: மகொடுப்ேதும் மகொள்வதும் ஓர் எல்னலக் யகொடு யேொன்றயத. 

இ) மகொள் – யகொள்: உறவிைர்கள் அனுெரித்துக் மகொள்; யகொள் மெொல்வனத தவிர்க்க.  

ஈ) சிறு – சீறு: சிறுேொம்ேொைொலும் சீறும் தன்ன யுனடேயத  

உ) தொன் – தொம்: தொன் எை எண்ணுவனத விட்டு தொம் எை நினைப்யேொம் 

ஊ) விதி – வீதி: என் தனலவிதியேொ வீதிகளில் கூவி விற்ேது எை விேொேொரி ெலித்தொர். 

9. மதொடனேப் படித்து வினடனயக் கண்டறிக 

(யெொறு, கற்றல், கரு, பூவில், எழுத்து) 

1. நூலின் ேேன் ேடித்தல் எனில் கல்வியின் ேேன் கற்றல் 

2. வினதக்குத் யதனவ எரு எனில் கனதக்குத் யதனவ கறு 

3. கல் சினல ஆகும னில் மநல் யசொறு ஆகும் 

4. குரலில் இருந்து யேச்சு எனில் விரலில் இருந்து எழுத்து 

5. மீன் இருப்ேது நீரில்; யதன் இருப்ேது பூவில் 

10. எதிர் னறயொை மசொற்கனை எழுதுக 

மீேொத் துேர் மீண்ட இன்ேம் 

மகொடுத்துச் சிவந்த மகொடொ ல் கருத்த 

 னறத்துக் கொட்டு திறந்து மூடு 

அருகில் அ ர்க தூரத்தில் நிற்க 

மேரிேவரின் அன தி சிறிேவரின் ஆர்ப்ேொட்டம் 

புேலுக்குப் பின்  மதன்றலுக்கு முன் 

11. மபொருள் கூறுக 

அவிர்தல் – பிரகொசித்தல்;  அழல் – தீ, மநருப்பு 

உவொ – முழு நிலவு   கங்குல் – இரவு 

கைலி – சூரிேன், மவல்யலொன் 

இயல் – 5 : கல்வி 

1. ம ொழிமயர்ப்புக் கல்வி 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ம ொழி மேேர்ப்பு (Translation) என்ேது எழுதப்ேட்டனத ம ொழி மேேர்ப்ேது. 

 ஒருவர் யேசும்யேொயத ம ொழி மேேர்ப்ேது விேக்குவது (Interpreting) என்யற மெொல்லப்ேடுகிறது. 

 ஐ.நொ அனவயில் ஒருவர் யேசிைொல் அவரவர் ம ொழிகளில் புரிந்து மகொள்வதற்கு வெதி 

மெய்ேப்ேட்டிருக்கிறது. ஐ.நொ அனவயில் ஒருவர் யேசுவனத ம ொழி மேேர்க்கும் ம ொழி மேேர்ப்ேொேர் 

ேொர்னவேொேர்களுக்கு மதரிேொதேடி யவறு இடத்தில் இருப்ேொர். அனவயில் உள்ே ேொர்னவேொேர் தம்முன் 

உள்ே கொதணிக்யகட்பினே எடுத்துப் மேொருத்திக் மகொண்டு அவரது ம ொழியில் புரிந்து மகொள்வொர். 

 பிரொன்சு யதசிய நூற்கூடத்தில் (Biblothque Nationale) ஏறக்குனறே ஆயிரம் ேனழே தமிழ் ஏடுகளும், 

னகமேழுத்துப் பிரதிகளும் உள்ேை.” இவற்றுள் சில இந்திேொவியலயே கினடக்கொத ேடிகளும் 
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ஏடுகளு ொம். ேண்னடக் கொலத்தில்  முதன்முதலொக ஐயரொப்பிேர் ேொத்த இலக்கணங்களும், 

னகமேழுத்துப் பிரதிகளும் இந்நூற்கூடத்தில் இருக்கின்றை. அங்கிருக்கும் தமிழ் நூல்களின் 

ேட்டிேனலப் ேடித்த யேொது இன்னும் அச்சுப் மேறொத நூல்கள் சிலவற்றின் தனலப்னேக் கண்யடன். 

 ொணிக்கவொெகர் பிள்னேத்தமிழ், ெரளிப்புத்தகம், புதுச்யெரி அம் ன் பிள்னேத் தமிழ் முதலிே நூல்களும் 

அங்கு உள்ேை எை தனிநொயகம் அடிகள் கூறியுள்ேொர். 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. “ ேொரதம் தமிழ்ப்ேடுத்தும்  துரொபுரிச் ெங்கம்” என்னும் சின்ை னூர்ச் மெப்யேட்டுக் குறிப்பு உணர்த்தும் 

மெய்தி ……………. 
அ) சங்ககொலத்தில் ம ொழி மபயர்ப்பு இருந்தது 

ஆ) கொப்பிே கொலத்தில் ம ொழி மேேர்ப்பு இருந்தது 

இ) ேக்தி இலக்கிே கொலத்தில் ம ொழி மேேர்ப்பு இருந்தது 

ஈ) ெங்கம்  ருவிே கொலத்தில் ம ொழி மேேர்ப்பு இருந்தது. 

2. மெய்தி 1: ம ொழி மேேர்ப்பு இல்லொவிடில் ேனடப்ேொளிகள் கூட உருவொகியிருக்க முடிேொது. 

மெய்தி 2: ம ொழி மேேர்னேக் கல்விேொக்குவதன் மூலம் அனைத்துலக அறினவயும் எளிதொகப் 

மேறமுடியும். 

அ) மெய்தி 1,2 இரண்டும் தவறொைனவ  ஆ) மெய்தி 1  ட்டும் ெரி 

இ) மசய்தி 1, 2 இேண்டும் உண்ன யய  ஈ) மெய்தி 2  ட்டும் ெரி 

3. வொல்கொவிலிருந்து கங்னக வனர என்னும் நூனல இந்தியில் எழுதிேவர் ………………. 
அ) கணமுத்னதப்ேொ     ஆ) ரொயஜந்திரேொதவ் 

இ) ேொகுல் சொங்கிருத்தியன்   ஈ) Dr.N. ஸ்ரீதர் 

4. Hundred railsleepers were washed away என்ேதன் ெரிேொை ம ொழி மேேர்ப்பு ………………… 

அ) நூறுயேர் மவள்ேத்தில் அடித்துச் மெொல்லப்ேட்டைர் 

ஆ) (மதொடர்வண்டி பயணிக்கும்) தண்டவொைத்தின் இனடயய உள்ை கட்னடகள் 100 அடித்துச் 

மசல்லப்பட்டது) 

இ) உறங்கிக் மகொண்டிருந்த 100யேர் அடித்துச் மெல்லப்ேட்டைர் 

ஈ) இனவ எனவயுமில்னல 

5. “மென்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும் – கனலச் 

மெல்வங்கள் ேொவும் மகொணர்ந்திங்கு யெர்ப்பீர்” எை முழுங்கிேவர் ………………………. 
அ) பொேதியொர்     ஆ) ேொரதிதொென் 

இ) ேொவொணர்     ஈ) யெொ சுந்தரேொரதிேொர் 

2. நீதி மவண்பொ 

- கொ.ப.மசய்குதம்பிப் பொவலர் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

அருனேப் மேருக்கி அறினவத் திருத்தி 

 ருனே அகற்றி  திக்கும் மதருனே 

அருத்துவதும் ஆவிக்கு அருந்துனணேொய் இன்ேம்  

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 51 of 98 

மேொருத்துவதும் கல்விமேன்யற யேொற்று 

 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ெதம் என்றொல் நூறு என்ேது மேொருேொகும். ஒருவரது புலன னேயும், நினைவொற்றனலயும் 

நுண்ணறிவினையும் யெொதிப்ேதற்கொக ஒயர யநரத்தில் நிகழ்த்தப்ேடும் நூறு மெேல்கனேயும் நினைவில் 

மகொண்டு யெொதிக்கும்யேொது வினடேளித்தயல சதொவதொைம் எைப்ேடும் 

 மெய்குதம்பி ேொவலர்: கன்னிேொகு ரி  ொவட்டம் இடலொக்குடி என்னும் ஊனரச் யெர்ந்தவர் ேதினைந்து 

வேதியலயே மெய்யும் இேற்றும் திறன் மேற்றவர். உ றுப்புலவர் இேற்றிே சீறொப்புரொணத்திற்கு உனர 

எழுதிேவர். 

 1907ஆம் ஆண்டு  ொர்ச் 10ஆம் நொளில் மென்னை, விக்யடொரிேொ அரங்கத்தில் அறிஞர் ேலர் 

முன்னினலயில் நூறு மெேல்கனே ஒயர யநரத்தில் மெய்து கொட்டி ெதொவதொனி எைப்ேொரொட்டப் மேற்றொர். 

 இவர் நினைனவப் யேொற்றும் வனகயில் இடலொக்குடியில்  ணி ண்டேமும், ேள்ளியும் உள்ேை. 

இவரிேற்றிே நூல்கள் நொட்டுடன  ஆக்கப் மேற்றுள்ேை. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. “அருனேப் மேருக்கி அறினவத் திருத்தி 

 ருனே அகற்றி  திக்கும் மதருனே” – என்று இவ்வடிகளில் குறிப்பிடப்ேடுவது எது? 

அ) தமிழ்      ஆ) அறிவிேல் 

இ) கல்வி      ஈ) இலக்கிேம் 

2. ‘ெதொவதொைம்’ என்ேது ஒருவரது புலன னே, நினைவொற்றனல, நுண் அறினவச் யெொதிப்ேதற்கொக ஒயர 

யநரத்தில் நிகழ்த்தப்ேடும் ………………… மெேல்கனே நினைவில் மகொண்டு வினடேளித்தல். 

அ) நூற்மறட்டு     ஆ) நூற்மறொன்று 

இ) மதொன்னூறு     ஈ) நூறு 

3. மேொருத்துக 

அ) அருனேப்  - 1. அருந்துனணேொய் 

ஆ)  ருனை  - 2. அருத்துவதும் 

இ) அறினவத் - 3. மேருக்கி 

ஈ) ஆவிக்கு  - 4. அகற்றி 

உ) மதருனே - 5. திருத்தி 

அ) 3, 4, 5, 1, 2   ஆ) 5, 4, 3, 2, 1   இ) 1, 2, 3, 4, 5   ஈ) 1, 2, 5, 

4, 3 

3. திருவினையொடற் புேொணம் 

- பேஞ்யசொதி முனிவர் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

புண்ணிேப் புலவீர் ேொன் இப்யேொழ்து இனடக் கொடைொர்க்குப்  

ேண்ணிே குற்றம் எல்லொம் மேொறுக்க எைப் ேரவித் தொழ்ந்தொன் 

நுண்ணிே யகள்வி யேொரும்  ன்ைநீ நுவன்ற மெொல்லொம் 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 52 of 98 

தண்ணிே அமுதொல் எங்கள் யகொேத்தீத் தணிந்தது என்ைொ 

முக்கிய குறிப்புகள் 

நூல் குறிப்பு:  

 சிவமேரு ொனின் திருவினேேொடல்கனேக் கூறும் நூல். சிவமேரு ொன் தன்னுனடே அடிேொர் மீதும், 

சிற்றுயிர்கள் ய லும் மகொண்ட அன்பின் கொரண ொக பூமிக்கு வந்து மெய்த வினேேொடல்கனேக் கூறும் 

நூல்.  துனரயில் இனறவன் நடத்திே திருவினேேொடல்கனேக் கூறுகிறது. வடம ொழியிலிருந்து 

இந்நூனல தமிழில் ம ொழி மேேர்த்தொர் பேஞ்யசொதியொர்.  

 3363 ேொடல்கனே மகொண்ட நூல். இது  துனரக்கொண்டம், கூடற்கொண்டம், திருவொலவொய்க் கொண்டம் எை 

மூன்று பிரிவுகளில் மகொண்டது. 18+30+16=64 ேடலங்கள் உள்ேை. ந க்குப் ேொடப்ேகுதியில் உள்ேது 

திருவொலவொய் கொண்டத்தில் எட்டொவது படல ொகும். 

ஆசிரியர் குறிப்பு:  

 திருவினேேொடல் புரொணத்னத தமிழ் ம ொழியில் இேற்றிேவர் பேஞ்யசொதி முனிவர்.  

 திரு னறக்கொடு என்னும் யவதொரணிேத்தில் பிறந்தொர்.  

 இவருனடே தந்னத மீைொட்சி சுந்தரயதசிகர்.  துனர மீைொட்சி அம்ன  ேரஞ்யெொதிேொர் கைவில் யதொன்றி 

சிவமேரு ொனின் திருவினேேொடல்கனேப் ேொடும்ேடிக் கூறப்ேொடிைொர்.  

 கொலம் 17ஆம் நூற்றொண்டு.  

 இவரின் பிற நூல்கள் யவதொரணிே புரொணம், திருவினேேொடல் யேொற்றிக் கலிமவண்ேொ,  துனர 

ேதிற்றுப்ேத்தந்தொதி ஆகிேனவேொகும். 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

மேொழிந்த - மேேமரச்ெம்  யகள்வியிைொன் - வினைேொலனணயும் மேேர் 

அரென், யதன் - மேேர்ச்மெொல்  மதொடுத்து   - வினைமேச்ெம் 

வீழ்ந்து, எழுந்து –  வினைமேச்ெம் அறியும்   – வினைமுற்று 

இறந்த   –  மேேமரச்ெம்  துேக்கொன்   – வினைமேச்ெம் 

ேொனவ  - மேேர்ச்மெொல்  பிரிேொ இன ேப்ேொனவ - ஈறுமகட்ட எதிர் னறப்மேேமரச்ெம் 

இகழ்தல் - மதொழிற்மேேர்  தனிேொத  - எதிர் னறப்மேேமரச்ெம் 

வொைவர் - மேேர்ச்மெொல்  யேொை   - மேேமரச்ெம் 

ேொன்  - தன்ன  ஒருன  அறியேன்  - எதிர் னற வினைமுற்று 

இல்லறனும் துறவனும் – எண்ணும்ன   எந்தொய் - எம் தந்னதேொய் என்ேதன்  ரூஉ 

ஓங்கு  - ஏவல் வினைமுற்று  நீயும்  - உம் (ெொரினே) 

அவன் - ேடர்க்னக ஒருன , ஆண்கொல்  ேொம்  - தன்ன  ேன்ன  

எண்ணிே - மேேமரச்ெம்  புனைந்த  ன்றம் - மேேமரச்ெம் 

யகொேத் தீ - உருவகம்  நுவன்ற மெொல், ேண்ணிே குற்றம் – மேேமரச்ெம் 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. இனடக்கொடைொர் ேொடனல இகழ்ந்தவர் ………………………… 

இனடக்கொடைொரிடம் அன்பு னவத்தவர் ……………… 

அ) அன ச்ெர்,  ன்ைன்    ஆ) அன ச்ெர், இனறவன் 
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இ) இனறவன்,  ன்ைன்    ஈ)  ன்ைன், இனறவன் 

2. ‘தமிழ் அறியும் மேரு ொயை’ எை விளிக்கப்ேட்டவர் ………………………. 
அ)  ன்ைன்      ஆ) இனறவன் 

இ) அன ச்ெர்     ஈ) இனடக்கொடன் 

3. மேண்ணினைப் ேொகம் மகொண்ட மேருந்தனகப் ேர யேொகி விண்ணினட ம ொழிந்த  ொற்றம் மீைவன் 

யகட்டு …………… 

இத்மதொடரில் ேர யேொகி, மீைவன் என்யேொர் ……………….. 
அ) இனறவன்,  ன்ைன்    ஆ) இனடக்கொடன், மீைவர் 

இ)  ன்ைன், அன ச்ென்    ஈ) இனடக்கொடன்,  ன்ைன் 

4. விண்ணினட ம ொழிந்த என்ேது விண்ணில் யதொன்றிே ………………….. 
அ) ஒளி      ஆ) மின்ைல் 

இ) இடியேொனெ     ஈ) குேல் என்னும் அசரீரி 

5. திருவனேேொடல் புரொணம் …………………… கொண்டங்களும் ……………………. ேடலங்களும் மகொண்டது. 

அ) மூன்று, அறுேத்து முன்று   ஆ) மூன்று, அறுேத்மதட்டு 

இ) மூன்று, அறுபத்து நொன்கு   ஈ) மூன்று, முப்ேத்தொறு 

4. புதிய நம்பிக்னக 

- க லொலயன் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 உலமகங்கும் மூனல முடுக்குகளில் உள்ே ஒடுக்கப்ேட்ட, கல்வி  றுக்கப்ேட்ட ெமூகங்களின் ஒரு குரலொக 

இருந்தவர் அம ரிக்க கருப்பிைப் மேண் ணி ய ரி ம க்லியேொட் மேத்யூன் 

 இம்  ொமேரும் கல்விேொேரின் வொழ்க்னகனே “உைக்குப் ேடிக்கத் மதரிேொது” என்ற தனலப்பில் நூலொகப் 

ேனடத்துள்ேொர் க லொலேன். இவரின் இேற்மேேர் யவ. குணயெகரன். வேது வந்யதொர் 

கல்வித்திட்டத்தில் ஒருங்னணப்ேொேரொகப் ேணிேொற்றியுள்ேொர். 

5. விைொ, வினட வனககள், மபொருள்யகொள் 

1. விைொ எத்தனை வனகப்படும்? அனவ யொனவ? 

விைொ ஆறுவனகப்ேடும். அனவ அறிவிைொ, அறிேொ விைொ, ஐே விைொ, மகொேல் விைொ, மகொனட விைொ, 

ஏவல் விைொ ஆகும். 

2. அறிவிைொ என்றொல் என்ை? அதன் யநொக்கத்னதக் கூறுக 

தொன் வினட அறிந்திருந்தும் அவ்வினட பிறருக்குத் மதரியு ொ என்ேதனத அறியும் மேொருட்டு விைவுவது 

அறிவிைொ ஆகும். ஆசிரிேர்  ொணவனிடம் இந்தக் கவினதயின் மேொருள் ேொது? என்று யகட்ேது. 

3. அறியொ விைொவிற்குச் சொன்று கொட்டி விைக்குக. 

தொன் அறிேொத ஒன்னற அறிந்து மகொள்வதற்கொக விைவுவது. ஆசிரிேரிடம் இந்தக் கவினதயின் மேொரும் 

ேொது? எை விைவுதல். 

4. ஐயவிைொ என்றொல் என்ை? 

ஐேம் நீக்கித் மதளிவு மேறுவதற்கொகக் யகட்கப்ேடுவது ஐேவிைொ ஆகும். இச்மெேல் மெய்தது  ங்னகேொ 

 ணிய கனலேொ எைவிைவுவது. 
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5. மதொனலவில் யதொன்றுவது எருயதொ? பசுயவொ? – இஃது எவ்வனக விைொ? 

மதொனலவில் யதொன்றுவது எருயதொ? ேசுயவொ? – என்ேதில் மதொனலவில் யதொன்றுவது இதுவொ அதுவொ 

என்னும் ஐேத்னதப் யேொக்கிக் மகொள்ே விைவுதல் ஐேவிைொ எைப்ேடும். 

6. மகொைல் விைொ – மகொனட விைொ – விைக்குக 

மகொேல் விைொ: தொன் ஒரு மேொருனே வொங்கிக் மகொள்ளும் மேொருட்டு விைவுவது மகொேல் விைொ ஆகும். 

மஜேகொந்தன் சிறுகனதகள் இருக்கிறதொ? எை நூலகரிடம் விைவுதல். 

மகொனட விைொ: பிறருக்கு ஒரு மேொருனேக் மகொடுத்து உதவும் மேொருட்டு விைவுவது மகொனட விைொ 

ஆகும். என்னிடம் ேொரதிதொென் கவினதகள் இரண்டுேடிகள் உள்ேை. உன்னிடம் ேொரதிதொென் கவினதகள் 

இருக்கிறதொ? என்று மகொடுப்ேதற்கொக விைவுதல். 

7. ஏவல் விைொனவ எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் விவரி 

ஒரு மெேனலச் மெய்யு ொறு ஏவுதற் மேொருட்டு விைவுவது ஏவல் விைொ ஆகும். வீட்டில் தக்கொளி இல்னல. 

நீ கனடக்குச் மெல்கிறொேொ? என்று அக்கொ தம்பியிடம் விைவி யவனலனேச் மெொல்லுதல். 

8. வினட எத்தனை வனகப்படும். அனவ யொனவ? 

வினட எட்டுவனகப்ேடும். அனவ சுட்டுவினட,  னறவினட, யநர்வினட, ஏவல்வினட, விைொமவதிர் 

விைொதல் வினட, உற்றது உனரத்தல் வினட, உறுவது கூறல் வினட, இைம ொழி வினட என்ேைவொகும். 

9. சுட்டுவினடனய எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

கனடத்மதரு எங்குள்ேது? என்ற விைொவிற்கு வலப்ேக்கத்தில் உள்ேது எைக் கூறுவது சுட்டிக்கூறும் வினட 

சுட்டுவினட எைப்ேடும். 

10.  னறவினட விைக்குக 

கனடக்குப் யேொவொேொ? என்ற விைொவிற்கு யேொக ொட்யடன் எை  றுத்துக்கூறுவது  னறவினட. 

11. யநர்வினடனயக் கூறுக 

உடன்ேட்டுக் கூறும் வினடயே யநர்வினட ஆகும். கனடக்குப் யேொவொேொ? என்ற விைொவிற்கு யேொயவன் 

என்று உடன்ேொடுக் கூறுவது. 

12. ஏவல்வினடனய விைக்குக 

 ொட்யடன் என்று  றுப்ேனத ஏவுதலொக் கூறும்வினட ஏவல் வினட ஆகும். இனத மெய்வொேொ? என்ற 

விைொவிற்கு “நீயே மெய் என்று ஏவிக்கூறுவது” 
13. இைம ொழி வினட என்றொல் என்ை? 

மேொதுத்தன்ன ேொல் ஒன்றியைொடு மதொடர்புனடே  ற்மறொன்றினே வினடேொகக் கூறுவது இைம ொழி 

வினடேொகும். எ.கொ: உைக்கு கனத எழுதத் மதரியு ொ? என்ற விைொவிற்கு கட்டுனர எழுதத் மதரியும் என்று 

கூறுவது. 

14. விைொவிற்கு யநேடி வினடயொய் அன யும் வினடவனககள் யொனவ? 

விைொவிற்கு யநரடி வினடகேொய் அன ேனவ சுட்டுவினட,  னறவினட, யநர்வினட ஆகிேைவொகும். 

15. விைொவிற்கு குறிப்பொல் உணர்த்தும் வினடகைொய் அன யும் வினடகள் யொனவ? 

விைொவிற்கு குறிப்ேொல் உணர்த்தும் வினடகேொய் அன யும் வினடகள் ஏவல்வினட, விைொமவதிர் 

விைொதல் வினட, உற்றதுனரத்தல் வினட, உறுவது கூறல் வினட, இைம ொழி வினட என்னும் ஐந்து 

வினடகேொகும். 
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16. உற்றது உனேத்தல் வினட விைக்குக 

விைொவிற்கு வினடேொக ஏற்கையவ யநர்ந்தனதக் கூறுவது. நீ வினேேொடவில்னலேொ? என்ற 

விைொவிற்கு கொல் வலிக்கிறது எைக் கூறுவது. 

17. மபொருள்யகொள் என்றொல் என்ை ? அது எத்தனை வனகப்படும்? அனவ யொனவ? 

மெய்யுளில் உள்ே மெொற்கனே முனறப்ேடுத்தி மேொருள் மகொள்ளும் முனற மேொருள்யகொள் எைப்ேடும். 

மேொருள்யகொள் எட்டு வனகப்ேடும். அனவ 1) ஆற்றுநீர்ப் மேொருள்யகொள் 2) ம ொழி  ொற்றுப் 

மேொருள்யகொள் 3) நிரல், நினறப் மேொருள் யகொள் 4) பூட்டுவிற் மேொருள்யகொள் 5) தொப்பினெப் 

மேொருள்யகொள் 6) அனே றிேொப்புப் மேொருள்யகொள் 7) மகொண்டு கூட்டுப் மேொருள்யகொள் 8) அடி றி 

 ொற்றுப் மேொருள்யகொள். 

18. நிேல் நினறப் மபொருள்யகொனைச் சொன்றுடன் எழுதுக 

ஒரு மெய்யுளின் மெொற்கள் முனற பிறழொ ல் நிரல் நினறேொக (வரினெேொய்) அன ந்து வருவது நிரல் 

நினறப் மேொருள்யகொள் எைப்ேடும். 

நிரல் நினறப் மேொருள்யகொள் இரண்டு வனகப்ேடும். அனவ அ) முனற நிரல் நினறப் மேொருள்யகொள், ஆ) 

எதிர் நிரல் நினறப் மேொருள்யகொள். 

அ) முனற நிேல் நினறப் மபொருள்யகொள்: 

மெய்யுளில் மேேர்ச்மெொல்னலயும், வினைச்மெொற்கனேயும் வரினெேொய் நிறுத்தி அனவ ஏற்கும் 

ேேனினலகனேயும் அவ்வரினெப்ேடியே நிறுத்திப் மேொருள் மகொள்ளும் முனற ‘முனற நிரல் நினறப் 

மேொருள்யகொள்’ எைப்ேடும். 

எ.கொ: அன்பும் அறனும் உனடத்தொயின் இல்வொழ்க்னக 

ேண்பும் ேேனும் அது 

இக்குறட்ேொவில் இல்வொழ்வின் ேண்பு அன்பு என்றும் அதன் ேேன், அறம் எைக் மகொள்ே யவண்டும். 

அப்ேடியே மேொருள் கொண யவண்டும். அன்புக்குப் ேண்பும், அறத்திற்குப் ேேனும் ேேனினலேொக நிரல் 

நினறேொக நிறுத்திப் மேொருள் கொண யவண்டும். இவ்வொறு கொண்ேயத முனற நிரல் நினறப் 

மேொருள்யகொள் ஆகும். 

ஆ) எதிர் நிேல் நினறப் மபொருள்யகொள்: 

மெய்யுளில் எழுவொய்கனே வரினெப்ேடுத்தி அனவ ஏற்கும் ேேனினலகனே எதிர் எதிரொகக் மகொண்டு 

மேொருள் மகொள்ளுதல் எதிர் நிரல் நினறப் மேொருள்யகொள் எைப்ேடும். 

எ.கொ: விலங்மகொடு  க்கள் அனைேர் இலங்குநூல் 

கற்றொயரொடு ஏனைேவர். 

இக்குறட்ேொவில் முதலடியில் விலங்கு,  க்கள் என்னும் எழுவொய்கனே வரினெப்ேடுத்திவிட்டு, அடுத்த 

அடியில் ேேனினலகேொக கற்றொர், ஏனைேவர் எை வரினெப்ேடுத்தி உள்ேொர். அவற்றிற்கு மேொருள் 

கொணும்யேொது கற்றொர்,  க்கள் எைவும், ஏனைேவர், விலங்கு எைவும் எதிர் எதிர் மகொண்டு மேொருள் 

மகொள்ே யவண்டும். இதுயவ எதிர் நிரல் நினறப் மேொருள்யகொள் எைப்ேடுகிறது. 

19. மகொண்டு கூட்டுப் மபொருள்யகொனை எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

ஒரு மெய்யுளில் ேல அடிகளில் சிதறிக் கிடக்கும் மெொற்கனேப் மேொருளுக்கு ஏற்றவொறு ஒந்யறொமடொன்று 

கூட்டிப் மேொருள் மகொள்வது மகொண்டு கூட்டுப் மேொருள்யகொேொகும். 
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எ.கொ: ஆலத்து ய ல குவனே குறத்துை 

வொலின் மநடிே குரங்கு – ( யினலநொதர் உனர) 

ய ற்கண்ட ேொடலின் ஆலத்து ய ல் குவனே என்றும், குேத்தில் வொலின் மநடிே குரங்கு என்றும் 

மேொருள் கண்டொல் மேொருத்தொத மேொருேொகிவிடும். எையவ இதில் ஆலத்து ய ல குரங்கு, குேத்துே 

குவனே என்று கருத்னதக் மகொண்டு, அங்குமிங்கும் மகொண்டு மேொருள்யகொள் அன த்திருப்ேதொல் இது 

மகொண்டு கூட்டுப் மேொருள்யகொள் எைப்ேடும். 

20. முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயன்றின்ன   

இன்ன  புகுத்தி விடும். – இக்குறட்ேொவில் அன ந்துள்ே மேொருள்யகொள் ஆற்றுநீர்ப் மேொருள்யகொள் 

ஆகும். 

விேக்கம்: முேற்சி ஒருவனுக்குச் மெல்வத்னதப் மேருக்கச் மெய்யும். முேற்சி இல்லொது இருப்ேது 

அவனுக்கு வறுன னேச் யெர்த்துவிடும். 

மேொருள்யகொள் விேக்கம்: ேொடலின் மதொடக்கம் முதல் முடிவுனர ஆற்றுநீரின் யேொக்னகப் யேொல 

யநரொகயவ மேொருள் மகொள்ளு ொறு அன ந்தொல் ஆற்றுநீர்ப் மேொருள்யகொள் எைப்ேடும். ய யல கொட்டிே 

திருக்குறளின் மேொருளும் அவ்வொயற கொண முடிவதொல் ஆற்றுநீர்ப் மேொருள்யகொள் எைப்ேடும். ய யல 

கொட்டிே திருக்குறளின் மேொருளும் அவ்வொயற கொண முடிவதொல் ஆற்றுநீர்ப் மேொருள் யகொளில் வருகிறது. 

1. அருந்துனண என்ேனதப் பிரித்தொல் ……………………. 
அ) அருன  + துனண   ஆ) அரு + துனண 

இ) அருன  + இனண   ஈ) அரு + இனண 

2. இங்கு நகரப் யேருந்து நிற்கு ொ? என்று வழிப்யேொக்கர் யகட்ேது ………………….. விைொ 

அயதொ, அங்யக நிற்கும் என்று  ற்மறொருவர் கூறிேது ……………………….. வினட 

அ) ஐேவிைொ, விைொ எதிர் விைொதல் ஆ) அறிவிைொ,  னறவினட 

இ) அறியொ விைொ, சுட்டுவினட  ஈ) மகொேல்விைொ, இைம ொழிவிைொ 

3. ேொடலின் மெொற்கனே முனற  ொற்றொ ல் வரினெேொக அன த்துப் மேொருள் மகொள்வது ………………….. 
அ) நிரல் நினறப் மேொருள்யகொள்  ஆ) ஆற்றுநீர்ப் மபொருள்யகொள் 

இ) தொப்பினெப் மேொருள்யகொள்  ஈ) மகொண்டு கூட்டுப் மேொருள்யகொள் 

4. விைொ ……………….. வனகப்ேடும்; வினட ………………….. வனகப்ேடும்; மேொருள்யகொள் ………………………… 
வனகப்ேடும் 

அ) ஆறு, எட்டு, எட்டு   ஆ) எட்டு, ஆறு, எட்டு 

இ) எட்டு, எட்டு, ஆறு    ஈ) ஆறு, ஏழு, எட்டு 

5. மேொருத்துக 

அ) அறிவிைொ - 1. வருவொேொ? எனில் வொயரன் என்ேது 

ஆ) ஏவல்விைொ - 2. உண்டொேொ? எனில் வயிறு வலிக்கும் என்ேது 

இ)  னறவினட - 3. இதனைச் மெய்வொேொ? எனில் நீயே மெய் என்ேது 

ஈ) உறுவது கூறல் - 4. இதன் மேொருள் ேொது? எை  ொணவரிடம் ஆசிரிேர் யகட்ேது 

அ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 1, ஈ – 2   ஆ) அ – 2, ஆ – 1, இ – 3, ஈ – 4 

இ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4   ஈ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 2, ஈ – 1 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 57 of 98 

6. மபொருத்துக 

அ)  னறவினட  - 1. கொல்வலிக்கும் என்ேது 

ஆ) யநர்வினட  - 2. கனடக்கு மென்று வருவொேொ  

இ) ஏவல்வினட  - 3. மெல்யவன் 

ஈ) உறுவது கூறல்வினட - 4. நீயே மெல் 

அ) அ – 2, ஆ – 3, இ – 4, ஈ – 1   ஆ) அ – 2, ஆ – 1, இ – 3, ஈ - 4 

இ) அ – 2, ஆ – 1, இ – 4, ஈ – 1   ஈ) அ – 4, ஆ – 2, இ – 1, ஈ – 3 

1. விைொ வனகனேயும், வினட வனகனேயும் சுட்டுக 

அ) கொ ரொஜர் நகர் எங்யக இருக்கிறது? 

இந்த வழிேொகச் மெல்லுங்கள் என்று வினடேளிப்ேது 

வினட: சுட்டுவினட 

ஆ) எைக்கு எழுதித்தருவொேொ? என்ற விைொவுக்கு 

எைக்கு ேொர் எழுதித்தருவொர் என்று வினடேளிப்ேது 

வினட: விைொ எதிர்விைொதல் வினட 

2. உனேயொடலில் இடம் மபற்றுள்ை விைொவினட வனககனைக் கண்டு எழுதுக 

ேொ கள்: வணக்கம் ஆதினர! ஏயதொ எழுதுகிறீர்கள் யேொலிருக்கிறயத (அறிேொவிைொ) 

ஆதினர: ஆ ொம் கவிேரங்கத்திற்கு கவினத எழுதிக் மகொண்டிருக்கியறன் உற்றது உனேத்தல் வினட 

ேொ கள்: அப்ேடிேொ என்ை தனலப்பு? அறியொவிைொ 

ஆதினர: கல்வியில் சிறக்கும் தமிழர் யநர்வினட யநர்வினட  

நீங்கள் கவிேரங்கத்திற்கு எல்லொம் வருவீர்கயேொ?  ொட்டீர்கயேொ? ஐய விைொ 

ேொ கள்: ஏன் வரொ ல்? விைொ எதிர்விைொதல் வினட 

3. ஆங்கிலச் மசொல்களுக்கு நிகேொை தமிழ்ச் மசொற்கனை எழுதுக 

Lute music  -  ேொழினெ  Grand-daughter - யேத்தி 

Chamber - ஏமதன்று  to look up  - எட்டிப்ேொர்த்யதன் 

Rote   - மநட்டுரு  didactic compilation- நீதிநூல் திரட்டு 

4. புதிர்ப்பொடனலப் படித்து வினடனயக் கண்டுபிடிக்க 

தொர்யேொன்ற நிறமுண்டு கரியுமில்னல 

ேொர் முழுதும் ேறந்து திரியவன் யவகமில்னல 

யெர்ந்து அ ர்ந்து ஒலிப்யேன் ேள்ளியுமில்னல யெொர்ந்து யேொகொ ல் வீடன ப்யேன் மேொறிேொேருமில்னல 

வீட்டுக்கு வருமுன்யை, வருவனதக் கூறுயவன். நொன் ேொர்? 

வினட: கொகம் 

2. மதொழிற் மபயர்களின் மபொருனைப் புரிந்து மகொண்டு மதொடர்கனை முழுன  மசய்க 

1. நிலத்துக்கு அடியில் கினடக்கும் புனதயல் ேொவும் அரசுக்யக மெொந்தம். மநகிழிப் மேொருள்கனே 

 ண்ணுக்கு அடியில் புனதத்தல் நிலத்தடி நீர்வேத்னதக் குன்றச் மெய்யும். (புனதேல், புனதத்தல்) 

2. கொட்டு விலங்குகனேச் சுடுதல் தனட மெய்ேப்ேட்டுள்ேது. மெய்த தவறுகனேச் சுட்டல் திருந்த 

உதவுகிறது. (சுட்டல், சுடுதல்) 
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3. கொற்றின் ம ல்லிே மதொடுதல் பூக்கனேத் தனலேொட்ட னவக்கிறது. னககளின் யநர்த்திேொை 

மதொடுத்தல் பூக்கனே  ொனலேொக்குகிறது. (மதொடுத்தல், மதொடுதல்) 

4. ேசுன ேொை கொட்சினேக் கொணுதல் கண்ணுக்கு நல்லது. (கொணுதல், கொட்சி) 

5. மேொது வொழ்வில் நடிப்பு கூடொது. நடித்தலில் அவனர மிஞ்ெ ஆள் கினடேொது. (நடித்தல், நடிப்பு) 

3. மபொருள் கூறுக 

 ன்றல்  - வொெனை, கலிேொணம், ேொனலப்ேண்வனக 

அடிச்சுவடு  - கொலடி அனடேொேம் 

அகரொதி  - அகர வரினெேொகத் மதொடுத்த மெொற்மேொருள் கூறும் நூல் 

தூவல்  - தூவுனக, தூவனல,  னழ, இறகு 

 ருள்  -  ேக்கம், விேப்பு, திரிபு உணர்ச்சி 

இயல் – 6: கனல, அழகியல், புதுன கள் 

1. நிகழ்கனல 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 கொ – என்ேதற்கு ேொரம் தொங்கும் யகொல் என்ேது மேொருள். யகொலின் இருமுனைகளிலும் ெ  எனடயுள்ே 

மேொருள்கனகக் கட்டிே தண்டினைத் யதொளில் சு ந்து ஆடுவது கொவடிேொட்டம். 

 கொவடிகள் அன ப்புக்கு ஏற்ே  ச்ெக்கொவடி, ெர்ப்ேக்கொவடி, பூக்கொவடி, யதர்க்கொவடி, ேறனவக் கொவடி என்று 

அனழக்கின்றைர். 

 யதவரொட்டம் என்ேது வொைத்துத் யதவர்கள் ஆடிே ஆட்டம் என்று மேொருள் மகொள்ேப்ேடுகிறது. இது 

ஆண்கள்  ட்டுய  ஆடும் ஆட்ட ொகும். ‘உறுமி’ என்று மேொதுவொக அனழக்கப்ேடும். 

 ‘யதவதுந்துபி’ யதவரொட்டத்திற்குரிே இனெக்கருவிேொகும். இவ்வொட்டத்தில் மேரும் ேன்ன ேொக எட்டு 

முதல் ேதின்மூன்று கனலஞர்கள் கலந்து மகொள்ே யவண்டும ன்ேது மேொது  ரேொக உள்ேது. 

யதவரொட்டம் குறிப்ேொகச் ெடங்கு ெொர்ேொக ஆடப்ேடுகிறது. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. கரகொட்டத்னதக் ‘கும்ேொட்டம்’ என்றும் ‘குடக்கூத்து’ என்றும் கூறுவர். இத்மதொடருக்கொை விைொ எது? 

அ) கரகொட்டம் என்றொல் என்ை? 

ஆ) கரகொட்டம் எக்கொலங்களில் நனடமேறும்? 

இ) கரகொட்டத்தின் யவறுயவறு வடிவங்கள் ேொனவ? 

ஈ) கேகொட்டத்தின் யவறு மபயர்கள் யொனவ? 

2. ஊர்ந்து ஆடுதல், மிதந்து ஆடுதல், சுற்றிேொடுதல், தனலனேச் ெொய்த்தொடுதல், தொவிேொடுதல், இருபுறமும் 

சுற்றிேொடுதல், அகவுதல், தண்ணீர் குடித்துக் மகொண்யட ஆடுதல் ஆகிே அடவுகனே அடிக்கொட்டும் ஆட்டம் 

……………….. 
அ) கரகொட்டம்    ஆ) ஒயிலொட்டம் 

இ)  யிலொட்டம்    ஈ) ஒயிலொட்டம் 

3. யதவரொட்டத்திற்குரிே இனெக்கருவி ………………. 
அ) உறுமி எைப் மபொதுவொக அனழக்கப்படும் யதவதுந்துபி 

ஆ) யதொலொல் கட்டப்ேடும் குடம், தவில், சிங்கி, யடொலொக் 
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இ) னநேொண்டி ய ேமும், நொகஸ்வரமும் 

ஈ) வட்டவடி ொை அகன்ற யதொற்கருவி 

4. தமிழ்  க்களின் வீரத்னதச் மெொல்லும் கனலேொகத் திகழ்வது ………………….. 
அ) யதவரொட்டம்    ஆ) கொவடிேொட்டம் 

இ) புலியொட்டம்    ஈ) கரகொட்டம் 

5. அரென், அரசி யவடமிட்டு ஆடப்ேடும் இவ்வொட்டம் ……………….   …………………… என்ற மேேர்களிலும் 

அனழக்கப்ேடுகிறது. 

அ) தப்ேொட்டம், தப்ேட்னடேொட்டம்  ஆ) புேவி ஆட்டம், புேவி நொட்டியம் 

இ) யதவரொட்டம், யெனவேொட்டம்  ஈ) கரகம், கும்ேொட்டம் 

6. ஒரு கனதனே இனெ, வெைம், ஆடல், ேொடல், ம ய்ப்ேொடு ஆகிேவற்னற ஒருங்கினணத்து வழங்கிைொல் 

…………………. 
அ) யதவரொட்டம்    ஆ) யதொற்ேொனவக்கூத்து 

இ) மதருக்கூத்து    ஈ) யெனவேொட்டம் 

7. “ ொதவி ஆடிே ேதிமைொருவனக ஆடல்களில் ‘குடக்கூத்து’ என்ற ஆடல் குறிப்பிடத்தக்கது” என்னும் 

மெய்தி இடம் மேற்ற நூல் ……………………. 
அ)  ணிய கனல    ஆ) சிலப்பதிகொேம் 

இ) ேரதநூல்     ஈ) சீவகசிந்தொ ணி 

2. பூத்மதொடுத்தல் 

- உ ொ  யகஸ்வரி 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 இக்கவினதயில் இடம் மேற்றுள்ே வரிகள் பூக்கனே  ட்டும் குறிக்கவில்னல. பூவினைப் யேொன்ற 

ம ன்ன யுனடே பூனவேர் என்று அனழக்கும் மேண்ணிைம் ேற்றியும் கூறுவது யேொல் அன ந்துள்ேது. 

 

1. பகுபத உறுப்பிலக்கைம் 

மதொடுப்பது - மதொடு + ப் + ப் + அது 

மதொடு – ேகுதி; ப் – ெந்தி; ப் – எதிர்கொல இனடநினல; அது – ஒன்றன்ேொல் வினைமுற்றுவிகுதி 

1.  லர்கள் தனரயில் நழுவும் எப்யேொது? 

அ) அள்ளி முகர்ந்தொல்  ஆ) தைேப் பினணத்தொல் 

இ) இறக்கி முடிச்சிட்டொல்  ஈ) கொம்பு முறிந்தொல் 

3. முத்துக்கு ொேசொமி பிள்னைத்தமிழ் 

- கு ேகுருபேர் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

மெம்மேொ ைடிச்சிறு கிங் கிணியேொடு சிலம்பு கலந்தொடத் 

திருவனர ேனரஞொ ணனர ணி மேொடு ம ொளி திகழனர வட ொடப்  

னேம்மேொ ைசும்பிே மதொந்தி மேொடுஞ்சிறு ேண்டி ெரிந்தொடக்  

கம்பி விதம்மேொதி குண்டல முங்குனழ கொது  னெந்தொடக்  
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கட்டிே சூழியு முச்சியு முச்சிக் கதிர்முத் மதொடு ொட  

வம்ேவ ேத்திரு ய னியு  ொடிட ஆடுக மெங்கீனர 

ஆதி வயித்திே நொத புரிக்குக ைொடுக மெங்கீனர 

    - மசங்கீனேப் பருவம், பொ.எண்.8 

முக்கிய குறிப்புகள் 

பிள்னைத்தமிழ்: இனறவனையேொ, தனலவனரயேொ, அரெனையேொ, ேொட்டுனடத் தனலவரொய்க் மகொண்டு, 

அவனரக் குழந்னதேொகக் கருதிப் ேொடுவர். ேொட்டுனடத் தனலவரின் மெேற்கரிேச் மெேல்கனே 

எடுத்திேம்புவது பிள்னேத்தமிழ் ஆகும். 

மபயர்க்கொேணம்: புள்ளிருக்கு யவளூர் எைப் புகழ்மேற்ற னவத்தீஸ்வரன் யகொவிலில் எழுந்தருளியுள்ே 

முத்துக்கு ொரசுவொமி என்னும் முருகப் மேரு ொனை குழந்னதேொக ேொவித்துப் ேொடப்மேற்ற நூலொதலின் 

முத்துக்கு ொரெொமி பிள்னேத்தமிழ் எை வழங்கப்ேடுகிறது. 

பிள்னைத்தமிழ் இலக்கணம்: தமிழ் ம ொழியில் வழங்கும் 96 சிற்றிலக்கிேங்களுள் ஒன்று பிள்னேத்தமிழ் 

ஆகும். உலகில் கடவுனேயேொ,  க்களுள் சிறந்தவர்கனேயேொ சிறு குழந்னதகேொய்ப் ேொவித்துக் குழந்னதப் 

ேருவ நிகழ்ச்சிகள் எல்லொம் அன ேப் ேொடுவது பிள்னேத்தமிழ் குழந்னதப்ேருவ நிகழ்வுகனேப் ேத்துப் 

ேருவங்கேொக அன த்து, ேருவத்திற்குப் ேத்துப்ேொடல் எை நூறு ேொடல்கேொல் ேொடப்மேறும். இது 

ஆண்ேொற்பிள்னேத்தமிழ், மேண்ேொற் பிள்னேத்தமிழ் எை இருவனகப்ேடும். 

இரு பருவங்களுக்கும் மபொதுவொை பருவங்கள்: கொப்பு, மெங்கீனர, தொல், ெப்ேொணி, முத்தம், வருனக, 

அம்புலி 

ஆண்பொற் பிள்னைத்தமிழ் கனடசி மூன்று பருவங்கள்: சிற்றில், சிறுேனற, சிறுயதர் 

மபண்பொற் பிள்னைத்தமிழ் கனடசி மூன்று பருவங்கள்: கழங்கு, அம் ொனை, ஊெல் 

ஆசிரியர் குறிப்பு: ஆசிரிேர் கு ரகுருேரர். திருமநல்யவலினே அடுத்த ஸ்ரீனவகுண்டத்தில் 

ெண்முகசிகொ ணிக் கவிரொேருக்கும், சிவகொ சுந்தரி அம்ன ேொருக்கும்  கைொகத் யதொன்றிைர். ஐந்து வேது 

வனர ஊன ேொய் இருந்து, திருச்மெந்தூர் முருகன் அருளிைொல் யேசும் திறம் மேற்று கந்தர் கலிமவண்ேொ 

என்ற நூனலப் ேொடிைொர். கொலம் 17ஆம் நூற்றொண்டு, தமிழ், வடம ொழி, இந்துஸ்தொனி ஆகிே ம ொழிகளில் 

வல்லன  மேற்றவர். 

இயற்றிய நூல்கள்: கந்தர் கலிமவண்ேொ, மீைொட்சி அம்ன  பிள்னேத்தமிழ்,  துனரக் கலம்ேகம், ெகலகலொ 

வல்லி ொனல, நீதிமநறி விேக்கம், திருவொரூர் மும் ணிக்யகொனவ, சிதம்ேர மும் ணிக்யகொனவ, சிதம்ேர 

மெய்யுட்யகொனவ, ேண்டொர மும் ணிக்யகொனவ, கொசிக்கலம்ேகம்,  துனர மீைொட்சிேம்ன  

இரட்னட ணி ொனல,  துனர மீைொட்சிேம்ன  குறம், தில்னல சிவகொமிேம்ன  இரட்னட ணி ொனல 

ஆகிேனவ ஆகும். 

மசங்கீனேப் பருவம்: குழந்னத பிறந்து ஐந்தொம்  ொதத்தில் நனடமேறும் இப்ேருவத்தில் குழந்னத ஒரு 

கொனல  டக்கி, ஒருகொனல நீட்டி, இரு னககனேயும் நிலத்தில் ஊன்றித் தனல நிமிர்த்தி முகம் (தனல) 

அனெந்தொடும் ேருவம். 

1. மபொருள் கூறுக 

ேண்டி – வயிறு;     கிண்கிணி – ஒருவனகக்கொலணி 

அசும்பிே – ஒளிவீசுகிற   முச்சி – தனலயுச்சிக்மகொண்னட 
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அனரஞொண் – அனரஞொன் கயிறு  அனர ணி – இடுப்பில் அணியும் ஒருவனக அணி 

அம்ேவழம் – அழகிே ேவேம்  ஆதி – முதன்ன  

2. இலக்கணக் குறிப்பு 

குண்டலமும் குனழக்கொதும் – உம்ன த்மதொனககள் (எண்ணும்ன ) 

ஆடுக – விேங்யகொள் வினைமுற்று 

னேம்மேொன் – ேண்புத்மதொனக 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

ேதிந்து – ேதி + த்(ந்) + த் + உ 

ேதி – ேகுதி; த் – ெந்தி; ந் – ஆைது விகொரம்; த் – இறந்தகொல இனடநினல, உ – வினைமேச்ெ விகுதி 

3. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. ‘அதிவயித்திேநொதபுரிக் குகைொடுக’ இதில் குகன் எை அனழக்கப்ேடுேவர் ……………………. 
அ) முருகன்    ஆ) சிவன் 

இ) யவடன் குகன்    ஈ) திரு ொல் 

2. ேொடல் இடம் மேற்றுள்ே ேருவம் …………………. 
அ) அம்புலிப்ேருவம்   ஆ) கொப்புப்ேருவம் 

இ) மசங்கீனேப்பருவம்   ஈ) ெப்ேொணிப்ேருவம் 

3. அணிகலன்கனே அணியும் உடலுறுப்புடன் மேொருத்துக 

அணிகலன்   அணியும் உடலுறுப்பு 

அ) சிலம்பு, கிண்கிணி - 1. தனலயில் அணிவது 

ஆ) அனரஞொண்  - 2. கொதில் அணிவது 

இ) சுட்டி   - 3. கொலில் அணிவது 

ஈ) குண்டலம், குனழ - 4. இடுப்பில் அணிவது 

உ) சூழி   - 5. மநற்றியில் அணிவது 

அ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4, உ – 5   ஆ) அ – 2, ஆ – 3, இ – 4, ஈ – 5, உ – 1 

இ) அ – 3, ஆ – 4, இ – 5, ஈ – 2, உ – 1   ஈ) அ – 5, ஆ – 4, இ – 3, ஈ – 2, உ – 1 

4. யகொடிட்ட இடங்கனை நிேப்புக 

(கிண்கிணி, ஸ்ரீனவகுண்டம், மதொண்ணூற்றொறு, வயிறு, கு ரகுருேரர்) 

1. சிற்றிலக்கிேங்கள் மதொண்ணூற்றொறு வனகப்ேடும் 

2. முத்துக்கு ொரசுவொமி பிள்னேத்தமிழ் நூனல இேற்றிேவர் கு ேகுருபேர் 

3. கு ரகுருேரர் பிறந்த ஊர் ஸ்ரீனவகுண்டம் 

4. ‘ேண்டி’ என்ேதன் மேொருள் வயிறு 

5. மெம்மேொன்ைடி சிறு கிண்கிணி யேொடு சிலம்பு கலந்தொடிை 

 

4. கம்பேொ ொயணம் 

- கம்பர் 

 ைப்பொடப்பகுதி 
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1. தண்டனல  யில்கேொட தொ னர விேக்கந் தொங்க, 

மகொண்டல்கள் முழவியைங்க குவனேகண் விழித்து யநொக்க, 

மதண்டினர மேழினி கொட்ட யதம்பிழி  கரேொழின் 

வண்டுகளி னிதுேொட  ருதம்வீற்றி ருக்கும் ொயதொ. 

 

2. மவய்யேொன் ஒளி தன் ய னியில் விரி யெொதியில்  னறேப்  

மேொய்யேொ எனும் இனடேொமேொடும் இனேேொமைொடும் யேொைொன்; 

ன யேொ?  ரகதய ொ?  றிகடயலொ?  னழ முகியலொ? 

ஐயேொ இவன் வடிவு என்ேது ஓர் அழிேொ அழகு உனடேொன். 

 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 நூல்: கல்வியில் மேரிேர் கம்ேரொல் இேற்றப்ேட்டது, ஆதலின் கம்ேரொ ொேணம் எைப் மேேர் மேற்றது. 

வடம ொழியிலுள்ே வொல்மீகி எழுதிே இரொ ொேணத்னத தழுவி எழுதப்ேட்ட வழிநூலொகும். கம்ேரொல் 

இேற்றப்ேட்ட வொழ்மீகி எழுதிே இரொ ொேணத்னத தழுவி எழுதப்ேட்ட வழிநூலொகும். கம்ேரொல் 

இேற்றப்ேட்ட இரொ ொேணம் எை விரியும். இந்நூலுக்கு கம்ேர் இட்ட மேேர் இரொ ொவதொரம் என்ேதொகும். 

இந்நூல் ேொலகொண்டம் என்ற ஆறு கொண்டங்கனேக் மகொண்டது. இவற்றின் மதொடர்ச்சிேொக 

உத்தரகொண்டம் என்ேது ஒட்டக்கூத்தரொல் இேற்றப்ேட்டுள்ேது. 

 நூலின் மபருன : மெொற்சுனவ, மேொருட்சுனவ, கற்ேனைநேம், ெந்தநனட, அணி இலக்கண வனககள் 

எல்லொம் அன ேப் மேற்று தமிழ் ம ொழிக்கு சிறப்பு யெர்க்கும் நூலொகும். தமிழில் உள்ே மேரும் 

கொவிேங்களுள் கொம்ேரொ ொேணய  மேரிேது. ேத்தொயிரத்துக்கு ய ற்ேட்ட ேொடல்கனேக் மகொண்டது. 

 ஆசிரியர் வேலொறு: கல்வியில் மேரிேவர் கம்ேன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிேொடும் யேொன்ற 

முதும ொழிகளுக்கு உரிேவர் கம்ேர். யெொழநொட்டில் யதரழுந்தூனரச் யெர்ந்தவர் – திருமவண்மணய் 

நல்லூர் ெனடேப்ே வள்ேல் இவனர ஆதரித்தொர். ஒட்டக்கூத்தர், புகயழந்தி என்ேவர் இவர் கொலத்தில் 

வொழ்ந்த புலவர்கள். 

 இயற்றிய யவறு நூல்கள்: ெடயகொேர் அந்தொதி, ஏர் எழுேது, சினல எழுேது, திருக்னக வழக்கம், ெரஸ்வதி 

அந்தொதி, “விருத்தம் என்னும் ஒண்ேொவுக்கு உேர்கம்ேன்” எைப் யேொற்றப் ேட்டவர். 

1. மபொருள் கூறுக 

தொது   -   கரந்தம்   யேொது  - அரும்பு 

 கரேொழ் - 19 நரம்பு கட்டிே வீனண தண்டனல - யெொனல 

மகொண்டல் - ய கம்    முழவு  -  த்தே ஒனெ 

தினர - அனல     ருதம்  -  ருதநிலம் 

வண்ன  - மகொனட   மெறுநர் - யேொர் மெப்ேவர் 

திண்ன  - வலின    மவய்யேொன் - சூரிேன் 

இனேேொன் - தம்பி, இலட்சு ணன்  தினர  - அனல 

யவழமநடும்ேனட - ேொனைகள் உனடே மேரும்ேனட ஏழன  - அறிவில்லொத 

கறங்கு  - கொற்றொடி  கொலதூதர் - எ தூதர் 
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 ொேவொழ்வு   - மேொய்ேொை வொழ்வு   

2. இலக்கணக்குறிப்பு 

தண்டனல – தண் + தனல = ேண்புத்மதொனகேொகப் பிறந்த அன்ம ொழித்மதொனக 

ேொழ் – ேொழினெக்கு ஆகுமேேர் 

 ொதுஓ – ஈற்றனெ 

இனடேொமேொடும், இனேேொயைொடும் – உம்ன த்மதொனக 

மநடும்ேனட, மநடுந்தினர – ேண்புத்மதொனககள் 

எலொம் – எல்லொம் என்ேதன் இனடக்குனற 

கொலதூதர் – நொன்கொம் யவற்றுன த்மதொனக 

எழுந்திரொய் எழுந்திரொய்; உறங்குவொய் உறங்குவொய் – அடுக்குத்மதொடர்கள் 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. யகொெல நொட்டில் மகொனட இல்லொத கொரணம் என்ை? 

அ) நல்ல உள்ேம் உனடேவர்கள் இல்லொததொல் 

ஆ) ஊரில் வினேச்ெல் இல்லொததொல் 

இ) அரென் மகொடுங்யகொல் ஆட்சி புரிவதொல் 

ஈ) அங்கு வறுன  இல்லொததொல் 

2.  ருத அரசி வீற்றிருக்க  யில்கள் ஆடிை  ற்றனவ தொ னர விேக்குகேொக, ய கம்  த்தேம் மீட்டுகின்றை 

என்ேது ……………… 

அ) யகொசலநொட்டின் வைம்    ஆ) யகேகநொட்டின் வேம் 

இ) இலங்னகயின் வேம்    ஈ) மிதினலயின் வேம் 

2. ன யேொ?  ரகதய ொ?  றிகடயலொ?  னழ முகியலொ? எை வருணிக்கப்ேட்டவர் ………………….. 
அ) குகன்      ஆ) இேொ ன் 

இ) சீனத      ஈ) இலக்கு ணன் 

3. ‘ஏனழன  யவடன் இறந்திலன்’ என்று கூறிேவன் ………………….. 
அ) குகன்      ஆ) இரொ ன் 

இ) தெரதன்      ஈ) இலக்கு ணன் 

4. “ஆழமநடுத்தினர ஆறு கடந்து இவர் யேொவொயரொ” இதில் ஆறு எைக் கூறப்ேட்ட ஆறு ……………….. 
அ) னவனக      ஆ) கொவிரி 

இ) கங்னக      ஈ) கண்டகி 

5. “கறங்கு யேொல வில்பிடித்த கொல தூதர் னகயில” என்ேதில் கறங்கு, கொலன் என்ேதன் மேொருள் ……………. 
அ) கொற்றொடி, எ ன்தூதர்    ஆ) எ ன், கொற்று 

இ) கொற்று, கொவலொளி    ஈ) கொற்றொடி, அரென் 

6. கம்ேரொ ொேணத்தில் உள்ே கொண்டங்களின் எண்ணிக்னக ………………….. 
அ) ஆறு      ஆ) எட்டு 

இ) ஏழு      ஈ) ஐந்து 

7. கம்ேனர ஆதரித்த வள்ேல் …………………. 
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அ) ேொரிவள்ேல்     ஆ) வள்ேல் சீதக்கொதி 

இ) வள்ேல் ேொண்டித்துனர யதவர்   ஈ) சனடயப்ப வள்ைல் 

5. பொய்ச்சல் 

- சொ. கந்தசொமி 

  முக்கிே குறிப்புகள் 

 ‘தக்னகயின் மீது நொன்கு கண்கள்’ என்ற சிறுகனத மதொகுப்பில் ேொய்ச்ெல் என்னும் கனத 

இடம்மேற்றுள்ேது. இதன் ஆசிரிேர் சொ.கொந்தசொமி. இவர்  யிலொடுதுனற நொகப்ேட்டிைம்  ொவட்டத்னத 

யெர்ந்தவர்.  

 இவர் எழுதிே ெொேொவைம் புதிைத்தொல் எழுத்துலகில் புகழ்மேற்றொர்.  

 விெொரனணக் கமிஷன் என்னும் புதிைத்திற்கு ெொகித்திே அகொமதமி விருனதப் மேற்றுள்ேொர்.  

 சுடு ண் சினலகள் என்ற குறும்ேடத்திற்கு அனைத்துலக விருனதயும் மேற்றுள்ேொர்.  

 நூற்னறம்ேதுக்கும் ய ற்ேட்ட சிறுகனதகனேயும் ேதிமைொன்றுக்கும் ய ற்ேட்ட புதிைங்கனேயும் 

எழுதியுள்ேொர். மதொனலந்து யேொைவர்கள், சூர்ேவம்ெம், ெொந்தகு ொரி முதலிேனவ இவர் எழுதிே 

புதிைங்களுள் சில. 

6. அகப்மபொருள் இலக்கணம் 

1. கொட்டில் வினைந்த வேகில் சன த்த உணவு  னழக்கொல  ொனலயில் சூடொக உண்ணச் சுனவ 

மிகுந்திருக்கும். இத்மதொடரில் அன ந்துள்ை முதற்மபொருள் கருப்மபொருள்கனை வனகப்படுத்தி 

எழுதிக 

முதற்மேொருள்: நிலமும் மேொழுதும் – முல்னல – கொடு 

மேொழுது – மேரும் மேொழுது – கொர்கொலம் 

சிறு மேொழுது –  ொனல 

கருப்மேொருள்கள்: உணவு – வரகு 

2. “யநற்று நொன் பொர்த்த அர்ச்சுைன் தபசு என்ற கூத்தில் அழகிய ஒப்பனைனயயும் சிறந்த நடிப்னபயும் 

இனிய பொடல்கனையும் நுகர்ந்து மித  கிழ்ந்யதன்” என்று யசகர் என்னிடம் கூறிைொன் – இக்கூற்னற 

அயற் கூற்றொக எழுதுக 

யநற்று அவன் ேொர்த்த அர்ச்சுைன் தேசு என்ற கூத்தில் அழகிே ஒப்ேனையும் சிறந்த நடிப்னேயும் இனிே 

ேொடல்கனேயும் நுகர்ந்து அவன்  கிழ்ந்தொன் என்று யெகர் என்னிடம் கூறிைொன் 

3. கீழ்வரும் மதொடரில் மபொருந்தொத கருப்மபொருனைத் திருத்தி எழுதுக 

உழவர்கள்  னலயில் உழுதைர் 

முல்னலப் பூச்மெடினேப் ேொர்த்தவொயற ேரதவர் கடலுக்குச் மென்றைர். 

வினட: உழவர்கள் னவகனறப் மேொழுதில் வேலில் உழுதைர் …………………. ( ருதம்) 

மநய்தல், தொனழ பூனவப் ேொர்த்தவொயற ேரதவர் ………………… (மநய்தல்) கடலுக்கு மென்றைர். 

4. மபொருள் இலக்கணம் என்றொல் என்ை? 

மேொருள் என்ேது ஒழுக்கமுனறேொகும்.  க்கேொகப் பிறந்த ஒவ்மவொருவரும் அனடவதற்குரிே அறம், 

மேொருள், இன்ேம், வீடு என்னும் நொன்கு மேொருள்களின் இலக்கணத்னதக் கூறுவயத மேொருள் 

இலக்கண ொகும். 
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5. மபொருள் இலக்கணம் எத்தனை வனகப்படும்? 

வொழ்விேனல விேக்கும் மேொருள் இலக்கணம் அகம், புறம் எை இருவனகப்ேடும். 

6. அகப்மபொருள், புறப்மபொருள் – விைக்குக 

அகப்மபொருள்: அகப்மேொருேொவது ஒத்த அன்புனடே தனலவனும், தனலவியும் தம்முள் அனுேவிக்கும் 

இன்ேத்னதப் ேற்றிக் கூறுவதொம். அது பிறருக்கு கூற இேலொததொய், அகத்தியலயே உணர்ந்து 

அனுேவிக்கக்கூடிேது. எையவ அகம் எைப்ேட்டது. 

புறப்மபொருள்: புறப்மேொருேொவது புறத்தொர்க்குக் கூறக்கூடிேதொய் அன ந்த அறம், மேொருள் 

ஆகிேவற்னறக் கூறுவது. 

7. அகத்தினணகள் எத்தனை வனகப்படும் ? அனவ யொனவ? 

அகத்தினணகள் ஏழுவனகப்ேடும். அனவ குறிஞ்சி, முல்னல,  ருதம், மநய்தல், ேொனல, னகக்கினை, 

மேருந்தினண என்ேைவொகும். 

8. அன்பின் ஐந்தினணகள் யொனவ? 

குறிஞ்சி, முல்னல,  ருதம், மநய்தல், ேொனல என்ேை அன்பின் ஐந்தினணகள் ஆகும். 

9. முதற்மபொருள் என்பை யொனவ? 

ஒவ்மவொரு தினணக்கும் உரிே நிலமும், மேொழுதும் முதற்மேொருேொகும். 

10. கருப்மபொருள் யொனவ? 

அந்தந்த நிலத்துக்குரிே உரிே அக ஒழுக்கம் உரிப்மேொருள் எைப்ேடும். 

11. உரிப்மேொருள் என்ேது என்ை? 

ஒவ்மவொரு நிலத்திற்கும் உரிே அக ஒழுக்கம் உரிப்மேொருள் எைப்ேடும். 

12. நில ொகிே முதற்மேொருள் எத்தனை வனகப்ேடும்? 

நில ொகிே முதற்மேொருள் குறிஞ்சி, முல்னல,  ருதம், மநய்தல், ேொனல எை ஐந்து வனகப்ேடும். 

குறிஞ்சி –  னலயும்,  னலனேச் ெொர்ந்த இடம் முல்னல – கொடும், கொடு ெொர்ந்த இடம் 

 ருதம் – வேலும், வேனலச் ெொர்ந்த இடம்  மநய்தல் – கடலும், கடனலச் ெொர்ந்த இடம் 

ேொனல – வறண்ட சுரமும், சுரம் ெொர்ந்த இடம் 

13. மபொழுது எத்தனை வனகப்படும் – விவரி 

மேொழுது மேரும்மேொழுது, சிறுமேொழுது எை இருவனகப்ேடும். மேரும்மேொழுது ஆறு வனகப்ேடும். 

அனவ இேயவனில், முதுயவனில், கொர், குளிர், முன்ேனி, பின்ேனி என்ேைவொகும். 

இேயவனில் - சித்தினர, னவகொசி முதுயவனில் - ஆனி, ஆடி 

கொர்கொலம் - ஆவணி, புரட்டொசி  குளிர்கொலம் - ஐப்ேசி, கொர்த்தினக 

முன்ேனிக்கொலம் - ஐப்ேசி, கொர்த்தினக  முன்ேனிக்கொலம் -  ொர்கழி, னத 

பின்ேனிக்கொலம் -  ொசி, ேங்குனி  

சிறுமேொழுதும் ஆறு வனகப்ேடும். அனவ கொனல, நண்ேகல், ஏற்ேொடு,  ொனல, ேொ ம், னவகனற 

என்ேைவொம்.  

கொனல – கொனல 6  ணி முதல் 10  ணி வனர  நண்ேகல் – கொனல 10  ணி முதல் 2  ணி 

வனர 
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ஏற்ேொடு – ேகுல் 2  ணி முதல் 6  ணி வனர   ொனல –  ொனல 6  ணி முதல் இரவு 10  ணி 

வனர 

ேொ ம் – இரவு 10  ணி முதல் 2  ணி வனர  னவகனற – இரவு 2  ணி முதல் கொனல 6  ணி 

வனர 

14. ஐவனக நிலங்களுக்குரிய மபரும்மபொழுது, சிறுமபொழுனதக் கூறுக 

நிலம் சிறுமேொழுது மேரும்மேொழுது 

குறிஞ்சி ேொ ம் குளிர்கொலம், முன்ேனிக்கொலம் 

முல்னல  ொனல கொர்கொலம் 

 ருதம் னவகனற ஆறு மேரும்மேொழுதுகளும் 

மநய்தல் ஏற்ேொடி ஆறு மேறும்மேொழுதுேளும் 

ேொனல நண்ேகல் இேயவனில், முதுயவனில் 

15. ெரிேொை வினடனேத் யதர்வு மெய்க 

1. குறிர்கொலத்னதப் மேொழுதொதக் மகொண்ட நிலங்கள் ……………… 

அ) முல்னல, குறிஞ்சி,  ருத நிலங்கள்  ஆ) குறிஞ்சி, ேொனல, மநய்தல் நிலங்கள் 

இ) குறிஞ்சி,  ருதம், மநய்தல் நிலங்கள்  ஈ)  ருதம், மநய்தல், ேொனல நிலங்கள் 

2. ஓயிலொட்டத்தில் இருவரினெயில் நின்று ஆடுகின்றைர். இத்மதொடரின் மெேப்ேொட்டு வினைத்மதொடர் எது? 

அ) ஓயிலொட்டத்தில் இருவரினெயில் நின்று ஆடுவர்  

ஆ) ஓயிலொட்டத்தில் இருவரினெயில் நின்று ஆடப்ேடுகிறது 

இ) ஓயிலொட்டம் இருவரினசயில் நின்று ஆடப்படுகிறது  

ஈ) ஓயிலொட்டம் இருவரினெயில் நின்று ஆடப்ேடுகின்றைர் 

3. முல்னல நிலத்திற்குரிே மேரும்மேொழுதும், சிறமேொழுதும் …………………….. 
அ) கொர்கொலம்,  ொனல    ஆ) குளிர்கொலம், ேொ ம் 

இ) இேயவனில், நண்ேகல்    ஈ) கொர்கொலம், ேொ ம் 

4. ஆறு மேரும்மேொழுதுகள் மகொண்ட தினண (நிலம்) ……………………. 
அ) குறிஞ்சி, ேொனல     ஆ) முல்னல, ேொனல 

இ)  ருதம், மநய்தல்    ஈ)  ருதம், ேொனல 

5. சிறுமேொழுதினண உரிே யநரத்துடன் இனணத்து வினடகொண்க 

அ) கொனல  - 1.  ொனல 6  ணி முதல் இரவு 10  ணி வனர 

ஆ) நண்ேகல் - 2. இரவு 10 ணி முதல் 2 ணி வனர 

இ) ஏற்ேொடு  - 3. இரவு 2  ணி முதல் கொனல 6  ணி வனர 

ஈ)  ொனல  - 4. கொனல 6  ணி முதல் 10  ணி வனர 

உ) ேொ ம்  - 5. பிற்ேகல் 2  ணி முதல் 6  ணி வனர 

ஊ) னவகனற  - 6. கொனல 10  ணி முதல் 2  ணி வனர 

அ) அ – 6, ஆ – 5, இ – 4, ஈ – 3, உ – 2, ஊ – 1  ஆ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 2, ஈ – 1, உ – 5, ஊ – 6 

இ) அ – 1, ஆ – 3, இ – 2, ஈ – 4, உ – 6, ஊ – 5  ஈ) அ – 4, ஆ – 6, இ – 5, ஈ – 1, உ – 2, ஊ – 3 

6. குறிஞ்சிக்குரிே கருப்மேொருள்கள் ……………………. 
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அ) வருணன், ேரதன், முதனல, தொனழ, புன்னை, ேட்டிைம் 

ஆ) முருகன், மவற்பன், கேடி, கொந்தள், அகில், சிறுகுடி 

இ) திரு ொல், ஊரன், எருன , தொ னர, கொஞ்சி, யேரூர் 

ஈ) மகொற்றணு, எயிைர், வலியிழந்த ேொனை, குரவம், இலுப்னே, குறும்பு 

7. வேலும் வேனலச் ெொர்ந்த நிலம், கடலும் கடனலச் ெொர்ந்த இடம் …………………… 

அ) குறிஞ்சி,  ருதம்     ஆ)  ருதம், மநய்தல் 

இ) முல்னல,  ருதம்     ஈ) குறிஞ்சி, மநய்தல் 

16. ம ொழிமபயர்க்க… 

Koothu 

Therukoothu is, as its name indicate, a popular from the theatre performed in the streets. It is 

performed by rural artists. The stories are derived from epics like Ramayana, Mahabharatha and 

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

on the spot. Fifteen to twenty actors with a small or chestra from koothu troupe. Though the 

orchestra has a singer, the artists sing in their own voices. Artists dress themselves with heavy 

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

மதருக்கூத்து 

மதருக்கூத்யத இன்னறே நொடகங்களுக்கு அடிப்ேனடேொய் மதருக்களில் நடிக்கப்ேட்ட கனலேொகும். 

மதருக்கூத்து கிரொ த்னதச் ெொர்ந்த கனலஞர்கேொயலயே நிகழ்த்தப்ேடுகிறது. அதன் கனதகள் 

இரொ ொேணம்,  கொேொரதம் ேழன ேொை புரொணங்களில் இருந்து எழுத்தப்ேட்டனவயே, அதில் நினறே 

ேொடல்களும் வெைங்களும் அதில் நடிக்கும் கனலஞர்கேொயலயே வேப்ேடுத்தப்ேட்டு நடக்கும் 

இடத்தியலயே அன யும். ேதினைந்து முதல் இருேது கனலஞர்களும், ஒரு சிறிே இனெக்குழுவுய  

மதருக்கூத்தின் குழுக்கேொக இருப்ேர். இனெக்குழுவில் ேொடுயவொர் களும், நடிகரும் மெொந்தக் 

குரலியலயே யேசி, ேொடி நடிப்ேர். நடிக்கும் கனலஞர்களின் ஆனட அலங்கொரம் ேளிச்மென்ற ஒப்புனையும் 

அவர்கேொயல அவர்கேொயல மெய்ேப்ேடும். மதருக்கூத்து கிரொ ப்புறங்களில் மிகவும் பிரேல ொைது. 

17. மதொடர்கனை அறியவொம், மதொடர்கனை அனடப்புக்குறிக்குள்ைவொறு  ொற்றுக 

1. அனழப்பு ணி ஒலித்தது. கேல்வழி கதனவச் திறந்தொர். (தனிச்மெொற்மறொடனரக் கலனவச் 

மெொற்மறொடரொய்  ொற்றுக) 

வினட: அனழப்பு ணி ஒலித்ததொல், கேல்வழி கதனவத் திறந்தொர்.  

2. இன்ைொசிரிேர் புத்தகங்கனே வரினெப்ேடுத்திைொர். அவற்னறப் புத்தக அடுக்ககங்களில் அடுக்கி 

னவத்தொர். புத்தங்கனேக் யகட்ேவர்களுக்கு எடுத்துக்மகொடுத்தொர் – மதொடர் மெொற்மறொடரொய்  ொற்றுக 

வினட: இன்ைொசிரிேர் புத்தகங்கனே வரினெப்ேடுத்தி, புத்தக அடுக்ககங்களில் அடுக்கி, யகட்யேொருக்கு 

எடுத்துக் மகொடுத்தொர்.  

3. ஒயிலொட்டத்தில் குழுவிைர் ஒயர நிறத் துணினே முண்டொசுயேொலக் கட்டிக் மகொண்டு கொலில்ெலங்னக 

அணிந்து மகொண்டு, னகயில் ஒரு சிறு துணினே இனெக்யகற்ே வீசியும் ஆடுவர். – தனிச்மெொற்மறொடரொய் 

 ொற்றுக 

வினட: ஒயிலொட்டத்தில் குழுவிைர் ஒயர நிறத் துணினே முண்டொசுயேொலக்கட்டிக் மகொள்வர். கொலில் 

ெலங்னக அணிவர். னகயில் ஒரு சிறு துணினே இனெக்யகற்ே வீசியும் ஆடுவர். 
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4. கூத்துக்கனலஞர் ேொடத் மதொடங்கிைொர், கூடியிருந்த  க்கள் அன திேொயிைர். கலனவச் 

மெொற்மறொடரொய்  ொற்றுக 

வினட: கூத்துக்கனலஞர் ேொடத்மதொடங்கிேதொல் கூடியிருந்த  க்கள் அன திேொயிைர். 

5. ஓடிக்மகொண்டிருந்த மின்விசிறி ெட்மடை நின்றவுடன், அனறயில் உள்ேவர்கள் யேச்சு தனடேட்டது 

(தனிச்மெொற்மறொடர்கேொய்  ொற்றுக) 

வினட: ஓடிக்மகொண்டிருந்த மின்விசிறி ெட்மடை நின்றது. அனறயில் உள்ேவர்கள் யேச்சு தனடப்ேட்டது. 

6. பிறம ொழிச் மசொற்கனைத் தமிழ் மசொற்கைொக  ொற்றி எழுதுக 

புதிர்: உங்களிடம் ஏழு யகொல்டு பிஸ்கட் உள்ேது. அதில் ஒன்று  ட்டும் எனட குனறவொைது. உங்களிடமுள்ே 

ஒரு தரொனெ இருமுனறகள்  ட்டுய  யூஸ் ேண்ணி மவயிட் குனறந்த யகொல்டு பிஸ்மகட்னடக் 

கண்டுபிடிக்கவும். 

வினட: தரொசின் இரண்டு தட்டுகளிலும் மூன்று யகொல்டுபிஸ்கட்டுகனே னவயுங்கள். இரண்டு தட்டுகளும் 

ஈக்குவலொக இருந்தொல் னகயில் மிச்ெம் உள்ே பிஸ்கட்யட மவயிட் குனறவொைது. அந்த மூன்று 

பிஷ்கட்டுகனே  ட்டும் எடுத்து னவத்துக் மகொள்ளுங்கள். இரண்டு தட்டுகளிலும் ஒரு ஒரு பிஸ்கட்னடப் 

யேொட்டு இயத எக்ஸ்மேரிம ண்னட ரிப்பீட் மெய்து ஆன்ெனரக் கண்டுபிடியுங்கள்! ஆல் தி மேஸ்ட்! 

பிறம ொழிச் மெொல்  தமிழ்ச்மெொல் 

யகொல்டு பிஸ்கட் - தங்ககட்டி  ஈக்குவலொக  - ெ  ொக 

பிஸ்கட்  - கட்டி   மவயிட்  - எனட 

எக்ஸ்மேரிம ண்ட் - யெொதனை  ரிப்பிட்   -  றுமுனற,  றுேடி 

ஆன்ெனர  - வினடனே, முடினவ  

ஆல் தி மேஸ்ட் -  எல்லொம் நல்லேடி முடிேட்டும். எல்லொம் சிறப்ேொக இருக்கட்டும். 

7. மதொடரில் விடுபட்ட வண்ணங்கனை உங்கள் எண்ணங்கைொல் நிேப்புக 

1. வொைம் கருக்கத் மதொடங்கிேது  னழவரும் யேொலிருக்கிறது. 

2. அனைவரின் ேொரொட்டுகேொல், மவட்கத்தில் ேொடகரின் முகம் சிவந்தது 

3. மவள்னே  ைம் உள்ேவனர அப்ேொவி என்கியறொம் 

4. கண்ணுக்கு குளுன ேொக இருக்கும் ேச்னெப் புல்மவளிகளில் கதிரவனின்  ஞ்ெள் மவளில் ேரவிக் 

கிடக்கிறது. 

5. மவயிலில் அனலேொயத உடல் கருத்துவிடும் 

8. மபொருத்த ொைவற்னறச் மசொற்மபட்டியில் கண்டு எழுதுக 

தங்கும்,  ரம்வீடு, அவிழும், தேங்கும்,  ரவீடு, யதொற்ேொனவ, விருது, யதொற்ேனவ, கவிழும், விருந்து 

1. விரட்டொதீர்கள் – ேறனவக்கு  ரம்வீடு 

மவட்டொதீர்கள் –  னிதனுக்கு அனவதரும்  ேவீடு 

2. கொனல ஒளியினில்  லரிதழ் அவிழும் 

யெொனலப் பூவினில் வண்டிைம் தங்கும் 

3.  னல முகட்டில் ய கம் கவிழும் அனதப் 

ேொர்க்கும்  ைங்கள் மெல்லத் தயங்கும் 

4. வொழ்க்னகயில் யதொற்பனவ மீண்டும் மவல்லும் இனதத்  
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தத்துவ ொய்த் யதொற்பொனவ கூத்து மெொல்லும். 

5. மதருக்கூத்தில் நடிகருக்குக் னகத்தட்டயல விருது அதில்  

வரும் கொசு குனறந்தொலும் அதுயவேவர் விருந்து 

9. மபொருள் கூறுக 

தொல்   - தொலொட்டு  உழுனவ - புலி, ஒருவனக மீன் 

அகவுதல் - ஒலித்தல், ேொடுதல் ஏந்மதொழில் - மிக்க அழகு 

அணின  - ெமீேம்    

7. திருக்குறள் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 மேொருளீட்டும் மநறி அறிந்து, தீே மநறியில் மெல்லுதல் இன்றி அறமநறியில் ஈட்டிே மேொருள் 

அறத்னதயும் இன்ேத்தினையும் மகொடுக்கும். 

 ஒருவன் தன்னிடம் மேொருள் உள்ே கொலத்யத ஒரு மெேலினைத் மதொடங்க யவண்டும். அஃது அவன் 

 னலய ல் ஏறி நின்று மகொண்டு யொனைகள் மசய்யும் யபொனேக் கண்டது யபொன்றதொகும். 

 ஒரு மேொருட்டொய்  தித்தற்கு உரிேர் அல்லொனர ஒரு மேொருட்டொய்  திக்கச் மெய்ேவல்ல 

மேொருனேத்தவிர யவறு சிறந்த மபொருள் ஏதுமில்னல. 

1. மபொருள் கூறுக 

வினை - மதொழில்;   கருவி  - ெொதைம் 

அருவினை - மேறுதற்கரிே வினை வண்கண் -  ைவலின  

ஆள்வினை - விடொமுேற்சி   தி  - வடமெொல் 

னகத்து - னகப்மேொருள்  னகேத்து - மேேமரச்ெம் (அழுதலொகிே கண்ணீர்) 

இடும்னே - துன்ேம்  நிரம்பு  - வறுன  

இகழ்ந்து - அவ தித்து  எள்ேொது - இகழொது 

ஈவொனர - மகொடுப்யேொனர ய வை - விரும்புவழி 

மதொழுகலொன் - ஒழுகிவொழ்வொர் 

2. இலக்கணக்குறிப்பு 

குடி  - ஆகுமேேர்  குடிகொத்தல் - இரண்டொம் யவற்றுன த்மதொனக 

நுட்ேம் - ேண்புப்மேேர்  அதிநுட்ேம் - இனடச்மெொல் 

மெேற்னக - மதொழிற்மேேர்  இல்னல - குறிப்பு வினைமுற்று 

அறன் - (அறம்) இறுதிப்யேொலி அறிந்து - வினைமேச்ெம் 

அறன் ஈனும், திறன் அறிந்து, இன்ேமும் ஈனும்  - இரண்டொம் யவற்றுன த்மதொனககள் 

புல்லொர்   - முற்மறச்ெம்   

புரே    - வினைமேச்ெம் 

வந்தமேொருள்  - மேேமரச்ெத்மதொடர்  

அருயேொடும், அன்யேொடும் - உம்ன த்மதொனககள் 

வொரொ    - ஈறுமகட்ட எதிர் னறப் மேேமரச்ெம் 

விடல்   - விேங்யகொள் வினைமுற்று (விடு + அல்); அல் – விேங்யகொள் விகுதி 
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ஒன்று   - எண்ணொகுமேேர் 

அற்று   - உவ  உருபு,  

ஆல்    - ஆனெ 

கண்டற்று   - கண்டகற்று – மதொகுத்தல் விகொரங்கள் 

மெய்க   - விேங்யகொள் வினைமுற்று  

மெருநகர் மெருக்கு  - ஆறொம் யவற்றுன த் மதொனக (மெருநரது மெருக்கு) 

எஃகு    - கருவிேொகு மேேர் 

அதனின் கூரிேது  - (இன்) ஐந்தொம் யவற்றுன  உருபு. ஒப்புப் மேொருளில் வந்துள்ேது 

அமுத கண்ணீர்  - மேேமரச்ெம் (அழுதலொகிே கண்ணீர்) 

அன்பிலன், துனணயிலன் - அன்பு, துனண – அஃறினண எழுவொய் 

இன்ன    - எதிர் னற ேண்புப்மேேர் 

இன்ன யின்   - ஐந்தொம் யவற்றுன  உருபு 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

வொழ்வொனை - வொழ் + வ் + ஆன் + ஐ 

வொழ் – ேகுதி; வ் – இனடநினல; ஆன் – விகுதி; ஐ – யவற்றுன உருபு 

இகழ்ந்து - இகழ் + த்(ந்) + த் + உ 

இகழ் – ேகுதி, த் – ெந்தி (ந்) விகொரம்; த் – இனடநினல; உ – விகுதி 

ஒப்பொேரி - ஒப்பு + ப் + பு + ஆர் + இ 

ஒப்பு – ேகுதி; ப் – ெந்தி; பு – விகுதி; ஆர் – துனணப்மேேர்; இ – விகுதி 

ஒப்ேொரி – மதொழிற்மேேர் – (நிகரொக) 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. அன ச்ெர் அறிந்து மெேலொற்ற யவண்டிேது ……………….. 
அ) கருவி, கொலம், மசயலின்தன்ன , மசய்யும் முனற ஆ) கருவி, கத்தி, மெேல், மதொழில் 

இ) கருவி, கடன , மெேலின்தன்ன , மெய்யும் முனற ஈ) கருவி, மெேல், வரிவசூல், கொலம் 

2. கீழ்க்கொணும் திருக்குறள் முதலடியுடன் ெரிேொை இரண்டொ டினேப் மேொருத்துக 

1) மெேற்னக அறிந்தக் கனடத்தும் உலகத்   - அ) றண்டொகச் மெய்வொன் வினை 

2) மேொருேல் லவனரப் மேொருேொகச் மெய்யும்  - ஆ) சுற்ற ொச் சுற்றும் உலகு 

3) குன்யறறி ேொனைப்யேொர் கண்டற்றொல் தன்னைத்மதொன் - இ) திேற்னக அறிந்து மெேல் 

4) குற்றம் இலைொய்க் குடிமெய்து வொழ்வொனைச்  - ஈ) மேொருேல்ல தில்னல மேொருள் 

அ) 1 – அ, 2 – ஆ, 3 – இ, 4 – ஈ   ஆ) 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ 

இ) 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – அ   ஈ) 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – ஈ 

3. முனறேறிந்து தீன ேற்ற வழியில் யெர்த்த மேொருள் ஒருவருக்கு …………………… 

அ) அறத்னதயும், இன்பத்னதயும் தரும்  ஆ) அன்ன யும், ேண்னேயும் தரும் 

இ) புகனழயும், ேதவினேயும் தரும்   ஈ) ேனகயும், ேதவியும் தரும் 

இயல் – 7: நொகரிகம், மதொழில், வணிகம், நொடு, சமூகம், அேசு, நிருவொகம் 

1. சிற்றகல் ஒளி (தன் வேலொறு) 
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-  .மபொ.சிவஞொைம் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 1906ஆம் ஆண்டு ஜூன் 26ஆம் நொள் மென்னை ெொல்வன் குப்ேம் ேகுதியில் வொழ்ந்த மேொன்னுெொமி, 

சிவெொமி என்ேவர்களுக்கு ஓர் ஆண் குழந்னத பிறந்தது. அதற்கு ஞொைப்பிரகொெம் எைப் மேேரிட்டைர். 

ஆைொல் ெரனேேர் என்ற முதிேவர் அவருனடே மேேனர ‘சிவஞொனி’ என்யற அனழத்தொர். பின்ைொளில் 

அவரிட்டு அனழத்த சிவஞொனி என்ற மேேயர சிறிது திருத்தத்துடன் சிவஞொைம் என்று நினலமேற்றது. 

 ொர்ஷல் ஏ.யநச ணி  

 இேம் வேதில் ெமூக நீதிக்கொகப் யேொரொடிேவர். 

 வழக்கறிஞர், ெட்ட ன்ற உறுப்பிைரொகவும், நொடொளு ன்ற உறுப்பிைரொகவும் ேணிேொற்றிேவர் 

 கு ரி  ொவட்டப் யேொரொட்டத்னத முன்னின்று நடத்திேவர். இதைொல்  ொர்ஷல் யநெ ணி என்று 

அனழக்கப்ேட்டவர். 

 1956 நவம்ேர் 1இல் கன்னிேொகு ரி  ொவட்டத்னத தமிழ்நொட்டுடன் இனணத்து தமிழகத்தின் 

எல்னலேொக  ொறக் கொரண ொைவர். 

 இவர் நினைவொக தமிழக அரசு இவருக்கு நொகர்யகொவிலில் சினலயு,  ணி ண்டேமும் அன த்துள்ேது. 

 ொ.மபொ.சி 

 சிலம்புச்மசல்வர் எைப் யேொற்றப்ேட்டவர் 

 இவரின் இேற்மேேர் ஞொைப்பிேகொசம். பின் சிவஞொைம் எை  ொறிேது 

 விடுதனலப் யேொரொட்ட வீரர் 

 1952 – 1954 வனரயில் ெட்ட ன்ற ய லனவ உறுப்பிைர். 

 1972 – 1978 வனரயில் ெட்ட ன்ற ய லனவத் தனலவரொகவும் ேதவி வகித்துள்ேொர் 

 தமிழரசு கழகத்னதத் மதொடங்கிேவர். 

 இவர் எழுதிே வள்ேலொர் கண்ட ஒருன ப்ேொடு என்னும் நூலுக்கு 1966 ஆம் ஆண்டு ெொகத்திே 

அகொமதமி விருது மேற்றொர். 

 தமிழகத்தின் வடஎல்னலப் யேொரொட்டம், மதன்எல்னலப் யேொரொட்டங்கனேத் தீவிர ொக நடத்தி மவற்றி 

கண்டவர் 

 இவருக்குத் தமிழக அரசு திருத்தணியிலும், மென்னைத் திேொகரொே நகரிலும் சினல அன ந்துள்ேது. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1.  ொலவன் குன்றம் யேொைொமலன்ை? யவலவன் குன்ற ொவது எங்களுக்கு யவண்டும்.  ொலவன் குன்றமும் 

யவலவன் குன்றமும் குறிப்ேனவ முனறயே. 

அ) திருப்பதியும், திருத்தணியும்  ஆ) திருத்தணியும், திருப்ேதியும் 

இ) திருப்ேதியும், திருச்மெந்தூரும்  ஈ) திருப்ேரங்குன்றம், ேழனியும் 

2. தமிழைத்னத ஒன்றுேடுத்தும் இலக்கிே ொக  .மேொ.சி கருதிேது …………………… 

அ) திருக்குறள்    ஆ) புறநொனூறு 

இ) கம்ேரொ ொேணம்    ஈ) சிலப்பதிகொேம் 

3.  .மேொ.சி அவர்களுக்குப் மேற்யறொர் இட்ட மேேர் …………………. 
அ) சிவஞொைம்    ஆ) சிவஞொனி 
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இ) ஞொைப்பிேகொசம்    ஈ) சிவயநென் 

4.  .மேொ.சி அவர்களின் தொய் இவருக்குப் ேயிற்றுவித்த ேொக்கள் ………………… 

அ) அல்லி அேசொணி  ொனல, பவைக்மகொடி  ொனல ஆ) ஆத்திச்சூடி, மகொன்னறயவந்தன் 

இ) அல்லி அர்ச்சுணன் கனத, ேவேக்மகொடி  ொனல ஈ) ேவேக்மகொடி  ொனல, சிலப்ேதிகொரம் 

5.  .மேொ. சிவஞொைம் எழுதிே ெொகித்திே அகொமதமி ேரிசு மேற்ற நூல் ………………. 
அ) வள்ேலொர் வகுத்த வழி   ஆ) வள்ைலொர் கண்ட ஒருன ப்பொடு 

இ) வள்ேலொரும் ேொரதியும்    ஈ) வள்ேலொரும் கொந்திேடிகளும் 

2. ஏர் புதிதொ? 

- கு.ப.ேொஜயகொபொலன் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 யவேொண்ன  மெழிக்கவும்,  ொனுடம் தனழக்கவும், சித்தினரத் திங்களில் நடத்தப்ேடும் மேொன்யைர் 

பூட்டுதல் தமிழர் ேண்ேொட்டின்  குட ொகும். 

 ‘ஏர் புதிதொ’ என்னும் ேனடப்பின் ஆசிரிேர் கு.ப. ேொஜயகொபொலன் இக்கவினத கு.ே.ரொ. ேனடப்புகள் நூல் 

ேகுதியில் இடம்மேற்றுள்ேது. 1902இல் கும்ேயகொணத்தில் பிறந்தவர். மிகச் சிறந்த சிறுகனத ஆசிரிேர், 

கவிஞர், நொடக ஆசிரிேர்  று லர்ச்சி எழுத்தொேர் என்ற ேண்முகம் மகொண்டவர். தமிழ்நொடு, ேொரத ணி, 

ேொரதயதவி, கிரொ  வொழிேன் ஆகிே இதழ்களின் ஆசிரிேரொய்ப் ேணிேொற்றிேவர். அகலினக, ஆத்  

சிந்தனை ஆகிேனவ நூல்களின் மதொகுப்புகள். 

1. மபொருள் கூறுக 

ேதம்  - ேக்குவம்   மவள்ளி – சுக்கிரன், மவண்ன  

மகொழு - கலப்னேக் மகொழுவொனி  சிலிர்த்தல் - தளிர்த்தல்  

கடுகி  -  வினரவொக 

மேொன்யைர் - ேருவகொலத்தில் நல்ல நொளில் முதன்முனறேொக உழும் கலப்னே 

நுகத்தடி - எருதுகளின் கழுத்தில் பூட்டும்  ரம் 

2. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக 

மதொழுது, வினரந்து, கடுகிச்மெல், வினரந்து யேொ – வினைமேச்ெங்கள் 

நண்ேொ – விளித்மதொடர் 

 ொட்னடப் பூட்டி, கொட்னடக்கீறு – இரண்டொம் யவற்றுன கள் (ஐ) 

3. ெரிேொை அகரவரினெனேத் யதர்வு மெய்க 

அ) உழவு,  ண், ஏர்,  ொடு   ஆ)  ண்,  ொடு, ஏர், உழவு 

இ) உழவு, ஏர்,  ண்,  ொடு   ஈ) ஏர், உழவு,  ொடு,  ண் 

4. யகொடிட்ட இடங்கனை நிேப்புக 

(சுக்கிரன், உழவர், கு.ே. இரொஜயகொேொல், மேொன்ஏர்பூட்டல்) 

அ) உலகினுக்கு அச்ெொணி யேொன்றவர் சுக்கிேன் 

ஆ) தமிழர் ேொண்ேொட்டின்  குடம் உழவர் 

இ) ஏர் புதிதொ என்னும் கவினதனே இேற்றிேவர் கு.ப.ேொசயகொபொலன் 

ஈ) மவள்ளி முனேத்தது. மவள்ளி என்ேது மபொன்யைர் பூட்டல் 
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3. ம ய்க்கீர்த்தி 

- இேண்டொம் இேொசேொச யசொழன் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 அரெர்கள் தங்களின் வரலொறும், மேருன யும் கொலம் கடந்தும் நினலத்து நிற்க அனவகனே கல்லில் 

மெதுக்கிைர். மதொடக்கத்தில் ேல்லவர் கல்மவட்டொயும், ேொண்டிேர் மெப்யேடொயும் அன த்துத் 

மதொடங்கிைர். யெொழர் கொலத்தில் அனவ ம ய்க்கீர்த்தி எைப் மேேர்மேற்றது. ம ய்க்கீர்த்திகள் 

மெப்யேடொை வடிவமுடனும், கல் இலக்கிேகேொகவும் அன ந்து  ன்ைர்களின் புகழ், மெேல்ேொடுகள், 

யேொர் ஆட்சி முனற யேொன்றவற்னறக் கூறுவைவொக அன ந்தது. 

 முதலொம் இரொெரொென் கொலம் மதொடங்கி ம ய்க்கீர்த்திகள் கல்லில் வடிக்கப்ேட்டை. ம ய்க்கீர்த்தியின் 

முதல் ேகுதியில்  ன்ைனரப் புகழ்ந்து இலக்கிேநேம்ேட புலவர்கேொல் எழுதப்ேட்டு, கல்தச்ெர்கள் மூலம் 

கல்லில் மேொறிக்கப்ேடும் இவ்வொறு ம ய்க்கீர்த்திகள் உருவொகின்றை. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. தன்நொட்டு  க்களுக்குத் தந்னதயும் தொயும்  கனு ொக இருந்த அரென் என்னும் ம ய்க்கீர்த்தித் மதொடர் 

உணர்த்தும் மேொருள். 

அ) ய ம்ேட்ட நிருவொகத் திறன் மேற்றவர்  ஆ) மிகுந்த மெல்வம் உனடேவர் 

இ) ேண்ேட்ட  னிதயநேம் மகொண்டவர்  ஈ) மநறியயொடு நின்று கொவல் கொப்பவர் 

2. இரொஜரொஜன் நொட்டில்  ொயவ ………………….  ொ லயல ……………….. 
அ) வடுப்படுவை, கடியவொயிை   ஆ) கடிேவொயிை, வடுப்ேடுவை 

இ) வடிப்ேடுவை, வனரயவயே   ஈ) கடிேவொயிை, மகொடிேவொயிை 

3. மபொருத்துக 

அ) ேடிேொனையே  - 1. ேரற்றுவை 

ஆ) வடி ணிச்சிலம்யே - 2. கலக்குண்ேை 

இ) மெல்யலொனடயே - 3.  ருளுனடேை 

ஈ) வருபுையல  - 4. பிணிப்புண்ேை 

உ) இே ொன்கயே  - 5. சினறப்ேடுவை 

அ) அ – 4, ஆ – 1, இ – 2, ஈ – 3, உ – 5   ஆ) அ – 4, ஆ – 1, இ – 2, ஈ – 5, உ – 3 

இ) அ – 5, ஆ – 4, இ – 3, ஈ – 4, உ – 5   ஆ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 4, ஈ – 3, உ – 5 

 

4. சிலப்பதிகொேம் 

- இைங்யகொவடிகள் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் 

 ொசுஅறு முத்தும்  ணியும் மேொன்னும் 

அருங்கல மவறுக்னகயேொடு அேந்துகனட அறிேொ 

வேம்தனல  ேங்கிே நைந்தனல  றுகும்; 

ேொல்வனக மதரிந்த ேகுதிப் ேண்டம ொடு  
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கூலம் குவித்த கூல வீதியும்; 

 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 மேேர்க்கொரணம்: சிலம்பு + அதிகொரம் = சிலப்ேதிகொரம். சிலம்பிைொல் அதிகரித்த வரலொற்னறக் கூறும் 

நூல். சிலம்பின் மெேனல ன ே ொய்க் மகொண்ட கனதனேக் கூறுவதொல் சிலப்ேதிகொரம் எைப்ேடுகிறது. 

 இந்நூல் இேல், இனெ, நொடகம் என்னும் முப்மேொருளும் கலந்து முத்தமிழ்க்கொப்பிேம் என்றும், 

நொடகக்கொப்பிேம் என்றும் உனரநனடயிட்ட ேொட்டுனடச் மெய்யுள் எைவும் வழங்கப்ேடுகிறது. இந்நூல் 

ஐம்மேருங்கொப்பிேங்களுள் ஒன்றொகும். 

 இந்நூல் புகொர்க்கொண்டம்,  துனரக்கொண்டம், வஞ்சிக்கொண்டம் என்னும் மூன்று பிரிவுகனேக் மகொண்டது 

 இந்நூலுக்கு அரும்ேதவுனர ஒன்று உள்ேது. ேொர் எழுதிேவர் எைத் மதரிேொது. ய லும் அடிேொர்க்கு 

நல்லொ, யவங்கடெொமி நொட்டொர் என்யேொர்கள் உனரகளும் உள்ேை. 

 நூலொசிரிேர்  :  இேங்யகொவடிகள் 

மேற்யறொர் : இ ேவரம்ேன் மநடுஞ்யெரலொதன்,நற்யெொனை 

ஊர்  : யெரநொட்டு வஞ்சி  ொநகரம் 

ெ ேம் : ெ ணம் 

கொலம் : கி.பி. இரண்டொம் நூற்றொண்டு 

 சிலப்ேதிகொரம் யகொவலன் கண்ணகி  ொதவி ஆகியேொரின் வொழ்க்னக வரலொற்னறக் கூறுகிறது. 

 ணிய கனலக் கொப்பிேத்துடன் கனலத்மதொடர்பு மகொண்டிருப்ேதொல் இரட்னடக்கொப்பிேம் எை இனவ 

இரண்டும் அனழக்கப்ேடுகின்றை. 

 சிலப்ேதிகொரமும்,  ணிய கனலயும் கனலத்மதொடர்பு மகொண்டிருப்ேதொல் இரட்னடக் கொப்பிேங்கள் 

எைப்ேட்டை. 

 எண்வனகத் தொனிேங்கள் மநல், கொைம், வரகு, இறுங்கு, தினண, ெொன , புல்லு, யகொதுன  

என்ேைவொகும். 

 குழல் (புல்லொங்குழல்) ேொழ் மூலம் இனெக்கும் இனெவொணர்கள் குரல், துத்தம் னகக்கினே, உனழ, இளி, 

விவரி, தொரம் என்னும் ஏழு இனெகனேக் குற்றமின்றி இனெத்து அவர்களின் சிறந்த திறன னேக் 

கொட்டும் மேரும்ேொணர் எைச் சிலப்ேதிகொரம் கூறுகிறது. 

1. மபொருள் கூறுக 

சுண்ணம் - சுண்ணப்மேொடி நறும்ெொந்தம் -  ணம் மிகுந்த ெந்தைம் 

 றுகுேம் - மதரு, வீதி  கொழிேன் - பிட்டு வணிகன் 

கூவிேர் - அப்ே வணிகர்  கூலம்  - தொனிே வனககள் 

ேொெவர் - மவற்றினல விற்ேவர் தூசு  - ேட்டு  

துகிர்  - ேவேம்   நிைம்  -  ொமிெம் 

மநொனட - வினல   ஓசுநர்  - எண்மணய் வணிகன் 

கஞ்ெகொரன் - கன்ைொன்   ண்ணுள் வினைஞர் - ஓவிேர் 

 ண்ணீட்டொேர்- குனழெொந்திைொல் ேொனவ மெய்யவொர் 

2. இலக்கணக்குறிப்பு 
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வண்ணமும் சுண்ணமும்  - எண்ணும்ன  

ேயில்மதொழில், மெய்வினை - வினைத்மதொனக 

ஆரமும் அகிலும், தூசும் துகிரும், முத்தும்  ணியும், குழலினும் ேொழினும் – எண்ணும்ன  

அரும்மேறல்    - ேண்புத்மதொனக 

அறிேொ    - ஈறுமகட்ட எதிர் னறப் மேேமரச்ெம் 

மதரிந்த    - மேேமரச்ெம் 

இனெந்து    - வினைமேச்ெம் 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

 யங்கிய -  யங்கு + இ(ன்) + ய் + அ 

 ேங்கு – ேகுதி, இ(ன்) – இறந்தகொல இனடநினல, (ன்) – புணர்ந்துமகட்டது, அ – மேேமரச்ெ விகுதி 

மசறிந்த – மசறி + த் (ந்) + த் + அ 

மெறி – ேகுதி, த் – ெந்தி, ந் – விகொரம், த் – இறந்தகொல இனடநினல, அ – மேேமரச்ெவிகுதி 

இனசத்து – இனச + த் + த் + உ 

இனெ – ேகுதி, த் – ெந்தி, த் – இறந்தகொல இனடநினல, உ – வினைமேச்ெவிகுதி 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. சிலப்ேதிகொரத்தில் உள்ே கொண்டங்கள்  

அ) புகொர்,  துனே, வஞ்சி   ஆ) ேொல, வஞ்சி,  துனர 

இ) புகொர், அயேொத்திேொ, வஞ்சி  ஈ) அயேொத்திேொ, ேொல, புகொர் 

2. சிலப்ேதிகொரம் பிறித்தறியும் முனற 

அ) சிலம்பு + கொரம்    ஆ) சிலம்பு + அதி + கொரம் 

இ) சிலம்பு + அதிகொேம்   ஈ) சிலம் + பு + அதிகொரம் 

3. ‘அரும்பிறல்’ என்னும் மெொல்னல பிரித்தறியும் முனற 

அ) அரு + மேறல்    ஆ) அரு + மேறுதல் 

இ) அருன  + மபறல்   ஈ) அருன  + மேறுதல் 

4. மேொருத்துக : மெொல்னல மதொழிலுடன் மேொருத்துக 

அ) கொழிேர் - 1) மவற்றிேொக்கு விற்யேொர் 

ஆ) கூவிேர் - 2) எண்மணய் வணிகர் 

இ) ேொெவர் - 3) பிட்டுவணிகர் 

ஈ) வொெகர் - 4) அப்ேம் சுடுவர் 

உ) ஓசுஞர் - 5) ேஞ்ெவொெம் விற்யேொர் 

அ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4, உ – 5  ஆ) அ – 2, ஆ – 3, இ – 5, ஈ – 4, உ – 1 

இ) அ – 3, ஆ – 4, இ – 1, ஈ – 5, உ – 2  ஈ) அ – 5, ஆ – 4, இ – 3, ஈ – 2, உ – 1 

5. “ேகர்வைர் திரிதிரு நகர வீதியும் 

ேட்டினும் ேயிரினும் ேருத்தி நூலினும் 

கட்டு நுண்வினைக் கொருகர் இருக்னகயும் 

தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும்” 
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1. இவ்வடிகள் இடம் மேற்ற நூல் எது? 

வினட: இவ்வடிகள் இடம்மேற்ற நூல் ‘சிலப்ேதிகொரம்’ 
2. ேொடலின் அன ந்த ய ொனைனே எடுத்து எழுதுக 

வினட: ேொடலின் ேகர்வைர், ேட்டிலும் என்னும் 

மெொற்களில் அடிய ொனை அன ந்துள்ேது. 

3. எதுனகச் மெொற்கனே அடிக்யகொடிடுக 

வினட: ேகர்வைர், நகர வீதியும் – சீர்எதுனக 

ேட்டினும், கட்டி – அடி எதுனக 

4. கொருகர் – மேொருள் தருக 

வினட: கொருகர் – மநெவுத்மதொழில் மெய்ேவர் 

5. இப்ேொடலில் கொணப்ேடும் நறு ணப்மேொருள்கள் ேொனவ? 

வினட: ஆரம் – ெந்தைம் 

அகில் – வொெனை  ரம். அதுயவ அதுதரும் வொெனைப் மேொருளுக்குப் மேேரொய் அன ந்தது. 

5.  ங்னகயேொய்ப் பிறப்பதற்யக 

 பிமரஞ்சு புரட்சியின் யேொது ஆண்களுக்கு ெ  ொக மேண்களும் கல்வி, யவனலவொய்ப்பு, சுதந்தரம் எை 

எல்லொவற்றிலும் ெ உரின  யகட்டுப் யேொரொடிைர். அப்யேொது மதொடங்கிே இப்யேொரொட்டம் ம ல்ல ம ல்ல 

உலகம் எங்கும் ேரவிேது. மேண்கள் தங்களின் வலின னே உணரத் மதொடங்கிைர். அப்யேொரட்டங்களின் 

முடியவ நொள் 1911  ொர்ச் 18ஆம் நொள் ெர்வயதெ  களிர் திை ொக அறிவிக்கப்ேட்டது. 

 கிருஷ்ணம் ொள் மஜகன்ைொதன் 

  துனரயின் முதல் ேட்டதொரிப்மேண்.  

 இந்திே அரசின் தொ னர விருது மேற்றவர். 

 சுவிட்ெர்லொந்தின் கொந்தி அன தி விருது எை ேல்யவறு விருதுகனே மேற்றவர்.  

 விடுதனலக்கு முன் கல்வி  றுக்கப்ேட்ட கொலத்தியல யேொரொடிக் கற்றவர். கொந்திேச் சிந்தனைேொல் 

கவரப்ேட்டவர். கொந்திேடிகளின் ஒத்துனழேொன  இேக்கம், ெட்ட  றுப்பு இேக்கம், மவள்னேயேை 

மவளியேறு இேக்கம் யேொன்றவற்றில் ேங்யகற்றவர். கணவருடன் பூதொை இேக்கத்தில் ேணிேொற்றிேவர். 

“உழுேவருக்யக நில உரின  இேக்கம்” மதொடங்கி, யவேொண்ன  இல்லொத கொலத்திலும் யவறுேணிகள் 

மூலம் வரு ொைம் வர ஏற்ேொடு மெய்தவர். 

6. புறப்மபொருள் இலக்கணம் 

1. புறத்தினணகளில் எதிமேதிர்த் தினணகனை அட்டவனைப்படுத்துக 

மவட்சி  - கரந்னத  வஞ்சி   - கொஞ்சி 

மநொச்சி - உழினஞ  தும்னே - வொனக 

ேொடொண் - மேொதுவிேல்  னகக்கினே - மேருந்தினண 

2. புறத்தினணகள் எத்தனை வனகப்படும். அனவ யொனவ? 

புறத்தினணகள் ேன்னிரண்டொகும். அனவ மவட்சி, கரந்னத, வஞ்சி, கொஞ்சி, மநச்சி, உழினஞ, தும்னே, 

வொனக, ேொடொண், மேொதுவிேல், னகக்கினே, மேருந்தினண ஆகிேனவ ஆகும். 

3. மவட்சி, கேந்னதத் தினணகனை விைக்குக 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 77 of 98 

மவட்சித்தினண:  க்கள் சிறு குழுக்கேொக வொழ்ந்த கொலத்தில் ஆநினரகேொை  ொடுகனேச் மெொத்தொகக் 

கருதிைர். ஒரு குழுவிைரிடமிருந்து  ற்மறொரு குழுவிைர் ஆநினரகனேக் கவர்தல் வழக்க ொக இருந்தது. 

ஆநினரகனேக் கவர்ந்து வர மவட்சிப் பூவினைச் சூடிக்மகொண்டு மெல்வர். எையவ ஆநினர கவர்தல் 

மவட்சித்தினண எைப்ேட்டது. 

கரந்னதத்தினண: கவர்ந்து மெல்லப்ேட்ட தம் ஆநினரகனே மீட்கச் மெல்வர். அப்யேொது கரந்னதப் 

பூவனகச் சூடிக்மகொள்வர். அதைொல் கரந்னதத்தினண என்று மேேர் மேற்றது. 

4. வஞ்சித்தினண, கொஞ்சித்தினணனய விைக்குக 

வஞ்சித்தினண:  ண் (வொழும் நொடு) மெொத்தொக  ொறிே கொலத்தில்  ண்னணக் கவர்தல் யேொரொயிற்று. 

 ண்ணொனெக் கொரண ொகப் ேனகவர் நொட்னடக் னகப்ேற்றக் கருதி வஞ்சிப் பூனவச் சூடிப் யேொருக்குச் 

மெல்வது வஞ்சித்தினணேொகும். 

கொஞ்சித்தினண: தன் நொட்னைக் னகப்ேற்ற வந்த  ொற்றரெயைொடு, கொஞ்சிப்பூனவச் சூடி எதிர்த்துப் 

யேொரிடல் கொஞ்சித்தினணேொகும். 

5. மநொச்சித்தினண, உழினஞத்தினணனய கூறுக 

மநொச்சித்தினண:  ண்னணக் கொக்க யகொட்னடகள் கட்டப்ேட்டை. யகொட்னடனேக் கொத்தல் யவண்டி. 

உள்ளிருந்யத முற்றுனகயிட்ட ேனகேரெயைொடு மநொச்சிப் பூனவச் சூடி உள்ளிருந்யத யேொரிடுவது 

மநொச்சித்தினணேொகும். 

உழினஞத் தினண:  ொற்றறரென் யகொட்னடனேக் னகப்ேற்ற உழினஞப்பூனவச் சூடிே தன் வீரர்களுடன் 

அதனைச் சுற்றி வனேத்தல் உழினஞத்தினண எைப்ேடும் 

6. தும்னபத்தினணனய விைக்குக 

ேனகயவந்தர் இருவரும் தங்கள் வலின யே மேரிது என்ேனத நினலநொட்ட, தம் வீரர்களுடன் தும்னேப் 

பூனவச் சூடிப் யேொர்கேத்தில் ஒருவருடன் ஒருவர் யேொரிடுவது தும்னேத்தினண எைப்ேடும். யேொரிடும் 

இருநொட்டு அரெர்களும் தும்னேப் பூ  ொனலனேயே சூடியிருப்ேொர்கள். 

7. வொனகத்தினண – குறிப்பிடுக 

யேொரியல மவற்றி மவற்ற  ன்ைன் வொனகப்பூச் சூடி  கிழ்வது வொனகத்தினண எைப்ேடும் வொனக 

என்றொயல மவற்றிமேைப் மேொருள்.  

8. பொடொண்தினண விைக்குக 

ேொடு + ஆண் + தினண = ேொடொண் தினண. ேொடக்கூடிே தகுதியுனடே ஆண்  கனின் கல்வி, வீரம், 

மெல்வம், புகழ், கருனண முதலிேவற்னறப் புகழ்ந்துேொடுவது. 

9. மபொதுவியல் தினணனயக் கூறுக 

மவட்சி முதல் ேொடொண் தினண வனரயுள்ே புறத்தினணகளுக்மகல்லொம் மேொதுவொய் அன ந்தைவும் 

அவற்றுள் கூறப்ேடொதவற்னறயும் கூறுவயத மேொதுவிேல்தினண எைப்ேடுகிறது. 

10. னகக்கினைத் தினணயொவது யொது? 

னகக்கினே என்ேது ஒருதனலக்கொ ம். அஃதொவது ஆண், மேண் ஆகியேொருள் ஒருவரிடம்  ட்டும் 

யதொன்றும் அன்பு. இது னகக்கினே எைப்ேடும். இஃது ஆண்ேொற்கூற்று, மேண்ேொற்கூற்று எை 

இருவனகப்ேடும். 

11. மபருந்தினணனய விவரி 
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மேருந்தினண என்ேது மேொருந்தொக்கொ ம். ஒத்த தனலவனும் தனலவியும் அலலொதவரிடத்து யதொன்றும் 

அன்ேொகும். இஃதும் ஆண்ேொற்கூற்று, மேண்ேொற்கூற்று எை இருவனகப்ேடும். 

12. தினணகனையும், சூடும் பூக்கனையும் வரினசயொகக் கூறுக 

மவட்சித்தினண - மவட்சிப் பூ கரந்னதத்தினண - கரந்னதப் பூ 

வஞ்சித்தினண - வஞ்சிப் பூ கொஞ்சித்தினண - கொஞ்சிப் பூ 

மநொச்சித்தினண - மநொட்சிப் பூ உழினஞத்தினண - உழினஞப் பூ 

தும்னேத்தினண - துப்னேப் பூ வொனகத்தினண - வொனகப் பூ 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. இருநொட்டு அரெர்களும் தும்னேப்பூனவச் சூடிப் யேொரிடுவதன் கொரணம் …………………. 
அ) நொட்னடக் னகப்ேற்றல்   ஆ) ஆநினர கவர்தல் 

இ) வலின னய நினலநொட்டல்  ஈ) யகொட்னடனே முற்றுனகயிடல் 

2. மவட்சித்தினணயும், கரந்னதத் தினணயும் முனறயே …………………… 

அ) நினற கவர்தல், நினற மீட்டல்  ஆ) நினற மீட்டல், நினற கவர்தல் 

இ) நொட்னடக் கவருதல், நொட்னட மீட்டல் ஈ) நொட்னட மீட்டல், நொட்னடக் கவருதல் 

3,  ண்ணொனெ கருதி யேொருக்குச் மெல்வது ………………. 
அ) வொனகத்தினண    ஆ) வஞ்சித்தினண 

இ) கொஞ்சித்தினண    ஈ) மவட்சித்தினண 

4. ஒருதனலக் கொ ம் என்ேது ………………. 
அ) அன்பின் ஐந்தினண   ஆ) மேருந்தினண 

இ) னகக்கினை    ஈ) மேொதுவிேல் தினண 

5. ேொடொண்தினண என்ேது இப்ேடிப் பிரியும் ………………… 

அ) பொடு + ஆண் + தினண   ஆ) ேொடொண் + தினண 

இ) ேொடு + ஆண்தினண   ஈ) ேொடு + ஆண்றினை 

6. ேொடொண் தினண என்ேது …………………. 
அ) யேொரின் தன்ன     ஆ) ேொடுேவனின் திறன்ேற்றிேது 

இ) மேண் களின் ஒழுக்கலொறு  ஈ) ஆண்  கனின் ஒழுக்கலொறு 

7. தன் நொட்னடக் னகப்ேற்ற வந்த  ொற்றரெனுடன் எதிர்த்துப் யேொரிடுவது ………………… 

அ) மநொச்சித்தினண   ஆ) தும்னேத்தினண 

இ) உழினஞத்தினண   ஈ) கொஞ்சித்தினண 

8. மேொருத்துக: தினணனேயும் மெேல்ேொட்னடயும் இனணக்க 

அ) மவட்சி  - 1) மேொருந்தொக்கொ ம் 

ஆ) கரந்னத  - 2) இருமேருவீரர்களும் யேொரிடல் 

இ) உழினஞ  - 3) ஆநினர மீட்டல் 

ஈ) தும்னே  - 4)  ொற்றரென் யகொட்னட முற்றுனக 

உ) மேருந்தினண - 5) ஆநினர கவர்தல் 

அ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4, உ – 5  ஆ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 2, ஈ – 1, உ – 5 
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இ) அ – 5, ஆ – 3, இ – 4, ஈ – 2, உ – 1  ஈ) அ – 5, ஆ – 4, . – 3, ஈ – 2, உ – 1 

9. புறத்தினணகளின் எண்ணிக்னக ………………… 

அ) எட்டு      ஆ) ஐந்து 

இ) மூன்று      ஈ) பன்னிேண்டு 

2. ம ொழிமபயர்க்க 

Among the five geographical division of the tamil country in sangam literature, the marutam 

region was the fit for cultivation, as it had the most fertile lands the properity of former depended 

on getting the necessary sunlight, swasonal rains and the fertility of the soil. Among these 

elements of nature, sunlight, seasonal rains and the fertility of the soil. Among these elements of 

nature, sunlight was considered indispensible by the ancient tamils. 

தமிழகத்தில் ெங்க இலக்கிேங்களில் புவியின் அன ப்னேமேொட்டி ஐந்து பிரிவுகனேக் கொண முடிகிறது. 

அவற்றுள்  ருதநிலய  யவேொண்ன க்கு எற்ற வே ொை நன்மெய் நிலப்ேகுதிேொகும். ெங்ககொல 

 க்களின் கணக்குப்ேடி ய யல கூறிே இேற்னக கூறுகளில் மிகவும் இன்றிேன ேொதது சூரிே ஒளியே 

எை அதற்கு முக்கிேத்துவமும் தமிழர் அளித்தைர். 

3. பின்வரும் மதொடர்கனைக் மகொண்டு மபொருத்த ொை மதொடர் அன க்க 

அ) இல்லொ ல் இருக்கிறது: கடந்த இரண்டு ஆண்டுகேொகயவ தமிழகத்தில்  னழயே மேய்ேொததொல் நீர் 

நினலகேொை ஏரி, குேம், குட்னடமேல்லொம் நீர் இல்லொ ல் இருக்கிறது. 

ஆ) மகொஞ்சம் அதிகம்: குழம்பில் இன்று கொரமும், உப்பும் மகொஞ்ெம் அதிகய  

இ) முன்னுக்குப்பின்: நீதி  ன்றத்தின் மேொய்ெொட்சிக்கொரன் முன்னுக்குப்பின் முரணொகப் யேசிைொன் 

ஈ)  றக்க நினைக்கியறன்: என் நண்ேைொகப் ேழகிே அவன் எைக்குச் மெய்த தீன கனே  றக்க 

நினைக்கியறன்  இேலவில்னல. 

4. ஊர்மபயர்களின்  ரூஉனவ எழுதுக 

புதுக்யகொட்னட - புதுனக திருச்சிரொப்ேள்ளி - திருச்சி 

உதக ண்டலம் - உதனக  யகொேம்புத்தூர்  - யகொனவ 

நொகப்ேட்டிைம் - நொனக  புதுச்யெரி  - புதுனக 

கும்ேயகொணம் - குடந்னத திருமநல்யவலி - மநல்னல 

 ன்ைொர்குடி  -  ன்னை  யிலொப்பூர்  -  யினல 

னெதொப்யேட்னட - னெனத  

5. மபொருள் கூறுக 

மிரிேல்  - மிேகு  வருத்தனை  - மேருக்குதல் 

அதசி  - ெணல்  துரிஞ்ெல்  - மவௌவொல் 

இயல் – 8: 1. சங்க இலக்கியத்தில் அறம் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 அறம் அறக்கண்ட மநறி ொன் அனவேம் என்கிறது புறநொனூறு 

 உனறயூரிலிந்ருந்த அற அனவேம் தனிச்சிறப்புப் மேற்றது என்று இலக்கிேங்கள் குறிப்பிடுகின்றை. 

  துனரயிலிருந்த அனவேம் ேற்றி  துனரக்கொஞ்சி குறிப்பிடுகிறது. அங்குள்ே அனவேம் துலொக்யகொல் 

யேொல நடுநினல மிக்கது என்கிறது. 
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1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. ய ன்ன  தரும் அறம் என்ேது ……………………….. 
அ) னகம் ொறு கருதொ ல் அறம் மசய்வது  ஆ)  றுபிறப்பில் ேேன் மேறலொம் என்ற யநொக்கில் 

அறம் மெய்வது 

இ) புகழ்கருதி அறம் மெய்வது   ஈ) ேதிலுதவி மேறுவதற்கொக அறம் மெய்வது 

2. உலகய  வறுன யுற்றொலும் மகொடுப்ேன் என்றும் மேொருள்களின் இருப்னேக் கூட அறிேொ ல் 

மகொடுப்ேவன் என்றும் ேொரொட்டப்ேடுயவொர் ………………… 

அ) உதியன், யசேலொதன்   ஆ) அதிேன், மேருஞ்ெொத்தன் 

இ) யேகன், கிள்ளிவேவன்   ஈ) மநடுஞ்மெழிேன், திருமுடிக்கொரி 

3. “இம்ன ச் மெய்தது  றுன க்கும் ஆம் எனும்  

அறவினல வணிகன் ஆஆய் அல்லன்” 
இதில் கூறப்ேட்ட வள்ேல் …………………. வள்ேனலப் புகழ்ந்த புலவர் …………………. 
அ) அதிேன், ஔனவேொர்   ஆ) மேருஞ்ெொத்தன், நக்கீரைொர் 

இ) ஆய், முடய ொசியொர்   ஈ) யேகன், ேரணர் 

4. “அறத்தின் அடிப்ேனடயில் ஆரொய்ந்து தண்டனை வழங்க யவண்டும்” எைக் கூறிேவர் ……………… 

அ) ஊன் மபொதிப் பசுங்குனடயொர்  ஆ)  ொங்குடி  ருதைொர் 

இ) ஆவூர் மூலங்கிழொர்   ஈ) மேருந்தனலச் ெொத்தைொர் 

5. ‘இதுஒரு அதிெேத் திறவுயகொல்; இன்ேத்தின் கதனவத் திறப்ேதும் இதுயவ; துன்ேத்தின் கதனவத் 

திறப்ேதும் இதுயவ’ இது எைப்ேட்டது எது? 

அ) ெொவி     ஆ) நொக்கு 

இ) வொய்     ஈ) கன்ைக்யகொல் 

2. யகொடிட்ட இடங்கனை நிேப்புக 

1. ெங்க கொலத்திற்குப் பின் அற இலக்கிேங்களின் கொலத்னத அறமநறிக்கொலம் என்ேர் 

2. அறம் மெய்வதில் வணிகயநொக்கம் இருக்கக்கூடொது என்ேது சங்க கொல  க்களின் கருத்தொக இருந்தது 

3. வீரத்னதப் யேொலயவ மகொனட தமிழர்கேொல் விரும்ேப்ேட்டது  

4. உலகய  வறுன யுற்றொலும் மகொடுப்ேவன் அதியன் என்கிறொர் ஔனவயொர் 

5. ‘உண்ன ேொை மெல்வம் என்ேது பிறர் துன்ேம் தீர்ப்ேது தொன்’ என்றொர் நல்யவட்டைொர். 

2. ஞொைம் 

- தி.மசொ.யவணுயகொபொலன் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 நம் ேொடப்ேகுதியில் மகொடுக்கப்ேட்ட கவினத தி.மெொ. யவணுயகொேொலனின் ‘யகொனட வயல்’ என்னும் 

மதொகுப்பில் இடம்மேற்றுள்ேது. இவர் திருனவேொற்றில் பிறந்தவர்.  ணிப்ேொல் மேொறியிேல் 

கல்லூரியில் எந்திரவிேல் யேரொசிரிேரொகப் ேணிேொற்றிேவர். ‘எழுத்து’ கொலப் புதுக்கவிஞர்களில் ஒருவர். 

இவரின்  ற்மறொரு கவினதத் மதொகுப்பு மீட்சி விண்ணப்பம். 

1. மபொருள் கூறுக 

ெொேரம் - ென்ைல் (கொலதர்)   ஒய்வு - ஒழிவு, தேர்வு 
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புழுதி -  ண்துகள்    ெொேம் - நிறம் 

2. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் கூறுக 

துனடத்யதன் - துனட + த் + த் + ஏன் 

துனட – ேகுதி; த் – ெந்தி; த் – இறந்தகொல இனடநினல; ஏன் – ஒருன  வினைமுற்று விகுதி 

3. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. வீட்னடத் துனடத்துச் ெொேம் அடித்தல் இவ்வடி குறிப்பிடிவது …………………….. 
அ) கொலம்  ொறுவனத    ஆ) வீட்னடத் துனடப்ேனத 

இ) இனடயறொது அறப்பணிச்மசய்தனல  ஈ) வண்ணம் பூசுவனத 

2. கொற்றுனடக்கும் பிரித்து எழுதுக 

அ) கொற்று + உனடக்கும்   ஆ) கொற்று + முனடக்கும் 

இ) கொற்று + முனட + கும்   ஈ) கொற்று + உனட + கும் 

3. உலகமில்னல பிரித்து எழுதுக 

அ) உலகு + மில்னல    ஆ) உலகம் + இல்னல 

இ) உலகி + ல்னல    ஈ) உலகு + இல்னல 

4. ெொேரம் என்ேதன் ெரிேொை தமிழ்ச்மெொல் கொலதர் 

5. ெொேம் என்ேதன் மேொருள் வண்ணம் 

4. திருக்குறள் அறத்துப்பொலில் உள்ை அதிகொேங்களின் தனலப்பினை எழுதி மபொருளினை எழுதுக 

1. அருளுனடன   - அருள்தன்ன னே ய ற்மகொேல் 

2. அன்புனடன   - அன்பினை வொழ்வில் கனடபிடித்தல் 

3. அடக்கமுனடன   - அடக்கப்ேண்னே உனடன ேொக்கி உேர்தல் 

4. அவொ அறுத்தல்  - ஆனெகனேத் துறத்தல் 

5. அழுக்கொறொன   - மேொறொன  மகொள்ேொதிருத்தல் 

6. அறன் வலியுறுத்தல் - அறத்தின் சிறப்பு 

7. இல்வொழ்க்னக  - இல்லறத்தின் ய ன்ன   

8. இன்ைொ மெய்ேொன  - துன்ேம் தரும் மெேனலச் மெய்ேொன  

9. இனிேனவ கூறல்  - நல்ல இனிே மெொற்கனேயே யேசுதல் 

10. ஈனக   - இல்லொதவர்க்குக் மகொடுத்து  கிழ்தல் 

11. ஊழ்   - விதி.விதினே மவல்லுதல் 

12. ஒழுக்கமுனடன   - ஒழுக்கத்னத கனடபிடித்து, உேரும் வழி 

13. ஒப்புரவறிதல்   - உலக நனடனே அறிந்து மெய்தல் 

14. கள்ேொன    - கேவொடொத (திருடொத) நினல 

15. கடவுள் வொழ்த்து   - இனறவணக்கம் 

16. கூடொ ஒழுக்கம்   - தீே ஒழுக்கம் நீக்குதல் 

17. மகொல்லொன    - உயிர்கனே எக்கொரணம் மகொண்டும் மகொல்லொநினல 

18. மெய்நன்றி அறிதல்  - நன்றி  றவொத தன்ன  

19. தவம்    - யநொன்பு ய ற்மகொள்ளுதல், பின்ேற்றல் 
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20. தீவினைேச்ெம்   - ேொவச்மெேல்களுக்கு அஞ்சுதல் 

21. துறவு    - வொழ்வில் இருவனகப் ேற்றினையும் நீக்க யவண்டிேனதயும் 

நீக்கல் 

22, நடுவுநினலன    - எதற்கொகவும் விருப்பு மவறுப்பின்றி மெேலொற்றுதல் 

23. நினலேொன    - நினலயில்லொன  

24. நீத்தொர் மேருன   - இறந்யதொனரப் யேணல் 

25. ேேனில மெொல்லொன   - ேேனில்லொத மெொல் யேெொதிருத்தல் 

26. புதல்வனரப் மேறுதல்  - புதல்வர்களின் சிறப்பும், கடன யும் 

27. பிறனில் வினழேொன   -  ொற்றொன்  னைவினே விரும்ேொன  

28. புறங்கூறொன    - ஒருவன் இல்லொதயேொது அவனைப்ேற்றி இகழ்ந்து கூறொன  

29. புகழ்    - புகழுக்குரிே மெேல்கள் 

30. புலொல்  றுத்தல்   -  ொமிெம் உண்ணொன  

31. மேொனறயுனடன   - மேொறுன யும், உேர்வும் 

32.  க்கட்யேறு   - நல்ல குழந்னதகளின் தன்ன  

33. ம ய்ணர்தல்   - பிறப்பு, வீடு ஆகிேனவேற்றிே உண்ன னே உணர்தல் 

34. வொய்ன     - உண்ன னேக் கனடபிடித்தல் 

35. வொன்சிறப்பு  -  னழயின் சிறப்பு 

36. விருந்யதொம்ேல்  - விருந்தின் சிறப்பும், ஓம்புதலும் 

37.  மவகுேொன   - யகொேம் (சிைம்) மகொள்ேொதிருத்தல் 

38. மவஃகொன   - பிறர் மேொருனே அேகரிக்கொதநினல 

3. கொலக்கணிதம் 

- கண்ணதொசன் 

 ைப்பொடப்பகுதி 

 ொற்றம் எைது  ொனிடத் தத்துவம்; 

 ொறும் உலகின்  கத்துவம் அறியவன்! 

எவ்மவனவ தீன  எவ்மவனவ நன்ன  

என்ே தறிந்து ஏகும ன் ெொனல! 

தனலவர்  ொறுவர்; தர்ேொர்  ொறும்; 

 

தத்துவம்  ட்டுய  அட்ெே ேொத்திரம்! 

மகொள்யவொர் மகொள்க; குனரப்யேொர் குனரக்க! 

உள்வொய் வொர்த்னத உடம்பு மதொடொது; 

நொயை மதொடக்கம்; நொயை முடிவு; 

நொனுனரப் ேதுதொன் நொட்டின் ெட்டம்! 

 

முக்கிய குறிப்புகள் 
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 கவிஞர் கண்ணதொசன் 

 கவிஞர் கண்ணதொெனின் இேற்மேேர் முத்னதேொ 

 சிவகங்னக  ொவட்டத்தின் சிறுகூடல்ேட்டியில் பிறந்தவர் 

 இவரின் மேற்யறொர்கள் ெொத்தப்ேன், விெொலொட்சி 

 1949ஆம் ஆண்டு தினரயுலகில் ேொடல் எழுதத் மதொடங்கிைொர் 

 தினர உலகிலும், இலக்கிே உலகிலும் சிறந்து விேங்கிேவர் 

 சிறந்த கவிேரங்கப் யேச்ெொேர். 

 தமிழக அரசின் அரெனவக் கவிஞரொக விேங்கிேவர் 

 இவர் எழுதிே யெர ொன் கொதலி என்னும் வரலொற்று நொவல் ெொகித்திே அகொமதமி விருது மேற்றுள்ேது. 

 தினரப்ேடப் ேொடலின் மூலம் எளிே முனறயில் ம ய்யிேனல  க்களினடயே மகொண்டு யெர்த்தவர் 

 அர்த்தமுள்ே இந்து தம், ஆட்டைத்தி, ஆதி ந்தி,  ொங்கனி, இயேசு கொவிேம் யேொன்ற நூல்கனேயும் 

எழுதியுள்ேொர். 

1. மபொருள் கூறுக 

புவியில்  - பூமியில்  ேற்றுதல் - பிடித்தல், அன்பு 

இேம்புதல் - கூறுதல்  ேண்யடொர் - முன்யைொர் 

ஆக்கல் - ேனடத்தல்  முனைதல் - முற்ேடுதல் 

ேொெம் - அன்பு, ேற்று  ஏகுதல்  - யேொகுதல் 

2. இலக்கணக்குறிப்பு 

எவ்மவனவ - அடுக்குத்மதொடர் 

மகொள்வர் - வினைேொலனையும் மேேர் 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

அழித்தல் - அழி + த் + த் + அல் 

அழி – ேகுதி; த் – ெந்தி; த் – இறந்தகொல இனடநினல; அல் – மதொழிற்மேேர் விகுதி 

4. ‘மகொள்யவொர் மகொள்க குனரப்யேொர் குனரக்க! 

உள்வொய் வொர்த்னத உடம்பு மதொடொது’ 
அ) அடிமேதுனகனே எடுத்மதழுதுக 

ஆ) இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக – மகொள்க, குனரக்க 

அடிமயதுனக  - மகொள்யவொர், உள்வொய் 

இலக்கணக்குறிப்பு - மகொள்க, குனரக்க - விேங்யகொள் வினைமுற்று 

5. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. கொலக்கணிதம் கவினதயில் இடம் மேற்ற மதொடர் ……………….. 
அ) இகழ்ந்தொல் என் ைம் இறந்துவிடொது  ஆ) என் ைம் இகழ்ந்தொல் இறந்துவிடொது 

இ) இகழ்ந்தொல் இறந்துவிடொது என் ைம்  ஈ) என் ைம் இறந்துவிடொது இகழ்ந்தொல் 

2. “ஆக்கல் அளித்தல் அழித்தல் இம்மூன்றும் 

அவனும் ேொனுய  அறிந்தனவ” – இதில் அவனும் ேொனுய  என்யேொர் ……………………….. , ………………… 

அ) கடவுளும், கவிஞரும்    ஆ) கடவுளும், ேக்தனும் 
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இ) ேக்தனும், கவிஞனும்    ஈ) கவிஞரும், கம்ேரும் 

3. “தனலவர்  ொறுவர்; தர்ேொர்  ொறும்” என்ேதில் தனலவர், தர்ேொர் என்ேதன் மேொருள் …………………….. 
அ) அேசியல் தனலவர், அேசொங்கம்  ஆ) குடும்ேதனலவர், குடும்ேம் 

இ) கடவுள், கவிஞர்     ஈ) ஊர் தனலவர், ேஞ்ெொேத்து 

4. கவிஞர் கண்ணதொெனின் இேற்மேேர் ……………………. , பிறந்த ஊர் ………………. 
அ) முத்துெொமி, சிறுன யிலூர்   ஆ) முத்துநொதன், சிறுவொபுரி 

இ) முத்னதய்யொ, சிறுகூடல்பட்டி   ஈ) முத்னதய்ேொ, சின்ைொேம்ேட்டி 

4. இேொ ொனுசர் 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 இரொ ொனுெர், கூயரெர், முதலிேொண்டொன் ஆகியேொர் திருக்யகொட்டியூர் பூரணர் இல்லத்திற்கு வந்தைர். 

 இரொ ொனுெர் ேதிமைட்டுமுனற திருக்யகொட்டியூர் வந்துள்ேொர். 

 “நொன் கூறும்  ந்திரப்மேொருள் திருவரங்கன் திருவருேொல் கினடக்கப் மேற்றது. இது ந து ேர  

ஆச்ெொரிேொர் ஆேவந்தொர் அவர்கேொல் எைக்கு  ட்டுய  கினடத்த வொய்ப்பு. இனத நொன் உங்களுக்குக் 

கூறுகியறன். இனத நீங்கள் நொள்யதொறும் திேொனிப்ேதொல் பிறவித்தனை நீங்கும். இனறவைடி மெல்ல 

இேலும்” எைப்  ந்திரப் மேொருளின் தன்ன ேொகப் பூரணர் கூறிைொர். 

5. பொ – வனக, அலகிடுதல் 

1. ஓனச எத்தனை வனகப்படும்? அனவ யொனவ? 

ஓனெேொைது மெப்ேயலொனெ, அகவயலொனெ, துள்ேயலொனெ, தூக்யலொனெ எை நொன்கு வனகப்ேடும். 

2. ‘பொ’ எத்தனை வனகப்படும்? அனவ யொனவ? 

மவண்ேொ, ஆசிரிேப்ேொ, கலிப்ேொ, வஞ்சிப்ேொ எைப் ‘ேொ’ நொன்கு வனகப்ேடும் 

3. பொக்கனையும் – ஓனசனயயும் இனணத்துக் கூறுக 

மவண்ேொ – மெப்ேயலொனெ; கலிப்ேொ – துள்ேயலொனெ; ஆசிரிேப்ேொ – அகவயலொனெ; வஞ்சிப்ேொ – 

தூங்கயலொனெ 

4. மவண்பொவின் இலக்கணம் கூறுக 

 மெப்ேயலொனெ மேற்று வரும். 

 ஈற்றடி, மூச்சீரொயும், ஏனைே அடி நொற்சீரொயும் வரும் 

 இேற்சீர் மவண்டனேயும், மவண்சீர் மவண்டனேயும் ேயின்றுவரும் 

 இரண்டடி முதல், ேன்னிமரண்டடி வனர அன யும் 

 ஈற்றுச்சீர் நொள்,  லர், கொசு, பிறப்பு என்னும் வொய்ேொட்டில் முடியும் 

5. ஆசிரியப்பொவின் ‘மபொது’ இலக்கணம் கூறுக 

 அகவல் ஓனெ மேற்று வரும் 

 ஈரனெச்சீர் மிகுதிேொகவும், கொய்ச்சீர் குனறவொகவும் ேயின்று வரும் 

 ஆசிரிேத்தனே மிகுதிேொகவும், மவண்டனே, கலித்தனே ஆகிேனவ விரவியும் வரும் 

 மூன்று அடிக்குய ல், எழுதுயவொர்  ைநினலக்யகற்ே வரும் 

 ஏகொரத்தில் முடித்தல் சிறப்பு 

6. மவண்பொவின் வனககள் யொனவ? 
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மவண்ேொ குறள் மவண்ேொ, சிந்திேல் மவண்ேொ, யநரினெ மவண்ேொ, இன்னினெ மவண்ேொ, ேஃமறொனட 

மவண்ேொ எை ஐந்து வனகப்ேடும். 

7. ஆசிரியப்பொவின் வனககனைக் கூறுக 

யநரினெ ஆசிரிேப்ேொ, இனணக்குறள் ஆசிரிேப்ேொ, நினல ண்டில ஆசிரிேப்ேொ, அடி றி  ண்டில 

ஆசிரிேப்ேொ எை நொன்கு வனகப்ேடும் 

8. அலகிடுதல் என்றொல் என்ை? 

அலகிடுதல் என்ேது சீனரப் பிரித்து அனெ ேொர்த்து, அனெக்யகற்ற வொய்ேொடு கொணுதல் ஆகும் 

9. அனச என்பது என்ை?  

ஓர் எழுத்யதொ, ேல எழுத்துகயேொ யெர்ந்தும், அனெந்தும் இனெந்தும் சீருக்கு உறுப்ேொய் வருவயத அனெ 

எைப்ேடும். 

10. யநேனச, நினேயனச விைக்குக 

யநரனெ: தனிக்குறில், தனிக்குறிலுடன் ஒற்று தனிமநடில் ஒற்று 

தனிமநடில், தனிமநடிலுடன் ஒற்று. இங்ஙைம் வருவயத யநரனெ எைப்ேடும் 

எ.கொ:  மக = தனிக்குறில் கல் = தனிக்குறில் + ஒற்று 

கொ = தனிமநடில் கொல் = தனிமநடில் + ஒற்று 

நினரேனெ:  இருகுறில் இனணந்து 

       இருகுறில் + ஒற்றுடன் 

குறில் மநடில் 

குறில் மநடில் + ஒற்று எை வருவயத நினரேனெேொகும். 

எ.கொ:  கல = இருகுறில் இனணந்து  

கலம் = இருகுறில் + ஒற்று 

கலொ = குறில் மநடில்  

கலொம் = குறில் மநடில் ஒற்று 

11. ஈேனசச்சீர் எத்தனை வனகப்படும்? அனவ யொனவ? 

ஈரனெச்சீர் நொன்கு வனகப்ேடும். அனவ 

யநர் + யநர் = யத ொ  நினர + யநர் = புளி ொ 

நினர + நினர = கருவிேம் யநர் + நினர = கூவிேம் 

12. மூவனகச்சீர் எத்தனை வனகப்படும்? அனவ யொனவ?  

மூவனகச்சீர் எட்டு வனகப்ேடும். அனவ கொய்ச்சீர், கனிச்சீர் எைப்ேடும். 

கொய்ச்சீர்:  யநர்  யநர்  யநர்  =  யத ொங்கொய் 

  நினர யநர் யநர் = புளி ொங்கொய் 

  நினர நினர யநர் = கருவிேங்கொய் 

  யநர் நினர யநர் = கூவிேங்கொய் 

கனீச்சீர்:  யநர் யநர் நினர = யத ொங்கனி 

  நினர யநர் நினர = புளி ொங்கனி 

  நினர நினர நினர = கருவிேங்கனி 
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  யநர் நினர நினர = கூவிேங்கனி 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. சிலப்ேதிகொரத்திலும்  ணிய கனலயிலும் அன ந்த ேொவிைம் …………………. 
அ) அகவற்பொ     ஆ) மவண்ேொ 

இ) வஞ்சிப்ேொ     ஈ) கலிப்ேொ 

2. மவண்ேொவிற்குரிே ஓனெ ………………. 
அ) அகவயலொனெ    ஆ) தூங்கயலொனெ 

இ) துள்ேயலொனெ    ஈ) மசப்பயலொனச 

3. ஆசிரிேப்ேொவிற்குரிே ஓனெ ………………… 

அ) அகவயலொனச    ஆ) மெப்ேயலொனெ 

இ) தூங்கயலொனெ    ஈ) துள்ேயலொனெ 

4. ஈற்றுச்சீர் நொள்,  லர், கொசு, பிறப்பு என்னும் வொய்ேொட்டில் முடியும் ேொவிைம் ………………… 

அ) ஆசிரிேப்ேொ    ஆ) மவண்பொ 

இ) கலிப்ேொ     ஈ) வஞ்சிப்ேொ 

5. தூங்கயலொனெ, துள்ேல் ஓனெ மேறும் ேொவிைங்கள் …………………… , ……………………. 
அ) ஆசிரிேப்ேொ, மவண்ேொ   ஆ) வஞ்சிப்பொ, கலிப்பொ 

இ) கலிப்ேொ, வஞ்சிப்ேொ   ஈ) மவண்ேொ, வஞ்சிப்ேொ 

6. மவண்ேொ ………………… வனகேொகவும், ஆசிரிேப்ேொ ……………………. வனகேொகவும் உள்ேது.  

அ) நொன்கு, ஐந்து    ஆ) ஐந்து, ஆறு 

இ) ஐந்து, நொன்கு    ஈ) மூன்று, நொன்கு 

2. கவினதகனேயும் அவற்றின் ேொ வனககனேயும் வனகப்ேடுத்திப் ேட்டிேலிடுக 

முல்னலப்ேொட்டு  - கலிமவண்ேொ 

 னலேடுகடொம்  - ஆசிரிேப்ேொ 

திருக்குறள்   - குறள் மவண்ேொ 

ேரிேொடல்   - கலிமவண்ேொ 

திருவினேேொடல் புரொணம் யதம்ேொவணி – மவண்ேொ 

ம ய்க்கீர்த்தி, சிலப்ேதிகொரம் ஞொைம், கொலக்கணிதம் – ஆசிரிேப்ேொ 

3.  ேபுத் மதொடருக்கொை மபொருைறிந்து மதொடரில் அன த்து எழுதுக 

 ைக்யகொட்னட: இரொஜன் தொன் லட்ெொதிேதிேொக யவண்டும ை  ைக்யகொட்னட கட்டி னகயூட்டு மேற 

சினற மென்றொன். 

கண்ணும் கருத்தும்: விவெொேப் மேரு க்கள் தங்கள் நிலத்துப் ேயினரப் மேற்ற குழந்னதனேப் யேொல 

கண்ணும் கருத்து ொய் வேர்த்தைர். 

அள்ளி இனறத்தல்: கம்ேர் தன் இரொ ொேண கொவிேத்தில் ெந்தத்னதச் மெொற்கள் மூலம் அள்ளி 

இனறந்திருப்ேொர். 

ஆறப்யபொடுதல்: யகொேம் இருக்கும் யேொது முடிவு எடுக்கொ ல்  ைனத ஆறப்யேொட்டு அன தியில் முடிவு 

எடுத்தல் நலம் ேேக்கும். 
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4. மசொற்கனைப் பிரித்துப் பொர்த்துப் மபொருள் தருக 

வருந்தொ னர  : வரும் + தொ னர = வருகின்ற தொ னர 

வரும் + தர +  னர = வரும் தொவுகின்ற  ொன் 

பிண்ணொக்கு   : பிண் + ணொக்கு = அனரக்கப்ேட்டு 

எண்மணய் எடுத்த எள், யதங்கொய் ெக்னககள் 

ேலனகமேொலி :  ேல + னகமேொலி = ேலர் யெர்ந்து ஒலிக்கும் னகமேொலி 

ேலனக + ஒலி = ேலர் யெர்ந்து ஒலிக்கும் னகமேொலி 

ேலனவ + ஒலி =  ரப்ேலனகயின் ெப்தம் 

5. மபொருள் கூறுக 

ஆசுகவி – ேொடயவண்டிேப் மேொருனேக் மகொடுத்த உடயையே மெய்யுள் இேற்றும் புலன  மேற்ற புலவர் 

 துரகவி – இலக்கணமுனறப்ேடி மெய்யுள் இேற்றுேவர். நொன்குவனகேொை கவிஞஞள் இனின  மேருகப் 

ேொடுேவர் 

சித்திரக்கவி – இனறகவி. ேலவனகப்ேொக்களுடன் புதிே வனககளில் ேொக்கள் அன த்துச் 

மெய்யுளுக்குரிே வண்ணங்கள் அன த்து மதொன்று மதொட்டு வரும்  ரனே மீறொ ல் ேொடுேவர். 

வித்தொரக்கவி – விரித்து கவினத இேற்றுேவர் 

6. கனலச்மசொல் அறியவொம் 

Belief  - நம்பிக்னக 

Philosopher - ம ய்யிேலொேர் 

Renaissance -  று லர்ச்சி 

Revivalism  - மீட்டுருவொக்கம் 

இயல் – 9: 1. மஜயகொந்தம் (நினைவு இதழ்) 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 கருத்தொழமும், வொெகச் சுனவப்பும் கலந்து இலக்கிேங்கள் ேனடத்தவர் மஜேகொந்தன். 

 ெ கொலக் கருத்துகனேயும், ெ கொல ம ொழியில், ெ கொல உணர்வில் வழங்கிேவர் மஜேகொந்தன் 

 மஜயகொந்தன் மபற்ற விருதுகள்: குடிேரசுத் தனலவர் விருது (உன்னைப் யேொல் ஒருவன் தினரப்ேடம்) 

ெொகித்திே அகொதமி விருது (சில யநரங்களில் சில  னிதர்கள்) யெொவிேத் நொட்டு விருது (இ ேத்துக்கு 

அப்ேொல் தொ னரத் திருவிருது) 

 குருபீடம், உண்ன சுடும், புதிே வொர்ப்புகள், யுகெந்தி, இனிப்பும் கரிப்பும், ஒருபிடி யெொறு, யதவன் 

வருவொரொ ஆகிேனவ மஜயகொந்தனின் சிறுகனதத் மதொகுப்புகைொகும். 

 பிரேேம், பிரம்  உேயதெம், சினி ொவுக்குப் யேொை சித்தொறு, னகவிலங்கு, ேொருக்கொக அழுதொன், 

ரிஷிமூலம், கருனணயிைொல் அல்ல ஆகிேனவ மஜயகொந்தனின் குறும்புதிைங்கள் 

 ேொரீசுக்குப் யேொ, கங்னக எங்யக யேொகிறொள், சுந்தரகொண்டம், ஒரு நடினக நொடகம் ேொர்க்கிறொள், 

உன்னைப்யேொல் ஒருவன், இன்னும் ஒரு மேண்ணின் கனத, ஒரு  னிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் 

ஆகிேனவ மஜயகொந்தனின் புதிைங்கள் ஆகும் 
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 வொழ்விக்க வந்த கொந்தி (பிமரஞ்சு ம ொழியில் வந்த கொந்தி வொழ்க்னக வரலொற்றின் தமிழொக்கம்). ஒரு 

கதொசிரிேனின் கனத (முன்சி பியரம்ெந்தின் வொழ்க்னக வரலொறு) ஆகிேனவ மஜேகொந்தனின் ம ொழி 

மேேர்ப்புகேொகும். 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. சுதந்திர இந்திேொவின்  கத்தொை ெொதனைணம், ெவொலு ொக மஜேகொந்தன் கருதுவது ………………… 

அ) அரசின் நலத்திட்டங்கனேச் மெேல்ேடுத்தல் ஆ) மபற்ற சுதந்திேத்னதப் யபணிக் கொத்தல் 

இ) அறிவிேல் முன்யைற்றம்   ஈ) மவளிநொட்டு முதலீடுகள் 

2. கனலயின் கணவைொகவும் ெமுதொேத்தின் புதல்வைொகவும் இருந்து எழுதுகியறன். – இக்கூற்றிலிருந்து 

நொம் புரிந்து மகொள்வது. 

அ) தம் வொழ்க்னகயில் மபற்ற வினைவுகனைக் கனலயொக்கிைொர். 

ஆ) ெமூகப் ேொர்னவயேொடு கனலப்ேணிப் புரிேயவ எழுதிைொர் 

இ) அறத்னதக் கூறுவதற்கொக எழுதிைொர் 

ஈ) அழகிேலுடன் இலக்கிேம் ேனடத்தொர் 

3. கருத்தொழழும் வொெகச் சுனவயும் கலந்து இலக்கிேங்கனேப் ேனடத்தவர் எைப்ேொடநூல் கூறுவது 

………………… 

அ) ேொரதிேொர்    ஆ) ேொரதிதொென் 

இ) மஜயகொந்தன்    ஈ) அகிலன் 

4. சிலயநரங்களின் சில னிதர்கள் புதிைம் மேற்ற விருது ………………… 

அ) குடிேரசுத் தனலவர் விருது  ஆ) சொகித்திய அகொதமி விருது 

இ) ஞொைபீட விருது    ஈ) யெொவிேத்து நொட்டு விருது 

5. யநர் மகொண்ட ஆைொல் வித்திேொெ ொை ேொர்னவ. நிலத்தில் ேொருக்கும் அஞ்ெொத மநறிகள், நிமிர்ந்த 

ஞொைச் மெருக்கு, கம்பீர ொை குரல், வே ொை புதுன ேொை வொழ்க்னகச் சித்தரிப்புகள் – இனத தொம் 

அவரின் அனடேொேம் ……………. அவர் ேொர்? இப்ேடிக் கூறிேவர் ேொர்? 

அ) ேொரதி, ேொரதிதொென்   ஆ) மஜேகொந்தன், ேொரதிதொென் 

இ) ேொரதிேொர், மஜேகொந்தன்  ஈ) மஜயகொந்தன், கொ. மசல்லப்பன் 

6. மஜேகொந்தனின் குடிேரசுத் தனலவர் விருது மேற்ற தினரப்ேடம் …………….. 
அ) உன்னைப்யபொல் ஒருவன்  ஆ) ஊருக்கு நூறு யேர் 

இ) ஒரு நடினக நொடகம் ேொர்க்கிறொள் ஈ) சிலயநரங்களில் சில னிதர்கள் 

7. பிமரஞ்சு ம ொழியில் வந்த கொந்தி வொழ்க்னக வரலொற்றின் தமிழொக்கம் ………………….. 
அ) மதன்ைொட்டில் கொந்தி   ஆ) வொழ்விக்க வந்த கொந்தி 

இ) ெத்திேயெொதனை   ஈ)  கொத் ொ கொந்தி 

8. ெங்கரய்ேர் யைொட்டலில் கொபியின் வினல …………………. 
அ) ஒரணொ     ஆ) முக்கொல் அணொ 

இ) இேண்டணொ    ஈ) அனரேணொ 

9. மஜேகொந்தன் இரண்டணொ பிச்னெப்யேொட்டதும் அவன் வொழ்த்திேது ………………… 

அ) ெொமி! நன்றி வொழ்க!   ஆ) சொமி! நீங்க யபொற வழிமயல்லொம் புண்ணியமுண்டு 
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இ) ெொமி! நல்ல இருங்க   ஈ) ெொமி! உங்க குழந்னத குட்டி நல்லொ இருக்கட்டும் 

10. மஜேகொந்தன் ஊருக்குச் மெல்ல இரயில் கட்டணம் …………………. ஆைொல் அவரிடமிருந்து …………… 

அ) ேதிமைொரணொ, ேத்தணொ  ஆ) பதிமூன்றணொ, பன்னிேண்டணொ 

இ) ேதிமூன்றணொ, ேத்தணொ   ஈ) ேதிமூன்றணொ, எட்டணொ 

2. மபொருத்துக 

அ) ஒருபிடி யெொறு  - 1) தினரப்ேடம் 

ஆ) ரிஷிமூலம்  - 2) சிறுகனதத் மதொகுப்பு 

இ) சுந்தரகொண்டம்  - 3) குறும்புதிைம் 

ஈ) ஊருக்கு நூறுயேர் - 4) புதிைம் 

அ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4   ஆ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 2, ஈ – 1 

இ) அ – 2, ஆ – 3, இ – 4, ஈ – 1   ஈ) அ – 2, ஆ – 4, இ – 1, ஈ – 3 

3. மபொருத்துக 

1) யெொவிேத்நொடு விருது மேற்றது - அ) சிறுகனதத்மதொகுப்பு 

2) ெொகித்திே அகொதமி விருது - ஆ) இே த்துக்கு அப்ேொல் 

3) யதவன் வருவொரொ?  - இ) சிலயநரங்களில் சில  னிதர்கள் 

4) பிரம்  உேயதெம்   - ஈ) புதிைம் 

5) ேொரீசுக்குப் யேொ   - உ) குறும்புதிைம் 

அ) 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – ஈ  ஆ) 1 – அ, 2 – ஆ, 3 – இ, 4 – ஈ, 5 – உ 

இ) 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – இ, 4 – ஆ, 5 – அ  ஈ) 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – ஆ 

2. சித்தொளு 

- நொகூர்ரூமி 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 முகம் துரஃபியின் புனைப்மேேர் நொகூர்ரூமி. தஞ்னெ  ொவட்டத்தில் பிறந்தவர். 

 கவினத, குறுநொவல், சிறுகனத ம ொழி மேேர்ப்பு என்னும் ேல தேங்களில் இேங்கி வருேவர். 

 கப்ேலுக்குப் யேொை  ச்ெொன் என்னும் நொவனலயும் ேனடத்துள்ேொர் முகம் துரஃபி. 

 மீட்சி, சுே ங்கேொ, புதிேேொர்னவ, குங்கு ம், மகொல்லிப்ேொனவ, இலக்கிே மவளிவட்டம், குமுதம், 

கனணேொழி ஆகிே இதழ்களில் நொகூர்ரூமியின் ேனடப்புகள் மவளிவந்துள்ேை. 

 நதியின் கொல்கள், ஏழொவது சுனவ, மெொல்லொத மெொல் ஆகிே மூன்று கவினத நூல்கள் ஆகிே 

நொகூர்ரூமியின் கவினத மதொகுப்புகள் மவளிவந்துள்ேை. 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. “இவன் தனலயில் எழுதிேயதொ கற்கொலம்தொன் எப்யேொதும்” – இவ்வடிகளில் கற்கொலம் என்ேது ………………….. 
அ) தனலவிதி    ஆ) ேனழே கொலம் 

இ) ஏழ்ன      ஈ) தனலயில் கல் சு ப்பது 

2. வொழ்வில் …………….. பிடித்தவர் உண்டு எைப் ேொடலில் கூறப்ேடுகிறது. 

அ) ேணத்தொனெ    ஆ) மகொழுப்பு  

இ) ஆணவம்     ஈ) தனலக்கைம் 
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3. ‘சித்தொளு’ கவிஞர் நொகூர்ரூமியின் இேற்மேேர் …………………. 
அ) முகம் து உயென்    ஆ) முகம் து ேஃபி 

இ) முகம் து கனி    ஈ) முகம் து மகௌஸ் 

4. நதியின் கொல்கள், ஏழொவது சுனவ, மெொல்லொத மெொல் என்ற மூன்றும் நொகூர்ரூமி எழுதிே ……………. 
அ) ம ொழி மேேர்ப்புக் கவினதகள்  ஆ) சிறுகனதகள் 

இ) கவினதத் மதொகுப்புகள்   ஈ) சிறுகனதத் மதொகுதிகள் 

2. மபொருள் கூறுக 

சித்தொளு – கட்டு ொைப் மேொருள்கனேத் தனலயில் சு ப்யேொர் 

அலுக்கொ ல் – ெலிப்பில்லொ ல் 

3. பிரித்து எழுதுக 

மேொற்கொலம் = மேொன் + கொலம்  கற்கொலம் = கல் + கொலம் 

தனலக்கைம்= தனல + கைம்   சிறிதேயவ = சிறுது + அேயவ 

மெங்கற்கள் = மெம்ன  + கற்கள் 

4. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

புலம்புவொர் = புலம்பு + வ் + ஆர் 

புலம்பு – ேகுதி; வ் – எதிர்கொல இனடநினல, ஆர் – ேலர்ேொல் வினைமுற்று விகுதி 

3. யதம்பொவணி 

- வீே ொமுனிவர் 

 ைப்பொடச்மசய்யுள் 

நவ ணி வடக்க யில்யேொல் 

நல்லறப் ேடனலப் பூட்டும் 

தவ ணி  ொர்ேன் மெொன்ை 

தன்னினெக்கு இனெகள் ேொடத் 

துவ ணி  ரங்கள் யதொறும் 

துணர்அணிச் சுனைகள் யதொறும் 

உவ ணி கொைம்மகொல் என்று  

ஒலித்து அழுவ யேொன்யற. 

 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 கருனணேன் கிறித்துவுக்கு முன் யதொன்றிேவர்  

 கருனணேன் திருமுழுக்கு யேொவொன், அருேப்ேன் எைவும் கூறுவர் 

 கருனணேன் கிறித்துவின் வருனகனேப் புவிக்கு முதலில் அறிவித்தொர். 

 வீர ொமுனிவர் யதம்ேொவணியில் கருனணேன் எைக்குறிப்பிடுவொர். 

 கருனணேன் தன் தொய் எலிெமேத்துடன் கொட்டில் வொழ்ந்தொர். 

 தன்  லர் யேொன்ற இருனககனேயும் குவித்து “பூமித்தொேயே என் அன்னையின் உடனல நீ அன்புடன் 

கொப்ேொேொக” எை கருணொேன் பூமித்தொயிடம் யவண்டிைொர். 
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 யதம்ேொ + அணி எைப்பிரிந்து வொடொத  ொனல என்றும், யதன் + ேொ + அணி எைப்பிரிந்து யதன் யேொன்ற 

இனிே ேொடல்களின் மதொகுப்பு என்றும். இந்நூலுக்குப் மேொருள் மகொள்ேப்ேடுகிறது. 

 கிறித்துவின் வேர்ப்புத் தந்னதேொகிே சூனெேப்ேர் என்னும் யேொயெப்பினைப் (வேனை) ேொட்டுனடத் 

தனலவைொகக் மகொண்டு ேொடப்ேட்ட நூல். 

 இப்மேருங்கொப்பிேம் மூன்று கொண்டங்கனேயும் 36 ேடலங்கனேயும் உள்ேடக்கி 3615 ேொடல்கனேக் 

மகொண்டுள்ேது. கொலம் 17ஆம் நூற்றொண்டு. 

 வீே ொமுனிவர்: இத்தொலி நொட்னட யெர்ந்தவர் 

இவரின் இேற்மேேர் கொன்சுடொன்சு யஜொசப் மபஸ்கி 

இவரின் மேற்யறொர்கள் மகொண்டல் யபொமபசுகி – எலிசமபத் அம் ொள். 

பிறப்பு – 08.11.1680 

 தயேொதகர், எழுத்தொேர் 

ம ொழிகள்: இத்தொலி, இலத்தீர கியரக்கம், தமிழ், ஆங்கிலம், ெ ஸ்கிருதம், உருது, எபியரேம், மதலுங்கு 

வீர ொமுனிவர், னதரிேநொதன் என்ேது இவரின் சிறப்புப் மேேர்கள். 

இவர் இயற்றிய நூல்கள்: ெதுரகரொதி, மதொன்னூல் விேக்கம், ேர ொர்த்த குரு கனதகள், யதம்ேொவணி, 

திருக்கொவலூர்க் கலம்ேகம், கித்யதரிேம் ொள் அம் ொனை, ஞொை உேயதெம், யவத விேக்கம், அழுங்கல் 

அந்தொதி, மகொடுந்தமிழ் இலக்கணம், மெந்தமிழ் இலக்கணம் யேொன்றனவ. 

இறப்பு – 04.02.1747 

 தமிழின் முதல் ெதுரகரொதி, மதொன்னூல் விேக்கம் (இலக்கணநூல்) சிற்றிலக்கிேங்கள், உனரநனட 

நூல்கள், ேர ொர்த்த குரு கனதகள், ம ொழி மேேர்ப்பு நூல்கள் 

 வீர ொமுனிவர் திருச்சினே ஆண்ட ெந்தொெொகிப் என்னும்  ன்ைனரச் ெந்தித்து உனரேொடுவதற்கொக 

இரண்யட  ொதங்களில் உருது ம ொழினேக் கற்றுக் மகொண்டொர். இவருனடே எளின னேயும், துறனவயும் 

கண்டு விேந்த ெந்தொெொகிப் இவருக்கு இஸ் த் சன்னியொசி என்னும் ேட்டத்னத வழங்கி மகௌவித்தொர் 

இஸ் த் சன்னியொசி என்ற ேொரசீகச் மெொல்லுக்கு தூய துறவி எைப் மேொருள். 

1. மபொருள் கூறுக 

யெக்னக - ேடுக்னக  ேொக்னக - உடல் 

பிணித்து - கட்டி   வொய்ந்த - ேேனுள்ே 

இேங்கூழ் - இேம்ேயிர்  தேங்கி  - அனெந்து 

கொய்ந்யதன் - வருந்தியைன்  வொய்ன யே - ம ய்யே 

தூய்   - சுத்த ொை  மகொம்பு - கினை 

புனழ  - துனே   கொன்  - கொடு 

யதம்ே - வொட   அசும்பு  - நிலம் 

புள்  - ேறனவ    

வீ  -  இது பூவின் ஆறு ேருவங்கேொை முனக, அரும்பு, ம ொட்டு,  லர், பூ, வீ என்ேை. 

   வீ என்ேது பூவின் ஆறொம் ேருவ ொை முற்றிலும் விரிந்த ேருவ ொகும். 

உய்முனற - வொழும்வனக  கடிந்து  - விலக்கி 

ம ய்  - உடல், உண்ன  உவ ணி -  ணமுள்ே லர் 
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ேடனல -  ொனல   துணர்  -  லர்கள் 

பூயவ  -  பூமி   துளி  -  னழத்துளி 

தடவிலொ - தடம் மதரிேொத  சுனை  - ஊற்று 

நவ ணி       -  னவரம்,  ரகதம், நீலம், யகொய தம், ேவேம்,  ொணிக்கம், முத்து, புட்ேரொகம், னவடூரிேம் 

என்ற  ஒன்ேது  ணிகள் 

2. இலக்கணக்குறிப்பு 

கொய்முனற, மெய்முனற, உய்முனற, மெல்வழி - வினைத்மதொனககள் 

இேங்கூழ், நல்லறப்ேடனல    - ேண்புத்மதொனககள் 

நுதி நச்சு      - உம்ன த்மதொனக 

பூக்னக, பூஞ்யெக்னக    -  உவன த்மதொனக 

இல்லொ      - ஈறுமகட்ட எதிர் னறப் மேேமரச்ெங்கள் 

மெல்வழி, இரங்கி     - வினைமேச்ெங்கள் 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

அறியயன் = அறி + ய் + ஆ + ஏன் 

அறி – ேகுதி; ய் – ெந்தி; ஆ – எதிர் னற இனடநினல புணர்ந்து மகட்டது; ஏன் – தன்ன  ஒருன  

வினைமுற்று 

குவித்து = குவி + த் + த் + உ 

குவி – ேகுதி; த் – ெந்தி; த் – இறந்தகொல இனடநினல; உ – வினைமேச்ெ விகுதி 

கொய்ந்யதன்  = கொய் + த்(ந்) + த் + ஏன் 

கொய் – ேகுதி; த் – ெந்தி; ந் – ஆைது விகொரம்; அன் – ெொரினே; அ – மேேமரச்ெ விகுதி 

ஒலித்து  = ஒலி + த் + த் + உ 

ஒலி – ேகுதி; த் – ெந்தி; த் – இறந்தகொல இனடநினல; உ – வினைமேச்ெ விகுதி 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. பூக்கனேக் குவித்துப் பூயவ புரிமவொடு கொக்க என்று …………………… யவண்டிைொர். 

அ) கருனணயன் எலிசமபத்துக்கொக  ஆ) எலிெமேத் த க்கொக 

இ) கருனணேன் பூக்களுக்கொக   ஈ) எலிெமேத் பூமிக்கொக 

2. தீனேயும், நஞ்சினையும் முனையில் மகொண்டது ……………………. 
அ) கத்தி     ஆ) வொள் 

இ) யவல்     ஈ) அம்பு 

3.  னழயில்லொ ல் மநற்ேயிர் வொடிேது யேொல் ………………… இல்லொ ல் ……………… வொடிைொர் 

அ) தொய், கருனணயன்   ஆ)  லர், தொய் 

இ)  னழ, தொய்    ஈ)  னழ, வீர ொமுனிவர் 

4. விரிந்தை மகொம்பில் மகொய்த வீமேை உள்ேம் வொட இதி ‘வீ’ என்ேது …………………. 
அ) வீல் என்று அலறுதல்   ஆ)  லர் 

இ) யெொமவை    ஈ) கொய்  
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5. துனணனேப் பிரிந்த ………………… யேொல நொன் கொட்டில் அழுது இரங்கி வொடுகியறன் கருனணேன் 

வொடிைொர். 

அ)  ொனைப் யேொல    ஆ) விலங்குகனேப் யேொல 

இ) வண்டினைப் யேொல   ஈ) பறனவனயப் யபொல 

6. வீர ொமுனிவருக்கு ‘இஸ் த் ென்னிேொசி’ என்னும் ேட்டத்னத வழங்கிேவர் …………………….. இதன் மேொருள் 

…………………. 
அ) உ றுப்புலவர், தூே துறவி  ஆ) சந்தொசொகிப், தூய துறவி 

இ) அப்துல்கொதல், தூேவர்   ஈ) அப்துல்கொசிம், துறவி 

7. ‘இஸ் த் ென்னிேொசி’ என்ேது ………….. 
அ) இந்தி ம ொழி    ஆ) உருது ம ொழி 

இ) அயரபிே ம ொழி    ஈ) பொேசீக ம ொழி 

8. யதம்ேொ + அணி எைப் பிரித்தொல் ……………….. என்றும் 

யதன் + ேொ + அணி எைப் பிரித்தொல் ………………….. மதொகுப்பு என்றும் மேொருள் மகொள்ேப்ேடும். 

அ) வொடொத ொனல, யதன் ொனல    ஆ) யதன்  ொனல, இனிே ேொடல் 

இ) வொடொத ொனல, யதன் யபொன்ற இனிய பொடல்கள்  ஈ) வொடொத பூ, இனிப்ேொை ேொடல்கள் மகொண்ட 

9. யதம்ேொவணி நூல் …………………. கொண்டங்கனேயும் ………………….. ேடலங்கனேயும் ……………………… 
ேொடல்கனேயும் மகொண்ட நூல் 

அ) மூன்று, முப்ேது, 3616   ஆ) மூன்று, முப்ேத்து மூன்று, 3618 

இ) மூன்று, முப்பத்தொறு, 3615  ஈ) மூன்ற, முப்ேத்துஎட்டு, 3614 

4. ஒருவன் இருக்கிறொன் 

- கு.அழகிரிசொமி 

முக்கிய குறிப்புகள் 

 ெமூகப்ேணிேொற்றி (இனெ, நொட்டிேம், கனல, அறிவிேல், ெமூகயெனவ, இலக்கிேம்) இந்திேொவின் உேரிே 

விருதொை ேத் பூெண் விருது மேற்ற தமிழகத்னதச் ெொர்ந்யதொர் ேலர். 

 அறிவிேல் துனற: அ.மே.மஜ. அப்துல்கலொம், ஆயரொக்கிேெொமி ேவுல்ரொஜ், நம்பி நொரொேணன் 

 இலக்கிேம்: மஜேகொந்தன் 

 ெமூக யெனவ: முத்துமலட்சுமி மரட்டி, ெயரொஜினி வரதப்ேன். 

 இனெத்துனற: அரிேக்குடி இரொ ொனுஜர், லொல்குடி மஜேரொ ன், உன ேொள்புரம் யக.சிவரொ ன் ேொேநொெம் 

சிவன், எம். எல். வெந்தகு ொரி, அ.இ.ரகு ொன் 

5. அணிகள் 

1. தீவிக அணியின் வனககள் யொனவ? 

தீவக அணி முதல் நினலத் தீவகம், இனடநினலத் தீவகம், கனடநினலத் தீவகம் எை மூன்று வனகப்ேடும் 

2. அன்பும் அறனும் உனடத்தொயின் இல்வொழ்க்னக 

ேண்பும் ேேனும் அது – இக்குறட்ேொவில் ேயின்று வந்துள்ே அணியின் இலக்கணம் ேொது? 

இக்குறட்ேொவில் ேயின்று வரும் அணி நிரல்நினற அணிேொகும். 

3. அணி எைப்படுவது யொது?  
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அணி – அழகு : மேண்களுக்கு அழகு தர அணிேப்ேடும் ஆேரணம் அணி எைப்ேடும். அதுயேொல 

மெய்யுளுக்கு அழகு மெய்து சுனவனே உண்டொக்குவது அணி எைப்ேடும். 

4. தற்குறிப்யபற்ற அணி என்றொல் என்ை? 

இேல்ேொக நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞன் தன் குறிப்னே ஏற்றிக் கூறுவது தற்குறிப்யேற்ற அணி 

எைப்ேடும். 

5. தீவக அணி என்றொல் என்ை? 

‘தீவகம்’ என்னும் மெொல்லுக்கு விேக்கு என்று மேொருள். ஓர் அனறயில ஓர் இடத்தில் னவக்கப்ேட்ட 

விேக்கொைது அவ்வனறயில் ேல இடங்களில் உள்ே மேொருள்களுக்கு மவளிச்ெம் தந்து விேக்குதல் யேொல 

மெய்யுளில் ஓரிடத்தில் நின்ற ஒரு மெொல் அச்மெய்யுளின் ேல இடங்களிலும் உள்ே மெொற்கயேொடு மென்று 

மேொருந்திப் மேொருனே விேக்குவதொல் தீவக அணி எைப்ேட்டது. 

6. தன்ன யணி என்றொல் என்ை? அதன் வனககனைக் கூறுக 

எவ்வித ொைப் மேொருேொக இருந்தொலும் இேற்னகயில் அன ந்த அதன் உண்ன ேொை இேல்புத் 

தன்ன யினைக் யகட்யேொர்  ைம்  கிழு ொறு உரிே மெொற்கனே அன த்துப்ேொடுவது மதொழிற் 

தன்ன ேணி எை நொன்கு வனகப்ேடும். 

7. தற்குறிப்யபற்ற அணி: 

அணிவிைக்கம்: இேல்ேொக நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞன் தன் குறிப்பினை ஏற்றிக் கூறுவது 

தற்குறிப்யேற்ற அணி எைப்ேடும். 

எ.கொ: “யேொருழந் மதடுத்த ஆமரயில் மநடுக்மகொடி 

வொரல் என்ேையேொல்  றித்துக்னக கொட்ட”  
பொடலின் மபொருள்: யகொட்னட  தில் ய ல் இருந்த மகொடிேொைது வரயவண்டொம் எைத்தடுப்ேது யேொல் னக 

கொட்டிேது என்ேது மேொருள். 

அணிப்மபொருத்தம்: யகொவலனும், கண்ணகியும்  துனர  ொநகருக்குள் மென்றயேொது  திலின் 

ய லிருந்த மகொடிகள் கொற்றில் இேற்னகேொக அனெந்தை. ஆைொல் இேங்யகொவடிகள் யகொவலன் 

 துனரயில் மகொனல மெய்ேப்ேடுவொன் எைக் கருதி அக்மகொடிகள் னகனே அனெத்து “இம் துனரக்குள் 

வரயவண்டொ” என்று மதரிவிப்ேது யேொலக் கொற்றில் அனெவதொகத் தம் குறிப்னேக் மகொடியின் மீது ஏற்றிக் 

கூறுகிறொர். இவ்வொறு இேல்ேொக நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞன் தன் குறிப்னே ஏற்றிக் கூறுவது 

தற்குறிப்யேற்ற அணி எைப்ேடும். 

8. தீவக அணினய எடுத்துக்கொட்டுடன் விவரி 

தீவகம் என்னும் மெொல்லுக்கு ‘விேக்கு’ என்று மேொருள். ஓர் அனறயில், ஓர் இடத்தில் னவக்கப்ேட்ட 

விேக்கொைது அவ்வனறயின், ேல இடங்களிலும் உள்ே மேொருள்களுக்கு மவளிச்ெம் தந்து விேக்குதல் 

யேொல, மெய்யுளின் ஓரிடத்தில் நின்ற ஒரு மெொல் அவ்மெய்யுளின் ேல இடங்களிலும் உள்ே மெொற்களுடன் 

மேொருந்திப் மேொருனே விேக்குவதொல் இவ்வணி தீவக அணி எைப்ேட்டது. 

எ.கொ: யெந்தை யவந்தன் திருமநடுங்கண், மதவ்யவந்தர் 

ஏந்து தடந்யதொள், இழிகுருதி – ேொய்ந்து 

தினெ அனைத்தும், வீரச்சினல மேொழிந்த அம்பும், 

மினெ அனைத்தும் புள்குலமும் வீழ்ந்து 
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பொடலின் மபொருள்: அரெனுனடே கண்கள் யகொேத்தொல் சிவந்தை. அனவ சிவந்த அேவில் ேனக 

 ன்ைர்களுனடே மேரிே யதொள்கள் சிவந்தை. குருதி ேொய்ந்து தினெகள் அனைத்தும் சிவந்தை. வலிே 

வில்லொல் ஏவப்ேட்ட அம்புகளும் சிவந்தை. குருதி ய யல வீழ்தலொல் ேறனவக் கூட்டங்களும் ேொவும் 

சிவந்தை. 

அணிப்மபொருந்தம்:  

யவந்தன் கண் யெந்தை 

மதவ்யவந்தர் யதொள் யெந்தை. 

குருதி ேொய்ந்து தினெ அனைத்தும் யெந்தை 

அம்பும் யெந்தை 

புள் குலம் வீழ்ந்தது 

மினெ அனைத்தும் யெந்தை 

இவ்வொறொக முதலில் யெந்தை (சிவந்தை) என்ற மெொல் ேொடலில் வருகின்ற கண்கள், யதொள்கள், தினெகள், 

அம்புகள், ேறனவகள் ஆகிே அனைத்யதொடும் மேொருந்திப் மேொருள் தருகிறது. அதைொல் இது தீவக 

அணிேொயிற்று. 

9. நீேல் நினற அணினய எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

அணிவிைக்கம்: நிரல் – வரினெ; நினற – நிறுத்துதல் 

மெொல்னலயும், மேொருனேயும் வரினெேொக நிறுத்தி அவ்வரினெப்ேடியே இனணத்துப் மேொருள் மகொள்வது 

நிரல் நினறேணி எைப்ேடும். 

எ.கொ: அன்பும் அறனும் உனடத்தொயின் இல்வொழ்க்னக 

ேண்பும் ேேனும் அது 

குறளின் மபொருள்: இல்வொழ்க்னக அன்பும் அறமும் என்ற மெொற்கனே வரினெேொக நிறுத்தி, ேண்பும், 

ேேனும் என்ற மெொற்கனே முனறேொகக் கூறியுள்ேன ேொல் இது நிரல் நினற அணி எைப்ேடும். 

அணிப்மேொருத்தம்: இக்குறளில் அன்பும், அறனும் என்ற மெொற்கனே வரினெேொக நிறுத்தி, ேண்பும், 

ேேனும் என்ற மெொற்கனே முனறேொகக் கூறியுள்ேன ேொல் இது நிேல் நினற அணி எைப்ேடும். 

10. தன்ன யணினய எடுத்துக்கொட்டுடன் விைக்குக 

அணிவிைக்கம்: எவ்வனகப்ேட்டப் மேொருேொக இருந்தொலும் இேற்னகயில் அன ந்த அதன் 

உண்ன ேொை இேல்புத் தன்ன யினைக் யகட்ேவர்களின்  ைம்  கிழு ொறு உரிே மெொற்கனே 

அன த்துப் ேொடுவயத தன்ன ேணி ஆகும். 

எ.கொ: ம ய்யிற் மேொடியும் விரித்த கருங்குழலும் 

னகயில் தனிச்சிலம்பும் கண்ணீரும் – னவனேக்யகொன்  

கண்டையவ யதொற்றொன், அக்கொரினகதன் மெொற்மெவியில்  

உண்டேயவ யதொற்றொன் உயிர் 

பொடலின் மபொருள்: உடம்பு முழுக்கத் தூசியும் விரித்த கருன ேொை தனலமுடியும் னகயில் ஒற்னறச் 

சிலம்யேொடு வந்த யதொற்றமும் அவேது கண்ணீரும் கண்ட அேவியலயே னவனக நதி ேொயும் கூடல் 

நகரத்து அரெைொை ேொண்டிேன் யதொற்றொன். அவேது மெொல் தன் மெவியில் யகட்டவுடயை உயினர 

நீத்தொன். 
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அணிப்மபொருத்தம்: கண்ணகியின் துேர் நினறந்த யதொற்றத்தினை இச்மெய்யுளில் இேல்ேொகக் 

கூறிேன ேொல் இது தன்ன  நவிற்சிேணி எைப்ேடும். 

11. திருக்குறளும் பயின்று வரும் அணிகளும் 

உவன யணி: 

 யவமலொடு நின்றொன் இடுமவன்றது யேொலும் 

யகொமலொடு நின்றொன் உறவு 

 நச்ெப்ேடொதவன் மெல்வம் நடு ஊருள் 

நச்சு ரம் ேழுத் தற்று 

 குன்யறறி ேொனையேொர் கண்டற்றொல் தன்னகத்மதொன் 

றுண்டொகச் மெய்வொன் வினை 

  க்கயே யேொல்வர் கேவர்; அவரன்ை 

ஒப்ேொரி ேொம் கண்டதில்னல 

 மெொல்லப் ேேன்ேடுவர் ெொன்யறொர்; கரும்புயேொல் 

மகொல்லப் ேேன்ேடும் கீழ் 

எடுத்துக்கொட்டு உவன யணி: 

 ேண் என்ைொம் ேொடற்கினேபின்யறல்; கண்என்ைொம் 

கண்யணொட்டம் இல்லொத கண் 

மசொற்மபொருள் பின்வருநினலயணி: 

 இன்ன யின் இன்ைொத திேொமதனின் இன்ன யின் 

இன்ன யே இன்ைொதது 

வஞ்சப்புகழ்ச்சியணி: 

 யதவர் அணிேவர் கேவர் அவரும் தொம்  

ய வை மெய்மதொழுகலொன் 

1. சரியொை வினடனயத் யதர்வு மசய்க 

1. வொய்ன யே  னழநீரொகி – இத்மதொடரில் மவளிப்ேடும் அணி ……………….. 
அ) உவன      ஆ) தற்குறிப்யேற்றம் 

இ) உருவகம்    ஈ) தீவகம் 

2. இேல்ேொக நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞன் தன் குறிப்னே ஏற்றிக் கூறுவது …………………. 
அ) தீவகஅணி   ஆ) உவன ேணி 

இ) தற்குறிப்யபற்ற அணி  ஈ) உருவக அணி 

3. தீவகம் என்னும் மெொல்லின் மேொருள் ……………….. 
அ) விைக்கு    ஆ) தீவு 

இ) விலக்கு    ஈ) விலங்கு 

4. யகொட்னட  தில் மகொடிகள் அனெந்து கண்ணகி, யகொவலனை வரயவண்டொம் எைக் கூறுவது யேொல் 

இருந்த யகொட்னட  தில் இருந்த ஊர் ……………….. 
அ) வஞ்சி    ஆ) பூம்புகொர் 
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இ) உனறயூர்    ஈ)  துனே 

5. மெய்யுளில் ஓரிடத்தில் நின்ற ஒரு மெொல் அச்மெய்யுளின் ேல இடங்களிலும் உள்ே மெொற்கயேொடு 

மேொருந்திப் மேொருனே விேக்குதல் …………………… 

அ) நிரல் நினறேணி  ஆ) மெொற்மேொருள் பின்வரு நினல அணி 

இ) உவன ேணி   ஈ) தீவக அணி 

6. மெொல்னலயும் மேொருனேயும் வரினெேொக நிறுத்தி அவ்வரினெப்ேடியே இனணத்துப் மேொருள் மகொள்வது 

…………………. அணிேொகும். 

அ) தற்குறிப்யேற்றம்   ஆ) உவன  

இ) நிேல்நினற   ஈ) தீவகம் 

2. ம ொழி மபயர்க்க 

1. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school – Albert 

Einstein 

வினட: ேள்ளியில் கல்வி கற்றபின் எது ந து நினைவில் நிற்கிறயதொ அதுயவ கல்விேொகும். 

2. Tomorrow is often the busiest day of the week – Spanish Proverb 

வினட:நொனேயே இந்தவொரத்தின் மிகவும்  கிழ்ச்சிேொை நொள் – ஸ்ேொனிஷ் முதும ொழி 

3. it is during our darkest moments that we must focus to see the light – Aristotle 

வினட: நம்முனடே வொழ்க்னகயில் கடிை ொை இருேனடந்த ேகுதியில் நொம் நம் அகத்தின் ஒளினேக் 

கொண யவண்டும் 

4. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue to counts – Winston 

Churchill 

வினட: மவற்றி என்ேது இறுதிேல்ல. யதொல்வி என்ேதும் இறப்ேல்ல. அனவகனேத் மதொடர்ந்து 

முன்யைறும் துணியவ நொம் கணக்கில் மகொள்ே யவண்டும். – வின்மென்ட் ெர்ச்சில் 

3. உவன னயப் பயன்படுத்திச் மசொற்மறொடர் உருவொக்குக 

அ) தொ னே இனல நீர்யபொல 

வினட: ேட்டிைத்தொர் வொழ்னவத் தொ னர இனலத் தண்ணீர்யேொல ஒட்டொது துறந்தொர் 

ஆ)  னழமுகம் கொணொப் பயிர் யபொல 

வினட: கணிதத் யதர்வின் விைொக்கள் மிகவும் கடிை ொக இருந்ததொல் இரொமு  னழமுகம் கொணொப் ேயிர் 

யேொல வொடி நின்றொன் 

இ) கண்ணினைக் கொக்கும் இன யபொல 

வினட: எங்கள் தந்னதேொர் அவருனடே 100வேது தொேொனரக் கண்ணினைக் கொக்கும் இன யேொல 

ேொர்த்துக் மகொள்வொர். 

ஈ) சினலய ல் எழுத்து யபொல 

வினட: யேரறிஞர் அண்ணொவின் கருத்துகள் ேடித்தொல் நம்  ைதில் சினலய ல் எழுத்து யேொலப் ேதியும். 

4. மபொருத்த ொை நிறுத்தக் குறியிடுக 

யெரர்களின் ேட்டப் மேேர்களில் மகொல்லி மவற்ேன்  னலே ொன் யேொன்றனவ குறிப்பிடத் தக்கனவ 

மகொல்லி  னலனே மவன்றவன் மகொல்லி மவற்ேன் எைவும் பிற னலப்ேகுதிகனே மவன்றவர்கள் 

 னலே ொன் எைவும் மேேர் சூட்டிக்மகொண்டைர். இதற்குச் ெங்க இலக்கிேத்தில் ெொன்றுகள் உள்ேை. 
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வினட: யெரர்களின் ேட்டப் மேேர்களில், ‘மகொல்லி மவற்ேன்’, ‘ னலே ொன்’ யேொன்றனவ 

குறிப்பிடத்தக்கனவ. மகொல்லி  னலனே மவன்றவன், ‘மகொல்லி மவற்ேன்’ எைவும், 

பிற னலப்ேகுதிகனே மவன்றவர்கள் “ னலே ொன்” எைவும் மேேர் சூட்டிக் மகொண்டைர். இதற்குச் ெங்க 

இலக்கிேத்தில் ெொன்றுகள் உள்ேை. 

மதரிந்து மகொள்யவொம் 

1. சிறுமேொழுதின் வனககளுள் ஒன்று – கொனல 

2. யநர் யநர் – வொய்ேொடு – யத ொ 

3. எட்டுத்மதொனக நூல்களுள் ஒன்று – கலித்மதொனக 

4.  க்கயே யேொல்வர் – கேவர் 

5. முல்னலத் தினணக்குரிே மேரும்மேொழுது – கொர்கொலம் 

6. ம ொழிஞொயிறு – யதவயநேப்ேொவொணர்ரு 

7. நல்ல என்னும் அனடம ொழி மகொண்ட மதொனகநூல் – குறுந்மதொனக 

8. கனழ என்ேதன் மேொருள் – மூங்கில் 

9.  தியின்  றுமேேர், இது நிலனவயும் குறிக்கும் – திங்கள் 

10. குறிஞ்சித் தினணக்குரிே விலங்கு – சிங்கம் 

11. னகக்கினை – என்ேது புறத்தினணகளுள் ஒன்று 

12.  ருந்யத ஆயினும் விருந்யதொடு உண் – ஆசிரிேர் – ஔனவேொர் 

13.  திமுகம்  உவன  எனில் முக தி – உருவகம் 

14. வினடயின் வனககள் – எட்டு 

15. வீர ொமுனிவர் இேற்றிே நூல் – யதம்ேொவணி 

16. பிள்னேத்தமிழின் இரண்டொம் ேருவம் – மெங்கீனர 

17. முப்ேொல் ேகுப்பு மகொண்ட நூல்களுள் ஒன்று – திருக்குறள் 
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