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6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம்  - பாடக்குறிப்புகள் 

1. தமிழ்த்ததன் 

இன்பத்தமிழ் 

 நம் தாய்ம ாழியாம் தமிழ் ம ாழியயத் தமிழ் இலக்கியங்கள் ப ாற்றுகின்றன ‘தமிழ் வணக்கம்’ 

என் து இக்கால இலக்கிய  ர ாகிவிட்டது.  ாபவந்தர்  ாரதிதாசன், தமிழ் ம ாழியயப்  லவிதங்களில் 

புகழ்ந்து  ாராட்டுகிறார். ‘கண்’ என்றும் ‘ ணி’ எனவும் குழந்யதகயைக் மகாஞ்சுவது உண்டல்லவா? 

அதுப ால நம் கவிஞர், ‘அமுது’ ‘பதன்’ என் ன ப ான்ற  ல ம யர்கயைத் தமிழ் ம ாழிக்குச் சூட்டி 

 கிழ்கிறார். 

தமிழுக்கும் அமுமதன்றுப ர் – அந்தத் 

தமிழ் இன் த் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு பநர்! 

தமிழுக்கு நிலமவன்று ப ர்- இன் த் 

தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் வியைவுக்கு நீர்! 

தமிழுக்கு  ணம ன்று ப ர் – இன் த் 

தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்! 

தமிழுக்கு எங்கள் இைய க்குப்  ால் – இன் த் 

தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு பவல்! 

தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்குத் பதாள் – இன் த்  

தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர்தந்த பதன்! 

தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் பதாள் – இன் த் 

தமிழ் எங்கள் கவியதக்கு வயிரத்தின் வாள்! 

     - பாரதிதாசன் 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக.  

1. ஏற்றத் தாழ்வற்ற _____________ அய ய பவண்டும். 

அ. சமூகம்  ஆ. நாடு  இ. வீடு   ஈ. மதரு 

2. நாள் முழுவதும் பவயலமசய்து கயைத்தவருக்கு  ______________ ஆக இருக்கும். 
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அ.  கிழ்ச்சி  ஆ. பகா ம்  இ. வருத்தம்  ஈ. அசதி 

3. நிலவு + என்று என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் _________ 

அ. நிலமயன்று ஆ. நிலதவன்று இ. நிலவன்று  ஈ. நிலவு என்று 

4. தமிழ் + எங்கள் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் _________ 

அ. தமிழங்கள்  ஆ. தமிதெங்கள் இ. தமிழுங்கள்  ஈ. தமிழ் எங்கள் 

5. அமுமதன்று என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து 

அ. அமுது + மதன்று   ஆ. அமுது + என்று 

இ. அமுது + ஒன்று   ஈ. அமு + மதன்று 

6. மசம் யிர் என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து 

அ. தசம்டை + பயிர்   ஆ. மசம் +  யிர் 

இ. மசய  +  யிர்   ஈ. மசம்பு +  யிர் 

7. _____________________ அமுமதன்று ப ர் 

அ. தமிழிற்கு  ஆ. தமிழுக்கு  இ. தமிழுக்கும்  ஈ. தமிழுக்பக 

8. தமிழ் ந து இைய க்குக் காரண ான _________________ ப ான்றது 

அ. பதன்  ஆ. மநய்  இ. மநல்  ஈ. பால் 

9. தமிழ்ம ாழி, புலவர்களுக்கு ______________ ப ான்றது 

அ. அம்பு  ஆ. பகடயம்   இ. வாள்  ஈ. தவல் 

10. ந து பசார்யவ நீக்குவதில் தமிழ் ___________ ப ான்றது 

அ. பசாறு  ஆ. ததன்  இ. நீர்   ஈ.  ால் 

11. தமிழ் எங்கள் கவியதக்கு யவரம் ப ான்ற உறுதிமிக்க _____________ ஆகும். 

அ. அணிகலம்  ஆ. கவசம்  இ. வாள்  ஈ. பவல் 

12. ‘ ணம ன்று’ என் யதப் பிரித்து எழுதுக. 

அ. ைணம் + என்று   ஆ.  ணம் + ஒன்று 

இ.  ண + ம ன்று   ஈ.  ணம் + ம ன்று 
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II. தபாருத்துக. 

1. 1. வாழ்வுக்கு - அ. வாள் 

  2. உயர்வுக்கு  - ஆ. ஊர் 

  3. கவியதக்கு - இ. வான் 

விடட: ஆ, இ, அ. 

2. 1. வியைவுக்கு - அ.  ால் 

  2. அறிவுக்கு  - ஆ. பவல் 

  3. இைய க்கு  - இ. நீர் 

  4. புலவர்க்கு  - ஈ. பதாள் 

விடட: இ, ஈ, அ, ஆ. 

III. ஒத்த ஓடசயில் முடியும் (இடயபுச்) தசாற்கடை எடுத்து எழுதுக: 

 ப ர் - பநர்    ால் - பவல் 

 ப ர் - நீர்   வான் - பதன் 

 ப ர் - ஊர்   பதாள் - வாள் 

IV. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 

1. பாரதிதாசன் தமிழுக்குச் சூட்டியுள்ை தபயர்கள் யாடவ? 

  ாரதிதாசன் தமிழுக்குச் சூட்டியுள்ை ம யர்கள் : அமுதம், உயிர், நிலவு, நீர்,  ணம், ஊர்,  ால், பவல், 

வான், பதன், பதாள், வாள் ஆகியன. 

2. நீங்கள் தமிடெ எததனாடு ஒப்பிடுவீர்கள்? 

 தமிழின் ம ருய  எல்யலயற்றது. எனபவ தமியழ நான் எல்யலயற்ற வானத்பதாடு ஒப்பிடுபவன். 

3. ‘இன்பத்தமிழ்’ – பாடலில் உங்களுக்குப் பிடித்த அடிகள் இரண்டிடன எழுதுக. 

 ‘இன் த்தமிழ்’ –  ாடலில் எனக்குப் பிடித்த இரண்டு அடிகள் : 

 தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் – இன் த் 

 தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர்தந்த பதன். 
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4. விடைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ை ததாடர்பு யாது? 

  யிர் வைர்ந்து கதிர் வியைவதற்கு இயடயறாது நீர்  ாய்ச்ச பவண்டும். இல்லாவிட்டால்  யிர் 

வாடிவிடும். நீர்  ாய்வதன் அையவப் ம ாறுத்பத  யிரின் வியைவு அதிகப் டும். தமிழ்ப்  யிர் வைர்த்த 

தமிழர் ஆதரவு என்னும் நீர் பதயவ. 

5. தவல் என்பது ஓர் ஆயுதம். தமிழ் ஏன் தவலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது? உங்கள் கருத்டதக் கூறு. 

 பவல் என் து ஓர் ஆயுதம். அது உச்சியில் கூர்ய யும், நடுவில் அகலமும், கீபழ நீை ான பகால் 

ப ான்ற  குதியும் உயடயது;  யகவர்மீது எறிவதற்கு உரியது. ‘மவல்’ என் திலிருந்து ‘பவல்’ என் து 

வந்தது; பவல் என் து ஞானத்தின் அயடயாைம் என் ர். அறிவானது கூர்ய , அகலம் ஆழம் ஆகிய 

 ண்புகயைக் மகாண்டிருக்க பவண்டும். தமிழில் அய ந்துள்ை மசாற்கள் நுட்  ான கருத்துகயைக் 

கூறுவதற்கும் விரிவாக விைக்குவதற்கும் சிந்தயனயய ப லும் ப லும் வைர்ப் தற்கும் இடம் தரும் 

இயல்பு உயடயன. புலவர்கள் தகுந்த மசாற்கயைத் தக்க இடத்தில்  யன்  டுத்துவர்; ம ருய  அயடவர். 

எனபவ, தமிழ் ம ாழியானது நல்ல புகழ் மிகுந்த புலவர்களுக்குக் கூர்ய யான பவல் ப ான்று 

விைங்குகிறது. 

6. தமிடெ அமுதம் எனக் கூறக் காரணம் யாது? 

 அமுதம் மிக இனிய யானது; ம ன்ய யானது. அதுப ாலபவ தமிழும் இனிய யானது, 

ம ன்ய யானது. எனபவ தமியழ அமுதம் எனக் கூறுகிறார். 

7. தமிடெ நிலதவன்று கூறுவது ஏன்? 

 நிலவின் ஒளி குளிர்ச்சியுயடயது. சந்திரனது வருயக கண்டு கடல் ம ாங்குவது ப ாலத் தமிழ் 

ப சும்  க்களும்  னம்  கிழ்ந்து இன் ம் அயடவர். 

8. ‘தமிழுக்கு ைணதைன்று தபர்’: ஏன்? 

 ‘தமிழுக்கு  ணம ன்று ப ர்’. ம ாருள்களின் நறு ணம் ப ாந்து  ார்ப் வருயடய  னத்திற்கு 

 கிழ்ச்சி உண்டாக்கும். அதுப ாலபவ தமிழ் ம ாழியானது கற் வருயடய  னத்திற்கு  கிழ்ச்சி 

உண்டாக்கும். தமிழ்ச் மசாற்கயை  லர்கள் எனவும் மசாற்கள் தரும் ம ாருள்கயை அவற்றின்  ணம் 

எனவும் கூறுவர். 

9. தமிடெ, ’ஊர்’ என்பது எவ்வாறு தபாருந்தும்? 

 தமிழ் ம ாழி, ந து வாழ்விற்காகபவ உருவாக்கப் ட்ட ஊர் ப ான்றது ஆகும் என்று  ாபவந்தர் 

கூறுகிறார்.  க்கள் தங்களுயடய பதயவகயை நியறபவற்றிக் மகாள்வதற்கு உரிய அயனத்து 

வசதிகயையும் உயடயதாக இருப் பத ‘ஊர்’ என் தற்கு அயடயாைம். அப் டி அய க்கப் ட்டு விைங்கும் 

ஊயரப் ப ான்ற ம ருய  உயடயது நம் தமிழ்ம ாழி.  க்கள் தங்களுயடய கருத்துகயை 
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மவளியிடுவதற்கு தகுந்த மசால்வைம் உயடய ம ாழியாகத் தமிழ் விைங்குகிறது. எனபவ, இலக்கிய 

இலக்கண வைம் மிகுந்த உயர்தனிச் மசம்ம ாழியாகிய தமியழ ‘ஊர்’ எனப்  ாபவந்தர் ப ாற்றுகிறார்.. 

10. ‘தமிழ் எங்கள் இைடைக்கு பால்’ என்று பாதவந்தர் கூறுவதன் கருத்து யாது? 

 இைய ப்  ருவத்தில் உடல் உறுப்புகள் ம ன்யனயாக இருக்கும். அந்த நியலயில் அயனத்துவித 

சக்திகயைக் மகாண்டதாகவும் ம ன்யனயானதாகவும்  னிதனுக்குக் கியடக்கும் உணவு  ாபல ஆகும். 

அது ப ால, தமிழர் வாழ்வு கயல, இலக்கியம், அறிவியல் முதலானவற்றில் ப ம் டுவதற்குத் தமிழ் ம ாழி 

உதவும். 

11. ததனுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ை ததாடர்பு யாது? 

 பதன், நீண்ட நாள் மகடாத தன்ய  உயடயது; பசார்யவ நீக்கி உடல் வைர்ச்சிக்கு உதவும் உணவாக 

விைங்குவது; பநாய்க்கு  ருந்தாகவும் அய ந்திருப் து. தமிழ்ம ாழி  ழங்கால முதலாக இன்று வயர 

 க்கள் வழக்கத்தில் உள்ை ம ாழி. தமிழ் நம் அறிவு வைர்ச்சிக்கு உதவுகிறடது; அறியாய யய நீக்கிட 

உதவுகிறது. பதனுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ை மதாடர்பு இவ்வாறு அய கிறது. 

12. பாதவந்தர் பாரதிதாசன் பற்றிக் குறிப்பு வடரக. 

இயற்ம யர் : சுப்புரத்தினம்.  புயனப் ம யர் :  ாரதிதாசன். 

தந்யத      : கனகசய .  சிறப்புப் ம யர் : புரட்சிக்கவி,  ாபவந்தர். 

தாய்      : இலக்குமி. 

ஊர்      : புதுச்பசரி. 

இயற்றிய நூல்கள் :  ார்திதாசன் கவியதகள், குடும் விைக்கு, அழகின் சிரிப்பு, இயசயமுது, 

தமிழியக்கம்,  ாண்டியன்  ரிசு முதலானயவ. 

காலம்  : 29.4.1891 – 21.4.1964. 

13. தமிடெ தவல் எனவும் வாள் எனவும் இரு கருவிகளுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ைதன் கருத்டத 

ஒப்பிடுக. 

 பவல் என் து ஓர் ஆயுதம். அது உச்சியில் கூர்ய யும் நடுவில் அகலமும் கீபழ நீை ான பகால் 

ப ான்ற  குதியும் உயடயது.  யகவர் மீது எறிவதற்கு உரியது. தமிழும் பவல் ப ான்றது. தமிழில் 

அய ந்துள்ை மசாற்கள் நுட்  ான கருத்துகயைக் கூறுவதற்கும் விரிவாக விைக்குவதற்கும் 

சிந்தயனயய ப லும் வைர்ப் தற்கும் இடம் தரும் இயல்பு உயடயன. வாள் என் து ஓர் ஆயுதம். இது 

யகயிற் பிடித்த டிபய மவட்டுவதற்கு உதவுவது. இதயனக் யகப் யட என் ர். புலவர்கள் தங்களுயடய 

கருத்துகயைக் கவியதயில் கூறுவதற்கு தகுந்தவிதத்தில் மசாற்கயைத் தந்து உதவுவதால் தமிழானது 
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உறுதிமிக்க வாள் ப ான்றது. கவியதப்  யடப்புக்கு உதவுவதில் வாள் ப ான்றதாகவும் பகட் வர் உணர்ந்து 

மகாள்ளும் டி எடுத்துயரக்க உதவுவதில் பவல் ப ான்றதாகவும் தமிழ் விைங்குகிறது. 

தமிழ்க்கும்மி 

மகாட்டுங்கடி கும்மி மகாட்டுங்கடி, இைங் 

 பகாயதயபர கும்மி மகாட்டுங்கடி – நிலம் 

எட்டுத் தியசயிலும் மசந்தமிழின் புகழ் 

 எட்டிடபவ கும்மி மகாட்டுங்கடி! 

ஊழி  லநூறு கண்டதுவாம், அறிவு 

 ஊற்மறனும் நூல் ல மகாண்டதுவாம் – ம ரும் 

ஆழிப் ம ருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் 

 அழியா பல நியல நின்றதுவாம்! 

ம ாய் அகற்றும்: உள்ைப் பூட்டறுக்கும் – அன்பு 

 பூண்டவரின் இன் ப்  ாட்டிருக்கும் – உயிர் 

ம ய்புகட்டும்; அறப ன்ய  கிட்டும்; இந்த 

 ப தினி வாழ்வழி காட்டிருக்கும்! 

    - தபருஞ்சித்திரனார் 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. தாய் ம ாழியில்  டித்தால் ________________ அயடயலாம். 

அ.  ன்ய   ஆ. தைன்டை  இ. ம ாறுய   ஈ. சிறுய  

2. தகவல் மதாடர்பு முன்பனற்றத்தால் _______________ சுருங்கிவிட்டது. 

அ. தைதினி  ஆ. நிலா  இ. வானம்  ஈ. காற்று 

3. மசந்தமிழ் என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து _________________ . 

அ. மசந் + தமிழ்   ஆ. மசம் + தமிழ் 

இ.மசன்ய  + தமிழ்   ஈ. தசம்டை + தமிழ் 
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4. ம ாய்யகற்றும் என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து _________________ . 

அ. தபாய் + அகற்றும்  ஆ. ம ாய் + கற்றும் 

இ. ம ாய்ய + கற்றும்   ஈ. ம ாய் + யகற்றும் 

5.  ாட்டு + இருக்கும் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து ______________ 

அ. பாட்டிருக்கும்   ஆ.  ாட்டுருக்கும் 

இ.  ாடிருக்கும்    ஈ.  ாடியிருக்கும் 

6. எட்டு + தியச  என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து ______________ 

அ. எட்டுத்திடச   ஆ. எட்டிதியச 

இ. எட்டுதியச    ஈ. எட்டி இயச 

7. தியசகள் ____________ மசந்தமிழின் புகழ்  ரவ பவண்டும். 

அ. இரண்டிலும் ஆ. எட்டிலும்  இ. நான்கிலும்  ஈ.  த்திலும் 

8. ______________ சிறந்து வாழ்வதற்கான வழிகாட்டு முயறகள் மகாண்டது தமிழ். 

அ. உலகம்  ஆ. ஊர்  இ. மதரு  ஈ. நாடு 

9. மகாட்டுங்கடி என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து _________________ . 

அ. தகாட்டுங்கள் + அடி  ஆ. மகாட்டும் + கடி 

இ. மகாட்டு + உங்கைடி  ஈ. மகாட்டு + உங்கள் + அடி 

10. வழிகாட்டிருக்கும் என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து _________________ . 

அ. வழிகாட்டி + இருக்கும்  ஆ. வழிகாட்டு + இருக்கும் 

இ. வழி + காட்டிருக்கும்  ஈ. வழிகள் + காட்டி + இருக்கும் 

11. இைய  + பகாயதயர் என்னும் மசால்யலப் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து ______________ . 

அ. இைங்தகாடதயர்   ஆ. இைம் பகாயதயர் 

இ. இைபகாயதயர்   ஈ. இைய க் பகாயதயர் 

12.  ாட்டு + இருக்கும் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து ______________ . 

அ.  ாட்டுவிருக்கும்   ஆ.  ாட்டிலிருக்கும் 
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இ.  ாடல் இருக்கும்   ஈ. பாட்டிருக்கும் 

II. நயம் உணர்ந்து எழுதுக. 

1.  ாடல் அடிகளில் முதல் எழுத்து ஒன்றுப ால் வரும் (ப ாயன) மசாற்கயை எடுத்து எழுதுக. 

தகாட்டுங்கடி  - தகாயதயபர,  எட்டுத்தியச   - எட்டிடபவ, 

ஊழி   - ஊற்று ,  ஆழிப் ம ருக்கிற்கும்  - அழியா பல, 

தபாய் அகற்றும்  –  பூண்டவரின்,  தைய்    - தைதினி. 

2.  ாடல் அடிகளில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றுப ால் வரும் (எதுயக) மசாற்கயை எடுத்து எழுதுக. 

மகாட்டுங்கடி - எட்டுத்தியச, ஊழி - ஆழி, ம ாய் - ம ய் 

III. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 

1. தமிழ் தைாழியின் தசயல்கைாக கவிஞர் கூறுவன யாடவ? 

 தமிழ் ம ாழி ம ாய்யய அகற்றும்.  னத்தில் உள்ை அறியாய யய நீக்கும். அன்புயடயவர்களின் 

இன் ம் தரும்  ாட்டில் நியறந்திருக்கும்; உயிர் ப ான்ற உண்ய யய ஊட்டும்; உயர்ந்த அறத்யதத் தரும். 

இந்த உலகம் சிறந்து வாழ்வதற்கான வழி காட்டும் முயறகயைக் மகாண்டிருக்கும். 

2. தசந்தமிழின் புகழ் எங்தகல்லாம் பரவ தவண்டும் என்று கவிஞர் கூறுகிறார்? 

 மசந்தமிழின் புகழ் உலகின் எட்டுத் தியசகளிலும்  ரவ பவண்டும் என்று கவிஞர் கூறுகிறார். 

3. கால தவள்ைத்டத எதிர்த்து நிற்கும் தைாழி தமிழ் என்று கவிஞர் கூறுவதன் காரணம் என்ன? 

 தமிழ்ம ாழி  லநூறு ஆண்டுகயைக் மகாண்டது. ம ரும் கடல் சீற்றங்கள், கால  ாற்றங்கள் 

ஆகிய எவற்றாலும் அழியா ல் நியலத்திருக்கிறது. இதற்கு காரணம், தமிழ் ம ாழி அறிவு ஊற்றாகிய 

நூல்கள்  லவற்யறக் மகாண்டு விைங்குவபதயாகும் எனக் கவிஞர் கூறுகிறார். 

4. தமிழ்க் கும்மிப் பாடலின் வழி நீங்கள் அறிந்து தகாண்டவற்டற உம் தசாந்தநடடயில்  தருக. 

 மசந்தமிழின் புகழ், உலகின் எட்டுத்தியசகளிலும்  ரவ பவண்டும். தமிழ்ம ாழி  ல நூறு 

ஆண்டுகயைக் கண்டது; அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள்  லவற்யறக் மகாண்டு விைங்குகிறது. ம ரும் கடல் 

சீற்றங்கள், கால  ாற்றங்கள் ஆகிய எவற்றாலும் அழியா ல் நியலத்துள்ைது. 

  தமிழ் ம ாழி ம ாய்யய அகற்றும்.  னத்தில் உள்ை அறியாய யய நீக்கும். 

அன்புயடயவர்காளின் இன் ம் தரும்  ாட்டில் நியறந்திருக்கும்; உயிர் ப ான்ற உண்ய யய ஊட்டும்; 

உயர்ந்த அறத்யதத் தரும். இந்த உலகம் சிறந்து வாழ்வதற்கான வழி காட்டும் முயறகயைக் 

மகாண்டிருக்கும். 
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5. தமிழ் தைாழி எவ்வாறு அறியாடைடய அகற்றும்? 

 தமிழ் ம ாழி அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள்  லவற்யறக் மகாண்டுள்ைது. அன்புயடய  லரின் 

இன் ம் தரும்  ாடல்கள் தமிழில் நியறந்துள்ைன. உயர்ந்த உண்ய யயக் கூறும் அற நூல்கள் தமிழில் 

உண்டு. இவற்யறக் கற் தால்  க்கைது அறியாய  நீங்கும். 

6. தபருஞ்சித்திரனார் பற்றிக் குறிப்புக் கூறுக. 

இயற்ம யர் :  ாணிக்கம்.  சிறப்புப் ம யர் :  ாவலபரறு. 

தந்யத  : துயரசாமி.  தாய்   : குஞ்சம் ா.  

ஊர்  : சமுத்திரம் (பசலம்  ாவட்டம்) 

இயற்றிய நூல் :  கனிச்சாறு, மகாய்யாக்கனி,  ாவியக்மகாத்து, நூறாசிரியம். 

காலம்  : 1933 – 1995 

7. தமிழ்தைாழிப்பற்றிப் பாடுகின்ற தபருஞ்சித்திரனார் ‘கும்மிப்பாட்டட’த் ததர்ந்ததடுத்தது ஏன்? 

 கும்மி என் து  களிர் வியையாட்டுகளில் ஒன்று. மகாம்மி எனவும் குறிப்பிடுவர். ம ண்கள் 

வட்ட ாக நின்று மகாண்டு  ாடிய டி வயைந்து யகமகாட்டியும் நிமிர்ந்தும் ஆடும் வியையாட்டு இது. 

பகாயில் திருவிழாக்களில் இந்நிகழ்யவக் காணலாம். இதற்கான  ாட்டு கும்மி  ாட்டு எனப் டும். 

இரா லிங்க அடுகைார்,  ாரதியார் ப ான்ற கவிஞர்கள் கும்மிப்  ாட்டு  ாடியுள்ைனர். ம ண்கயை 

முன்னியலப் டுத்தி ஒரு கருத்தியனக் கூறினால் அது ஒரு தயலமுயறக்குக் கூறுவது ப ால்  யன்தரும். 

‘ஓடி வியையாடு  ாப் ா’ எனப்  ாரதியார்  டியுள்ைார். ம ருஞ்சித்திரனார் இந்த உத்தியயப்  யன் டுத்திக் 

‘மகாட்டுங்கடி கும்மி மகாட்டுங்கடி’ எனப்  ாடியுள்ைார். 

வைர் தமிழ் 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. ‘மதான்ய ’ என்னும் மசால்லின் ம ாருள் _________________  

அ. புதுய   ஆ. பெடை  இ. ம ருய   ஈ. சீர்ய  

2. ‘இடப்புறம்’ என்ற மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் _______________  

அ. இடன் + புறம்   ஆ. இடது + புறம் 

இ. இட + புறம்    ஈ. இடம் + புறம் 

3. ‘சீரிைய ’ என்ற மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் _______________  
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அ. சீர் + இைய    ஆ. சீர்டை + இைடை 

இ. சீரி + இைய    ஈ. சீற் + இைய  

4. சிலம்பு + அதிகாரம் என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் _________________ . 

அ. சிலம் திகாரம்   ஆ. சிலப்பதிகாரம் 

இ. சிலம்புதிகாரம்   ஈ. சில திகாரம் 

5. கணினி + தமிழ் என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் _________________ . 

அ. கணினி தமிழ்   ஆ. கணினித்தமிழ் 

இ. கணினிதமிழ்   ஈ. கணிணிதமிழ் 

6. ‘தமிழ் ம ாழி ப ால் இனிதாவது எங்கும் காபணாம்’ என்று  ாடியவர் ________________ . 

அ. கண்ணதாசன்   ஆ. பாரதியார் 

இ.  ாரதிதாசன்   ஈ. வாணிதாசன் 

7. ‘ ா’ என்னும் மசால்லின் ம ாருள் ______________ . 

அ.  ாடம்  ஆ. வானம்  இ. விலங்கு  ஈ. அம் ா 

8. ‘சீர்ய ’ என்னும் மசால்லின் ம ாருள் ________________  

அ. மதான்ய   ஆ. புதுய   இ. ஒழுங்குமுடற ஈ.  ழய  

9. ‘வலஞ்சுழி’ என்ற மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் _______________ 

அ. வலன் + சுழி ஆ. வலது + சுழி இ. வல + சுழி  ஈ. வலம் + சுழி 

10. ‘யா றிந்த ம ாழிகளிபல’ என் தில் ‘யா றிந்த’ என்னும் மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் 

_______________ 

அ. யா +  றிந்த ஆ. யாம் +  றிந்த இ. யாம் + அறிந்த ஈ. யா  + அறிந்த 

11. இனிது + ஆவது என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் __________________ . 

அ. இனிதாவது ஆ. இனித்தாவது இ. இனிதவாது  ஈ. இனிதுவாது 

12. மூன்று + தமிழ் என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் __________________ . 

அ. மூத்தமிழ்  ஆ. முத்தமிழ்  இ. முத்துத்தமிழ் ஈ. மூதமிழ் 
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13. ‘என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினைாம் எங்கள் தாய்’ எனப்  ாடியவர் ____________ . 

அ. கண்ணதாசன்   ஆ. பாரதியார் 

இ.  ாரதிதாசன்   ஈ. வாணிதாசன் 

14. ‘ ா’ என்னும் மசால்லின் ம ாருள் __________________  

அ. இதழ்  ஆ. திகழ்  இ. துகள்  ஈ.  கல் 

II. தகாடிட்ட இடத்டத நிரப்புக. 

1. இலக்கியம் பதான்றிய பிறபக அதற்குரிய இலக்கண விதிகள் பதான்றியிருக்க பவண்டும். 

2. ‘தமிழன்’ என்னும் மசால் அப்பர் பதவாரத்தில் இடம் ம ற்றுள்ைது. 

3. உலகில் எழுத்து வடிவம் ம றாத ம ாழிகள்  ல உள்ைன. 

4. நாம் சிந்திக்கவும் சிந்தித்தயத மவளி டுத்தவும் உதவுவது தைாழி. 

5. தமிழில் ந க்குக் கியடத்துள்ை மிகப்  ழய யான இலக்கண நூல் ததால்காப்பியம். 

6. ம ாழியயக் கணினியில்  யன் டுத்த பவண்டும் எனில் அது எண்களின் அடிப் யடயில் 

வடிவய க்கப் ட பவண்டும். 

III. தசாற்கடைச் தசாந்தத் ததாடரில் அடைத்து எழுதுக. 

1. தனிச் சிறப்பு : உலக ம ாழிகளுள் தனிச் சிறப்பு உயடயது தமிழ். 

2. நாள் ததாறும் : நாம் நாள் ததாறும் திருக்குறள்  டிப் து நல்லது. 

3. தசாற்சிறப்பு: திருக்குறளின் தசாற் சிறப்பு வியக்கத் தக்கது. 

4. ைலர் : உனக்கு எந்த ைலர் பிடிக்கும்? 

IV. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 

1. தமிழ் மூத்ததைாழி எனப்படுவது எதனால்? 

 சாயலகள் பதான்றிய பிறபக சாயல விதிகள் பதான்றியிருக்கும். அதுப ால இலக்கியம் 

பதான்றிய பிறபக அதற்குரிய இலக்கண விதிகள் பதான்றியிருக்க பவண்டும். தமிழில் கியடத்துள்ை 

 ழய யான இலக்கண நூல் மதால்காப்பியம். அப் டி என்றால் அதற்கு முன்னதாகபவ தமிழில் இலக்கிய 

நூல்கள் இருந்திருக்க பவண்டும். இதயனக் மகாண்டு தமிழ் மிகவும் மதான்ய யான மூத்தம ாழி 

என் யத உணரலாம். 
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2. நீங்கள் அறிந்த தமிழ்க் காப்பியங்களின் தபயர்கடை எழுதுக. 

 தமிழ்க் காப்பியங்களின் ம யர்கள் : சிலப் திகாரம்,  ணிப கயல, சீவகசிந்தா ணி, வயையா தி, 

குண்டலபகசி, சூைா ணி, ம ருங்கயத, கம் ரா ாயணம், ம ரியபுராணம், கந்தபுராணம், பதம் ாவணி, 

சீறாப்புராணம். 

3. அஃறிடண, பாகற்காய் என்னும் தசாற்களின் தபாருட் சிறப்பு யாது? 

 உயர்தியணக்கு எதிர்ச் மசால் தாழ்தியண என அய ய பவண்டும். ஆனால், தாழ்தியண என்று 

கூறா ல் அஃறியண (அல்+தியண = உயர்வு அல்லாத தியண) என்று ம யர் இட்டனர் நம் முன்பனார். 

 ாகற்காய் கசப்புச் சுயவ உயடயது. அதயனக் கசப்புக் காய் என்று கூறா ல், இனிப்பு அல்லாத காய் 

 ாகற்காய் ( ாகு+அல்+காய்) என வழங்கினர். 

4. தமிழ் இனிய தைாழி என்பதற்கான காரணம் தருக. 

 தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிய யானயவ.  ல ம ாழிகள் கற்ற கவிஞராகிய  ாரதியார், ‘யா றிந்த 

ம ாழிகளிபல தமிழ்ம ாழி ப ால் இனிதாவது எங்கும் காபணாம்’ என்று தமிழ் ம ாழியின் இனிய யய 

வியந்து  ாடுகிறார். இதற்குக் காரணம் ஓயச இனிய , மசால் இனிய , ம ாருள் இனிய  ஆகியன 

தமிழில் அய ந்திருப் பத ஆகும். 

5. தமிழ் தைாழியின் சிறப்புக் குறித்து ஐந்து வரிகளில் எழுதுக. 

 மசம்ய  ம ாழி என ஏற்றுக் மகாள்ைப் ட்ட மிகச் சில ம ாழிகளுள் தமிழும் ஒன்று. தமிழ் ம ாழி 

மிகத் மதான்ய யான ம ாழி. தமிழ் ம ாழி ப சவும்,  டிக்கவும், எழுதவும் எளிதாய் அய ந்துள்ைது. தமிழ் 

ம ாழி மசால்வைம் மிக்கது. தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்புப் ம யர் உண்டு. இயல் தமிழ் 

எண்ணத்யத மவளிப் டுத்தும். இயசத்தமிழ் உள்ைத்யத  கிழ்விக்கும். நாடகத்தமிழ் உணர்வில் கலந்து 

வாழ்யவ நல்வழி டுத்தும். 

6. தமிழ் தைாழி படிக்கவும் எழுதவும் எளியது என்பது பற்றி உங்கள் கருத்து யாது? 

  தமிழ் ம ாழி  டிக்கவும் எழுதவும் எளியது. ம ய்மயாடு உயிர் இயணவதால் பதான்று யவ 

உயிர்ம ய் ஒலிகள். உயிர் எழுத்துகள், ம ய் எழுத்துகள் ஆகியவற்றின் ஒலிப்பு முயறகயை அறிந்து 

மகாண்டால் உயிர் ம ய் எழுத்துகள் எளிதாக ஒலிக்கலாம். எழுத்துகயைக் கூட்டி ஒலித்தாபல தமிழ் 

 டித்தல் இயல் ாக நிகழ்ந்துவிடும். 

(எ.கா) அ + மு + து = அமுது 

தமிழ் ம ாழியய எழுதும் முயறயும் மிக எளிதுதான். இதற்பகற் த் தமிழ் எழுத்துகள் ம ரும் ாலும் 

வலஞ்சுழி எழுத்துகைாகபவ அய ந்துள்ைன. 

(எ.கா) வலஞ்சுழி எழுத்துகள் – அ, எ, ண, ஞ 
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 இடஞ்சுழி எழுத்துகள் – ட, ய, ழ. 

7. தமிழ்தைாழி வைர்தைாழி என்படத உணர்கிறீர்கைா? காரணம் தருக. 

 தமிழில் காலந்பதாறும்  ல வயகயான இலக்கிய வடிவங்கள் புதியயவயாக வருகின்றன. 

அவற்றுள் துளிப் ா, புதுக்கவியத ப ான்றன தமிழ்க்கவியத வடிவங்கள்; புதினம், சிறுகயத ப ான்றன 

உயரநயட வடிவங்கள். 

 இப்ப ாது, அறிவியல் தமிழ், கணினித் தமிழ் என்று ப லும் ப லும் கியைவிட்டுத் தமிழ் வைர்ந்து 

மகாண்பட வருகிறது. இன்யறய அறிவியல், மதாழில் நுட்  வைர்ச்சிக்கு ஏற் த் தமிழில் புதிய புதிய 

கயலச் மசாற்கள் உருவாகி வருகின்றன. இயணயம், முகநூல், புலனம், குரல் பதடல், பதடும ாறி, 

மசயலி, மதாடுதியர முதலிய மசாற்கயை எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். ம ாழியயக் கணினியில் 

 யன் டுத்த பவண்டும் என்றால் அது எண்களின் அடிப் யடயில் வடிவய க்கப் ட பவண்டும். நம் 

இலக்கண நூல்கள்  டிப் தற்காக எழுதப் ட்டயவ. ஆயினும் அயவ கணினி ம ாழிக்கும் ஏற்ற நுட்  ான 

வடிவத்யதயும் ம ற்றுள்ைன. எனபவ தமிழ் ம ாழி வைர்ம ாழி என் யத நன்கு உணர முடிகிறது. 

8. ‘ஓர் எழுத்தத தசால்லாகிப் பல தபாருள் தரும்’ என்பதற்குச் சான்று தருக. 

 ‘ஓர் எழுத்பத மசால்லாகிப்  ல ம ாருள் தரும்’ என் தற்குச் சான்று : ‘ ா’ – என்னும் மசால். அது 

உணர்த்தும் ம ாருள்கள் – அழகு, அயழத்தல், அைவு, அறிவு, திரு கள், துகள், ம ரிய,  ரம், ப ன்ய , 

வண்டு, வயல், விலங்கு. 

9. ‘இடல’ என்னும் தபாதுப் தபயரால் குறிக்காைல் ஒவ்தவாரு வடகத் தாவரத்தின் இடலக்கும் 

தவறுதவறு தசாற்கள் தமிழில் உண்டு என்பதற்குச் சான்று தருக. 

 வாயழ இயல, அகத்திக் கீயர, அறுகம்புல், மநல்தாள்,  ல்லித்தயழ, தாயழ டல், கருப்புத் 

பதாயக,  யன ஓயல. 

10. ‘தைாழி’ : சிறுகுறிப்புத் தருக. 

  னித இனம் கண்டறிந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்பு ம ாழி.  னிதயரப் பிற உயிரினங்களிடம் இருந்து 

பவறு டுத்தியும் ப ம் டுத்தியும் காட்டுவது ம ாழி. ம ாழி, நாம் சிந்திக்க உதவுகிறது. சிந்தித்தயத 

மவளிப் டுத்தவும் உதவுகிறது. பிறர் கருத்யத நாம் அறிய உதவுவதும் ம ாழிபய. உலகில் 

ஆறாயிரத்திற்கும் ப ற் ட்ட ம ாழிகள் உள்ைன. இவற்றுள் சில ம ாழிகள்  ட்டுப  ப ச்சு வடிவம், 

எழுத்து வடிவம் இரண்யடயும் ம ற்றுள்ைன. 

 உலக ம ாழிகள்  லவற்றுள் இலக்கண, இலக்கியவைம் ம ற்றுத் திகழும் ம ாழிகள் மிகச்சிலபவ. 

அவற்றுள் மசம்ய  மிக்க ம ாழி என ஏற்றுக் மகாள்ைப் ட்டயவ சில ம ாழிகபை!தமிழ்ம ாழி அத்தகு 

சிறப்பு மிக்க மசம்ம ாழியாகும். 

11. தமிழில் அடைந்துள்ை இலக்கண இலக்கிய வைம் குறித்து எழுதுக. 
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 தமிழ் வைய மிக்க ம ாழி. மதால்காப்பியம், நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் மிகுந்தது 

தமிழ் ம ாழி; எட்டுத்மதாயக,  த்துப் ாட்டு ஆகிய சங்க இலக்கியங்கயைக் மகாண்டது; திருக்குறள், 

நாலடியார் முதலிய அறநூல்கள்  லவும் நியறந்தது; சிலப் திகாரம்,  ணிப கயல முதலிய 

காப்பியங்களியக் மகாண்டது. இவ்வாறு இலக்கிய , இலக்கண வைம் நியறந்தது தமிழ் ம ாழி. 

12. தமிழ் தைாழியின் தசால்வைம் பற்றி எழுதுக. 

 தமிழ் ம ாழி மசால் வைம் மிக்கது. ஒரு ம ாருளின்  ல நியலகளுக்கும் மவவ்பவறு ம யர் 

சூட்டுவது தமிழ் ம ாழியின் சிறப் ாகும். சான்றாக, பதான்றுவது முதல் உதிர்வது வயர பூவின் ஏழு 

நியலகளுக்கும் தனித்தனிப் ம யர்கள் தமிழில் உண்டு. அயவயாவன: அரும்பு, ம ாட்டு, முயக,  லர், வீ, 

மசம் ல். ‘ஓர் எழுத்பத மசால்லாகிப்  ல ம ாருள் தரும்’ என் தற்குச் சான்று : ‘ ா’ – என்னும் மசால். அது 

உணர்த்தும் ம ாருள்கள் – அழகு, அயழத்தல், அைவு, அறிவு, திரு கள், துகள், ம ரிய,  ரம், ப ன்ய , 

வண்டு, வயல், விலங்கு. 

கனவு பலித்தது 

I. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 

1. இன்சுடவயின் எண்ணம் நிடறதவறக் காரணங்கைாக நீங்கள் எவற்டறக் கருதுகிறீர்கள்? 

 இன்சுயவயின் எண்ணம் நியறபவறக் காரணங்கைாக அய ந்தயவ: 

 1. இன்சுயவயின் அத்யத நறுமுயகயின் ஊக்க ம ாழிகள். 

 2. தமிழ் வழிக் கல்வி  யின்று ‘அறிவியல் அறிஞர்’ என ஆகியவர்களின் வாழ்க்யகக் குறிப்புகள். 

 3. நூலகத்திற்குச் மசன்று வாசித்து அறியவ வைர்த்துக் மகாண்டய . 

2. அத்டதயின் கடிதக் கருத்துகடைச் சுருக்கி எழுதுக. 

 தமிழில்  டித்தால் சாதிக்க முடியாது என் து தவறான எண்ணம். சாதயனயாைர்கள்  லரும் 

தங்கள் தாய்ம ாழியில்  டித்தவர்கபை. நீண்ட மநடுங்கால ாகபவ அறிவியல் சிந்தயனகபைாடு 

விைங்கு வர்கள் தமிழர்கள். 

 நிலம், நீர், மநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்தும் கலந்தது இவ்வுலகம் என்னும் உண்ய  

மதால்காப்பியத்தில் கூறப் ட்டுள்ைது. ‘நிலம் தீ நீர் வளி விசும்ம ாடு ஐந்தும் கலந்த  யக்கம் உலகம்’ 

என் து நூற் ா. 

 உலகத்து உயிர்கயை ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வயர வயகப் டுத்தித் மதால்காப்பியர் கூறியுள்ைார். 

கடல்நீர் ஆவியாகி ப க ாகும். பின்னர் ப கம் குளிர்ந்து  யழயாகப் ம ாழியும். இந்த அறிவியல் 

மசய்தியய முல்யலப்  ாட்டு,  ரி ாடல், திருக்குறள், கார்நாற் து, திருப் ாயவ முதலிய நூல்களில் 

காணலாம். 
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 திரவப் ம ாருள்கயை எவ்வைவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அையவச் சுருக்கமுடியாது என்ற 

அறிவியல் கருத்து ஔயவயார்  ாடலில் கூறப் ட்டுள்ைது. ‘ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ் கடல்நீர் நாழி 

முகவாது நால் நாழி’ என் து அவர் வாக்கு. உடம்பில் காயம் ஏற் டும் ப ாது மவண்ணிற ஊசியில் நரம்பு 

பகாத்துக் யதத்து அறுயவ  ருத்துவம் மசய்தயதப்  திற்றுப் த்தும் நற்றியணயும் கூறுகின்றன. 

 மதாயலவில் உள்ை ம ாருளின் உருவத்யத அருகில் பதான்றச் மசய்யமுடியும் என்று கலீலிபயா 

நிறுவிய கருத்து, திருவள்ளுவ ாயலயில் கபிலர்  ாடலில் இடம் ம ற்றுள்ைது. ‘தியனயைவு ப ாதாச் 

சிறுபுல் நீர் நீண்ட  யன யைவு காட்டும் என்கிறார் கபிலர். 

3. கனவு பலித்தது என்ற தடலப்பு இக்கடதக்கு எவ்வாறு தபாருந்துகிறது என்பதடன விைக்குக. 

 இன்சுயவ என்ற ம ண் தனது இைய ப்  ருவத்தில் தன்னுயடய அத்யதக்கு எழுதிய கடிதத்தில் 

தன்னுயடய எதிர்காலக் கனயவப்  ற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தாள். தமிழ் வழிக் கல்வி  யின்றவள் அவள். 

அறிவியல் ஆய்வாைராக பவண்டும் என விரும்பினாள். அத்யதயின் ஊக்க ம ாழிகள் அவளுக்கு 

உந்துதற் கருவி ஆயின. அத்யதயின் கடிதங்கயைப்  த்திரப் டுத்திக் மகாண்டாள். சாதயனயாைர்களின் 

வாழ்கயக நிகழ்வுகயை அறிந்துமகாண்டாள். தமிழ் இலக்கியங்களும் பிற நூல்களும் இன்சுயவக்கு 

நம்பிக்யக ஊட்டின. இவற்றின்  யனாக இன்சுயவ சதீஸ் தவான் விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் 

 ணிவாய்ப்புப் ம ற்றாள். ‘ ள்ளிப்  ருவக் கனவு நனவாகிவிட்டது’ எனப்  திபனாராண்டுகட்குப்பின் 

அத்யதக்குக் கடிதம் எழுதும்ப ாது மதரிவித்தாள். 

தமிழ் எழுத்துகளின் வடக ததாடக 

தமிழ் தைாழியின் இலக்கண வடககள் ஐந்து 

 எழுத்து இலக்கணம் 

 மசால் இலக்கணம் 

 ம ாருள் இலக்கணம் 

 யாப்பு இலக்கணம் 

 அணி இலக்கணம் 

எழுத்து 

 ஒலி வடிவாக எழுப் ப் டுவதும் வரிவடிவாக எழுதப் டுவதும் எழுத்து எனப் டுகிறது. 

உயிர் எழுத்துகள் 

 உயிருக்கு முதன்ய யானது காற்று. இயல் ாகக் காற்று மவளிப் டும்ப ாது உயிர் எழுத்துகள் 

பிறக்கின்றன. வாயயத் திறத்தல், உதடுகயை விரித்தல், உதடுகயைக் குவித்தல் ஆகிய எளிய 

மசயல் ாடுகைால் ‘அ’ முதல் ‘ஔ’ வயரயுள்ை  ன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துகளும் பிறக்கின்றன. 

அ, இ, உ, எ, ஒ - ஆகிய ஐந்தும் குறுகி ஒலிக்கின்றன. 
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ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஒ, ஔ – ஆகிய ஏழும் நீண்டு ஒலிக்கின்றன. 

 குறுகி ஒலிக்கும் அ, இ, உ, எ, ஒ ஆகிய ஐந்தும் குறில் எழுத்துகள். 

 நீண்டு ஒலிக்கும் ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ ஆகிய ஏழும் மநடில் எழுத்துகள். 

 ஒவ்பவார் எழுத்யதயும் உச்சரிப் தற்குக் காலாைவு உண்டு. 

 எழுத்யத உச்சரிக்க எடுத்துக்மகாள்ளும் கால அையவக் மகாண்பட குறில்,மநடில் என 

வயகப் டுத்துகிபறாம். 

ைாத்திடர 

  ாத்தியர என் து இங்கு கால அையவக் குறிக்கிறது. ஒரு  ாத்தியர என் து ஒருமுயற கண் 

இய க்கபவா ஒருமுயற யகமநாடிக்கபவா ஆகும் கால அைவாகும். 

 குறில் எழுத்யத ஒலிக்கும் காலஅைவு - 1  ாத்தியர 

 மநடில் எழுத்யத ஒலிக்கும் காலஅைவு - 2  ாத்தியர 

தைய்தயழுத்துகள் 

 ம ய் என் து உடம்பு எனப் ம ாருள் டும். ம ய் எழுத்துகயை ஒலிக்க உடல் இயக்கத்தின்  ங்கு 

இன்றியய யாதது. க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், ப், ம்,ய்,ர்,ல், வ், ழ், ள், ற், ன் ஆகிய  திமனட்டு 

ம ய்மயழுத்துகைாகும். 

ம ல்லினம்:  ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் 

இயடயினம்:   ய், ர், ல், வ், ழ், ள் 

வல்லினம்:  க், ச், ட், த், ப், ற் 

ம ய் எழுத்துகள் ஒலிக்கும் காலஅைவு - அயர  ாத்தியர 

உயிர்தைய்: 

 ம ய் எழுத்துகள்  திமனட்டும் உயிர் எழுத்துகள்  ன்னிரண்டும் பசர்வதால் பதான்று யவ 

உயிர்ம ய் எழுத்துகள். 

 ம ய்யுடன் உயிர்க்குறில் பசர்ந்தால் உயிர்ம ய் குறில் பதான்றுகிறது.ம ய்யுடன் உயிர்மநடில் 

பசர்ந்தால் உயிர்ம ய் மநடில் பதான்றுகிறது. ஆகபவ உயிர்ம ய் எழுத்துகயையும் உயிர்ம ய்க் குறில், 

உயிர்ம ய் மநடில் என இருவயகப் டுத்தலாம். 

ஆய்த எழுத்து 
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 தமிழ்ம ாழியில் உயிர்,ம ய், உயிர்ம ய் எழுத்துகள் தவிர தனி எழுத்து ஒன்றும் உள்ைது. அது ஃ 

என்னும் ஆய்த எழுத்தாகும். 

ஆய்த எழுத்யத ஒலிக்க ஆகும் காலஅைவு அயர ாத்தியர 

I. வினாக்களுக்கு விடடயளி: 

1. தமிழ் தைாழியின் இலக்கண வடககள் யாடவ? 

 தமிழ் ம ாழியின் இலக்கண வயககள் ஐந்து. அயவ, எழுத்து, மசால், ம ாருள், யாப்பு, அணி 

இலக்கணங்கள் ஆகும். 

2. உயிர் எழுத்துகள் எவ்வாறு பிறக்கின்றன? 

 உயிருக்கு முதன்ய யானது காற்று. இயல் ாக காற்று மவளிப் டும்ப ாது உயிர் எழுத்துகள் 

பிறக்கின்றன. வாயயத் திறத்தல், உதடுகயை விரித்தல், உதடுகயைக் குவித்தல், ஆகிய எளிய 

மசயல் ாடுகைால் ‘அ’ முதல் ‘ஔ’ வயரயுள்ை  ன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துகளும் பிறக்கின்றன. 

3. உயிர் எழுத்துகள் எத்தடன வடக? அடவ யாடவ? 

 உயிர் எழுத்துகள் இருவயகப் டும். அயவ குறில், மநடில் என் ன. 

4. குறில், தநடில் – விைக்குக. 

 குறுகி ஒலிக்கும் எழுத்துகள் குறில் எனப் டும். அயவ ஐந்து; அ, இ, உ, எ, ஒ என் ன. 

குறியலக்காட்டிலும் நீண்டு ஒலிக்கும் எழுத்துகள் மநடில் எனப் டும். அயவ ஏழு; ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ 

என் ன. 

5. ைாத்திடர என்பது யாது? 

  ாத்தியர என் து கால அையவக் குறிக்கும் மசால். ஒரு  ாத்தியர என் து ஒருமுயற கண் 

இய க்கபவா ஒருமுயற யகந்மநாடிக்கபவா ஆகும் கால அைவு. 

6. குறில் எழுத்துக்கு ைாத்திடர எத்தடன? 

 குறில் எழுத்துக்கு உரிய  ாத்தியர ஒன்று ஆகும். 

7. தநடில் எழுத்துக்கு உரிய ைாத்திடர எத்தடன? 

 குறில் எழுத்துக்கு உரிய  ாத்தியர இரண்டு ஆகும். 

8. தைய் எழுத்துகள் எனப்படுவன யாடவ? 
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 ம ய் என் து உடம்பு எனப் ம ாருள் டும். ம ய் எழுத்துகயை ஒலிக்க உடல் இயக்கத்தின்  ங்கு 

இன்றியய யாதது. க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன் ஆகிய  திமனட்டும் ம ய்மயழுத்துகள் 

ஆகும். 

9. தைய் எழுத்துகள் எத்தடன வடக? அடவ யாடவ? 

 ஒலிக்கும் முயறயயக் மகாண்டு ம ய் எழுத்துகள் மூன்று வயக எனக் கூறப் டுகின்றன. 

வன்ய யாக ஒலிப் யவ வல்லினம் எனப் டும் : க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற். 

ம ன்ய யாக ஒலிப் யவ ம ல்லினம் எனப் டும் : ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன். 

வன்ய யாகவும் இல்லா ல் ம ன்ய யாகவும் இல்லா ல் இரண்டிற்கும் இயடப் ட்டு ஒலிப் யவ 

இயடயினம் எனப் டும் : ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள். 

10. உயிர்தைய் எழுத்துகள் பற்றி விைக்குக. 

 ம ய் எழுத்துகள்  திமனட்டுடன் உயிர் எழுத்துகள்  ன்னிரண்டும் பசர்வதால் பதான்று யவ 

உயிர்ம ய் எழுத்துகள். 

 ம ய்யுடன் உயிர்க்குறில் பசர்ந்தால் உயிர்ம ய்க் குறில் பதான்றுகிறது. ம ய்யுடன் உயிர் மநடில் 

பசர்ந்தால் உயிர்ம ய் மநடில் பதான்றுகிறது. ஆகபவ உயிர்ம ய் எழுத்துகயையும் உயிர்ம ய்க் குறில், 

உயிர்ம ய் மநடில் என இருவயகப் டுத்தலாம். 

11. ஆய்த எழுத்துப் பற்றி கூறுக. 

 ஆய்த எழுத்து : தமிழ் ம ாழியில் உயிர், ம ய், உயிர்ம ய் எழுத்துகள் தவிர தனி எழுத்து ஒன்றும் 

உள்ைது. அது ஃ என்னும் ஆய்த எழுத்தாகும். 

12. ஆய்த எழுத்துக்கு ைாத்திடர எத்தடன? 

 ஆய்த எழுத்யத ஒலிக்க ஆகும் கால அைவு அயர  ாத்தியர. 

2. இயற்டக 

சிலப்பதிகாரம் 

திங்கயைப் ப ாற்றுதும் திங்கயைப் ப ாற்றுதும் 

மகாங்கு அலர்தார்ச் மசனிகுளிர் மவண்குயட ப ான்றுஇவ் 

அங்கண் உலகு அளித்த லான் 
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ஞாயிறு ப ாற்றுதும் ஞாயிறு ப ாற்றுதும் 

காவிரி நாடன் திகிரிப ால் ப ாற்பகாட்டு 

ப ரு வலம் திரிதலான் 

 

 ா யழ ப ாற்றுதும்  ா யழ ப ாற்றுதும்  

நா நீர் பவலி உலகிற்கு அவன் அளிப ால்  

ப ல்நின்று தான் சுரத்தலான் 

 

வான்நிலா ப ாற்றுபவாம்! வான்நிலா ப ாற்றுபவாம்! 

 ாயல அணிந்த பசாழனின் குளிர்ந்த 

மவண்குயட ப ால அருயை வழங்கும் 

வான்நிலா ப ாற்றுபவாம்! வான்நிலா ப ாற்றுபவாம்! 

 

கதிரவன் ப ாற்றுபவாம்! கதிரவன் ப ாற்றுபவாம்! 

காவிரி நாடன் பசாழனின் ஆயணச் 

சக்கரம் ப ாலபவ இ யத்யத வலம்வரும் 

கதிரவன் ப ாற்றுபவாம்! கதிரவன் ப ாற்றுபவாம்! 

 

வான் யழ ப ாற்றுபவாம் ! வான் யழ ப ாற்றுபவாம்! 

கடல்சூழ் உலகுக்கு அருயைப் ம ாழியும் 

 ன்னயனப் ப ால முகில்வழி சுரக்கும் 

வான் யழ ப ாற்றுபவாம் ! வான் யழ ப ாற்றுபவாம்! 

- இைங்தகாவடிகள் 
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 நம்ய ச் சுற்றிலும் எங்குப்  ார்த்தாலும் இயற்யகயின் அழகு மகாட்டிக் கிடக்கிறது. கடலும், 

 யலயும், கதிரும், நிலவும்,  யழயும்,  னியும் இயற்யகயின் மகாயடகள் அல்லவா? அவற்யறக் கண்டு 

 கிழாதவர் உண்படா? நிலவின் குளிர்ச்சியயயும், கதிரவனின் ஆற்றயலயும்,  யழயின்  யயனயும் 

சிலப் திகாரம்  ாராட்டுகிறது. 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கழுத்தில் சூடுவது_________ 

அ. தார்    ஆ. கயணயாழி 

இ. தண்யட    ஈ. ப கயல 

2. கதிரவனின்  ற்மறாரு ம யர் __________ 

அ. புதன்  ஆ. ஞாயிறு  இ. சந்திரன்  ஈ. மசவ்வாய் 

3. மவண்குயட என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து 

அ. மவண் + குயட   ஆ. தவண்டை+குடட  

இ. மவம்+ குயட   ஈ. மவம்ய +குயட 

4. ம ாற்பகாட்டு என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. தபான்+தகாட்டு   ஆ. ம ாற்+பகாட்டு 

இ. ம ாண்+பகாட்டு   ஈ. ம ாற்பகா+இட்டு 

5. மகாங்கு+ அலர் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. மகாங்கு அலர்   ஆ. மகாங் அலர் 

இ. தகாங்கலர்    ஈ. மகாங்குலர் 

6. அவன்+ அளிப ால் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. அவன் அளிப ால்   ஆ. அவனளிதபால் 

இ. அவன் வளிப ால்   ஈ. அவனாளி ப ால் 

7. ‘மசன்னி’ என் து _______ க் குறிக்கும் ம யர். 

அ. சாளுக்கியயன   ஆ. பசரயன 

இ. தசாெடன    ஈ.  ாண்டியயன 
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8. திகிரி என் து குறிக்கும் ம ாருள் _______ 

அ. குயட    ஆ. சக்கரம் 

இ. மசங்பகால்    ஈ. வாள் 

9. ‘நா ’ என்னும் மசால் உயர்த்தும் ம ாருள் ________ 

அ. அச்சம்    ஆ. கடல் 

இ. திரு ண்    ஈ. ம யர் 

10. ‘அங்கண்’ என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து 

அ. அங்+கண்    ஆ. அம்+கண் 

இ. அங்கு+கண்   ஈ. அங்கு+அண் 

11. மூன்று  ாடல்களிலும் ப ாற்றப் டும் அரசன் 

அ. சாளுக்கியன்   ஆ. பசரன் 

இ. தசாென்    ஈ.  ாண்டியன் 

12. ப ல்+நின்று என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. ப நின்று    ஆ. ப ன்நின்று 

இ. ப னி நின்று   ஈ. தைனின்று 

II. நயம் அறிக. 

1. பாடலில் இடம் தபற்றுள்ை தைாடனச் தசாற்கடை எழுதுக. 

 திங்கயைப் ப ாற்றுதும் திங்கயைப் ப ாற்றுதும் 

 தகாங்கு அலர்தர்ச் மசன்னி குளிர் மவண்குயட ப ான்று 

 ஞாயிறு ப ாற்றுதும் ஞாயிறு ப ாற்றுதும் 

 ைா யழ ப ாற்றுதும் ைாயழ ப ாற்றுதும் 

2. பாடலில் இடம் தபற்றுள்ை எதுடகச் தசாற்கடை எழுதுக. 

 திங்கயைப் ப ாற்றுதும் திங்கயைப் ப ாற்றுதும் 

 மகாங்கு 
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 அங்கண் 

 ஞாயிறு ப ாற்றுதும் ஞாயிறு ப ாற்றுதும் 

  ாையழ ப ாற்றுது  ாையழ ப ாற்றுதும் 

 நாைநீர் 

III. தபாருத்துக 

அ. குயட - ஞாயிறு 

ஆ. சக்கரம் -  யழ 

இ. அருள் - திங்கள் 

விடட: 

அ. குயட - திங்கள் 

ஆ. சக்கரம் - ஞாயிறு 

இ. அருள் -  யழ 

IV. குறுவினா 

1. சிலப்பதிகாரக் காப்பியம் எவ்தவவற்டற வாழ்த்தித் ததாடங்குகிறது? 

 சிலப் திகாரக் காப்பியம், ‘திங்கயைப் ப ாற்றுதும் திங்கயைப் ப ாற்றுதும்’ என்று சந்திரயனயும், 

‘ஞாயிறு ப ாற்றுதும் ஞாயிறு ப ாற்றுதும்’ என்று சூரியயனயும், ‘ ா யழ ப ாற்றுதும்  ா யழ 

ப ாற்றுதும்’ என்று  யழயயயும் வாழ்த்தித் மதாடங்குகிறது. 

2. இயற்டக தபாற்றத்தக்கது. ஏன்? 

 உயிர் வாழ்க்யகக்குக் கதிரவனது ஒளி பதயவ.  யழ இல்யலயானால் பூமியில் புல்கூட 

முயைக்காது.  யலகள் நீரின் கருவூலங்கள். காடுகள்  யழயயப் ம ய்விப் ன;  யழயயச் 

மசய்விப் னவும்  ரங்கபை. ( ரங்களின் இயலகள் மூலம் ஈரத்தன்ய  ப கம் ஆகி  யழ ம ாழிவது 

உண்டு) இயற்யகயானது அழகின் இருப்பிடம். அழகிய ம ாருைால் என்றும் அயடவது ஆனந்தப . 

இயற்யகப் ம ாருள்கயை இயற வடிவங்காகக் காண் து நம்  ரபு. இந்தக் காரணங்கைால் இயற்யக 

ப ாற்றத் தக்கதாய்த் திகழ்கிறது. 

3. திங்கள் எவ்வாறு தபாற்றப்படுகிறது? 
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 ‘பதன் நியறந்த ஆத்தி லர்  ாயலயய அணிந்தவன் பசாழ  ன்னன். அவனுயடய 

மவண்மகாற்றக் குயட குளிர்ச்சி ம ாருந்தியது. அயதப்ப ால மவண்ணிலாவும் தன் ஒளியால் உலகுக்கு 

இன் ம் அளிக்கிறது. அதனால் மவண்ணிலாயவப் ப ாற்றுபவாம்’ எனத் திங்கள் ப ாற்றப் டுகிறது. 

4. ஞாயிறு எவ்வாறு தபாற்றப்படுகிறது? 

 ‘காவிரி ஆறு  ாய்ந்து வைம் மசய்யும் நாட்யட ஆட்சி மசய் வன் பசாழ  ன்னன். அவனது 

ஆயணச் சக்கரம் ப ாலக் கதிரவனும் ம ான் ப ான்ற சிகரங்களுயடய, இ ய யலயய வலப்புற ாகச் 

சுற்றி வருகிறான். அதனால் கதிரவயனப் ப ாற்றுபவாம்’என ஞாயிறு ப ாற்றப் டுகிறது. 

5. ைடெ எவ்வாறு தபாற்றப்படுகிறது? 

 ‘அச்சம்தரும் கடயல எல்யலயாகக் மகாண்ட உலகிற்கு  ன்னன் அருள் மசய்கிறான். அதுப ால 

 யழ வானிலிருந்து ம ாழிந்து  க்கயைக் காக்கிறது. அதனால்  யழயயப் ப ாற்றுபவாம்’ என  யழ 

ப ாற்றப் டுகிறது. 

6. இயற்டகடயப் தபாற்றும் வெக்கம்  ஏற்படக் காரணைாக எவற்டறக் கருதுகிறீர்கள்? 

 இயற்யகயயப் ப ாற்றும் வழக்கம் ஏற் ட முதற் காரணம்  னிதர்களிடத்து இருக்கும் அச்ச 

உணர்பவ ஆகும். நம் நாட்டில்  ட்டுப யல்லா ால் உலகம் முழுவதும் உள்ை நாடுகளிலும் இயற்யகயயப் 

ப ாற்றும் வழக்கம் அச்சத்தினால் பதான்றியபத. ‘மகால்லுயலத் மதய்வம்’ என பரா ர்கள் ப ாற்றினர். 

நாம் தீக்கடவுள் – அக்கினித்பதவன் – என்கிபறாம்.  யழம ய்கிறது. காற்றடிக்கின்றது. இடி குமுறுகின்றது. 

மின்னல் மவட்டுகின்றது. இயவமயல்லாம் மதய்வங்கைாயின. அச்சம் காரண ாக இயற்யகயயப் 

ப ாற்றத் மதாடங்கிய  னிதன் அறிவுத் மதளிவு ஏற் ட்ட ப ாது, ‘வான் இனிய  உயடயது, காற்றும் 

இனிது. தீ இனிது. நீர் இனிது. நிலம் இனிது, ஞாயிறு நன்று. திங்கள் நன்று. வானத்துச் சுடர்கள் எல்லாம் 

மிக இனியன.  யழ இனிது. மின்னல் இனிது. இடி இனிது. கடல் இனிது.  யல இனிது. காடு இனிது. 

ஆறுகள் இனியன’ என  காகவி  ாரதியார் கூறுவது ப ால  க்தியால் இயற்யகயயப் ப ாற்றினான். 

7. சிலப்பதிகாரம் பற்றி குறிப்பு வடரக. 

 சிலப் திகாரம் என் து சிலம்பு + அதிகாரம் எனப் பிரியும். சிலம்பினால் அதிகரித்த மசய்திகயைக் 

கூறுவது என் து இதன் ம ாருள். இந்நூல் ஐம்ம ரும் காப்பியங்களுள் ஒன்று. புகார்க்காண்டம்,  துயரக் 

காண்டம், வஞ்சிக் காண்டம் என்னும் மூன்று  குதிகைாய் இந்நூல் அய ந்துள்ைது. தமிழின் முதல் 

காப்பியம் இது. முத்தமிழ்க்காப்பியம், குடி க்கள் காப்பியம் என் ன சிலப் திகாரத்திற்கு அய ந்த சிறப்புப் 

ம யர்கள். இதன் ஆசிரியர் இைங்பகா அடிகள். காலம்: கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு. 

8. இைங்தகாவடிகள், திங்கள், ஞாயிறு ைடெ ஆகியவற்டற எங்ஙனம் வாழ்த்துகிறார்? 

 பதன் நியறந்த அத்தி லர்  ாயலயய அணிந்தவன் பசாழ  ன்னன். அவனுயடய 

மவண்மகாற்றக் குயட குளிர்ச்சி ம ாருந்தியது. அயதப்ப ால, மவண்ணிலாயவப் ப ாற்றுபவாம் எனத் 

திங்கள் ப ாற்றப் டுகிறது. 
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 காவிரி ஆறு ாய்ந்து வைம் மசய்யும் நாட்யட ஆட்சி மசய் வன் பசாழ  ன்னன். அவனது 

ஆயணச் சக்கரம் ப ாலக் கதிரவனும் ம ான் ப ான்ற சிகரங்கயையுயடய இ ய  யலயய 

வலப்புற ாகச் சுற்றி வருகிறது. அதனால் கதிரவயனப் ப ாற்றுபவாம் என ஞாயிறு ப ாற்றப் டுகிறது. 

 அச்சம்தரும் கடயல எல்யலயாகக் மகாண்ட உலகிற்கு  ன்னன் அருள் மசய்கிறான். அதுப ால 

 யழ வானிலிருந்து ம ாழிந்து  க்கயைக் காக்கிறது. அதனால்  யழயயப் ப ாற்றுபவாம் என  யழ 

ப ாற்றப் டுகிறது. 

காணி நிலம் 

காணி நிலம் பவண்டும் –  ராசக்தி 

காணி நிலம் பவண்டும் – அங்குத் 

தூணில் அழகியதாய் – நன் ாடங்கள் 

துய்ய நிறத்தினதாய் – அந்தக் 

காணி நிலத்தியடபய – ஓர்  ாளியக 

கட்டித் தரபவண்டும் – அங்குக் 

பகணி அருகினிபல  - மதன்யன ரம் 

கீற்றும் இைநீரும் 

 த்துப்  ன்னிரண்டு – மதன்யன ர 

 க்கத்திபல பவணும் – நல்ல 

 

முத்துச் சுடர் ப ாபல – நிலாமவாளி 

முன்பு வரபவணும் – அங்கு 

கத்துங் குயிபலாயச – சற்பற வந்து 

காதில்  டபவணும் – என்றன் 

சித்தம்  கிழ்ந்திடபவ – நன்றாய் இைம் 

மதன்றல் வரபவணும். 

- பாரதியார் 
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I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கிணறு என் யதக் குறிக்கும் மசால் ________ 

அ. ஏரி  ஆ. தகணி  இ. குைம்  ஈ. ஆறு 

2. சித்தம் என் தன் ம ாருள்_________ 

அ. உள்ைம்  ஆ.  ணம்  இ. குணம்  ஈ. வனம் 

3. ாடங்கள் என் தன் ம ாருள் –  ாளியகயின் __________ 

அ. அடுக்குகள்    ஆ. கூயர 

இ. சாைரம்     ஈ. வாயில் 

4.நன் ாடங்கள் என்னும் மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் 

அ. நன்+ ாடங்கள்    ஆ. நற்+ ாடங்கள் 

இ. நன்டை+ ைாடங்கள்   ஈ. நல்+ ாடங்கள் 

5. நிலத்தியடபய என்னும் மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் 

அ. நிலம்+இயடபய    ஆ. நிலத்தின்+இயடபய 

இ. நிலத்து+இடடதய    ஈ. நிலத்+தியடபய 

6. முத்து+சுடர் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. முத்துசுடர்     ஆ. முச்சுடர் 

இ. முத்துடர்     ஈ. முத்துச்சுடர் 

7. நிலா+ஒளி என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. நிலாஒளி     ஆ. நிலஒளி 

இ. நிலாதவாளி    ஈ. நிலவுஒளி 

8. முத்துச்சுடர் என் து இங்கு _______க் குறிக்கிறது. 

அ. கடல்முத்யத    ஆ. நிலாயவ 

இ. நிலா ஒளிடய    ஈ.  ாளியகயய 

8. இைம் மதன்றல் என் யதப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால்_________ 
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அ. இை + மதன்றல்    ஆ.இைந்+மதன்றல் 

இ. இைடை+ ததன்றல்   ஈ. இைம ய்+மதன்றல் 

II. தபாருத்துக 

அ. 1. முத்துச்சுடர் ப ால –  ாடங்கள் 

2. தூய நிலத்தில்  - மதன்றல் 

3. சித்தம் மிகிழ்ந்திட  - நிலாஒளி 

விடட 

1. முத்துச் சுடர் ப ால  - நிலாஒளி 

2. தூய நிலத்தில்  -  ாடங்கள் 

3. சித்தம்  கிழ்ந்திட   - மதன்றல் 

ஆ. 1. தூண்  - முத்துச்சுடர் 

 2.  ாடம்  - அழகு 

 3. நிலா மவாளி - தூயநிறம் 

விடட 

1. தூண்  - அழகு 

2.  ாடம்  - தூய நிறம் 

3. நிலாஒளி  - முத்துச்சுடர் 

III. நயம் அறிக 

1. காணிநிலம் பாடலில் இடம் தபற்றுள்ை தைாடனச் தசாற்கடை எடுத்து எழுதுக. 

அ. காணிநிலம் பவண்டும் –  ராசக்தி ஆ. பத்துப் பன்னிரண்டு 

காணி நிலம் பவண்டும்.   பக்கத்திபல 

இ. தகணி, கீற்றும்    ஈ. தூணில், துய்ய, காணி, கட்டி 

உ. முத்துச்சுடர், முன்பு    ஊ. கத்தும் குயிபலாயச காதில் 

2. காணி நிலம் பாடலில் இடம் தபற்றுள்ை எதுடகச் தசாற்கடை எடுத்து எழுதுக. 
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அ. காணிநிலம் – தூணில் 

காணிநிலத்தியடபய – பகணி ஆருகினிபல 

ஆ.  த்துப்  ன்னிரண்டு – முத்துச்சுடர் 

கத்தும் –சித்தம். 

III. குறுவினா 

1. காணிநிலம் பாடலில் பாரதியார் தவண்டுவன யாடவ? 

 காணிநிலம்  ாடலில்  ாரதியார்  ராசக்தியிடம் பவண்டுவன: காணிநிலம் பவண்டும். அந்த 

நிலத்தில் அழகிய தூண்களும் தூய நிறமும் ம ாருந்திய  ாடங்கபைாடு கூடிய  ாளியக பவண்டும். 

அங்பக கிணறு இருத்தல் பவண்டும். இைநீரும் கீற்றும் தரும் மதன்யன  ரங்கள்  த்பதா  ன்னிரண்படா 

பவண்டும். அங்பக முத்துப்ப ான்ற நிலமவாளி வீச பவண்டும். இனிய குயிபலாயச பகட்டுக்மகாண்பட 

இருக்கபவண்டும். உள்ைம்  கிழு ாறு இைந்மதன்றல் தவழ்ந்து மகாண்டிருக்க பவண்டும். 

2. பாரதியார் இயற்டகயின் மீது தகாண்டுள்ை விருப்பம் குறித்து எழுதுக. 

 தாம் குடியிருப் தற்கு  ாடிவீடு ஒன்று பவண்டும் என  ாரதியார் கருதுகிறார்; சுற்றுப்  குதியில் 

மகாஞ்சமும் இடம் விடா ல்  யனப் குதி முழுவது ாக  ாளியக அய ந்துவிடக் கூடாது என்று 

நியனக்கிறார்; எனபவ காணி நிலத்தின் ஒரு  குதியில்  ாளியக பவண்டும் என்கிறார்.  ாளியகயருகில் 

கிணறு இருத்தல் பவண்டும்.  ாளியக நீங்கலாக ஏயனய தயரப்  குதியில்  த்துப்  ன்னிரண்டு 

மதன்யன  ரங்கள் வைர்க்க விரும்புகிறார்.  னத்திற்கு  கிழ்ச்சி ஏற் டுத்தும் வயகயில் முத்துப் ப ான்ற 

நிலாமவாளி வீச பவண்டும்; இைந்மதன்றல் தவழ பவண்டும் என்கிறார். நீர், தாவரம், நிலா, மதன்றல் என 

இயற்யகப் ம ாருள்களின்மீது  ாரதியார் மகாண்ட விருப் ம் இப் ாடலில் மவளிப் டுகிறது. 

3. பாரதியார் பற்றிக் குறிப்பு வடரக. 

பிறந்த ஊர் : எட்யடயபுரம் 

தபற்தறார் : சின்னச்சாமி, இலக்குமி 

இயற்தபயர் :  சுப்பிர ணியன் 

விருதுப்தபயர்:  ாரதி 

இயற்றிய நூல்கள்: பதசியப்  ாடல்கள், கண்ணன்  ாட்டு, குயில்  ாட்டு,  ாஞ்சாலிச தம். 

பணி  : இந்தியாவின் விடுதயலக்காகப்  ாடல்கள் மூலம் எழுச்சி ஊட்டினார். ம ண் 

விடுதயலக்குப்  ாடு ட்டார். நாளிதழ் ஆசிரியராய் ம ாழிக்கும் நாட்டுக்கும் மதாண்டாற்றினார். 
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காலம் : 1882 – 1921 

உடரநடட உலகம் 

சிறகின் ஓடச 

I. உரிய தசால்டலத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. தட்  மவப் ம் என்னும், மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் 

அ. தட்பம்+தவப்பம்    ஆ. தட் +மவப் ம் 

இ. தட்+மவப் ம்    ஈ. தட்பு+மவப் ம் 

2. பவதியுரங்கள் என்னும் மசால்யலப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் 

அ. பவதி+யுரங்கள்    ஆ. தவதி+உரங்கள் 

இ. பவத்+உரங்கள்    ஈ. பவதியு+ரங்கள்  

3. தயர+இறங்கும் என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. தடரயிரங்கும்    ஆ. தயரஇறங்கும் 

இ. தயரயுறங்கும்    ஈ. தயரய்றங்கும் 

4. வழி+தடம் என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடக்கும் மசால் 

அ. வழிதடம்     ஆ. வழித்தடம் 

இ. வழிதிடம்     ஈ. வழித்திடம் 

5. சிட்டுக் குருவி வாழ முடியாத  குதி 

அ. துருவப்பகுதி    ஆ. இ ய யல 

இ. இந்தியா     ஈ. தமிழ்நாடு 

6. ம ருங்கடல் என் யதப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் 

அ. ம ரு+கடல்    ஆ. ம ருங்+கடல் 

இ. தபருடை+கடல்    ஈ. ம ரிய+கடல் 

7. மசங்கால் என் யதப் பிரிக்கக் கியடக்கும் மசால் 
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அ. மசங்+கடல்     ஆ. மசம்+கால் 

இ. மசங்கு+கால்    ஈ. தசம்டை+கடல் 

8. வடக்கு + தியச என் யதச் பசர்த்து எழுதக்கியடக்கும் மசால் 

அ. வடக்குதியச    ஆ. வடதிடச 

இ. வடயச     ஈ. வடக்தியச 

9. நாராய் நாராய் எனத்மதாடங்கும்  ாடயல எழுதியவர் 

அ. கபிலர்     ஆ. சத்திமுத்தப் புலவர் 

இ.  டிக்காசுப்புலவர்    ஈ. ஔயவயார் 

10. உலகிபலபய மநடுந் மதாயலவு  யணம் மசய்யும்  றயவயினம்_____ 

அ. அண்டார்சிக் ஆலா   ஆ. ஆர்டிக் ஆலா 

இ. ஆர்னித்தாலஜி    ஈ. யசக்காலஜி 

11. உலகச் சிட்டுக் குருவிகள் நாள் 

அ.  ார்ச் 10     ஆ. ைார்ச் 20 

இ. ஏப்ரல் 10     ஈ. ஏப்ரல் 20 

II. தகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக. 

1. நீர்வாழ்  றயவகபை ம ரும் ாலும் வலயச ப ாகின்றன. 

2. ஆண் குருவியின் மதாண்யடப்  குதி கறுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். 

3. சிட்டுக்குருவி பதினான்கு நாள்கள் அயடகாக்கும். 

4. டாக்டர் சலீம் அலியின் தன்வரலாற்று நூலுக்குப் ம யர் சிட்டுக் குருவியின் வீழ்ச்சி. 

III. குறுவினா 

1. பறடவகள் எக்காரணங்களுக்காக இடம் தபயர்கின்றன? 

 உணவு, இருப்பிடம், தட் மவப் நியல  ாற்றம், இனப்ம ருக்கம் இவற்றிற்காகப்  றயவகள் இடம் 

ம யர்கின்றன.  

2. வலடசயின்தபாது பறடவயின் உடலில் ஏற்படும் ைாற்றங்கள் யாடவ? 



General Tamil                                                                          Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 30 of 52 

 வலயசயின்ப ாது  றயவயின் உடலில் ஏற் டும்  ாற்றங்கள்: தயலயில் சிறகு வைர்தல், 

இறகுகளின் நிறம்  ாறுதல், உடலில் கற்யறயாக முடி வைர்தல். (ஒரு வயகப்  றயவயய பவறுவயகப் 

 றயவ என்று கருதும் அைவிற்குக்கூட சில பநரங்களில்  ாற்றங்கள் ஏற் டும்) 

3. வலடசப் பறடவகளின் பயணம் பற்றி கூறுக. 

 உணவு, இருப்பிடம், தட் மவப் நியல  ாற்றம், இனப்ம ருக்கம் இவற்றிற்காகபவ  றயவகள் 

இடம் ம யர்கின்றன. நிலவு, விண்மீன், புவிஈர்ப்புப் புலம் ஆகியவற்யற அடிப் யடயாகக் மகாண்பட 

 றயவக: இடம் ம யர்கின்றன. ம ாதுவாக வடக்கிலிருந்து மதற்கு பநாக்கியும், ப ற்கிலிருந்து கிழக்கு 

பநாக்கியும்  றயவகள் வலயச மசல்கின்றன.  

  றயவகள் தங்களுக்மகன ஒரு வழித்தடத்யதத் பதர்ந்மதடுத்து, அந்தப்  ாயதயிபலபய 

 றக்கின்றன. சில  றயவ இனங்கள் அபத  ாயதயில் தாய்நிலங்களுக்குத் திரும்புகின்றன. சில  றயவ 

இனங்கள் அபத  ாயதயில் தாய்நிலங்களுக்குத் திரும்புகின்றன. சில  றயவ இனங்கள் ப ாவதற்கும் 

வருவதற்கும் இருபவறு  ாயதகயைப்  யன் டுத்துகின்றன. 

  யணம் மசய்யும்ப ாது சிலவயகப்  றயவகள் இயர, ஓய்வு ப ான்ற பதயவகளுக்காகத் தயர 

இறங்கும், இயடயில் எங்கும் நிற்கா ல்  றந்து, வாழிடம் பசரும்  றயவகளும் உண்டு. 

4. வலடசயின் தபாது பறடவயின் உடலில் ஏற்படும் ைாற்றக்கள் யாடவ? 

 வலயசயின் ப ாது  றயவயின் தயலயில் சிறகு வைர்தல், இறகுகளின் நிறம்  ாறுதல், உடலில் 

கற்யறயாக முடி வைர்தல் ஆகிய  ாற்றங்கள் ஏற் டும். ஒருவயகப்  றயவயய பவறு வயகப்  றயவ 

என்று கருதும் அைவிற்குக் கூட சில பநரங்களில்  ாற்றங்கள் ஏற் டும். 

5. பறடவகள் வலடச வருவது பற்றி தமிழ் இலக்கியத்தில் காணப்படும் தசய்தி யாது? 

 ஏறத்தாழ 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த சக்திமுத்தப் புலவர் ‘நாராய் நாராய் மசங்கால் 

நாராய்’ என்னும்  ாடயல எழுதியுள்ைார். அப் ாடலில் உள்ை, ‘மதன்தியசக் கு ரி ஆடி வடதியசக்கு 

ஏகுவீர் ஆயின்’ என்னும் அடிகள்  றயவகள் வலயச வந்த மசய்தியயக் குறிப்பிடுகின்றன. 

6. கப்பல் பறடவ – குறிப்பு வடரக. 

 சிறகடிக்கா ல் கடயலயும் தாண்டிப்  றக்கும்  றயவ கப் ல்  றயவ. இது தயரயிறங்கா ல் 400 

கிபலா மீட்டர் வயர  றக்கும். இது கப் ல் கூயழக்கடா, கடற் மகாள்யைப்  றயவ எனவும் 

அயழக்கப் டுகிறது. 

7. சிட்டுக்குருவியின் ஆண் தபண் தவறுபாட்டிடன எங்ஙனம் அறியலாம்? 

 ஆண் குருவியின் மதாண்யடப்  குதி கறுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். உடல்  குதி அடர்  ழுப் ாக 

இருக்கும். ம ண் குருவியின் உடல் முழுவதும்  ங்கிய  ழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். 
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8. ‘இந்தியாவின் பறடவ ைனிதர்’ பற்றி எழுதுக. 

 இன்யறய  றயவயியல் ஆய்வாைர்களுக்கு முன்பனாடி டாக்டர் சலீம் அலி. தம் வாழ்நாள் 

முழுவதும்  றயவகயைப்  ற்றி ஆராய்ச்சி மசய்வதிலும் அவற்யறப்  டம் பிடிப் திலும் ஈடு ட்டார். 

அதனால் அவர் ‘இந்தியாவின்  றயவ  னிதர்’ என்று அயழக்கப் டுகிறார்.  றயவகள் குறித்துப்  ல 

நூல்கயை எழுதியுள்ைார். தம் வாழ்க்யக வரலாற்று நூலுக்குச் ‘சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி’ எனப் 

ம யரிட்டுள்ைார். 

முததலழுத்தும் சார்தபழுத்தும் 

எழுத்துகள் இரண்டு வடகப்படும் 

1. முதல் எழுத்து 

2. சார்பு எழுத்து 

முதல் எழுத்து 

 உயிர் எழுத்துகள்  ன்னிரண்டு. ம ய்மயழுத்துகள்  திமனட்டு ஆகிய முப் து எழுத்துகளும் முதல் 

எழுத்துகள் ஆகும். பிற எழுத்துகள் பதான்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற்காரண ாக இயவ 

இருக்கின்றன. எனபவ இவற்யற முதல் எழுத்துகள் என் ர். 

சார்பு எழுத்துகள் 

 முதல் எழுத்துகயைச் சார்ந்து வரும் எழுத்துகள் சார்ம ழுத்துகள். இயவ  த்து வயகப் டும் 

1. உயிர்ம ய் 

2. ஆய்தம் 

3. உயிரைம யட 

4. ஒற்றைம யட 

5. குற்றியலிகரம் 

6. குற்றியலுகரம் 

7. ஐகாரக் குறுக்கம் 

8.  கரக்குறுக்கம் 

9. ஔகாரக் குறுக்கம் 

10. ஆய்தக்குறுக்கம் 

உயிர்தைய் 

 ம ய் எழுத்துகளும் உயிர் எழுத்துகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று பசர்வதால் உயிர்ம ய் எழுத்துகள் 

பதான்றுகின்றன. 

 உயிர்ம ய் எழுத்தின் ஒலிவடிவம் ம ய்யும் உயிரும் பசர்ந்ததாக இருக்கும். 
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 வரிவடிவம் ம ய்மயழுத்யத ஒத்திருக்கும். ஒலிக்கும் கால அைவு உயிர் எழுத்யத ஒத்திருக்கும். 

 முதல் எழுத்துகயைச் சார்ந்து வருவதால் இயவ சார்ம ழுத்து வயகயுள் அடங்கும். 

ஆய்தம் 

 மூன்று புள்ளிகயை உயடய தனித்த வடிவம் ம ற்றது.  

 முப்புள்ளி, முப் ாற்புள்ளி, தனிநியல என்ற பவறு ம யர்களும் இதற்கு உண்டு. 

 நுட்  ான ஒலிப்பு முயறயய உயடயது. 

 தனக்குமுன் ஒரு குறில் எழுத்யதயும் தனக்குப்பின் ஒரு வல்லின உயிர்ம ய் எழுத்யதயும் 

ம ற்றுச் மசால்லின் இயடயில்  ட்டுப வரும். 

 தனித்து இயங்காது. 

 முதல் எழுத்துகைாகிய உயியரயும், ம ய்யயயும் சார்ந்து இயங்குவதால் ஆய்த எழுத்து 

சார்ம ழுத்து ஆகும். 

1. முதல் எழுத்துகள் என்படவ யடவ? அடவ எதனால் அவ்வாறு அடெக்கப்படுகின்றன? 

 உயிர் எழுத்துகள்  ன்னிரண்டும் ம ய் எழுத்துகள்  திமனட்டும் ஆகிய முப் தும் முதல் எழுத்துகள் 

ஆகும். பிற எழுத்துகள் பதான்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற் காரண ாக இயவ இருக்கின்றன. 

எனபவ இயவ முதல் எழுத்துகள் என அயழக்கப் டுகின்றன. 

2. சார்தபழுத்துகள் எத்தடன? அடவ யாடவ? 

 முதல் எழுத்துகயைச் சார்ந்து வருகின்ற எழுத்துகள் சார்ம ழுத்துகள் எனப் டும். அயவ  த்து. 1. 

உயிர்ம ய், 2. ஆய்தம், 3. உயிரைம யட, 4. ஒற்றைம யட, 5. குற்றியலிகரம், 6. குற்றியலுகரம், 

7.ஐகாரக்குறுக்கம், 8. ஔகாரக்குறுக்கம், 9.  கரக்குறுக்கம், 10. ஆய்தக்குறுக்கம் 

3. தசாற்களில் ஆய்த எழுத்து எவ்வாறு இடம் தபறும்? 

 தனக்கு முன் ஒரு குறில் எழுத்யதயும் தனக்குப் பின் ஒரு வல்லின உயிர்ம ய் எழுத்யதயும் 

ம ற்றுச் மசால்லின் இயடயில்  ட்டுப  ஆய்த எழுத்து வரும். எ.கா. எஃகு. 

4. உயிர்தைய், ஆய்தம் இடவ இரண்டும் சார்பு எழுத்துகைாகக் கூறப்படக் காரணம் தருக. 

 உயிர் ம ய் எழுத்து ஒலிக்கப் டும்ப ாது உயிமரழுத்தின்  ாத்தியரயய (கால அையவ)ப் ம றும். 

ஆனால், வரிவடிவில் ம ய்மயழுத்யத ஒத்திருக்கும். இவ்வாறு உயிர்ம ய் எழுத்து, ம ய்யயயும் 

உயியரயும் சார்ந்து வருவதால் சார்ம ழுத்து வயகயுள் அடங்கும். 

 தனக்குமுன் ஒரு குறில் எழுத்யதயும் தனக்குப் பின் ஒரு வல்லின உயிர்ம ய் எழுத்யதயும் 

ம ற்றுச் மசால்லின் இயடயில்  ட்டுப  வரும். (எ.கா. எஃகு) தனித்து இயங்காது. 

 முதல் எழுத்துகைாகிய உயியரயும், ம ய்யயயும் சார்ந்து இயங்குவதால் ஆய்த எழுத்து 

சார்ம ழுத்து ஆகும். 
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திருக்குறள் 

கடவுள் வாழ்த்து 

1.  அகர முதல எழுத்மதல்லாம் ஆதி 

  கவன் முதற்பற உலகு. 

வான் சிறப்பு 

2. விண்இன்று ம ாய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து 

 உள்நின்று உடற்றும்  சி. 

3.  மகடுப் தூஉம் மகட்டார்க்குச் சார்வாய் ற்று ஆங்பக 

 எடுப் தூஉம் எல்லாம்  யழ. 

நீத்தார் தபருடை 

4.  மசயற்கரிய மசய்வார் ம ரியர் சிறியர் 

 மசயற்கரிய மசய்கலா தார். 

ைக்கட்தபறு 

5. தம்மின்தம்  க்கள் அறுவுயடய   ாநிலத்து 

  ன்னுயிர்க்கு எல்லாம் இனிது. 

6. ஈன்றா ம ாழுதின் ம ரிதுவக்கும் தன் கயனச்  

 சான்பறான் எனக்பகட்ட தாய். 

அன்புடடடை 

7.  அன்பிலார் எல்லாம் த க்குரியர் அன்புயடயார் 

 என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. 

8. அன்பின் வழியது உயர்நியல அஃதிலார்க்கு 

 என்புபதால் ப ார்த்த உடம்பு. 

இனியடவ கூறல் 

9.  ணிவுயடயன் இன்மசாலன் ஆதல் ஒருவற்கு 
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 அணியல்ல  ற்றுப் பிற. 

10. இனிய உைவாக இன்னாத கூறல் 

 கனியிருப் க் காய்கவர்ந் தற்று. 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. _________ இல்யலமயன்றால் உயிர்கயைப்  சி துன்புறுத்தும். 

அ. பூமி  ஆ. காற்று  இ.மநருப்பு  ஈ. ைடெ 

2. அன்பு அள்ைவர்கள் தம் ________ பிறர்க்பக என் ர். 

அ.  ணமும்    ஆ. கல்வியும் 

இ. உடம்பும்    ஈ. உயிரும் 

3.  க்களுக்கு  கிழ்ச்சி தருவது ______  

அ. ஊக்கமின்ய    ஆ. அறிவுடடய ைக்கட்தபறு 

இ. வன்மசால்    ஈ. சிறிய மசால் 

4. ஒருவர்க்குச் சிறந்த அணி______ 

அ.  ாயல    ஆ. காதணி 

இ. இன்தசால்    ஈ. வன்மசால் 

 

II. தபாருத்தைான தசாற்கடைக் தகாண்டு நிரப்புக. 

1.  அகர முதல எழுத்மதல்லாம் ஆதி 

  கவன் முதற்தற உலகு. 

2. தம்மின் ைக்கள் அறிவுயடய   ாநிலத்து 

  ன்னுயிர்க்கு எல்லாம் இனிது. 

3. இனிய உைவாக இன்னாத கூறல் 

 கனியிருப் க்  காய் கவர்ந்தற்று. 

4. அன்பிலார் எல்லாம் த க்குரியர் அன்புயடயார் 
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 என்பும் உரியர் பிறர்க்கும். 

III. நயம் அறிக. 

 அன்பிலார் எல்லாம் த க்குரியர் அன்புயடயார்  

 என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. 

இந்தக் குறளில் உள்ை எதுயக ப ாயனச் மசாற்கயை எடுத்து எழுதுக. 

எதுடக : அன்பிலார் எல்லாம் த க்குரியர் அன்புயடயார் 

   என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. 

தைாடன : அன்பிலார் எல்லாம் த க்குரியர் அன்புயடயார் 

 மசயற்கரிய மசய்வர் ம ரியர் சிறியர் 

 மசயற்கரிய மசய்கலா தார். 

இந்தக் குறளில் உள்ை எதுயக ப ாயனச் மசாற்கயை எடுத்து எழுதுக. 

எதுடக : மசயற்கரிய  

   மசயற்கரிய 

தைாடன : தசயர்கரிய தசய்வார் சிறியர் 

   தசயற்கரிய தசய்கலா தார் 

IV. குறுவினாக்கள் 

1. உயிருள்ை உடல் எது? 

 அன்பு இருப் துதான் உயிருள்ை உடல் 

2. எழுத்துகளுக்குத் ததாடக்கைாக அடைவது எது? 

 எழுத்துக்களுக்குத் மதாடக்க ாக அய வது அகரம். 

3. அன்பிலார், அன்புடடயார் தசயல்கள் யாடவ? 

 அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப் ம ாருளும் தங்களுக்பக உரியன என வாழ்வார். அன்புயடயவர் 

தம்முயடய ம ாருள்களும் அல்லா ல் தங்களுயடய உடம்பும் பிறருக்கு உரியன என வாழ்வர். 

4. எழுத்துகளுக்குத் ததாடக்கம் எது? 
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 அகரப  எழுத்துகளுக்குத் மதாடக்கம். 

5. ைடெயின் இன்றியடைடயக் கூறுக. 

  யழ உரிய காலத்தில் ம ய்யாது ப ானால் உலகத்து உயிர்கயை எல்லாம்  சி துன்புறுத்தும். 

எனபவ,  யழ இன்றியய யாதது. 

6. யார் தபரியார்? யார் சிறியர்? 

 முடியாத மசயயலயும் முடித்துக் காட்டு வர் ம ரிபயார். முடியாது என் வர் சிறிபயார். 

7. தாய் எப்தபாது தபருைகிழ்ச்சி அடடவான்? 

 தன் பிள்யையின் புகயழக் பகட்கும் தாய் ஒருத்தி அந்தக் குழந்யதயயப் ம ற்மறடுத்தப ாது 

அயடந்த  கிழ்ச்சியயவிடப் ம ரு கிழ்ச்சி அயடவன். 

8. ஒருவனுக்கு அணியாவன யாடவ? 

  ணிவும் இன்மசால்லுப  ஒருவனுக்கு அணி ஆகும். 

9. இன்தசால் கூறாைல் இன்னாச்தசால் கூறல் எது தபான்றது? 

 இனிய மசால் இருக்கும்ப ாது இன்னாச்மசால் ப சுவது கனி இருக்கும்ப ாது காயய உண் யதப் 

ப ான்றது. 

10. திருக்குறள் குறிப்பு வடரக. 

 குறள் மவண் ாக்கைால் அய ந்த நூல் திருக்குறள். இது அறத்துப் ால், ம ாருட் ால், 

கா ட்துப் ால் என்ற மூன்று பிரிவுகயைக் மகாண்டது.  திமனன் கீழ்க்கணக்கு (கணக்கு-நூல்) என்னும் 

நூல் வயகயுள் ஒன்ரு. திருக்குறள் 133 அதிகாரங்களில் 1330 குறள் ாக்கயைக் மகாண்டுள்ைது. 

“திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்யல, மசால்லாததும் இல்யல” என்னும் வயகயில் சிறந்து விைக்குகிறது. 

திருக்குறளுக்கு உலகப் ம ாது யற, வாயுயற வாழ்த்து முதலிய  ல சிறப்புப் ம யர்கள் வழங்குகின்றன. 

நூற்றுக்கும் ப ற் ட்ட ம ாழிகளில் திருக்குறள் ம ாழிம யர்க்கப் ட்டுள்ைது. 

அறிவியல் ததாழில் நுட்பம் 

அறிவியல் ஆத்திசூடி 

 ‘ஆத்திசூடி’ என் து ஓரடிச் மசய்யுள்ப ான்று அகர வரியசயில் அறிவுயரகயைச் மசால்லும் 

இலக்கியம். ஔயவ எழுதியபத முதல் ஆத்திசூடி. அந்த நூலின் கடவுள் வாழ்த்து ‘ஆத்திசூடி அ ர்ந்த 

பதவயன, ஏத்தி ஏத்திக் மதாழுபவாம் யாப ’ என் து. அதில் அய ந்த ‘ஆத்திசூடி’ என் பத நூலின் 

ம யராயிற்று. பின்னர்த் பதான்றிய  ாரதியாரும் த து  யடப்புக்குப் புதிய ஆத்திசூடி எனப் ம யரிட்டார். 
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 ாரதிதாசன் இயற்றிய ஆத்திசூடி நூல்கள் உண்டு. இங்பக அறிவியல் அறிஞர் மநல்யல சு.முத்து 

‘ஆத்திசூடி’ தருகிறார். 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. உடல் பநாய்க்கு _________________ பதயவ. 

அ. ஔடதம்  ஆ. இனிப்பு  இ. உணவு  ஈ. உயட 

2. நண் ர்களுடன் ____________________ வியையாடு 

அ. ஒருமித்து  ஆ.  ாறு ட்டு  இ. தனித்து  ஈ.  யகத்து 

3. கண்டறி என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து ____________________ 

அ. கண் + அறி ஆ. கண்டு + அறி இ. கண்டு + அறி ஈ. கண் + டறி 

4. ஓய்வற என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து ____________________ . 

அ. ஓய்வு + அற ஆ. ஓய் + அற  இ. ஓய் + வற  ஈ. ஓய்வு + வற 

5. ஏன் + என்று என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து _______________ . 

அ. ஏன் என்று  ஆ. ஏதனன்று  இ. ஏன்மனன்று ஈ. ஏனன்று 

6. ஔடதம் + ஆம் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து _______________ . 

அ. ஔடதைாம் ஆ. ஔடதம் ஆம் இ. ஔடதாம்  ஈ. ஔடத ஆம் 

7. ஆத்திசூடியய முதன் முதலில் ____________________ இயற்றினார். 

அ. ஔடவயார் ஆ. கபிலர்  இ.  ாரதியார்  ஈ.  ாரதிதாசன் 

8. முதலில் ‘புதிய ஆத்திசூடி’ எழுதியவர் _________________ . 

அ. ஔயவயார் ஆ. கபிலர்  இ. பாரதியார்  ஈ.  ாரதிதாசன் 

9. ஈடு ாட்டுடன் என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து ____________________ . 

அ. ஈடு ாட்டு + உடன்    ஆ. ஈடுபாடு + உடன் 

இ. ஈடு +  ாட்டுடன்    ஈ. ஈடு டு + உடன் 

II. எதிர்ச் தசாற்கடைப் தபாருத்துக : 

1. 1. அணுகு - அ. மதளிவு 
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  2. ஐயம் - ஆ. பசார்வு 

  3. ஊக்கம் - இ. ம ாய்ம்ய  

  4. உண்ய  - ஈ. விலகு 

விடட: ஈ, அ, ஆ, இ. 

2. 1. மகாள் - அ. பதால்வி 

  2. மவற்றி - ஆ. பதாற்கும் 

  3. மவல்லும் - இ. மகாடு 

விடட: இ, அ, ஆ. 

III. பாடல் வரிகளுக்தகற்றவாறு முடறப்படுத்துக. 

1. சிந்தயன மகாள் அறிவியல் 

வியட : அறிவியல் சிந்தயன மகாள். 

2. மசால் மதளிந்து ஐயம் 

வியட : ஐயம் மதளிந்து மசால். 

3. பகள் ஏன் என்று  

வியட: ஏன் என்று பகள். 

4. மவல்லும் என்றும் அறிவியபல 

வியட : அறிவியபல என்றும் மவல்லும். 

IV. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 

1. ைனிதர்களுக்கு ைருந்தாக விைங்குவது எது? 

  னிதர்களுக்கு  ருந்தாக விைங்குவது அறிவியல். 

2. ஆத்திசூடி என்பதன் தபாருள் யாது? 

 ஆத்திசூடி என் து ஆத்தியயச் சூடியவன் எனப் ம ாருள்தரும். ஆத்தி சரக்மகான்யற  ரம். 

சரக்மகான்யறயின் பூக்கயைச் சூடிய இயறவன் சிவம ரு ான். 

3. அறிவியல் ஆய்விடன எங்ஙனம் அணுக தவண்டும்? 
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 அறிவியல் ஆய்வியன ஈடு ாட்டுடன் அணுக பவண்டும். 

4. ஆய்வின் தநாக்கம் யாது? 

 ஊண்ய யயக் கண்டறிவபத ஆய்வின் பநாக்கம் ஆகும். 

5. அறிவியல் ஆய்வில் தசால்லும் தசயல்பாடும் எப்படி இருக்க தவண்டும்? 

 அறிவியல் ஆய்வில் ஐயம் மதளிந்து மசால்ல பவண்டும்; ஒன்று ட்டுச் மசயல் ட பவண்டும். 

6. பாடலின் கருத்டத உங்கள் தசாந்த நடடயில் எழுதுக. 

 நீ எப்ப ாதும் அறிவியல் சிந்தயன மகாள்ளுதல் பவண்டும். ஆராய்ச்சியில் மூழ்க பவண்டும்; 

எந்த அறிவியற் கருத்யதயும் இயன்றவயர புரிந்து மகாள்ை பவண்டும்; அறிவியல் ஆய்வு மசய்யும் 

ப ாது ஈடு ாடு நிரம்பியிருத்தல் பவண்டும். உண்ய  கண்டறிவதற்குக் மகாள்ளும் ஊக்கம் 

மவற்றியயத்தரும். என்மறன்றும் அறிவியபல மவல்லும். ஏன் என்னும் வினாபவ அறிவியல் ம ட்டியின் 

திறவுபகால். எயதயும் சந்பதகம் இல்லா ல் மதளிந்து கூற பவண்டும். ஒன்று கூடிச் மசயல் ட பவண்டும். 

ஓய்வு இல்லா ல் உயழக்க பவண்டும். ஆய்வினால் அயடயும் அனு வப  அடுத்த பசாதயனகளின்ப ாது 

ஏற் டும் ஐயங்களுக்கு  ருந்தாக அய யும். 

7. அறிவியல் ஆத்திசூடி ஆசிரியடரப்பற்றி கூறுக. 

 அறிவியல் ஆத்தி சூடியின் ஆசிரியர் மநல்யல சு. முத்து. தன்ய  ஒத்த அயலநீைத்தில் 

சிந்திப் வர் என்று ப தகு அப்துல் கலாம் அவர்கைால்  ாரட்டப் ம ற்றவர். இபவ அறிவியல் அறிஞர்; 

கவிஞர். விக்ரம் சாரா ாய் விண்மவளி ய யம், சதீஸ்தவான் விண்மவளி ய யம், இந்திய விண்மவளி 

ய யம் ஆகிய நிறுவனங்களில்  ணியாற்றியவர். அறிவியல் கவியதகள் கட்டுயரகள்  லவற்யறப் 

 யடத்துள்ைார். எண் துக்கும் ப ற் ட்ட நூல்கயை மவளியிட்டுள்ைார். 

8. உங்களுக்கு ததரிந்த ைருத்துவ முடறகள் யாடவ? 

 எனக்கு மதரிந்த  ருத்துவ முயறகள் : அபலா தி, ப ாமிபயா தி, சித்த ருத்துவம், ஆயுர்பவதம், 

யுவானி, அக்கு ஞ்சர் (மதாடு சிகிச்யச) 

அபலா தி  : ஆங்கில முயற  ருத்துவம் 

ப ாமிபயா தி  : பநாய் உண்டாக்கும் காரணிகயை நீர்த்துப் ப ாகச் மசய்தபின் 

      பநாயாளிக்கு  ருந்து தரும் முயற. 

சித்த  ருத்துவம்  : சித்தர்கள் கண்ட மூலியக  ருத்துவம். 

ஆயிர் பவதம்     : இயற்யக முயற  ருத்துவம். 
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யுவானி        : இசுலாமியரின் இயற்யக முயற  ருத்துவம் 

அக்கு  ஞ்சர் (மதாடு சிகிச்யச) : சீன முயற  ருத்துவம். 

அறிவியலால் ஆள்தவாம் 

ஆெக் கடலின் அடியில் மூழ்கி 

ஆய்வுகள் தசய்து பார்க்கின்றான் 

நில வானின் தைதல பறந்து 

நிலவில் வாெ நிடனக்கின்றான் 

தசயற்டகக் தகாடை  விண்ணில் ஏவி 

தசய்தித் ததாடர்பில் சிறக்கின்றான் 

இயற்டக வைமும் புயலும் ைடெயும் 

எங்தக என்று உடரக்கின்றான் 

எலும்பும் தடசயும் இல்லாது இயங்கும் 

எந்திர ைனிதடனப் படடக்கின்றான் 

இடணய வடலயால் உலகம் முழுடையும் 

உள்ைங் டகயில் தகாடுக்கின்றான் 

உறுப்டப ைாற்றும் ைருத்துவம் கண்டு 

உடலும் உயிரும் காக்கின்றான் 

அணுடவப் பிைந்து ஆற்றடல எடுத்து 

அடனத்தும் தசய்து பார்க்கின்றான் 

நாடை ைனிதன் தகாள்களில் எல்லாம் 

நகரம் அடைத்து வாழ்ந்திடுவான் 

தவடை ததாறும் பயணம் தசய்ய 

விண்தவளிப் பாடத அடைத்திடுவான் 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 
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1. அவன் எப்ப ாதும் உண்ய யயபய _______________________ . 

அ. உடரக்கின்றான் ஆ. உயழக்கின்றான் இ. உயறகின்றான் ஈ. உயரகின்றான் 

2. ஆழக்கடல் என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து _______________________ 

அ. ஆழ ான + கடல்   ஆ. ஆழ் + கடல்  இ. ஆழ + கடல் ஈ. ஆழல் + கடல் 

3. விண்மவளி  என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து _______________________ 

அ. விண் + வளி ஆ. விண் + தவளி இ. விண் + ஒளி ஈ. விண் + மவாளி 

4. நீலம் + வான் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து _________________ . 

அ. நீலம்வான்  ஆ. நீைம்வான்  இ. நீலவான்  ஈ. நீலவ்வான் 

5. இல்லாது + இயங்கும் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து _________________ . 

அ. இல்லாது இயங்கும்  ஆ. இல்லா இயங்கும் 

இ. இல்லாதியங்கும்   ஈ. இல்லதியங்கும் 

6. எலும்பும் தயசயும் இல்லாது இயங்கு வன் _________________  னிதன். 

அ. ப ல் உலக ஆ. கீழ் உலக  இ.  ந்திர  ஈ. எந்திர 

7. மவளிப் ாயத என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து _______________________ 

அ. தவளி + பாடத   ஆ. மவளிப் ா +  ாயத 

இ. மவளி + இப் ாயத   ஈ. மவள்யை +  ாயத 

8. மசயற்யக + பகாள் என் தயனச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து _________________ . 

அ. மசயற்யகபகாள்   ஆ. தசயற்டகக் தகாள் 

இ. மசயற்பகாள்   ஈ. மசயல்யகபகாள் 

II. நயம் அறிக 

1. பாடலில் இடம்தபற்றுள்ை தைாடனச் தசாற்கடை எழுதுக. 

 ாடல் 1 : ஆழ்க கடலின் அடியில் மூழ்கி 

    ஆய்வுகள் 

    நீலவானின்  
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    நிலவில் வாழ நியனக்கின்றான் 

 ாடல் 2 : தசயற்யகக் பகாயை 

    தசய்தித் மதாடர்பில் சிறக்கின்றான் 

 ாடல் 3 : எலும்பும் 

    எந்திர 

 ாடல் 4 : உறுப்ய  

    உடலும் உயிரும் 

 ாடல் 5 : நாயை 

        நகரம் 

    தவயை 

    விண்மவளி 

2. பாடலில் இடம்தபற்றுள்ை எதுடகச் தசாற்கடை எழுதுக. 

   ாடலில் இடம்ம ற்றுள்ை எதுயகச் மசாற்கயை 

 ாடல் 1 : ஆெக் கடலின் 

    நீலவானின் 

 ாடல் 2 : மசயற்யக 

    இயற்யக 

 ாடல் 3 : அணுயவ 

    அடனத்தும் 

 ாடல் 4 : நாடை 

    பவடை  

3. பாடலில் இடம்தபற்றுள்ை இடயபுச் தசாற்கடை எழுதுக. 

   ாடலில் இடம்ம ற்றுள்ை இயயபுச் மசாற்கயை : 

 ாடல் 1 :  ார்க்கின்றான், நியனக்கின்றான் 
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 ாடல் 2 : சிறக் கின்றான், உயரக் கின்றான் 

 ாடல் 3 :  யடக் கின்றான், மகாடுக் கின்றான் 

 ாடல் 4 : காக் கின்றான்,  ார்க் கின்றான் 

 ாடல் 5 : வாழ்ந்திடுவான், அய த்திடுவான் 

III சிறுவினாக்கள் :  

1. தசயற்டகக் தகாள் எவற்றுக்கு எல்லாம் பயன்படுகிறது? 

 மசயற்யகக் பகாள் மசய்தித் மதாடர்புக்குப்  யன் டுகிறது. இயற்யக வைம் எங்பக இருக்கிறது? 

புயல் எப் க்கம் வருகிறது?  யழ எப்ம ாழுது வரும்? என்னும் வினாக்களுக்கு மசயற்யகபகாள் மூலம் 

வியடகள் கியடக்கின்றன. 

2. நாடைய ைனிதனின் வாழ்வு எவ்வாறு இருக்கும்? 

 நாயைய  னிதன் பவறு பவறு பகாள்களில் எல்லாம் நகரங்கள் அய த்து வாழ்வான். காயல, 

 கல்,  ாயல, இரவு என பவயைபதாறும் ஒவ்மவாரு பகாளிக்குச் மசன்று திரும்  விண்மவளிப்  ாயத 

ஏற் டுத்திக் மகாள்வான். 

3. எவற்றுக்குப் புதிய கண்டு பிடிப்புகள் ததடவ என்பது பற்றிச் சிந்தித்து எழுதுக. 

 அ. ஒருவர் நியனப் யத  ற்மறாருவர் அறியும் டி மசய்யும் கருவி உருவாக்கப் ட்டு வருவதாகச் 

மசய்திகள் வருகின்றன. அந்தக் கருவி புழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டால்  னிதர்கள் அச்சத்பதாடுதான் 

அடுத்தவர்களிடம் ப ச பநரிடும்; ம ாய் ப ச ாட்டார்கள். 

 ஆ. மூயை ாற்று அறுயவச்சிகிச்யச எளிய யாக்கப் ட வழிமுயற காண பவண்டும். 

4. இதுவடர எத்தடனதகாள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன? அடவ யாடவ? 

 இதுவயர கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ை பகாள்கள் : சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும் பகாள் மதாடங்கித் 

மதாயலவில் உள்ை பகாள் வயர முயரபய தரப் டுகின்றன: புதன், மவள்ளி, பூமி, மசவ்வாய், வியாழன், 

சனி, யுபரனஸ் (1781 இல் கண்டுபிடிக்கப் ட்டது). மநப்டியூன், புளூட்டஸ். (சந்திரன் இயல் ாகபவ 

எல்லார்க்கும் கண்ணில் புலப் ட்டு விைங்குகிறது). 

5. இந்தியா அண்டையில் நிலவுக்கு அனுப்பிய தசயற்டகக் தகாள் யாது? 

 இந்தியா அண்ய யில் நிலவுக்கு அனுப்பிய மசயற்யகக் பகாள் சந்திராயன். 

6. அறிவியல் ஆள்தவாம். பாடப் தபாருடை எழுதுக. 
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  னிதன் ஆழ்கடலுக்கு உள்பையும் மசன்று ஆய்வுகள் மசய்கின்றான்; நீல வானத்தின் ப பல 

 றந்து நிலவில் மசன்றும் வாழ நியனக்கின்றான்.  

 வானத்தில் மசலுத்தப் டும் மசயற்யகக்பகாள்கள் உதவியுடன் மசய்தித் மதாடர்பில் 

சிறந்துள்ைான்; இயற்யக வைங்கயையும் புயல்,  யழ ஆகியவற்யறயும் கண்டறிந்து கூறுகிறான்; 

 எலும்பும் தயசயும் இல்லா ல் மசயல் டும் எந்திர  னிதயனயும்  யடத்து விட்டான்; 

இயணயவயலயின் உதவியால் உலகத்யதபய நம் உள்ைங்யகயில் மகாடிக்கின்றான்; 

  ாதிக்கப் ட்ட உடலுறுப்புகயை  ாற்றிப் ம ாருத்தி உடயலயும் உயியரயும் காக்க வழிவயக 

மசய்திவிட்டான்; அணுயவக் பிைந்து ஆற்றயல எடுத்து அயனத்துத் பதயவகயையும் நியறபவற்றிக் 

மகாள்ை முயலுகின்றான். 

 நாயைய  னிதபனா விண்ணிலுள்ை பகாள்களில் எல்லாம் நகரங்கள் அய த்து வாழ்ந்திடுவான்; 

அங்குச் மசன்றுவர விண்மவளியிலும்  ாயத அய த்திடுவான். 

கணியனின் நண்பன் 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. நுட்  ாகச் சிந்தித்து அறிவது __________________ . 

அ. நூலறிவு  ஆ. நுண்ணறிவு இ. சிற்றறிவு  ஈ.  ட்டறிவு 

2. தாபன இயங்கும் இயந்திரம் _____________________ . 

அ. கணினி  ஆ. தானியங்கி இ. அயலப சி  ஈ. மதாயலக்காட்சி 

3. நின்றிருந்த என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து __________________ . 

அ. நின் + றிருந்த ஆ. நின்று + இருந்த  இ. நின்றி + இருந்த   ஈ. நின்றி + ருந்த 

4. அவ்வுருவம்  என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து __________________ . 

அ. அவ்வு + ருவம் ஆ. அ + உருவம் இ. அவ் + வுருவம் ஈ. அ + வுருவம் 

5.  ருத்துவம் + துயற என் தயனச் பசர்த்து எழுதக்கியடப் து _____________________ . 

அ.  ருத்துவம் துயற   ஆ.  ருத்துவ துயற 

இ.  ருந்து துயற   ஈ. ைருத்துவத் துடற 

6. மசயல் + இழக்க என் தயனச் பசர்த்து எழுதக்கியடப் து _____________________ . 

அ. தசயலிெக்க ஆ. மசயல் இழக்க இ. மசயல் இழுக்க ஈ. மசயலிலக்க 
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7. நீக்குதல் என்னும் மசால்லின் எதிர்ச்மசால் _________________ . 

அ. ப ாக்குதல்  ஆ. தள்ளுதல்  இ. அழித்தல்  ஈ. தசர்த்தல் 

8. எளிது என்னும் மசால்லின் எதிர்ச்மசால் _________________ . 

அ. அரிது  ஆ. சிறிது  இ. ம ரிது  ஈ. வறிது 

9. ‘பராப ா’ என்னும் மசால்லுக்கு ம ாருள் ___________________ என் து. 

அ. அடிடை  ஆ. இயந்திரம்  இ. வியையாட்டுக்கருவி   ஈ. கணினி 

10. ஒவ்மவாரு தானியங்கியிலும் ஒரு _____________________ இயணந்து இருக்கும். 

அ. கருவி  ஆ. கணினி  இ. மின்கலம்  ஆ. ம ட்டி 

11. கருத்தரங்கு என்னும் மசால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து __________________ . 

அ. கருத்து + அரங்கு   ஆ. கருய  + தரங்கு 

இ. கரு + தரங்கு   ஈ. கருத்து + தரங்கு 

12. நுண்ணறிவு என் யதப் பிரித்து எழுதக் கியடப் து  

அ. நுண் + அறிவு   ஆ. நுட் ம் + அறிவு 

இ. நுண்ணிய + அறிவு  ஈ. நுண்டை + அறிவு 

13. ம ருய  + கடல் என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து 

அ. ம ருய  கடல்   ஆ. ம ரு கடல் 

இ. தபருங் கடல்    ஈ. ம ரும் கடல் 

14.  ட்டு + அற்ற என் யதச் பசர்த்து எழுதக் கியடப் து 

அ.  ட்டு அற்ற    ஆ.  ட்டு வற்ற 

இ. ைட்டற்ற    ஈ.  ட்டாற்ற 

15. திறந்தது என்னும் மசால்லின் எதிர்ச் மசால் 

அ. கவிழ்ந்தது  ஆ. திறந்தது  இ. இறந்தது  ஈ. மூடியது 

16. முடியும்  என்னும் மசால்லின் எதிர்ச் மசால் 

அ. இடியும்  ஆ. கியடக்காது இ. பிரியும்  ஈ. முடியாது 
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II. தகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக: 

1.  னிதன் தன் பவயலகயை எளிதாக்கக் கண்டுபிடித்தயவ எந்திரங்கள். 

2. தானியங்கிகளுக்கும் எந்திர  னிதர்களுக்கும் இயடபய உள்ை முக்கிய பவறு ாடு தசயற்டக 

நுண்ணறிவு. 

3. உலகச் சதுரங்க வீரயர மவற்றி மகாண்ட மீத்திறன் கணினியின் ம யர் டீப் புளூ. 

4. ‘பசாபியா’ பராப ாவுக்குக் குடியுரிய  வழங்கிய நாடு சவுதி அதரபியா. 

5. பராப ா என்னும் மசால்யல முதல் முதலாகப்  யன் டுத்தியவர் காரல் தபக். 

6. எந்திர  னிதனுக்கு அய ந்திருப் து தசயற்டக நுண்ணறிவு. 

7. புதுய களின் மவற்றியாைர் என்னும்  ட்டத்யதச் பசாபியாவுக்கு வழங்கியது ஐக்கிய நாடுகள் சடப. 

III. தசாற்கடைத் ததாடரில் அடைத்து எழுதுக. 

1. ததாழிற்சாடல :  துயரயில் காகிதச் ததாழிற்சாடல இருக்கிறதா? 

2. ஆய்வு  : திருக்குறள்  ற்றி ஆய்வு மசய்த தமிழறிஞர் யார்? 

3. நுண்ணறிவு : கம் ரின் நுண்ணறிவு வியக்கத் தக்கது. 

4. உற்பத்தி  : எங்கள் நிறுவனத்தில் இரும்புக் குழாய்கள் உற்பத்தி மசய்கிபறாம். 

IV. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 

1. தராதபா என்னும் தசால் எவ்வாறு உருவானது? 

 காரல் கம க் என் வர் மசக் நாட்யடச் பசர்ந்த நாடக ஆசிரியர். இவர் 1920 ஆம் ஆண்டு நாடகம் 

ஒன்யற எழுதினார். அதில் ‘பராப ா’ என்னும் மசால்யல முதல் முதலாய்ப்  யன் டுத்தினார்; ஒரு 

மதாழிற்சாயலயில் பராப ாக்கள் பவயல மசய்வதாய் அந்த நாடகத்தில் காட்சிகள் அய த்திருந்தார். 

பராப ா என்னும் மசால்லுக்கு ‘அடிய ’ என் து ம ாருள். 

2. டீப் புளூ – மீத்திறன் கணினி பற்றி எழுதுக. 

 மீத்திறன் கணினிக்குள் சில கட்டயைகள் வடிவய த்து யவக்கப் ட்டுள்ைன. அந்தக் மசயற்யக 

அறியவக் மகாண்பட அது இயங்குகிறது. 1997 ஆன் ஆண்டு ப   ாதம் சதுரங்கப் ப ாட்டி ஒன்று 

நயடம ற்றது. அதில் உலகச் சதுரங்க மவற்றியாைர் பகரி பகஸ்பு பராவ் கலந்து மகாண்டார். ஐ.பி.எம். 

என்னும் நிறுவனம் உருவாக்கிய டீப் புளூ என்னும் மீத்திறன் கணினி ப ாட்டியிட்டு மவற்றிம ற்றது. 

3. எந்திர ைனிதனின் பயன்கடை விைக்குக. 
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  ருத்துவத்துயறயில் பநாயின் அறிகுறிகயைக் கண்டிபிடிக்கவும்,  ருத்துவம்  ார்க்கவும், 

சிக்கலான அறுயவச் சிகிச்யச மசய்யவும் எந்திர  னிதன்  யன் டுகிறான். எந்திர  னிதன் ப சும்; 

 ாடும்; வீட்டுபவயல மசய்யும்;  டிப் தில் உதவும்; அலுவலக பவயலகயைச்மசய்து தரும். 

 எந்திர  னிதன் உணவகங்களில் உணவு  ரி ாறும்  ணி மசய்கிறான். ம ாது இடங்களில் 

வழிகாட்டுகின்றான்; மவடிகுண்டுகயைச் மசயலிழக்கச் மசய்வான்.  னிதர்களுடன் வியையாடவும் எந்திர 

 னிதயனப்  யன் டுத்தலாம். 

4. துருவப் பச்குதிகளில் ஆய்வு தசய்ய எந்திர ைனிதடன அனுப்புவதன் காரணம் யாது? 

 துருவப்  குதியின் மவப் நியல உயறநியலக்கும் கீபழ உள்ைது. அப் குதிகளுக்கு  னிதன் 

மசன்று ஆய்வு நடத்துதல் மிகக் கடினம். எனபவ அப் குதிகளில் ஆய்வு மசய்ய எந்திர  னிதன் 

அனுப் ப் டுகிறான். 

5. உங்களுக்தகன ஒரு எந்திர ைனிதன் இருந்தால் அடத எதற்தகல்லாம் பயன்படுத்துவீர்கள் எனச் 

சிந்தித்து எழுதுக. 

 எனக்மகன ஒரு எந்திர  னிதன் இருந்தால், அவயன என் கல்வி முன்பனற்றத்துக்குப் 

 யன் டுத்துபவன். நான் வீட்டுப்  ாடங்கள் மசய்வதிலும் இலக்கியம் கற் திலும் எந்திர  னிதனின் 

துயணயய நாடுபவன்; ஒவ்மவாரு நாளும் அவபனாடு சதுரங்க வியலயாடி  கிழ்பவன்; வீட்டுத் 

பதாட்டபவயலகளுக்கு அவயனப்  யன் டுத்திக் மகாள்பவன். எனக்கு உடல் நலக்குயறவு 

ஏற் டும்ப ாது  ருத்துவ யனக்குச் மசல்லவும் எனது உடல் நலம் சீராகவும் அவனது திறயனப் 

 யன் டுத்துபவன். 

6. எந்திர ைனிதர்களுக்கும் தானியங்கிகளுக்கும் உள்ை தவறுபாடு என்ன? 

   எந்திர  னிதர்களுக்கும் தானியங்கிகளுக்கும் உள்ை பவறு ாடு: எந்திர  னிதர்களுக்குச் 

மசயற்யக நுண்ணறிவு உண்டு. தானியங்கிகளுக்குச் மசயற்யக நுண்ணறிவு இல்யல. 

7. எந்திர ைனிதன் தனக்கு அடைக்கப்பட்ட தசயற்டக நுண்ணறிடவக் தகாண்டு ைனிதர் தபாலச் 

தசயல்பட முடியுைா? 

 எந்திர  னிதன் மசயற்யக நுண்ணறியவக் மகாண்டு  னிதர் ப ாலச் மசயல் ட முடியும். சான்று: 

1997 ஆன் ஆண்டு ப   ாதம் சதுரங்கப் ப ாட்டி ஒன்று நயடம ற்றது. அதில் உலகச் சதுரங்க மவற்றியாைர் 

பகரி பகஸ்பு பராவ் கலந்து மகாண்டார். ஐ.பி.எம். என்னும் நிறுவனம் உருவாக்கிய டீப் புளூ என்னும் 

மீத்திறன் கணினி ப ாட்டியிட்டு மவற்றிம ற்றது. 

ஒளி பிறந்தது 

I. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 

1. சுதந்திர இந்தியா அடடந்த தவற்றிகள் என அப்துல்கலாம் எவற்டறக் குறிப்பிடுகிறார்? 
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 உணவு உற் த்தியில் தன்னியறவு அயடந்துள்பைாம். 

 தகவல் மதாழில்நுட் த் துயறயில் மிகுதியான வைர்ச்சி ம ற்றுள்பைாம். 

 எவ்வயகயான மசயற்யகக் பகாயையும் ஏவும் திறன் நம்மிடம் உள்ைது. அணு உயலகள் மூலம் 

மின்சாரம் தயாரிப் தில் முன்னணியில் உள்பைாம். 

 நவீன  ருந்துகளும்  ாரம் ரிய  ருத்துவ முயறகளும் வைர்ச்சி ம ற்றுள்ைன.  ாதுகாப்புத் 

துயறயயப் ம ாறுத்தவயர ‘அக்னி’  ற்றும் ‘பிரித்வி’ ஏவுகயணகயைச் மசலுத்துவதில் மவற்றீ 

ம ற்றுள்பைாம். 

  இவற்யறமயல்லாம் இந்தியாவின் மவற்றிகைாகச் கருதுகிபறன் என அப்துல்கலாம் குறிப்பிடுகிறார். 

2. தைக்குப் தபரு ைகிழ்டவ அளித்ததாக அப்துல் கலாம் குறிப்பிடும் நிகழ்வு யாது? 

 “ப ாலிபயாவினால்  ாதிக்கப் ட்டவர்கள் மூன்று கிபலா எயடயுள்ை மசயற்யகக் கால்கயைப் 

ம ாருத்திக் மகாண்டு சிர ப் ட்டு நடப் யதக் கண்படன்.  ாதுகாப்புக் கருவிகளில்  யன் டுத்தப் டும் 

கார் ன் இயழயயக் மகாண்டு முந்நூறு கிராம் எயடயில் மசயற்யகக் கால்கள் உருவாக்கப் ட்டன. 

அவற்யற அவர்கள் அணிந்து  கிழ்ந்த நிகழ்ச்சிதான் எனக்குப் ம ரு கிழ்யவ அளித்தது” என 

அப்துல்கலாம் குறிப்பிடுகிறார். 

3. அப்துல் கலாமுக்கு அறிவியல் மீது ஏற்படக் காரணைான முதல் நிகழ்வு யாது? 

 அப்துல் கலாம்  த்து வயதுச் சிறுவனாய் இருந்த ப ாது அவருயடய அறிவியல் ஆசிரியர், 

‘ றயவகள் எப் டி  றக்கின்றன’ என் யத விைக்கிக் கூறியயதக் பகட்டார். வானில்  றக்க பவண்டும் 

என் து அன்று முதலாகத் த து வாழ்க்யகயின் குறிக்பகாள் ஆகிவிட்டது என்கிறார். 

4. அப்துல் கலாம் தைக்குப் பிடித்த நூல்கள் என எவற்டறக் குறிக்கிறார்? 

 தமிழில் திருக்குறள் த க்குப் பிடித்த நூல் என்கிறார். ‘அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி, 

மசறுவார்க்கும் உள்ைழிக்கல் ஆகா அரண்’ அன்னும் குறள் த து வாழ்க்யகக்கு வலுச்பசர்த்தது என்கிறார். 

லிலியன் வாட்சன் எழுதிய, ‘விைக்குகள்  ல தந்த ஒளி’ என்ற நூயலப்  டித்தப ாது அறிவு, 

தன்னம்பிக்யக,  கிழ்ச்சி ஆகிய மூன்யறயும் ம ற்றதாய்க் குறிக்கிறார். 

5. நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா எப்படி இருக்கும்? என்ற வினாவுக்கு அப்துல்கலாமின் விடட 

யாது? 

 அப்துல்கலாமின் வியட : நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா மூன்று சிறப்புகயைப் 

ம ற்றிருக்கும் என நம்புகிபறன். 

 1. ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு நாைந்தா  ல்கயழக்கழகத்தில் இருந்தயதப் ப ால வலுவான 

கல்வி முயற இருக்கும். 
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 2. அயனத்து இயற்யக வைங்களும் தீர்ந்து ப ாயிருக்கும். ஆயினும் நாம் தயாரித்து அனுப்பிய 

மசயற்யகக்பகாள்கள் சூரிய சக்தியயப் ம ற்று ந க்கு அளிக்கும். 

 3. மசவ்வாய்க் பகாளில்  னித இனம் குடிபயறி இருக்கும். 

6. சூரியனுக்குச் தசல்ல முடியுைா? என்ற வினாவுக்குக் கலாம் கூறிய விடட என்ன? 

 கலாம் கூறிய வியட : சூரியன் மதாடர்ந்து எரிந்து மகாண்பட இருப் தால் ஒளியயயும் 

மவப் த்யதயும் மவளியிட்டுக்மகாண்பட இருக்கிறது. அவ்மவப் த்யதத் தாங்கும் அைவுக்கு இன்யறய 

சூழலில் கவசங்கள் இல்யல. வருங்காலத்தில் அதிக ட்ச மவப் த்யதத் தாங்கும் கருவிகள் 

கண்டறியப் டலாம். அப்ப ாது  னிதன் சூரியயனயும் கூட மசன்றயடயலாம். 

7. தவற்றிடய அடடயும் வழி பற்றிக் கலாம் கூறியடவ யாடவ? 

 மவற்றியய அயடய இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன. 

 1. அறியவ வைர்க்கும் அயனவரின் ப ச்யசயும் கவனியுங்கள். 

 2. வியர்யவ! வியர்யவ! வியர்யவ! 

தைாழி முதல், இறுதி எழுத்துகள் 

தைாழி முதல் எழுத்துகள் 

 தைாழி என்பதற்குச் தசால் என்னும் தபாருளும் உண்டு. தசால்லின் முதலில் வரும் 

எழுத்துகடை தைாழிமுதல் எழுத்துகள் என்பர். 

 சில எழுத்துகள் ைட்டுதை தசால்லின் முதல்  எழுத்தாக வரும். 

 உயிர் எழுத்துகள் பன்னிரண்டும் தசால்லின் முதலில் வரும். 

 க, ச, த, ந, ப, ை ஆகிய வரிடசகளில் உள்ை எல்லா உயிர்தைய் எழுத்துகளும் தசால்லின் 

முதலில் வரும். 

 ங, ஞ, ய, வ ஆகிய உயிர்தைய் எழுத்து வரிடசகளில் சில எழுத்துகள் ைட்டுதை தசால்லின் 

முதலில் வரும். 

 ங-  வரிடசயில்  ‘ங’ என்னும் ஓர் எழுத்து ைடுதை தசால்லில் முதல் எழுத்தாக வருகிறது. எ.கா. 

ஙனம் 

 (இக்காலத்தில் ஙனம் என்னும் தசால் தனித்து இயங்காைல் அங்ஙனம், இங்ஙனம், எங்ஙனம் 

என்னும் தசாற்களில் ைட்டுதை வெங்கி வருகிறது.) 

 ஞ – வரிடசயில் ஞ, ஞா, தஞ, தஞா ஆகிய நான்கு எழுத்துகளும் தசால்லின் முதலில் வரும். 

 ய –வரிடசயில் ய, யா, யு, யூ, தயா, தயௌ ஆகிய ஆறு எழுத்துகளும் தசால்லின் முதலில் 

வரும். 
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 வ – வரிடசயில் வ,வா, வி, வீ,தவ, தவ, டவ ஆகிய ஏழு எழுத்துகளும் தசால்லின் முதலில் 

வரும். 

தைாழிக்கு முதலில்  வராத எழுத்துகள் 

 தைய்தயழுத்துகள் பதிதனட்டும் தசால்லின் முதலில்வராது. 

 ட, ண, ர, ல, ெ,ை, ற, ன ஆகிய எட்டும் உயிர்தைய் எழுத்துகளின் வரிடசயில் ஓர் எழுத்து கூடச் 

தசால்லின் முதலில் வராது. 

 ஆய்த எழுத்து தசால்லின் முதலில் வராது. 

 ங, ஞ, ய,வ ஆகிய உயிர்தைய் எழுத்து வரிடசயில் தைாழி முதலில் வருவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட 

எழுத்துகள் தவிர பிற எழுத்துகள் தசால்லின் முதலில் வராது. 

தைாழி இறுதி எழுத்துகள் 

 தசால்லின் இறுதியில் வரும் எழுத்துகடை இறுதி எழுத்துகள் என்பர். 

 உயிர் எழுத்துகள் பன்னிரண்டும் தைய்யுடன் இடணந்து உயிர்தைய்யாக ைட்டுதை தைாழி 

இறுதியில் வரும். 

 ஞ்,ண்,ந்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ன் ஆகிட தைய்தயழுத்துகள் பதிதனான்றும் தைாழியின் இறுதியில் 

வரும். (உரிஞ்) 

தைாழி இறுதியாக எழுத்துகள் 

 தசால்லின் இறுதியில் உயிதரழுத்துகள் தனித்து வருவதில்டல. 

 உயிர் எழுத்துகள் தைய்தயழுத்துடன் இடணந்து உயிர்தைய்யாக ைட்டுதை தசால்லின் 

இறுதியில் வரும். 

 அைதபடட எழுத்துகளில் இடம் தபறும் தபாது உயிர் எழுத்துகள் தசால்லின் இறுதியில் வரும். 

 ஆய்த எழுத்து தசால்லின் இறுதியில் வராது. 

 க்,ங்,ச்,ட், த்,ப், ற் ஆகிய ஏழு தைய் எழுத்துகளும் தைாழி இறுதியில் வருவதில்டல. 

 ஒகர வரிடசயில் தநா தவிர பிற உயிர்தைய் எழுத்துகள் தைாழி இறுதியில் வருவதில்டல. 

(தநா என்னும் எழுத்து ஓதரழுத்து ஒரு தைாழியாகத் துன்பம் என்னும் தபாருளில் வரும்.) 

தசால்லின் இடடயில்வரும் எழுத்துகள் 

 தைய் எழுத்துகள் பதிதனட்டும் தசால்லின் இடடயில்வரும். 

 உயிர்தைய் எழுத்துகள் தசால்லின் இடடயில் வரும். 

 ஆய்த எழுத்து தசால்லின் இடடயில் ைட்டுதை வரும். 

 அைதபடடயில் ைட்டுதை உயிர் எழுத்துகள் தசால்லின் இடடயில் வரும். 

I. வினாக்களுக்கு விடடயளி. 
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1. தைாழி முதலில் வரும் உயிர்தைய் எழுத்துகள் யாடவ? 

ம ாழி முதலில் வரும் உயிர்ம ய் எழுத்துகள் : 

க முதல் மகௌ முடிய - 12  ச முதல் மசௌ முடிய - 12 

த முதல் மதௌ முடிய - 12  ந முதல் மநௌ முடிய - 12 

  முதல் ம ௌ முடிய - 12    முதல் ம ௌ முடிய - 12 

ங - 1     ஞ, ஞா, மஞ, மஞா - 4 

ய, யா, யு, யூ, பயா, மயௌ  - 6  வ, வா, வி, வீ, மவ, பவ, யவ  - 7 

2. தைாழி இறுதியில் வராத தைய்கள் என்தனன்ன? 

 ம ாழி இறுதியில் வராத ம ய்கள் : க், ச், ட், த், ப், ற், ங் 

3. தசால்லின் இடடயில் ைட்டும் வரும் எழுத்து எது? 

 மசால்லின் இயடயில்  ட்டும் வரும் எழுத்து ஆய்தம் – ஃ 

 எ-டு: எஃகு. 

4. தசால்லுக்கு முதலில் வரும் உயிதரழுத்துகள் யாடவ? 

 மசால்லுக்கு முதலில்  ன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துகளும் வரும். 

5. பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துகளும் ஏறிவரும் தைய் எழுத்துகள் யாடவ? 

 க்,ச்,த்,ந்,ப்,ம் என்னும் ம ய் எழுத்துகள் மீது  ன்னிரண்டு உயிர்களும் ஏறிவரும். 

6. ங – வரிடசயில் தைாழி முதலில் வரும் எழுத்து பற்றி கூறுக. 

 ங வரியசயில் ‘ங’ என்னும் ஓர் எழுத்து  ட்டுப  ம ாழி முதலில் வரும். 

7. ஞ – வரிடசயில் எத்தடன எழுத்துகள் தைாழி முதலில் வரும்? 

 ஞ  வரியசயில் ஞ, ஞா, மஞ, மஞா ஆகிய நாங்கும் மசால்லின் முதலில் வரும். 

8. ய - வரிடசயில் எத்தடன எழுத்துகள் தைாழி முதலில் வரும்? 

 ய வரியசயில் ய, யா, யு, யூ, பயா, மயௌ ஆகிய ஆறு எழுத்துகளும் மசால்லின் முதலில் வரும். 

9. வ - வரிடசயில் எத்தடன எழுத்துகள் தைாழி முதலில் வரும்? 

 வ வரியச வ, வா, வி, வீ, மவ, பவ, யவ   என்னும் ஏழு எழுத்துகளும் மசால்லின் முதலில் வரும். 
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10. தைாழிக்கு முதலில் வராத எழுத்துகள் யாடவ? 

 ம ய்மயழுத்துகள்  திமனட்டும் மசால்லின் முதலில் வர ாட்டா. 

ட, ண, ர, ல, ழ, ை, ற, ன ஆகிய எட்டு உயிர்ம ய் எழுத்துகளின் வரியசயில் ஓர் எழுத்தும் மசால்லின் 

முதலில் வராது. 

ஆய்த எழுத்து மசால்லின் முதலில் வராது. 

ங, ஞ, ய, வ ஆகிய உயிர்ம ய் எழுத்து வரியசயில் ங, ஞ, ஞா, மஞ, மஞா, ய, யா, யு, யூ, பயா, மயௌ, வ, 

வா, வி, வீ, மவ, பவ, யவ   என்னும் எழுத்துகள் தவிரப் பிற எழுத்துகள் மசால்லின் முதலில் வர ாட்டா. 

11. ங – வரிடசயில் தைாழிமுதல் ஆகாதடவ எடவ? 

 ங வரியசயில் ‘ங’ தவிர ஏயனய  திமனாரு உயிர்ம ய் எழுத்துகளும் ம ாழி முதலில் வர ாட்டா. 

12. ஞ – வரிடசயில் தைாழிமுதல் வராதடவ எடவ? 

 ஞ வரியசயில் ஞி, ஞீ, ஞு, ஞூ, பஞ, யஞ, பஞா, மஞௌ ஆகியயவ மசால்லில் முதலில் வர ாட்டா.  

13. ய – வரிடசயில் தசால்லுக்கு முதலில் வராத எழுத்துகள் எடவ? 

 ‘ய’ வரியசயில் யி, யீ, மய, பய, யய, மயா என்னும் ஆறும் மசால்லுக்கு முதலில் வர ாட்டா. 

14. வ – வரிடசயில் தைாழிக்கு முதலில் வராத எழுத்துகள் யாடவ? 

 ‘வ’ வரியசயில் வு, வூ, மவா, பவா, மவௌ ஆகியயவ மசால்லின் முதலில் வர ாட்டா. 

15. தைாழி இறுதியில் வரும் எழுத்துகள் யாடவ? 

 உயிர் எழுத்துகள்  ன்னிரண்டும் ம ய்யுடன் இயணந்து உயிர் ம ய்யாக ம ாழி இறுதியில் வரும். 

ஞ், ண், ந், ம், ன், ர், ல், வ், ழ், ள் ஆகிய  திமனாரு ம ய்மயழுத்துகளும் மசால்லின் இறுதியில் வரும். 

16. தசால்லின் இறுதியில் வராத எழுத்துகள் எடவ? 

 தனியாக உயிர்  ன்னிரண்டும், மசால்லின் இறுதியில் வருவதில்யல. ஆய்த எழுத்து மசால்லின் 

இறுதியில் வராது. ம ய் எழுத்துகளுள் க், ச், ட், த், ப் ,ற் என்னும் ஆறு வல்லின ம ய்களும் மசால்லுக்கு 

இறுதியில் வர ாட்டா. 


