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12th Tamil Book Back Questions – [New Book] 

[ Book Back + Important Questions ] 

இயல் – 1 - ம ொழி 

1. இளந்தமிழே! 

- சிற்பி பொலசுப்ர ணியம் 

  இப்பாடலை இயற்றியவர் சிற்பி பாைசுப்பிரமணியம் ஆவார். இவர்தம் ‘நிைவுப்பூ’ என்னும் கவிலதத் 

ததாகுப்பில் இப்பாடல் இடம் தபற்றுள்ளது. கவிலதயாக்கம், பபராசிரியப்பணி, தமாழிதபயர்த்தல் எனப் பல்துலை 

வல்லுநராய் இவர் திகழ்கிைார். இவர் இருமுலை சாகித்திய அகாததமி விருதிலனப் தபற்ைவர். ஒளிப்பைலவ, 

சர்ப்பயாகம், ஒரு கிராமத்து நதி எனப் பை கவிலதநூல்கலள அளித்தவர். 

I. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

மெம்பரிதி (தசம்லம + பரிதி), மெந்நிறம்  

(தசம்லம + நிைம்), மெந்தமிழ் – (தசம்லம + தமிழ்)  - பண்புத்ததாலககள் 

முத்துமுத்தொய், வொவொ – அடுக்குத்ததாடர்கள் 

சிவந்து, ழ ொக, ஈன்று, கூவி – விலனதயச்சங்கள் 

வியர்வவ மவள்ளம் ( வியர்லவ ஆகிய தவள்ளம்) தமிழ்க்குயில் (தமிழாகிய குயில்) – உருவகங்கள் 

குளிர்மபொதிவக – விலனத்ததாலக 

இயம்பிடொய் – முன்னிலை ஒருலம நிகழ்காை விலனமுற்று. 

தந்தொய் – முன்னிலை ஒருலம இைந்த காை விலனமுற்று 

ெொய்ப்பொன் – படர்க்லக ஆண்பால் எதிர்காை விலனமுற்று 

விம்முகின்ற பதாள் – நிகழ்காைப் தபயதரச்சம் 

வீற்றிருக்கும் – ‘தசய்யும்’ என்னும் வாய்ப்பாட்டு விலனமுற்று 

 

II. புணர்ச்சி விதி கூறு. 

முத்தமிழ் – மூன்று + தமிழ் 

 ‘ஆறுஏழ் அல்ைவற்றின் ஈற்றுஉயிர் தமய்ஏகும்’ என்னும் தபாதுப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று உயிர்தமய் (று) 

தகட்டு, ‘மூன்+ தமிழ்’ என்ைானது. பின் ‘மூன்ைன் உறுப்பு வந்தது ஆகும்’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி 

ஈற்றிலுள்ள னகரம், வருதமாழி தமய்தயழுத்தாகி (த் +அ- த்) ‘மூத்+தமிழ்’ ஆனது. பின் ‘மூன்று ஆறு ஏழு குறுகும்’ 

என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி முததைழுத்து ‘மூ’ ‘மு’ எனக் குறுகி, முத் +தமிழ்- ‘முத்தமிழ்’ என்ைானது. 

 

மதந்தமிழ் – ததற்கு +தமிழ் 

 ‘திலசபயாடு பிை பசரின் நிலை ஈற்று உயிர்தமய் நீங்கலும்’ என்னும் விதிப்படி, ‘ததற்கு’ என்னும் 

திலசப்தபயபராடு பிை தசால்ைாப ‘தமிழ்’ பசர்ந்ததால் , நிலைதமாழி ஈற்று ‘கு’ என்னும் உயிர்தமய் தகட்டு , 
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‘ததற்+தமிழ்’ என்ைானது. பின், ‘ை’ கரம் னைவாகத் திரிதலும் ஆம்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று ‘ை’ கரம் 

‘ன’ கரமாய்த் திரிந்து (ததன்+தமிழ்) – ததன்தமிழ் ஆனது. 

 

உன்வையல்லொல் – உன்லன + அல்ைால் 

 நிலைதமாழி ஈற்றிலும் (ஐ) வருதமாழி முதலிலும் (அ) உயிர் வந்தலமயால் அவற்றிலன உடம்படுத்த, ‘இஈ 

ஐவழி யவ்வும்’ என்னும் விதிப்படி ‘ய்’ பதான்றி ‘உன்லன+ய்+ அல்ைால்’ – உன்லனய் + அல்ைால் என ஆனது. பின், 

‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று தமய்யும் (ய்) வருதமாழி முதல் 

உயிரும் (அ) புணர்ந்து (ய்+அ=ய) ‘உன்லனயல்ைால்’ என்ைானது. 

 

மெந்தமிழே – தசம்லம + தமிபழ 

 ‘ஈறு பபாதல்’ என்னும் விதிப்படி ‘லம’ விகுதி தகட்டு. ‘தசம்+தமிபழ’ என ஆனது. பின், ‘முன்னின்ை தமய் 

திரிதல்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று ‘ம’ கர தமய் வருதமாழி ‘த’ கரத்திற்கு இனமான, ‘ந’ கரமாய் மாறி, 

தசந்+ தமிழ் – தசந்தமிபழ என்ைானது. 

 

III. உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

ெொய்ப்பொன் – சாய் + ப் + ப் + ஆன் 

ெொய் – பகுதி ; ப் – எதிர்காை இலடநிலை ; ஆன் – படர்க்லக ஆண்பால் விலனமுற்று. 

விம்முகின்ற – விம்மு + கின்று + அ 

விம்மு – பகுதி, கின்று – நிகழ்காை இலடநிலை, அ – தபயதரச்ச விகுதி. 

வியந்து – விய + த் (ந்) + த் +உ 

விய – பகுதி; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி. 

இருந்தொய் – இரு +த்(ந்)+ த்+ ஆய். 

இரு – பகுதி; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; ஆய் – முன்னிலை ஒருலம 

விலனமுற்று 

IV. மீண்டுமந்தப் பழலம நைம் புதுக்குதற்கு – கவிஞர் குறிப்பிடும் பழலம நைம், 

க) பாண்டியரின் சங்கத்தில் தகாலுவிருந்தது. 

உ) தபாதிலகயில் பதான்றியது 

ங) வள்ளல்கலளத் தந்தது. 

அ. க மட்டும் சரி    ஆ. க, உ இரண்டும் சரி   

இ. ங மட்டும் சரி    ஈ. க, ங இண்டும் ெரி 

 

2. தமிழ்ம ொழியின்  வட அேகியல் 

- தி.சு.  டரொென் 

I. பவுள் மதரிவு 

1. இைக்கியத்லதயும் தமாழிலயயும் ஒருபசரப் பபசுகின்ை இைக்கண நூல் 
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அ. யாப்பருங்கைக்காரிலக   ஆ. தண்டியைங்காரம் 

இ. மதொல்கொப்பியம்    ஈ. நன்னூல் 

2. கருத்து 1: இயல்பு வழக்கில், ததாடரலமப்பு என்பது எழுவாய், பயனிலை என்று வருவபத மரபு. 

கருத்து 2: ததாடரலமப்பு , சங்கப்பாடல்கள் பைவற்றில் பிைழ்ந்து வருகிைது. 

அ. கருத்து 1 சரி    ஆ. கருத்து 2 சரி 

இ. இரண்டும் கருத்தும் சரி   ஈ. கருத்து 1 சரி, 2 தவறு 

3. தபாருத்துக. 

அ) தமிழ் அைகியல் – பரலி சு. தநல்லையப்பர் 

ஆ) நிைவுப்பூ - தி.சு. நடராசன் 

இ) கிலட  - சிற்பி பாைசுப்ரமணியம் 

ஈ) உய்யும் வழி - கி. ராஜநாராயணன் 

அ. 4, 3, 2, 1  ஆ. 1, 4, 2, 3  இ. 2, 4, 1, 3  ஈ. 2, 3, 4, 1 

4. அழகியலை உருவாக்குவதற்குத் தளம் அலமத்துத் தரும் நூல் _____ 

அ.நன்னூல்    ஆ. சிைப்பதிகாரம் 

இ. தண்டியைங்காரம்   ஈ. மதொல்கொப்பியம் 

 

II. ழகொடிட்ட இடங்கவள நிரப்புக. 

1. ________ சார்ந்த கருத்து நிலைகள் கலை உருவாக்கத்தின் பபாபத சரிவர இலணந்திருக்க பவண்டும்.

   விவட : அைவியல் 

2. கவிலதயின் இயங்காற்ைல் ___________.  விவட : நலட 

3. வன்லமயான உணர்ச்சிகலளக் காட்டுபலவ ___________ தமய்கள்.  

       விவட: வல்லின 

4. முல்லைக்கலியில் ___________ பை இனங்கலளக் காட்டுகிை தசாற்கள் நிரம்பிக் கிடக்கின்ைன. 

   விவட: காலளகளின் 

5. ___________ ஒரு பண்பாட்டின் அலடயாளமாகவும் இருக்கிைது.  

       விவட : தசால்வளம் 

6. சங்கப்பாடல்கள் பைவற்றில் ததாடர் அலமப்பு முலை பிைழ்ந்து வருவலத _________ ததாடர் என்பர். 

   விவட: மறுதலைத் 

7. இடுக தவான்பைா, சுடுகதவான்பைா – இச்சங்கப்பாட்டடி _____ பிைழ்பவாடு அலமந்திருக்கின்ைது. 

   விவட: ததாடரியல் 

3. தன்ழைொர் இலொத தமிழ் 

(தண்டியலங்கொர உவர ழ ற்ழகொள் பொடல்) 

I. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 
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உயர்ந்ழதொர் – விலனயாைலணயும் தபயர் 

ஏங்கு ஒலி – விலனத்ததாலக 

ஒலி நீர் ( ஒலிவயக் மகொண்ட நீர்) – இரண்டாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடந்ததாக்க ததாலக 

நீர் – தானியாகுதபயர் 

நீர் ஞொலம் (நீரிைொல் சூேப்பட்ட ஞாைம்) – மூன்ைாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக 

மதொே- விலனதயச்சம் 

ஆழி – சிலனயாகுதபயர் 

மவங்கதிர் – பண்புத்ததாலக 

இலொத தமிழ் – எதிர்மலைக் குறிப்பு தபயதரச்சம் 

இவட – ஏழாம் பவற்றுலம உருபு 

இலொத (இல்ைாத) – இலடக்குலை 

II. புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

தன்ழைர் – தன் + பநர் 

 ‘னைமுன் தநக்கள் ைனவும் ஆகும்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ‘ன’ கர தமய்யீற்றுக்குமுன் 

வருதமாழி முதலில் வந்த ‘ந’ கரம் (ந்+ஏ=பந) ‘ன’ கரமாய்த் திரிந்து (ன்+ஏ-பன) ‘தன்பனர்’ என ஆனது. 

ஆங்கவற்றுள் – ஆங்கு +அவற்றுள் 

 ‘உயிர்வரின் உக்குைள் தமய்விட் படாடும்’ என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி முதலில் ‘அ’ என்னும் உயிர் 

வந்ததால் நிலைதமாழி ஈற்று ‘உ’ கரம் (க்+உ) தகட்டு ‘ஆங்க்+அவற்றுள்’ என்ைானது. பின், ‘உடல்பமல் 

உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று தமய்யும்(க்) வருதமாழி முதல் உயிரும் 

(அ) புணர்ந்து (க்+அ-க) ஆங்கவற்றுள் என்ைானது. 

தனியொழி – தனி +ஆழி 

 ‘இஈ ஐவழி யவ்வும்’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி ஈற்று உயிலரயும் (னி –ன்+இ) வருதமாழி முதல் 

‘ஆ’ லவயும் இலணக்க ‘ய’ கரதமய் பதான்றி ‘தனிய்+ஆழி’ என்ைானது. பின், ‘உடல்பமல் உயிர்வந்து 

ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று தமய்யும் (ய்) வருதமாழி முதல் உயிரும் (ஆ) 

புணர்ந்து (ய்+ஆ-யா) ‘தனியாழி’ என்ைானது. 

மவங்கதிர் – தவம்லம + கதிர் 

 ‘ஈறு பபாதல்’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி ஈற்று ‘லம’ விகுதி தகட்டு, ‘தவம் +கதிர்’ என்ைானது. 

பின், ‘முன் நின்ை தமய்திரிதல்’ என்ை விதிப்படி, வருதமாழி முதல் ‘க’ கரத்திற்கு முன் உள்ள ‘ம’ கரம் ‘க’ 

கரத்திற்கு இனமான ‘ங’ கரமாகி, ‘தவங்+கதிர் – தவங்கதிர்’ என்ைானது. 

 

III. உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

உயர்ழதொர் – உயர் +த் (ந்)+த்+ஓர். 

உயர் – பகுதி; த் – சந்தி, ‘த்’ ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்த காை இலடநிலை; ஓர் – ‘ஆர்’ என்பது ‘ஓர்’ எனத் 

திரிந்தது; பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி. 
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வந்து – வா(வ) + த் (ந்)+ த் +உ 

வொ- பகுதி, ‘வ’ எனக் குறுகியது; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்த காை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச 

விகுதி. 

IV. பலவுள் மதரிவு 

1. “மின்பனார் தனியாழி தவங்கதிதரான்று ஏலனயது 

தன்பனார் இைாத தமிழ்!” – இவ்வடிகளில் பயின்று வந்துள்ள ததாலடநயம் _________ 

அ. அடிபமாலன, அடிஎதுலக   ஆ. சீர்பமாலன, சீர்ஏதுலக 

இ. அடிஎதுவக, சீர்ழ ொவை   ஈ. சீர்எதுலக, அடிபமாலன 

2. ‘தன்பனார் இைாத தமிழ்’ என்னும் பாடலில் அலமந்துள்ள அணி _____ 

அ. பவற்றுப்தபாருள் லவப்பணி  ஆ. ழவற்றுவ யணி 

இ. தசம்தமாழிச் சிபைலடயணி  ஈ. பிரிதமாழிச் சிபைலடயணி 

3. ‘தன்பனார் இைாத தமிழ்’ என்னும் தலைப்பின்கீழ் உள்ள பாடல் இடம் தபற்றுள்ள நூல் ______ 

அ. ததால்காப்பியம்    ஆ. பநமிநாதம் 

இ. நன்னூல்    ஈ. தண்டியலங்கொரம் 

4. தமிழ் பதான்றிய மலை _________ 

அ. இமயமலை    ஆ. மபொதிவக வல 

இ. யாலனமலை    ஈ. சுவாமிமலை 

5. தபாதிலகமலையில் தமிழ் பதான்றியது என்று கூறுதற்குக் காரணம் அம்மலையிலிருந்த _______ 

முனிவரால் தமிழ் பபாற்றி வளர்க்கப்பட்டதால். 

அ. தகௌத     ஆ. விசுவாமித்ர   

இ. அகத்திய    ஈ. மிருகண்ட 

6. தமிழில் அணியிைக்கணத்லத மட்டும் கூறும் இைக்கண நூல்கள்: 

தண்டியைங்காரம், மாைனைங்காரம், குவையானந்தம் 

7. அணியிைக்கணத்லதயும் கூறும் தமிழ் இைக்கண நூல்கள்: 

ததால்காப்பியம், வீரபசாழியம், இைக்கண விளக்கம், ததான்னூல் விளக்கம், முத்துவீரியம் 

4. தம்பி ம ல்வலயப்பருக்கு 

- பொரதியொர் 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. பழங்காைத்து மூடலரக் கண்டு _____________ குலுங்கச் சிரி. 

அ. உடல்  ஆ. குடல்  இ. வயிறு  ஈ. மார்பு 

2. தமிழ்நாட்டில் வீதிபதாறும் __________ பள்ளிக்கூடங்கள் மலிக என்தைழுது. 

அ.ஆங்கிைப்  ஆ. நர்சரி  இ. தமிழ்ப்   ஈ. இந்திதமாழிப் 

3. ஆணும் தபண்ணும் ஓரியிரின் இரு _________ என்தைழுது. 
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அ. கண்கள்  ஆ. லககள்  இ. கால்கள்  ஈ. தவலகள் 

4. __________ அலடத்தவன் கண்லண அலடத்தான் என்தைழுது. 

அ. ஆலண  ஆ. மபண்வண இ. குழந்லதலய ஈ. முதிபயாலர 

5. சக்தி, சக்தி, சக்தி என்று பாடு – இவ்வாறு கூறுபவர் _________ 

அ. பாரதிதாசன்    ஆ. பொரதி 

இ. சிற்பி    ஈ. பசாமசுந்தரபாரதி 

 

5. தமிேொய் எழுதுழவொம் 

I. இலக்கணத் ழதர்ச்சி மகொள் 

1. பிவேயொை மதொடவரக் கண்டறிக. 

அ. காலளகலளப் பூட்டி வயலை உழுதனர் 

ஆ. மலைமீது ஏறிக் கல்தவட்டுகலளக் கண்டறிந்தனர். 

இ. கொவளயில் பூத்த  ல்லிவக  ைம் வீசியது. 

ஈ. தநற்பயிர்கள் மலழநீரில் மூழ்கின. 

2. ழபச்சுத்தமிழில் அவ ந்த மதொடர் 

அ. அவருக்கு  ல்லது மகட்டது  ல்லொத் மதரியும் 

ஆ. புத்தகக் கண்காட்சி நலடதபறுகிைது. 

இ. வைட்சி எல்ைா இடங்கலளயும் பாதித்துள்ளது. 

ஈ. மயில்கள் விைலியலரப் பபால் ஆடுகின்ைன. 

3. முடிந்தொல் தரலொம், முடித்தொல் தரலொம் –இவ்விரு மெொற்மறொடர்கள் உணர்த்தும் மபொருள் யொவவ? 

1. முடிந்தால் தரைாம் – இயன்ைால் தரைாம். 

2. முடித்தால் தரைாம் – தசான்னபடி முடித்தால் தரைாம். 

4. தமிழில் பிவேயின்றி எழுதுவதற்கு ழ ற்மகொள்ள ழவண்டிய முயற்சிகள் யொவவ? 

 தமிழில் பிலழயின்றி எழுதுவதற்கு பமற்தகாள்ள பவண்டிய முயற்சிகள்: தமாழியின் இயல்லப உணர்த்தும் 

இைக்கண விதிகலள அறிந்தும் கவனத்துடன் எழுத பவண்டும். பமலும், தவறில்ைாமல் எழுத சிறிதளவு 

முயற்சியும் பயிற்சியும் பவண்டும். 

5. எழுதும்ழபொது குறில் ம டில் எழுத்துப்பிவே ஏற்படொ லிருக்க என்ை மெய்யலொம்? 

 எழுதும்பபாது குறில் தநடில் எழுத்துகலள மனதளவிபைா வாய்விட்படா உச்சரித்துக்தகாண்பட எழுதினால் 

குறில் தநடில் பிலழகலளத் தவிர்த்துவிடைாம். ‘வாலட’ என்னும் தசால்லில் முதல் எழுத்தான தநடிலை நீட்டி 

உச்சரித்துக்தகாண்பட எழுதினால் ‘வா’ என்னும் தநடிலுக்குப் பதில் ‘வ’ என்னும் குறிலை எழுதமாட்படாம். 

6. உயிர் எழுத்துகவள எவ்வொறு கற்க ழவண்டும்? 

 உயிர் எழுத்துகலள ‘அ’ னா ‘ஆ’ வன்னா எனக் கற்க்க் கூடாது. ‘அ’ என்பலதக் குறுகிய ஓலசயுடனும், 

அலதவிடச் சற்று நீண்ட ஓலசயுடன் ‘ஆ’ என்னும் எழுத்லத உச்சரித்தும் பழக பவண்டும். இவ்வாறு வாய்விட்டு 
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உச்சரித்துப் பழகுவதால், குறில், தநடில் எழுத்துக்களுக்கு இலடபயயுள்ள பவறுபாடு எளிதில் புைப்பட்டுவிடும். 

அதனால் ‘வலட’ எனும் தசால்லை ‘வாலட’ என எழுதமாட்டார்கள். 

7. கன்று – கண்று, வண்டி – வண்டி- இவற்றுள் எவ்விருமெொற்கள் ெரியொைவவ? எவ்வொறு? 

 இதற்கு விலட காண , தமய்தயழுத்து வரிலச எழுத்துகலள எழுத அறிந்திருக்க பவண்டும். க், ங்,ச், ஞ், ட், ண், 

த், ந், ப், ம், ய், ர், ல், வ், ழ், ற், ன் ஆகிய பதிதனட்டும் தமய்தயழுத்துக்களாகும். இவற்றுள் ‘ற்’, ‘ன்’ ஆகியன இன 

எழுத்துகளாகும். அபதபபால், ‘ட்’, ‘ண்’ ஆகியன இன எழுத்துகளாகும். எனபவ, ைகர ஒற்ைான எழுத்துக்கு முன் 

அதன் இன எழுத்தாகிய னகரத்லதபய இட்டுக் ‘கன்று’ என எழுத பவண்டும். ‘ட’ கரத்துக்கு முன் அதன் இன 

எழுத்தான ‘ண’ கரத்லத இட்டு ‘வண்டி’ என எழுத பவண்டும். அதனால்தான் தமய்தயழுத்து வரிலசயில் ‘ட’ வுக்கு 

அடுத்துள்ள ‘ண’ கரத்லத ‘ட’ ண்ணகரதமன்றும், ‘ை’ கரத்திற்கு அடுத்துள்ள ‘ன’ கரத்லத ‘ை’ ன்னகரம் என்றும் 

வழங்குகிைார்கள். 

8. ‘நிர்வொகம்’ எை எழுதுதல் தவறு, ‘நிருவொகம்’ எை எழுதுதழல முவறயொைது- விளக்குக. 

 தமிழில் தனிக்குறிலை அடுத்து ஒற்று எழுத்து வராது. அதனால் , பிை தமாழிச் தசால்ைான ‘நிர்வாகம்’ 

என்பலத, தமிழ் இைக்கண விதிக்கு ஏற்ப ‘நிருவாகம்’ என எழுதுதபை முலையானது ஆகும். 

9. எகர ஏகொர உயிர்ம ய்மயழுத்துகவளயும் ஒகர ஓகொர உயிர்ம ய்மயழுத்துகவளயும் ழவறுபடுத்தி அறிவது 

எவ்வொறு? 

 ‘எ’ கர ‘ஏ’கார உயிர்தமய்தயழுத்துகள் இருவடிவமாய் (தக, பக) இருக்கும், ‘ஒ’ கார, ‘ஓ’கார தமய்தயழுத்துகள் 

மூன்று வடிவமாய் (தகா, பகா) அலமந்திருக்கும். இவற்லை நிலனவில் தகாண்டால் பிலழகலளத் தவிர்க்கைாம். 

10. க, ெ, ட, த, ப, ற ஆகிய வல்லிை எழுத்துகளுள் ஒன்வற ஒருமெொல் இவடயில் மகொண்டிருந்தொல் அதற்கு முன் 

எந்த ம ய்மயழுத்து வரும்? 

 க,ச,ட,த,ப,ை ஆகிய வல்லின எழுத்துகளுள் ஒன்லை ஒருதசால் இலடயில் தபற்றிருந்தால் அதற்கு முன் அபத 

வல்லின எழுத்பதா அல்ைது அந்த வல்லின தமய்தயழுத்துக்கு இனமான தமல்லின தமய்தயழுத்பதா வரும். 

(எ.டு): ப – (க்+அ)ம்- பக்கம்: வல்லினதமய் தபற்ைது. 

 ப – (க்+அ)ம் – பங்கம் : இனமான தமல்லின தமய் தபற்ைது. 

11. மெொல்லில் ஈமரொற்றொய் வரும் தமிழ் எழுத்துகள் எவவ? எடுத்துக்கொட்டு தருக. 

தசால்லில் ஈதராற்ைாய் வரும் தமிழ் எழுத்துகள் ய், ர், ழ் ஆகிய மூன்று தமய்தயழுத்துகள் மட்டுபம. 

எ.கா. பாய்ச்சு, ஈர்க்கும், வாழ்க்லக 

12. ‘ஒரு’, ‘அது’ என்னும் மெொற்கவள அடுத்து உயிமரழுத்வத முதலொய்க் மகொண்ட மெொற்கள் வந்தொல் ஏற்படும் 

 ொற்றம் யொது? 

 ‘ஒரு’. ‘அது’ என்னும் தசாற்கலள அடுத்து உயிதரழுத்லத முதைாய்க் தகாண்ட தசாற்கள் வந்தால், ‘ஒரு’ 

என்பது ‘ஓர்’ எனவும், ‘அது’ என்பது அஃது எனவும் மாற்ைமுறும். 

(எ.கா): ஓர் அணில், ஒரு வீடு, அஃது உரிலமயானது, அது மாடு 

13. ந், ண், ன், ற், ர், ல், ள், ழ்- இவ்மவழுத்துகள் மெொற்களில் எவ்விடத்தில் இடம் மபறும்? 

ந், ண், ன், ற், ர், ல், ள், ழ் – இவற்றுள் ‘ந்’ மட்டும் தசால்லின் ததாடக்கத்தில் இடம் தபறும். 

(எ.கா): நண்டு – ந (ந்+அ)ண்டு. 
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 ‘ை’கர தமய், தசால்லின் இறுதியில் இடம் தபைாது; மற்ை தமய்கள் (ண், ன், ற், ர், ல், ள், ழ்) தசால்லுக்கு 

இலடயிலும் இறுதியிலும் இடம் தபறும். 

(எ.கா): தசால்லின் இலடயில் வண்டு, ஒன்று, பற்று, வார்த்து, கால், தகாள்வது, புகழ்வது. 

 ண், ன், ர், ல், ள், ழ் ஆகிய தமய்கள் தசால்லின் இறுதியில் இடம் தபறும். 

(எ.கா): தசால்லின் இறுதியில் தபண், சிவன், நார், வால், தகாள், இகழ். 

14. கொட்ச்சி, முயற்ச்சி – இவ்வொறு எழுதுவது முவறயொ? 

 முலையன்று. ஏதனனில் ‘ட்’, ‘ற்’ ஆகிய தமய்கலள அடுத்து மற்ை தமய்கள் வாரா. ஆதைால், ‘காட்சி’, ‘முயற்சி’ 

என எழுதுவபத முலையானது. 

15. மெொல்லில் ட், ற் என்னும் ம ய்களுக்குப் பிறகு எம்ம ய்மயழுத்துகள் இடம் மபறும்? 

 தசால்லில் ட், ற் என்னும் தமய்களுக்குப் பிைகு அவ்தவழுத்து வரிலச எழுத்துகளும் க், ச், ப் என்னும் எழுத்து 

வரிலச எழுத்துகளும் இடம் தபறும். 

(எ.கா): ட், ற் என்னும் எழுத்து வரிலசபய இடம் தபைல் : பாட் (ட்+உ)டு, காற்(ற்+உ)று. 

(எ.கா) : க, ச, ப என்னும் எழுத்து வரிலச இடம் தபைல். தவட்(க்+அ)கம், காட்(ச்+இ)சி, திட்(ப்+அ)பம். 

(எ.கா): கற் +(க்+அ)க – கற்க. 

 கற்+(ச்+இ)சி+லை – கற்சிலை 

 கற்+(ப்+அ)ப+லவ – கற்பலவ 

16. ‘க்,ச், த், ப்’ ஆகிய வல்லிைம ய்களுக்குப் பிறகு எம்ம ய்கள் இடம் மபறும்? 

 க், ச், த், ப் ஆகிய வல்லின தமய்களுக்குப் பிைகு அவ்வவ்தவழுத்து வரிலச எழுத்துகபள இடம் தபறும். 

(எ.கா): பாக்(க்+உ)கு, கச்(ச்+ஐ)லச, மத்(த்+உ)து, உப்(ப்+உ)பு 

17. ம ய்மயழுத்துகவளத் மதொடக்க ொய்க் மகொண்டும், மெொல்லின் ஈற்றில் ம ய்மயழுத்வதக் மகொண்டும் 

தமிழ்ச்மெொற்கள் அவ யு ொ? 

 தமய்தயழுத்துகலளத் ததாடக்கமாய்க் தகாண்டும், தசால்லின் ஈற்றில் தமய்தயழுத்லதக் தகாண்டும் 

தமிழ்ச்தசாற்கள் அலமயா. அவ்வாறு அலமந்திருந்தால் அலவ தமிழ்ச்தசாற்கள் அல்ை, பிை தமாழிச் தசாற்கள் 

எனத் ததளியைாம். 

(எ.கா) : ப்ரியா , பார்க் – இலவ பிைதமாழிச் தசாற்கள், 

18. ழவற்றுவ ப்புணர்ச்சியில் (1) ‘ல’ கரத்திவைத் மதொடர்ந்து வல்லிைம் வந்தொல், (2) ‘ல’ கரத்வதத் மதொடர்ந்து 

ம ல்லிைம் வந்தொல், (3) ‘ள’ கரத்வதத் மதொடர்ந்து வல்லிைம் வந்தொல், (4) ‘ள’ கரத்வதத் மதொடர்ந்து 

ம ல்லிைம் வந்தொல் எவ்வொறும் திரியும்? 

 ‘ை’  கரத்லதத் ததாடர்ந்து வல்லினம் வந்தால் ‘ை’ கரம் ‘ை’ கரமாய்த் திரியும்: கடல் +கலர – கடற்கலர. 

‘ை’ கரத்லதத் ததாடர்ந்து தமல்லினம் வரின் ‘ை’ கரம் ‘ன’ கரமாய்த் திரியும்: பல்+முகம் – பன்முகம். 

‘ள’ கரத்லதத் ததாடர்ந்து வல்லினம் வந்தால் ‘ட’ கரமாய்த் திரியும். மக்கள் +பபறு – மக்கட்பபறு. 

‘ள’ கரத்லதத் ததாடர்ந்து தமல்லினம் வந்தால் ‘ள’ கரம் ‘ண’ கரமாய்த் திரியும்: நாள் +மீன் – நாண்மீன். 

19. மதொழில்+துவற , பல் + நூல் – எப்படி இவணந்தை? 
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ததாழில் + துலை – இதில் வருதமாழி முதல் தகரம் (த்+உ-து) ஆனதால் நிலைதமாழி. ஈற்று ‘ை’ கரம் ‘ை’ கரமானது. 

(ததாழில்+துலை- ததாழிற்துலை) பின், வருதமாழி முதல் ‘த’ கரம் (த்+உ-து) ‘ை’ கரமாய் மாறி (ததாழிற்+துலை) 

‘ததாழிற்றுலை’ ஆனது. 

 பல் +நூல் – இதில் வருதமாழி முதலில் ‘ந’கரம் வந்ததால், நிலைதமாழி ‘ை’ கரம் ‘ன’ கரம் (பல்+நூல் – 

பன்+நூல்) ஆனது. பின், வருதமாழி முதல் ‘ந’கரமும் (ந்+ஊ) ‘ன’ கரமாகி (னூ) ‘பன்னூல்’ என்ைானது. 

20. இயக்கு ர்- இயக்குைர் : இவற்றுள் எது ெரியொன் மெொல்? எவ்வொறு? 

 இயக்குநர் – இயக்குனர்: இவற்றுள் ‘இயக்குநர்’ என்பபத சரியான தசால். அதில் உள்ள ‘இயக்கு’ என்னும் 

விலனச்தசால் ‘ந்’ என்னும் தபயரிலட நிலையிலனயும் , ‘அர்’ என்னும் ஆண்பால் விகுதிலயயும் தபற்று, 

(இயக்கு +ந்+அர்) ‘இயக்குநர்’ எனப் தபயர்ச்தசால்ைாயிற்று. 

21. ‘உறுப்பி ர்’ எை எழுதலொ ொ? 

 தவறு; உறுப்பினர் என எழுத பவண்டும். ‘உறுப்பு’ என்பது தபயர்ச்தசால். அது, ‘இன்’ என்னும் சாரிலயயும், ‘அர்’ 

என்னும் பைர்பால் விகுதிலயயும் தபற்று (உறுப்பு+இன்+அர்) உறுப்பினர் ஆனது. 

22. அல் +திவண = அஃறிவண- இதற்கு விதிகள் கூறுக. 

 அல்+திலண = அஃறிலண – அல்வழியில், தனிக்குறிலை அடுத்த ‘ை’ கரம், வருதமாழியில் ‘த’ கரம் வந்ததால், 

அஃது ஆயுதமாய் மாறியது (அல்+திலண – அஃ +திலண). பின், வருதமாழியில் உள்ள ‘த’கரம் ‘ை’கரமாகி 

(அஃ+றிலண) ‘அஃறிலண’ ஆயிற்று. 

23. பிவேகவளத் தவிர்க்க  ொம் மெய்ய ழவண்டுவை யொவவ? 

 எழுத்துகலளத் ததளிவாய் உச்சரிக்கப் பழக பவண்டும். 

 மயங்தகாலி எழுத்துகளான ந, ண, ன; ை, ள, ழ; ர, ை ஆகியவற்றிற்கிலடபயயுள்ள ஒலிப்பு பவறுபாட்லட 

அறிந்து ஒலிக்க பவண்டும். 

 பமற்குறித்த மயங்தகாலி எழுத்துகள் தமிழில் வரும் முலைலயயும், அலவ ஏற்படுத்தும் தபாருள் 

மாற்ைத்திலனயும் அவசியம் அறிந்துதகாள்ள பவண்டும். 

 ததாடக்கத்தில் வாய்விட்படா மனத்துக்குள்பளா உச்சரித்துக்தகாண்டு எழுதுவது நல்ைது. 

 விலரவாய் எழுதினால் பிலழ ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. நிதானத்பதாடு எழுதுவது நல்ைது. 

 தக, பக, தகா, பகா பபான்ை தகாம்பு தகாண்ட தசாற்களின் குறில் தநடில் பவறுபாட்டிலன[ புரிந்துதகாண்டு 

எழுத பவண்டும். 

24. ஓவெயில் குவறயொது ஒலிக்கும் முற்றொய்தம் எவ்வொறு வரும்? 

 மூன்று புள்ளி (ஃ) வடிவினது முற்ைாய்தம். அது குற்தைழுத்துப் பின்னும், உயிபராடு கூடிய வல்லின எழுத்துகள் 

ஆைனுள் முன்னுமாய் நடுவிபைபய அலமயும். (எ.டு): அஃது. 

 

II. பலவுள் மதரிவு 

1. ஆங்கிை ஆண்டில் வரும் ‘பம’ மாதத்திற்கு அடுத்து வரும் மாதத்லத ____ என எழுத பவண்டும். 

அ. ஜின் ஆ. ஜீன்  இ. ஜுன்  ஈ. ஜூன் 

2. தமிழில் உயிர்தமய்தயழுத்துகள் 216. அவ்வாதைனில் உயிர்தமய் தநடில் _________ 
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அ. 120   ஆ. 116  இ. 136   ஈ. 126  

3. ந, ண, ன; ை, ர ; ை, ள, ழ – இவ்தவட்டு தமய்தயழுத்துகளுள் ஒன்று தசால்லின் கலடசியில் வாராது. அது 

_________ 

அ. ை   ஆ. ற   இ. ன   ஈ. ர 

 

III. ழகொடிட்ட இடத்வத நிரப்புக. 

1. நாலள நான் ஜப்பானுக்குச் தசல்பவன் – இத்ததாடரில் உள்ளது __________ பிலழ. 

விவட: தசாற்பிலழ 

2. தமிழில் தசால்லின் முதல் எழுத்தாய் தமய்தயழுத்து அலமயாது; அலமந்தால் அது தமிழ் ______ 

விவட: அன்று. 

3. ‘ட’ கர வரிலச எழுத்துகளுக்குமுன் ‘ந், ன், ண்’ ஆகிய தமய்தயழுத்துகளுள்________ எழுத்து அலமயும். 

விவட: ண் 

4. ஆய்த எழுத்து ஒரு தசால்லின் ________ மட்டுபம வரும். 

விவட: இலடயில் 

5. ஒரு தசால்லின் இலடயில் வல்லினத்திற்கு முன் அவ்வல்லின தமய்பயா, அதன் இனமான ________ 

தமய்பயா வரும். 

விவட: தமல்லின 

6. வரும் தசால்லில் முதல் எழுத்து உயிதரழுத்தாயின் அதன் முன் வரும் ஒரு _________ என மாறும். 

விவட: ஓர் 

7. அது அஃது என மாறும். எப்பபாததனில், ‘அது’ என்பதன் முன் வரும் தசால்லின் முதல் எழுத்து _________ 

எழுத்தாய் இருக்கும்பபாது. 

விவட: உயிர் 

8. வருதமாழி ‘த’ கரமாயின் ‘ை’ கரமாய் மாறுவபதாடு ‘த’கரமும் ‘ை’ கரமாய் மாறும். இதற்கு எழுத்துக்காட்டு 

_________ 

விவட: தசால் + துலண- தசாற்றுலண 

IV. தமிேொக்கம் தருக. 

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

கற்ைல் என்பது ஒரு புலதயல் பபாைக் கற்பவலர அது ததாடர்ந்து தசல்லும். 

2. A new language is a new life. 

புதுதமாழி என்பது புது வாழ்க்லகலயப் பபான்ைது. 

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

மக்கள் உன்லனப் புரிந்துதகாள்ள பவண்டுமானால் நீ, அவர்கள் தமாழியில் பபச பவண்டும். 

4. Knowledge of languages is the doorway to wisdom. 

பன்தமாழி அறிவு என்பது ஞானவீட்டின் வாயில் ஆகும். 

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

என்னுலடய தமாழியின் வரம்பு என்பது எனது உைகின் வலரயலைலயப் பபான்ைது. 
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V. கீழ்க்கொணும் பத்திவயப் படித்து ஐந்து விைொக்கவள உருவொக்குக. 

 தமாழி என்பது மக்கள் பலடத்துக் காக்கும் அரியததாரு கலை. தமாழிபய மக்களின் அறிலவ வளர்த்து 

உயர்த்தும் அரிய கரிவியாகவும் உள்ளது. தபற்ை தாயின் முதல் பவட்லக தன் குழந்லதயுடன் பபசுதல். அவள் முதலில் 

அலடயும் தபரிய மகிழ்ச்சி, குழந்லதயின் பபச்லசக் பகட்பபத ஆகும். குழந்லதயின் மனவளர்ச்சிபயாடு 

ததாடர்புலடயது தமாழி வளர்ச்சிபய ஆகும். மனம் என்பது தபரும்பாலும் தமாழியால் வளர்ந்து அலமந்தது. 

மனத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்பபவ பபசுபவாரின் தமாழியும் வளர்ச்சி தபற்று நிற்கும். மக்கள் அலனவரும் தமாழிக்கு 

ஆசிரியராகவும் உள்ளனர்; மாணவராகவும் உள்ளனர். தமாழிலய வளர்ப்பவரும் மக்கபள; தமாழியால் வளர்பவரும் 

மக்கபள. – தமாழி வரைாறு (மு. வரதராசனார்) 

விைொக்கள்: 

1. எது அரியததாரு கலை? 

2. தமாழி எத்தலகய அரிய கருவியாய் உள்ளது? 

3. தாயின் பவட்லக, அவள் தகாள்ளும் மகிழ்ச்சி ஆகியன குறித்து எழுதுக. 

4. மன வளர்ச்சி, தமாழி வளர்ச்சி ஆகியலவபற்றி ஆசிரியர் குறிப்பிடுவன யாலவ? 

5. மக்கள், தமாழி ஆகியவற்றிற்கு இலடபய உள்ள உைவு நிலைபற்றிக் குறிப்பிடுக. 

VI. இலக்கிய  யம் பொரொட்டுக. 

முச்சங்கங் கூட்டி 

 முதுபுைவர் தலமக்கூட்டி 

அச்சங்கத் துள்பள 

 அளப்பரிய தபாருள்கூட்டி 

தசாற்சங்க மாகச் 

 சுலவமிகுந்த கவிகூட்டி 

அற்புதற்க தளல்ைாம் 

 அலமத்த தபருமாட்டி! 

- கண்ணதொென் 

 ஐயாயிரத்திற்கும் பமற்பட்ட திலரப்படப்பாடல்கலள எழுதியுள்ள கண்ணதாசன், தசாற்சுலவயும் 

தபாருட்சுலவயும் தத்துவக் கருத்துகளும் நிலைந்த எளிய இனிய கவிலதகள் புலனயும் ஆற்ைல் தபற்ைவர். இவலர 

மக்கள், கவியரசு எனப் பபாற்றினர். இவர் தமிழ்நாட்டு அரசலவக்கவிஞராய் இருந்து தபரும்புகழ் தபற்ைார். மத்திய 

அரசுகளின் விருதுகள் பைவற்லைப் தபற்ைவஎ. 

திரண்ட கருத்து 

 தலைவியாய் விளங்கும் தமிழரசிபய! பாண்டியர்கலளக்தகாண்டு முதற்சங்கம், இலடச்சங்கம், கலடச்சங்கம் 

என மூன்று தமிழ்ச்சங்கங்கள் மதுலரயில் அலமந்திடச் தசய்தாய். அச்சங்கங்களில், அறிவிலும் வயதிலும் முதிர்ச்சி 

தபற்ை புைவர் பைநூறு பபலரப் பங்கு தகாள்ளச்தசய்தாய். அவர்கலளக் தகாண்டு, அளவற்ை பைவித 

உட்தபாருள்கலளக் தகாண்டு இனிலம துைங்கிடும் கவிலதகலள பலடத்திடுமாறு தசய்தவபள! வாழ்க. 
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வ யக் கருத்து 

 பாண்டியர்கலளக் தகாண்டு முச்சங்கம் அலமக்கச்தசய்து, தபாருள்வளமும் தசால்நயமும் தபாருந்திய 

பைநூறு பாடல்கலளப் பை நூறு புைவர்கள் ஆக்கி அளித்திடச் தசய்த தமிழரசி, வாழ்க! 

மதொவட  யம் 

எதுவக: அடிபதாறும் முதற்சீரின் முததைழுத்துத் தம்முள் அளதவாத்து, இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் ததாடுப்பது அடி 

எதுலகயாம். 

 கவிலதயில் முச்சங்கம் – அச்சங்கம்; தசாற்சங்கம் – அற்புதற்கதளல்ைாம் என முததைழுத்துத் தம்முள் 

அளதவாத்து இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்து எதுலகத் ததாலடநயம் அலமந்துள்ளது. 

ழ ொவை: அடிபதாறும் முச்சங்கம் – முதுபுைவர், அச்சங்க – அளப்பரிய, தசாற்சங்க – சுலவ மிகுந்த, அற்புதங்க – 

அலமத்த என முதற்சீரிலும் மூன்ைாம் சீரிலும் முதல் எழுத்து ஒன்றிவந்து, சீர் பமாலனத் ததாலடநயம் தபற்று 

வந்துள்ளது. 

இவயபுத்மதொவட: ஓரடியின் சீர்பதாறும் இறுதிக்கண் நின்ை எழுத்தாலும் தசால்ைாலும் ஒன்றிவரத் ததாடுப்பது சீர் 

இலயபுத் ததாலடயாகும். தலமக்கூட்டி, தபாருள்கூட்டி, கவிகூட்டி, தபருமாட்டி என அடிபதாறும்  ஈற்றுச்சீரின் 

இறுதிக்கண் தசால்லும் எழுத்தும் ஒன்றி வந்து சீர் இலயபுத்ததாலட அலமந்துள்ளது. இலயபுத்ததாலடயால் 

பாடலின் ஓலச நயம் சிைப்புற்று விளங்கும். 

ெந்தம்: ‘சந்தம்’ என்னும் தசால்லுக்கு இலச, இனிய ஓலச, பண் என்னும் தபாருள்கலளத் தரும், இப்பாடலில் 

வல்லினமும் தமல்லினமும் இலணந்து ‘ஓலச’ நயத்லதத் தருகின்ைன. 

அணி: இக்கவிலதயில் தமிழின் தபருலம உள்ளபடிபய கூைப்பட்டிருத்தைால், இஃது இயல்பு நவிற்சியணி அலமந்த 

பாடைாகும். 

VII. உவவ த் மதொடர்கவளச் மெொற்மறொடர்களில் அவ த்து எழுதுக. 

1. தொ வர இவல நீர்ழபொல – பண்பற்ைவர்களிடம் பழக பநரிட்டாலும், தாமலர இலைத் தண்ணீர் பபாை, பட்டும் 

படாமலும் பழக பவண்டும். 

2. கிணற்றுத்தவவள ழபொல – உைகத்பதாடு ஒட்டி உைவாடாமல் சிைர், தங்கள் உண்டு தங்கள் வாழ்க்லக உண்டு 

தங்கள் வாழ்க்லக உண்டு எனக் கிணற்றுத்தவலள பபாை வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்ைனர். 

3. எலியும் பூவையும் ழபொல – ஒருதாய் வயிற்றில் பிைந்திருந்தும், மாறுபட்ட கருத்தால் எலியும் பூலனயும் 

பபாைவாழ்தல் முலையன்று. 

4. அச்ெொணி இல்லொத ழதர் ழபொல – அழகு, அறிவு தசல்வம் ஆகியலவ இருந்தும் பிைலர மதித்துப் பபசும் 

குணமின்லமயால், அச்சாணி இல்ைாத பதர் பபாை அவள் மணமின்றித் தன் வீட்டிபை இருக்க பநரிட்டது. 

5. உள்ளங்வக ம ல்லிக்கனி ழபொல – தீவிரவாதச் சக்திகளின் இருப்பிடமாய் பாகிஸ்தான் இருப்பது உைகத்திற்பக 

உள்ளங்லக தநல்லிக்கனிபபால் புைப்பட்டிருந்தும், அந்நாடு இந்தியாமீது வீண்பழி சுமத்துகிைது. 
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VIII. ஒரு பக்க அளவில் கட்டுவர எழுதுக. தொய்ம ொழிக்கல்வியின் சிறப்புகள். 

முன்னுவர: நாபடாடிகளாய் வாழ்ந்த மக்கள் , பின்பு ஓர் இடத்தில் ஒன்றுகூடி நிலைத்து ஒரு சமுதாயமாய் வாழத் 

தலைப்பட்டனர். அக்காைத்தில் பதான்றியது. தமாழி. தகாள்லக, குறிக்பகாள், சமயம், குைம், ததாழில் முதலியவற்ைால் 

மக்கள் பவற்றுலமப்பட்டாலும் அவர்கள் ஒன்றுபடுவது அவர்கள் பபசும் தமாழியால் ஆகும். அம்தமாழியால்தான் 

மக்கள் தம் எண்ணங்கலள தவளிப்படுத்துகின்ைனர். 

சிந்தவை, ம ொழி- இரட்வடக் குேந்வதகள் : சிந்தலனயும் அலத தவளியிடும் தமாழியும் ஒன்லைவிட்டு ஒன்லைப் 

பிரிக்க இயைாதவாறு தநருங்கிய ததாடர்புலடயனவாய் உள்ளன. ஆதைால், சிந்தலன வளர அலத எடுத்தியம்பும் 

தமாழியும், தமாழி வளர எடுத்து தமாழிவதற்குரிய சிந்தலனயும் ஒருங்பக வளர பவண்டும். ஒன்லை விட்டு 

மற்தைான்ைலனப் பிரித்தால் எதுவும் வளராது தளர்ந்திடபவ பநரும். எனபவ, வாழ்ந்தால் இரண்டுக்கும் ஒருங்பக 

வாழ்வு; தாழ்ந்தால் இரண்டுக்கும் ஒருங்பக தாழ்வு, இதலன உணர்ந்து சிந்தலன, தமாழி ஆகிய இரண்லடயும் 

ஒருங்பக வளர்க்க பவண்டும், அவ்வாறு வளர்க்கப்படும் தமாழிபய தாய்தமாழி. 

தொய்ம ொழி என்பது யொது? : ஒரு குழந்லத தன் தாயின் கருவில் இருக்கும்பபாபத தாயின் ஊனிலும் உள்ளத்திலும் 

உயிரிலும் ஒன்றுபட்டு, அவள் வழியாக அம்தமாழியினரின் நலட, உலட , எண்ணங்கள், பண்பாடு, நாகரிகம், 

குறிக்பகாள் முதலியவற்லைத் தன் ஊனிலும் உயிரிலும் உள்ளத்திலும் தபற்றுக் தகாண்டு பிைப்பதால் 

அக்குழந்லதயின் தமாழி, தாய்தமாழி எனப்படுகிைது. 

அறிவுக்கண்வணத் திறக்கும் ஆெொன்கள்! : தாபய குழந்லதக்கு முதல் ஆசிரியர் ஆவாள். குழந்லத தாயிடம் 

மழலைதமாழி பபசுகிைது. பின் தந்லதயாலும் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியராலும் வரிவடிவில் பயிற்ைப் தபற்று அறிவு 

விரிவு எய்தப்தபறும். இவ்வுைகக் கல்விலய மட்டுமன்றி தமய்யுணர்வு அலடவதற்குரிய கல்விலயப் தபறுவதற்கும் 

உரிய தமாழி, தாய்தமாழியாகும். 

உயர்தனிச் மெம்ம ொழியொல் கற்பிக்க இயலொதொ? : தான் வழங்கும் நாட்டின்கண் உள்ள பை தமாழிகட்கும் 

தலைலமயும், அவற்றினும் மிகுந்த தகவுலடலமயும் உள்ள தமாழி உயர்ம ொழியாகும். மற்லைய தமாழிகளின் 

உதவியின்றித் தனித்து இயங்கும் வல்ைலம தபற்ைது, தனிம ொழி ஆகும். திருந்திய பண்பும் சிைந்த நாகரிகமும் 

தபாருந்திய தமாழி மெம்ம ொழியாகும். இம்மூன்று இைக்கணங்கலளயும் தமிழ் குலைவைப் தபற்றுள்ளலமயால் அது 

உயர்தனிச் மெம்ம ொழியாகும். இத்தலகய சீரிய தமிழ்தமாழிமூைம் உயர்கல்வி வலர கற்ைபை பயனும் 

பண்புலடலமயும் ஆகும். 

அறிவின் வொயிவல அகலத்திறந்து வவக்கும்! : தமிழ், பயிற்சி தமாழியானால், அஃது ஒருவருக்தகாருவர் தம் 

கருத்துகலள வாய்தமாழி, எழுத்து ஆகிய இருவழிகளாலும் தவளியிடவும் உட்தகாள்ளவும் இயலும். கருத்துகலள 

மட்டுமின்றி உணர்ச்சிகலளயும் மனதவழுச்சிகலளயும் பண்படுத்த இயலும். பன்முக அறிலவ மிக உயர்ந்த 

நிலைவலரயில் திரட்டிக்தகாள்வதற்கு அறிவு வாயிைாகவும் அலமயும். 

 தமாழியறிவு வளர, இைக்கியச்சுலவஉணர் ஆற்ைலும் இைக்கியத்லதத் திைனாயும் ஆற்ைலும் உண்டாகும்; 

இைக்கியப்பற்று, தாய்தமாழிப்பற்று ஆகியவற்லை உண்டாக்கிக் கல்விக் கழகங்கலள விட்டு நீங்கிய பின்பும் அலவ 

நிலைத்திருக்குமாறு தசய்யும். 

அந்நியர் அகன்ற பின்பும் அந்நிய ம ொழியிடம் அடிவ ப்படுவதொ? : நீண்ட காைம் நம்லம அடிலமப்படுத்தி ஆட்சி 

தசய்தவர், ஆங்கிபையர். அவர்களிடம் அலுவைகப்பணியில் பசர இந்தியர் ஆங்கிைம் பயின்ைனர். அதற்கு தமக்காபை 
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கல்வி பதலவப்பட்டது. ஆங்கிைத்லத ஒருபாடமாய் மட்டும் படித்துத் பதர்ச்சி தபறுவது என்னும் நிலை மாறி, 

அலனத்துப் பாடங்கலளயுபம ஆங்கிை தமாழியின் வாயிைாய்ப் பயிலும் நிலை ஏற்பட்டது. இன்று நம்லம ஆள்பவர் 

யார்? அந்நிய நாட்டாரா? அன்று, அன்று. நம்முள்ளிருந்து பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு ஆளும் நிலையில் 

அமர்த்தப்பட்டிருப்பபாரிடம் ததாடர்பு தகாள்ள அந்நிய தமாழிலய ஏன் பயன்படுத்த பவண்டும்? இங்பகபய கற்று 

ஆசிரியரானவர் பாடம் நடத்த ஏன் பவற்று தமாழிலய நாட பவண்டும்? 

 ஆங்கிை வழியில் கற்று உயர்ந்தவர்கள், தாய்தமாழியில் சிைந்த கருத்துகலளச் சிந்தலன தசய்ய இயைாது; 

சிந்தித்தவற்லை தவளியிட இயைாது என்கின்ைனர், தவட்கமின்றி. 

தொய்ம ொழிக் கல்விபற்றிக் கொந்தியடிகளின் கருத்து: ஆனால், இந்தியத்தந்லத காந்தியடிகள் ஆங்கிைக்கல்வி 

குறித்துக் கூறுவது யாது? அவர், “இந்திய மக்களுள் சிைர் தாய்தமாழிலய மைந்தனர்; அலதப் புைக்கணித்தனர். 

அவர்கள் தங்கள் தாய்தமாழியில் சிைந்த கருத்துகலளச் சிந்தலன தசய்திடவும் இயைாது. சிந்தித்தவற்லை 

தவளியிடவும் இயைாது என்கின்ைனர். இது சரியன்று. ஆங்கிைப் படிப்பின்மீது நமக்கு பயாகம் ஏற்பட்டுவிட்டது. 

ஆங்கிைக்கல்வி காரணமாய் நாம் ஆண்லமலய இழந்துவிட்படாம்; அறிவும் குன்றிவிட்டது. அந்தக் கல்விமுலையால் 

பபடிகளாகிவிட்படாம்,” என்கிைார். 

நீரில் இறங்கிைொல்தொன் நீந்த இயலும் ! : இந்தியா விடுதலை தபற்று எழுபதாண்டுகள் ஆன பின்பும் ஆங்கிை பமாகம் 

இன்னும் நம்லமவிட்டு அகைவில்லை. ஆங்கிைத்லத அகற்றிவிட்டால் அறிவுப்பகைவன் உதிக்கபவ மாட்டான் எனத் 

தவைான கருத்லதப் பரப்பிக்தகாண்டிருக்கின்ைனர். நமக்குப் பின் விடுதலை தபற்ை மபைசியா, தம் 

மைாய்தமாழிவழிக் கல்விலயக் தகாண்டுவந்துவிட்டது. ஆனால், தமிழால் முடியுமா என்று நாம் இன்னும் 

பகட்டுக்தகாண்டிருக்கிபைாம். 

முடிவுவர: தமிழ்ப்பற்று மிக்க அலனவரும் ஒன்றுபட்டு பபாராடினால்தான் தமிழ்நாட்டில் அலனத்துக் 

கல்வித்துலைகளிலும் தமிழ்வழிக் கல்விலய நிறுவிட இயலும். அதன்மூைம் அன்லன தமிழ், பன்முகச் சிைப்பிலனப் 

தபற்று, உயர்புகழ் தபற்று விளங்குவாள் என்பதில் ஐயம் இல்லை. 

IX. ம ொழிழயொடு விவளயொடு 

a) அந்தொதித் மதொடரொல் கவித்துவ ொக்குக. 

குழந்லதலயக் தகாஞ்சும் தாயின் குரல் 

தாயின் குரலில் உயிரின் ஒலி 

விவட: 

 உயிரின் ஒலிபய தாயின் தமாழி 

 தாயின் தமாழிபய தமிழ்தமாழி! 

b)  வறந்திருக்கும் தமிேறிஞர்கவளக் கண்டுபிடிப்ழபொம். 

(எ-டு: கவிஞர் தசால்ைால் அணிகைன் தசய்யைாம் – கவிமணி 

1. தமிழறிஞர்; முதலிரு எழுத்துகளால் மலைக்கைாம். -  வற வல அடிகள் 

2. தாய்தமாழி; ஈற்றிரு எழுத்துகள் தவளிச்சம் தரும். - தமிழ்ஒளி 

3. சிறுகலத ஆசிரியர்; முதல் பாதி நவீனம்.  - புதுவ ப்பித்தன் 

4. முன்தனழுத்து அரசன்; பின்தனழுத்து தமிழ் மாதம். - ழகொவத 
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(தமிழ்ஒளி, அம்லப, பகாலத, அபசாகமித்திரன், புதுலமப்பித்தன், சூடாமணி, தஜயகாந்தன், மலைமலை 

அடிகள்) 

 

இயல் – 1 

இயற்வக, ழவளொண்வ , சுற்றுச்சூேல் 

1. மபரு வேக்கொலம் 

I. பலவுள் மதரிவு. 

1. தவள்ளச்சமதவளிகள் அழியக் காரணம் 

அ. பருவநிலை மாற்ைம்   ஆ.  ணல் அள்ளுதல் 

இ. பாலைகள் இல்ைாலம  ஈ. நிைத்தடி நீர் உறிஞ்சப்படுதல் 

2. உைக நாடுகள் மாற்று ஆற்ைலை பநாக்கிச் தசன்ைால் மட்டுபம புவி தவப்பமயமாதலைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் 

– இத்ததாடர் உணர்த்துவது 

அ. கார்பன் அற்ை பயன்பாபட பதலவயாகிைது 

ஆ. பசுவ க்குடில் வொயுக்கள் அதிக ொகின்றை. 

இ. காைநிலை மாறுபடுகிைது. 

ஈ. புவியின் இயக்கம் பவறுபடுகிைது. 

3. ‘___________ யல்ைது காரியமில்லை’ என்பது முன்பனார் தமாழி. 

அ. காரி  ஆ. ஓரி  இ. பாரி  ஈ.  ொரி 

4. நிஷா, வர்தா, கஜா – இப்தபயர்கள் __________ குறிக்கின்ைன. 

அ. தபண்கலள    ஆ. குழந்லதகலள 

இ. மபரும்புயல்கவள   ஈ. தபரும்மலழலய 

5. பசுலமக்குடில் வாயுக்கள் அதிகமாக அதிகமாகப் புவி ________ 

அ. குளிர்ச்சி அலடயும்   ஆ. மவப்ப வடயும்  

இ. மலழ தபறும்   ஈ. சுனாமியால் தாக்கப்படும் 

6. புவியின் தவப்பம் ஆண்டிற்குஆண்டு உயர்ந்துதகாண்டிருந்தால் __________ 

அ. கடல்நீர்  ட்டம் உயரும்   ஆ. தபரும்புயல் வீசும் 

இ. தாங்க இயைாப் பனி தபாழியும்  ஈ. தண்ணீரின்றி வாட பநரும் 

 

II. ழகொடிட்ட இடங்கவள நிரப்புக. 

1. இயற்லகயானது சமநிலைலய இழக்கும்பபாது _______ மாற்ைம் ஏற்படும். 

விவட: பருவநிலையில் 

2. கார்பண்லட ஆக்லசடு, மீத்பதன், லநட்ரல் ஆக்லசடு, ஓபசான், நீர்வாயு பபான்ைவற்லை ___________ 

வாயுக்கள் என்கிைார்கள். 

விவட: பசுலமக்குடில் 

3. தவள்ளச்சமதவளி என்பது ஆற்றின் நீபராட்ட வழியில் இயற்லக உருவாக்கிய _________ 
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விவட: காப்பரண் 

4. நிைத்தடி நீர்மட்டத்லதத் தக்க லவத்துக்தகாள்வதில் _________ பங்கு இன்றியலமயாதது. 

விவட: மணலின் 

5. கடற்கலர ஓரங்களில் _________ காடுகலள வளர்க்க பவண்டும் 

விவட: சதுப்புநிைக் 

 

2. பிறமகொரு  ொள் ழகொவட 

 இப்புதுக்கவிலதலய எழுதியவர், அய்யப்பமாதவன் ஆவார். சிவகங்லக மாவட்டத்தில் உள்ள 

நாட்டரசன்பகாட்லடலயச் சார்ந்தவர், இவர். இவர் இதழியல் துலை, திலரத்துலை ஆகியவற்றிலும் ஈடுபாடுள்ளவர். 

‘இன்று’ என்னும் கவிலதக் குறும்படத்லதத் தயாரித்து தவளியிட்டார். இவர் எழுதி தவளியிட்ட கவிலதநூல்கள் 

‘மலழக்குப் பிைகும் மலழ’, ‘நாதனன்பது பவதைாருவன்’, ‘நீர்தவளி’ முதைானலவயாகும். 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. நரம்புகளுக்குள் வீலண மீட்டிக்தகாண்டிருக்கிைது என்று அய்யப்ப மாதவன் குறிப்பிடுவது ________ 

அ. சூரிய ஒளிக்கதிர்   ஆ. மலழபமகங்கள் 

இ.  வேத்துளிகள்    ஈ. நீர்நிலைகள் 

2. தலையலசத்து உதறுகிைது மீதமான தசாட்டுகலள – எது? 

அ. ஆடு  ஆ. மாடு  இ.  ரம்  ஈ. குருவி 

3. _________ கண்ட பைலவகள் உற்சாகம் பீறிடச் சங்கீதம் இலசக்கின்ைன. 

அ. தவயில்  ஆ.  வே  இ. குளிர் ஈ. உணவு 

4. ___________ பட்லட தீட்டிய தவள்லள லவரமாகி.யது. 

அ. வீடு  ஆ. காடு  இ. நாடு  ஈ.  கரம் 

 

3. ம டு ல்வொவட 

மபயர்க்கொரணம்: தநடுலம + நன்லம + வாலட – தநடுநல்வாலட. வடதிலசயிலிருந்து வீசும் காற்று, வாலடயாகும். 

கூதிர்ப்பருவத்தில் (ஐப்பசி கார்த்திலக மாதகாைத்தில்) வீசும் வாலடக்காற்று தலைவலனப் பிரிந்து 

தனிலமத்துன்பத்தில் வருந்தும் தலைவிக்கு தநடுவாலட ஆயிற்று. (வருந்தும் தலைவி தநடுஞ்தசழியன் மலன) 

 பலடபயாடு தசன்று பாசலையில் தங்கி, இன்பத்தில் மனம் தசலுத்தாமல் தான் பமற்தகாண்ட விலனலய 

முடிக்க ஏதுவாய் இருந்ததனால் தலைவனுக்கு நல்வாலட ஆயிற்று. (தலைவன் – தநடுஞ்தசழியன்) 

 எனபவ, இப்பாட்டுக்குத் தலைப்பு தநடுநல்வலட எனப் தபாருத்தமாய் அலமந்தது. இப்பாட்டு நூற்று 

எண்பத்ததட்டு அடிகலளக் தகாண்டதாகும். 

 இந்நூல் அகப்தபாருள் தசய்திகலளக் கூறினும் பாட்டிலடபய “பவம்பு தலையாத்த” எனப் பாண்டியன் 

அலடயாளப்பூவிலனக் குறித்து வருதலின் புைத்திலண ஆயிற்று. புைத்திலணயில் வாலகத்திலண என்பர். 

நூல் வவக: எட்டுத்ததாலக, பத்துப்பாட்டு என்பன சங்க இைக்கியங்கள் ஆகும். அவற்றுள், மிக நீண்ட பாக்கள் 

பத்திலனத் திரட்டித் ததாகுத்த நூபை பத்துப்பாட்டாகும். அப்பத்துப்பாட்டினுள் ஒன்று தநடுநல்வாலடயாகும். 

 பத்துப்பாட்டுள் நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்பலடலயயும் தநடுநல்வாலடலயயும் இயற்றியுள்ளார். 
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பொட்டுவடத்தவலவன் : இப்பாட்டின் பாட்டுலடத்தலைவன் பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியன் ஆவான். பமற்தசன்ை 

பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியலனப் பிரிந்து வருந்தும் தலைவிக்கு, அவ்வருத்தம் தீரும்படி, அவன், பலகலய தவன்று 

விலரவில் வருவானாக எனக் தகாற்ைலவலயப் பரவுவாள் கூற்றில் லவத்து நக்கீரனார் பாடியுள்ளார். 

நூலொசிரியர்: இந்நூைாசிரியர் நக்கீரர் என்னும் நல்லிலசப்புைவர் ஆவார்; மதுலர கணக்காயனார் மகனார். நக்கீரன் 

எனவும் வழங்குவர். அகநானூறு முதலிய ததாலகநூல்களிலும் இவர் பாடிய பாடல்கள் உள்ளன. 

 

 வே மபொழிந்தது! 

பதவுவர 

மபொய்யொ வொைம் – பருவம் தபாய்யாது மலழயிலன[ தபாழியும் பமகம், 

வலர் ஏர்ப்பு வவளஇ – வைமாய் எழுந்து பின் உைலக வலளத்துக்தகாண்டு 

வவயம் பனிப்ப – உைகதமல்ைாம் குளிர்ச்சியலடயும்படி, 

புது மபயல் – புதிய மலழலய, 

மபொழிந்து எை – தபய்ததாக, 

II. இலக்கணக் குறிப்பு எழுதுக. 

பனிப்ப, ஏர்பு - விலனதயச்சங்கள் 

வவளஇ  - தசால்லிலச அளதபலட 

வொைம் (முகில்) - ஆகுதபயர் 

மபொய்யொ வானம் – ஈறு தகட்ட எதிர்மலைப் தபயதரச்சம் 

புதுப்மபயல் – பண்புத்ததாலக 

III. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. 

மபொழிந்த – தபாழி +த்(ந்)+த்+அ. 

மபொழி – பகுதி; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம் ; த் – இைந்தகாை இலடநிலை, அ – தபயதரச்ச விகுதி. 

IV. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி தருக. 

வலழைர்பு – வைன் + ஏர்பு 

 ‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று தமய்யும்(ன்) வருதமாழி 

முதல் உயிரும் (ஏ) புணர்ந்து (ன்+ஏ-பன) ‘வைபனர்பு’ என ஆனது. 

புதுப்மபயல் – புதுலம+தபயல் 

 ‘ஈறுபபாதல்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று ‘லம’விகுதி தகட்டு, ‘புது+தபயல்’ என்ைானது. பின் , 

‘இயல்பினும் விதியினும் நின்ை உயிர்முன் கசதப மிகும்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்றிலுள்ள உயிர் (து – 

த்+உ) முன், வருதமாழி முதல் வல்தைழுத்து (ப்+எ- தப) மிக்கு, ‘புது +ப்+தபயல் –புதுப்தபயல்’ எனப் புணர்ந்தது. 

  

ழகொவலர் நிவலவ  

பதவுவர 

ஆர்கலி முவைஇய – அம்மலழதவள்ளத்லத தவறுத்த, 

மகொடும் ழகொல் ழகொவலர் – வலளந்த பகாலை உலடய இலடயர்கள், 
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ஏறுவட இைம் நிவர – தம்முலடய எருதுகலளயும் பசுக்கலளயும் ஆடுகலளயும், 

ழவறு புலம் பரப்பி – பவறு நிைமாகிய பமட்டு நிைத்தில் பமயுமாறு பரப்பிவிட்டு, 

புலம் மபயர் புலம்மபொடு – தாம் பழகிய நிைத்லத விட்டு வந்த தனிலமயினால், 

கலங்கி – வருந்தி, 

ழகொடல் நீடு இதழ் கண்ணி – தாம் சூடிய நீண்ட இதழ்கலளயுலடய காந்தள் மைர்கலளக் தகாண்டு கட்டப்பட்ட 

கண்ணியில், 

நீர் அவல கலொவ – நீர்த்துளி வீந்து அலைக்க 

ம ய்மகொள் மபரும்பனி  லிய- தம் உடம்பில் தகாண்ட மிகுந்த குளிர் வருத்துவதாபை 

பலருடன் வக மகொள் மகொள்ளியர் – பைரும் கூடிய லகலய தநருப்பில் காய்த்து, அக்லகயிடத்பத தகாண்ட 

தவம்லமலய, 

கவும் புவடயூஉ  டுங்க  – கன்னத்திபை பசர்த்தலை உலடயராய், பற்பலை     

 தகாட்ட நடுங்கினர் 

V. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

மகொடுங்ழகொல் , மபரும்பனி – பண்புத்ததாலககள். 

முவைஇய – தசால்லிலச அளதபலட 

புவடயூ – தசய்யூ என்னும் வாய்பாட்டு விலனதயச்சம் 

ழகொல் ழகொவலர் (பகாவல உவடய பகாவைர்), இதழ் கண்ணி (இதழ்கவளக் மகொண்ட கண்ணி) – இரண்டாம் 

பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலககள். 

மகொள் மகொள்ளி – விலனத்ததாலக 

வகக்மகொள் (லகயின்கண் தகாள்கின்ை), புலம் பரப்பி (புைத்தின்கண் பரப்பி)- ஏழாம் பவற்றுலமத்ததாலககள். 

மகொள்ளியர் – குறிப்பு விலனயாைலணயும் தபயர். 

பரப்பி, கலங்கி,  டுங்க – விலனதயச்சங்கள். 

VI. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

ழகொற்ழகொவலர் – பகால் +பகாவைர். 

 ‘ைளபவற் றுலமயில் ைடவும்’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழியீற்று ‘ை’ கரம் ‘ை’ கரமாய்த் திரிந்து, பகால் 

+பகாவைர் – பகாற்பகாவைர்’ எனப் புணர்ந்தது. 

ஏறுவட – ஏறு + உலட 

 ‘உயிர்வரின் உக்குைள் தமய்விட் படாடும்’ என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி முதலில் உயிர் (உ) வந்ததால் 

நிலைதமாழி ஈற்று ‘உ’கரம் (ற்+உ – று) தகட்டு, ‘ஏற்+உலட’ என ஆனது. பின், ‘உடல்பமல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது 

இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று தமய்யும்(ற்) வருதமாழி முதல் உயிரும் (உ) புணர்ந்து (ற் +உ –று) 

‘ஏறுலட’ என்ைானது. 

இைநிவர – இனம் +நிலர 
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 ‘மவ்வீறு ஒற்ைழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும்’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி ஈற்று மகரம் தகட்டு, நிலைதமாழி 

உயிரீைாய் நின்று ‘இன(ன்+அ) +நிலர’ என ஆனது. பின், வருதமாழி முதலில் தமல்லினம் (ந்) வந்ததால் ‘இனநிலர’ 

என இயல்பாய்ப் புணர்ந்தது. 

VII. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. 

கலங்கு - கைக்கு + இ 

கலக்கு – பகுதி, ‘கைங்கு’ எனத் திரிந்தது விகாரம்; இ – விலனதயச்ச விகுதி. 

 டுங்க  - நடுங்கு + அ. 

 டுங்கு – பகுதி ; அ – விலனதயச்ச விகுதி 

 

அஃறிவண உயிர்களின் நிவல 

பதவுவர 

 ொ ழ யல்  றப்ப – விைங்குகள் பமய்தல் ததாழிலை மைந்து ஒடுங்கவும், 

 ந்தி கூர – குரங்கு குளிரால் மிக நடுங்கி வருந்தவும் 

படிவை பறவவ வீே – மரத்திபை தங்கும் பைலவகள் வாலடக்காற்று மிகுதியால் நிைத்தில் வீழவும், 

கறவவ – பசுக்கள், 

கன்று ழகொள் ஒழிய – தம் கன்றுகள் பால் உண்ணுதலை விடும்படி அவற்றிலன,  

கடிய வீசி – பவகமாய் உலதத்துத் தள்ளவும், 

குன்று குளிர்ப்பு அன்ை – அஃறிலணயாகிய மலைலயயும் குளிரச்தசய்வது பபான்ை, 

கூதிர் பொைொள் – கூதிர்க்காைத்தின் நடுயாமத்தில் 

VIII. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

ழ யல் – ததாழிற்தபயர் 

 றப்ப, வீசி – விலனதயச்சங்கள் 

குளிர்ப்பன்ை (அன்ன) – உவம உருபு 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. மபொருத்துக. 

அ) குரங்குகள் 1. கன்றுகலளத் தவிர்த்தன. 

ஆ) பசுக்கள் 2. மரங்களிலிருந்து வீழ்ந்தன. 

இ) பைலவகள் 3. குளிரால் நடுங்கின. 

ஈ) விைங்குகள் 4. பமய்ச்சலை மைந்தன. 

விவட: 

அ) குரங்குகள் 1. குளிரால் நடுங்கின. 

ஆ) பசுக்கள் 2. கன்றுகலளத் தவிர்த்தன. 

இ) பைலவகள் 3. மரங்களிலிருந்து வீழ்ந்தன. 

ஈ) விைங்குகள் 4. பமய்ச்சலை மைந்தன. 
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2. தபாய்யா வானம் புதுப்தபயல் தபாழிந்ததன – அடிக்பகாடிட்ட தசால்லின் இைக்கணக்குறிப்பு 

அ. விலனத்ததாலக  ஆ. உரிச்தசால் ததாடர் 

இ, இலடச்தசால் ததாடர்  ஈ. ஈறுமகட்ட எதிர் வறப் மபயமரச்ெம் 

3. மா பமயல் மைப்ப – இத்ததாடரில் உள்ள ‘மா’ என்பதன் தபாருள் _________ 

அ. தபரிய  ஆ. மாமரம்  இ. யாலவ  ஈ. விலங்கு 

4. கூதிர்ப்பானாள் – இதில் பானாள் என்பது __________ 

அ.  டுயொ ம் ஆ. காலை  இ. மாலை  ஈ. அந்திமாலை 

5. தநடுநல்வாலடயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைவன்  

அ. இளம்தபருவழுதி   ஆ. பசரன் தசங்குட்டுவன் 

இ. பொண்டிய ம டுஞ்மெழியன்  ஈ. கூன் பாண்டியன் 

6. தநடுநல்வாலட புைப்பாடைாய்க் கருதப்படக் காரணம் _________ 

அ. பனம்பூ  ஆ. அத்திப்பூ  இ. ஆவரம்பூ  ஈ. ழவம்பு 

7. தநடுநல்வாலடலய இயற்றியவர் _________ 

அ. கபிைர்  ஆ. பரணம்  இ. ஔலவயார்  ஈ.  க்கீரர் 

8. தநடுநல்வாலட 188 அடிகலளக் தகாண்ட _________பா ஆகும். 

அ. வஞ்சி  ஆ. தவண்  இ. கலி  ஈ. அகவல் 

 

 

4. முதல் கல் 

5.  ொல்வவகப் மபொருத்தங்கள் 

I. விைொவிவட 

1. ம ொழியின் அடிப்பவடப் பண்புகள் யொவவ? அவவ எவ்வொறு பயன்படுகின்றை? 

 தமாழியின் அடிப்பலடப் பண்புகள் திலண, பால், எண் , இசம் ஆகும், இலவ தசாற்தைாடர் அலமப்லப 

விளங்கிக்தகாள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் பயன்படும். 

2. எழுவொய்க்கும் பயனிவலக்கும் ம ரிங்கிய இவயபு இருக்கும் – விளக்குக. 

எ.கொ: வள்ளி பாடம் படித்தாள். 

 இச்தசாற்தைாடரில், ‘வள்ளி’ என்பது தபண் ஒருத்தியின் தபயர் என்பதால் அஃது உயர்திலணயாகும். 

தபண்லணக் குறிப்பதால் ‘வள்ளி’ என்பது தபண்பாைாகும். ‘வள்ளி’ என்பது ஒருவலரக் குறிப்பதால் அஃது 

ஒருலமயாகும். ‘நான்’ எனத் தன்லமயாகபவா, ‘நீ’ என முன்னிலையாகபவா குறிக்காமல், ‘வள்ளி’ என்ைதால் அது 

படர்க்லக எனவும் அறிகிதைாம். 

 இச்தசாற்தைாடரில் ‘படித்தாள்’ என்னும் விலனமுற்றில் ‘ஆள்’ என்னும் தபண்பால் விலனமுற்று இருப்பதால் 

‘படித்தவள்’ என்னும் தசால் உயர்திலண தபண்பாலைக் குறிக்கிைது என அறிகிபைாம்; பமலும், ‘படித்தவள்’ என்னும் 

தசால் ஒருத்திலயக் குறிப்பதால் ‘ஒருலம’ என அறிகிபைாம்; ‘படிக்கிபைன்’ எனத் தன்லமயாகபவா, ‘படிக்கிைாய்’ என 

முன்னிலையாகபவா இல்ைாமல் ‘படித்தாள்’ என இருப்பதால் ‘படர்க்லக’ எனவும் அறிகிபைாம். 
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 இவ்வாறு, எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் இலடபய திலண, பால், எண், இட ஆகியலவ தநருங்கிய 

இலயபுலடயனவாய் இருக்கும். 

3. இன்று விைொச்மெொற்கவளப் பயனிவலகளொய் அவ த்து, மபொருட்குறிப்பு அடிப்பவடயில் திவண ழவறுபொடு 

அறிய முடிகிறது. எடுத்துக்கொட்டுடன் விளக்குக. 

(எ.கா): அங்பக நிற்பது யார்? 

 அங்பக நிற்பது யார்? 

 முதற்தசாற்தைாடரில் உள்ள ‘யார்’ என்னும் பயனிலைமூைம் ‘நிற்பது’ என்பது உயர்திலண என அறிகிபைாம். 

இரண்டாம் தசாற்தைாடரில் ‘யாது’ என்னும் பயனிலை மூைம் ‘நிற்பது’ என்பது அஃறிலண என அறிகிபைாம். 

4. தமிழில் பொல் பகுப்பு எவ்வொற் அவ ந்துள்ளது? 

 தமிழில் பால் பகுப்பு, இைக்கண அடிப்பலடயிபை அலமந்துள்ளது. தன்லம, முன்னிலை ஆகிய இடத்லதத் 

தவிரத் தமிழில் உள்ள தபயர்கள் படர்க்லக இடத்தில் அலமந்து வரும். பயனிலை விகுதிகளான அன், ஆன், அள், 

ஆள், அது ஆகியலவ பால் பகுப்லபக் காட்டுகின்ைன. 

5. அவர் வந்தொர் – இத்மதொடர் ஒருவ ப்மபொருவள உணர்த்துகிறதொ, பன்வ ப்மபொருவள உணர்த்துகிறதொ? 

 அவர் வந்தார் – இச்தசாற்தைாடரில் உள்ள ‘அவர்’ என்னும் எழுவாயில் உள்ள ‘அர்’ என்னும் விகுதியும், 

‘வந்தார்’ என்னும் விலனமுற்றில் உள்ள ‘ஆர்’ என்னும் விகுதியும் பைர்பாலைச் சுட்டுபலவபய. 

6. தன்வ ப்பன்வ  எத்தவை வவகப்படும்? விளக்குக. 

 தன்லமப் பன்லம இருவலகப்படும். அலவ உளப்பாட்டுத் தன்லமப்பன்லம , உளப்படுத்தாத தன்லமப்பன்லம 

என இருவலகப்படும். 

 (எ.கா): நா முயற்சி தசய்பவாம். 

 இத்ததாடரில், இவ்வாறு கூறுபவர், தம்பமாடு தம் முன் இருப்பவலரயும் பசர்த்துக் குறிப்பிடுவதால், இத்ததாடர் 

உளப்பாட்டுத் தன்லமப்பன்லமத் ததாடராகும். 

 நாங்கல் முயற்சி தசய்பவாம். 

 இத்ததாடரில், இவ்வாறு கூறுபவர், முன்னிலையில் இருப்பவலர விைக்கித் தம்லமயும் தம்பமாடு 

இருப்பவலரயும் மட்டும் பசர்த்துக் கூறுவதால், இத்ததாடர் முன்னிலையில் உள்பளாலர உளப்படுத்தாத 

தன்லமப்பன்லம எனப்படும். 

7. தற்கொலத்தில் அஃறிவண எழுவொய்  ொற்றம் அவடந்துள்ளது. எவ்வொறு? 

 தற்காைத்தில் அஃறிலண எழுவாய் மாற்ைம் அலடந்துள்ளது. மாட்டினத்தில் தபண்பாலைக் குறிக்கப் பசுமாடு 

என்கிபைாம்; ஆண்பாலைக் குறிக்கக் காலளமாடு என்கிபைாம். பிை விைங்குகலளக் குறிக்லகயில், ஆண் – 

தபண் என்னும் பால் பாகுபாட்டுப் தபயர்கலள முன்பசர்த்து ஆண்குரங்கு, தபண்குரங்கு என்று வழங்குகிபைாம். 

II. இலக்கணத் ழதர்ச்சி மகொள். 

1. தமிழில் திலணப்பாகுபாடு ____________ அடிப்பலடயில் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அ. மபொருட்குறிப்பு    ஆ. தசாற்குறிப்பு 

இ. ததாடர்க்குறிப்பு    ஈ. எழுத்துக்குறிப்பு 

2. “உயர்திலண என்மனார் மக்கட் சுட்பட 
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அஃறிலண என்மனார் அவரை பிைபவ” – இந்நூற்பா இடம் தபற்ை இைக்கண நூல் ____________ 

அ. நன்னூல்     ஆ. அகத்தியம் 

இ. மதொல்கொப்பியம்    ஈ. இைக்கண விளக்கம் 

3. யார், எது ஆகிய வினாச்தசாற்கள் பயனிலையாய் அலமந்து, உணர்த்தும் திலணகள் முலைபய _______ 

அ. அஃறிலண, உயர்திலண   ஆ. உயர்திமணௌ, அஃறிவண 

இ. விரவுத்திலண, அஃறிலண   ஈ. விரவுத்திலண, உயர்திலண 

4. தபாருத்தி விலட பதர்க. 

அ) அவன் அவள் அவர்  1. உளப்படுத்தாத் தன்லமப் பன்லம 

ஆ. நாங்கள் முயற்சி தசய்பவாம் 2. உளப்பாட்டுத் தன்லமப் பன்லம 

இ. நாம் முயற்சி தசய்பவாம் 3. தன்லமப் பன்லமப் தபயர்கள் 

ஈ. நாங்கள், நாம்   4. பதிலிடு தபயர்கள் 

அ. 4, 1, 2, 3  ஆ. 2,3, 4, 1  இ. 3, 4, 1, 2  ஈ. 4, 3, 1, 2 

5. ம ொழியின் மெொற்மறொடர் அவ ப்வப விளங்கிக்மகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுவை எவவ? 

 தமாழியின் தசாற்தைாடர் அலமப்லப விளங்கிக்தகாள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுவன 

திலண, பால், எண், இடம் ஆகும். 

6. உயர்திவணப் பன்வ ப் மபயர்கள், பன்வ  விகுதி மபற்றுவரு ொறு இரண்டு மதொடர்கவள எழுதுக. 

நண்பர் உண்டனர் (அர்) 

நண்பர் உண்ப(ப) 

7. இடப்பொகுபொடு எவற்றில் மவளிப்படொது, எவற்றில் மவளிப்படும்? 

 இடப்பாகுபாடு தபயர்ச்தசாற்களில் தவளிப்படாது. அவன், அவள், அவர், அது, அலவ முதைான 

பதிலிடு தபயர்களிலும், விலனமுற்றுகளிலுபம தவளிப்படும். 

8. தன்வ  இடம், முன்னிவல இடம் ஆகியவற்றில் எப்பொகுபொடு உண்டு, எப்பொகுபொடு இல்வல? 

 தன்லம இடத்திபைா முன்னிலை இட்த்திபைா ஒருலம பன்லம பாகுபாடு உண்டு. 

நான் உண்படன் (ஏன்)    - தன்லம ஒருலம 

நாம் உண்டனம் (அம்)    - தன்லமப் பன்லம 

நீ உண்டலன (ஐ)    - முன்னிலை ஒருலம 

நீர் உண்டலன (ஐ)    - முன்னிலைப் பன்லம 

தன்லம இடத்திபைா முன்னிலை இடத்திபைா பால் பவறுபாடு இல்லை. 

நான் தசன்பைன்    - பால் பவற்றுலம புைப்படவில்லை 

நாங்கள் தசன்பைாம்                  - பால் பவற்றுலம புைப்படவில்லை 

நீ தசன்ைாய்     - பால் பவற்றுலம புைப்படவில்லை 

நீர் உண்டீர்     - பால் பவற்றுலம புைப்படவில்லை 

9. ‘தொங்கள்’ என்னும் மெொல், பொல்பகுப்பில் எப்பிரிவவச் ெொர்ந்தது? அச்மெொல் இன்று எவ்வொறு 

பயன்படுத்தப்படுகிறது? 
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 ‘தாங்கள்’ என்பது பால் பகுப்பில் படர்க்லகப் பைர்பால் தசால்ைாகும். ஆனால், அச்தசால் இன்று 

முன்னிலை இடத்தில் வருகிைது. 

 (எ.கா): தாங்கள் வந்தலமயால் தபருமகிழ்ச்சி தகாண்படாம். 

III. ம ொழிமபயர்ப்புப்பகுதிவயப் படித்து, இருபது ஆங்கிலச்மெொற்கவளயும் அவற்றின் தமிேொக்கத்வதயும் 

எடுத்து எழுதுக. 

ஆங்கிலம்     தமிேொக்கம் 

1. shocked    மனம் தவதும்பி 

2. deforestation    காடுகள் அழிக்கப்பட்டதால் 

3. for thirty years    ததாடர்ந்து முப்பது ஆண்டுகள் 

4. Plant trees    மரங்கலள நட்டு 

5. regions     பகுதிகளில் 

6. food, fuel    உணலவயும் எரிதபாருலளயும் 

7. soil erosion    மண் அரிப்பு 

8. desertification    பாலைவனமாவலத 

9. fruits of representative democracy மக்களாட்சியின் பயன்கலள 

10. generation    தலைமுலையினர் 

11. made a minister environment  சுற்றுச்சூழல் அலமச்சரானார் 

12. out standing success   தன்னைமற்ை பணி 

13. thirty million trees   மூன்று பகாடி மரங்கள் 

14. social forests    சமூகக்காடுகள் 

15. elected     பதர்வு தசய்யப்பட்டு 

16. Minister    அலமச்சர் 

17. Parliament     பாராளுமன்ைம் 

18. movement    இயக்கம் 

19. halting     தடுத்து      

20. sustainable    நிலையான 

IV.  யங்மகொலிச் மெொற்கவள ஒழர மதொடரில் அவ த்து எழுதுக. 

1. தவல, தவள, தவே: தவளயிடப்பட்டிருந்த மாடு அவ்வப்பபாது தவலலய அலடத்துத் தவேலயத் 

தின்ைது. 

2. கவல, கவள, கவே: கவளயான முகம் தகாண்ட அந்த இளம்தபண், கவேமீது கட்டப்தபற்ை கயிற்றில் 

ஏறி ஆடிய ஆட்டக்கவலலயக் கண்டு களித்திருந்பதார் அலனவரும் பணம் அளித்தனர். 

3. அவல, அவள, அவே: கலர பநாக்கி வீசப்பட்ட கடல் அவலகபளாடு வந்த அவளகள் (நண்டுகள்) கடல் 

அவேத்ததால்தால் அலவ மீண்டும் கடல் பநாக்கிச் தசன்ைனபவா? 

V. இலக்கிய  யம் பொரொட்டுக. 
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தவட்டியடிக்குது மின்னல் – கடல் 

 வீர்த் திலரதகாண்டு விண்லண யிடிக்குது; 

தகாட்டி யிடிக்குது பமகம் – கூ 

 கூதவன்று விண்லணக் குலடயுது காற்று 

சட்டச்சட சட்டச்சட டட்டா – என்று 

 தாளங்கள் தகாட்டிக் கலனக்குது வானம் 

எட்டுத் திலசயும் இடிய – மலழ 

 எங்ஙனம் வந்ததடா தம்பிவீரா! 

- பொரதியொர் 

 ததன்பாண்டிய நாடு வழங்கிய நற்ைமிழ்க்கவிஞர், சி.சுப்பிரமணிய பாரதியார். ‘உயிர்நிகர் தமிலழ உயர்வுைச் 

தசய்தவன்; நீடுதுயில் நீக்க வந்த நிைா; காடு மணக்கும் கருப்பூரச் தசாற்பகா; லபந்தமிழ்த் பதர்ப்பாகன்; அவன் ஒரு 

தசந்தமிழ்த் பதனீ’ என்று பாரதிதாசனால் பாராட்டப்தபற்ைவர். தம் பாட்டுத்திைத்தால் இவ்லவயத்லதப் பாலித்திட வந்த 

தபருங்கவிஞர். “தபற்ை தாயும் பிைந்த தபான்னாடும் நற்ைவ வானினும் நனிசிைந் தனதவன”ப் பபாற்றிய கவிஞர், 

மகாகவி பாரதியர். இந்திய நாட்டு விடுதலைக்குப் பாடுபட்டவருள் பாரதியார் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார். 

திரண்ட கருத்து 

 வானில் மின்னல் விட்டுவிட்டு ஒளி வீசிக்தகாண்டிருக்கிைது. கடலில் எழுந்த அலைகள் பமல்பநாக்கி 

விண்லண இடிப்பது பபாை மிகவும் உயர்ந்து எழும்பி வீழ்கின்ைன. பமகங்கள் பபதராலியுடன் குமுறுகின்ைன. காற்பைா 

கூ கூதவன்னும் இலரச்சலுடன் வானம் முழுவதும் ஒலிக்கிைது. அப்பபாது வானம் ‘சட்டச்சட சட்டச்சட டட்டா’ என்னும் 

தாளஒலியுடன் கனத்த மலழலயப் தபய்விக்கிைது. இவ்வாறு எட்டுத் திலசயும் இடிந்துவிடுவது பபாை இந்தப் 

தபருமலழ எப்படி ஏற்பட்டதடா வீரா! 

வ யக் கருத்து 

 மின்னல் தவட்டுகிைது; வானளாவக் கடைலை எழுந்து தாழ்கிைது ; பமகம் தகாட்டி முழங்கியது; தபருங்காற்று 

வீசுகிைது; தாள முழக்கத்பதாடு எட்டுத் திலசயும் இடிந்துவிடுவது பபாைக் கனத்த மலழ தபாழிகிைது. 

மதொவட  யம் 

எதுவக 

 அடிபதாறும் முதற்சீரின் முததைழுத்துத் தம்முள் அளதவாத்து இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் ததாடுப்பது அடி 

எதுலகத் ததாலடயாகும். 

 அடிபதாறும் முதற்சீரில் தவட்டி, தகாட்டி, சட்ட, எட்டு என ந்துலகத் ததாலடநயம் தபாருந்தி வந்துள்ளது. 

ழ ொவை 
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 ஓரடியில் சீர்பதாறும் முததைழுத்து ஒன்றுவரத் ததாடுப்பது சீர்பமாலனத் ததாலடயாகும். 

 தவட்டி – மின்னல், வீரத் – விண்லண, கூதவன்று – குலடயுது, தாளங்கள் – கலணக்குது, எட்டு – இடிய எனச் 

சீர்பமாலன நயம் அலமந்து வந்துள்ளது. 

 இப்பாடலில் வல்லின எழுத்துகள் மிகுந்து வந்துள்ளன. அலவ பாடலுக்கு ஒரு கம்பீர நலடலய உருவாக்கித் 

தருகின்ைன. இப்பாடலைப் படிக்கும்பபாது மின்னலும் பமகமும், காற்றும் மலழயும் நம் கண்முன் பதான்றுவன பபான்ை 

ஒரு காட்சி எழுகிைது. 

இயல் – 3 

பண்பொடு 

1. தமிேர் குடும்ப முவற 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. சங்க இைக்கியத்தில் இல்ைாத தசாற்கள் சங்க காைச் சமூகத்தில் நலடமுலையில் இருந்துள்ளன. அலவ 

__________ 

அ. அைபவார் துைபவார்   ஆ. திரு ணமும் குடும்பமும் 

இ. மன்ைங்களும் அலவகளும்  ஈ. நிதியமும் சுங்கமும் 

2. “எங்கள் தந்லதயர் நாதடன்ை பபச்சினிபை- ஒரு  

சக்தி பிைக்குது மூச்சினிபை” என்னும் பாரதியின் பாடல் தவளிப்படுத்துவது_______ 

அ. தனிக்குடும்ப முலை   ஆ. விரிந்த குடும்ப முலை 

இ. தாய்வழிச் சமூகமுலை   ஈ. தந்வதவழிச் ெமூக முவற 

3. மனித சமூகத்தின் அடிப்பலட அைகு _________ 

அ. ஆண்  ஆ. தபண்  இ. குடும்பம்  ஈ. குைம் 

4. ‘குடும்பம்’ என்னு தசால்__________ என்னும் நூலில் காணப்படுகிைது. 

அ. திருக்குறள்    ஆ. நாைடியார்   

இ. நான்மணிக்கடிலக   ஈ. இனியலவ நாற்பது 

5. ‘தம்மலன’ என்பது __________ இல்ைம். 

அ. வைவியின்    ஆ. கணவனின் 

இ. தந்லதயின்    ஈ. உடன்பிைந்தானின் 

6. கணவனும் மலனவியும் பசர்ந்து இல்ைை வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய ததாடக்கக் கட்டபம _______________ 

அ. மணந்தகம்    ஆ. பிைந்தகம் 

இ. வளர்ந்தகம்    ஈ. புகுந்தகம் 

7. பதிற்றுப்பத்து கூறுவது ___________ நாட்டு மருமக்கள் தாயமுலைலயபய. 

அ. பாண்டிய  ஆ. ழெர  இ. பசாழ  ஈ. தகாங்கு 
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8. சங்க காைத் தாய்வழிச் சமூகத்தில் __________ மகன் என்பை கூைப்பட்டது. 

அ. இவள்  ஆ. இவன்  இ. அவர்  ஈ. அவர்கள் 

9. தாய்வழி முலையில் குடும்பத்தின் தசாத்தும் வளங்களும் தசல்வங்களும் _________ச் தசன்று பசர்ந்தன. 

அ. ஆண்களுக்கு    ஆ. மபண்களுக்கு 

இ. மாமனுக்கு    ஈ. தபற்பைாருக்கு 

10. ‘மலனயுலை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்’ என்னும் குறுந்ததாலகப் பாடைடிமூைம் தபண் தன் _________ 

சார்ந்திருந்தாள் என அறிய இயல்கிைது. 

அ. தந்லதலய    ஆ. மாமனாலர 

இ. கணவவை    ஈ. உடன்பிைந்பதாலர 

11. “மறியிலடப் படுத்த மான் பிலண பபாை” என்னும் ஐங்குறுநூறு அடி ததளிவுப்படுத்துவது 

__________குடும்பத்லத. 

அ. தந்லதவழி    ஆ. தாய்வழி 

இ. விரிந்த     ஈ. இள கவுநிவல 

 

2. விருந்திைர் இல்லம் 

ஆசிரியவரப் பற்றி: 

 ஆப்கானிஸ்தான் நாட்லடச் சார்ந்த ஜைாலுத்தீன் ரூமி என்பவர் சிைந்த கவிஞராவார். இதன் கவிலதகளுள் 

ஒன்று நமக்குப் பாடமாய் அலமந்துள்ளது. ரூமி, 25,600 பாடல்கலளக் தகாண்ட ‘மஸ்னவி’ என்னும் நூலைப் 

பலடத்தார். அந்நூல் ஆழமான ஆன்மீகக் கருத்துகலளக் தகாண்ட சூஃபி தத்துவப் பாடல்களாகும். 

I. இவற்லை, வாயிலுக்பக தசன்று இன்முகத்துடன் வரபவற்பாயாக என்று ஜைாலுத்தீன் ரூமி குறிப்பிடுவது யாது? 

அ. வக்கிரம்     ஆ. அவமானம் 

இ. வஞ்சலன                  ஈ. இவவ அவைத்வதயும் 

 

3. கம்பரொ ொயணம் 

 பவடுவர் தலைவன் குகன். அவன் பாலை பபான்ை தன் உடலுக்குள் பஞ்சு உள்ளம் தகாண்வன். காட்டிற்கு வந்த 

இராமன் கங்லகலயக் கடக்கக் குகன் உதவுகிைான். அன்பிற்கு அலடக்கும் தாழ் இல்லை என்பலத நிறுவும் வலகயில் 

இராமன் – குகன் ஆகிபயார் நட்பு முகிழ்க்கிைது. இராமன் பபரரசனாய் இருப்பினும் பவடனான குகலனத் தன் 

உடன்பிைப்பாய் ஏற்றுக்தகாள்கிைான். பின்னாளில் குகலனச்  சந்திக்கும் பரதன்கூட “எனக்கும் மூத்பதான்” என 

அவலன ஏற்கிைான். 

நூல்: கல்வியில் தபரியவராம் கம்பரால் இயற்ைப்பட்ட நூல் ஆதலின் கம்பராமாயணம் எனப் தபயர் தபற்ைது. வட 

தமாழியில் உள்ள வான்மீகி இராமாயணத்லத பவறுபடுத்திக் காட்ட இது கம்பராமாயணம் என வழங்கப்பட்டது. 

வான்மீகி இராமாயணத்லதத் தழுவி எழுதப்பட்ட வழிநூபை இது. கம்பரால் இயற்ைப்பட்ட இராமாயணம் என விரியும். 

இது மூன்ைாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடந்ததாக்கத்ததாலகயாகும். 
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மபயர்க்கொரணம்: இராம +அயநம் என்னும் இருதசாற்கள் இலணந்து அலமந்த ததாடர் இது. இராமலனப்பற்றிய 

தசய்திகலள அறிவிக்கும் நூல் என்பது இதன் தபாருளாகும். இந்நூலிற்குக் கம்பர் இட்ட தபயர் இராமாவதாரம் 

என்பபத ஆகும். 

பிரிவுகள்: இந்நூல் பாை காண்டம், அபயாத்தியா காண்டம், ஆரணிய காண்டம், கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்ட, 

யுத்த காண்டம் என்னும் ஆறு தபரும் பிரிவுகலளக் தகாண்டது. இந்நூலின் ஏழாவது காண்டமான உத்தர காண்டம் 

ஒட்டக்கூத்தரால் இயற்ைப்பட்டது. இந்நூலின் காண்டத்து உட்பிரிவு படைம் எனப்படும். 

ஆசிரியர் வரலொறு 

மபயர்: கம்பர், கம்ப நாடர், கம்ப நாடுலடயார், கம்பத்தின் அடியில் பிைந்தவர், கம்லபக் லகயிபை தாங்கியவர், கம்பங் 

தகால்லைலயக் காத்தவர் பபான்ை காரணங்களால் இப்தபயர் அலமந்தது என்பர். சிைர் இப்தபயர் இயற்தபயபர 

என்பர். 

ஊர்: பசாழநாட்டுத் திருவழுந்தூர். 

தந்வத: ஆதித்தர் 

 ரபு: உவச்சர் மரபு. 

ஆதரித்தவர்: திருதவண்தணய் நல்லூர்ச் சலடயப்ப வள்ளல். 

கொலம்: இரண்டாம் குபைாத்துங்கனும் அவன் மகனும் வாழ்ந்த 12ஆம் நூற்ைாண்டு, கி.பி. எட்டாம் நூற்ைாண்டு 

என்பாரும் உள்ர். 

ெ கொலப்புலவர்: ஒட்டக்கூத்தர், புகபழந்தி. 

அரங்ழகற்றம் : இந்நூல் அரங்பகறிய இடம் திருவரங்கம் என்பர். கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் எனப் பாராப்தபறும் 

கம்பலரப்பற்றிய ததளிவான வரைாறு ததரியவில்லை. 

‘கல்வியில் தபரியவன் கம்பன்’ 

‘கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிபாடும்’ 

‘விருத்ததமன்னும் ஒண்பாவுக்கு உயர்கம்பன்’ 

என்னும் ததாடர்கள் கம்பரின் தபருலமலய விளக்கும். 

 ன்றியுணர்வு 

 “தவண்தணயூர்ச் சலடயன் தங்கள் 

 மரபுபளார் தகாடுப்ப வாங்கி 

 வசிட்டபன புலனந்தான் தமௌலி” 

என்னும் கம்பராமாயணப்பாடலின் ததாடர்கள் கம்பரின் நன்றியுணர்லவ தவளிப்படுத்தும். 

தன்ைடக்கம் 

 “ஆங்கவன் புகழ்ந்த நாட்லட 

  அன்தபனும் நைவம் மாந்தி 

 முங்லகயன் பபச லுற்ைான் 

  என்னயான் தமாழிய லுற்பைன்” 
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 என்ை ததாடர், கம்பருக்கு முதல் நூல் ஆசிரியராகிய வான்மீகியிடம் உள்ள மதிப்லபயும் கம்பரின் 

தன்னடக்கத்லதயும் உணர்த்துகிைது. 

தொய் ொட்டுப்பற்று 

 அபயாத்திலய வருணிக்கும் கம்பர் “காவிரி நாடன்ன கழனி நாபடாரீஇ” எனக் காவிரி பாயும் பசர நாட்லடச் 

சுட்டுவதால் அவரது தாய்நாட்டுப்பற்று புைனாகும். 

நூலின் மபருவ  

 தசாற்சுலவ, தபாருட்சுலவ தபாருந்தக் கற்பலன நயம் தசறியக் கம்பரால் இயற்ைப்பட்ட இந்நூல் 

தமிழன்லனயின் தபருலமலய உயர்த்தும் ஒப்பற்ை காவியமாகும். தமிழில் உள்ள மிகப்தபருங் காவியங்களும் 

கம்பராமாயணபம மிகப்தபரியது. பத்தாயிரத்துக்கு பமற்பட்ட பாடல்கலளக் தகாண்ட நூலிது. 

 “கம்ப நாடன் கவிலத யிற்பபால் 

 கற்பைார்க்கு இன்பம் களியாபத” 

 “கம்பன் கவிபய கவி” 

என்று வரும் ததாடர்கள் கம்பர் தபருலமலயயும் அவர் பாடல்களின் தபருலமலயயும் நன்கு புைப்படுத்துவனவாம். 

அழயொத்தியொ கொண்டம் 

 கம்பராமாயணத்துள் இரண்டாவது காண்டமாய் விளங்குவது, அபயாத்தியா காண்டம். அபயாத்தியில் நடந்த 

கலதப்பகுதிலயக் கூறுவதால் இப்தபயர் தபற்ைது. காண்டம் – தபரும்பிரிவு. 

குகப்படலம் 

1. இரொ பிரொன் குகழைொடு ழதொேவ  பொரொட்டி உவரத்தல் 

பதவுவர 

I. இலக்கணம் 

ழகளொ – ‘தசய்யா’ என்னும் வாய்ப்பாட்டு விலனதயச்சம் 

 ளிர்கடல் – உரிச்தசால் ததாடர் 

கடல் நிலம் – மூன்ைன் உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக. 

இந் ன்னுதலவள் – குறிப்பு விலனயாைலணயும் தபயர். 

என்னுயிர் (எனது உயிர்) – ஆைாம் பவற்றுலமத்ததாலக. 

நின்ழகள் (நினக்குக் பகள்) – நான்காம் பவற்றுலமத்ததாலக 

 

2. இரொ ன், “முன்பு  ொங்கள்  ொல்வரொயிருந்ழதொம்; இன்றுமுதல் ஐவரொழைொம்,” எைல். 

II. இலக்கணம் 

உளது(உள்ளது) – இலடக்குலை 

உன்ழைல் – எதிர்மலை ஏவல் விலனமுற்று. 

உமளம்,  ொல்ழவம் – தன்லமப்பன்லமக் குறிப்பு விலனமுற்றுகள். 

உன்ைொ அன்பு – ஈறு தகட்ட எதிர்மலைப் தபயதரச்சம் 

ஐவர்கள் உளரொழைொம் – தன்லமயில் படர்க்லக வந்த இடவழுவலமதி 
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ஆரணிய கொண்டம் 

ெடொயு உயிர் நீத்த படலம் 

3. இரொ ன் ெடொயுவுக்கு இறுதிச் ெடங்கு மெய்தல் 

III. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

குவித்து, திருத்தி, இயற்றி, எடுத்து – விலனதயச்சங்கள். 

தந்தைன் – இைந்தகாை படர்க்லக ஆண்பால் விலனமுற்று 

IV. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

மதண்ணீர் – ததண்லம +நீர். 

 ‘ஈறு பபாதல்’ என்னும் விதிப்படி ‘லம’ விகுதி தகட்டு, ‘ததண்+நீர்’ என நின்ைது. ‘ணளமுண் டணவும் 

ஆகும் தநக்கள்’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி ஈற்று ‘ண’கரத்திற்கு முன் வருதமாழி முதல் ‘ந’கரம் 

‘ண’கரமாய்த் திரிந்து, ததண்+ணீர் –ததண்ணீர் ஆனது. 

(அல்லது) மதண்ணீர் – ததள் + நீர் 

 ‘ைளதமலி பமவின் னணவும்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று ‘ள’ கரம் ‘ண’ கரமாய்த் திரிந்து 

‘ததண்+நீர்’ என ஆனது. பின் , ‘ணளமுன் டணவும் ஆகும் தநக்கள்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று 

‘ண’ கரத்திற்கு முன் வருதமாழி முதல் ‘ந’கரம் ‘ண’கரமாய்த் திரிந்து ததண்ணீர் என ஆனது. 

 

ஆரணிய கொண்டம் – ெவரி பிறப்பு நீங்கு படலம் 

4. இரொ ன் ெவரிவயச் ெந்தித்தல் 

V. இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

தன்லனழய நிலனந்து – பிரிநிலை ஏகாரம். 

இல்ைான் – எதிர்மலை ஆண்பால் படர்க்லக விலனமுற்று. 

VI. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

இவற்கு – இவன் +கு 

“ணனவல் லினம் வரட் டைவும்” என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி ஈற்று ‘ன’கரத்திற்கு முன் வருதமாழி முதலில் 

வல்லினம் ‘கு’ வந்ததால், ‘ன’ கர தமய் ‘ை’கரதமய்யாகி, ‘இவற்கு’ என ஆனது. 

 

5. ெவரி இரொ னுக்கு விருந்தளித்து உபெரித்தல் 

VII. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

இழிஅருவி – விலனத்ததாலக 

அருவிக்கண் (அருவி பபான்ை கண்) – உவலமத்ததாலக 

 ொண்டது , வந்தது – ஒருலம இைந்தகாை விலனமுற்றுகள் 

ஏத்தி, அழுது – விலனதயச்சங்கள் 

 ொதவம் – உரிச்தசாற்தைாடர் 
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கிட்கிந்தொ கொண்டம் 

 வாலி, சுக்கிரீவன் ஆகிபயாருக்கு உரிய நாடு, கிட்கிந்லத. அந்நாட்டில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகலளக் கூறுவதால் 

இது கிட்கிந்தா காண்ட, எனப்பட்டது. 

 ட்புக்ழகொட்படலம் 

6. இரொ ழைொடு சுக்கிரீவன் மகொண்ட  ட்பு 

VIII. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

உடுபதி (உடுக்களுக்குப்பதி) – நான்காம் பவற்றுலமத்ததாலக 

கூடும் உடுபதி – விலனத்ததாலக 

இருள் பவக (இருளாகிய பலக) – உருவகம் 

இரவி ஒத்தொர் (இரவிலய ஒத்தார்) – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

 

7. இரொ ன் சுக்கிரீவவை உயிர்த்துவணவைொய்க் மகொள்ளுதல் 

IX. இலக்கணக் குறிப்பு எழுத்துக 

கிவள (கிலள பபாைத் தழிவி நிற்கும் உைவினம்) – உவமவாகுதபயர் 

எைது – ஒன்ைன்பால் குறிப்புமுற்று. 

கிவள, சுற்றம் – சாதி ஒருலம 

உயிர்த்துவணவன் – உவலமத்ததாலக. 

தீயிழர(ஏ) – பதற்ைம் 

தீயபர எனினும்(உம்) – இழிவு சிைப்பும்லம 

தசற்ைவர் – விலனயாைலனயும் தபயர் 

உன் கிலள (உனக்குக் கிலள) – நான்காம் பவற்றுலமத்ததாலக 

X. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

இன்னுயிர் – இனிலம + உயிர் 

 ‘ஈறு பபாதல்’ என்னும் விதிப்படி ‘லம’ விகுதிதகட்டு ‘இனி+உயிர்’ என நின்ைது. பின், “இலனயவும் 

பண்பிற்கு இயல்பப” என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று ‘இ’ கரம் (னி-ன்+இ) தகட்டு ‘இன்+உயிர்’ என 

ஆனது. பின், ‘தனிக்குறில் முன் ஒற்று, உயிர்வரின் இரட்டும்’ என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி முதலில் (உ) உயிர் 

வந்ததால் நிலைதமாழி ஈற்று ’ன’ கரம் இரட்டித்து ‘இன்ன்+உயிர்’ என்ைானது. பின், ‘உடல்பமல் உயிர்வந்து 

ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று தமய்யும் (ன்), வருதமாழி முதல் உயிரும் (உ) 

புணர்ந்து (ன்+உ-னு) ‘இன்னுயிர்’ என்ைானது. 

 

யுத்தகொண்டம் 

 இராமன் தன் பலகவனான இராவணலனப் பபாரில் தவன்று தகான்ை தசய்திலயக் கூறும் 

காண்டமாகும். 

வீடணன் அவடக்கலப்படலம் 

3. இலங்வக அரவெ இரொ ன் வீடணனுக்கு அளித்தல் 
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XI. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

உைகும் தபயரும் – எண்ணும்லம 

வொள் எயிற்று – (வாள் பபான்ை எயிற்று) –உவலமத்ததாலக 

தொழ்கடல் – விலனத்ததாலக 

எயிற்று அரக்கர் – (எயிற்வறக் மகொண்ட அரக்கர்) – இரண்டாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்கத் 

ததாலக. 

XII. பிரித்துப் புணர்ச்சிவிதி கூறுக. 

எந் ொள் – எ + நாள் 

‘எ’ கர வினா முன் பிை வரின் அலவயும் பதான்றுதல் தநறி’ என்னும் விதிப்படி, ‘எ’கரத்திற்கு முன் ‘ந’கரம் 

வந்ததால் அம்தமய்பய எ+ந்+நாள் – எந்நாள்’ என்ைானது. 

XIII. உறுப்பிலக்கணம் தருக. 

தந்தைன் – தா(அ) +த்(ந்)+த்+அன்+அன் 

தொ- பகுதி; ‘த்’ எனக் குறுகியது; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனாது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; அன்- சாரிலய; 

அன் – ஆண்பால் விலனமுற்று. 

 

9. வீடணவைத் தம் தம்பியொய் ஏற்று இரொ ன் கூறுதல் 

XIV. இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

ஆழைம் – தன்லமப்பன்லம விலனமுற்று 

குன்று சூழ்வொன் (குன்வறச் சூழ்வான்) – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலக. 

ஐய – முன்னிலை ஒருலம விரி 

நுந்வத – ‘நும் தந்லத’ என்பதன் மரூஉ. 

XV. உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

மபொலிந்தொன் – தபாலி +த்(ந்) +த்+ஆன். 

மபொலி- பகுதி; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த்- இைந்தகாை இலடநிலை; ஆன் –ஆண்பால் ஒருலம 

விலனமுற்று. 

XVI. பிரித்து புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

அருங்கொைம் – அருலம + தானம். 

 ‘ஈறு பபாதல்’ என்னும் விதிப்படி ‘லம’ விகுதி தகட்டு ‘அரு +கானம்’ என்ைானது. பின், ‘இனமிகல்’ 

என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி வல்லினத்திற்கு (க்) இனமான ‘ங’ கரம் மிகுந்து அரு+ங்+கானம் – அருங்கானம் 

என்ைானது. 

 

XVII. பலவுள் மதரிவு 

I. “உவாஉை வந்து கூடும் 

உடுபதி, இரவி ஒத்தார்” – யார் யார்? 

அ. சடாயு, இராமன்    ஆ. இராமன், குகன் 
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இ. இரொ ன், சுக்கிரீவன்   ஈ. இராமன், சவரி 

II. “நாம்ஓர் ஐவர்கள் உளராபனாம்” – அந்த ஐவர் __________ 

அ. இரொ ன், இலக்குவன், பரதன், ெத்துருக்கைன், குகன் 

ஆ. இராமன், இைக்குவன், பரதன், சத்துருக்கனன், சுக்கிரீவன் 

இ. இராமன், இைக்குவன், பரதன், சத்துருக்கனன், வீடணன் 

ஈ. இராமன் , இைக்குவன், பரதன், சத்துருக்கனன், அனுமன். 

III. தந்தனன் தாலத தன்லன – இதில் தாலத என்பது _________ 

அ. தாய்     ஆ. தந்வத   

இ. தந்லதலயப் தபற்ை தந்லத  ஈ. பூட்டன் 

IV. ஓர் மூைம் இல்ைான் – யார்? 

அ. இரொ ன்  ஆ. முருகன்  இ. சிவன்  ஈ. கண்ணன் 

V. உவாஅை வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் – எவர்? 

அ. இராமன், இைக்குவன்   ஆ. இராமன், வீடணன் 

இ. இராமன் - குகன்    ஈ. இரொ ன் – சுக்கிரீவன் 

 

4. உரிவ த்தொகம் 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. தபாருத்தமான விலடலயத் பதர்ந்ததடுக்க. 

அ. உரிலமத்தாகம்   1. பாரசீகக் கவிஞர் 

ஆ. அஞ்ஞாடி  2. பூமணி 

இ. ஜைாலுத்தீன் ரூமி 3. பத்தவச்சை பாரதி 

ஈ. தமிழர் குடும்ப முலை 4. சாகித்திய அகாததமி 

அ. 2, 4,3, 1  ஆ. 3, 4, 1, 2  இ. 2, 4, 1, 3  ஈ. 2, 3, 4, 1 

 

5. மபொருள்  யக்கம் 

I. பின்வரும் மெொற்கவளச் ழெர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுவதொல் ஏற்படும் மபொருள்  ொறுபொடுகள் யொவவ? 

விைொ     விவட 

எம் தமாழி யார்க்கும் எளிது? - எந்த தமாழி எல்ைாருக்கும் எளிதானது? 

எம்தமாழியார்க்கும் எளிது? - எம்தமாழி பபசுபவர்க்கும் எளிதானது 

அப் பாவின் நைங்காண்க - அந்தப் பாடலின் நைத்லத அறிக 

அப்பாவின் நைங்காண்க - அப்பா நைமாய் இருக்கிைாரா என அறிக 

ஐந்து மாடிவீடு   - மாடிவீடுகள் ஐந்து உள்ளன. 

ஐந்துமாடி வீடு   - அவ்வீடு ஐந்து மாடிகலளக் தகாண்டது 
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அன்றுமுதல் பாடம் கற்பைாம் - அந்த நாள்முதல் பாடம் கற்பைாம் 

அன்று முதல்பாடம் கற்பைாம் -அன்றுதான் முதல் பாடத்திலனக் கற்பைாம். 

 

II. பின்வரும் மதொடர்களில் வல்லிை ம ய்களொல் ஏற்படும் மபொருள் ழவறுபொடுகள் யொவவ? 

விைொ     விவட 

1. பிட்டுத் தின்ைான்   - தின்பண்டத்லதக் லகயால் பிட்டுத் தின்ைான். 

பிட்டு தின்ைான்  - பிட்டு என்னும் தின்பண்டத்லதத் தின்ைான் 

2. உள்ளக் கருத்து  - உள்ளத்தில் எழும் கருத்து 

உள்ள கருத்து   - என்னிடமுள்ள கருத்து இதுதான் 

3. ஈட்டிக்தகாண்டு வந்தான்  - தபாருளாஈ உலழத்துப் தபற்று வந்தான் 

ஈட்டு தகாண்டு வந்தான் - ஈட்டி என்னும் ஆயுதத்லதக் தகாண்டுவந்தான். 

III. கொற்புள்ளியிடொ ல் எழுதிைொழலொ இடம்  ொற்றிக் கொற்புள்ளி இட்டொழலொ மதொடரில் உள்ள மெொற்கள், 

அத்மதொடருக்குரிய முழுவ யொை மபொருவளத் தரொ ல் ழவறு மபொருவளத் தந்துவிடும் – விளக்குக. 

அவள், அக்கொள் வீட்டிற்குச் மென்றொள். 

 இப்படிக் காற்புள்ளியிட்டு எழுதும்பபாது அந்தப் தபண் தன் அக்காள் வீட்டிற்குச் தசன்ைாள் எனப் 

தபாருள்படுகிைது. 

அவள் அக்கொள், வீட்டிற்குச் மென்றொள். 

இத்ததாடரில், அந்தப் தபண்ணின் அக்காள், தனது வீட்டிற்குச் தசன்ைாள் எனப் தபாருள் பவறுபடுகிைது. 

IV. கீழ் உள்ள மதொடர்கள் ெரியொைவவயொ பிவேயொைவவயொ? எப்படி? 

1. ழகொவலன்  துவரக்குச் மென்றது – இத்ததாடரில் ‘பகாவைன்’ என்னும் தசால் எழுவாய் ஆகும். அஃது 

உயர்திலண ஆண்பால் ஆகும். எனபவ, பனிலையும் ‘தசன்ைான்’ என உயர்திலண ஆண்பாலில் இருத்தல் 

பவண்டும். ஆனால், ‘தசன்ைது’ என அஃறிலண ஒருலமயில் பயனிலை இருப்பதால் இத்ததாடர் தவைானது.  

2. பறவவகள் ம ல் ணிகவள ழவக ொய்க் மகொத்தித் தின்றது – இத்ததாடரில் ‘பைலவகள்’ என்னும் தசால் 

எழுவாய் ஆகும். அஃது, அஃறிலணப் பன்லமச்தசால். எனபவ, பயனிலையும் ‘தின்ைன’ என அஃறிலணப் 

பன்லமயில் அலமந்திருக்க பவண்டும். ஆனால், ‘தின்ைது’ என அஃறிலண ஒருலம விலனமுற்றில் 

பயனிலை இருப்பதால் இத்ததாடர் தவைானது. 

3. குதிவரயும் யொவையும் ழவக ொய் ஓடியது- இத்ததாடரில் ‘ஓடுதல்’ என்னும் ததாழிலைச் தசய்தலவ 

குதிலரயும் யாலனயும் ஆகும். அலவ இரண்டும் பசர்ந்து எழுவாய் ஆனதால் அலவ பன்லம எழுவாயாகும். 

எனபவ, அதற்பகற்ப விலனமுற்றி ‘ஒடின’ என அஃறிலணப் பன்லமயில் அலமந்திருத்தல் பவண்டும். 

ஆனால், ‘ஓடியது’ எனத் ததாடரில் இருப்பதால் அது தவைானதாகும். 

4. அவன் மவண் தியிடம் ழபசிைொய்- இத்ததாடரில் ‘அவன்’ என்னும் பதிலி, உயர்திலண படர்க்லகப் 

தபயர்ச்தசால்ைாகும். அஃது எழுவாய் ஆகும். ஆகபவ, அதற்பகற்ப விலனமுற்று ‘பபசினான்’, எனப் 

படர்க்லக ஆண்பாலில் அலமதல் பவண்டும். ஆனால், ‘பபசினாய்’ என, முன்னிலை ஒருலமயில் 

அலமந்திருப்பதால் இத்ததாடர் பிலழயானதாகும். 
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5. மென்வையிலிருந்து ழ ற்று வருகிறொய்- இந்தத் ததாடரில் ‘பநற்று’ என்பது இைந்த காைத்லதக் 

குறிக்கிைது. எனபவ, இத்ததாடர், ‘தசன்லனயிலிருந்து பநற்றுவந்தாய்’ என அலமதல் பவண்டும். ஆனால் 

ததாடரில் உள்ள விலனமுற்று ‘வருகிைாய்’என அலமந்திருப்பதால் அது தவைான ததாடராகும். 

 

V. விைொக்களுக்கு விவடயளி 

1. ‘எைது  கன்’ எை எழுதலொ ொ, கூடொதொ? கூடொது எனில் விளக்குக. 

 ‘எனது மகன்’ என எழுதுதல் கூடாது. ‘எனது’ என்னும் தசால்லில் உள்ள (என்+அது – எனது) ‘அது’ 

என்பது அஃறிலணலயச் சுட்டப் பயன்படும் பவற்றுலம உருபாகும். ‘மகன்’ என்பது உயர்திலண. ஆதைால், 

அச்தசால்லைச் சுட்ட ‘என்’ மகன் அல்ைது ‘எனக்கு’ மகன் எனக் கூைைாம். 

2. ‘அவன் அருகொவ யில் இருந்தொன்’ எை எழுதலொ ொ? தவமறனில் எவ்வொறு எழுத ழவண்டும்? 

‘அவன் அருகாலமயில் இருந்தான்’ – இவ்வாறு எழுதுவது பிலழயானது. ‘அவன் அருகில் 

இருந்தான்’ என்று எழுதுவதுதான் சரியானது ஆகும். (அருகுதல் – குலைதல், அருலமயாதல்) 

3. முவறயின்றிப் பிரித்தும் ழெர்த்தும் எழுதுவதொல் ஏற்படுகின்ற மபொருள்  ொறுபொட்டுக்கு எடுத்துக்கொட்டு 

தருக. 

நம்பியார் கூடச் தசன்ைார் 

நம்பி யார்கூடச் தசன்ைார் 

நம்பியார்கூடச் தசன்ைார் 

 

இலக்கணத் ழதர்ச்சி மகொள் 

1. மபொருள்குேப்பமின்றி எழுதுவதற்குரிய கொரணங்களுள் மபொருந்துவவதத் ழதர்க. 

அ. பதலவயான இடங்களில் இலடதவளி விடாமல் எழுதுதல் 

ஆ. பதலவயற்ை இடங்களில் இலடதவளி விட்டு எழுதுதல் 

இ. நிறுத்தக்குறிகவள உரிய இடங்களில் இட்டு எழுதுதல் 

ஈ. வல்லின தமய்கலளத் பதலவயான இடங்களில் இடாமல் எழுதுதல். 

2. வல்லிைம் மிகும், மிகொத் மதொடர்களின் மபொருளறிந்து மபொருத்துக. 

அ. பாலை பாடினாள் 1. பதலர என்னும் உயிரினத்லதப் பார்த்தான் 

ஆ. பாலைப் பாடினான் 2. பதரிலனப் பார்த்தான் 

இ. பதலர பார்த்தான் 3. பாலிலனப் பாடினான் 

ஈ. பதலரப் பார்த்தான் 4. பாலைத்திலண பாடினான் 

அ. 4, 1, 3, 2  ஆ. 2, 3, 1, 4  இ. 4, 3, 1, 2  ஈ. 2, 4, 1, 3 

3. ழவமறொரு மபொருள் அவ யு ொறு மெொற்கவளச் ழெர்த்துத் மதொடரவ க்க. 

 ொணொஆற்அள் வரிவெயில் நின்று அறிவியல் கண்கொட்சிவயக் கண்டைர். 

அறிவியல் மாணவர்கள் வரிலசயில் நின்று கண்காட்சிலயக் கண்டனர். 

4. கீழ்க்கொணும் மெொல்லுருபுகவளப் பிரித்தும் ழெர்த்தும் இருழவறு மதொடர்கவள அவ க்க. 

முன்  அவன் முன்வந்து கூறினான்  
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   அவன்முன் வந்து கூறினான் 

தாபன  அவன்தாபன அச்தசயலை தசய்தான் 

   அவன் தாபன அச்தசயலைச் தசய்தான் 

தகாண்டு எடுத்துக்தகாண்டு பபா 

   எடுத்துக் தகாண்டுபபா 

விட்டான் அவன் வந்துவிட்டான் 

   அவன் வந்து விட்டான் 

5. கொற்புள்ளி இடொ ல் எழுதுவதைொல் ஏற்படும் மபொருள்  யக்கத்திற்குச் ெொன்று தருக. 

விவட: பாணி எருது என்று கருதி, ‘நம் நிைத்லத உழும்’ என்ைாள். 

  பாணி, எருது என்று கருதி, நம் நிைத்லத உழும் என்ைாள். 

6. ெலெல, வந்து வந்து, கலகல, விம்மிவிம்மி – இவற்றுள் இரட்வடக்கிளவித்மதொடர்கள் எவவ எை எழுதி 

அவற்வறச் மெொற்மறொடரில் பயன்படுத்திக்கொட்டுக. 

இவற்றுள் இரட்லடக் கிளவிகள் சைசை, கை ஆகியனவாகும். 

ெலெல – ஆற்றில் நீர் ‘சைசை’ என ஒழிதயழுப்பிக்தகாண்டு தசன்ைது. 

கலகல – தபண்கள் ‘கைகை’ என ஒலிதயழுப்பச் சிரித்து மகிழ்ந்தனர். 

7. திருவளர்ச்மெல்வன், திருவளர்ச் மெல்வன் – இவற்றுள் ஏற்புவடய மதொடர் எது? அதற்கொை இலக்கண விதி 

யொது? 

 திருவளர்ச்தசல்வன், திருவளர்தசல்வன் – இவற்றுள் ஏற்புலடய ததாடர் திருவளர்ச்தசல்வன் 

என்பபதயாகும். விலனத்ததாலகயாய் அலமந்துள்ள இச்தசாற்தைாடர் திரு வளர்ந்த தசல்வன், திரு வளர்கின்ை 

தசல்வன், திரு வளரும் தசல்வன் என முக்காைத்திற்கும் தசல்வம் தகாண்டுள்ளவன என்னும் சிைப்பான 

தபாருலளத் தருகிைது. 

 

8. தமிேொக்கம் தருக. 

  In terms of human development objective, education is an end in itself, not just a means to an 

end. Education is a basic human right. It is also the key which opens many economic, social and political 

doors for people. It increases access to income and employment opportunities. While generally analyse the 

importance of education largely as a means for better opportunities in lide-and that is the main theme of this 

chapter-let it be clearly stated that educating people is a worthy goal in itself, irrespective of the economic 

rates of return. 

 “மனிதவள பமம்பாட்டின் பநாக்கங்கள்” எனும் முலையில் கல்வி என்பது தன்னளவில் நிலைவு தபற்ை 

ஒன்ைாகக் காணப்படினும், அதலன முடிந்த தபாருளாகப் தபாருள் தகாள்ள இயைாது. கல்வி என்பது மனிதனின் 

அடிப்பலட உரிலமயாகும். இதுபவ மக்களின் தபாருளாதார, சமூக அரசியல் வாயிலுக்குத் திைவு பகாைாகவும் 

விளங்குகின்ைது, கல்வி, வருவாய் தபருக்கத்லதயும், பவலைவாய்ப்பிற்கான வாய்ப்புகலளயும் உருவாக்கித் 

தருகின்ைது. தபாருளாதார வல்லுநர்கள் கல்வியின் முக்கியத்துவம்பற்றி ஆய்வு தசய்யும்பபாது, தபரும்பாலும் அது 

வாழ்வில் மிக நல்ை வாய்ப்புகலள உருவாக்கித் தருவதாகக் கூறுகின்ைனர். தபாருளாதார வளர்ச்சிலயக் கணக்கில் 

தகாள்ளாமல் பார்த்தால், மக்கலளக் கல்வி தபைச் தசய்வது பயனுள்ள இைக்காகும். 
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9. இலக்கிய  யம் பொரொட்டல். 

தபற்தைடுத்த தமிழ்த்தாலயப் பின்னால் தள்ளிப் 

  பிைதமாழிக்குச் சிைப்பளித்த பிலழபய நீக்க 

உற்தைடுத்பத அன்புலரயால் உலுங்க லவத்திவ் 

  வுைகத்தில் தமிழ்தமாழிக்கு நிகரும் உண்படா? 

கற்றுணர்ந்பத அதன்இனிலம காண்பாய் என்று 

  கம்பபனாடு வள்ளுவலனச் சுட்டிக் காட்டித் 

ததற்தைனநம் அகக்கண்லணத் திைந்து விட்ட 

 ததய்வக்கவி பாரதிஓர் ஆசான் திண்ணம். 

- நாமக்கல் கவிஞர் 

வ யக் கருத்து 

 இக்கவிலதயில் பாரதியார், ‘தமிழ்தமாழி உைகதமாழிகளுள் இனியதமாழி; கம்பனும் வள்ளுவனும் சிைந்த 

தமிழ்க் கவிஞர்கள்’ என்ை உண்லமலய நமக்குத் ததரிவித்தவர் ஆதலினால், ‘பாரதி ஓர் ஆசான்’ என்கிைார், நாமக்கல் 

கவிஞர். 

மதொவட  யம் 

எதுவக 

 அடிபதாறூ முதற்சீரின் முததைழுத்துத் தம்முள் அளதவாத்து இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவருவது அடி 

எதுலகயாகும். இப்பாடலில் தபற்ை, உற்ை, கற்ை, ததற்ை என அடி எதுலக அலமந்து கவிலதக்கு இனிய ஓலச இன்பம் 

தருவதலன அறியைாம். 

ழ ொவை 

 ஓரடியில் சீர்பதாறும் முததைழுத்து ஒன்றுவருவது சீர்பமாலனயாகும். 

 முதலில் மபற்ை, பின்னால் பிைதமாழி – உற்ை, உலுங்க, உைகத்தில் – கற்று, கொண்பாய் , கம்பன் – மதற்ை, 

திைந்து, மதய்வம் என முதைாம் மூன்ைாம் ஐந்தாம் சீர்களின் முததைழுத்துகள் ஒன்றிவந்து பமாலன இன்பம் 

தருகின்ைன. 

ெந்தம் 

 இப்பாடல் எண்சீர்க் கழிதநடிைடி ஆசிரிய விருத்தப்பாவால் இயன்ைதால், அகவபைாலச அலமந்து ஒழுகிய 

ஓலச இன்பம் தருகின்ைது. இனிய இலச அலமத்துப் பாடுவதற்கு ஏற்ை சந்த நயம் தபற்று இக்கவிலத 

விளங்குகின்ைது. 
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தவலப்பு: ‘பாரதி ஓர் ஆசான்’ 

10. வல்லிை ம ய்கவள இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக. 

a) என் நம்பிக்லக முழுவதுலம புதிய தலைமுலைமீதுதான்; அவர்கள் எல்ைாப் பிரச்சிலனகலளயும் ஒரு 

சிங்கத்லதப் பபால் எதிர்தகாண்டு தீர்ப்பார்கள். 

b) எத்தலன முலை நீ மற்ைவர்கள் முன்பனறிச் தசல்வதலனக் கண்டு, ஒன்றும் தசய்வதறியாது நம்பிக்லகயின்றித் 

துன்புறுவாய். நிலைய தன்னம்பிக்லக தகாள். 

c) நம் வாழ்க்லகயின் தரம் நமது கவனத்தின் தரத்லதப் தபாறுத்திருக்கிைது. புத்தகம் படிக்கும் தபாழுது கூர்ந்த 

கவனம் அறிலவப் தபறுவதற்கும் வளர்ப்பதற்குமான அடிப்பலடத் பதலவயாகும். 

d) மாணவர்கள் தபற்பைார்கலளத் தம் நண்பர்களாய்ப் பாவித்து நட்புக்தகாள்ள பவண்டும். தம் 

இன்பதுன்பங்கலளப் தபற்பைார்களுடன் பகிர்ந்துதகாள்ள பவண்டும். 

e) ஆசிரியருக்குக் கீழ்ப்படிதல் என்னும் குணம், உண்லமயானவற்லைத் ததரிந்துதகாண்டு அறியாலமயிலன 

அகற்றிப் பை நல்ைனவற்லைக் கற்றுக் தகாடுக்கும். 

11. மபொருத்த ொை ழவற்றுவ  உருபுகவளச் ழெர்த்து முவறயொை மதொடர்களொய் ஆக்குக. 

எ.கா: குமரன் வீடு பார்த்பதன். – குமரலன வீட்டில் பார்த்பதன் 

a) மாைன் பபச்சுத்திைன் யார் தவல்ை முடியும். 

b) பபாட்டி தவற்றி தபற்ைது கலைச்தசல்வி பாராட்டுகள் குவிந்தன. 

c) காலை எழுந்து படித்து நமக்கு நன்லம ஏற்படும். 

d) அலனவரும் அன்பு அலழத்தவன் துன்பம் தர யார் மனம் வரும். 

e) சான்பைார் மதிப்பு தகாடுத்து வாழ்வு உயரைாம். 

விவட: 

a) மாைலனப் பபச்சுத்திைனில் யார் தவல்ை முடியும். 

b) பபாட்டியில் தவற்றி தபற்ை கலைச்தசல்விக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்தன. 

c) காலையில் எழுந்து படித்தால் நமக்கு நன்லம ஏற்படும். 

d) அலனவலரயும் அன்பபாடு அலழத்தவனுக்குத் துன்பம் தர யாருக்கு மனம் வரும்? 

e) சான்பைாருக்கு மதிப்பு தகாடுத்தால் வாழ்வில் உயரைாம். 

6. திருக்குறள் 

மபயர்க்கொரணம் : திரு + குைள் –பமன்லமயான குைள் தவண்பாக்களினால் ஆகிய நூைாதலின் இப்தபயர் தபற்ைது. 

குைள் – இரண்டடி தவண்பா. திரு – அலடதமாழி. திருக்குைள் என்பது பாட்லட உணர்த்தாது நூலை உணர்த்துவதால் 

அலடயடுத்த கருவியாகுதபயர். 

நூலின் பிரிவு: இந்நூல் அைத்துப்பால், தபாருட்பால், காமத்துப்பால் என மூன்று தபரும்பிரிவுகலளயும், 133 

அதிகாரங்கலளயும் தகாண்டது; அதிகாரத்திற்குப் பத்துப் பாடல்களாய் 1330 பாடல்கலளக் தகாண்டது. 
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ஆசிரியர் வரலொறு 

மபயர்: திருவள்ளுவர் 

மபற்ழறொர்: ஆதி, பகவன். 

ஊர்: மயிைாப்பூர் (மதுலர என்று கூறுவாரும் உளர்) 

கொலம்: கி.பி. முதல் அல்ைது இரண்டாம் நூற்ைாண்டு. 

 இவர் கி.மு. 31இல் பதான்றியவதரன்று அறிஞர் சிைர் கூறுவர். இலதக் கணக்கில் தகாண்டு 

திருவள்ளுவராண்டு முலை வழங்கி வருகிைது. 

வள்ளுவர் வரலொறு:  இவர் ஆதி என்ை தாய்க்கும் பகவன் என்ை தந்லதக்கும் லமந்தராய்ப் பிைந்தார்; வள்ளுவன் 

ஒருவனால் வளர்க்கப்பட்டலமயால் வள்ளுவர் என்று தபயர் தபற்ைனர் என்பர். சிைர் அதலன இயற்தபயர் என்பர். 

சிைர், தமிழ் வளப்பமுலடலமயால் வந்த தபயர் என்பர். வள்ளுவர் என்பார் அரசருக்கு அந்தரங்கமாய் ஆபைாசலன 

கூறும் ஓர் அரசியல் அதிகாரி. இவர் அத்தலகய தபாறுப்பான பதவிலய வகித்துச் சிைப்புப் தபற்ைலமயால், இவர் 

இயற்தபயர் மலைந்து வள்ளுவர் என்ை தபயராபைபய வழங்கப்பட்டார் என்று கூறுவர், ஆராய்ச்சியாளர். இவர் 

மார்க்கசகாயர் என்ை பவளாளரின் மகள் வாசுகிலய மணந்து, தநசவுத்ததாழில் தசய்து வாழ்ந்தனர் என்பர். இவருக்கு 

மாணவர் பைர் இருந்தனர் என்றும் கூறுவர். இவர் உைகம் புகழும் திருக்குைலள இயற்றி, மதுலரத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் 

அரங்பகற்றினார். 

இவருக்கு வேங்கும் ழவறு மபயர்கள்: நாயனார், பதவர், முதற்பாவைர், ததய்வப்புைவர், நான்முகன், மாதானுபங்கி, 

தசந்நாப்பபாதார், தபருநாவைர், தபாய்யில் புைவர் என்பனவாகும். 

 இந்நூலுக்குப் பத்துப் தபரும்புைவர்கள் உலர எழுதியுள்ளனர். அவற்றுள் சிைந்தது பரிபமைழகர் உலரயாகும். 

 ஏலனய உலரயாசிரியர்கள் தருமர், மணக்குடவர், தாமத்தர், நச்சர், பரிதி, திருமலையர், மல்ைர், 

கவிப்தபருமாள், காளிங்கர் என்பவராவர். 

1. இல்வொழ்க்வக 

மலனவியுடன் பசர்ந்து நடத்தும் இல்ைை வாழ்க்லகயின் சிைப்பு. 

1. அன்பும் அறனுழ  இல்வொழ்க்வகயின் பண்பும் பயனும் ஆம் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

அைன் – ‘அைம்’ என்பதன் ஈற்றுப்பபாலி. 

உலடத்து – குறிப்பு விலனமுற்று 
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அன்பும் அைனும் – ‘உம்’லம எண்ணும்லம 

இல் – இடவாகுதபயர் 

இல்வாழ்க்லக (இல்ைத்தில் வாழ்கின்ை வாழ்க்லக) – மூன்ைாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக 

 இச்தசய்யுளில், மலனவிபமல் தகாள்கின்ை அன்பு, பண்பாகும்; பகுத்துண்பது பயனாகும். இவ்வாறு முலைபய 

தசன்று தபாருந்துதைால் இது முவற நிரல் நிவற அணியாகும். 

 

2. துறவியினும் ழ ம்பட்டவன் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

வொழ்பவன் – குறிப்பு விலனயாைலணயும் தபயர் 

உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

முயல்வொர் – முயல் +வ்+ஆர் 

முயல் – பகுதி; வ்- எதிர்காை இலடநிலை; அர் – பைர்பால் விலனமுற்று. 

 

3. மதய்வத்திற்கு ஒப்பொவொன் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

வொனுவறயும் (வானின்கண் உலையும்) – ஏழாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

 

2. மெய்ந் ன்றியறிதல் 

 ஒருவன் தனக்குப் பிைர் தசய்த நன்லமயிலன மைாவாலம. நன்றி – நன்லம, உதவி 

1. மெய்யொ ல் மெய்த உதவி 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

லவயகமும் வானகமும் – எண்ணும்லம 

மெய்யொ ல் – எதிர்மலைத் ததரிநிலை விலனதயச்சம் 
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உதவி – ததாழிற்தபயர் 

வவயகம் – பூமிக்குக் காரணப்தபயர் 

அரிது – ஒன்ைன்பால் குறிப்பு விலனமுற்று 

மெய்த – இைந்த காைப் தபயதரச்சம் 

 

2. கொலத்தில் மெய்த உதவியின் சிறப்பு 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

காைத்திைொல் – இதில் ‘ஆல்’ என்னும் மூன்ைாம் பவற்றுலம உருபு தனக்குரிய தபாருளில் வாராமல் ‘காைத்தில்’ என்று 

ஏழாம் பவற்றுலமக்குரிய இடப்தபாருளில் வந்தலமயால் உருபு  யக்கம். இது ழவற்றுவ   யக்கம் எனவும் 

வழங்கப்படும். 

ஞாைத்தின் – ‘இன்’ உருபு எல்லைப்தபாருலள உணர்த்தும் 

எனினும்- ‘உம்’லம இழிவு சிைப்பும்லம 

 ொண - ‘தசய’தவன் எச்சம். 

மபரிது – ஒன்ைன்பால் குறிப்பு விலனமுற்று. 

 

3. பயன் கருதொ ல் மெய்த உதவியின் சிறப்பு 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

தூக்கொர் – எதிர்மலை முற்தைச்சம் 

தூக்கின் – எதிர்காை விலனதயச்சம் 

உதவி யன் (உதவியாகிய நயன்) – இருதபயதராட்டுப் பண்புத்ததாலக 

 

4. திவையளவு  ன்றிவயயும் பவை அளவொய்க் மகொள்க 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

மெயின் – விலனதயச்சம் 
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பயன் மதரிவொர் – பைர்பால் விலனயாைலணயும் தபயர் 

ெொல்பு – பண்புப்தபயர் 

பலனத்துலணயாகக் மகொள்வர் – பைர்பால் விலனமுற்று 

திவைத்துவண, பவைத்துவண – ஆைாம் பவற்றுலமத்ததாலககள் 

பலனத்துலணயொ (ஆ) – ‘ஆக’ என்பதன் ததாகுத்தல் விகாரம் 

 

5.  ன்றி  றத்தல்  ன்றன்று 

 ன்று அன்று,  ன்று அல்ைது – இரு ‘நன்று’ம் நன்லமயுலடயதாகிய அைத்லதக் குறித்தைால் குறிப்பு 

விலனயாைலணயும் தபயர்கள். 

 ன்றி  றப்பது – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

மைப்பது  ன்று – குறிப்பு விலனமுற்று 

அன்ழற – ஏகாரம் விலரவுப்தபாருளில் வந்தது; பதற்பைகாரம் எனவும் தகாள்ளைாம். 

நன்று அல்லது (அல்ைாதலத)- எதிர்மலைக் குறிப்பு விலனயாைலணயும் தபயர் 

 றப்பது (மைத்தல்) – எதிர்காைத் ததாழிற்தபயர் 

 

6.  ன்றி  றந்தொர்க்கு உய்வில்வல 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

மகொன்றொர்- விலனயாைலணயும் தபயர் 

உண்டு, இல்வல – இருதிலண ஐம்பால் மூவிடத்திற்கும் தபாதுவான குறிப்பு விலனமுற்றுகள். 

உய்வு – ததாழிைாகுதபயர் 

மகொன்ற மகற்கு – தபயதரச்சம் 

 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 
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மெய்த – தசய் + த் +அ. 

தசய் – பகுதி; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; அ – தபயதரச்ச விகுதி. 

மகொள்வர் – தகாள் +வ் +அர். 

தகாள் – பகுதி; வ் – எதிர்காை இலடநிலை; அர் –பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி. 

 

3. மவஃகொவ  

 அஃதாவது, பிைருக்கு உரிய தபாருளிலனக் லகப்பற்ைா விரும்பாதிருத்தல். 

1. பழி உண்டொக்கும் மெயல்கவளச் மெய்யொர் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

படுபயன் – விலனத்ததாலக 

மவஃகி- விலனதயச்சம் 

மெய்யொர் – எதிர்மலை பைர்பால் விலனமுற்று 

 

2. புலன்கவள மவன்றவர் பிறர் மபொருள் விரும்பொர் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

மெய்யொர் – எதிர்மலை படர்க்லக பைர்பால் விலனமுற்று 

புலம்மவன்ற (புைத்வத தவன்ை) – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம் கூறுக. 

மெய்யொர் – தசய் +ஆ+ஆர். 

மெய் – பகுதி; ஆ – எதிர்மலை இலடநிலை புணர்ந்து தகட்டது; ஆர் – படர்க்லக பைர்பால் விலனமுற்று. 

 

3. பிறன் மபொருவள விரும்பொவ ழய தன் மபொருளுக்குக் கொப்பு 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

அஃகொவ  – ஆகுதபயர் 

வகப்மபொருள் (லகயின்கண் உள்ள தபாருள்) – ஏழாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக. 

மவஃகொவ  – எதிர்மைாஈத் ததாழிற்தபயர் 
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4. புலொன்  றுத்தல் 

 அஃதாவது, ஊன் உண்டலை ஒழித்தல். 

1. ஊன் விற்பொர் எவரும் இலர் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

உலகு – இடவாகுதபயர் 

ஊன் தருவொர் (ஊவைத் தருவார்) – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம்  தருக. 

மகொல்லொது – தகால் +ல்+ஆ+து 

மகொல் – பகுதி; ல் – சந்தி; ஆ- எதிர்மலை இலடநிலை; து – ஒன்ைன்பால் விலனமுற்று. 

தருவொர் – தா(தரு) +வ்+ஆர் 

தொ- பகுதி, ‘தரு’ எனத் திரிந்து; வ்- எதிர்காை இலடநிலை; ஆர் – பைர்பால் விலனமுற்று. 

 

5. மவகுளொவ  

 அஃதாவது, பகாபம் தகாள்வதற்குக் காரணமுள்ள இடத்தும், பகாபம் தகாள்ளாமல் அஃலத அடக்கி ஆள்தைாம். 

1. மெல்லிடத்துக் கொப்பவழை சிைம் கொப்பவன் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

மெல் இடம் – விலனத்ததாலக 

கொப்பொன் – விலனயாைலணயும் தபயர் 

சிைம் கொப்பொன் (சினத்வதக் காப்பவன்) – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

கொக்கின் – உடன்பாட்டு விலனதயச்சம் 

கொவொக்கொல் – எதிர்மலை விலனதயச்சம் 

 

2. தீவ  பயத்தலொல் சிைத்வதக் வகவிடுதல்  ன்று 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

யார்மாட்டும் (உம்) – முற்றும்லம 

 றத்தல் – வியங்பகாள் விலனமுற்று 

தீய – குறிப்பு விலனயாைலணயும் தபயர் 

 

3. ழகொபத்வதக்கொட்டிலும் மகொடிய பவக இல்வல 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

நலகயும் உவலகயும் – எண்ணும்லம 

பலகயும் – இழிவு சிைப்பும்லம. 

உளழவொ(ஓ) – ஓகாரம் எதிர்மலை 
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4. தன்வைத்தொன் கொக்கின் சிைம் கொக்க 

கொக்கின் – விலனதயச்சம் 

கொக்க – வியங்பகாள் விலனமுற்று 

சிைம் கொக்க (சினத்லதக் காக்க) – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

கொவொக்கொல் – எதிர்மலை விலனதயச்சம் 

 

5. சிைம் என்னும் ம ருப்பு இைத்வதயும் அழிக்கும் 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

ழெர்ந்தொவர – விலனயாைலணயும் தபயர். 

சுடும் – தசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்று 

 

பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி தருக. 

சிைம ன்னும் – சினம் + என்னும் 

 ‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று தமய்யும்(ம்) 

வருதமாழிமுதல் உயிரும் (எ) புணர்ந்து (தம) ‘சினதமன்னும்’ என ஆனது. 

மகொல்லுஞ்சிைம் – தகால்லும் + சினம் 

 ‘மவ்வீறு ஒற்ைழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் வன்லமக் கினமாத் திரிபவும்’ என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி முதலில் 

வல்லினம் (ச்+இ) வந்தால், நிலைதமாழி ஈற்றிலுள்ள ‘ம’கரதமய் ‘ஞ’கர தமய்யாய்த் திரிந்து ‘தகால்லுஞ்சினம்’ 

என்ைானது. 

 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. 

கொக்க – கா +க்+க 

கொ- பகுதி; க் – சந்தி; க – வியங்பகாள் விலனமுற்று. 

1. கீழ்க்கொணும் குறளில் ஏகழதெ உருவக அணி எவ்வொறு பயின்று வருகிறது என்பவத விளக்குக. 

சிைம் என்னும் ழெர்ந்தொவரக் மகொல்லி இைம ன்னும் 

ஏ ப் புவணவயச் சுடும். 

 

  சினம் என்னும் பசர்ந்தாலரக் தகால்லி இனதமன்னும் 

  ஏமப் புலணலயச் சுடும். 

- இச்தசய்யுளில் ஏகழதெ உருவக அணி அலமந்துள்ளது. 

அணி விளக்கம்: ததாடர்புலடய இருதபாருள்களுள் ஒன்லை உருவகப்படுத்தி, அதபனாடு ததாடர்புலடய 

மற்தைான்லை உருவகப்படுத்தாமல் விடுவது ஏகபதச உருவக அணியாகும். 

விளக்கம்: இச்தசய்யுளில் இனத்லத ஏமப்புலணயாக உருவகம் தசய்தலமக்கு ஏற்ப அதற்குத் ததாடர்புலடய 

பிைவிலயக் கடைாக உருவகம் தசய்யாலமயால் இஃது ஏகபதச உருவக அணியாகும். 
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6. ஊழ் 

 நல்விலன, தீவிலன ஆகியன, தசய்தவலனபய தசன்று அலடவற்கு ஏதுவாகிய நியதி. 

1. ஊேறிழவ முன் நிற்கும் 

இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

கற்பினும் – இழிவு சிைப்பு உம்லம 

2. உலகத்து இயற்வக இருழவறு 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. கடலின் மபரியது எது? 

அ. உற்ை காைத்தில் தசய்த உதவி   

ஆ. பயன் ஆரொயொ ல் ஒருவர் மெய்த உதவி 

இ. திலனயளவு தசய்த உதவி 

2. பின்வரும் நாைடியார் பாடலின் தபாருளுக்குப் தபாருத்தமான திருக்குைலளக் கண்டறிக. 

நல்ைார் நயவர் இருப்ப நயம்இைாக் 

கல்ைார்க் தகான்ைாகிய காரணம் – ததால்லை 

விலனப்பயன் அல்ைது பவல்தநடுங் கண்ணாய் 

நிலனப்ப வருவததான் றில். 

அ. இருபவறு உைகத்து இயற்லக; திருபவறு 

ததள்ளியர் ஆதலும் பவறு. 

ஆ. நல்ைலவ எல்ைாம் தீயவாம் தீயவும் 

நல்ைவாம் தசல்வம் தசயற்கு. 

இ. ஊழில் மபருவலி யொஉள  ற்றுஒன்று 

சூழினும் தொன்முந்து உறும். 

3. கீழ்க்காணும் புதுக்கவிலதக்குப் தபாருந்தும் திருக்குைலளத் பதர்ந்ததடுக்க. 

உயர் அலுவைரின் வருலக 

அலுவைகபம அல்ைாடும் 

அவருலடய சினம் அலனவரும் அறிந்தபத 

பகாப்புகலள விலரந்து முடிக்க 

ஒழுங்கு தசய்ய 

பநரத்தில் இருக்க பவண்டும் 

விலரகிைது மனம் 
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பரபரப்பும் மனவழுத்தமுமாய் 

வண்டிலய எடுக்கிபைன் 

காலைக் கட்டிக் தகாள்கிைது குழந்லத 

‘பபா அந்தப் பக்கம்’ 

உதறிச் தசல்கிபைன் குழந்லதலய. 

விவட: 

தசல்இடத்துக் காப்பான் சினம்காப்பான் அல்இடத்துக் 

காக்கில்என் காவாக்கால் என்? 

4. இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

அன்பும், அறமும்,  ன்கலம்,  றத்தல், உலகு 

விவட: 

அன்பும் அைமும் - உம்லமத்ததாலக 

நன்கைம்  - பண்புத்ததாலக 

மைத்தல்  - ததாழிற்தபயர் 

தகால்ைாது உலகு - இடவாகுதபயர் 

5. மபொருள் கூறுக. 

மவகுளி, புவண, ஏ ம், திரு. 

விவட: 

தவகுளி – பகாபம் 

புலண – ததப்பம் 

ஏமம் - பாதுகாப்பு 

திரு  - தசல்வம் 

6. வவயகமும் வொைகமும் ஆற்றலரிது – எதற்கு? 

அ. மெய்யொ ல் மெய்த உதவி  ஆ. பயன் தூக்கார் தசய்த உதவி 

இ. திலனத்துலண நன்றி  ஈ. தசய்ந்நன்றி 

7. பவகயும் உளழவொ பிற? – மபொருள் கூறுக. 

 முகமைர்ச்சிலயயும் அகமகிழ்ச்சிலயயும் தகால்கின்ை சினத்லதவிட பவறு பலககள் உள்ளனபவா? 

இல்லை. 

8. மெல்லிடத்து- புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

 மெல்லிடத்து- தசல் + இடத்து. ‘தனிக்குறில் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும்’ என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி 

முதலில் உயிர் (இ) வந்ததால், நிலைதமாழி ஈற்று ஒற்று இரட்டித்து ‘தசல்ல் +இடத்து’ என ஆனது. பின், 

‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி தமய்யும்(ல்) வருதமாழி 

உயிரும் (இ) புணர்ந்து (ல்+இ – லி) தசல்லிடத்து என்ைானது. 

9. மபொருத்துக. 
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அ. லவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் - பசர்ந்தாலரக் தகால்லி 

ஆ. பயன்தூக்கார் தசய்த உதவி  - நடுவன்லம நாணுபவர் 

இ. சினம்    - ஞாைத்தின் மாணப் தபரிது 

ஈ. பழிப்படுவ தசய்யார்   - ததய்வத்துள் லவக்கப்படும் 

உ. காைத்தினாற் தசய்த நன்றி   - நன்லம கடலின் தபரிது. 

விவட: 

அ. லவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்  - ததய்வத்துள் லவக்கப்படும் 

ஆ. பயன்தூக்கார் தசய்த உதவி  - நன்லம கடலின் தபரிது 

இ. சினம்    - பசர்ந்தாலரக் தகால்லி 

ஈ. பழிப்படுவ தசய்யார்   - நடுவன்லம நாணுபவர் 

உ. காைத்தினாற் தசய்த நன்றி   - ஞாைத்தின் மாணப் தபரிது 

 

இயல் – 4 

கல்வி 

1. பண்வடய கொலத்துப் பள்ளிக்கூடங்கள் 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. சுவடிபயாடு தபாருந்தாத ஒன்லைத் பதர்வு தசய்க. 

அ. வசம்பு   ஆ. மணத்தக்காளியிலைச் சாறு 

இ. கடுக்கொய்   ஈ. மாவிலைக்கரி 

2. ‘குழிமாற்று’ எந்த்த் துலைபயாடு ததாடர்புலடய தசால்? 

அ. இைக்கியம்   ஆ. கணிதம் 

இ. புவியியல்   ஈ. பவளாண்லம 

3. அக்காைத்தில் ‘கணக்காயர்’ என வழங்கப்பட்டவர் ________ 

அ. கணக்கு எழுதுபவர்    ஆ. கவிலத எழுதுபவர் 

இ. பொடம் கற்றுத் தரும் ஆசிரியர்  ஈ. மாணவர் 

4. _______என்பது நூலின் தபயர். 

அ. கணக்கு  ஆ. மனனம்  இ. மன்ைம்  ஈ, அம்பைம் 

5. பள்ளி என்னும் தசால் _________ மடங்களுக்கும் பாடசாலைகளுக்கும் தபாதுவான தபயர். 

அ. லசவ  ஆ. லவணவ  இ. தபௌத்த  ஈ. ெ ண 

6. மாணவன் நூலைப் படிக்கத் ததாடங்கும் எழுத்துப்பயிற்சியிலன அக்காைத்தில் _______ விழா என்ைனர். 

அ. ஒப்பித்தல்    ஆ. தசால்ைாடல்  

இ. கற்பித்தல்    ஈ. வ யொடல் 

II. ழகொடிட்ட இடங்கவள நிரப்புக. 

1. புள்ளி, கால், தகாம்பு _________ முதலியன வரிதயழுத்தின் உறுப்புகள். 
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விவட: விைங்கு 

2. ஆத்திசூடி, தகான்லைபவந்தன் ஆகிய நூல்கள் ___________வரிலசயில் அலமந்த நூல்கள். 

விவட: அகர  

3. கீழ்வாய் இைக்கம், பமல்வாயிைக்கம், குழிமாற்று முதலிய வாய்பாடுகலளக் கட்டாயம் _______ தசய்ய 

பவண்டும். 

விவட: மனனம் 

4. இரட்லடத்துலளயுள்ள பலன ஏடுகளில், ஒரு துலளயினில் தசப்புக்கம்பி அல்ைது மூங்கிற் குச்சிலயச் 

தசருகிக் கட்டுவார்கள். இதற்கு _________ என்று தபயர். 

விவட: நாராசம் 

5. சுவடிகலள லவப்பதற்கும் எடுத்துச் தசல்வதற்கும் பயன்பட்ட கருவிக்கு _______ என்று தபயர். 

விவட: தூக்கு 

6. _________புரியும் பழக்கம் பள்ளிகளிலிருந்பத வளர்ச்சியுற்ைது. 

விவட: வாதம் 

7. வள்ளுவர், ‘என் ஒருவன் __________ கல்ைாதவாறு?’ என்கிைார். 

விவட: சாந்துலணயும் 

8. ஓதற்பிரிவுக்கு உரிய காைம் ___________ ஆண்டு. 

விவட: மூன்று 

III. மபொருத்துக. 

1. குருகுைம்  அ. அம்பைம் 

2. கணக்காயர்  ஆ. நூல் 

3. கணக்கு  இ. ஆசிரியர் இல்ைம் 

4. மன்ைம்   ஈ. ஆசிரியர் 

விவட: 1 –இ; 2-ஈ; 3-ஆ; 4-அ 

 

1. அக்ஷராப்பியாசம் அ. தபருக்கல் வாய்ப்பாடு 

2. கீழ்வாயிைக்கம் ஆ. கல்விப்பயிற்சி 

3. குழிமாற்று  இ. பின்ன எண்ணின் கீழ்த்ததாலக 

4. வித்தியாப்பியாசம் ஈ. எழுத்துப்பயிற்சி 

விவட: 1-ஈ; 2-இ; 3-அ; 4- ஆ 

 

2. இதில் மவற்றி மபற 

 இப்பாடல் ‘துவறமுகம்’ என்னும் கவிலதத்ததாகுப்பில் இடம் தபற்றுள்ளது. இக்கவிலதயிலன எழுதியவர், 

சுரதா. 

ஆசிரியவரப்பற்றி 

இயற்மபயர் – இராசபகாபாைன் 
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புவைமபயர் – சுரதா 

பிறந்த ஊர் – பலழயனூர், தஞ்லச மாவட்டம் 

ஆண்டு – 1921 

 இவர் இைக்கணப் தபரும்புைவர் சீர்காழி அருணாசை பதசிகர், தமய்யக்பகானார் ஆகிபயாரிடம் முலையாகத் 

தமிழ் பயின்று புைலம தபற்ைார். 1941இல் புரட்சிக்கவி பாரதிதாசனிடம் தநருங்கிய ததாடர்பு தகாண்டார். 

பாரதிதாசனின் இயற்தபயர் சுப்புரத்தினம் ஆகும். அதனால் தம் தபயலரச் சுப்புரத்திைதொென் அன்று 

மாற்றிக்தகாண்டார். அப்தபயபர சுருக்கமாய்ச் ‘சுரதொ’ என வழங்கப்படுகிைது. இவர் உவலமகலளக் லகயாளுவதில் 

திைம் தபற்ைவர். அதனால் உவலமக்கவிஞர் எனப் பாராட்டப்தபற்ைார். பதன்மலழ, சாவின் முத்தம், துலைமுகம் 

முதலிய நூல்கலள இவர் இயற்றியுள்ளார். 

 இவரது பதன்மலழ என்னும் நூலுக்குத் தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் பரிசு வழங்கியுள்ளது. இவர், தமிழ்நாடு அரசு 

ஏற்படுத்தியுள்ள பாபவந்தர் பாரதிதாசனாரின் நிலனவுப்பரிலசயும் பதக்கத்திலனயும் தபற்ை தபருலமக்குரியவர். 

 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. “விண்பவறு; விண்தவளியில் இயங்கு கின்ை 

தவண்மதியும் தசங்கதிரும் முகிலும் பவறு” – இத்ததாடர் தரும் முழுலமயான தபாருள் _________ 

அ. விண்ணும் தவண்மதியும் பவறு பவறு 

ஆ. விண்தவளீஉம் தசங்கதிரும் பவறு பவறு 

இ. தவண்மதியும் முகிலும் பவறு பவறு 

ஈ. விண், விண்மவளியில் உள்ள மவண் தி, மெங்கதிர்,முகில் அவைத்தும் ழவறு ழவறு. 

2. சுரதா நடத்திய கவிலத இதழ் _______ 

அ. இைக்கியம் ஆ. கொவியம் இ. ஊர்வைம்  ஈ. விண்மீன் 

 

II. ழகொடிட்ட இடங்கவள நிரப்புக. 

1. கண்பவறு; _________ கண் பவறு. 

விவட: கல்வி 

2. புண்பவறு; வீரர்களின் __________ பவறு. 

விவட: விழுப்புண் 

3. இரண்டு சீரின் இலடதவளியில் ________ வரும். 

விவட: தலளகள் 

4. அடியின் கீபழ அடியிருந்தால் ________ வரும். 

விவட: ததாலடகள் 

5. புைவர்களின் பாடல்களில் __________ தங்கும். 

விவட: கீர்த்தி 
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3. இவடயீடு 

ஆசிரியவரப்பற்றி 

  இக்கவிலதலய இயற்றியவர் சி. மணி என்னும் சி. பழனிச்சாமி ஆவார். 1959ஆம் ஆண்டுமுதல் 

‘எழுத்து’ என்னும் இதழில் இவர் கவிலதகள் வரத்ததாடங்கின; ‘நலட’ என்னும் சிற்றிதலழயும் நடத்தியவர். யாப்பும் 

கவிலதயும் வரும்பபாகும், ஒளிச்பசர்க்லக ஆகியன இவர் எழுதிய கவிலதத் ததாகுப்புகள் ஆகும். இவர் 

புதுக்கவிலதயில் அங்கதத்லத அதிகமாய் பயன்படுத்தியவர். பை விருதுகலளப் தபற்ை இவர் மாலி, தசல்வம் என்னும் 

புலனதபயர்களிலும் எழுதியுள்ளார். 

 

4. புற ொனூறு 

மபயர்க்கொரணம்: புைம் + நானூறு – புைநானுறு. புைப்தபாருள் ததாடர்பான நானூறு பாடல்கலளக் தகாண்ட 

நூைாதலின், இந்நூல் இப்தபயர் தபற்ைது. புைத்லதப்பற்றிய நானூறு பாடல்கலளக் தகாண்ட நூல் என விரியும். 

தபாருளாலும் அளவாலும் இந்நூல் புைநானூறு எனப் தபயர் தபற்ைது. புைப்பாட்டு எனவும், புைம் எனவும் இந்நூல் 

வழங்கப்தபறும். 

அகம், புறம்: அகமாவது, இன்பத்லதப்பற்றிக் கூறுவதாம். ஒத்த அன்புலடய தலைவனும் தலைவியும் தம் உள்ளத்தால் 

அனுபவிக்கும் இன்பம், அகம் எனப்படும். அஃது எத்தலகயததன்று புைத்தார்க்குச் தசால்ை இயைாததாம். அகத்தால் 

நுகரப்படுதலின் அகம் எனப்பட்டது. (அகம்-உள்). 

  புைமாவது, அைத்லதயும் தபாருலளயும்பற்றிக் கூறுவது. அஃது ஒத்த அன்புலடயாபர அன்றி, 

அலனவராலும் அனுபவிக்கப்பட்டு, இத்தலகயததன்று புைத்தார்க்கும் எடுத்து உணர்த்தக்கூடியதாய் நிகழும் 

ஒழுக்கமாதலின் புைம் எனப்பட்டது. (புைம் – தவளி). இத்தலகய புைப்தபாருள் ததாடர்பான பாடல்கள் இந்நூலில் 

உள்ளன. 

நூலின் இயல்புகள்: இந்நூலில் உள்ள பல்பவறு காைங்களில் வாழ்ந்த புைவர்களால் பல்பவறு சமயங்களில் 

பாடப்பட்டனவாகும். அரசன்முதல் பல்வலகத் ததாழில் புரிவாரும் புைலம மிக்கவராய்ப் பாடல்கள் இயற்றியுள்ளனர். 

ததால்காப்பியம் என்னும் மிகப்பலழய தமிழிைக்கணத்திற்கு முற்பட்ட பாட்டுகளும் இந்நூலில் இடம் தபற்றுள்ளன. 

புைவர்கள் தனித்தனிபய பாடிய பாடல்கலள எல்ைாம் அரிதின் முயன்று பதடித் ததாகுக்கப்பட்ட ததாலகநூல் இது. 

இந்நூல் ததாகுக்கப்பட்ட காைம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்ைாண்டாகும். ததாகுத்தவர் யார் என்பது ததரியவில்லை. 

நூலின் மபருவ : இந்நூல் தமிழருலடய சிைந்த கருவூைம் என்று கூைத்தக்க தபருலமயுலடயதாகும். 

பண்லடக்காைத் தமிழ் மக்களுலடய உயர்ந்த நாகரிகம், அரசியல், பபார்த்திைம், சமுதாயப்பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்கள் 

ஆகியவற்லை நாம் அறிந்து தகாள்வதற்குப் பபருதவி புரிவது இந்நூபையாகும். பண்லடக்காைப் பபரரசர், சிற்ைரசர், 

பலடத்தலைவர், வீரர்கள், வள்ளல்கள் ஆகியவர்களின் வரைாறுகலள ஒரளவு அறிய இந்நூபை கருவியாய் உள்ளது. 

ஆதைால், இந்நூல் வரைாற்ைாராய்ச்சிக்குப் தபருந்துலண புரிவதாகும். புைவர்கள் பைரால் இந்நூற்பாடல்கள் 

பமற்பகாள்களாய் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. ஜி.யூ.பபாப் என்னும் பமல்நாட்டறிஞர் இந்நூலின் பாடல்கள் சிைவற்லை 

ஆங்கிைத்தில் தமாழிதபயர்த்துள்ளார். 
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இன்ை வவக என்பது: இந்நூல் சங்க இைக்கியங்களாகிய பத்துப்பொட்டு, எட்டுத்மதொவக என்னும் பமற்கணக்கு 

நூல்களுள் எட்டுத் ததாலகலயச் சார்ந்ததாகும். ஏலனயலவ நற்றிலண, குறுந்ததாலக, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, 

பரிபாடல்ம் கலித்ததாலக, அகநானூறு என்பனவாம். 

 “நற்றிலண நல்ை குறுந்ததாலக ஐங்குறுநூ(று) 

 ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல் 

 கற்ைறிந்தார் ஏத்தும் கலிபயா(டு) அகம்புைதமன்(று) 

 இத்திைந்த எட்டுத் ததாலக” 

என்னும் பலழய தவண்பா, எட்டுத்ததாலக நூல்கள் இலவதயன உணர்த்தும். 

திவண, துவற விளக்கம்:  இந்நூல் ததால்காப்பியம் என்னும் தமிழிைக்கணத்திற்கு இைக்கியமாய் 

ஒவ்தவாரு பாடலும் புைப்தபாருள் திலண, துலைகலளக் தகாண்டு விளங்குகிைது. 

  ததால்காப்பியர் தவட்சி, வஞ்சி, உழிலஞ, தும்லப, வாலக, காஞ்சி, பாடாண் என்ை ஏழு 

புைத்திலணகலளபய சுட்டுகிைார். 

 புைப்தபாருள் தவண்பா மாலையின் ஆசிரியர் ஐயனாரிதனார், புைத்திலணகள் தவட்சி, கரந்லத, வஞ்சி, 

காஞ்சி, தநாச்சி, உமிலஞ, தும்லப, வாலக, பாடாண், தபாதுவியல், லகக்கிலள, தபருந்துலண எனப் 

பன்னிரண்தடன்பார். 

 திலண என்பது மக்கள் ஒழுக்கம். 

 துலை என்பது மக்களும் விைங்கும் தசன்று நீர் உண்ணும் துலை பபாைப் பை வலகப்பட்ட தபாருள்களும் 

ஒருவலகப்பட்டுச் தசல்வதற்குரிய வழியாகும். மக்கள் வாழ்க்லகக்குரிய தநறி என்று சுருக்கமாய்க் கூைைாம். திலண, 

ஆறு பபான்ைது. துலை, ஆற்றில் மக்கள் இைங்கும் துலை பபான்ைது. திலணயின் உட்பிரிவு, துலை எனைாம். 

 

1. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

வயங்கும ொழி – விலனத்ததாலக 

அவடயொ வாயில் (அலடயாத வாயில்) – ஈறுதகட்ட எதிர்மலைப் தபயதரச்சம் 

முடிக்கும் – ‘தசய்யும்’ என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்று 

கடு ொன் – குதிலர, சிங்கம் முதலியவற்றுக்குப் தபாதுப்தபயர் 

தன் அறியலன் (தன்வை அறியைன்), என் அறியலன் (என்வை அறியைன்),  ரங்மகொல் (மரத்வதக்தகால்), 

 ழுஉவட (மழுவிவைஉலட) – இரண்டாம் பவற்றுலமத்ததாலககள். 

அறியைன் மகொல் – ஐயப்தபாருள் தரும் இலடச்தசால் 

அறிவும் புகழும் – எண்ணும்லம 

வகவல் சிறொர் (லகவல்ைவ  வொய்ந்த சிைார்) –இரண்டாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக 

அத்திவெ பசாபை (அத்திலசக்கண் பசாபை) – ஏழாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

மகொல்தச்ென் – படர்க்லக ஒருலம எதிர்மலை விலனமுற்று 

சிறொஅர் – இலசநிலை அளதபலட. 

 

2. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி எழுதுக. 
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எத்திவெ – எ +திலச 

 “இயல்பினும் விதியினும் நின்ை உயிர் முன் கசதப மிகும்” என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி உயிர் (எ) உன் வரும் 

தமாழி முதல் வல்லினம் (த்+இ – தி) மிகுந்து எ +த் +திலச – எத்திலச என்ைானது. 

 ரங்மகொல் – மரம் + தகால் 

 “மவ்வீறு ஒற்ைழிந்து வன்லமக்கு இனமாத் திரிபவும் ஆகும்” என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று ‘ம’கரதமய், 

வருதமாழி முதல் வல்லினத்திற்கு (க்+ஒ – தகா) இனமான தமல்லினமாய்த் திரிந்து (மர+ங்+தகால்) –மரங்தகால் 

எனப் புணர்ந்தது. 

கொட்டகம் – காடு + அகம் 

 “தநடிபைாடு டைஒற்று இரட்டும்” என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்று ‘ட’ கர(ட்+உ-டு) ஒற்று இரட்டித்துக் 

‘காட்டு+அகம்’ என்ைானது. பின் ‘உயிர்வரின் உக்குைால் தமய்விட் படாடும்’ என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி முதலில் 

உயிர் (அ) வந்ததால் நிலைதமாழி ஈற்று உகரம் (ட்+உ –டு) ‘நீங்கி, காட்ட +அகம்’ என்ைானது. பின், ‘உடல்பமல் 

உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி தமய்யும் (ட்) வருதமாழி முதல் உயிரும் (அ) 

புணர்ந்து (ட்+அ-ட) காட்டகம் என்ைனது. 

3. பலவுள் மதரிவு 

1. “காவிதனம் கைபன; சுருக்கிதனம் கைப்லப” – இத்ததாடரில் ‘கைன்’ என்னு தசால் உணர்த்தும் தபாருள் 

அ. பபார்க்கருவி   ஆ. தச்சுக்கருவி 

இ. இவெக்கருவி   ஈ. பவளாண்கருவி 

2. வயங்குதமாழி வித்தி – இதில் வித்தி என்னும் தசால்லின் தபாருள் _________ 

அ. விவதத்து  ஆ. உழுது  இ. அறுத்து  ஈ. காய்த்து 

3. சுருக்கிதனம் கைப்லப- இதில் கைப்லப என்பதன் தபாருள்_____ 

அ. உழுகருவி    ஆ. கைம் தநல் உள்ள லப 

இ. கருவிகள் வவக்கப்படும் வப ஈ. பை தபாருள் கைந்துள்ள லப 

4. கடுமான் பதான்ைல் தநடுமான் அஞ்சி – இதில் விலரந்து ஓடும் குதிலரலயக் குறிக்கும் தசால் _________ 

அ. கடு ொன்    ஆ. பதான்ைல் 

இ. தநடுமான்    ஈ. அஞ்சி 

 

5. பொதுகொப்பொய் ஒரு பயணம் 

 

6. பொ இயற்றப் பேகலொம் 

1. மவண்பொ யொப்பு ெங்கம்  ருவிய கொலத்தில் மெல்வொக்குப் மபற்றது ஏன்? 

 அைங்கள் மனிதர் மனத்தில் நின்று நிலைக்க பவண்டியலவ. அவற்லை தவண்பாவில் தந்தாை 

மைந்துவிடாமல் நிலனவில் லவக்க ஏதுவாய் இருக்கும். அதனால் அைம் வலியுறுத்தப்பட்ட சங்கம் மருவிய 

காைத்தில் தவண்பா யாப்பு தசல்வாக்குப் தபற்ைது. 

2. மவண்பொ எவ்ழவொவெ உவடயது? விளக்குக. 
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 தசால்லுதலை (தசப்பல்) அடிப்பலடயாய்க்தகாண்டு பதான்றியது தவண்பாவாகும். ஆகபவ, இது 

தசப்பபைாலச உலடயதாகும். 

3. மவண்பொவவ ‘வன்பொ’ என்பழதன்? 

 தவண்பா எழுதுவதற்தகனப் தபாதுவான சிை இைக்கணங்கள் உண்டு. தசய்யுள் எழுத அடிப்பலடயாய் 

விளங்கும் அவ்விைக்கணங்கலள அறிந்துதகாள்ள பவண்டும். ஏலனய பாக்கலளவிட  வலரயறுத்த இைக்கணக் 

கட்டுக்பகாப்பு தகாண்டது, தவண்பா. அதனாபைபய தவண்பாலவ ‘வன்பா’ என்பார்கள். 

4. மவண்பொவில் சீர்கள் எவ்வொறு அவ ய ழவண்டும்? 

 முதற்சீர் மாச்சீர் என்ைால் வரும் சீரின் முதல் அலச நிலரயலசயாய் இருக்க பவண்டும். முதற்சீர் விளச்சீர் 

அல்ைது காய்ச்சீர் என்ைால் வரும் சீரின் முதல் அலச பநரலசயாய் இருக்கபவண்டும். வரும் சீரின் முதல் அலசலய 

மட்டுபம கவனத்தில் தகாள்ளபவண்டும். 

5. மவண்பொவிற்கொை எளிய தவள இலக்கணம் யொது? 

 மா முன் நிலர, விளம் முன் பநர், காய் முன் பநர் என்பபத தவண்பாவிற்கான எளிய தலள இைக்கணம். 

6. ழ ரிவெ மவண்பொவிற்கும் இன்னிவெ மவண்பொவிற்கும் இவடழய உள்ள ழவறுபொடு யொது? 

 பநரிலச தவண்பாவில் இரண்டாமடியில் தனிச்சீர் வரும். தனிச்சீரில்ைாமல் நான்கு சீபராடு 

அலமக்கப்படுபலவ இன்னிலச தவண்பா ஆகும். 

7. யொப்புக்குரிய எழுத்துகள் எவவமயைக் கணக்கிடப்படுகின்றை? 

 தசய்யுளில் குறில், தநடில், தமய், ஆய்தம் என்னும் எழுத்துகள் முதன்லமயாய்க் கருதப்படும். 

 குறிலில் உயிர்க்குறிலும், உயிர்தமய்க்குறிலும் அடங்கும். தநடிலில் உயிர்தநடிலும், உயிர்தமய் தநடிலும் 

அடங்கும். ‘தமய்’ ஒற்று எனவும் தசால்ைப்படும். தசய்யுளில் ஆய்தம் தமய்யாய்க் கருதப்படும். 

 

அவெ 

 

1. அவெயொவது யொது? அஃது எத்தவை வவகப்படும்? 

 எழுத்து ஒன்பைா பைபவா பசர்ந்து அலசத்து இலசத்துச் சீர்க்கு உறுப்பாய் வருவது அலச எனப்படும். அது 

பநரலச, நிலரயலச என இருவலகப்படும். 

2. ழ ரவெயொவது யொது? விளக்குக. 

  குறில் தனித்தும், குறில் ஒற்ைடுத்தும், தநடில் தனித்தும், தநடில் ஒற்ைடுத்தும் வருவது பநரலசயாகும். 

அ, க – குறில் தனித்து வந்த பநரலசகள். 

அல், கல் – குறில் ஒற்ைடுத்து வந்த பநரலசகள். 

ஆ, கா – தநடில் தனித்து வந்த பநரலசகள் 

ஆல், கால் – தநடில் ஒற்ைடுத்து வந்த பநரலசகள். 

3. நிவரயவெவய விளக்குக. 

 இருகுறில் இலணந்தும், இருகுறில் இலணந்து ஒற்ைடுத்தும், குறில்தநடில் இலணந்தும், குறில் தநடில் 

இலணந்து ஒற்ைடுத்தும் வருவன நிலரயலசகள். 

 அணி, பணி – இருகுறில் இலணந்து வந்த நிலரயலசகள். 
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 அைர், வளம் – இருகுறில் இலணந்து ஒற்ைடுத்து வந்த நிலரயலசகள். 

 நிைா, கனா - குறில் தநடில் இலணந்து வந்த நிலரயலசகள். 

 படாம், கைாம் – குறில் தநடில் இலணந்து ஒற்ைடுத்து வந்த நிலரயலசகள். 

சீர் 

4. சீர் என்பது யொது? அஃது எத்தவை வவகப்படும்? அவவ யொவவ? 

 பநரலச நிலரயலசகள் தனித்தும் இலணந்தும் அலமவது சீர் எனப்படும். அஃது ஓரலசச்சீர், ஈரலசச்சீர், 

மூவலகச்சீர், நாைலசச்சீர் என நான்கு வலகப்படும். 

5. ஓரவெச் சீர்கவள விளக்குக. 

 தவண்பாவின் ஈற்றுச்சிர் ஓரலசயில் அலமந்து பநரலசயானால் ‘நாள்’ என்னும் வாய்பாட்லடயும் 

நிலரயலசயானால் ‘மைர்’ என்னும் வாய்பாட்லடயும் தபறும். 

ெொன்று:  வாரி வளம்குன்றிக் கொல் 

   கால் – பநர் – நாள் (வாய்பாடு) 

   வானம் வழங்கா மதனின் 

   ததனின் – நிலர – மைர் (வாய்பாடு) 

  தவண்பாவின் ஈற்றுச்சீர் ‘பநர் பநர்’ என உகர ஈற்றுச்சீராய் வந்தால் அது பநர்பு அலச எனப்படும். அது 

‘காசு’ எனும் வாய்பாடாகும். ‘நிலரபநர்’ என உகர ஈற்றுச் சீராய் அலமந்தால் அது ‘நிலரபு’ அலச எனப்படும். அது 

‘பிைப்பு’ என்னும் வாய்பாடாகும். 

ெொன்று:  தசய்யாலம தசய்யாலம நன்று 

   ந்ந்று : முதைலச பநர் – பநர்பு – காசு வாய்பாடு 

   தபாய்யா விளக்பக விளக்கு 

   விளக்-கு : முதைலச நிலர – நிலரபு – பிைப்பு வாய்பாடு. 

6. ஈரவெச்சீர்கள் எத்தவை வவகப்படும்? விவரி. 

 ஈரலசச்சீர்கள் நான்கு வலகப்படும். அலவ பதமா, புளிமா, கருவிளம், கூவிளம். 

 அவெ  வொய்பொடு 

பநர் + பநர்  - பதமா 

நிலர + பநர் - புளிமா  மாச்சீர் 2 

நிலர + நிலர  – கருவிளம் 

பநர் + நிலர - கூவிளம்  விளச்சீர் 2 

7. கொய்ச்சீர் அவ யு ொற்வற விளக்குக. 

 ஈரலசச் சீர்கள் நான்கபனாடு தனித்தனியாய் பநரலசலயச் பசர்த்தால் காய்ச்சீர் ஆகும். 

 அவெ   வொய்பொடு 

பநர் + பநர் + பநர்  - பதமாங்காய் 

நிலர + பநர் + பநர்  - புளிமாங்காய் 
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நிலர + நிலர + பநர்  - கருவிளங்காய் 

பநர் + நிலர + பநர்  - கூவிளங்காய் 

8. கொய்ச்சீர்கள் ழவறு எவ்வொறு வேங்கப்படும்? அவவ எப்பொவிற்கு உரியவவ? 

  காய்ச்சீர் நான்கிலும் ஈற்று அலச பநரலசயாய் உள்ளதால் அலவ பநரீற்று மூவலசச்சீர் எனப்படும். 

சீர்கள் தவண்பாவிற்கு உரியலவ. ஆதைால், அலவ தவண்பா உரிச்சீர் எனவும் வழங்கப்படும். 

9. தவள என்பதவை விளக்குக. 

 நின்ை சீரின் ஈற்ைலசயும் வருஞ்சீரின் முதைலசயும் ஒன்றியும் ஒன்ைாமலும் அலமவது தலள எனப்படும். 

10. தவளகள் எத்தவை வவகப்படும்? அவவ யொவவ? 

 தலளகள் ஏழு வலகப்படும். அலவ பநதரான்ைாசிரியத்தலள, நிலரதயான்ராசிரியத்தலள, இயற்சீர் 

தவண்டலள, தவண்சீர் தவண்டலள, கலித்தலள, ஒன்றிய வஞ்சித்தலள, ஒன்ைாத வஞ்சித்தலள 

என்பனவாகும். 

11. மவண்பொவுக்குரிய தவளகள் யொவவ? 

 தவண்பாவுக்குரிய தலளகள் இயற்சீர் தவண்டலளயும் தவண்சீர் தவண்டலளயுமாகும். 

12. இயற்சீர் மவண்டவள எவ்வொறு அவ யும்? 

இயற்சீர் மவண்டவள : ஈரலசச்சீர்களுக்குள் மாச்சீர்களுக்கு முன் நிலரயலசயும், விளச்சீர்களுக்கு முன் 

பநரலசயும் மாறி வந்து ஒன்ைாமல் இலணவது இயற்சீர் மவண்டவளயாகும். 

ெொன்று:  ஈ தல் – இலச பட 

   பத + மா – நிவர 

மா முன் நிலர வந்த இயற்சீர் தவண்டலள. 

   பயன் மரம் – உள் ளூர் 

   கரு விளம் – ழ ர் 

   விள முன் பநர் வந்த இயற்சீர் தவண்டலள. 

 மா முன் நிலரயும் விளமுன் பநரும் இயற்சீர் தவண்டலளகளாகும். 

13. மவண்சீர் மவண்டவள எவ்வொறு அவ யும்? 

 மவண்சீர் மவண்டவள: மூவலசச் சீர்களுள் பநரலசயாய் முடியும் காய்ச்சீர்களுக்கு முன் வரும் சீரின் 

முதைலச பநரலசயாய் வந்து ஒன்றி இலயவது மவண்சீர் மவண்டவளயாகும். 

ெொன்று: லகம் மா று – பவண் டா 

   பநர் + பநர் + பநர் – பநர் + பநர் 

   பத மாங் கொய் – ழ ர் 

 காய் முன் பநர் வந்த தவண்சீர் தவண்டலள. 

 

பொ வவககள் 

1. பொ என்பது யொது? அஃது எத்தவை வவகப்படும்? 
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  தசய்யுள் உறுப்புகள் அலமய, ஓலச ஒழுங்குபட அலமப்பபத பா எனப்படும். பா - பரந்துபட்ட ஓலச 

ஒழுங்கு. 

2.  ொல்வவகப் பொக்கள் யொவவ? 

  தவண்பா, ஆசிரியப்பா (அகவற்பா), கலிப்பா, வஞ்சிப்பா ஆகியன நால்வலகப் பாக்களாகும். 

3. மவண்பொவின் மபொது இலக்கணம் யொது? 

1 தவண்பா நாற்சீர் தகாண்ட அடிகலளப் தபற்று வரும். ஈற்ைடி முச்சீராய் வரும். 

2 ஈரலசச் சீர்களும், மூவலசச் சீர்களில் காய்ச்சீரும் பயின்று வரும். கனிச்சீர் வாராது. 

3 இயற்சீர் தவண்டலளயும் தவண்சீர் தவண்டலளயும் பிைழாமல் வரும். பிை தலளகள் வருதல் கூடாது. 

4 ஈற்றுச்சீர் நாள், மைர், காசு, பிைப்பு என்னும் வாய்பாடுகளுள் ஒன்ைால் முடியும். 

5 தசப்பபைாலச குன்ைாமல் ஒரு விகற்பமாகபவனும் பை விகற்பமாகபவனும் வரும். 

6 தவண்பா இரண்டடிக்குக் குலையாமல் பன்னிரண்டடிகள் வலர பாடப்படுதல் பவண்டும். இலவபய 

தவண்பாவின் தபாது இைக்கணமாம். 

4. மவண்பொவின் வவககள் யொவவ? 

  குைள்தவண்பா, பநரிலசச் சிந்தியல் தவண்பா, இன்னிலசச் சிந்திய தவண்பா, பநரிலச தவண்பா, 

இன்னிலச தவண்பா, பஃதைாலட தவண்பா என தவண்பா ஆறு வலகப்படும். 

5. குறள் மவண்பொவின் இலக்கணம் யொது? 

  குைள் தவண்பா இரண்டடிகளில் வரும். ஈற்ைடி முச்சீராயும் முதைடி நாற்சீராயும் அலமந்திருக்கும். 

இயற்சீர் காய்ச்சீரும் பயின்று வரும். இயற்சீர் தவண்டலளயும் தவண்சீர் தவண்டலளயும் பிைழாமல் இருக்கும். 

தசப்பபைாலச குன்ைாமல், ஒரு விகற்பமாகபவனும் இரு விகற்பமாகபவனும் நாள், மைர், காசு, பிைப்பு என்னும் 

வாய்ப்பாடுகளுள் ஒன்ைால் முடிவு தபறும். இவ்வாறு வருவது குைள் தவண்பா எனப்படும். 

6. ஒருவிகற்பத்தொனும் இருவிகற்பத்தொனும் வரும் மவண்பொக்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக. 

(எ-டு):  உலடயார்முன் இல்ைார்பபால் ஏக்கற்றும் கற்ைார் 

  கலடயாபர கல்ைா தவர். 

 இஃது ‘உலட-கலட’ என இரண்டடிகளும் ஒதரதுலகயாய் அலமந்தலமயால் ஒரு விகற்பக் குைள் 

தவண்பாவாகும். 

 உருவுகண் தடள்ளாலம பவண்டும் உருள்தபருந்பதர்க் 

 கச்சாணி யன்னா ருலடத்து. 

  இது முதைடி ஒதரதுலகயாயும், இரண்டாம் அடி மற்பைாதரதுலகயாயும் அலமந்தலமயால் இரு 

விகற்பக் குைள் தவண்பா எனப்படும். 

7. ழ ரிவெ மவண்பொவின் இலக்கணம் யொது? 

  பநரிலச தவண்பா, தவண்பாவின் தபாது இைக்கணங்கள் யாவும் அலமய நான்கடிகளில் வரும். 

ஈற்ைடி முச்சீராயும், ஏலனய அடிகள் நாற்சீராயும் இருக்கும். நான்கடிகளும் ஓதரதுலகயாகபவனும், முன் 

இரண்டடிகள் ஓதரதுலகயாய், பின் இரண்டடிகள் பவறு எதுலகயாகபவனும் அலமந்திருக்கும். முன் 

இரண்டடிகபளாதடாத்த எதுலகலய யுலடய தனிச்தசால் இரண்டாம் அடியின் நான்காம் சீராய் வரும். 
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8. ஒருவிகற்பத்தொனும் இருவிகற்பத்தொனும் வந்த ழ ரிவெ மவண்பொவிற்கு எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக. 

(எ.டு):  வில்லுலடயான் வானவன் வீயாத தமிழுலடயான் 

  பல்பவறு கடல்தாலனப் பாண்டியன் – தசால்லிகவா 

  இல்லுலடயான் பாலை இளஞ்சாத்தன் பவட்டபன 

  தநல்லுலடயான் நீர்நாட்டார் பகா. 

வில், பல், இல், தநல் என ஓதரதுலக தகாண்டுள்ளலமயால் இஃது ஒருவிகற்ப பநரிலச தவண்பா. 

  புைமிக் கவலரப் புைலம ததரிதல் 

  புைமிக் கவர்க்பக புைனாம் – நைமிக்க 

  பூம்புன லூர தபாதுமக்கட் காகாபத 

  பாம்பறியும் பாம்பின கால். 

‘புைமிக்- பைமிக்; பூம் –பாம் என ஈதரதுலக தகாண்டுள்ளலமயால் இந்து இருவிகற்ப பநரிலச தவண்பா. 

9. இன்னிவெ மவண்பொவின் இலக்கணம் யொது? 

  இன்னிலச தவண்பாவும் தவண்பாவின் தபாது இைக்கணங்கள் யாவும் அலமய நான்கு அடிகளில் 

வரும். நான்கடிகளும் ஓர் எதுலகயாய்த் தனிச்தசால் இன்றியும், இரண்டாம் அடியில் தனிச்தசால் தபற்று 

மூன்தைதுலகயாகவும், மூன்ைாம் அடியில் தனிச்தசால் தபற்றும்,முதல் மூன்று அடிகளிலும் தனிச்தசால் தபற்றும், 

பநரிலச தவண்பாவின் இைக்கணத்துக்கு மாைாய் நான்கடிகளில் வருவன எல்ைாம் இன்னிலச தவண்பா 

எனப்படும். 

10. ஒருவிகற்பத்தொனும் இருவிகற்பத்தொனும் வந்த இன்னிவெ மவண்பொவிற்கு எடுத்துக்கொட்டு தருக. 

(எ.டு): துகடீர் தபருஞ்தசல்வம் பதான்றியக்கால் ததாட்டுப் 

 பகடு நடந்தகூழ் பல்ைாபரா டுண்க 

 அகடுை யார்மாட்டும் நில்ைாது தசல்வம் 

 சகடக்கால் பபாை வரும். 

இது தனிச் தசால்லின்றி துக, பக, அக, சக என ஓதரதுலக தபற்று வந்துள்ளலமயால் ஒரு விகற்பமாய் வந்தது. 

(எ-டு): அங்கண் விசும்பின் அகனிைாப் பாரிக்கும் 

  திங்களும் சான்பைாரும் ஒப்பர்மன் – திங்கள் 

  மறுவாற்றும் சான்பைாரஃ தாற்ைார் ததருமந்து 

  பதய்வர் ஒருமா சுறின். 

இஃது இரண்டாமடியில் தனிச்தசால் தபற்று, அங் –திங்; மறு ; பதய் என மூன்தைதுலகயாய் வந்தது. 

 

III. இலக்கணத்ழதர்ச்சி மகொள் 

1. தவண்பாவிற்கு ஏற்ப அடுத்த சீர் என்னவாக அலமக்கைாம்? தபாருத்தமான சீரிலனக் தகாண்டு பகாடிட்ட 

இடங்கலள நிரப்புங்கள். 

a) அன்பப __________ (ஆர்வமாய் / தகளியொய்) 

b) வான்மலழ ________ (தூறலில்/ தபாழிந்திடின்) 
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c) கண்ணிரண்டும் _________ (இைாதார் / இல்லொர்) 

d) தவண்ணிைவு _________ (கொய்கிறது/ ஒளிர்கிைது) 

e) தவய்பயான் _________(காய்ந்திட / ஒளிர்ந்திட) 

2. மூன்றொவது சீர் அவ த்து எழுதுக. 

a) கல்வி கலரயிை __________ விவட: கற்பவர் 

b) கல்ைாபர ஆயினும் __________ விவட: நனிநல்ைார் 

c) நல்ைலவ தசய்யின் ________ விவட: நைம்பை 

d) அவமதிப்பும் ஆன்ை_____ விவட: புகழும் 

e) உண்ணாது பநாற்பார் ________ விவட: முனிவர் 

3. மபொருத்துக. 

a) மாச்சீர் - கருவிளம், கூவிளம் 

b) காய்ச்சீர் - நாள், மைர் 

c) விளாச்சீர் - பதமாங்காய், புளிமாங்காய் 

d) ஓரலசச்சீர் - பதமா, புளிமா 

விவட:  

a) மாச்சீர்  - பதமா, புளிமா 

b) காய்ச்சீர் - பதமாங்காய், புளிமாங்காய் 

c) விளச்சீர் - கருவிளம், கூவிளம் 

d) ஓரலசச்சீர் - நாள், மைர் 

4. கீழுள்ள மெொற்கவள ஈற்றுச் சீரொய்க்மகொண்டு குறள் மவண்பொ/ ழ ரிவெ மவண்பொ/ இன்னிவெ மவண்பொ 

எழுத முயற்சி மெய்யும். 

1. கடல்  2. வொள் 3.  வே 4. ழதன்,  5.  ரம் 

 

குறள் மவண்பொ 

கடல் 

என்ன குலைதயன் றியம்பாபயா என்னிடந்தான் 

கண்ணீலரக் தகாட்டும் கடழல. 

வொள் 

குலகவிட் தடழுந்திட்ட தகால்புலிபபால் வீரன் 

பலகதவல்ை ஏந்திட்டான் வொள். 

 வே 

உண்ண உணாவளீக்கும் ஊர்பருக நீரளிக்கும் 

மண்வீழும் நல்ை  வே. 
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ழதன் 

எண்ண இனித்திடும் எண்ணற்ை நூல்வழங்கும் 

கன்னல் தமிழ்தமாழிபய ழதன். 

 ரம் 

ஆண்டு பைநூறு ஆனாலும் பவரூன்றி 

நின்ைதுகாண் வாழ்க  ரம். 

5. மவண்பொவிற்குரிய தவளகள் யொவவ? 

  தவண்பாவிற்குரிய தலளகள் இயற்சீர் தவண்டலளயும் தவண்சீர் தவண்டலளயும் ஆகும். 

6. ஒரு விகற்பம், பல விகற்பம் என்றொல் என்ை? 

  தவண்பாவிற்குரிய நான்கு அடிகளும் ஓதரதுலகயாய் அலமந்தால் அஃது ஒரு விகற்பம் எனப்படும். 

  தவண்பாவில் ஒவ்பவாரடியும் தவவ்பவறு எதுலகயில் அலமந்திருந்தால் அது பை விகற்பம் 

எனப்படும். 

7. மதொடரில் உள்ள பிவேகவள நீக்கி எழுதுக. 

(எ-கா):  நம் மானிைம் இந்த ஆண்டு வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட்து. 

  நம் மாநிைம் இந்த ஆண்டு வைட்சியால் பாதிக்கப்பட்டது. 

a) எங்கள் ஊரில் நூைகக் கட்டிடம் கட்ட அைசு நிதி ஒதுக்கியது. 

b) ரங்கன் தவங்கைப் பாத்திரக்கலட லவத்திருக்கிைார். 

c) மானம் பார்த்த பூமியில் பயிறு வலககள் பயிரிடப்படுகின்ைன. 

d) ஐப்பசி அலடமலழயில் ஊருனி நிலைந்தது. 

e) இன்னிக்கு சாயங்காைம் கபடி பபாட்டி நலடதபறும். 

விவட: 

பிவே  திருத்தம் 

a. கட்டிடம் - கட்டடம்  

 அைசு  - அரசு 

b. தவங்கைம் - தவண்கைம் 

c. மானம் - வானம் 

 பயிறு  - பயறு 

d. ஊருனி - ஊருணி 

e. இன்னிக்கு - இன்லைக்கு 
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 கபடிபபாட்டி  - கபடிப்பபாட்டி 

VI. தமிேொக்கம் தருக. 

 The Serious dearth of library facilities in this country is scarcely keeping with Inida’s status in the 
international community of nations or with her educational and social needs. In this matter. India compares 

unfavourably not only with other independent Dominions of the commonwealth but even with certain British 

colonies. She possesses only one public library on any considerable size, and possessing any library at all. 

The rural population is completely neglected. There are no travelling libraries to reach them > of kind that 

are to be found even in some backward countries. 

 The growth of libraries has lagged. Far behind the increase in the number of schools and the rise in 

the rate of literacy. The great mass of the people in India do not have the means to buy books or even 

magazines and newspapers; in the absence of sufficient public libraries and reading room, most of them 

cannot attain regular reading habits. 

 

 நமது நாட்டில் முக்கியமாய் கவனிக்கப்பட பவண்டிய ஒன்று நூைகம் ஆகும். நூைகத்தில் பற்ைாக்குலை உைக 

நாடுகள் அளவிைான கல்வி மற்றும் சமூக வளர்ச்சிக்பகற்ப அலமயவில்லை. இந்தியா, காமன்தவல்த்தின் அண்லட 

நாடுகளுடன் மட்டுமின்றி ஆங்கிபைய காைனிய நாடுகளுடன் சாதகமற்ை நிலையில் ஒப்பிடப்படுகிைது. இந்தியாவில் 

குறிப்பிடத்தக்க முலையில் ஒரு தபாது நூைகம் மட்டும் இருக்கிைது. அதுபவ, தலைநகரத்தின் அடிப்பலட வசதிலய 

பூர்த்தி தசய்யக் கூடிய அளவில் இல்லை. சிை நகரங்கள் மட்டுபம ஏபதனும் ஒரு நூைகத்லதக் தகாண்டிருப்பதாய் 

தபருமிதத்துடன் இருக்கும். கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் படிப்பறிவு இல்ைாத காரணத்தினால் 

புைக்கணிக்கப்படுகின்ைனர். கிராமத்து மக்கலள அலடய பின்தங்கிய நாடுகளில் இருப்பலதப்பபான்று நடமாடும் 

நூைகங்கள் இல்லை. 

 நூைகங்களின் வளர்ச்சி சற்று குலைந்துள்ளது. பள்ளிகளின் எண்ணிக்லகலயப் தபாறுத்து கூடுதல் மற்றும் 

கல்வி அறிவின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் முன்பனற்ைம் இல்லை என்று தசால்ைைாம். இந்திய நாட்டின் தபரும்பாைான 

மக்கள் , புத்தகங்கள், பத்திரிக்லககள், நாளிதழ்கள் வாங்குவதற்கும்கூட வசதி இல்லை. பதலவயான அளவிற்கு 

தபாது நூைகங்களும் படிக்கும் அலைகளும் இல்ைாவிடில் அவர்களால் முலையான படிக்கும் பழக்கத்லதப் பின்பற்ை 

இயைாது. 

 

VII. மெொல்வலப் பிரித்தும் ழெர்த்தும் மதொடரவ க்க. 

(எ.கா): பைலக 

 பைலகயால் ஆன பமலசயில் உணவு உண்டனர். 

 பை லககள் ஒன்றிலணந்து தவற்றிலயத் தமதாக்கின. 

1. தாமலர  2. பகாவில்  3. தவங்காயம்  4. தலைலம 

விவட: 

1. தொ வர: குளத்தில் தாமலர பூத்துள்ளது. 

தொ +  வர : வனத்தில் தாவித்தாவி மான் ஓடியது. 

2. ழகொவில் : பகாவிலில் ததய்வங்கள் எழுந்தருளும். 
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ழகொ + இல்: மன்னன் வாழும் இடம் அரண்மலன. 

3. மவங்கொயம் : சலமயலில் தவங்காயம் பயன்படும். 

மவம் + கொயம் : விபத்தில் அவனுக்கு தவம்லமயான காயங்கள் ஏற்பட்டன. 

4. தவலவ  : யார் தலைலம ஏற்பததன அவர்களிலடபய பபாட்டி எழுந்தது. 

தவல + வ : நலரலய மலைக்கப் பூசிய லம, தகாட்டும் மலழ பட்டுக் கலரந்து வழிந்தது. 

 

இயல் – 5 

உவர வட உலகம் 

1.  தரொெப்பட்டிைம் 

I. ‘ஒவ்மவொரு  கரத்துக்கும் வரலொறும் வடிவேகும் உண்டு’  

முன்னுவர: 

 மக்களிடம் சிை ஊர்களின் தபயர்கலளச் தசால்லும் பபாது, அலவ சுற்றுைா தசல்வதற்கான இடமாய் மட்டுபம 

பதான்றும். ஆனால், சிை ஊர்களின் தபயர்கலளக் பகட்கும் பபாது அவற்றின் வரைாறும் அந்த ஊர்களில் வாழும் 

மக்களின் வாழ்வியலும் நமது கண் முன் பதான்றும். அப்படிப்பட்ட ஓர் ஊர்தான், மதுலர. மணமணக்கும் மல்லிலக, 

சுடச்சுட சுக்குக் காபி, பூப் பபான்ை தமன்லமயான இட்லி, ஜில் ஜில் ஜிகிர்தண்டா, பார்த்த இடதமல்ைாம் நம் 

கண்லணக் கவரும் பகாவில் பகாபுரங்கள். அது மட்டுமா, அன்பை சங்கம் லவத்துத் தமிழ் வளர்த்த 

தபருலமக்குரிய ஊர். இந்தியத் துலணக்கண்டத்திபைபய ததான்லமயான வரைாற்றுச் சிைப்லபக் தகாண்ட 

நகரங்களுள் ஒன்று. மதுலர மீனாட்சியம்மன் பகாவில், உைகில் அலனவராலும் அறியப்பட்ட மிக பிரபைமான 

இடம். 

 துவரக்குப் பல வித மபயர்கள் உண்டொை வரலொறு 

 2500 ஆண்டும் பழலமயான மதுலர முந்லதய காைத்தில் கடம்ப மரங்கள் நிலைந்த வனமாய் இருந்ததால் 

கடம்ப வனம் என்றும், மருத மரங்கள் அதிக அளவில் இருந்ததால் மருலத என்றும் வழங்கப்பட்டதாகவும், பின் 

காைப்பபாக்கில் மருலத மதுலரயாய்த் திரிந்ததாகவும் கூறுகின்ைனர். அலனவரும் இங்குக் கூடி 

இைக்கியப்பூர்வமான கைந்துலரயாடல் தசய்ததால் இதற்குக் கூடல் நகர் என்றும் தபயரும் உருவானதாகக் 

கூைப்படுகிைது. பகாட்லடயின் நான்கு வாயில்களிலும் நதிகள் சங்கமிப்பதால் நான்மாடக்கூடல் என்னும் 

பழலமயான தபருலம மிகுந்த தபயரும் உண்டு. நீர் நிலைகளுக்கு நடுபவ அலமந்த ஊர் என்பதால் இதற்கு 

ஆைவாய் என்னும் ஒரு தபயரும் உண்டு. அடுத்ததாக, மதுராபுரி எனும் தபயர் மதுலரக்கு வழங்கப்படுகிைது. 

பேவ யொை  ொகரிகம் 

 உைகில் பதான்றிய மிகமிகப் பழலமயான நாகரிகங்களுள் தமிழர் நாகரிகமும் ஒன்று. கி.மு. 4000 முதல் கி.மு. 

2000 ஆண்டுகளில் உைகம் முழுவதும் பல்பவறுபட்ட நாகரிகங்கள் பதான்றியிருந்தன. மத்திய அதமரிக்காவில் 

மாயன் நாகரிகம், ததன்கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் எகிப்திய நாகரிகம், வட இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தாலன 

உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் சிந்து சமதவளி நாகரிகம் , கிபரக்க மற்றும் பராம் நாகரிகம் பபான்ை  பை நாகரிகங்கள் 
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பதான்றிய காைகட்டத்தில்தான் தமிழகத்தில்தான் தமிழகத்தில் லவலக நதி நாகரிகமும் பதான்றிருப்பதாய் 

ஆய்வுகள் கூறுகின்ைன. இது நமக்குப் தபரும் பிரமிப்லப ஏற்படுத்தினாலும் இந்தச் தசய்தி சமீபத்தில் மதுலரயில் 

நடந்த அகழ்வாய்வுகள், இன்று நம் பார்லவக்குக் காட்சி வடிவாயிருக்கும் மதுலரலயவிட  மிகச் தசல்வதசழிப்பு 

மிக்க நகரமாய் இருந்தது என்பலத உறுதி தசய்துள்ளதாய் ததரிவிக்கின்ைன. பண்லடய காைந்ததாட்டு இன்லைய 

நவீன எந்திரமயமான உைகம்வலர மதுலர மாநகரம் தமிழரின் தபருலமலயப் பபணும் விதமாய் இருப்பதற்கு 

ஒபர காரணம், மூபவந்தர்களுள் பாண்டியர்கபள 16ஆம் நூற்ைாண்டுவலர பகாபைாச்சி ஆட்சி நடத்திய 

குறிப்லபயும், அவர்கலள அடுத்து நாயக்கர்கள், பாண்டியர்களின் தபருலமமிகு நகலரத் தலைநகராய்க் 

தகாண்டு ஆட்சி தசய்த சுவடுகளுள் திருமலை நாயக்கர் மகாலும் ஒன்று என்பலதக் கவனத்தில் தகாள்ள 

பவண்டுகிபைன். இன்றும் மீனாட்சி அம்மன் பகாவிலுக்கு அருபக திருமலை நாயக்கர் மகால் மிகச்சிைப்பாய்ச் 

சுற்றுைாத்துலையால் பராமரிக்கப்பட்டு, சுற்றுைாப் பயணிகளின் பார்லவக்குக் கம்பீரமாகவும், ததான்லமத் 

ததானியிலும் காட்சியளிக்கின்ைது. 

 துவர  கரின் அவ ப்பு 

 மதுலர நகரின் அலமப்பு, சிந்து சமதவளி நாகரிகத்லத ஒத்து உள்ளது. மதுலர பல்பவறு அரசாட்சியின்கீழ் 

இருந்தது என்ைாலும், பாண்டியர்கள் மற்றும் நாயக்கர்கள் காைந்தான் மதுலரயின் தபாற்காைமாய் இருந்து 

உள்ளது. இன்லைய மதுலரயின் தபரும்பாைான லமயப்பகுதிகள் நாயக்கர்களால் கட்டப்பட்டலவபய. எல்ைா 

இன்பமான வாழ்விற்குப் பின்னும் பை இன்னல்களும் பசாதலனகளும் நிச்சயம் ஆட்சிக் காைத்தில் பை 

பசாதலனகலளயும் சாதலனகலளயும் கண்டுள்ளது. 

 மலர மாநகரின் தனிச்சிைப்பப அந்தநகரின் வடிவலமப்புதான். மீனாட்சி அம்மன் பகாவிலை லமயமாய் 

லவத்து அலமக்கப்பட்ட மாட, ஆவணி, மாசி வீதிகள் பழலமயான மதுலரயின் வரைாற்றுச் சான்றுகள், 

இந்தியாவின் மிகச்சிைந்த நகர வடிவலமப்புகளின் பட்டியலில் மதுலர மாநகரும் ஒன்று. ஆண்டு முழுவதும் 

திருவிழா நலடதபறும் ஊர் மதுலரயாக மட்டுபம இருக்கமுடியும். எந்த பநரமும் மக்கள் விழாபவாடும் 

மகிழ்ச்சிபயாடும் இருப்பார்கள். மதுலரயில் சிை ததருக்களின் தபயர்கள் தமிழ் மாதங்களின் தபயரில் 

அலமந்துள்ளன. சித்திலர வீதி, மாசி வீதி, ஆவணி வீதி. இது மட்டுமன்று, நீர் நிலைகளின் தபயலரக்தகாண்பட 

தங்களின் ஊருக்குப் தபயலர லவத்து நீருக்கு மரியாலத தசய்தார்கள், தமிழர்கள். மாடக்குளம், ஆத்திகுளம், 

கரிசல் குளம் பபான்ைலவ இதற்கு உதாரணம். மதுலர மக்களுக்குப் தபருலம அளிக்கும் விதமாய்த் தமிழகத்தின் 

முக்கிய மாவட்டமாய் உள்ளதால்தான் மாட்டுத்தாவணி பபருந்து நிலையம் பபான்ை தபரிய பபருந்து 

நிலையங்கள் அலமக்கப்பட்டிருக்கின்ைன. தமிழகத்தில் மதுலரயின் வரைாற்றுக்தகன்பை ஒரு தனிக் கவன ஈர்ப்பு 

இருப்பலத நம்மால் உணர முடியும். 

 துவரயின் சிறப்புகள் 

 மதுலரயின் அலடயாளமாய் விளங்கும் மீனாட்சி அம்மன் பகாவில், இபயசு கிறிஸ்துவின் பிைப்பிற்கு முன்பு 

கட்டப்பட்டதாய்ச் சான்றுகள் உண்டு. பாண்டிய மன்னர்களால் முதலில் மதுலரயில் கட்டப்பட்ட பகாவில் இது. பின், 

இஸ்ைாமியப் பலடதயடுப்பினால் இந்தக் பகாவில் அழிந்துபபாய் மீண்டும் 15 ஆம் நூற்ைாண்டில் நாயக்கர் 

ஆட்சியில் புத்துயிர் தபற்று, இன்று புதுப்தபாலிவுடன் தமிழரின் கட்டடக்கலையின் மகத்துவத்லத உைகிற்குப் 

பலைசாற்றும் விதமாய் அலமந்துள்ளது. சக்தியின் வடிவமான மீனாட்சி அம்மன் பிைந்து வளர்ந்து ஆட்சி தசய்து 
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ததய்வமான இடமாகவும் கருதப்படும் நகர், மதுலர. முக்கிய சக்தி தைமாய் விளங்குகிைது, மதுலர. இன்ைளவும் 

மீனாட்சி அம்மனின் பகாவிலில் நடக்கும் திருவிழாக்கள் சமுதாய ஒருங்கிலணப்பிற்கு ஓர் உதாரணம். 

 பமலும், அன்லைய அரசரின் ஆட்சிச்சிைப்லப எடுத்துலரக்கும்வண்ணம் சித்திலரத் திருவிழா 

தகாண்டாடப்படுகிைது. உண்லமயில் பைருக்கும் மதுலர என்ைாபை அங்குள்ள மீனாட்சி அம்மன் திருபகாவிபை 

முதலில் நிலனவிற்கு வரும் இடமாய் இருக்கும். உைகிபைபய அதிக நாள்கள் தகாண்டாடப்படும் பிரம்மாண்டமான 

பண்டிலக இந்தச் சித்திலரத்திருவிழாவாகத்தான் இருக்கும். முதல் 15 நாள்கள் மீனாட்சி அம்மனுக்கும், அடுத்த 15 

நாள்கள் அழகருக்கும் திருவிழா நலடதபறுகிைது. மீனாட்சி அம்மன் பகாவிலில் சித்திலரத் திருவிழா மீனாட்சி 

திருக்கலியாணம், மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிபஷகம், மீனாட்சியம்மன் பதபராட்டம், புட்டுத் திருவிழா ஆகியலவ 

சிைப்பாகக் தகாண்டாடப்படுகின்ைன. 

 வரைாற்றுச்சிைப்பு மிக்க பை தபாழுதுபபாக்குத் தளங்கள் மதுலரயில் உள்ளன. கவின்மிகு கலைநயத்துடன் 

கட்டப்பட்ட திருமலை நாயக்கர் மகால், ஆயிரம் கால் மண்டபம், புது மண்டபம் பபான்ை பை வரைாற்றுச் சிைப்புமிக்க 

இடங்கள் இங்குக் காணப்படுகின்ைன. பமலும், ராமகிருஷ்ண மடம், ஸ்ரீ அரவிந்தர் அன்லன தியான மண்டபம், 

காந்தி அருங்காட்சியகம் பபான்ைலவ மதுலரயின் சிைப்லப விளக்கும் விதமாய் அலமந்துள்ளன. அரசு 

அருங்காட்சியகம் பபான்ை பை தமாழுதுபபாக்கு அம்சங்கள் அதிகம் காணப்படுகின்ைன, மதுலர மாநகரில் 

இயர்லக எழில் தகாஞ்சும் பை அருவிகள் உள்ளன. லவலக ஆற்ைங்கலரயில் அலமந்துள்ள, மதுலரக்கும் அருபக 

உள்ள குட்ைாம்பட்டி அருவி இங்கு உள்ளது. இந்த அருவி அறுநூறு அடி உயரத்தில் இருந்து விழுகிைது. கிளிமூக்கு 

அருவி, காட்டுப்பாலை அருவி, ஒத்தப்பாலை அருவி, கிளிதநாச்சி அருவி ஆகியன மலழக்காைங்களில் மட்டும் 

பதான்றி மலையும் அருவிகளாகும். 

முடிவுவர 

 மலிவு விலையில் இரவு பகல் என 24 மணிபநரமும் சாப்பாடு தரு ஊர், மதுலர. திரும்பிய இடதமல்ைாம் 

விதவிதமான கலடகள், உணவகங்கள் உள்ளன. சாப்பிட வருபவாரின் தசார்க்க பூமியாகபவ மதுலர திகழ்கிைது. 

அதிக வலடக்கலடகள் உள்ள ஊர் மதுலர மட்டுபம. இனிலமயின் இயல்பப தமிழும் மதுலரயும் ஆகும். பாலில் 

கந்த நீலர எப்படி பிரிக்க இயைாபதா அபத பபால், தமிலழயும் மதுலரலயயும் பிரிக்க இயைாது என்பது மறுக்க 

முடியாத உண்லமபய. அதனால்தாபனா என்னபவா மதுலரலயப் புகழ்ந்த புைவர் தபருமான்கள் தமிபழாடு 

பசர்த்பத பபாற்றிப் புகழ்ந்துள்ளனர். புைநானூறு, தமிழ்தகழு கூடல் என்று மதுலரலயப் பபாற்றியுள்ளது. நல்லூர் 

நத்தத்தனார் என்னும் புைவர் தாம் பாடிய சிறுபாணாற்றுப்பலடயில் மதுலரலயத் “தமிழ்நிலை தபற்ை தாங்கரு 

மரபின் மகிழ்நலன மறுகின் மதுலர” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். உைகம் எல்ைம் இரவில் தூங்கிவிட்டாலும் மதுலர 

என்றும் தூங்கா நகரமாய் தஜாலித்துக்தகாண்டுள்ளது. 

II. பலவுள் மதரிவு 

1. தசன்லன தவறும் நகரம் மட்டுமன்று, அது நம்பிக்லக லமயம் – காரணம் 

அ. பநரடி, மலைமுக பவலைவாய்ப்புகளின் களம் 

ஆ. தமன்தபாருள், வன்தபாருள், வாகன உற்பத்தியில் பங்கு 

இ. தமன்தபாருள் ஏற்றுமதியில் முன்னிலை 

ஈ. அ, ஆ, இ – அவைத்தும் 
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2. கூற்று: இந்தியாவின் பை பகுதிகளில் இருந்தும் தநசவாளர்கள் தசன்லன பநாக்கி வந்தனர். 

காரணம் : கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின் வணிகம் துணி சார்ந்ததாகபவ இருந்தது. 

அ. கூற்று சரி, காரணம் தவறு  ஆ. கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

இ. கூற்று தவறு, காரணம் தவறு  ஈ. கூற்று ெரி, கொரணம் ெரி 

3. தபாருத்துக. 

அ. திருவல்லிக்பகணி ஆறு  1. மாவலிபுரச் தசைவு 

அ. பக்கிங்காம் கால்வாய்  2. கல் பகாடரி 

இ. பல்ைாவரம்   3. அருங்காட்சியம் 

ஈ. எழும்பூர்    4. கூவம் 

அ. 1, 2, 3, 4  ஆ. 4, 2, 1, 3  இ. 4,1, 2, 3  ஈ. 2, 4, 3, 1 

4. ஆங்கிபையர் ஆட்சிக்கு அதிகார லமயமாய் விளங்கிய நகரம் ________ 

அ. தஞ்சாவூர்   ஆ.  தரொெப்பட்டிைம் 

இ. திருச்சி    ஈ. காஞ்சிபுரம் 

5. இந்திய அகழ்வாய்வுத்துலை வரைாற்றில், தபரும் திருப்புமுலனலய ஏற்படுத்திய __________ 

அ. குடியம்    ஆ. அத்திரம் பாக்கம் 

இ. கூடுவாஞ்பசரி   ஈ. பல்லொவரம் 

6. 1646ஆம் ஆண்டுக் கணக்தகடுப்பின்படி தசன்லனயின் மக்கள்ததாலக _______ 

அ. 19,000  ஆ. 19,500  இ. 19,200  ஈ. 19,700 

7. தசன்லன மாநகராட்சி __________ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

அ. 1686  ஆ. 1687  இ. 1688   ஈ. 1689 

8. தசன்லன மாகாணத்தின் முதல் தலைவர் __________ 

அ. எலி ழயல்   ஆ. தாமஸ் பிட் 

இ. தாமஸ் பமரி   ஈ. பிட் பயல் 

9. தபாருத்துக. 

அ. தசன்லன இைக்கியச் சங்கம் 1. 1860 

ஆ. கன்னிமாரா நூைகம்  2. 2010 

இ. கீழ்த்திலசச் சுவடிகள் நூைகம் 3. 1812 

ஈ. அண்ணா நூற்ைாண்டு நூைகம் 4. 1869 

அ. 1, 2, 3, 4  ஆ. 4, 1, 2, 3  இ. 3, 2, 4, 1  ஈ. 2, 4, 3, 1 

III. ழகொடிட்ட இடத்வத நிரப்புக. 

1. ததன்னிந்தியாவின் நுலழவாயில் என்று மென்வை அலழக்கப்படுகிைது. 

2. தாைமி, மயிைாப்பூலர 2ஆம் நூற்ைாண்டில்  ல்லியர்பொ னும் துலைமுகமாய்ச் சுட்டியுள்ளார். 

3. சகூவம் ஆறு திருவல்லிக்ழகணி ஆறு என்றும் வழங்கப்பட்டது. 

4. கிழக்கிந்திய வணிக நிறுவனத்தின் அலுவைர் பிரொன்சிஸ் ழட ஆவார். 
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5. தசயின்ட் ஜார்ஜ் பகாட்லடக்கு உள்பள வீடுகள் இருந்த பகுதி மவள்வளயர்  கர் என்று வழங்கப்பட்டது. 

6. வடதசன்லனப்பகுதிகள்  தரொெப்பட்டிைம் என்றும் வழங்கப்பட்டன. 

7. ததன்தசன்லனப் பகுதிகள் மென்வைப்பட்டிைம் என வழங்கப்பட்டன. 

8. ததன்னிந்தியாவின் முதல் ததாடர்வண்டி நிலையம் 1856இல் இரொயபுரத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

2. மதய்வ ணி ொவல 

ஆசியவரப்பற்றி 

 இராமலிங்க அடிகள் (அக்படாபர் 5, 1823 – ஜனவரி 30, 1874) சிதம்பரத்லத அடுத்த மருதூரில் பிைந்தவர். 

சிறுவயதிபைபய கவி பாடும் ஆற்ைல் தபற்றிருந்தார். இவர் பலடத்த ‘திருவருட்பா’ ஆறு திருமுலைகளாய்ப் 

பகுக்கப்பட்டுள்ளது, ‘மனு முலை கண்ட வாசகம்’, ‘ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்’ ஆகியலவ இவர்தம் உலரநலட நூல்கள் 

ஆகும். வள்ளைார் என்று வழங்கப்படுகிைார். ‘மததமனும் பபய் பிடியாதிருக்க பவண்டும்’ என்று இலைவலன 

பவண்டும் இராமலிங்க அடிகள் உருவாக்கிய சமயதநறி ‘சமரச சன்மார்க்க தநறி’ எனப்படுகிைது. 

 தசன்லனயில் கந்தபகாட்டப் தபருமான்மீது மிகுந்த பக்தி தகாண்டிருந்த இராமலிங்க அடிகள், பின்னர் 

வடலூர் தசன்று, ‘சத்திய தரும சாலை’லய நிறுவினார். ஒளி வழிபாட்லட முன்தனடுத்து, சங்குகளற்ை ஆன்ம 

தநறிலய முன்னிறுத்தியவர். 

 திருவருட்பா – திரு + அருள் + பா. வள்ளைார் பாடிய 5818 பாடல்களின் ததாகுப்பு இதுவாகும். இப்பாடல்கள் 

அலனத்தும் ஆசிரிய விருத்தத்தில் அலமந்தலவயாகும். 

I. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

 லரடி - உவலமத்ததாலக 

 றவொ - ஈறு தகட்ட எதிர்மலைப் தபயதரச்சம் 

வளர்தலம் - விலனத்ததாலக 

II. உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

நிவைக்கின்ற – நிலன + க்+ கின்று +அ. 

நிவை – பகுதி; க் – சந்தி; கின்று – நிகழ்காை இலடநிலை; அ- தபயதரச்ச விகுதி. 

வவத்து – லவ + த் + த் +உ. 

வவ – பகுதி; த் – சந்தி; த் – இைந்த காை இலடநிலை; உ- விலனதயச்ச விகுதி. 

ழபசுவொர் – பபஉ + வ் + ஆர். 

ழபசு – பகுதி; வ்- எதிர்காை இலடநிலை; ஆர் பைர்பால் விலனமுற்று. 

III. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி எழுதுக. 

உள்மளொன்று – உள் + ஒன்று 

‘தனிக்குறில் முன்ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும்’ – உள்ள் +ஒன்று. 

‘உயிர்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ – உள்தளான்று. 
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ஒருவ யுடன் – ஒருலம + உடன். 

‘இஈ ஐவழி யவ்வும்’ – ஒருலம + ய்+ உடன். 

‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ – ஒருலமயுடன் 

IV. பலவுள் மதரிவு 

1. ‘உள்தளான்று லவத்துப் புைம்தபான்று பபசுவார்’  - இத்ததாடர் உணர்த்தும் பண்பு _____ 

அ. பநர்மலைப் பண்பு  ஆ. எதிர்மலைப்பண்பு 

இ. முரண்பண்பு   ஈ. இலவ அலனத்தும் 

2. சீர்திருத்தச் சிந்தலன உருவான இடம் என்று குறிக்கப்படும் நகரம் எது? 

அ. மதுலர    ஆ. மென்வை 

இ. பகாலவ    ஈ. திருச்சிராப்பள்ளி 

3. இராமலிங்க அடிகளாரின் சிந்தலனகளின் ஊற்றுக்களமாய் இருந்தது ________ 

அ. பழனி    ஆ. திருப்பரங்குன்ைம் 

இ. கந்தழகொட்டம்   ஈ. வள்ளுவர் பகாட்டம் 

4. இலைவனது திருவடிகள் எலதப் பபான்ைது? 

அ. பாலை  ஆ. எஃகு   இ. பனி  ஈ.  லர் 

5. மதத்லத ______ என்கிைார் இராமலிங்க அடிகளார். 

அ. ழபய்  ஆ. பூதம்  இ. அசுரன்  ஈ. அழகு 

6. மருவு ___________ ஆலசலய மைக்க பவண்டுதமன வள்ளைார் இலைஞ்சுகிைார். 

அ. தபான்  ஆ. மண்  இ. மபண்  ஈ. மூன்றும் 

7. இராமலிங்க அடிகளாலர ________ என்றும் வழங்குவர். 

அ. ததய்வப்புைவர்   ஆ. மதுரகவி 

இ. வள்ளலொர்   ஈ. பாபவந்தர் 

8. இராமலிங்க அடிகளார் வகுத்த புதுதநறி ___________ 

அ. லசவ தநறி   ஆ. லவணவ தநறி 

இ. துன்மார்க்க தநறி  ஈ. ென் ொர்க்க ம றி 

 

3. ழதவொரம் 

ஆசிரியவரப்பற்றி 

 திருஞானசம்பந்தர், லசவ சமய அடியார்களாகிய நாயன்மார்கள் அறுபத்து மூவருள் முதலில் லவத்து 

எண்ணப்படும் நால்வருள் ஒருவர்.சீர்காழியில் பிைந்தவர். மூன்று வயதுக் குழந்லதயாய் இவர் பசித்தழுதபபாது 

உலமயம்லமபய வந்து ஞானப்பாலூட்டினர் என்பது புராணாச்தசய்தியாகும். அப்தபாழுபத ‘பதாடுலடய தசவியன்’ 

எனத் ததாடங்கும் தமது முதல் பதவாரப்பாடலைப் பாடினார் என்பர். 
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 மதுலரயம்பதியிலிருந்த சமணர்களிடம் அனல்வாதம், புனல்வாதம் தசய்து தவற்றி தபற்றுச் லசவத்லத 

நிலைநிறுத்தினார் என்பர். 

ழதவொரம் – பத + ஆரம். லசவ சமய இைக்கியங்களான பன்னிரு திருமுலைகளுள் முதல் ஏழும் பதவாரம் ஆகும். 

ஞானசம்பந்தர் பாடிய பதவாரம் முதல் மூன்று திருமுலைகளாகவும், அப்பர் எனப்படும் திருநாவுக்கரசர் பாடிய பதவாரம் 

நான்கு, ஐந்து, ஆைாம் திருமுலைகளாகவும், சுந்தரர் பாடிய பதவாரம் ஏழாம் திருமுலையாகவும் ததாகுப்பட்டுள்ளன. 

 

I. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

 ொ யிவல – உரிச்தசாற்தைாடர் 

 

II. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி எழுதுக. 

பூம்பாவாய் – பூ + பாவாய் 

விதி: பூப்தபயர் முன்இன தமன்லமயும் பதான்றும் – பூம்பாவாய் 

 

III. உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

கண்டொன் -  காண் (கண்) +ட் + ஆன். 

கொண்- பகுதி, கண் எனக் குறுகிய விகாரம்; ட் – இைந்தகாை இலடநிலை ; ஆன் – ஆண்பால் விலனமுற்று 

விகுதி. 

அ ர்ந்தொன் – அமர் + த்(ந்) + த் +ஆன். 

அ ர் – பகுதி; த் –சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; ஆன் – ஆண்பால் விலனமுற்று 

விகுதி. 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. மகிழ்ச்சிலயப் பகிர்ந்துதகாள்ளும் நாகரிகத்தின் தவளிப்பாடு _________ 

அ. பகாவில் வழிபாடு    ஆ. பகாவில் சடங்குகள் 

இ. ழகொவில் திருவிேொக்கள்   ஈ. பகாவில் கட்டடங்கள் 

2. மயிலை என்று வழங்கப்படுகிைது ________ 

அ. மயில்  ஆ.  யிலொப்பூர்  இ. மயிலூர்  ஈ. மயில்கூட்டம் 

3. கபாலீச்சரம் என்னும் பகாவில் அலமந்துள்ள இடம் __________ 

அ. கயிலை  ஆ.  யிவல  இ. சிதம்பரம்  ஈ. மதுலர 

4. ஆரவாரமுலடய  உத்திரவிழா தகாண்டாடப்படும் மாதம் ________ 

அ. மாசி  ஆ. பங்குனி  இ. சிதம்பரம்  ஈ. லவகாசி 

5. பதவாரத்லதத் ததாகுத்தவர் ___________ 

அ. நாதமுனிவர்    ஆ. நாற்கவிராச நம்பி 

இ.  ம்பியொண்டொர்  ம்பி   ஈ. மாணிக்கவாசகர் 

6. பன்னிரு திருமுலையில் முதன் மூன்று திருமுலைகளில் இடம் தபற்றுள்ள பாடல்கலளப் பாடியவர் ____________ 
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அ. அப்பர்     ஆ. சுந்தரர்   

இ. ஞொைெம்பந்தர்    ஈ. மாணிக்கவாசகர் 

 

 யிலொப்பூரின் மபருவ கள் / சிறப்புகள் 

1. மடைார்ந்த ததங்கின் மயிலை 

2. இருளகற்றும் பசாதித் ததான்மயிலை 

3. கற்ைார்கள் ஏத்தும் கபாலீச்சரம் 

4. கண்ணார் மயிலைக் கபாலீச்சரம் 

5. கருஞ்பசாலை சூழ்ந்த கபாலீச்சரம் 

6. மங்குல் மதிதவழும் மாடவீதி மயிைாப்பூர் 

7. ஊர்திலர பவலை உைாவும் உயர்மயிலை 

 

 யிவல பதிகத்தில் கொணப்மபறும் விேக்கள் 

1. ஐப்பசி – ஓண விழா 

2. கார்த்திலக – விளக்குத் திருவிழா 

3. மார்கழி - திருவாதிலர விழா 

4. லத – லதப்பூச விழா 

5. மாசி – கடைாட்டு விழா 

6. பங்குனி – பங்குனி உத்திர விழா 

 

4. அக ொனூறு 

அக ொனூறு :   பழம்தபரும் இைக்கியங்களான சங்க இைக்கியங்கள் பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்ததாலகயும் 

ஆகும். எட்டுத்ததாலக நூல்களுள் அகப்பாடல்கள் நானூற்றின் ததாகுப்பு அகநானூறு ஆகும். தநடுந்ததாலக 

என்றும் இது வழங்கப்படுகிைது, அகத்ததாலக நூல்களுள் நீண்ட பாடல்கலளக் தகாண்டலமயால் ‘தநடுந்ததாலக’ 

எனப்படுகிைது. சிற்தைல்லை 13 அடி; பபதரல்லை 31 அடி. அகவல் பாக்களால் ஆனது. 1 முதல் 120 வலரயிைான 

பாடல்கலள ‘களிற்றியாலன நிலர’ என்றும், 121 முதல் 300 வலரயிைான பாடல்கலள ‘மணிமிலடப்பவளம்’ என்றும், 

301 முதல் 400 வலரயிைான பாடல்கலள ‘நித்திைக்பகாலவ’ என்றும் குறிப்பிடுவர். 

ஆசிரியவரப்பற்றி 

அம்மூவைொர் – அம்மூவன் என்றும் வழங்கப்படுகிைார். ஐங்குறுநூற்றின் இரண்டாவது லவப்பாகிய தநய்தல்திலணப் 

பாடல்கலளப் பாடியவர். ஐங்குறுநூற்றில் நூறு பாடல்களும், அகநானூற்றில் ஆறு பாடல்களும், குறுந்ததாலகயில் 

பதிதனாரு பாடல்களும், நற்றிலணயில் பத்துப் பாடல்களுமாய் தமாத்தம் 127 பாடல்கலளப் பாடியுள்ளார். 
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திவண: தநய்தல் திலண 

கூற்று:  தலைமகள் பாங்கற்கு உலரத்தது. 

உள்ளுவற :  உப்பு விற்கும் உமணர் தபண்ணுக்குத் தந்லத, பழஞ்பசற்றில் அழுந்திக் கிடக்கும் வண்டிலய, மூக்லக 

நிைத்திபை ஊன்றியும், அடி முழந்தாளிட்டும் தம் வலிதயைாம் தகடுமாறு துன்புற்று இழுக்கும் பகட்டிலன முயன்று 

கலரபயற்றி உய்விக்குமாறு பபாை, நீயும் முயன்று என் தலைவியின் கண்கள் தந்த கடைன்ன காமபநாயிலனத் தீர்த்து 

என்லன வாழ்விப்பாயாக என்பபத இப்பாடலின் உள்ளுலை ஆகும் 

I. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

மபருங்கடல்  - பண்புத்ததாலக 

உேொஅது   - தசய்யுளிலச அளதபலட 

மவரீஇய  - தசால்லிலச அளதபலட 

 

II. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

மெய்த – தசய் + த் +அ. 

மெய் – பகுதி; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; அ- தபயதரச்ச விகுதி 

ெொற்றி – சாற்று + இ. 

சாற்று – பகுதி, இ – விலனதயச்ச விகுதி 

 

III. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி தருக. 

மபருங்கடல் – தபருலம + கடல் 

விதி : ‘ஈறு பபாதல்’ – தபரு + கடல் 

விதி: ‘இனமிகல்’ – தபருங்கடல் 

 

IV. பலவுள் மதரிவு 

1. ‘விளியறி ஞமலி’ – இதில் குறிப்பிடப்படும் விைங்கு எது? 

அ. எருது  ஆ. குதிலர  இ.  ொய்  ஈ. யாழி 

2. பழந்தமிழர்களின் ததாழில் ________ இயல்லபச் சார்ந்து அலமந்திருந்தது. 

அ. நில   ஆ. நீர்   இ. காற்று ஈ. தநருப்பு 

3. ஆண்களும் தபண்களும் வணிகம் தசய்த தசய்திலயக் குறிப்பன __________ 

அ. பக்தி இைக்கியங்கள்   ஆ. காப்பியங்கள் 

இ. நீதி இைக்கியங்கள்   ஈ. ெங்க இலக்கியங்கள் 

4. உமணர் என்பவர்கள் __________ 

அ. மீனவர்கள்    ஆ. உழவர்கள் 

இ. தநல் வணிகர்கள்   ஈ. உப்பு வணிகர்கள் 
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5. உழவு தசய்யாமபைபய விலளவது __________ 

அ. தநல்  ஆ. உப்பு  இ. சாலம  ஈ. வரகு 

6. உப்பு விலளயும் களத்திற்கு ________ என்று தபயர். 

அ. களம்  ஆ. கடற்கலர  இ. அளம்  ஈ. வயல் 

7. ‘தநல்லின் பநர்ந்ந் தவண்கல் உப்பு’ என்பது __________வணிகம். 

அ. பண    ஆ. கணக்கு 

இ. பண்ட ொற்று   ஈ. இவற்றுள் எதுவும் அன்று 

V. தற்கொலத்தில் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கும்  களிர் குறித்து ஒரு கட்டுவர எழுதுக. 

முன்னுவர 

 வணிகத்தில் ஆண்கபளாடு தபண்களும் ஈடுபட்டிருந்தலமலயச் சங்க இைக்கியங்கள் 

எடுத்துக்காட்டுகின்ைன. உமணர்களின் உப்பு வண்டிபயாடு பயணபட்டுப் பபான உமணச்சிகலளயும், பரதவர்களின் 

மீன்கலள விலை கூறி விற்ை மீனவப் தபண்கலளயும் சங்க இைக்கியங்கள் அலடயாளம் காட்டுகின்ைன. 

 ‘ஆணும் தபண்ணும் நிகதரனக் தகாள்வதால் அறிவிபைாங்கி இவ்லவயம் தலழக்குமாம்’ என்ை மகாகவி 

பாரதியின் கனவு தமய்ப்படும் தற்காைத்தில் பல்பவறு வணிகத்திலும் மகளிர் சிைப்பிடம் தபற்றுத் திகழ்கின்ைனர். 

 சிறுததாழில் உற்பத்தி என்பது தபருமளவு மகளிர் தலைலமயில் இயங்குவலதக் காணமுடிகிைது. 

குடிலசத்ததாழில்களில் இன்றும் தபருமளவு உலழக்கும் மகளிர் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

சுய உதவிக் குழுக்கள் 

 உற்பத்திப்தபாருள்கலளச் சந்லதப்படுத்தும் பணிகளிலும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் உற்சாகத்துடன் 

ஈடுபடுகின்ைனர். அரசாங்கத்தின் மானியத்பதாடு வங்கியிலிருந்து கடன் தபறுவது, புதிய ததாழில்கலளத் 

ததாடங்குவது, உற்பத்திப்தபாருள் வணிக அங்காடிகலள வாடலகக்கு எடுத்து விற்பது என்று அவர்களின் 

எல்லைகள் விரிவலடந்துள்ளன. 

துணி ணிகள் வணிகம்  

 தநய்தல் ததாழிலில் மகளிர் ஈடுபடுவது மட்டுமன்றி, துணிமணிகலள விற்பலன தசய்யும் வணிகத்திலும் 

ஈடுபடுகின்ைனர். தமிழ்நாட்டின் பை இடங்களில் லகத்தறிப் புடலவகள் உள்ளிட்ட மகளிருக்கான துணிமணிகலள 

வணிகப்படுத்தும் சந்லதகலள மகளிர் உருவாக்கியுள்ளனர். பை நகராட்சி, மாநகாட்சிக் கட்டடங்களில் மகளிர் 

நடத்தும் துணிமணிகள் வணிக அங்காடிகலளக் காணமுடிகிைது. 

அேகு ெொதைப் மபொருள்கள் 

 மகளிர் அதிகம் அக்கலை தசலுத்தும் அழகுசாதனப் தபாருள்கள் உற்பத்தியிலும் வணிகத்திலும் தபண்கள் 

ஈடுபாடு காட்டுகின்ைனர். மகளிருக்கான சந்லத வாய்ப்லப அறிந்து ஆங்காங்பக ‘அழகு நிலையங்கள்’ எனும் 

தபயரில் வணிக நிறுவனங்கலள அலமத்து தவற்றிகரமாய் நிகழ்த்தி வருகின்ைனர். 

வகவிவைப் மபொருள்கள் 

 தமிழகத்தில் ஒவ்தவாரு பகுதியிலும் அந்தப் பகுதிக்கான சிைப்பான லகவிலனப்தபாருள்கள் உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்ைன. அவற்லை ஓரிடத்தில் பசகரித்து விற்பலன தசய்யும் வணிகச் தசயல்பாட்லடப் பை மகளிர் 

தன்னார்வக் குழுக்களும், சுய உதவிக் குழுக்களும் சிைப்பாய்ச் தசய்து வருகின்ைன. 
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வணிகத்தில்  களிர் 

 சிறு மற்றும் குறுததாழில்கள் , வணிகம் மட்டுமின்றிப் தபரும் நிறுவனங்கலளயும் தபண்கள் 

தபாறுப்தபடுத்து நடத்தும் காைமிது. தபண்களின் தலைலமயில் இயங்கும் வணிக நிறுவனங்கள் 

பநர்த்தியாகவும் தபாறுப்புணர்வுடனும் இயங்குவதாகப் பத்திரிலககள் பாராட்டி எழுதுகின்ைன. 

முடிவுவர 

 இவ்வாறு தற்காைத்தில் மகளிர் வணிகத்தில் ஈடுபட்டுச் சாதலனயாளர்களாய் உருவாகியுள்ளனர். 

 

 

5. தவலக்குளம் 

 

6. படி ம் 

I. இலக்கணத் ழதர்ச்சிமகொள் 

1. படிமம் என்பதன் தபாருள் 

அ. தசால்   ஆ. தசயல்  இ. கொட்சி  ஈ. ஒலி 

2. “காலை இளம்தவயில் நன்ைாக பமய, தும்பறுத்துத் துள்ளிவரும் புதுதவயில்” – இக்கவிலதயில் 

__________ பயின்று வந்துள்ளது. 

அ. பயன்படிமம்    ஆ. விவைப்படி ம் 

இ. தமய்ப்படிமம்    ஈ. உருப்படிமம் 

3. கூற்று:  உவலம, உருவகம் பபாைப் படிமமும் விலன, பயன் , தமய், உரு ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

பதான்றும். 

காரணம்: எவ்வலகயான படிமமாய் இருந்தாலும் அது காட்சி வழிபய கருத்திலன விளக்குவதில்லை. 

அ. கூற்று ெரி, கொரணம் தவறு   ஆ. கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

4. தமய்ப் படிமத்துக்குரிய பாடலைத் பதர்வு தசய்க. 

அ. தநருஞ்சிக் கட்கின் புதுமைர் முட்பயந் தாங்கு. 

ஆ. கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் லகயது 

இ. பொசி ணிக் கண்ணும் சிவப்புக் ழகொட்டுக் கழுத்தும் 

ஈ. தவந்தாறு தபான்னின் அந்தி பூப்ப 

5. “மாந்பதாப்பு, வசந்தத்தின் பட்டாலட உடுத்தியிருக்குைது” – இதில் எவ்வலகப் படிமம் தவளிப்படுகிைது? 

விவட: விலனப்படிமம் 

II. தமிேொக்கம் தருக. 

 Periyar was not only a great social revolutionary; he was something more than that. He is known as 

a great champion of the underprivileged; even in this sphere he was much more than that. His sphere of 

activity was very wide and when he took up any issue he went deep into it, understood all the aspects of 

it and did not rest until he had found a permanent solution to it. Communal differences in our society 

were deep-tooted and appeared to be permanent features of our society until Periyar came on the scene. 

தமிேொக்கம் 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 72 of 113 

 தபரியார் ஒரு சமூகப் புரட்சியாளர் மட்டும் அல்ைர், அதற்கும் அப்பாற்பட்டவர். இவர் தாழ்த்தப்பட்ட 

மக்களுக்காகவும் பபாராடினர். அவர்களுக்காக மிகவும் பரிந்து பபாராடினார். இதில் அவரின் பகாணம் (பார்லவ) 

மிகவும் விரிவாய் இருந்தது. எப்தபாழுததல்ைாம் பிரச்சிலன வருகிைபதா அப்தபாழுததல்ைாம் அதன் ஆழம்வலர 

தசன்று அதலனப் புரிந்துதகாண்டு, ஓய்வில்ைாமல் அதற்கான நிரந்தரத் தீர்விலன பமற்தகாள்வார். மக்களிடம் 

உலரயாடும்பபாது, அவரின் பபச்சு சமூகத்திற்கு நிரந்தரத் தீர்விலன நல்குமாறு இருந்ததற்குக் காரணம், அவரின் 

வருலக மட்டுபம. சமூகத்தில் இவ்வாைான மாற்ைங்களுக்கு இவபர காரணம். 

III. இலக்கிய  யம் பொரொட்டுக. 

 பிைப்பினால் எவர்க்கும்- உைகில் 

  தபருலம வாராதப்பா! 

 சிைப்பு பவண்டுதமனில் – நல்ை 

  தசய்லக பவண்டுமப்பா! 

 நன்லம தசய்பவபர – உைகம் 

  நாடும் பமற்குைத்தார்! 

  தின்லம தசய்பவபர – அண்டித் 

   தீண்ட ஒண்ணாதார்! 

- கவிமணி பதசிக விநாயகம் பிள்லள 

திரண்டகருத்து 

 ஒருவர்க்குப் பிைப்பினால் தபருலம உண்டாவதில்லை. அவர்களின் தசய்லகயின் மூைமாகபவ தபருலம 

உண்டாகும். நன்லம தசய்பவர் பமற்குைத்லதச் சார்ந்தவர் என்றும், தீலம தசய்பவர் கீழ்க்குைத்லதச் சார்ந்தவர் 

என்றும் கவிமணி பதசிக விநாயகம் பிள்லள குறிப்பிடுகின்ைார். 

மபொருள் யம் 

 நன்லம தசய்தால் உைகபம நாடிச் தசல்லும்; பமற்குைத்லதச் சார்ந்தவராய் மாற்ைம் தபறுவர். தீலம தசய்தால் 

உைகபம தீண்டத்தகாதவராய் மாற்ைம் தபறுவர். 

 பிைப்பு - தபருலம 

 சிைப்பு - தசய்க 

 நன்லம - நாடும் 

 தின்லம- தீண்ட 

பபான்ை பமாலனத்ததாலடகலளப் பயன்படுத்தியுள்ளார். 

 பிைப்பு  - சிைப்பு 
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 நன்லம - தின்லம 

பபான்ை எதுலகத்ததாலடகலளப் பயன்படுத்தியுள்ளார். 

முடிவுவர 

 இப்பாடல் இைக்கிய நயங்கள் அலமந்து படிப்பதற்கு இன்பம் தருகின்ைது. 

IV. ழபச்சு வேக்வக எழுத்து வேக்கொய்  ொற்றுக. 

(எ.கா). இப்ப எனக்குப் புரிஞ்சு பபாச்சு, நீயும் புரிஞ்சுக்பகா. 

  இப்தபாழுது எனக்குப் புரிந்துவிட்டது, நீயும் புரிந்துதகாள். 

1. நிலத்தக் மகளறணும்டொ, அப்பதொன் வகுறு நிவறயும். 

விவட: நிைத்லதக் கிளைபவணுமாட, அப்தபாழுதுதான் வயிறு நிலையும். 

2. அண்வணக்கு அவனுக்குப் பணம் குடுத்து ஒதவியிருக்க ழவண்டியதொை. 

விவட: அன்லைக்கு அவனுக்குப் பணம் தகாடுத்து உதவிருக்க பவண்டியதுதாபன. 

3. வூட்டொண்ட மவவளயொண்ட மகொயந்வதவய அப்பொ எங்க இஸ்துகினு ழபொைொரு. 

விவட: வீட்டிற்கு அருகில் விலளயாடிக்தகாண்டிருந்த குழந்லதலய அப்பா எங்பக கூட்டிக் தகாண்டு 

பபானார். 

4. புள்வளக்கு உடம்பு ெரியில்வல, மூணு  ொளொ சிர ப்படுது. 

விவட: குழந்லதக்கு உடம்பு சரியில்லை, மூன்று நாளாய்ச் சிரமப்படுகிைது. 

5. ரவவக்கு சித்தப்பை கொவலுக்குப் ழபொவ மெொல். 

விவட: இரவில் சிற்ைப்பாலவக் காவலுக்குப் பபாகச் தசால். 

 

V. படிப்ழபொம் பயன்படுத்துழவொம் (நீதி ன்றம்) 

Affidavit  - ஆலண உறுதி ஆவணம் 

Allegation - சாட்டுலர 

Conviction - தண்டலன 

Jurisdication - அதிகார எல்லை 

Plaintiff - வாதி 

Sentence  - தண்டலன 

 

 

உவர வட 

1. திவரம ொழி 

I. திவரப்படத்துவற என்பது ஆயிரம் ழபவரக் கொப்பொற்றும் மதொழிலொ, கவலகளின் ெங்க  ொ?  

முன்னுவர 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 74 of 113 

 திலரப்படத்துலை என்பது ஆயிரம் பபலரக் காப்பாற்றும் ததாழிைா, கலைகளின் சங்கமமா என்பது குறித்து 

ஆராய்பவாம். 

திவரத்துவற 

 நல்ை கலதயின் பார்லவயில் அலமந்த காட்சிகலளக்தகாண்டு கலைநயத்பதாடு பதிவுதசய்து திலரயில் 

தவளியிடப்படுவது, திலரப்படம் ஆகும். கலைநிகழ்ச்சிபயாடு கூடிய தபாழுதுபபாக்கு நிகழ்விலனயும் கடந்து பை 

அரிய சிந்தலனகலளப் பார்லவயாளர்கள் முன் நிற்கும் ஓர் அமிசமாய் ஊடகம் திகழ்கின்ைது. 

 தயாரிப்பாளர், இயக்குநர், நடிகர், நடிலக , இலசயலமப்பாளர், பாடைாசிரியர், ஒலிப்பதிவாளர், கலதயாசிரியர், 

கலை,நடன இயக்குநர், ஆலட வடிவலமப்பு, இயக்குநர், துலண இயக்குநர், படப்பிடிப்பு உரிலமயாளர் எனப் பை 

குழு முயற்சியினால் திலரப்படம் உருவாகின்ைது. 

 இயக்குநர் பார்லவ நல்ை திலரக்கலதயின் நிகழ்வினில் விழும். இயக்குநரின் வடிவலமப்பானது, அதன் 

கருத்லத நன்ைாய்ப் புரிய லவத்துவிடும். திலரக்கலத உருவானதும், இயக்குநர், ஒளிப்பதிவாளர் பபான்பைார் 

குழுலவயும் வழிநடத்துவர். படம் ததாடங்கும் முன் அது பற்றிய உலரயாடல் நிகழ்வும் நடக்கும். உலரயாடலில் 

ஒருவிதக் கருத்து அலமந்த பிைகுதான் படத்லத எப்படி உருவாக்கைாம் என்ை எண்ணம் மனதில் பிைக்கும். 

 திலரக்கலதயின் முக்கியக் காட்சிகலள இயக்குநர் தீர்மானிக்க, அவற்லைக் காட்சியாய் ஒளிப்பதிவாளர் பதிவு 

தசய்யத் துலணபுரிய பவண்டும். திலரக்கலத எழுதுவதற்கான பநரம் குறித்து அறிதல் பவண்டும். ஒரு காட்சி 

ததாடங்கும் முடியும் காைமும் பபச்சால் அன்று, காட்சியால் அறிய பவண்டும். 

 திலரப்படமானது தபாதுமக்களின் பநாக்கில் தபாழுதுபபாக்கு. அந்தப் தபாழுதுபபாக்கானது எந்த 

எண்ணத்தில் சரியானது, தவைானது என்பலதப் பிரிக்கும் ஆற்ைல் இயக்குநருக்கும், ஒளிப்பதிவாளருக்கும் 

ததரிந்துவிடும். அனுபவம் இருந்தால் படங்கலளத் ததாடர்ந்து உருவாக்க முடியும். 

 நல்ை கலதயிலன உருவாக்கி, அதற்குத் தகுந்த திலரக்கலத, அழகான உலரயாடலை எழுதினால், காட்சியின் 

தன்லமக்கு ஏற்ப அது மக்கள் மனதில் நிலைக்கும். இலசயலமப்பாளர் தமட்டலமக்க, பாடல் வரிகலளப் 

பாடைாசிரியர் எழுத, திைலமயான பின்னணிப்பாடகர் பாடல்கலளப் பாடினால், காட்சியலமப்பு, நடன அலமப்பு 

ஆகியவற்லை உருவாக்கினால் , இறுதியில் ஒரு திலரப்படம் தவளியாகிவிடும். மக்கள் நடுவில் 

அரங்பகற்ைத்லதக் காணமுடியும். தவற்றி, பதால்விகலள தீர்மானிப்பது இரசிகர்கள்தாம். 

முடிவுவர 

 ஆயிரக்கணக்காபனார் திலரப்படத்துலையிலன பதர்ந்ததடுத்து அதன்மூைம் தம் வாழ்வுகலளத் 

தக்கலவக்கவும் முயற்சி தசய்வது உண்லம. திலரப்படத்துலையில் ஆயிரக்கணக்காபனார் பணி தசய்து ஒரு 

வழியில் தக்கலவத்துக்தகாள்ள் அைப்பபாராட்டபம உண்டாகிைது. இறுதியில், அவர்களுலடய மனத்தில் மிகுந்த 

உற்சாகபம பதான்றுகிைது. 

 

II. பலவுள் மதரிவு. 

1. பவறுபட்டலதக் குறிப்பிடுக. 

அ. அண்லமக் காட்சித்துணிப்பு  ஆ. பசய்லமக் காட்சித்துணிப்பு 

இ. நடுக் காட்சித்துணிப்பு  ஈ. கொட்சி  வறவு 
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2. முதல் திலரப்படம் ___________ சபகாதரர்கள்மூைம் பிைந்தது. 

அ. லூமியர்  ஆ. காமியர்  இ. தூமியர்  ஈ. லூயிஸ் 

3. கிராண்ட் கபப விடுதியில் திலரயிட்ட முதல் துண்டுப்படம் __________ 

அ. பபருந்தின் வருலக   ஆ. விமானத்தின் வருலக 

இ. இரயிலின் வருவக   ஈ. காரின் வருலக 

4. அலசயும் உருவங்கலளப் படம் பிடிக்கும் கருவிலயக் கண்டுபிடித்தவர் _________ 

அ. கலிலிபயா    ஆ. தொ ஸ் ஆல்வொ எடிென் 

இ. லூமியர்    ஈ. ரட் சபகாதரர்கள் 

5. லூமியர் சபகாதர்கள் __________ கருவிலயக் கண்டுபிடித்தனர். 

அ. திவரயிடும் கருவி   ஆ. படப்பிடிப்புக்கருவி 

இ. ஒலிப்பதிவுக்கருவி   ஈ. ஒளிநாடா 

6. சாமிக்கண்ணு __________ ரூபாய்க்கு பிதரஞ்சுக்காரர் டுபான் என்பவரிடம் புதராஜக்டர் மற்றும் சிை 

துண்டுப் படங்கலள வாங்கினார். 

அ. 2000  ஆ. 2300  இ. 2400  ஈ. 2500 

7. மாடர்ன் லடம்ஸ் திலரப்படம் ___________ ஆண்டு தவளிவந்தது. 

அ. 1934  ஆ. 1936  இ. 1935   ஈ. 1937 

8. சார்லி சாப்ளினுக்கு வழங்கப்பட்ட விருது ________ 

அ. ஆஸ்கொர் விருது   ஆ. பத்மபூஷன் விருது 

இ. கிராமிய விருது   ஈ. பதசிய விருது 

9. சார்லி சாப்ளின் __________ ஆம் ஆண்டு நாடு கடத்தப்பட்டார். 

அ. 1942  ஆ. 1932  இ. 1952   ஈ. 1972 

10. தெக்பகாடு என்னும் சிற்றூர் _________ மாநிைத்தில் உள்ளது. 

அ. ஆந்திரா    ஆ. கர் ொடகொ 

இ. பகரளா    ஈ. தமிழ்நாடு 

11. முதல் திலரயிடல் _________ ஆண்டு நலடதபற்ைது. 

அ. 1895  ஆ. 1995  இ. 1795   ஈ. 1695 

 

 

2. கவிவதகள் 

ஆசியவரப்பற்றி 

 நகுைனது இயற்தபயர் டி.பக.துலரசாமி; கும்பபகாணத்தில் பிைந்தவர்; பகரள மாநிைம் திருவனந்தபுரத்தில் 

வாழ்ந்தவர்; அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் முதுகலைப் பட்டம் தபற்ைார்; 

சிற்றிதழ்களில் தீவிரமாய்க் கவிலதகலள எழுதியவர். இவர் எழுதிய கவிலதத் ததாகுதிகள்: மூன்று, ஐந்து, 

கண்ணாடியாகும் கண்கள், நாய்கள், வாக்குமூைம், சுருதி , பராகிகள், மஞ்சள்நிைப் பூலன, பகாட் ஸ்டாண்ட் 
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கவிலதகள். பலடத்துள்ள புதினங்களின் எண்ணிக்லக 7. பாரதியார் கவிலதகலள ஆங்கிைத்தில் 

தமாழிதபயத்துள்ளார். 

III. பலவுள் மதரிவு 

1. ஆர்ப்பரிக்கும் கடல் 

அதன் அடித்தளம் 

தமௌனம் – மகாதமௌனம்- அடிகள் புைப்படுத்துவது 

அ. இலரச்சல்      

ஆ. குலைகுடம் கூத்தாடும் 

இ. நிலைகுடம் நீர்த்தழும்பல் இல்   

ஈ. புற அவெவுகள் அகத்திவை அவெக்க இயலொது 

2. சிதலனகலளச் தசறிவாய் – குறிப்பாய் முராஅய் – அழகிய ததாடராய்த் தருவதற்கு ஏற்ை இைக்கிய வடிவமாய் 

இருந்தது _______ 

அ. புதுக்கவிவத    ஆ. மரபுக்கவிலத 

இ. ஐக்கூ கவிலத    ஈ. லிமலரக்கூ கவிலத 

3. இருப்பதற்தகன்றுதான் வருகிபைாம்; ___________ 

அ. இருக்கிபைாம்    ஆ. இல்லொ ல் ழபொகிழறொம் 

இ, ததாலைந்து பபாகிபைாம்   ஈ. காணாமல் பபாகிபைாம் 

4. மூச்சு நின்றுவிட்டால் _________ அடங்கும். 

அ. ஏச்சும்  ஆ. கூச்சம்  இ. ழபச்சும்   ஈ. பமாட்சம் 

5. ஆர்ப்பரிக்கும் கடலின் அடித்தளத்தில் ____________ 

அ. பபபராலச    ஆ. தபருங்கூச்சல் 

இ. ஓய்வு     ஈ. ம ௌைம் 

 

3. சிலப்பதிகொரம் 

இளங்ழகொவடிகள்:  இளங்பகாவடிகள், பசரன் தசங்குட்டுவன் தம்பி என்று அறியப்படுகிைார். 

சிைப்பதிகாரத்தின் வரந்தரு காலதயில் தம்லமச் தசங்குட்டுவன் தம்பி என்பலதயும் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிைார். 

இளவரசராய் இருந்து துைவிலன பமற்தகாண்டவர் என்றும் அறியப்படுகிைார். சமண சமயத்லதச் பசர்ந்தவர். எனினும், 

லவணவத் திருமாலுக்கும் லசவக் தகாற்ைலவக்கும் சிைப்பிடம் தந்து காப்பியத்லதப் பலடத்துள்ளார். 

சிலப்பதிகொரம் – சிைம்பு + அதிகாரம். சிைம்பின் காரணமாய் விலளந்த கலத ஆதைால், சிைப்பதிகாரம் 

எனப்படுகிைது. தமிழில் பதான்றிய முதல் காப்பியம் எனப் பபாற்ைப்படும் சிைப்புலடயது. ஐம்தபருங்காப்பியங்களுள் 

ஒன்று. முத்தமிழ்காப்பியம், நாடகக்காப்பியம், புரட்சிக் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம் எனப் பைவாைாய்ப் 

பபாற்ைப்படுகிைது. புகார்க்காண்டம், மதுலரக் கண்டம், வஞ்சிக்கண்டம் எனும் முப்தபரும் பிரிவின்கீழ், முப்பது 

காலதகளாய்ப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழர்களின் பண்பாட்டுப் தபட்டகமாய்ப் பபாற்ைப்படுகிைது. 

 

I. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 
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மதொல்ம றி - பண்புத்ததாலக 

ஆடலும் பொடலும் – எண்ணும்லம 

வழிபடு தவலக்ழகொல் – விலனத்ததாலக 

அவரசு – அரசு என்பதன் இலடப்பபாலி. 

 

II. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. 

மதொழுதைர் – ததாழு + த் +அன்+அர் 

ததாழு – பகுதி; த் –இைந்தகாை இலடநிலை; அன் – சாரிலய; அர் – படர்க்லகப் பைர்பால் விலனமுற்று 

விகுதி. 

 

III. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி தருக. 

தலைக்பகால் – தலை + பகால் 

இயல்பினும் விதியினும் நின்ை உயிர்முன் கசதப மிகும் – தலைக்பகால். 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. ஏழ் ஆண்டு இயற்றி ஓர்  ஈராறு ஆண்டில் சூழ்கழல் மன்னற்குக் காட்டல் _______ ததாடர்களில் தவளிப்படும் 

தசய்திகள். 

1. மாதவி ஏழு ஆண்டுகள்வலர நாட்டியம் பயின்ைாள். 

2. ஈராறு வயதில் அரங்பகற்ைம் தசய்ய விரும்பினாள். 

அ. 1 சரி, 2 தவறு   ஆ. 1 தவறு, 2 சரி  

இ. 1 தவறு, 2 தவறு   ஈ. 1 ெரி, 2 ெரி 

2. தபாருத்துக. 

அ. ஆமந்திரிலக 1. பட்டத்து யாலன 

ஆ. அரசு உவா  2. மூங்கில் 

இ. கழஞ்சு  3. இடக்லக வாத்தியம் 

ஈ. கலழ   4. எலட அளவு 

அ. 3,1, 4, 2  ஆ. 4, 2, 1, 3  ஈ. 1, 2, 3, 4  ஈ. 4, 3, 2, 1 

3. பிை உயிரினங்களிடமிருந்து மனிதலனத் தனித்துக் காட்டுவது _________ 

அ. அறிவு  ஆ. வாழ்க்லக  இ. தபாருள்  ஈ. கவல 

4. நடனம் கற்ைவர்கள் பைர் முன்னிலையில் ஆட்த் ததாடங்குவது __________ 

அ. ததாடக்க நடனம்   ஆ. நாட்டிய நடனம் 

இ. அரங்ழகற்றம்   ஈ. அரங்காட்டம் 

5. ஒரு சமூகத்தின் பண்பாடு, வரைாறு, அழகியல் பபான்ை கூறுகலள தவளிப்படுத்துவனவாய் அலமவது 

__________ 

அ. கவல  ஆ. வாழ்வியல்  இ. பபாராட்டம்  ஈ. தத்துவம் 

6. அரங்கக்பகால் _________லகவிரல் அளவு தகாண்டது. 
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அ. இருபத்து மூன்று   ஆ. இருபத்து  ொன்கு 

இ. இருபத்லதந்து   ஈ. இருபத்தாறு 

7. பமல்நிலை மாடத்தில் ஓவியங்களாய் வலரந்து லவக்கப்பட்டலவ _________ 

அ. அழகிகள்    ஆ. பதவர்கள்   

இ. ஐம்பூதங்கள்    ஈ.அசுரர்கள் 

8. பதாற்பைாடிய மன்னர்களின் தவண்தகாற்ைக் குலடயின் காம்பில் தசய்யப்படுவது _______ 

அ. தராசுக்பகால்   ஆ. தவலக்ழகொல் 

இ. அளவுபகால்    ஈ. லகக்பகால் 

9. இந்திரன் மகன் யார்? 

அ. குபபரன்    ஆ. மந்தகன் 

இ. அனுமன்    ஈ. ெயந்தன் 

10. அரங்கில் மாதவி எக்காலை முதலில் லவத்து ஏறினாள்? 

அ. வலக்கொல்    ஆ. இடக்கால் 

இ. இரண்டுகால்    ஈ. எதுவுமில்லை 

 

4. ம ய்ப்பொட்டியல் 

மதொல்கொப்பியர் 

 ததால்காப்பியலர, ‘ஒல்காப் தபரும்புகழ்த் ததால்காப்பியன்’ என்று தமிழ்ச்சான்பைார் பபாற்றுவர். 

ததால்காப்பியன் என்பது அவர் தமக்கு இட்டுக்தகாண்ட புலனதபயராய் இருக்கைாம் என்பது அறிஞர்கள் கருத்து. 

இவர் வடதமாழிலயயும் நன்கு கற்ைவர் என்பலத, ‘ஐந்திரம் நிலைந்த ததால்காப்பியன்’ என்னும் சிைப்புப்பாயிரத்தின் 

வழியாய் அறிய முடிகிைது. அகத்தியரின் பன்னிருமாணவர்களுள் ததால்காப்பியம் தலைமாணாக்கர் என்பது 

வாய்தமாழியாய் வழங்கப்பட்டு வரும் கருத்தாகும். 

மதொல்கொப்பியம் 

 தமிழில் கிலடக்கப்தபற்ை முதல் இைக்கண நூல். பழந்தமிழரின் நாகரிகச் தசம்லமயிலனத் ததள்ளத்ததளிய 

விளக்கும் ஒப்பற்ை தபருநூல். தமிழ்தமாழியின் அலமப்லப, விதிகளாக்கி விளக்குவபதாடு தமிழ்க்கவிலதயியலின் 

நுட்பங்கலளயும் பபசுகிைது. ததால்காப்பியப் தபாருளதிகாரம் கவிலதகளுக்கான தபாருண்லம, உறுப்புகள், 

உத்திகள், அழகு ஆகியவற்லைச் சிைப்புை எடுத்தியம்புகிைது. 

இந்நூல் முழுலமக்கும் இளம்பூரணர் உலர எழுதியுள்ளார். எழுத்ததிகாரத்திற்கு இளம்பூரணர் உலரயும் 

தசால்ைதிகாரத்திற்குச் பசனாவலரயர் உலரயும் சிைப்பானதாகச் தசால்ைப்படுவது உண்டு. 

1. இலக்கணக்குறிப்பு வவரக. 

நலக, அழுலக, இளிவரல், மருட்லக, அச்சம், தபருமிதம், தவகுளி, உவலக – ததாழிற்தபயர்கள் 

2. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக. 

 வக – நகு + ஐ 
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 கு- பகுதி (நலக ஆனது விகாரம்); ஐ- ததாழிற்தபயர் விகுதி 

 ருட்வக – மருள்+லக 

 ருள்- பகுதி (ள், ட் ஆனது விகாரம்); வக – ததாழிற்தபயர் விகுதி. 

மவகுளி – தவகுள் + இ 

மவகுள் – பகுதி; இ – ததாழிற்தபயர் விகுதி. 

3. பலவுள் மதரிவு 

1. தபருமிதம் – தமய்ப்பாட்டிலன தவளிப்படுத்தும் உணர்வுக் களங்கலளத் பதர்ந்ததடுக்க. 

அ. எள்ளல், இளலம, பபலதலம, தகாலட 

ஆ. கல்வி, தறுகண், இவெவ , மகொவட 

இ, புதுலம, தபருலம, சிறுலம, ஆக்கம் 

ஈ. தசல்வம், புைன், புணர்வு, விலளயாட்டு 

2. தமய்ப்பாடு என்பலதக் குறிப்பது _________ 

அ. உடல்  ஆ. உயிர்  இ. சுவவ  ஈ. வலச 

3. ‘தசாற்பகட்டார்க்குப் தபாருள் கண்கூடாதல்’ என்பவர் _________ 

அ. மாணவர்    ஆ. ஆசிரியர் 

இ. ழபரொசிரியர்    ஈ. எவருமிைர் 

4. இைக்கியத்தின் வடிவமும் தபாருளும் சார்ந்த தமய்ப்பாடு மிகச்சிைந்த _________ 

அ. அழகியல் உணர்வு   ஆ. அேகியல் ழகொட்பொடு 

இ. அழகியல் நுட்பம்    ஈ. அழகியல் தத்துவம் 

5. இளிவரல் என்பது ________ 

அ. சிறுவ   ஆ.தபருலம  இ, வறுலம  ஈ. பழலம 

6. தவகுளி என்பது _________ 

அ. மனம்  ஆ. குணம்  இ. பணம்  ஈ. சிைம் 

7. ததால்காப்பியம் தமிழில் கிலடக்கப்தபற்ை முதல் ________ 

அ. இைக்கிய நூல்    ஆ. இலக்கண நூல் 

இ. காப்பிய நூல்    ஈ. சிற்றிைக்கிய நூல் 

8. ஒல்காப் தபரும்புகழ் _________ 

அ. கம்பன்     ஆ. ஒட்டக்கூத்தர் 

இ. மதொல்கொப்பியன்   ஈ. பாபவந்தன் 

9. ததால்காப்பியம் முழுலமக்கும் உலர எழுதியவர் _________ 

அ. பபராசிரியர்    ஆ. நச்சினார்க்கினியர் 

இ. பசனாவலரயர்    ஈ. இைம்பூரணர் 
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5.  டிகர் திலகம் 

கவலஞர் : கவல ொ ணி ெம்பந்தத் தம்பிரொன். 

முன்னுவர 

 கூத்து என்னும் தசால் பழந்தமிழ் இைக்கியங்களான சங்க இைக்கியங்களிபைபய காணக்கிலடக்கிைது. கூத்து 

என்பலதக் கலத தழுவிய ஆட்டம் எனைாம். இன்லைக்குத் தமிழகத்தின் வடமாவட்டப் பகுதிகளில் நிகழ்த்தப்படும் 

கலைவடிவமாய்த் ததருக்கூத்து விளங்குகிைது. ததருக்கூத்துக்கலையில் தனித்துவத்துடன் ஈடுபட்டு வரும் கலைஞர், 

தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது தபற்ை சம்பந்தத் தம்பிரான் அவர்கலளச் சந்தித்த அனுபவப்பதிபவ இக்கட்டுலர. 

புரிவெ என்னும் ஊர் 

 திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசிக்கும் தசய்யாறுக்கும் இலடபய தநடுஞ்சாலையிலிருந்து ஒரு 

கிபைாமீட்டர் ததாலைவில் அலமந்துள்ள சிறு கிராமபம புரிலச ஆகும். அக்கிராமத்தில் ஏைத்தாழ நான்கு 

தலைமுலைகளாய்த் ததருக்கூத்து ஆடிவரும் குடும்பத்லதச் பசர்ந்தவர், சம்பந்தத் தம்பிரான். 

கற்றது எப்படி? 

 தம்பிரானின் முன்பனார்கள், தபாம்மைாட்டத்லதப் பார்த்து, அதிலிருந்து அத்பவகம் தபற்றுத் ததருக்கூத்லத 

உருவாக்கினார்கள் என்ைார். புராண, இதிகாசக் கலதகளுக்குத் தக்கவாறு பாடல்கலள எழுதி, இலசத்துத் 

ததருக்கூத்லதத் தங்களது முன்பனார்கள் உருவாக்கியதாய்க் குறிப்பிட்டார். 

32 கட்டுகள் 

 ததருக்கூத்தில் பவடமிட்டு நடிக்கும் பாத்திரங்களின் தன்லமக்கு ஏற்பப் பை வலகயான ஆபரணங்கள் 

அணியும் வழக்கம் இருக்கிைது. கிரீடம், காதுப்பதக்கம், தநற்றிப் பட்டம், மார்புப்பதக்கம், டவுறு, காற்சைங்லக உட்பட 32 

ஆபரணங்கலள அணிகிைார்கள். இந்த ஆலட ஆபரணங்கள் பாத்திரங்களின் தன்லமயிலன நன்ைாய் விளக்கிக் 

காட்டும் தன்லமயில் அலமகின்ைன. ஆபரணங்கள் முன்முருங்லக என்னும் மரத்தினால் தசய்யப்பட்டு, அவற்றில் 

கண்ணாடிச் சில்லுகள் பதிக்கப்பட்டு, வண்ணங்கள் பூசப்பட்டுப் புதுதமருகு தபறுகின்ைன. 

வொழ்நிவல 

 ததருக்கூத்துக் கலைஞர்கள் இன்லைக்கு நலிந்த நிலையில் இருக்கிைார்கள் என்கிைார், சம்பந்தத் தம்பிரான். 

முழுபநரமாய்த் ததருக்கூத்தில் ஈடுபடும் அளவிற்கு இத்ததாழிலில் வருமானம் இருப்பதில்லை. எனபவ, கூத்தாடும் 

கூத்தர்கள், விவசாயம் பபான்ை துலணத்ததாழில்கலளயும் நம்பியிருக்கிைார்கள் என்கிைார், அவர். 

ஈடுபொடும் உற்ெொகமும் 

 ததருக்கூத்துக் கலைலயப்பற்றி உலரயாடும்பபாது கலைமாமணி சம்பந்தத் தம்பிரானின் முகத்தில் தபாலிவு 

கூடுகிைது. தங்கள் கூத்து அனுபவங்கலள மிகவும் சுலவயாய்ச் தசால்லி உலரயாடுகிைார் அவர். 

பரம்பலரபரம்பலரயாய் இக்கலைத்ததாழிலில் ஈடுபட்டு வருவதில் அவருக்குப் தபருமிதமும் இருக்கிைது. 

அர்ப்பணிப்பு உணர்பவாடு இக்கலையில் ஈடுபடுகிைார் என்பலத அவர் உலரயாடல் தவளிப்படுத்துகிைது. 

வருத்தமும் ஏக்கமும் 

 ததருக்கூத்லதப் பார்க்க வரும் இலளஞர்களின் எண்ணிக்லக குலைந்து வருகிைது என்னும் வருத்தம் 

கலைமாமணி சம்பந்தத் தம்பிரானுக்கு இருக்கிைது. இலளஞர்கள் ததருக்கூத்துக் கலைஞர்களாகவும் 

பார்லவயாளர்களாகவும் வர பவண்டும் என்னும் ஏக்கத்லத அவர் உலரயாடல் தவளிப்படுத்துகிைது. 
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முடிவுவர 

 ததருக்கூத்து என்பது தமிழகத்தின் மரபுக்கலைகளுள் தனித்துவம் மிக்கது. பகரளாவின் கதகளி, 

கருநாடகத்தின் யட்சகானம் ஆகியவற்பைாடு இலணயாய்க் கருதத்தக்கது. தமிழினத்தின் அலடயாளமாய்த் திகழும் 

ததருக்கூத்லதயும், கலைமாமணி சம்பந்தத் தம்பிரான் பபான்ை கலைபமலதகலளயும் பபாற்றிப் பாதுகாக்க 

பவண்டியது இன்றியலமயாதது ஆகும். 

 

6. கொப்பிய இலக்கணம் 

1. குறுவிைொ 

1. கொப்பியம் என்றொல் என்ை? 

 ஒரு தமாழியின் வளத்லதக் காப்பியங்கபள புைப்படுத்தும் என்பர். எளிய நலட, இனிய கலத, 

அழகியல், கதைாஅலன ஆகியலவ ஒருபசர அலமந்த இைக்கிய வடிவபம காப்பியமாகும். 

2. கொப்பியங்கள் எத்தவகய தன்வ  மகொண்டவவ? 

 காப்பியங்கள் என்பலவ நீண்ட கலதப்பபாக்கு உலடயலவ. 

3. கொப்பியத்தின் மபயர்க்கொரணமும் மெொல்லொட்சியும் குறித்து எழுதுக. 

 காப்பியத்லத ஆங்கிைத்தில் EPIC என்பர். இது Epos என்னும் கிபரக்கச் தசால்லிலிருந்து 

பதான்றியது. Epos என்பதற்குச் தசால் அல்ைது பாடல் என்பது தபாருள். இது வடதமாழியில் காவியம் என 

வழங்கப்படுகிைது. காப்பியம் என்னும் தசால்லைக் காப்பு = இயம் எனப் பிரித்து, மரலபக் காப்பது, 

இயம்புவது, தவளிப்படுத்துவது என்றும், தமாழிலயச் சிலதயாது காப்பது என்றும் காரணம் கூறுவர். 

4. கொப்பியங்கள் எவ்வவகச் சிற்றுறுப்புகவளக் மகொண்டவவ? 

கொப்பியங்கள்   சிற்றுறுப்புகள் 

சிைப்பதிகாரம், மணிபமகலை - காலத 

சூளாமணி, பாரதம்   - சருக்கம் 

சீவகசிந்தாமணி   - இைம்பகம் 

கந்தபுராணம் , கம்பராமாயணம் - படைம் 

சிைப்பதிகாரம், கம்பராமாயணம் - காண்டம் 

5. தண்டியலங்கொரம் கூறும் கொப்பிய இலக்கணம் யொது? 

 வடதமாழியில் காவ்யதரிசம் என்னும் நூலைத் தழுவித் தமிழில் எழுதப்பட்ட அணியிைக்கண நூல் 

தண்டியைங்காரமாகும். இந்நூலில் தபருங்காப்பியம், சிறுகாப்பியம் என்று இரு வலகயாய்ப் 

பிரிக்கப்பட்டுக் காப்பிய இைக்கணம் கூைப்பட்டுள்ளது. காப்பியங்கள் ஒபர வலகச் தசய்யுளாலும் , 

பைவலகச் தசய்யுள்களாலும் அலமயும். 

6. சிறுகொப்பியம் என்றொல் என்ை? 

 அைம், தபாருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்கனுள் ஒன்பைா இரண்படா குலைந்து வருவது 

சிறுகாப்பியம் ஆகும். 
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7. தண்டியலங்கொரம் குறிப்பிடும் மெய்யுள் வவகயிவைக் குறிப்பிடுக. 

 முத்தகம், குளகம், ததாலகநிலை, ததாடர்நிலை ஆகிய தசய்யுள் வலககலளக் கூறுகிைது. 

8. மதொடர்நிவல என்றொல் என்ை? 

 ததாடர்நிலை ஒரு பாடலையும் மற்தைாரு பாடலையும் தசால்ைாமலும் தபாருளாலும் ததாடர்பு 

ஏற்படுத்தும் தசய்யுள் வலகலயக் குறிக்கும். இது தபாருள் ததாடர்நிலை, தசால் ததாடர்நிலை என 

இருவலகப்படும். 

9. கொப்பியம் எத்தவை வவகப்படும்? அவவ யொவவ? 

 காப்பியம் இருவலகப்படும். அலவ தபருங்காப்பியம், சிறுகாப்பியம். 

10. கொப்பியத்வதக் குறிக்கும் பிற மபயர்கள் யொவவ? 

 தபாருட்தடாடர் நிலைச்தசய்யுள், கலதச்தசய்யுள், அகைக்லக, ததாடர்நலடச்தசய்யுள், 

விருத்தச்தசய்யுள், உலரயிலடயிட்ட பாட்டுலடச்தசய்யுள், மகாகாவியம். 

11. கொப்பியச் சிற்றுறுப்புகள் சிலவற்வற எழுதுக. 

 காப்பியச் சிற்றுறுப்புகள் காலத, சருக்கம், இைம்பகம், படைம் முதைானலவ ஆகும். 

 

2. இலக்கணத் ழதர்ச்சிமகொள். 

1. ஐம்தபருங்காப்பியம் என்னும் தசாற்தைாலரத் தம் உலரயில் குறிப்பிட்டவர் 

அ. சிவஞானமுனிவர்   ஆ.  யிவல ொதர் 

இ. ஆறுமுக நாவைர்    ஈ. இளம்பூரணர் 

2. கூற்று1:காப்பியம் என்னும் தசால் காப்பு + இயம் எனப் பிரிந்து, மரலபக் காப்பது, இயம்புவது 

தவளிப்படுத்துவது, தமாழிலயச் சிலதயாமல் காப்பது என்தைல்ைாம் தபாருள் தருகிைது. 

கூற்று 2: ஐம்தபருங்காப்பியங்களுள் இன்று நீல்பகசி. 

அ. கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு  ஆ. கூற்று 2 சரி, கூற்று 1 தவறு 

இ.  இரண்டும் சரி    ஈ. இரண்டும் தவறு 

3. சரியானவற்லைப் தபாருத்தித் பதர்க. 

அ. காலத  1. கந்தபுராணம் 

ஆ. சருக்கம்  2. சீவகசிந்தாமணி 

இ. இைம்பகம் 3. சூளாமணி 

ஈ, படைம்  4. சிைப்பதிகாரம் 

அ. 4, 3, 2, 1  ஆ. 3, 4, 1, 2  இ. 3, 4, 2, 1  ஈ. 4, 3, 1, 2 

4. தவைான இலணலயத் பதர்க. 

பாவலக  இைக்கியம் 

அ. விருத்தப்பொ -  ொலடியொர் 

ஆ. ஆசிரியப்பா - அகநானூறு 

இ. கலிதவண்பா - தூது 
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ஈ. குைள்தவண்பா - திருக்குைள் 

 

3. தமிேொக்கம் தருக. 

 Popular as the ‘Cultural Capital’ of India. Tamil Nadu is extremely well-known for its marvellous 

temples and other architectural gems. The state rose to prominence primarily because of an well-known and 

outstanding Tanjore Paintings that flourished at the time of Chola dynasty in ancient Tanjavoor. In this 

traditional art form, the paintings showcase the embellished form of the sacred deities of the region. The 

deites in the paintings are festooned with glass pieces, pearls, semi precious stones, and gold and other 

vibrant colours. In the modern times, Tanjore paintings look up, to human figures, animals, floral motifs and 

birds as muses. 

 

கவலகளின் தவல கரம் இந்தியொவொகும். 

தமிழ்நாடு பிரசித்தி தபற்ைது அங்கு உள்ள பகாவில்கள், கட்டடக்கலை, நவரத்தினக்கற்கள் ஆகியவற்றினால்தாம். 

இந்த மாநிைத்தில் உயர்ந்தலவயாயும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்தலவயாவும் எல்பைாராலும் சிைப்பாய் 

அறியப்பட்டலவயாயும் உள்ள தஞ்சாவூர் ஓவியங்கபள ஆகும். இவ்பவாவியங்கள் பசாழர்காைத்தில் தான் தவகுவாய் 

தலழத்பதாங்கின. 

அந்தக் கைாச்சார ஓவியங்கள் அலனத்தும் ததய்வங்களின் ஓவியங்களாய் இருந்ததால் அப்பகுதி புனிதமாய்க் 

கருதப்பட்டது. ஓவியங்கள் கண்ணாடித் துகள்களால் தசய்யப்பட்டலவ; பமலும், தங்கத்தாலும் பை நிைங்கள் அடங்கிய 

விலை மதிப்பற்ை கற்களாலும் உருவானலவ. ஆனால், தற்பபாலதய நவீன காைத்தில் தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் 

ததய்வங்கலளப்பற்றி மட்டும் குறிப்பிடாமல் மனிதர்கள், விைங்குகள், மைர்கள், பைலவகள், லமயக் கருத்துகள் 

பபான்ைவற்லையும் குறிப்பிடுகின்ைன. 

4. கீழ்க்கொணும் மதொடர்களில், அவடப்புக்குள் உள்ள மபயர்ச்மெொல்வலத் மதொடர்களுக்கு  ஏற்றவொறு  ொற்றி 

எழுதுக. 

(எ.கொ) : கபிைன் திைலமயானவர் என்று (குமரன்) ததரியும். 

  கபிைன் திைலமயானவர் என்று குமரனுக்குத் ததரியும். 

1. ழ ற்றுமுதல் _______(அவண) நீர்  ட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. 

பநற்றுமுதல் அலணயின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிைது. 

2. உங்களுக்கு __________(யொர்)  ன்வ  எை நிவைக்கிறீர்கள். 

உங்களுக்கு யாரால் நன்லம என நிலனக்கிறீர்கள். 

3. முருகன் _______(ழவகம்) மென்றும் ழபருந்வதப் பிடிக்க இயலவில்வல. 

முருகன் பவகமாய்ச் தசன்றும் பபருந்லதப் பிடிக்க இயைவில்லை. 

4.  ம்முவடய _______(ழதவவ) அளவு குவறந்தொல்  கிழ்ச்சி மபருகும். 

நம்முலடய பதலவயின் அளவு குலைந்தால் மகிழ்ச்சி தபருகும். 

 

5. மபொருள் ழவறுபொடு அறிந்து மதொடர் அவ க்க. 

(எ.கா) : களம், கைம் 
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  பபார்க்களத்தில் புண்பட்ட வீரர்களுக்குக் கைத்தில் நீர் தரப்பட்டது. 

வலம் , வளம். 

 ஆற்றின் வைப்புைம் உள்ள வயல்கள் நீர்வளத்தால் தசழித்திருந்தன. 

1. புல் – புள் 

 புள் (பைலவ) கூடு கட்டப் புல்லிலனப் பயன்படுத்தும். 

2. உவே – உவள 

 வயலில் இைங்கி உலள (தலை) பவர்க்க மனிதன் உலழக்கின்ைான். 

3. கொன் – கொண் 

 கானிற்குச் தசன்று இயற்லகலயக் காண்கின்ைனர். 

4. ஊண் – ஊன் 

 மக்கள் தம் ஊணாக ஊலன(இலைச்சி) உண்ணுகின்ைனர். 

5. தின்வ  – திண்வ  

 மனிதர்களுள் சிைர் திண்லமயுடன் (மனத்லதரியத்துடன்) தின்லம (தீலம) தசய்கின்ைனர். 

 

6. இலக்கிய  யம் பொரொட்டுக. 

 அந்தியிரு ளற்கருகும் உைகு கண்படன் 

  அவ்வாபை வான்கண்படன், திலசகள் கண்படன் 

 பிந்தியந்தக் காரிருள்தான் சிரித்த துண்படா? 

  தபருஞ்சிரிப்பின் ஒளிமுத்பதா நிைபவ நீதான் 

 சிந்தாமல் சிதைாமல் அழலக தயல்ைாம் 

  பசகரித்துக் குளிபரற்றி ஒளியும் ஊட்டி 

 இந்தாதவன் பைஇயற்லக அன்லன வானில் 

  எழில்வாழ்லவச் சித்திரித்த வண்ணந் தாபனா? 

- பாரதிதாசன் 

திரண்ட கருத்து 

 அந்தியிருளில் உைகம் இருக்கின்ைது. அந்த நிலையில் வாலனயும் திலசலயயும் கண்படன். காரிருள் 

சிரித்ததில்லை. ஆனால், ஒளி முத்தாய் நிைவு பதான்றுகிைது. குளிலரயும் ஒளிலயயும் மக்களுக்கு ஊட்டுகின்ைது. 

வாழ்க்லகலய வானில் பதான்றும் வண்ணத்துடன் ஒப்பிட்டுள்ளார். 

மபொருள்  யம் 

 அந்தியிருளால் உைகம் கருகுகின்ைது. சிரிப்லப ஒளிமுத்து நிைவு என்றும், குளிரும் ஒளியும் தருவதுடன் 

வாழ்க்லகலயச் சித்திரிக்கும் வண்ணம் என்கிைார். 

அணி யம் 
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 உவலமகலளக் லகயாண்டுள்ளார். தபருஞ்சிரிப்பின் ஒளி முத்து நிைலவக் குறிப்பிடுகின்ைார். எழில் 

வாழ்க்லகலய வானத்தில் பதான்றும் வண்ணத்துடன் ஒப்பிட்டுள்ளார். 

எதுவக, ழ ொவை  யம் 

 அந்தி, பிந்தி; சிந்தா, இந்தா என்று எதுலக நயத்லதப் பயன்படுத்தியுள்ளார். 

 அந்தி – அவ்வாறு; பிந்தி –தபருஞ்; சிந்தா – பசகரித்து என்று பமாலன நயத்லதப் பயன்படுத்தியுள்ளார். 

முடிவுவர 

 இப்பாடல் இைக்கிய நயங்கள் அலமந்து படிப்பதற்கு இன்பம் தருகின்ைது. 

7. கீழ்க்கொணும்  ொன்கு மெொற்கவளக்மகொண்டு மதொடர் எழுதுக. 

(எ.கொ): வானம், பை, நிைவு, ததாடு – வானத்தில் பைப்பபாம்; 

     - பைந்து நிைலவத் ததாடுபவாம். 

1. சருகு, விழு, மண், அலை - சருகு கீபழ விழுந்ததால் மண் அலைபபால் காணப்பட்டது. 

2. விண்மீன், ஒளிர், எரி, விழு - விண்மீன் ஒளிர்ந்து எரிந்து விழுந்தது. 

3. குதிலர, பவகம், ஓடு, தாவு - குதிலர பவகமாய் ஓடித் தாவியது. 

4. குழந்லத, நட, தளிர்நலட, விழு - குழந்லத நடக்க நிலனத்துத் தளிர்நலட நடந்து விழுந்தது. 

5. திலர, காண், லகதட்டல், மக்கள் - திலரக்காட்சிலயக் காண்கின்ை தபாழுது லகதட்டல் மக்களிடம் 

எழுந்தது. 

8. படிப்ழபொம் , பயன்படுத்துழவொம் (திவரத்துவற) 

Artist   - கவின்கலைஞர் 

Animation  - இயங்குபடம் 

Newsreel  - தசய்திப்படம் 

Cinematography - ஒளிப்பதிவு 

Sound Effect  - ஒலி விலளவு 

Multiplex Complex - ஒருங்கிலணந்த திலரயரங்க வளாகம் 

 

7. திருக்குறள் 

1. அறிவு உவடவ  

1. அறிவுவடவ யின் சிறப்பு 

அற்றம் – ததாழிற்தபயர் 

அழிக்கலொகொ அரண் – ஈறுதகட்ட எதிர்மலைப் தபயதரச்சம் 

மெறுவொர்க்கும் – இைந்தது தழுவிய எச்ச உம்லம; உயர்வு சிைப்புமாம். 

2.  ைத்வத  ல்வழிப்படுத்துவழத அறிவு 
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ஓரீஇ- தசால்லிலச அளதபலட 

உய்ப்பது – விலனயாைலணயும் தபயர் 

தசன் இடத்தொல்- உருபு மயக்கம். ஏழன் உருபு (கண்) நிற்க பவண்டிய இடத்தில் மூன்ைன் உருபு(ஆல்) நின்ைது. 

தசல்விடொ- எதிர்மலை விலனதயச்சம் 

தீது – ஒன்ைன்பால் குறிப்பு விலனயாைலணயும் தபயர் 

3. உண்வ  உணர்வழத உயர்ந்த அறிவு 

யொர்யொர் – அடுக்குத்ததாடர் 

பகட்பினும்- ‘உம்’லம உயர்வு சிைப்பும்லம 

யொர் – வினாவடியாய்ப் பிைந்த தபயர். 

 

4. உலகத்ழதொடு ஒத்து வொழ்வழத அறிவு 

எவ்வது, அவ்வது – ஒன்ைன்பால் குறிப்பு விலனயாைலனயும் தபயர்கள் 

எவ்வது உவறவது – எதிர்காை விலனயாைலணயும் தபயர். 

அவ்வது உவறவது – எதிர்காைத் ததாழிற்தபயர். 

 

5. வருமுன் கொத்தழல அறிவுவடவ யொம் 

1. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

அதிர – விலனதயச்சம் 

2. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

உய்ப்பது- உய்+ப்+ப்+அ+து. 

உய்- பகுதி; ப் – சந்தி; ப் – எதிர்காை இலடநிலை; அ- சாரிலய; து- படக்லக ஒன்ைன்பால் விலனமுற்று. 

கொண்பது – காண் +ப்+அ+து 

கொண்- பகுதி; ப்- சந்தி; அ – சாரிலய; து – படர்க்லக ஒன்ைன்பால் விலனமுற்று விகுதி. 

உவறவது – உலை+வ்+அ+து. 

உவற- பகுதி; வ்- உடம்படுதமய் சந்தி; அ- சாரிலய; து- படர்க்லக ஒன்ைன்பால் விலனமுற்று விகுதி. 

 

2. சிற்றிைம் ழெரொவ  

1. ழெர்ந்த இைத்வதக் மகொண்டு ஒருவவை இன்ைொன் என்று அறிக 

 ைத்தொன் , இைத்தொன் – ஆன் உருபுகள் இரண்டும் கருவிப்தபாருளில் வந்தன. 

 ைத்தொைொம் – ‘ஆகும்’ என்பதன் ததாகுத்தல் விகாரம். 

உணர்ச்சி – ததாழிற்தபயர் 

 

2.  ல்லிைத்தொல்  லனும் சிற்றிைத்தொல் அல்லலும் விவையும் 

அல்லற் படுப்பதூஉம் – இன்னிலட அளதபலட. 
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3. விவைத்திட்பம் 

1. விவைத்திட்பம் என்பது  ைத்திட்டம் 

 ைத்திட்பம்(மனத்திைது திட்பம்) – ஆைாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

பிற – பைவின்பால் விலனமுற்று. 

விவைத்திட்பம் (விலனக்குழவண்டிய திட்பம்) – நான்காம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக; 

(விலன தசய்தலின்கண் திட்பம்)- ஏழாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

 

2. மெொல்லியவண்ணம் மெய்தலின் சிறப்பு 

மெொல்லுதல், மெயல் – ததாழிற்தபயர்கள் 

யார்க்கும் – முற்றும்லம 

மெொல்லிய – தபயதரச்சம் 

யார்க்கும் எளிய, தசால்லியவண்ணம் தசயல் அரிய – பைவின்பால் குறிப்பு விலனமுற்றுகள். 

 

3. விவைத்திட்பம் உவடயொர் எய்தும் பயன் 

எண்ணிய – விலனயாைலணயும் தபயர். 

எண்ணியொங்கு (எண்ணியவொங்கு) – ததாகுத்தல் விகாரம் 

எய்துப – பைர்பால் விலனமுற்று. 

 

4. உருவுகண்டு இகழ்தல் கூடொது 

1. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

கண்டு – விலனதயச்சம் 

எள்ளொவ  – ததாழிற்தபயர் 

உவடத்து – குறிப்பு விலனமுற்று 

உருள்ழதர் - விலனத்ததாலக 

2. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி தருக. 

விவைத்திட்பம்- விலன +திட்பம் 

 ‘இயல்பினும் விதியினும் நின்ை உயிர்முன் கசதப மிகும்’ என்னும் விதிப்படி, நிலைதமாழி ஈற்றுயிர் (லன – 

ன்+ஐ) முன்வருதமாழி முதலில் வல்லினம் (தி – த் +இ) மிக்கு (த்) ‘விலன +த்+திட்பம்- விலனத்திட்பம்’ 

என்ைாயிற்று. 

மபருந்ழதர் – தபருலம + பதர். 

 ‘ஈறுபபாதல்’ என்னும் விதிப்படி நிலைதமாழி ஈற்று ‘லம’ விகுதிதகட்டு ‘தபரு+பதர்’ என நின்ைது. பின், 

‘இனமிகல்’ என்னும் விதிப்படி, வருதமாழி முதல் வல்லினத்திற்கு (பத – த்+ஏ) இனமான ‘ந’கர தமல்லினதமய் 

பதான்றிப் ‘தபரு+ந்+பதர்- தபருந்பதர்’ என்ைானது. 

3. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

எய்துப – எய்து+ப்+அ. 
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எய்து –பகுதி; ப்-எதிர்காை இலடநிலை; அ- பைவின்பால் படர்க்லக விலனமுற்று விகுதி. 

 

4. திருக்குறள் ஒரு வொழ்வியல் இலக்கியம் – நிறுவுக 

முன்னுவர 

 ‘வள்ளுவன் தன்லன உைகினுக்பக தந்து வான்புகழ் தகாண்ட தமிழ்நாடு’ என்று புகழுவார், மகாகவி பாரதி. 

திருவள்ளுவன் ஈந்த திருக்குைள் ஓர் இைக்கியம் மட்டுமன்று; அது வாழ்வியல் நூைாகவும் திகழ்கிைது. உைகின் 

எந்த மூலையிலும் வசிக்கும் மனிதன், சமுதாயமாய் ஒன்றிலணந்து வாழ்வதற்கான விதிகலள, நியதிகலள 

தநறிப்பட வகுத்து இயம்புகிைது, திருக்குைள். அகவாழ்க்லக எவ்வாறு அலமய பவண்டும், நியதிகலள தநறிப்பட 

வகுத்து இயம்புகிைது, திருக்குைள். அகவாழ்க்லக எவ்வாறு அலமய பவண்டும், இல்ைைத்தின் இயல்புகள் எவ்வாறு 

இருக்க பவண்டும், ஆணும் தபண்ணும் இலணந்த காதல் வாழ்க்லக எவ்வாறு தநறிப்பட அலமய பவண்டும் 

என்பனவற்லை நுணுகி ஆய்ந்து அறிவிக்கும் உணர்வு நூல், திருக்குைள். 

 இலைவனின் திருப்பணியாளர்கள் என்று தங்கலள அறிவித்துக்தகாள்ளும் துைவிகளின் வாழ்க்லக 

தநறிகலளயும், இல்ைைத்தாருக்கும் சமுதாயத்திற்கும் அவர்கள் எவ்வாறு பணியாற்ை பவண்டும் என்பலதயும் 

வள்ளுவர் தநறி வகுத்துச் தசால்லுகிைார். 

 அரசு, அரசன், ஆள்பவார் கடலமகளும் தபாறுப்புகளும் யாலவ, அைத்தின்படி அரசு நடத்துவதன் அவசியம் 

என்ன என்னும் வினாக்களுக்கு தமது இைக்கியத்லதப் பலடத்துள்ளார், வள்ளுவர். 

 ஆகபவ, உைகப்தபாதுமலை என்று பபாற்ைப்படும் திருக்குைள், ஒரு வாழ்வியல் இைக்கியமாகவும் ஒளி 

வீசுகிைது எனைாம். 

முதன்வ ப்பயன் 

 ‘மனிதன் மகத்தானவன்’ என்பர். உைகிலுள்ள பல்ைாயிரக்கணக்கான உயிரிகளுள் மனிதன் மகத்தானவனும் 

தனித்துவம் மிக்கவனும் ஆகிைான். அத்தலகய மனிதனின் வாழ்க்லகலயப் பகுத்து, அைம், தபாரு:, இன்பம் ஆகிய 

முதன்லமப்பயலன அறிய லவத்துப் பயனுலடய வாழ்க்லக வாழ வள்ளுவம் வழி காட்டுகிைது. 

வொழ்வியல் கருத்தொக்கங்கள் 

 தனி மனித நிலை, குடும்பநிலை, உைவுநிலை, சமூக உறுப்பினர் நிலை, குடிமக்கள் நிலை என்றும் பை 

நிலைகளில் மனிதர்களிடம் இருக்க பவண்டிய பண்புகள், ஆற்ைபவண்டிய பணிகள், அைங்கள் ஆகியவற்லைத் 

ததாகுத்துலரப்பதன் மூைமாய் வாழ்வியல் கருத்தாக்கங்கலள முலைப்படுத்தி வழங்கும் இைக்கியமாகவும் 

திருக்குைள் திகழ்கிைது. 

 ரபுகவள  ொற்றுதல் 

 கள்ளுண்டு களித்தலையும், புைால் உண்ணுதலையும், பிைன்மலன நயத்தலையும் சமூகத்தின் பண்புகளாய் 

ஏற்று வாழ்ந்த காைகட்டத்திற்குப் பிைகு திருக்குைள் பதான்றுகிைது. அது சமுதாயத்லத ஒருங்கிலணக்க பவண்டி, 

பமற்குறித்தவற்லைப் புைந்தள்ளச் தசால்லுகிைது. ‘உண்ணற்க கள்லள’ என்றும், ‘நஞ்சுண்பார் கள் உண்பார்’ 

என்றும் சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

 உயிர்களின்மீதுள்ள அன்பிலன தவளிப்படுத்தி, ‘தகால்ைான் புைாலை மறுத்தாலனக் லககூப்பி எல்ைா 

உயிரும் ததாழும்’ என்று புைால் மறுத்தலின் பமன்லமலய எடுத்துலரக்கிைது. 
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அறம றிப்பட்ட வொழ்க்வக 

 மனத்துக்கண் மாசு இைன் ஆதல் அலனத்து அைன் என்று வலியுறுத்துகிைது, திருக்குைள். மனமாசின்றி 

வாழும் வாழ்க்லகயின் சிைப்லப எடுத்துக்காட்டும் திருக்குைள், அதுபவ அைங்களுள் முதன்லமயும் முழுலமயும் 

ஆகும் என்கிைது. ‘மன்னுயிர்க்தகல்ைாம் உண்டியும் உலடயும் உலையுளும் அல்ைது கண்டதில்’ என்று அைத்தின் 

எல்லைகலள அலடயாளப்படுத்தி மக்கலள வழிப்படுத்துகிைது, திருக்குைள். 

ஆன்மீக அறம் 

 கடவுலளச் சமுதாய அலமதிக்கும் மனித ஒருலமக்குமான பகாட்பாடாய் வடித்துத் தந்தது திருக்குைளின் 

மாதபரும் புரட்சிகரச் சிந்தலன ஆகும். கடவுள் என்பது பபரறிவு; தூய்லமயான அறிவு; குணங்களின் திருவுரு; 

இன்பத்தின் திருவுரு; அன்பின் திருவுரு என்கிைது, குைள். 

ஈதல் அறம் 

 பிைருக்குக் தகாடுத்து மகிழும் ஈலகயின் சிைப்பிலன முதன்லமப்படுத்திப் பபசுகிைது, திருக்குைள். பபாட்டியும் 

தபாைாலமயும், அடுத்தவர் தபாருலளக் கவரும் எண்ணமும் மனிதலன மிருகமாக்குகின்ைன. 

இந்நிலையிலிருந்து மனிதலன மீட்டு, உன்னத நிலைக்குக் தகாண்டுதசல்ை ஈலகலய ஓர் அைமாய் 

வற்புறுத்துகிைார், வள்ளுவர். ‘ஈதல் இலசபட வாழ்தல்; அதுவல்ை ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு’ என்பது வள்ளுவம் 

வற்புறுத்தும் பகாட்பாடாகும். 

கொதலறம் 

 அன்தபனும் தநறிக்குள் இல்வாழ்க்லக அலமய பவண்டும் என்பது திருக்குைள் வகுத்துலரக்கும் இல்ைை 

தநறியாகும். பிைன்மலன நயத்தலையும், பரத்லதயர் உைலவயும் குற்ைதமன உலரக்கிைது, குைள். ஆணும் 

தபண்ணும் இலணந்து வாழும் வாழ்க்லகயில் சமுதாய நைன்கள் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட பவண்டும் 

என்பலதயும் திருக்குைள் வற்புறுத்தக் காணைாம். 

ெமூக ஒற்றுவ  

 சாதி, மதம் ஆகியவற்றின் தபயரால் நிைவும் ஏற்ைத்தாழ்வுகலளயும் தகாடுலமகலளயும் கலளந்திட 

முயன்ைவர் திருவள்ளுவர். பிைப்பால் அலனவரும் சமம் என்பது அவர் ஓங்கி முழங்கிய பகாட்பாடாகும். 

 “பிைப்தபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும் சிைப்தபாவ்வா 

 தசய்ததாழில் பவற்றுலம யான்” 

என்பது வள்ளுவத்தின் வாக்கு. 

முடிவுவர 

 ஒரு சமுதாயம் எவ்வாறு வாழ பவண்டும் என்பதற்கான விதிகலள, சட்ட நூைாய் மட்டுமின்றி இைக்கிய 

நயத்துடனும் எடுத்துக்காட்டிய நூல் திருக்குைள் ஆகும். தமிழ்ச்சமூகம் உைகச் சமூகத்துக்கு வழங்கிய 

தபருங்தகாலடயாய்த் திருக்குைள் மதிக்கப்படுகிைது. இவ்வாறு திருக்குைள் வாழ்வியல் இைக்கியமாய்ப் 

பபாற்ைப்படுவதில் தமிழர் அலனவரும் தபருலம தகாள்பவாம். 

 

4. கவிவதக்குப் மபொருந்தும் திருக்குறவளக் கண்டறிக. 

மனபமா மாட்டுவண்டி 
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பாலததயாழுங்கில் பபாக நிலனக்கும் மாடு 

இப்படி இருந்தால் எப்படி நகரும் 

வாழ்க்லகச் சக்கரம் 

ஊர் பபாகும் பாலதயில் 

சக்கரம் உருண்டால் 

அதுபவ அறிவு; அதுபவ ததளிவு. 

அ. எவ்வது உவறவது உலகம் உலகத்ழதொடு 

அவ்வது உவறவது அறிவு. 

ஆ. தசன்ை இடத்தால் தசைவிடா தீதுஒரீஇ 

நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு. 

இ, அறிவற்ைம் காக்கும் கருவி தசறுவார்க்கும் 

உள்ளழிக்கல் ஆகா அரண். 

5. பின்வரும்  ொலடியொர் பொடலின் மபொருளுக்குப் மபொருத்த ொை திருக்குறவளக் கண்டறிக. 

நீரியார் பகண்லம சிைந்த சிைப்பிற்ைாய் 

மாரிபபால் மாண்ட பயத்ததாம் – மாரி 

வைந்தக்கால் பபாலுபம வாைருவி நாட! 

சிைந்தக்கால் சீரியார் நட்பு. 

அ. பலழயம் எனக்கருதிப் பண்புஅல்ை தசய்யும் 

 தகழுதலகலம பகடு தரும். 

ஆ. எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை 

  அதிர வருவபதார் பநாய். 

இ.  ல்லிைத்தின் ஊங்கும் துவணயில்வல; தீயிைத்தின் 

   அல்லல் படுப்பதூஉம் இல். 

6. அல்ைல் படுப்பதூஉம் இல் – எவபராடு பழகினால்? 

அ. வாள்பபால் பலகவர்  ஆ. தமய்ப்தபாருள் காண்பவர் 

இ. எண்ணியாங்கு எய்துபவர் ஈ. தீயிைத்தொர் 

7. திண்ணியர் என்பதன் தபாருள் தருக. 

அ. அறிவுலடயவர்   ஆ.  ை உறுதியுவடயவர் 

இ. தீக்காய்வார்   ஈ. அறிவினார் 

8. ஆராய்ந்து தசால்கிைவர் 

அ. அரசர்    ஆ. தசால்லியபடி தசய்பவர் 

இ. தூதுவர்    ஈ. உைவினர் 

9. தபாருத்துக. 

அ. பாம்பபாடு உடன் உலைந்தற்று 1. தீக்காய்வார் 
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ஆ. தசத்தார்   2. சீர் அழிக்கும் சூது 

இ. வறுலம தருவது   3. கள் உண்பவர் 

ஈ. இகல்பவந்தர் பசர்ந்து ஒழுகுவார் 4. உடம்பாடு இைாதவர் 

அ. 1, 2, 3, 4  ஆ. 2, 3, 4, 1  இ. 4, 1, 3, 2  ஈ. 4, 3, 2, 1 

10. நடுங்கும்படியான துன்பம் இல்ைாதவர்? 

அ. வரப்ழபொவவத முன்ைழர அறிந்து கொத்துக்மகொள்ளக்கூடியவர் 

ஆ. மனத்திட்பம் உலடயவர் 

இ. அரசலரச் சார்ந்து வாழ்கின்ைவர்  

ஈ. சூதாடுமிடத்தில் காைம் கழிப்பவர் 

11. எளியது, அரியது என்பன? 

அ. தீயினத்தின் துலண – நல்லினத்தின் துலண 

ஆ. மெொல்வது – மெொல்லியபடி மெய்வது 

இ. சிறுலம பை தசய்வது – பலகவர் ததாடர்பு 

ஈ. தமய்ப்தபாருள் காண்பது – உருவுகண்டு எள்ளாதது 

12. அழிவு வராமல் காக்கும் கருவி ____________ 

அ. அழகு  ஆ. அறிவு  இ. உலழப்பு  ஈ. அன்பு 

13. _____________ காண்பது அறிவு. 

அ. தபாய்ப்தபாருள்    ஆ. ம ய்ப்மபொருள் 

இ. தத்துவப்தபாருள்   ஈ. தபாருளின்தபாருள் 

14. நன்றின்பால் உய்ப்பது ___________ 

அ. அன்பு  ஆ. பக்தி  இ. பண்பு  ஈ. அறிவு 

15. உருவு கண்டு ____________ பவண்டும். 

அ. சீைாலம     ஆ. தகாள்ளாலம 

இ. எள்ளொவ     ஈ. அழுக்காைாலம 

16. கள்ளுண்பவரும் ___________ ஒன்பை. 

அ. மருத்துண்பவரும்   ஆ.  ஞ்சுண்பவரும் 

இ. பாலுண்பரும்    ஈ. பழமுண்பவரும் 

17. சிறுலம பை தசய்து சீரழிப்பது ___________ 

அ. சூது  ஆ. மாது  இ. ஏது  ஈ. தூது 

18. பண்பு தகடுக்கும் கழகம் என்று திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுவது ____________ 

அ. விலளயாட்டிடம்    ஆ. கள்ளுண்ணுமிடம் 

இ. சூதொடுமிடம்    ஈ. பபாரிடுமிடம் 

 

 

இயல் -7 
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உவர வட உலகம் 

இலக்கியத்தில் ழ லொண்வ  

I. பலவுள் மதரிவு 

1. ‘இைக்கியத்தில் பமைாண்லம’ நூலை எழுதிய ஆசிரியர் தவ.இலையன்பு பணியாற்றி வரும் துலை ___________ 

அ. இந்தியக் காவல்துலைப்பணி    

ஆ. இந்திய ஆட்சிப்பணி 

இ. இந்திய தவளியுைவுத்துலைப்பணி   

ஈ. இந்தியத் ததால்தபாருள் துலைப்பணி 

2. தவ.இலையன்பு எழுதி, தமிழ் வளர்ச்சித்துலையின் சிைந்த கவிலத நூலுக்கான பரிசிலனப் தபற்ை நூல் 

___________ 

அ. வொய்க்கொல் மீன்கள்   ஆ. ஏழாவது அறிவு 

இ. உள்தளாளிப் பயணம்   ஈ. மூலளக்குள் சுற்றுைா 

3. சங்க காைத்தில் மிகப்தபரிய துலைமுகமாகவும், யவனர்களின் கப்பல் நிறுத்தி லவக்கப்படும் இடமாகவும் திகழ்ந்த 

இடம் ____________ 

அ. ததாண்டி    ஆ. காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

இ. முசிறி     ஈ. காலரக்கால் 

4. பமைாண்லம விதியில் நமக்குள் உந்துசக்திலய உற்பத்தி தசய்கிைவர்கள் _________ 

அ. நுகர்பவார்    ஆ. ழபொட்டியொளர் 

இ. தமாத்த விற்பலனயாளர்   ஈ. சில்ைலை விற்பலனயாளர் 

5. ‘இரண்டு முலை ஒருவன் ஒபர நதியில் இைங்க முடியாது’என்னும் பகாட்பாட்லடச் தசான்னவர் ___________ 

அ. தவ. இலையன்பு    ஆ. லடமன் 

இ. பஷக்ஸ்பியர்    ஈ. ஹீரொக்ளிடஸ் 

6. ஒவ்தவாரு நாளும் ________ புதியது என்று தவ.இலையன்பு குறிப்பிடுகிைார். 

அ. பூமி  ஆ. நிைவு  இ. சூரியன்  ஈ. விண்மீன் 

 

2. அதிெய  லர் 

 குண்டு மலழ தபாழிந்து, நிைங்கள் அழிக்கப்பட்ட தாய்மண்ணில் பூ ஒன்று மைர்கிைது. அந்தப் பூவின் 

புன்னலக, நாடுபற்றிய நம்பிக்லகலயச் சிதறிய மனிதரிலடபய பரப்புகிைது என்னும் கருத்லத இப்பாடைாசிரியர் 

எளிய நலடயில் விளக்குகிைார். 

ஆசிரியர் வரலொறு 

தபயர் : தமிழ்நதி 

இயற்தபயர்: கலைவானி 

ஊர் : திருபகாணமலை (இைங்லக) 

படிப்பு : யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகத்தில் கலைத்துலையில் பட்டம் தபற்ைவர். 
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பலடப்புகள் : நந்தகுமாரனுக்கு மாதங்கி எழுதியது, சூரியன் தனித்தலையும் பகல், இரவுகளில் தமாழியும் துயரப்பனி, 

கானல் வாரி, ஈழம் : லகவிடப்பட்ட பதசம், பார்த்தீனியம் பபான்ை பல்பவறு நூல்கலளப் பலடத்துள்ளார்.’ 

 

II. பலவுள்மதரிவு 

1. அதிசய மைரின் புன்னலகலயப் பிடித்தவாறு தமிழ்நதி கடக்கச் தசால்வது _________ 

அ. கடந்த கொலத் துயரங்கவள  ஆ. ஆள்களற்ை தபாழுலத 

இ, பச்லசயம் இழந்த நிைத்லத  ஈ. அலனத்லதயும் 

2. ஞாபகத்தில் மட்டுபம படிந்திருக்கும் எனத் தமிழ்நதி எவற்லைக் குறிப்பிடுகிைார்? 

அ.  ரங்கள்    ஆ. பைலவகள் 

இ. மலழ    ஈ. இலவ அலனத்தும் 

3. ‘அதிசய மைர்’ கவிலத இடம் தபற்றுள்ள நூல் __________ 

அ. இரவுகளில் தபாழியும் துயரப்பனி ஆ. கானல் வரி 

இ. ஈழம்: லகவிட்ட பதசம்  ஈ. அதன் பிறகு என்றும் 

4. பபரழிலவக் கடந்து உயிர் பிலழத்திருக்கும் மனிதரிலடபய அதிசய மைரின் புன்னலக தசால்லிச் தசல்வது 

__________ 

அ. உலழப்லப    ஆ.  ம்பிக்வகவய 

இ. தபாறுலமலய   ஈ. தவறுப்லப 

5. ‘அதிசய மைர்’ கவிலதலய எழுதிய ஆசிரியர் ___________ 

அ. நகுைன்    ஆ. சுகந்தி சுப்பிரமணியன் 

இ. தமிழ் தி    ஈ. சாந்தா தத் 

 

3. ழதயிவலத் ழதொட்டப்பொட்டு 

நூல் எழுந்த வரலொறு 

 19ஆம் நூற்ைாண்டில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தினாலும், தவள்லளயர் வஞ்சத்தினாலும் ஆங்கிபையரின் குடிபயற்ை 

நாடுகளில் தமிழர்கள் கரும்புத்பதாட்டத் ததாழிைாளர்களாகவும், பதயிலைத்பதாட்டக் கூலிகளாகவும் கடல் கடந்து 

பவலை தசய்தனர். 

 அங்பக அவர்கள் அலடந்த துன்பங்களும் துயரங்களும் அவர்கலள விம்மி விம்மி அழ லவத்தன. தவகு 

சனங்களிலடபய கும்மிப்பாடல்களாய் வந்த ‘பதயிலைத்பதாட்டப்பாட்டு’ பபான்ை சிறு நூல்கள் இத்துயரத்லதப் பதிவு 

தசய்தன. 

கும்மி 

 மகளிர் குழுமிக் லக தகாட்டி விலளயாடும் தபாழுது பாடுவபத கும்மி ஆகும். கும்மிப்பாடல், தவண்பா 

இனத்லதச் சார்ந்தது. தவண்டலள மட்டுபம அலமந்த எழுசீர்க் கழிதநடிைடிகள் ஓர் எதுலக தகாண்டு அலமவதாகும். 

 ஈற்றுச்சீர் தபரும்பாலும் விளங்காய்ச்சீராய் வரும். இயற்கும்மி, ஒயிற்கும்மி, ஓரடிக்கும்மி என்பன கும்மியின் 

வலககளாகும். 
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 முகம்மது இராவுத்தர் இயற்றிய ‘பாரத மக்களின் பரிதாபச் சிந்து’ என்ை ‘பதயிலைத்பதாட்டப்பாட்டு’ என்னும் 

நூலில் இடம் தபற்றுள்ள கும்மிப் பாடல்களுள் சிை நமக்குப் பாடமாய் அலமந்துள்ளன. 

1. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

சாைச்சிைப்பு  - உரிச்தசாற்தைாடர் 

அருஞ்பசகரம்   - பண்புத்ததாலக 

சீரும் சிைப்பும், பபயினும் நாயினும் - எண்ணும்லமகள் 

தபண்டு பிள்லள  - உம்லமத்ததாலக 

உண்டு, பிைந்து  - விலனதயச்சங்கள் 

வளர்ந்த   - தபயதரச்சம் 

 

2. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

திகழ்ந்து – திகழ் +த்(ந்)+த்+உ. 

திகழ்- பகுதி; த்- சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி. 

புகுந்து – புகு+த்(ந்) +த்+உ. 

புகு- பகுதி; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ- விலனதயச்ச விகுதி. 

வொழ்ந்து – வாழ் +த்(ந்)+த்+உ 

வொழ்- பகுதி; த் –சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ-விலனதயச்ச விகுதி. 

 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. முச்சந்தி இைக்கியம் என்பது 

கூற்று 1: கலத வடிவிைான வடிவம் உலடயது. 

கூற்று 2: தபரிய எழுத்துப் புத்தகம் என்று அலழக்கப்படுவது. 

அ. கூற்று 1-சரி, கூற்று 2- தவறு  ஆ. கூற்று 1, 2 ெரி 

இ. கூற்று 1, 2 தவறு    ஈ. கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

 

4. புற ொனூறு 

மபயர்க்கொரணம் 

 புைம் + நான்கு + நூறு = புைநானூறு. புைப்தபாருள் ததாடர்பான நானூறு பாடல்கலளக் தகாண்ட நூைாதலின், 

இந்நூல் இப்தபயர் தபற்ைது. புைத்திலண சார்ந்த நானூறு பாடல்கலளக் தகாண்டதால் புைநானூறு எனப் தபயர் 

தபற்ைது. புைம், புைப்பாட்டு எனவும் இந்நூல் வழங்கப்தபறும். 

அகம், புறம் 

 அகமாவது, இன்பத்லதப்பற்றிக் கூறுவதாம். ஒத்த அன்புலடய தலைவனும் தலைவியும் தம் உள்ளத்தால் 

அனுபவிக்கும் இன்பம், அகம் எனப்படும். அஃது எத்தலகயததன்று புைத்தார்க்குச் தசால்ை இயைாததாம்.அகத்தால் 

நுகரப்படுதலின் அகம் எனப்பட்டது. (அகம் – உள்) 
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 புைமாவது, அைத்லதயும் தபாருலளயும்பற்றிக் கூறுவது. அஃது ஒத்த அன்புலடயாபர அன்றி அலனவராலும் 

அனுபவிக்கப்பட்டு, இத்தலகயததன்று புைத்தார்க்கும் எடுத்து உணர்த்தக்கூடியதாய் நிகழும் ஒழுக்கமாதலின் புைம் 

எனப்பட்டது. (புைம் – தவளி). இத்தலகய புைப்தபாருள் ததாடர்பான பாடல்கள் இந்நூலில் உள்ளன. 

நூலின் இயல்புகள் 

 இந்நூலில் உள்ள பாடல்கள் பல்பவறு காைங்களில் வாழ்ந்த புைவர்களால் பல்பவறு சமயங்களில் 

பாடப்பட்டனவாகும். அரசன்முதல் பல்வலகத் ததாழில் புரிவாரும் புைலம மிக்கவராய்ப் பாடல்கள் இயற்றியுள்ளனர். 

ததால்காப்பியம் என்னும் மிகப்பலழய தமிழிைக்கணத்திற்கு முற்பட்ட பாட்டுகளும் இந்நூலில் இடம் தபற்றுள்ளன. 

புைவர்கள் தனித்தனிபய பாடிய பாடல்கலள எல்ைாம் அரிதின் முயன்று பதடித் ததாகுக்கப்பட்ட ததாலகநூல் இது. 

இந்நூல் ததாகுக்கப்பட்ட காைம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்ைாண்டாகும். ததாகுத்தவர் யார் என்பது ததரியவில்லை. 

நூலின் மபருவ  

 இந்நூல் தமிழருலடய சிைந்த கருவூைம் என்று கூைத்தக்க  தபருலமயுலடயதாகும். பண்லடக்காைத் 

தமிழ்மக்களுலடய உயர்ந்த நாகரிகம், அரசியல், பபார்த்திைம், சமுதாயப்பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்லை 

நாம் அறிந்துதகாள்வதற்குப் பபருதவி புரிவது இந்நூபையாகும். பண்லடக்காைப் பபரரசர், சிற்ைரசர், பலடத்தலைவர், 

வீரர்கள், வள்ளல்கள் ஆகியவர்களின் வரைாறுகலள ஓரளவு அறிய இந்நூபை கருவியாய் உள்ளது. ஆதைால். இந்நூல் 

வரைாற்ைாராய்ச்சிக்குப் தபருந்துலண புரிவதாகும். புைவர்கள் பைரால் இந்நூற்பாடல்கள் பமற்பகாள்களாய் 

எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. ஜி.யு.பபாப் என்னும் பமல்நாட்டறிஞர் நூலின் பாடல்கள் சிைவற்லை ஆங்கிைத்தில் 

தமாழிதபயர்த்துள்ளார். 

இன்ை வவக எண்பது 

 இந்நூல் சங்க இைக்கியங்களாகிய பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்ததாலக என்னும் பமற்கணக்கு நூல்களுள் 

எட்டுத்ததாலகலயச் சார்ந்ததாகும். ஏலனயலவ நற்றிலண, குறுந்ததாலக, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், 

கலித்ததாலக, அகநானூறு என்பனவாகும். 

 “நற்றிலண நல்ை குறுந்ததாலக ஐங்குறுநூ(று) 

 ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல் 

 கற்ைறிந்தார் ஏத்தும் கலிபயா(டு) அகம்புைதமன்(று) 

 இத்திைந்த எட்டுத் ததாலக” 

என்னும் பலழய தவபா, எட்டுத்ததாலக நூல்கள் இலவதயன உணர்த்தும். 

திவண, துவற விளக்கம் 

 இந்நூல் ததால்காப்பியம் என்னும் தமிழிைக்கணத்திற்கு இைக்கியமாய் ஒவ்தவாரு பாடலும் புைப்தபாருள் 

திலண, துலைகலளக் தகாண்டு விளங்குகிைது. 

 ததால்காப்பியர் தவட்சி, வஞ்சி, உழிலஞ, தும்லப, வாலக, காஞ்சி, பாடாண் என்ை ஏழு புைத்திலணகலளபய 

சுட்டுகிைார். 

 புைப்தபாருள் தவண்பா மாலையின் ஆசிரியர் ஐயனாரிதனார், புைத்திலணகள் தவட்சி,கரந்லத, வஞ்சி, 

காஞ்சி, தநாச்சி, உழிலஞ, தும்லப, வாலக, தபாதுவியல், லகக்கிலள, தபருந்திலண எனப் பன்னிரண்தடன்பார். 

 திலண என்பது மக்கள் ஒழுக்கம். 
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 துலை என்பது மக்களும் விைங்கும் தசன்று நீர் உண்ணும் துலை பபாைப் பை வலகப்பட்ட தபாருள்களும் 

ஒருவலகப்பட்டுச் தசல்வதற்குறிய வழியாகும். மக்கள் வாழ்க்லகக்குரிய தநறி என்று சுருக்கமாய்க் கூைைாம். திலண, 

ஆறு பபான்ைது; துலை, ஆற்றில் மக்கள் இைங்கும் துலை பபான்ைது. இந்நூலிலிருந்து ஒரு பாடல் நமக்குப் பாடமாய் 

அலமந்துள்ளது. 

பொடவல எழுதியவர் வரலொறு 

 சங்க காைப் புைவர்களுள் ஒருவரான பிசிராந்லதயாரின் இயற்தபயர், ஆந்லதயார். பிசிர் என்பது பாண்டிய 

நாட்டில் இருந்த ஓர் ஊர். ஆந்லதயார் என்னும் தபயர் ஆதன் தந்லத என்னும் தபயர்களின் கூட்டுச்தசால் என்று 

ததால்காப்பியம் குறிப்பிடுகிைது. பகாப்தபருஞ்பசாழன், பாண்டியன் அறிவுலடநம்பி ஆகிபயாலரப் பாடியுள்ளார். 

அரசனுக்கு அறிவுலர தசால்ைக்கூடிய உயர்நிலையில் இருந்த சான்பைார் இவர். பநரில் காணாமபைபய 

பகாப்தபருஞ்பசாழபனாடு நட்புப் பூண்டு அவருடன் பசர்ந்து வடக்கிருந்து உயிர் துைந்தார், பிசிராந்லதயார். 

முன்னுவர 

 குடிமக்களின் உள்ளப்பாங்லக அறிந்து அதற்கு ஏற்ைவாறு ஆட்சி புரிபவபன சிைந்த அரசன். மக்களின் 

விருப்பத்திற்கு மாைாய் அரசன் தசயல்படுவது நாட்டின் வளர்ச்சிக்குக் பகடு விலளவிக்கும். அரசலன 

நல்வழிப்படுத்தும் தபரும் தபாறுப்லபச் சங்கப்புைவர்கள் பமற்தகாண்டனர். அவ்வாறு அரசன் தசய்ய பவண்டிய 

கடலமகலள முலை தவைாமல் தசய்யுமாறு பிசிராந்லதயார் இப்பாட்டில் ததளிவாய்க் கூறுகின்ைனர். உண்ணும் நிைம் 

பபாை அரசனும் உண்ணாது அவன் நாடும் தகட்தடாழியும் எனப் பாண்டிய மன்னன் அறிவுலட நம்பியிடம் தசன்ை 

பிசிராந்லதயார், அரசன் சிைப்பலடய இப்பாடல் அடிகலளப் பாடினார். 

 இந்தச் தசய்யுளில் அலமந்துள்ள திலண, பாடாண்; துலை, தசவியறிவுறூஉ. 

பொடொண் திவண: பாடு + ஆண் +திலண – பாடாண் திலண ஆயிற்று. பாடப்படும் ஆண்மகனது புகழ், வலிலம, 

தகாலட, அருள், கல்வி பபான்ை நல்லியல்புகலளச் சிைப்பித்துக் கூறுவது பாடாண் திலணயாகும். 

துவற: மெவியறிவுறூஉ : அரசன் தசய்ய பவண்டிய கடலமகலள முலை தவைாமல் தசய்யுமாறு அவன் அறிவுறுத்தல், 

தசவியறிவுறூஉ என்னும் துலையாகும். 

பொ வவக: ஆசிரியப்பாவின் தபாது இைக்கணம் தபற்று, ஈற்று அயைடி மூன்று சீர்களாகவும்(சிந்தடி) ஏலனய அடிகள் 

நான்கு சீர்களாகவும் (அளவடி) அலமந்து வந்துள்ளதால் இப்பாடல் பநரிலச ஆசிரியப்பா ஆகும். 

 

1. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

கொய்ம ல் – விலனத்ததாலக 

புக்க – தபயதரச்சம் 

அறியொ – ஈறு தகட்ட எதிர்மலைப் தபயதரச்சம் 

 

2. பிரித்துப் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

அறிந்து- அறி +த்(ந்) + த் +உ. 

அறி- பகுதி; த்- சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி 

அறுத்து- அறு + த் +த் +உ 

அறு – பகுதி; த் – சந்தி; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி. 
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I. பலவுள் மதரிவு 

1. யாலன புக்க புைம்பபாை – உவலமக்குப் தபாருத்தமான ததாடர் எது? 

அ. தனக்குப் பயன்படும், பிைருக்குப் பயன்படாது 

ஆ. தைக்கும் பயன்படொது, பிறருக்கும் பயன்படொது. 

இ. பிைருக்குப் பயன்படும், தனக்குப் பயன்படாது. 

ஈ. தனக்கும் பயன்படும், பிைருக்கும் பயன்படும். 

2. பாடப்பகுதியில் இடம் தபற்றுள்ள புைநானூற்றுப்பாடலின் வரிலச எண் ____________ 

அ. 164   ஆ. 174   இ. 184  ஈ. 154 

3. பண்லடத் தமிழகத்தின் அரசியல், சமூக வரைாற்லை விளக்கும் அரிய கருத்துக் கருவூைமாய்த் திகழ்வது 

_____________ 

அ. நற்றிலண    ஆ. குறுந்ததாலக 

இ. அகநானூறு    ஈ. புற ொனூறு 

 

II. ழகொடிட்ட இடத்வத நிரப்புக. 

புைநானூற்றுப் பாடல்கலள ஆங்கிைத்தில் தமாழிதபயர்த்தவர் _____________ ஆவார். 

விவட: ஜார்ஜ் எல் ொர்ட். 

 

5. ெங்க கொலக் கல்மவட்டும் என் நிவைவுகளும் 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. புகளூர்க் கல்தவட்டு தபாறிக்கப்பட்ட காைம் __________ 

அ. கி.பி. 5 ஆம் நூற்ைாண்டு   ஆ. கி.பி. 4 ஆம் நூற்ைாண்டு 

இ. கி.பி. 3 ஆம் நூற்ைாண்டு   ஈ. கி.பி. 2 ஆம் நூற்றொண்டு 

2. புகளூர்க் கல்தவட்லடப் தபாறித்த பசரல் இரும்தபாலை மன்னர்கலளச் சிைப்பித்துப் பாடும் நூல் _________ 

அ. பதிற்றுப்பத்து    ஆ. நற்றிலண 

இ. குறுந்ததாலக    ஈ. பரிபாடல் 

3. புகளூர் ஆறுநாட்டான் குன்றின்மீதுள்ள குலககளுள் ஒன்றில் தபாறிக்கப்பட்ட கல்தவட்டு யாலரப் பற்றியது? 

அ. களப்பிரர்  ஆ. பசரர்  இ. பசாழர்  ஈ. பாண்டியர் 

4. பசரல் இரும்தபாலை மன்னர்கள் ஆட்சி தசய்த இடம் _________ 

அ. நாமக்கல்  ஆ. திண்டுக்கல்  இ. கருவூர்  ஈ. பசைம் 

5. மதுலரக்கு அருகில் உள்ள மாங்குளம் குலகக் கல்தவட்டுகளில் குறிப்பிடப்படுபவன் ___________ 

அ. ம டுஞ்மெழியன்   ஆ. பசரல் இரும்தபாலை 

இ. குபைாத்துங்கபசாழன்   ஈ. மபகந்திரவர்மன் 

6. ததால்லியல் ஆய்வுக்காக ‘ஜவகர்ைால் பநரு ஆய்வறிஞர்’ என்ை விருதிலனப் தபற்ைவர் ____________ 
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அ. மா. இராசமாணிக்கனார்   ஆ. தவ. இலையன்பு 

இ. ஐரொவதம்  கொழதவன்   ஈ. முகம்மது இராவுத்தர் 

6. மதொன் ம் 

I. இலக்கணத் ழதர்ச்சி மகொள் 

I. பின்வருவனவற்றுள் ததான்மத்திற்குப் தபாருந்தா ஒன்லைத் பதர்க. 

அ. கர்ணன் பதாற்ைான் பபா    

ஆ. வயதில் சிறியவள், ஆைொலும் ஔவவயொர்!! 

இ. இந்த நாரதரிடம் எச்சரிக்லகயாய் இரு  

ஈ. இந்தா பபாைான் தருமன் 

II. ததான்மம்பற்றிய கூற்றுகளுள் தவைான ஒன்லைத் பதர்க. 

அ. உருவாக்கப்பட்டு இறுகிவிட்ட வடிவங்கள் 

ஆ. பழங்கலதலயக்தகாண்டு கருத்லத விளக்குவது 

இ. நம்ப முடியாதலவபபால் பதான்றும் நிகழ்ச்சிகள், தசய்திகள் 

ஈ. விளங்கொத கருத்துகவளப் பேம ொழியின்மூலம் விளக்குவது. 

‘சாபவிபமாசனம்’, ‘அகலிலக’ ஆகிய கலதகளில் ததான்மங்கலளப் பயன்படுத்தியவர் __________ 

அ. கு. அழகிரிசாமி     ஆ. புதுவ ப்பித்தன் 

இ. தஜயபமாகன்     ஈ. எஸ்.இராமகிருஷ்ணன் 

III. பண்புக்குறியீடுகலளக் கலதமாந்தர்கபளாடு தபாருத்துக. 

அ. அைம்  1. கர்ணன் 

ஆ. வலிலம  2. மனுநீதிச் பசாழன் 

இ. நீதி   3. பீமன் 

ஈ. வள்ளல்  4. தருமன் 

அ. 3, 2, 1, 4  ஆ. 4, 3, 2, 1  இ. 2, 4, 3, 1  ஈ. 4, 3, 1, 2 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. ‘பைர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான்’- விழித்திருந்தவரும் அவலரப் பாடியவரும் ________ 

அ. பசாழன் தநடுங்கிள்ளிலயப் பரணர் 

ஆ. ழெொேன்  லங்கிள்ளிவயக் ழகொவூர்கிேொர் 

இ, கலணக்கால் இரும்தபாலைலயக் கபிைர்  

ஈ. காரிகாைலன உருத்திரங்கண்ணனார் 

2. உண்டு பிைந்து வளர்ந்த இடந்தனில் – இத்ததாடரில் தபயதரச்சம் 

அ. உண்டு    ஆ. பிைந்து 
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இ. வளர்ந்த    ஈ. இடந்தனில் 

3. ததான்மத்லத தவளிப்படுத்தும் முதன்லமயான கருவியாய் விளங்குவது ________ 

அ. உலரநலட    ஆ. சிறுகலத 

இ. கட்டுலர    ஈ. கவிவத 

4. திருவிலளயாடற்புராணத்துச்சிவன், நக்கீரன் ஆகிபயாலரக்தகாண்டு அழகிரிசாமி எழுதிய சிறுகலத 

__________ 

அ. பத்மவியூகம்    ஆ. விட்ட குவற, மவந்தேலொல் ழவகொது 

இ. அரவாணன்    ஈ. அைத்திற்குத் தருமன் 

5. ததான்மங்கலளக்தகாண்டு தஜயபமாகன் எழுதிய புதினம் _________ 

அ. விட்ட குலை    ஆ. பத் வியூகம் 

இ. அரவாணன்    ஈ. தவந்தழைால் பவகாது 

6. ‘அரவாணன்’ புதினத்தில் ததான்மங்கலளப் பயன்படுத்தியவர் ________ 

அ. எஸ்.ரொ கிருஷ்ணன்  ஆ. தஜயபமாகன் 

இ. அழகிரிசாமி    ஈ. புதுலமப்பித்தன் 

7. ‘முருகு உைழ் முன்பபாடு 

கடுஞ்சினம் தசருகிப் தபாருத யாலன’ 

- ததான்மங்கலளக் தகாண்ட இப்பாடைடி இடம் தபற்ை நூல் _________ 

 அ. அகநானூறு    ஆ. ததால்காப்பியம் 

 இ.  ற்றிவை    ஈ. குறுந்ததாலக 

II.  ரபுச்மெொற்கவளத் மதொடரில் அவ த்து எழுதுக. 

1. ஆற அ ர: நீ ததாழில் ததாடங்குவதற்கு முன் ஆற அ ர பயாசிக்க பவண்டும். 

2. ஆணி அடித்தொற்ழபொல : என் நண்பன் எழுதிய கவிலத, சமுதாயச் சீர்பகடுகலள ஆணி அடித்தொற்ழபொல 

உணர்த்தின. 

3. அகலக்கொல்: வரவுக்கு மீறிச் தசைவு தசய்து அகலக்கொல் லவப்பது ஆபத்தில் தகாண்டு விடும். 

4. வழிவழியொக : எங்கள் வீட்டில் வழிவழியொகக் குைததய்வ வழிபாடு நடத்தி வருகிபைாம். 

5. கண்துவடப்பு : பவலை வாய்ப்புக்கான பநர்காணல் இன்று தவறும் கண்துவடப்பொகி வருகிைது. 

III. இலக்கிய  யம் பொரொட்டுக. 

 “பூமிச்சருகாம் பாலைலய 

  முத்துப்பூத்த கடல்களாக்குபவன் 

 புயலைக் கூறுபடுத்திபய – பகாடிப் 

  புதிய ததன்ைைாக்குபவன் 

 இரவில் விண்மீன் காசிலன – தசலுத்தி 

  இரவைபராடு பபசுபவான்! 
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 இரதவரிக்கும் பரிதிலய – ஏலழ 

  விைதகரிக்க வீசுபவன். 

- நா. காமராசன் 

இப்பொடலுக்கு ஏற்ற தவலப்பு : ‘புதியபதார் உைகம்’. 

திரண்ட கருத்து: காய்ந்து கிடக்கும் பாலைவனப்பூமிலய முத்துகள் பிைக்கும் கடல்களாய் ஆக்குபவன். புயலின் 

பவகத்லதக் குலைத்துப் புதிய ததன்ைைாய் ஆக்குபவன். தபாருள் பவண்டுபவார்க்கு விண்மீன் காசுகலளக் 

தகாடுத்து, அவர்கபளாடு பபசுபவன். இரலவ அழிக்கும் சூரியலன ஏலழயர்க்கு விைதகரிக்க வீசுபவன் என்கிைார், 

கவிஞர். 

வ யக்கருத்து : சமுதாயத்தில் மலிந்துகிடக்கும் சீர்பகடுகலளயும், வன்மங்கலளயும் தம் கவிலதகள் மூைம் 

குலைத்திடம் ஏலழகளின் நிலைலய உயர்த்திடவும் முடியும் என்னும் லமயக்கருத்தில் இப்பாடல் அலமந்துள்ளது. 

மதொவட யம் : இப்பாடலில், எதுலகத்ததாலட, பமாலனத்ததாலட, இலயபுத்ததாலட ஆகியலவ அலமந்துள்ளன. 

அ) எதுவகத்மதொவட: அடிபதாறும் முதற்சீரின் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது அடி எதுலகயாகும். இப்பாடலில் 

 இரவில்   இரவில் 

 இரவைபராடு  இரதவரிக்கும் 

ஆ) ழ ொவைத்மதொவட 

 அடிபதாறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது அடிபமாலனயாகும். சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது 

சீர்பமாலனயாகும். இப்பாடலில், 

 புயலை   இரவில் 

 புதிய   இரவைபராடு 

என அடிபமாலனகள் அலமந்துள்ளன எனச் சீர்பமாலனகள் அலமந்துள்ளன. 

இ) இவயபுத்மதொவட 

 பாடலின் கலடசிச்சீர் ஒன்றிவரத் ததாடுப்பது இலயபுத்ததாலட ஆகும். 

. . . . .   கடல்களாக்குபவன்   . . . . . பபசுபவன் 

. . . . . ததன்ைைாக்குபவன் . . . . . வீசுபவன் 

என இலயபுத்ததாலட அலமந்துள்ளது. 
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அணி யம் :  பாலைவனத்லதக் கடல்களாக்கபவா, புயலைத் ததன்ைைாக்கபவா, சூரியலன 

விைதகரிக்கபவா முடியாது. தமது கவிலத இச்சமூகத்தில் பை மாற்ைங்கலள நிகழ்த்தும் என்பலத உணர்த்திட, நடக்க 

முடியாத நிகழ்வுகலளக்கூட இயற்லகக்கு மாைாய் உயர்த்திக் கூறுவதால் இப்பாடலில் உயர்வு நவிற்சி அணி 

அலமந்துள்ளது. 

கற்பவை  யம் : இப்பாடலில் பாலைவனத்லதப் பூமிச்சருகாகவும், விண்மீலனக் காசாகவும் பாடியிருக்கும் கவிஞரின் 

கற்பலன நயம் பபாற்றுதற்குரியதாகும். 

IV. மதொடரில் இடம் மபற்றுள்ள  ரபுப்பிவேகவள நீக்கி எழுதுக. 

1. வாலழக்காட்டில் குயில்கள் அைறிக்தகாண்டும் 

காகங்கள் கூவிக்தகாண்டும் இருந்தன. 

விவட: வாலழத் பதாட்டத்தில் குயில்கள் கூவிக்தகாண்டும் 

 காகங்கள் கலரந்துதகாண்டும் இருந்தன. 

2. முருகன் பசாறு சாப்பிட்டுப் பால் குடித்தான். 

விவட: முருகன் பசாறு உண்டு, பால் பருகினான். 

3. பகாவிந்தன் குடியிருக்கச் சுவர் கட்டிக் கூலர அலமத்தார். 

விவட: பகாவிந்தன் குடியிருக்கச் சுவர் எழுப்பிக் கூலர பவய்ந்தார். 

4. வனவிைங்குக் காப்பகத்தில் சிங்கக்குட்டியும் யாலனக்குட்டியும் கண்படன். 

விவட: வனவிைங்குக் காப்பகத்தில் சிங்கக் குருலளலயயும் யாலனக் கன்லையும் கண்படன். 

5. ஆட்டுத்ததாழுவத்லதச் சுற்றிலும் எலிகள் தபாந்துகள் அலமந்திருந்தன. 

விவட: ஆட்டுப்பட்டிலயச் சுற்றிலும் எலிகள் வலளகள் அலமத்திருந்தன. 

6. பலனமட்லடயால் கூலர லவத்திருந்தனர். 

விவட: பலனபயாலையால் கூலர பவய்ந்திருந்தனர். 

V. பத்திவயப் படித்துத் ழதவவயொை இடங்களில் நிறுத்தக்குறிகவள இட்டு எழுதுக. 

 இளங்பகா அடிகள் சாத்தனாரிசம் முன்தசய்த விலன நிலைபவறும் காைம் என்றீர்கபள அவர்களுலடய 

முந்லதய விலன யாது அதன் விலளவு என்ன நிகழ்ந்த காைம் யாது அலத நீங்கள் அறிந்திருந்தால் கூறுக எனக் 

பகட்டார். 

விவட: இளங்பகா அடிகள் சாத்தனாரிசம், “முன்தசய்த விலன நிலைபவறும் காைம் என்றீர்கபள! அவர்களுலடய 

முந்லதய விலன யாது? அதன் விலளவு என்ன? நிகழ்ந்த காைம் யாது? அலத நீங்கள் அறிந்திருந்தால் கூறுக” எனக் 

பகட்டார். 

இயல் - 8 

 னிதம், ஆளுவ  

1.  ம் அவடயொளங்கவள மீட்டவர் 

VI. பலவுள் மதரிவு 

1. தபாருந்தாத ஒன்லைக் கண்டறிக. 
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அ. தனித்தமிழ்த் தந்வத  1. மு. வரதரொெைொர் 

ஆ. ஆராய்ச்சிப் பபரறிஞர்  2. மயிலை சீனி. பவங்கடசாமி 

இ. தமிழ்த்ததன்ைல்   3. திரு.வி.க. 

ஈ. தமாழி ஞாயிறு   4. பதவபநயப்பாவாணர் 

2. ச.த.சற்குணரின் உலரலயக் பகட்டுத் தூண்டப்தபற்ை மயிலை சீனி.பவங்கடசாமி எழுதிய நூல்  

அ. தபௌத்தமும் தமிழும்  ஆ. இசுைாமும் தமிழும் 

இ. சமணமும் தமிழும்  ஈ. கிறித்தவமும் தமிழும் 

3. தந்லதயின் சித்த மருத்துவப் பின்புைமும், தலமயனாரின் தமிழ்ப்பின்புைமும் மயிலையாலர எவ்வாறு 

உருவாக்கியது? 

அ. சித்த மருத்துவராய்  ஆ. வரலொற்று ஆய்வொளரொய் 

இ. எழுத்தாளராய்   ஈ. கவிஞராய் 

4. ஆசிரியர் பயிற்சி தபற்றுத் ததாடக்கப் பள்ளியில் எத்தலன ஆண்டுகள் மயிலை சீனி. பவங்கடசாமி 

பணியாற்றினார்? 

அ. 25   ஆ. 28   இ. 30   ஈ. 32 

5. மயிலையார் எழுதிய முதல் நூலின் தபயர் ____________ 

அ. தபௌத்தமும் தமிழும்  ஆ. சமணமும் தமிழும் 

இ. கிறித்தவமும் தமிழும்  ஈ. களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம் 

6. தமிழில் எந்தப் பல்ைவ மன்னலனப்பற்றி மயிலையார் முதலில் எழுதிப் தபருலம தபற்ைார்? 

அ.  ந்திவர் ன்   ஆ. மபகந்திரவர்மன் 

இ. நரசிம்மவர்மன்   ஈ. கந்தவர்மன் 

7. ‘தமிழர்களின் வரைாற்றில் இருண்டகாைம்’ என்று எவர் ஆட்சிக்காைம் குறிப்பிடப்படுகிைது? 

அ. பல்ைவர்    ஆ. நாயக்கர் 

இ. களப்பிரர்   ஈ. பாலளயக்காரர் 

8. தமிழரது கலைத்திைலன எடுத்பதாதும் நூல் _____ 

அ. நுண்கலைகள்    

ஆ. தமிேர் வளர்த்த அேகுக் கவலகள் 

இ. இலைவன் ஆடிய எழுவலகத் தாண்டவம் 

ஈ. இலசவாணர் கலதகள் 

9. மயிலையாரின் மீட்டுருவாக்க முயற்சிக்குச் சரியான சான்ைாய் அலமந்த நூல் ___________ 

அ. தமிழ் ொட்டு வரலொறு  ஆ. தகாங்கு நாட்டு வரைாறு 

இ. பழங்காைத் தமிழர் வணிகம் ஈ. களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம் 

10. தமிழ் மறுமைர்ச்சிக்குப் தபரும் ஊக்கம் அளிப்பதாய் அலமந்த மயிலையாரின் நூல் __________ 

அ. சாசனச் தசய்யுள் மஞ்சரி  ஆ. மத்த விைாசம் 

இ. அஞ்சிலைத்தும்பி  ஈ.  வறந்துழபொை தமிழ் நூல்கள் 
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11. மலைந்துபபான எத்தலன நூல்களின் குறிப்புகலள மயிலையார் நம் முன் நிறுத்துகிைார்? 

அ. 111   ஆ. 222   இ. 333   ஈ. 444 

12. மயிலையார் ஆங்கிைம் வழியாகத் தமிழாக்கிய நாடக நூலின் தபயர் _________ 

அ. தசந்தமிழ்ச்தசல்வன்  ஆ. அஞ்சிலைத்தும்பி 

இ. மபகந்திரவர்மன்   ஈ.  த்த விலொெம் 

13. மயிலையாருக்குத் ‘தமிழ்ப் பபரலவச் தசம்மல்’ என்னும் விருதிலன அளித்தது________ 

அ.  துவர கொ ரொெர் பல்கவலக்கேகம் 

ஆ. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் 

இ. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் 

ஈ. அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் 

14. மயிலையாருக்கு அறிஞர்கள் கூடிச் தசன்லன பகாகபை மண்டபத்தில் மணிவிழா எடுத்து வழங்கிய பட்டம் 

__________ 

அ. தமிழ்ப் பபரலவச் தசம்மல்    

ஆ. ஆராய்ச்சித் துலையில் முதியவர் 

இ. கலையியல் அறிஞர் 

ஈ. ஆரொய்ச்சிப் ழபரறிஞர் 

15. சங்ககாைப் பசும்பூண் பாண்டியன் தன் தகாடியில் எச்சின்னத்லதக் தகாண்டிருந்தான்? 

அ. சிங்கம்  ஆ. புலி  இ. யொவை  ஈ. மீன் 

16. ‘தாங்தகட பநர்ந்த பபாதும் 

தமிழ்தகட ைாற்ைா அண்ணல் 

பவங்கட சாமி என்பபன்’ என்று கூறியவர் ________ 

அ. பாரதியார்   ஆ. பொரதிதொென் 

இ,. திரு.வி.க.   ஈ. தத.தபா.மீ 

17. ‘தசந்தமிழ்ச்தசல்வி’ என்னும் இதழில் மயிலையார் எழுதிய தசால்ைாய்வுக் கட்டுலரகள் எந்தப் தபயரில் 

தவளியிடப்பட்டன? 

அ. மத்த விைாசம்   ஆ. அஞ்சிவறத்தும்பி 

இ. சாசனச் தசய்யுள் மஞ்சரி  ஈ. மலைந்துபபான தமிழ்நூல்கள் 

 

 

2. முகம் 

1. நான் தவற்றுதவளியில் அலைந்துதகாண்டிருக்கிபைன் எனது முகத்லதத் பதடியபடி என்று சுகந்தி 

சுப்பிரமணியன் பதடுவதாய்க் குறிப்பிடுவது __________ 

அ. தமது வீட்டு முகவரிலய  

ஆ. தமது குடும்பத்லத 

இ. த து அவடயொளத்வத 
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ஈ. தமது பலடப்புகலள 

2. “எனக்குள்பள என்லனத் ததாலைத்தபின் எனது முகம் _______ பபானது.” 

அ. மகிழ்ச்சியற்று    ஆ. முகவரியற்று 

இ. கவலையற்று    ஈ. அலமதியற்று 

3. எல்ைா முகமும் அதனதன் பகாணத்தில் __________ இறுகிக் கிடக்கிைது. 

அ. இயல்பற்று    ஆ. இயல்புடன் 

இ. பகாபமுடன்    ஈ. வருத்தமுடன் 

4. சுகந்தி சுப்பிரமணியனின் கவிலதத் ததாகுப்பின் தபயர் ____________ 

அ. பகாலடமலழ    ஆ. தசந்தமிழ்ச்தசல்வி 

இ. மத்த விைாசம்     ஈ. புவதயுண்ட வொழ்க்வக 

5. ‘மீண்தடழுதலின் ரகசியம்’ என்ை கவிலதத் ததாகுப்பின் ஆசிரியர் _________ 

அ. சாந்தாதத்    ஆ. எச்.ஏ.கிருட்டிணனார் 

இ. சுகந்தி சுப்பிர ணியன்   ஈ. திரு.வி.க. 

 

3. இரட்ெணிய யொத்திரிகம் 

மபயர்க்கொரணம் 

 உயிர் தன்லனக் காக்க பவண்டி இலைவலன பநாக்கிச் தசல்லும் பயணம் என்னும் தபாருளில் இந்நூலிற்கு 

‘இரட்சணிய யாத்திரிகம்’ என்று தபயரிடப்பட்டது. 

நூலின் மபருவ  

 கிறித்துவத் தமிழ்க் காப்பியங்களுள் சிைப்பு வாய்ந்தது இரட்சணிய யாத்திரிகம் ஆகும். ஆங்கிை நாட்டவரான 

ஜான் பன்யன் என்பவர் எழுதிய ‘பில்கிரிம்ஸ் புபராகிரஸ்’ என்னும் நூலைத் தழுவித் தமிழ் பண்பாடு சிறிதளவும் 

தவைாமல் எழுதப்பட்ட நூல் இதுவாகும். இஃது உருவகக் காப்பியமாய்த் திகழ்கிைது. 

நூலொசிரியர் வரலொறு 

தபயர் : எச்.ஏ.கிருட்டிணனார் 

காைம் : 234—1827 முதல் 03-02-1900 வலர. 

தபற்பைார் : சங்கர நாராயணர் – ததய்வ நாயகி அம்மாள். 

ஊர்  : திருதநல்பவலி மாவட்டத்திலுள்ள கலரயிருப்பு. 

தபற்பைார் வாழ்ந்த ஊர் : இரட்டியபட்டி. 

கற்ைது : மாணிக்கவாசகத் பதவரிடம் இைக்கணங்கலளயும், பிைவணச் பசாதிடரிடம் வடதமாழிலயயும் கற்ைார். 

பணி : சாயர்புரம் பள்ளியில் தமிழாசிரியராய்ப் பணியாற்றினார். 

நூல்கள் : பபாற்றித் திருஅகவல், இரட்சணிய மபனாகரம், இரட்சணியக் குைள், இரட்சணிய சரிதம். 

சிைப்புப் தபயர் : கிறித்தவக் கம்பர். 

நூல் அவ ப்பு 
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 இந்நூல் 3766 பாடல்கலளக் தகாண்டதாய் விளங்குகிைது. இது ஆதிபருவம், குமார பருவம், நிதான பருவம், 

ஆரணிய பருவம், இரட்சணிய பருவம் என ஐந்து பருவங்கலளக் தகாண்டது. 

  

I. பலவுள் மதரிவு 

1. ‘இரட்சணிய யாத்திரிகம்’ ஒரு தபரும் _________ 

அ. உவலமக் காப்பியம்   ஆ. உருவகக் கொப்பியம் 

இ. இரட்லடக் காப்பியம்   ஈ. நாடகக் காப்பியம் 

2. இரட்சணிய யாத்திரிகத்தில் நும் பாடப்பகுதியாய் இடம் தபற்றுள்ள பருவம் ________ 

அ. ஆதி பருவம்    ஆ. நிதான பருவம் 

இ. ஆரணிய பருவம்    ஈ. கு ொர பருவம் 

3. ‘கிறித்துவக்கம்பர்’ என்று பபாற்ைப்படுபவர் _________ 

அ. வீரமாமுனிவர்    ஆ. சீனி. பவங்கடசாமி 

இ. ஜான் பன்யன்    ஈ. எச்.ஏ.கிருட்டிணைொர் 

4. ‘இரட்சணிய யாத்திரிகம்’ என்னும் காப்பியம் எத்தலன பருவங்கலளக் தகாண்டது? 

அ. 5  ஆ. 6   இ. 9  ஈ. 12 

5. இரட்சணிய யாத்திரிகம் எத்தலன பாடல்கலளக் தகாண்டது? 

அ. 7636  ஆ. 3766  இ. 6366  ஈ. 3676 

6. ‘நற்பபாதகம்’ என்னும் ஆன்மிக இதழில் இரட்சணிய யாத்திரிகம், ததாடராய் தவளிவந்த ஆண்டுகள் 

அ. 13  ஆ. 12   இ. 14  ஈ. 11 

7. இரட்சணிய யாத்திரிகம் முதல் பதிப்பாய் தவளியிடப்பட்ட ஆண்டு _____ 

அ. 1849  ஆ. 1852  இ. 1894  ஈ. 1896 

 

II. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

கருந்தடம், தவங்குருதி  - பண்புத்ததாலககள் 

தவந்து, சினந்து, பபாந்து - விலனதயச்சங்கள் 

உன்னலிர்   - முன்னிலைப் பன்லம விலனமுற்று 

ஓர்மின்    - ஏவல் பன்லம விலனமுற்று 

தசாற்ை, திருந்திய  - தபயதரச்சங்கள் 

பாதகர்    - விலனயாைலணயும் தபயர் 

ஊன்ை ஊன்ை   - அடுக்குத்ததாடர் 

நிலனந்து, உழந்து, கலளந்து - விலனதயச்சங்கள் 

ஈசன் மகன்   - நான்காம் பவற்றுலமத்ததாலக 

சினந்பதார்   - விலனயாைலணயும் தபயர் 

தசந்நிைம்   - பண்புத்ததாலக 

முள்முடி    - உருவகம் 
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தலைமிலச   - ஐந்தாம் பவற்றுலமத்ததாலக 

யூதர்களும் பபார்ச்பசவகர் குழுவும் - எண்ணும்லம 

தவம்குருதி    - பண்புத்ததாலக 

 

III. உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

பவகத்த- பலக +த் +த்+அ 

பவக – பகுதி; த் – சந்தி; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; அ- தபயதரச்ச விகிதி. 

கவளந்து – கலள +த்(ந்)+த் +உ 

கவள – பகுததா; த் – சந்தி; ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி. 

பழித்தைர்- பழி+த்+த்+அன்+அர். 

பழி-பகுதி; த்-சந்தி; த் –இைந்தகாை இலடநிலை; அன் -சாரிலய; அர் – பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி. 

இடிந்து – இடி+த்(ந்)+த்+உ. 

இடி – பகுதி; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி 

நிவைந்து –நிலன +த்(ந்)+த்+உ. 

நிவை- பகுதி; த் – சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம், த்- இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி 

மபொறுத்து – தபாறு+த்+த்+உ 

மபொறு – பகுதி; த் –சந்தி; த்- இைந்தகாை இலடநிலை; உ – விலனதயச்ச விகுதி. 

நின்றைர் – நில்(ன்) +ற்+அன்+அர். 

நில்- பகுதி, ‘ல்’, ‘ன்’ ஆனது விகாரம்; ற் – இைந்தகாை இலடநிலை; அன் – சாரிலய; அர் – பைர்பாை 

விலனமுற்று விகுதி. 

 

IV. பிரித்துப் புணர்ச்சி விதி எழுதுக. 

1. முன்னுவட – முன் + உலட 

விதி: ‘தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும்’ – முன்ன்+உலட 

விதி: ‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றிவது இயல்பப’ – முன்னுலட 

2. ஏவேமயை – ஏலழ + என 

விதி: ‘இஈ ஐவழி யவ்வும்’ – ஏலழ+ய்+என 

விதி: ‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ – ஏலழதயன. 

3. மெந்நிறம் – தசம்லம+நிைம் 

விதி: ஈறு பபாதல் – தசம் +நிைம் 

விதி: முன்நின்ை தமய்திரிதல் – தசந்நிைம் 

4. மவம்குருதி – தவம்லம +குருதி 

விதி: ஈறுபபாதல் – தவம் +குருதி – தவம்குருதி 
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4. சிறுபொணொற்றுப்பவட 

மபயர்க்கொரணம்: 

 ஒய்மான் நாட்டு மன்னனான நல்லியக்பகாடன் என்பவலனத் தலைவனாய்க் தகாண்டு நத்தத்தனார் என்னும் 

புைவரால் இயற்ைப்பட்ட நூல், சிறுபாணாற்றுப்பலட. 

 இந்நூல், அம்மன்னனிடம் பரிசு தபற்ை சிறுபாணன் ஒருவன், தான் வழியிற்கண்ட இன்தனாரு பாணலன 

அவனிடம் வழிப்படுத்துவதாய் (ஆற்றுப்படுத்துதல்) அலமந்ததால் இப்தபயர் தபற்ைது. 

நூலின் மபருவ : 

 இஃது ஓர் ஆற்றுப்பலட நூல். பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் மூன்ைாவதாய் இடம் தபற்றுள்ள நூல். 269 அடிகலளக் 

தகாண்டது. இந்நூல். 

 இந்நூலில் பசர நாட்டின் வளம், பசாழ நாட்டின் வளம், பாண்டிய நாட்டின் தபருலம, கலடதயழு வள்ளல்களின் 

சிைப்பு யாவும் கூைப்பட்டுள்ளன. 

 மன்னலன பநாக்கிச் தசல்லும் வழியில் , அவனுலடய நாட்டில் தவவ்பவறு நிைங்களில் வாழ்பவர்கள் 

பாணர்க்குச் தசய்யும் சிைப்பிலனப்பற்றியும் இந்நூல் ததரிவிக்கிைது. 

 சிறுபாணர், தம் எதிரில் வரும் இன்தனாரு சிறுபாணலரச் சந்தித்து, பரிசில் தபறுவது குறித்து 

ஆற்றுப்படுத்துவதால் சிறுபாணாற்றுப்பலட என்னும் தபயர் தபற்ைது. 

 பத்துப்பாட்டு நூல்கள் திருமுருகாற்றுப்பலட, தபாருநராற்றுப்பலட, சிறுபாணாற்றுப்பலட, 

தபரும்பாணாற்றுப்பலட, முல்லைப்பாட்டு, மதுலரக்காஞ்சி, தநடுநல்வாலட, குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை, 

மலைபடுகடாம் ஆகியனவாகும். 

நூலொசிரியர் வரலொறு 

 சங்கப்புைவரான நத்தத்தனார் பிைந்த இலடக்கழி நாடு இயற்லகப்பபதரழில் தகாஞ்சும் நாடு ஆகும். 

இந்நாட்டிலுள்ள நல்லூர் என்னும் கிராமத்தில் பிைந்ததால் இவர் ‘நல்லூர் நத்தத்தனார்’ என்பை வழங்கப்படுகிைார். 

 

I. பலவுள் மதரிவு 

1. சிறுபாணாற்றுப்பலட காட்டும் பாட்டுலடத்தலைவனின் இன்லைய நிைப்பகுதி _________ 

அ. உதகமண்டைம்    ஆ. விழுப்புரம் 

இ. திண்டிவைம்    ஈ. தருமபுரி 

2. கலடதயழு வள்ளல்களின் வரிலசலயச் சாராத மன்னர்கள் ________ 

அ. ஆய் அண்டிரனும்   ஆ.  ல்லியக்ழகொடனும் கு ணனும் 

இ. நள்ளியும் ஓரியும்    ஈ. பாரியும் காரியும் 

3. பபகனின் ஊரான ஆவினன்குடி ‘தபாதினி’ என்று வழங்கப்பட்டுத் தற்பபாது ________ வழங்கப்படுகிைது. 

அ. திருக்பகாவிலூர்    ஆ. பாபநாசம் 

இ. குற்ைாைம்    ஈ. பேனி 

4. பாரியின் நாடான ‘பைம்புமலை’லயச் சூழ்ந்திருந்த ஊர்களின் எண்ணிக்லக ______ 

அ. 300   ஆ. 350   இ. 200   ஈ. 250 
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5. காரியின் மலையமான் நாடு தற்பபாது அலமந்துள்ள ஊர் ______ 

அ. தருமபுரி     ஆ. திருக்ழகொவிலூர் 

இ. திண்டிவனம்    ஈ. ஊட்டி 

6. ஆய் அண்டிரனின் தபாதியமலை எனப்படும் மலைநாட்டுப்பகுதிக்குத் தற்பபாலதய தபயர் ________ 

அ. மைாடு     ஆ. பைம்பு மலை   

இ. அகத்தியர்  வல   ஈ. தகால்லிமலை 

7. ‘தகடூர்’ என்று வழங்கப்பட்ட அதியமான நாட்டின் தற்பபாலதய பகுதி __ 

அ. தரு புரி    ஆ.திண்டிவனம் 

இ. பாபநாசம்    ஈ. விழுப்புரம் 

8. நள்ளியின் நாடாகிய ‘தநடுங்பகாடு மலைமுகடு’ என்று வழங்கப்பட்ட பகுதி ________ 

அ. நாமக்கல்    ஆ. தகால்லிமலை 

இ. பழனி மலை    ஈ. ஊட்டி 

9. வல்வில் ஓரி ஆண்ட பகுதி _______ 

அ. தகடூர்     ஆ. மகொல்லி வல 

இ. தபாதியமலை    ஈ. ஊட்டி 

10. ஓய்மாநாடு என வழங்கப்பட்ட நிைப்பகுதி __________ 

அ. திண்டிவைம்    ஆ. விழுப்புரம் 

இ. தருமபுரி     ஈ. குற்ைாைம் 

11. ‘அறிமடமும் சான்பரார்க்கு அணி’ என்று கூறும் நூல் ________ 

அ. நாைடியார்    ஆ. சிறுபஞ்சமூைம் 

இ. பேம ொழி  ொனூறு   ஈ. ஆசாரக்பகாலவ 

12. “தமிழுக்குத் தலை தகாடுத்த வள்ளல்” என்று வழங்கப்படுபவன் ________ 

அ. நல்லியக்பகாடன்   ஆ. கு ணன் 

இ. ஆய் அண்டிரன்    ஈ. வல்வில் ஓரி 

13. குமணன் ஆட்சி தசய்த நிைப்பகுதி __________ 

அ. முதிர வல    ஆ. தகால்லிமலை 

இ. தபாதியமலை    ஈ. பைம்புமலை 

14. சிறுபாணாற்றுப்பலட நூலின் அடிகளின் எண்ணிக்லக _______ 

அ. 296   ஆ. 286   இ. 269   ஈ. 239 

II. இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

அருந்திறொள்< ம டுவழி, மவள்ளருவி, ம டுழவல்,  ன்ம ொழி,  ன்ைொடு – பண்புத்ததாலககள் 

வொய்த்த, மகொடுத்த, ஈந்த – தபயதரச்சங்கள் 

கவொஅன் – தசய்யுளிலசயளதபலட 

நீலம் – ஆகுதபயர் 
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கடல்தொவை – உவலமத்ததாலக 

அரவக்கடல் – இரண்டாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக. 

 வலதல் – ததாழிற்தபயர் 

விரிகடல் – விலனத்ததாலக 

வை வல – இரண்டாம்  பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்க ததாலக 

மபரு கன், மபருங்கடல், மபருந்ழதர், குறும்மபொவற – பண்புத்ததாலககள் 

வவயகம் – இடவாகுதபயர் 

க ழ் பூஞ்ெொரல் – விலனத்ததாலக 

 

III. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

ஈந்த- ஈ+த்(ந்)+த்+அ 

ஈ- பகுதி; த் – சந்தி. ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த்- இைந்தகாை இலடநிலை; ஆ –தபயதரச்ச விகுதி. 

அ ர்ந்தைன் – அமர்+த்(ந்)+த்+அன்+அன் 

அ ர்- பகுதி; த்-சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; அன் – சாரிலய; அன் – ஆண்பால் 

விலனமுற்று விகுதி 

தொங்கிய- தாங்கு+இ(ன்)+ய்+அ 

தொங்கு- பகுதி; இ(ன்)- இலடநிலை; ய்-உடம்படுதமய்; அ-தபயதரச்ச விகுதி 

மகொடுத்த- தகாடு+த்+த்+அ 

மகொடு- பகுதி; த்-சந்தி; த்-இைந்தகாை இலடநிலை; அ-தபயதரச்ச விகுதி. 

மபொழியும்- தபாழி+ய்+உம் 

மபொழி- பகுதி; ய்-உடம்படுதமய் சந்தி; உம்- தசய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டு விலனமுற்று விகுதி. 

கடந்த – கட+த்(ந்)+த்+அ 

கட- பகுதி; த்-சந்தி, ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த் – இைந்தகாை இலடநிலை; அ –தபயதரச்ச விகுதி. 

பூண்ட – பூண்+ட்+அ 

பூண்-பகுதி; ட்-இைந்தகாை இலடநிலை; அ –தபயதரச்ச விகுதி 

திகழ்ந்து – திகழ்+த்(ந்)+த்+உ 

திகழ்- பகுதி; த்-சந்தி; ‘ந்’ ஆனது விகாரம்; த்- இைந்தகாை இலடநிலை; உ-விலனதயச்ச விகுதி. 

 

IV. புணர்ச்சி விதி கூறுக. 

 ன்ம ொழி- நன்லம +தமாழி 

விதி: ‘ஈறுபபாதல்’ – ‘நன்தமாழி’ 

உரனுவட – உரன் + உலட 

விதி: ‘உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பப’ – ‘உரனுலட’ 

அருந்திறல் – அருலம + திைல் 

விதி: ‘ஈறுபபாதல்’ – அறு+திைல்; ‘இனமிகல்’ – அருந்திைல் 
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மபரு கன் – தபருலம+மகன் 

விதி: “ஈறு பபாதல்” –தபருமகன் 

மபருங்கடல் –தபருலம+கடல் 

விதி: ‘ஈறு பபாதல்’ தபரு+கடல், ‘இனமிகல்’ –தபருங்கடல் 

ம டுவழி – தநடுலம+வழி 

விதி: ‘ஈறுபபாதல்’ – தநடுவழி 

மபருந்ழதர்- தபருலம+பதர் 

விதி: ‘ஈறு பபாதல்’- தபரு+பதர்; ‘இனமிகல்’ –தபருந்பதர் 

 ன்ம ொழி – நன்லம+தமாழி 

விதி: ‘ஈறுபபாதல்’ –நன்தமாழி 

ம டுழவல் – தநடுலம + பவல் 

விதி: ‘ஈறு பபாதல்’ –தநடுபவல் 

பூஞ்ெொரல்- பூ+சாரல் 

விதி: ‘பூப்தபயர் முன் இனதமன்லனயந் பதான்றும்’ –பூஞ்சாரல் 

 

5. ழகொவட  வே 

 

6. குறியீடு 

I. இலக்கணத் ழதர்ச்சிக்மகொள் 

1. குறியீடுகலளப் தபாருத்துக. 

அ. தபண் 1. சமாதானம் 

ஆ. புைா  2. வீரம் 

இ. தராசு 3. விளக்கு 

ஈ. சிங்கம் 4. நீதி 

அ. 2, 4, 1, 3  ஆ. 2, 4, 3, 1  இ. 3, 1, 4, 2  ஈ. 3, 1, 2, 4 

2. கூற்று: 19ஆம் நூற்ைாண்டில் குறியீட்டியம் ஓர் இைக்கியக் பகாட்பாடாய் உருப்தபற்ைது. 

காரணம்: தபாதபைர், லரம்பபா, தவர்பைன், மல்ைார்பம முதைானவர்கள் குறியீட்டியத்லத வளர்த்தார்கள் 

அ. கூற்று சரி, காரணம் தவறு   ஆ. கூற்று ெரி, கொரணம் ெரி 

இ. கூற்று தவறு, காரணம் தவறு   ஈ. கூற்று தவறு, காரணம் சரி  

3. சங்க இைக்கியத்தில், அகத்திலண மாந்தர்களின் உள்ளத்து உணர்வுகலளக் குறிப்பாய் உணர்த்தும் 

குறியீடுகள் _______ 

அ. உவலம     ஆ. உவபமயம்   

இ. உத்தி     ஈ. உள்ளுவற உவவ  

4. ‘திட்டம்’ என்னும் தலைப்பில் ‘வரங்கள் சாபங்கள் ஆகுதமன்ைால் இங்பக தவங்கள் எதற்காக?” என்று 

எழுதப்பட்டுள்ள கவிலதயில் ‘வரம்’ எதற்குக் குறியீடாகிைது? 
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அ. அமுதசுரபி     ஆ. ஆதிலரப்பருக்லக 

இ. திட்டம்     ஈ. பயனற்ை விலளவு 

5. மலைத்துச் தசால்ைவும் மிகுத்துச் தசால்ைவும் அழுத்திச் தசால்ைவும் பயன்படும் இைக்கிய உத்தி எது? 

அ. குறியீடு  ஆ. படிமம்  ஈ. அங்கதம்  ஈ. ததான்மம் 

6. குறியீட்டின் அடிப்பலடயாய் விளங்குவது _______ 

அ, இலைச்சி      ஆ. உவலம 

இ. உள்ளுவற உவ ம்    ஈ. உருவகம் 

7. “உறுபுலி உரு ஏய்ப்பப் பூத்த பவங்லகலய” எனத் ததாடங்கும் கலித்ததாலகப்பாடலில் தலைவனுக்குக் 

குறியீடாய் இடம் தபறுவது ________ 

அ. யொவை  ஆ. புலி   இ. சிங்கம்  ஈ. சிறுத்லத 

8. புதுக்கவிலதயில் குறியீடாய் அலமந்து கருத்லத அழுத்தமாய் உணர்த்த உதவுவது ________ 

அ. படிமம்  ஆ. அங்கதம்  இ. முரண்  ஈ. மதொன் ம் 

9. தசால்ை வந்தலத பநரடியாய்ச் தசால்ைாமல் இன்தனான்லைக் கூறிக் குறிப்பால் உணர்த்துவது ________ 

அ. உவலம  ஆ, குறியீடு  இ. உருவகம்  ஈ. முரண் 

10. அகம், புைம் என எல்ைா வலகக் கவிலதகளிலும் குறிப்பாய் உணர்த்தப் பயன்படும் இைக்கிய உத்தி ________ 

அ. இலைச்சி     ஆ. உள்ளுலை உவமம் 

இ. உவலம     ஈ. குறியீடு 

II. தமிேொக்கம் தருக. 

 I make sure I have the basic good habits which include respecting mu elders, greeting people when I 

meet them, wishing them well when departing etc. other than this, observing the law, serving the poor and 

downtrodden, helping the sick and needy, giving shelter to the homeless, assisting someone with a 

physically challenged etc, are also other good habits of mine. To lead on a peaceful life. I develp other good 

habits, writing, listening to music, dancing, singing etc, are other such habits which fulfil the needs of my 

soul. 

 என்னிடம் உள்ள அடிப்பலட நல்ை பழக்கங்களாய் நான் உறுதியிட்டுக் கூறுவது, வயதில் முதியவர்கலள 

மதித்தலும் மக்கலளச் சந்திக்கும் பபாது வாழ்த்துகலளப் பகிர்வதும், விலடதபறும்பபாது வாழ்கதவன வாழ்த்துவதும் 

ஆகும். 

 இலவ தவிர, சட்டத்லத மதித்து நடப்பது, ஏலழ, எளியவர்களுக்கு உதவி தசய்வது, பநாயுற்பைார் மற்றும் 

பதலவ உள்ளவர்களுக்கு உதவி தசய்வது, உலைவிடம் இல்ைாதவர்களுக்கும் மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கும் உதவி 

தசய்வது பபான்ைலவ என் நற்பண்புகள் ஆகும். 

 அலமதியான வாழ்க்லக வாழ, நான் வளர்த்துக்தகாண்ட நற்பண்புகளாவன: எழுதுவது , இன்னிலச பகட்பது, 

நடனம் ஆடுவது, பாடுவது பபான்ைலவயாகும். 

 இலவ பபான்ை பழக்கங்கள் என் ஆன்மாவிற்கு நிலைலவத் தருகின்ைன. 

III. விவடக்ழகற்ற விைொ அவ த்தல். 

I. குடும்பம் என்னும் தசால் முதன்முதலில் திருக்குைளில்தான் இடம் தபற்றுள்ளது. 

குடும்பம் என்னும் மெொல் முதன்முதலில் எந்த நூலில் இடம் மபற்றுள்ளது? 
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II. நடுதவண் அரசு 2005ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 23 அன்று பதசிய பபரிடர் பமைாண்லம ஆலணயத்லத 

அலமத்தது. 

ழதசிய ழபரிடர் ழ லொண்வ  ஆவணயத்வத  டுவன் அரசு எப்ழபொது அவ த்தது? 

III. சாலைகளில் இடம் தபற்றிருக்கும் குறியீடுகள் பபாக்குவரத்திலனச் சீர் தசய்யவும், பாதுகாப்பாய் 

பயணிக்கவும் பயன்படுகின்ைன. 

ெொவலகளில் இடம் மபற்றிருக்கும் குறியீடுகள் எவற்றிற்குப் பயன்படுகின்றை? 

IV. 1856இல் ததன்னிந்தியாவின் முதல் ததாடர்வண்டி நிலையம் இராயபுரத்தில் அலமக்கப்பட்டது. 

மதன்னிந்தியொவின் முதல் மதொடர்வண்டி நிவலயம் எங்கு எப்ழபொது அவ க்கப்பட்டது? 

V. “யதார்த்த நிகழ்லவப் பலடப்பாளுலமயுடன் தவளிப்படுத்துவபத ஆவணப்படம்” என்கிைார், கிரிபயார்சன். 

ஆவணப்படம் குறித்து கிரிழயொர்ென் கூறுவது யொது? 

 

VI. இலக்கிய  யம் பொரொட்டுதல் 

 வானரங்கள் கனிதகாடுத்து மந்திபயாடு தகாஞ்சும் 

  மந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் தகாஞ்சும் 

 கானவர்கள் விழிதயறிந்து வானவலர யலழப்பார் 

  கமனசித்தர் வந்துவந்து காயசித்தி விலளப்பார் 

 பதனருவித் திலரதயழுப்பி வானின்வழி தயாழுகும் 

  தசங்கதிபரான் பரிக்காலுந் பதர்க்காலும் வழுகும் 

 கூனலிளம் பிலைமுடித்த பவணியைங் காரர் 

  குற்ைாைத் திரிகூட மலைதயங்கள் மலைபய. 

முன்னுவர 

 தமது கற்பலனத்திைத்தபை, அலனவரும் படித்தறியும் வலகயில், எளிய இனிய பாக்களால் 

‘திருக்குற்ைாைக்குைவஞ்சி’ என்னும் நூலைத் திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் இயற்றியுள்ளார். இவர் திருதநல்பவலி 

மாவட்டத்தில் , ததன்காசிலய அடுத்த பமைகரம் என்னும் ஊரில், 18ஆம் நூற்ைாண்டில் பிைந்தவராவார். 

வ யக்கருத்து 

 வாலழக்குக் குருத்து அழகு 

 கவிலதக்குக் கருத்து அழகு 

என்பதற்பகற்ப, இப்பாடலில் தான் வாழும் திரிகூடமலையின் தபருலமலயக் குறி தசால்லும் குைப்தபண் ஒருத்தி 

கூறுகிைாள். “அவ்வளவு சிைப்பு வாய்ந்த மலையான குற்ைாைமலையில்தான் சிவதபருமான் வீற்றிருக்கிைார். 

அதுதான் எங்கள் மலையாகும்” என்று கூறுவதாய் இப்பாடலின் லமயக்கருத்து அலமந்துள்ளது. 

திரண்ட கருத்து 

 சிவதபருமான் வீற்றிருக்கும் குற்ைாைமலையில் ஆண்குரங்குகள் தபண் குரங்குகளுக்குப் பழங்கலளப் 

பறித்துக் தகாண்டுவந்து தரும். தபண் குரங்குகள் சிந்தும் பழங்கலளக் பகட்டுத் பதவர்கள் தகஞ்சி நிற்பார்கள். 

உயர்ந்த மலையில் உள்ள பவடுவர்கள், வானத்தில் இருக்கும் பதவர்கலளக் கண் சிமிட்டி அலழப்பார்கள். 
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 இைப்லப நீக்கும் மூலிலககலளச் சித்தர்கள் இங்பக வளர்த்து வருவார்கள். அருவியின் அலை உயர்ந்து 

எழும்பி வானத்லதபய ததாடும். அந்த அலைநீரில் கதிரவனின் பதரில் பூட்டிய குதிலரகளின் கால்களும் பதரின் 

சக்கரங்களும் வழுக்கி விழும். 

மதொவட யம் 

 “ததாலடயற்ை பாட்டு 

 நலடயற்றுப் பபாகும்” 

என்பது பபாை இப்பாடலில் எதுலகத்ததாலட, பமாலனத்ததாலட, இலயபுத்ததாலட ஆகியலவ அலமந்துள்ளன. 

அ. எதுவகத்மதொவட 

 “குளிர்ச்சிக்கு உதலக 

 கவிலதக்கு எதுலக” 

அடிபதாறும் முதற்சீரின் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது அடி எதுலகயாகும். அவ்வாறு சிந்தும் பழங்கலளக் பகட்டுத் 

பதவர்கள் தகஞ்சி நிற்பதாகவும், பவடுவர்கள் பதவர்கலளக் கண் சிமிட்டி அலழப்பதாகவும் கற்பலன நயத்பதாடு 

திரிகூடராசப்பர் இப்பாடலை இயற்றியுள்ளார். 

பொடலுக்கு ஏற்ற தவலப்பு 

 ‘குற்ைாைக்குைவஞ்சி’ 

முடிவுவர 

 திரிகூடராசப்பக் கவிராயரின் அழகான பாடலைப் படித்துணர்ந்து, அதில் அலமந்துள்ள இைக்கிய நயங்கலள 

உணர்ந்து எழுதியதில் நான் மகிழ்வுறுகிபைன். 

 

VII. அலுவலகப்மபொருள்கள் 

Stamp Pad  – லம தபாதி 

Stapler  - கம்பி லதப்புக் கருவி 

Folder  - மடிப்புத்தாள் 

File  - பகாப்பு 

Rubber Stamp - இலுலவ முத்திலர 

Eraser  - அழிப்பான் 
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