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ஆறாம் வகுப்பு
தமிழ் – மூன்றாம் பருவம்
இயல் – 1. நாடு, சமூகம், அரசு, நிர்வாகம்
1. பாரதம் அன்றறய நாற்றங்கால்

முக்கிய குறிப்புகள்


கவிஞர் தாராபாரதி தமிழக அரசின் நல்லாசிரியர் விருது பபற்றுள்ளார்.



கவிஞாயிறு என்ற சிறப்புப் பபயரால் இவர் அழழக்கப்ட்டார்.



இவர் நூல்கழள தமிழ்நாடு அரசு நாட்டுழடழையாக்கிப் பபருழைப்படுத்தியுள்ளது.



புதிய விடியல்கள், இது எங்கள் கிழக்கு, விரல்நுனி வவளிச்சங்கள் முதலானழவ இவர் இயற்றிய
நூல்களாகும்.



திருவள்ளுவர், காளிதாசன், கம்பன் ஆகியயார் தாராபாரதியின் பாடலில் இடம் பபற்றுள்ள கவிஞர்கள்
ஆவர்.



வியத்தகு பல புதுழைகள் பெய்த பாரத ததசதே பூமியின் கிழக்கு வாெல் ஆகும்.



பைய்யுணர்வாகிய தத்துவ ஞானத்ழத பாரதத்தாய்க்கு யைலாழட எனக் கவிஞர் குறிப்பிடுகிறார்.



அமுதம் யபான்ற கம்பனின் கவிழதகளுக்குக் கங்றக அறலகள் இழெயழைக்கும் என்று தாராபாரதி
கூறுகிறார்.



கன்னியக்குைரியின் கூந்தலுக்காகக் காஷ்மீர்த்யதாட்டம் பூத்பதாடுக்கும் என்கிறார் தாராபாரதி



கல்ழலக் காவியைாக்கிக் காட்டுவது கறலக்கூடம் ஆகும்.



அண்ணல் காந்தியடிகளின் ழகத்தடிழய அறத்தின் ஊன்றுயகாலாகத் தாராபாரதி குறிப்பிடுகிறார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:
இயற்பபயர்

:

இராதாகிருஷ்ணன்

புழனபபயர் :

தாராபாரதி

ஊர்

:

திருவண்ணாைழல ைாவட்டம், குவழள என்னும் சிற்றூர்

காலம்

:

பிறப்பு: 1947, பிப்ரவரி 26
இறப்பு: 2000, யை 13

பபற்யறார்

:

துழரொமி, புஷ்பம் அம்ைாள்

பைய்

-

உண்ழை

யதெம்

-

நாடு

அமுதம்

-

அமிர்தம்

யகால்

-

கம்பு

அமுதசுரபி

-

எடுக்க எடுக்கக் குழறயாது உணவு தரும் கலன்

1. வபாருள் கூறுக

2. பிரித்து எழுதுக
யதெமிது

-

யதெம் + இது

யைலாழட

-

யைல் + ஆழட

பைய்யுணர்வு

-

பைய் + உணர்வு

பூக்காடு

-

பூ + காடு

-

அமுதக்கவிழத

பூ + பதாடுக்கும்

-

பூத்பதாடுக்கும்

3. தசர்த்து எழுதுக
அமுதம் + கவிழத
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-

கிழக்குக்கழர

கழல + கூடம்

-

கழலக்கூடம்

4. எதிர்ச்வசால் எழுதுக
பைய்

x

பழழை

புதுழை

x

பழழை

5. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. யதெம் உடுத்திய நூலாழட எனக் கவிஞர் குறிப்பிடும் நூல் ……………………..
அ) திருவாெகம்

ஆ) திருக்குறள்

இ) திரிகடுகம்

ஈ) திருப்பாழவ

2. காளிதாெனின் யதனிழெப் பாடல்கள் எதிபராலிக்கும் இடம் …………………
அ) காவிரிக்கறர

ஆ) ழவழகக்கழர

இ) கங்ழகக்கழர

ஈ) பமுழனக்கழர

3. கழலக்கூடைாகக் காட்சி தருவது …………………
அ) சிற்பக்கூடம்

ஆ) ஓவியக்கூடம்

இ) பள்ளிக்கூடம்

ஈ) சிழறக்கூடம்

4. நூலாழட என்னும் பொல்ழலப் பரித்து எழுதக் கிழடப்பது …………………
அ) நூல் + ஆறட

ஆ) நூலா + ழட

இ) நூல் + லாழட

ஈ) நூலா + ஆட

5. எதிர் + ஒலிக்க என்பழதச் யெர்த்து எழுதக் கிழடக்கும் பொல் ………………….
அ) எதிரலிக்க

ஆ) எதிர்ஒலிக்க

இ) எதிவராலிக்க

ஈ) எதிர்பராலிக்க

6. நம் நாட்டின் முன்யனற்றத்திற்கு முக்கியப் பங்கு வகிப்பது?
அ) யபாக்குவரத்து

ஆ) அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்

இ) தங்க நழககள்

ஈ) பதாழலக்காட்சி

7. யைலாழட பிரித்து எழுதக் கிழடப்பது ………………….
அ) யைல் + ழட

ஆ) யை + ஆழட

இ) யைலா + ஆழட

ஈ) தேல் + ஆறட

8. காஷ்மீரின் சிறப்பாகப் பாடலாசிரியர் குறிப்பிடுவது …………………
அ) குளிர்ச்சி

ஆ) ைழலகள்

இ) பூக்கள்

ஈ) ஆப்பிள்

9. பூமியின் கிழக்கு வாெல் எனப் பாடலாசிரியர் எழதக் குறிப்பிடுகிறார்?
அ) ஜப்பான்

ஆ) இலங்ழக

இ) பாரதநாடு

ஈ) அண்ழடநாடு

10. நற்கருத்துக்கழள ஓரிரு வரிகளில் புதுழையாக எழுதுவது ………………..
அ) கெல்

ஆ) ைரபுக்கவிழத

இ) றைக்கூ

ஈ) ழையரா

11. நாட்டு ைக்களின் பசி தீர்க்க அறிவியல் பதாழில் நுட்பத்ழதக் பகாண்டு வர யவண்டிய துழற ……………….
அ) பதாழில்
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இ) யபாக்குவரத்து

ஈ) தகவல் பதாடர்பு

12. ைக்கள் ஆயராக்கியைாக வாழ அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளுக்கு முக்கியம் தரயவண்டிய துழற …………….
அ) கல்வி

ஆ) தகவல் பதாடர்பு

இ) ேருத்துவம்

ஈ) பதாழில்

13. சிற்பங்கழள அழகாகச் பெதுக்கக்கூடிய நிபுணர் யார்?
அ) தச்ெர்

ஆ) பபாறியாளர்

இ) சிற்பி

ஈ) ஆசிரியர்

14. பின்வருவனவற்றுள் தாராபாரதி எழுதிய நூல் எது?
அ) இருண்ட வீடு

ஆ) விடியல் புதிது

இ) கிழக்கு வானம்

ஈ) புதிய விடியல்

15. “கவிஞாயிறு” என்னும் அழடபைாழியால் அழழக்கப்படுபவர் ……………….
அ) பழனிபாரதி

ஆ) தாராபாரதி

இ) பாரதியார்

ஈ) பாரதிதாென்

6. பாரதம் அன்றறய நாற்றங்கால் என்னும் பாடலில் அறேந்துள்ள எதுறக, தோறனச் வசாற்கறள
எடுத்து எழுதுக
எதுறகச் வசாற்கள்
பைய்கழளப்

அன்ழன

பைய்யுணர்வு

அன்னிய

தோறேச் வசாற்கள்
புதுழைகள்

காளிதாெனின்

புல்பவளி

பூமியின்

காவிரிக் கழரயில்

புன்னழக

அன்ழன

கல்ழல

அண்ணல்

அன்னிய

கட்டி

அறத்தின்

1.1. தமிழ்நாட்டில் காந்தி
முக்கியக் குறிப்புகள்
 காந்தியடிகள் பதன்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ் பைாழிழயக் கற்கத் பதாடங்கினார்
 ஜி.யு.யபாப் எழுதிய தமிழ்க்ழகயயாடு ைற்றும் திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறள் ஆகியன
காந்தியடிகழள மிகவும் கவர்ந்த நூல்களாகும்.
 தமிழ்நாட்டின் பொத்து பாரதியார் ஆவார்.
 உ.தவ.சாமிநாதர் அடி நிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க யவண்டும் என்று காந்தியடிகள் கூறினார்.
 தமிழ்நாட்டில் காந்தியடிகள் இராஜாஜி வீட்டில் ஆயலாெழனக் கூட்டம் நடத்தினார்.
 1937ஆம் ஆண்டு பென்ழனயில் இலக்கிய ைாநாடு நழடபபற்றது அந்த ைாநாட்டுக்குக் காந்தியடிகள்
தழலழை வகித்தார். உ.யவ. ொமிநாதர் வரயவற்புக்குழுத் தழலவராக இருந்தார்.
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 உப்புச் ெத்தியாகிரகம், தண்டி யாத்திழர, ஒத்துழழயாழை இயக்கம், பவள்ழளயயன பவளியயறு
இயக்கம், சுயதசி இயக்கம், வரி பகாடா இயக்கம் ஆகியன காந்தியடிகள் நடத்திய அறவழிப்
யபாராட்டங்கள் ஆகும்.
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. காந்தியடிகளிடம் உழட அணிவதில் ைாற்றத்ழத ஏற்படுத்திய ஊர் ……………………..
அ) யகாழவ

ஆ) ேதுறர

இ) தஞ்ொவூர்

ஈ) சிதம்பரம்

2. காந்தியடிகள் எந்தப் பபரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க யவண்டும் என்று விரும்பி
அ) நாைக்கல் கவிஞர்

ஆ) திரு.வி.க

இ) உ.தவ.சா

ஈ) பாரதியார்

2. வபாருத்துக
1. இலக்கிய ைாநாடு

-

அ) பாரதியார்

2. தமிழ்நாட்டுக் கவிஞர்

-

ஆ) பென்ழன

3. குற்றாலம்

-

இ) ஜி.யு.யபாப்

4. தமிழ்க் ழகயயடு

-

ஈ) அருவி

விறட: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ
3. வசாற்வறாடரில் அறேத்து எழுதுக
1. ஆயலாெழன – யபாராட்டத்ழதப்பற்றிய ஆதலாசறனக் கூட்டம் நடந்தது
2. பாதுகாக்க – பாரதிழயப் பத்திரைாகப் பாதுகாக்க யவண்டும் என்று கருதினர்.
3. ைாற்றம் – யதாற்றத்தில் ோற்றத்றத ஏற்படுத்திய பபருழை தமிழ்நாட்டிற்கு உண்டு.
4. ஆடம்பரம் – பங்களாவின் அழைப்பு முழற ஆடம்பரோக இருந்தது.
4. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. பல பைாழிகளில் பைாழி பயர்க்கப்பட்ட தமிழ் நூல் ……………….
அ) பழபைாழி

ஆ) திருக்குறள்

இ) ைதுழர

ஈ) ைணியைகழல

2. காலத்தால் அழியாைல் தமிழ் ஒழலச்சுவடிகழளத் பதாகுத்தவர் …………………..
அ) தாராபாரதி

ஆ) வ.உ.சி

இ) உ.தவ.சா

ஈ) பாரதியார்

3. குற்றால அருவி உள்ள ைாவட்டம் ………………..
அ) கன்னியாகுைரி

ஆ) ைதுழர

இ) நாகப்படினம்

ஈ) திருவநல்தவலி

4. பாபுஜி என்று ைக்களால் அழழக்கப்பட்டவர் ……………….
அ) காந்தியடிகள்

ஆ) யநருஜி

இ) யநத்தாஜி

ஈ) ராஜாஜி

5. காந்தியடிகளுக்குத் தமிழில் பிடித்த அறநூல் எது?
அ) ஆத்திசூடி
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ஈ) நாலடியார்

6. காந்தியடிகள் வரவால் ‘கானாடு காத்தான்’ ஊரின் பெல்வரிடம் ஏற்பட்ட ைாற்றம் ………………
அ) வலிழை

ஆ) உயர்வு

இ) ஆடம்பரம்

ஈ) எளிறே

7. ‘இந்தியாவின் பொத்து’ எனக் காந்தியடிகளால் பாராட்டப்பட்டவர் ……………………..
அ) தாராபாரதி

ஆ) பாரதியார்

இ) இராஜாஜி

ஈ) உ.யவ.ொ

8. 1) காந்தியடிகள் புதிய கல்லூரிழய ஆரம்பித்தார்.
2) காந்தியடிகள் புதிய கல்வி முழறழயத் யதாற்றுவித்தார்
அ) இரண்டும் ெரி

ஆ) கூற்று 1 ெரி, 2 தவறு

இ) இரண்டும் தவறு

ஈ) கூற்று 1 தவறு, 2 சரி

9. காந்தியடிகழளக் கவர்ந்த தமிழ்க் ழகயயட்டிழன எழுதியவர் …………….
அ) தாராபாரதி

ஆ) ஜி.யு.தபாப்

இ) உ.யவ.ொ

ஈ) வீரைாமுனிவர்

10. “இன்று ைாழல ஒரு பபாதுக்கூட்டத்திற்குத் தாங்கள் தழலழை தாங் முடியுைா?” என காந்தியடிகளிடம்
யகட்டவர் ……………….
அ) கானாடு காத்தான் பெல்வர்

ஆ) இராஜாஜி

இ) பாரதியார்

ஈ) உ.யவ.ொ

1.2. தவலு நாச்சியார்
முக்கியக் குறிப்புகள்
 யவலுநாச்சியாரின் காலம் 1730 – 1796
 யவலுநாச்சியார் சிவகங்கங்ழகழய மீட்ட ஆண்டு 1780.
 ஜான்சி ராணிக்கு முன்யப ஆங்கியலயழர எதிர்த்து வீரப்யபார் புரிந்தவர் யவலு நாச்சியார் ஆவார்.
 யவலு நாச்சியார் தாய்பைாழியான தமிழழத்தவிர ஆங்கிலம், பிபரஞ்சு, உருது ஆகிய பைாழிகழளயும்
முழறயாகக் கற்றுக்பகாண்டார்.
 யவலு நாச்சியார் சிவகங்ழக ைன்னர் முத்துவடுகநாதழர ைணந்தார்
 யவலு நாச்சியரின் அழைச்ெர் தாண்டவராயன் ஆவார்.
 யவலு நாச்சியரின் தளபதிகள் பபரிய ைருது, சின்ன ைருது ஆகியயார் ஆவர்.
 யவலு நாச்சியாரின் பபண்கள் பழடப்பிரிவிற்குத் தழலழை ஏற்றவர் குயிலி ஆவார்.
 இராைநாதபுரத்ழத ஆட்சி பெய்த ைன்னர் பெல்லமுத்து ைன்னரின் ஒயர ைகள் யவலுநாச்சியார்.
 முத்துவடுகநாதர் ஆங்கிலப்பழடயுடன் யபாரிட்டு வீரைரணம் அழடந்த இடம் காழளயார் யகாவில்
ஆவார்.
 சிவகங்ழகழய யவலு நாச்சியார் மீட்ட ஆண்டு கி.பி.1780 ஆகும்
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. சிவகங்ழகழய ஆண்ட ைன்னர் முத்துவடுகநாதர். இத்பதாடருக்யகற்ற வினாழவக் கண்டறிக
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அ) சிவகங்றகறய ஆண்ட ேன்னர் யார்?
ஆ) சிவகங்ழகழய எவ்வாறு ைன்னர் ஆண்டார்?
இ) சிவகங்ழகழய ஏன் ஆண்டார்?
ஈ) சிவகங்ழகழய எப்படி ஆண்டார்?
2. விடுபட்ட இடத்ழத நிரப்புக “…………………. புகழ் ஓங்குக” என்று முழக்கமிட்டனர்.
அ) உறடயாள்

ஆ) யவலு நாச்சியார்

இ) ைருது

ஈ) தாண்டவராயன்

3. ……………………. நாளன்று யகாட்ழடக்குள் பெல்ல, பபண்கள் திட்டமிட்டனர்.
அ) விஜயதசமி

ஆ) ெரஸ்வதி பூழஜ

இ) தீபாவளி

ஈ) பபாங்கல்

4. யவலு நாச்சியார் அறியாத பைாழி …………………..
அ) ஆங்கிலம்

ஆ) பிபரஞ்சு

இ) உருது

ஈ) சேஸ்கிருதம்

5. சிவகங்ழக மீட்கப்பட்டப் பின்புலைாக அழைந்தழவ ………………..
அ) தவலு நாச்சியார் வீரம், ேருது சதகாதரர் ஆற்றல், ஐதல் அலி உதவி
ஆ) ஐதர் அலி உதவி, ைருது ெயகாதரர் ஆற்றல்
இ) யவலு நாச்சியார் வீரம், ஐதர் அலி உதவிை
ஈ) ைருது ெயகாதரர் ஆற்றர், யவலு நாச்சியார் வீரம்
6. வரிழெப்படுத்துக
அ) விஜயதெமி நாளில் யகாட்ழடழய முற்றுழக இடல்
ஆ) யகாட்ழடக்குத் தீ ழவத்தல்
இ) ைாறுயவடத்தில் யகாட்ழடக்குள் நுழழதல்
ஈ) ஐதர் அலி பழடயனுப்புதல்
விறட: ஈ, அ, இ, ஆ
7. “கவழலப்படாதீர்கள், அரசியாயர! நாம் சிவகங்ழகழய மீட்கும் யநரம் பநருங்கிவிட்டது” எனக் கூறியவர்
…………………..
அ) தாண்டவராயன்

ஆ) சின்ன ைருது

இ) குயிலி

ஈ) பபரிய ைருது

8. முத்துவடுகநாதர் ஆங்கிலப்பழடயுடன் யபாரிட்டு வீரைரணம் அழடந்த இடம் ……………….
அ) காறளயார் தகாவில்

ஆ) காழலயற் யகாவில்

இ) காழளயர் யகாவில்

ஈ) காழலயார் யகாவில்

9. ஐதர் அலி யவலு நாச்சியாருக்கு உதவக் காரணம் ……………………
அ) யவலு நாச்சியார் அரசி என்பதால்
ஆ) நாட்டுப்பற்று காரணைாக
இ) தவலு நாச்சியார் உருது வோழியில் தபசியதால்
ஈ) யவலு நாச்சியார் ஆங்கியலயழர எதிர்த்தால்
Learning Leads To Ruling

Page 6 of 32

General Tamil

Prepared By www.winmeen.com

10. உழடயாளுக்குச் பெய்யப்பட்ட சிறப்புகளுள் ைாறுபட்ட ஒன்றழனக் கண்டறிக
அ) நடுகல் நட்டு அவளது பபருழைழய எல்யலாரும் அறியச் பெய்தனர்.
ஆ) யவலு நாச்சியார் தம் தாலிழயக் காணிக்ழகயாகச் பெலுத்தி வணங்கினார்.
இ) “உழடயாள் புகழ் ஓங்குக” என முழக்கமிட்டனர்
ஈ) ஆங்கிதலயரால் வகால்லப்பட்டார்

1.3. நால்வறகச் வசாற்கள்
1. வசால்:
தமிழில் சில எழுத்துகள் தனித்து நின்று பபாருள் தரும். ஒன்றுக்கு யைற்பட்ட எழுத்துகள் பதாடர்ந்து
வந்தும் பபாருள் தரும். இவ்வாறு பபாருள் தருபழவ பொல் எனப்படும்.
(எ.கா) ஈ, பூ, ழை, கல், கடல், தங்கம்
2. வசாற்களின் வறககள்
இலக்கண அடிப்பழடயில் பொற்கள் பபயர்ச்பொல், விழனச்பொல், இழெச்பொல், உரிச்பொல் என
நான்கு வழகப்படும்.
3. வபயறரயும் விறனறயயும் சார்ந்துவரும் வசாற்கறள எவ்வாறு வழங்குகிதறாம்?
இழடச்பொல், பபயர்ச்பொல்ழலயும் விழனச்பொல்ழலயும் ொர்ந்து வரும் பொல் இழடச்பொல் ஆகும்.
இது தனித்து இயங்காது
எ.கா: உம் – தந்ழதயும் தாயும்
கு – தம்பிக்கு
ஐ – திருக்குறழள
4. வபயர்ச்வசால்
ஒன்றன் பபயழரக் குறிக்கும் பொல் பபயர்ச்பொல் எனப்படும்
எ.கா: பாரதி, பள்ளி, காழல, கண், நன்ழை, ஓடுதல்
5. விறனச்வசால்
விழன என்னும் பொல்லுக்குச் பெயல் என்பது பபாருள். பெயழலக் குறிக்கும் பொல் விழனச்பொல்
எனப்படும்.
எ.கா: வா, யபா, எழுது, விழளயாடு
6. உரிச்வசால்:
பபயர்ச்பொல், விழனச்பொல் ஆகியவற்றின் தன்ழைழய மிகுதிப்படுத்த வருவது உரிச்பொல் ஆகும்.
(எ.கா) ைா – ைாநகரம்
ொல – ொலச்சிறந்தது
7. நால்வறகச் வசாற்களில் தனித்து இயங்குபறவ வபயர்வசால், விறனச்வசால், உரிச்வசால் ஆகியன
ஆகும்.
எ.கா: பபயர்ச்பொல் – ைனிதன், பென்ழன, ைாதம், தழல
விழனச்பொல் – அம்ைா அழழக்கிறாள், நீர் ஓடுகிறது
உரிச்பொல் – ொலப் யபசினான், உறு பபாருள்
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8. பின்வரும் வதாடர்களில் உள்ள நால்வறகச் வசாற்கறள வறகப்படுத்துக
1. வளவனும் தங்ழகயும் ைாநகரப் யபருந்தில் ஏறினர்.
விறட: பபயர்ச்பொல் – யபருந்தில்
2. நாள்யதாறும் திருக்குறழளப் படி
விறட: இழடச்பொல். ஐ – திருக்குறழள
3. ஏழழக்கு உதவுதல் ொலச்சிறந்தது என்றார் ஆசிரியர்
விறட: உரிச்பொல். ொல – ொலசிறந்தது.
4. கீழ்க்காணும் குறளில் உள்ள இழடச்பொல்ழல எழுதுக
ைக்கள்பைய் தீண்டல் உடற்கின்பம் ைற்றுஅவர்
பொற்யகட்டல் இன்பம் பெவிக்கு
விறட: குறளில் உள்ள இழடச்பொல் ‘கு’ – பெவிக்கு
9. வசால்வறகறய அறிந்து வபாருந்தாச் வசால்றல அடிக்தகாடிடுக
1. அ) படித்தாள்

ஆ) ஐ

இ) ேற்று

ஈ) கு

2. அ) ைதுழர

ஆ) கால்

இ) சித்திழர

ஈ) ஓடினான்

3. அ) பென்ற

ஆ) வந்த

இ) சித்திறர

ஈ) நடந்த

4. அ) ோநாடு

ஆ) ஐ

இ) உம்

ஈ) ைற்று

10. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. விழனச்பொல்ழலத் யதர்ந்பதடு
அ) தம்பிக்கு

ஆ) கல்

இ) ைாமுனி

ஈ) ஓடி

2. ‘புத்தகத்ழதப் படி’ – இதில் பயின்று வந்துள்ள இழடச்பொல் …………………
அ) ஐ

ஆ) க்கு

இ) ஆல்

ஈ) உம்

3. தனித்து இயங்காத பொல் ………………
அ) விழன

ஆ) இறட

இ) பபயர்

ஈ) உரி

4. பபாருந்தாதழதத் யதர்ந்பதடு
அ) யதடினான்

ஆ) படித்தான்

இ) புனிதன்

ஈ) நடந்தான்

5. ‘உம்’ என்ற இழடச்பொல் பயின்று வந்துள்ள பொல் …………….
அ) பசுவும் கன்றும்

ஆ) பசுவின் கன்று

இ) பசுவுக்கு கன்று

ஈ) பசுவால் கன்று

6. பீலிபபய் ொகடும் அச்சிறு அப்பண்டம்
ொல மிகுத்துப் பபயின்
- குறளில் பயின்று வந்துள்ள உரிச்பொல்
அ) சால
Learning Leads To Ruling
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இ) பீலி

ஈ) மிகுத்து

7. பின்வரும் பொற்களில் பபயழரக் குறிப்பது …………………..
அ) நட

ஆ) கடிநகர்

இ) விழளயாட்டின்

ஈ) சிங்கம்

8. பொல்லின் வழககள் …………………..
அ) நான்கு

ஆ) மூன்று

இ) இரண்டு

ஈ) ஐந்து

9. ‘நனி’ என்பது ……………………..
அ) உரிச்வசால்

ஆ) பபயர்ச்பொல்

இ) விழனச்பொல்

ஈ) இழடச்பொல்

10. பபாருந்தாத பொல்ழலத் யதர்ந்பதடு
அ) நனிபசு

ஆ) ஆவணி

இ) திங்கள்

ஈ) ைதுழர

வதரிந்துக் வகாள்ளுங்கள்
 சுயததி நாவாய்ச் ெங்கத்ழத நிறுவியவர் வ.உ.சிதம்பரனார்.
 வ.உ.சி பென்ழனக்குச் பெல்லும் யபாது பாரதியாழரச் ெந்திப்பழத வழக்கைாகக் பகாண்டிருந்தார்.
 வ.உ.சி பாரதியார் பாடல்கழள விரும்பிக் யகட்பார்
 வ.உ.சி அவர்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் புலழை பபற்றிருந்தார். வழக்கறிஞர், எழுத்தாளர்,
யபச்ொளர், பதாழிற்ெங்கத் தழலவர் என்னும் பன்முகத்தன்ழைகழளப் பபற்றிருந்தார்.
 வ.உ.சி அவர்கள் புலழை பபற்றிருந்த பைாழிகள் தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகும்.
11. இடம் அறிந்து பயன்படுத்துதவாம்
ஒன்று என்பழதக் குறிக்க ஓர், ஒரு ஆகிய இரண்டு பொற்களும் பயன்படுகின்றன. உயிபரழுத்தில்
பதாடங்கும் பொல்லுக்கு முன் ஓர் என்னும் பொல்ழலப் பயன்படுத்த யவண்டும். உயிர்பைய்பயழுத்தில்
பதாடங்கும் முன் ஒரு என்னும் பொல்ழலப் பயன்படுத்த யவண்டும்.
(எ.கா) ஓர் ஊர்
ஒரு நகரம்

ஓர் ஏரி
ஒரு கடல்

இழவ யபாலயவ உயிபரழுத்தில் பதாடங்கும் பொல்லுக்கு முன் அஃது என்னும் பொல்ழலப் பயன்படுத்த
யவண்டும். உயிர்பைய்பயழுத்தில் பதாடங்கும் பொல்லுக்கு முன் அது என்னும் பொல்ழலப் பயன்படுத்த
யவண்டும்.
எ.கா: அஃது இங்யக உள்ளது
அது நன்றாக உள்ளது
12. கீழ்க்காணும் வதாடர்களில் உள்ள பிறழகறளத் திருத்தி எழுதுக
1. ஒரு அழகிய சிற்றூரில் ஓர் குளம் இருந்தது
விறட: ஓர் அழகிய சிற்றூரில் ஒரு குளம் இருந்தது
2. ஒரு இரவும் ஓர் பகலும் யெர்ந்தது ஒரு நாள்
விறட: ஓர் இரவும் ஒரு பகலும் யெர்ந்தது ஒரு நாள்
Learning Leads To Ruling
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3. அது இல்லாத இடத்தில் எதுவும் நடக்காது
விறட: அஃது இல்லாத இடத்தில் எதுவும் நடக்காது
4. அஃது நகரத்திற்குச் பெல்லும் ொழல
விறட: அது நகரத்திற்குச் பெல்லும் ொழல.
5. அது ஒரு இனிய பாடல்
விறட: அஃது ஒரு இனிய பாடல்
13. அகர வரிறசப்படுத்துக
பபண்கள், பாரதம், புதுழை, பீலி, யபருந்து, பூமி, பழங்கள், பபாதுக்கூட்டம், ழபயன், யபாக்குவரத்து,
பின்னிரவு
விறட: பழங்கள், பாரதம், பின்னிரவு, பீலி, புதுழை, பூமி, பபண்கள், யபருந்து, ழபயன், பபாதுக்கூட்டம்,
யபாக்குவரத்து.

இயல் – 2
2. அறம், தத்துவம், சிந்தறன
2. பராபரக் கண்
நூல் குறிப்பு:
உலகிற்கு உயர்ந்த உண்ழைகழள உணர்த்துவதற்காக ‘கண்ணி’ என்றழழக்கப்படும் இரண்டடிப் பாடல்
வழகயில் எழுதப்பட்ட நூல்களுள் ஒன்று.
இந்நூழழ இயற்றியவர் திருைழறக்காட்டில் பிறந்த தாயுைானவர் ஆவார். சித்தர் கருத்ழதப் யபாற்றிப்
பாடும் இவர் ெைரெ ஒளி பரவிட இந்நூலில் மிகுதியாய்ப் பாடியுள்ளார்.
ஆசிரியர் வரலாறு
பபயர்

:

தாயுைானவர்

பிறந்த ஊர்

:

நாகபட்டினம் ைாவட்டம், திருைழறக்காடு

பபற்யறார்

:

யகடிலியப்பப்பிள்ழள, பகஜவல்லி அம்ழையார்

காலம்

:

1705 – 1792

பணி

:

பபருங்கணக்கர்

தாயுைானவர் திருச்சிழய ஆண்ட விஜயரகுநாத பொக்கலிங்கரிடம் பபருங்கணக் கராய்ப் பணிபுரிந்தார்.
ைட்டுவார் குழலி என்பாழர ைணந்து, இளழையியலயய துறவு பூண்டு நூல் தமிழ் பைாழியின் உபநிடதம்
எனப் யபாற்றப்படுகிறது.
தாயுைானவர் நாகபட்டினம் ைாவட்டத்தில் திருேறறக்காடு என்னும் ஊரில் பிறந்தார். யகடிலியப்பருக்கும்
பகஜவல்லிக்கும் இரண்டாவது ைகனாகப் பிறந்தவர் ஆவார். திருச்சிழய ஆண்ட விஜயரகுநாத
பொக்கலிங்கரிடம் பபருங்கணக்கராய்ப் பாடினார். இவரது தாயுைானவர் பாடல்கள் என்னும் நூல்
தமிழ்பைாழியின் உபநிடதம் எனப் யபாற்றப்படுகிறது.
முக்கியக் குறிப்புகள்
 தாயுோனவர் திருச்சிழய ஆண்ட விெயரகுநாத பொக்கலிங்கரிடம் தழலழைக் கணக்கராகப் பணி
பரிந்தவர்.
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 அழனத்து உயிர்கழளயும் தம் உயிர்யபால் கருதும் கருழண மிகுந்த ொன்யறார்க்குத் பதாண்டு பெய்ய
யவண்டும்.
 அன்பர்களுக்குத் பதாண்டு பெய்பவராக ஆளாக்கிவிட்டால் இன்பநிறல தாயன வந்து யெரும்.
 எல்லா உயிழரயும் தம் உயிர்யபால் கருதும் கருழண உள்ளம் யவண்டும் எனத் தாயுோனவர் கூறுகிறார்.
 எல்யலாரும் இன்பைாக வாழயவண்டும் என்று தாயுோனவர் கூறுகிறார்.
 இந்நூழலத் தமிழ் பைாழியின் உபநிடதம் எனப் யபாற்றுவர்.ை
 இப்பாடல்கள் ‘பராபரக் கண்ணி’ என்னும் தழலப்பில் உள்ளன. ‘கண்ணி’ என்பது இரண்டு அடிகளில்
பாடப்படும் பாடல்வழக.
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. தம் + உயிர் என்பதழனச் யெர்த்து எழுதக் கிழடக்கும் பொல் ………………..
அ) தம்முயிர்

ஆ) தைதுயிர்

இ) தம்உயிர்

ஈ) தம்முஉயிர்

2. இன்புற்று + இருக்க என்பதழனச் யெர்த்து எழுதக் கிழடக்கும் பொல் ……………………
அ) இன்புற்றிருக்க

ஆ) இன்புறுறிருக்க

இ) இன்புற்று இருக்க

ஈ) இன்புறு இருக்க

3. தாபனன்று என்னும் பொல்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழடப்பது ………………
அ) தாபன + என்று

ஆ) தான் + என்று

இ) தா + பனன்று

ஈ) தான் + பனன்று

4. யொம்பல் என்னும் பொல்லுக்குரிய பபாருத்தைான எதிர்பொல் ……………….
அ) அழிவு

ஆ) துன்பம்

இ) சுறுசுறுப்பு

ஈ) யொகம்

5. அன்பருக்குத் பதாண்டு பெய்வதால் எய்தப்படும் நிழல …………….
அ) அறிவு

ஆ) யைன்ழை

இ) துன்பம்

ஈ) இன்பம்

6. அன்ழன பதரொ யநாய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்குச் சிகிச்ழெ அளித்ததன்மூலம் அவரின் ……………….
பவளிப்படுகிறது.
அ) பணிவு

ஆ) துணிவு

இ) கருறை

ஈ) நட்பு

7. பபாருந்தா இழணழயத் யதர்ந்பதடு
அ) ஏவல் – பதாண்டு

ஆ) கூர் – மிகுதி

இ) எய்தும் – எலும்பு

ஈ) பணி – பதாண்டு

8. இரண்டு அடியில் எழுதப்பட்ட பெய்யுள் …………………
அ) ைதுழர

ஆ) புதுக்கவிழத

இ) நாலடியார்

ஈ) திருக்குறள்

9. ‘பராபரயை’ என்பதன் பபாருள் ……………
அ) தேலான வபாருள்
Learning Leads To Ruling
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இ) தகுதி

ஈ) வீட்டின் பகுதி

10. ‘யவபறான்று’ என்பழதப் பிரித்து எழுதினால் கிழடப்பது ……………….
அ) யவ + பறான்று

ஆ) யவபறா + ஒன்று

இ) தவறு + ஒன்று

ஈ) யவற்று + ஒன்று

11. விெயரகுநாத பொக்கலிங்கம் தாயுைானவர் என்னவாகப் பணிபுரிந்தார்?
அ) அழைச்ெர்

ஆ) புலவர்

இ) எழுத்தர்

ஈ) வபருங்கைக்கர்

12. ‘கூர்’ என்பழதக் குறிக்கும் ைற்பறாரு பொல் ……………….
அ) மிகுதி

ஆ) முழன

இ) கனவு

ஈ) பதாண்டு

13. எல்யலாரும் இன்பைாக வாழ யவண்டும்; அழதத் தவிர யவறு எதுவும் நிழனக்க ைாட்யடன்
எனக்கூறியவர் ……………….
அ) தாயுோனவர்

ஆ) ஜி.யு.யபாப்

இ) தாராபாரதி

ஈ) உ.யவ.ொ

14. ‘தமிழ் பைாழியின் உபநிடதம்’ எனப் யபாற்றப்படுவது …………………..
அ) யதம்பாவணி

ஆ) பராபரக்கண்ணி

இ) பரைார்த்த குரு கழத

ஈ) ைணியைகழல

எதுறகச் வசாற்கள்
1. தம் உயிர் யபால்

2. அன்பர் பணி

பெம்ழையருக்கு

இன்ப நிழல

3. எல்யலாரும்
அல்லாைல்

சீர்தோறனச் வசாற்கள்
1. தாபனன்று, தண்டருள்

2) இன்புற்று, இருக்க

வசால்லும் வபாருளும்
–

குளிர்ந்த கருழண

கூர் – மிகுதி

பெம்ழையருக்கு -

ொன்யறாருக்கு

ஏவல் – பதாண்டு

பராபரயை

-

யைலான பபாருயள

பணி – பதாண்டு

எய்தும்

-

கிழடக்கும்

எல்லாரும் – எல்லா ைக்களும்

அல்லாைல்

-

அழதத்தவிர

தண்டருள்

பிரித்து எழுதுக
தாபனன்று

-

தான் + என்று

ஆளாக்கி

-

ஆள் + ஆக்கி

யவபறான்று -

யவறு + ஒன்று

3. தசர்த்து எழுதுக
தம் + உயிர் – தம்முயிர்
வந்து + எய்தும் – வந்பதய்தும்
4. எதிர்ச்வசால் எழுதுக
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இன்பம் x துன்பம்
வந்து x பென்று

2.1. நீங்கள் நல்லவர்
இப்பாடழல இயற்றியவர் வலபனான் நாட்ழடச் யெர்ந்த கலீல் கிப்ரான் ஆவார். கவிஞர், நாவலாசிரியர்,
கட்டுழரயாசிரியர், ஓவியர் எனப் பன்முக ஆற்றல் பபற்றவர்.
இப்படப்பகுதி கவிஞர் புவியரசு பைாழி பபயர்த்த ‘தீர்க்கதரிசி’ என்னும் நூலில் இடம் பபற்றுள்ளது.
முக்கியக்குறிப்புகள்
 கவிஞர், புதின ஆசிரியர், கட்டுழரயாசிரியர், ஓவியர் எனப் பன்முக ஆற்றல் பபற்றவர்.
 பகாடுப்பது பழத்தின் இயல்பு; பபறுவது யவரின் இயல்பு
 வாழ்க்ழக பின்யநாக்கித் திரும்பிச் பெல்லாது என்று கலீல் கிப்ரான் கூறுகிறார்
 சுயத்துடன் ஒருழைப்பாடு பகாண்டிருக்கும் யபாது நீங்கள் நல்லவர். உறுதியாகக் கால்பதித்து உங்கள்
குறிக்யகாழள யநாக்கி நடந்து பெல்ழகயில் நீங்கள் நல்லவர் என்று கலீல் கிப்ரான் பாடுகிறார்.
 இப்பாடப்பகுதி கவிஞர் புவியரசு பைாழிபபயர்த்த தீர்க்கதரிசி என்னும் நூலில் இடம்பபற்றுள்ளது.
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. பரிசு பபறும்யபாது நம் ைனநிழல ………………… ஆக இருக்கும்
அ) கவழல

ஆ) துன்பம்

இ) ேகிழ்ச்சி

ஈ) யொர்வு

2. வாழ்வில் உயரக் கடினைாக …………….. யவண்டும்
அ) யபெ

ஆ) சிரிக்க

இ) நடக்க

ஈ) உறழக்க

3. உழழக்கும் ைனிதர்கள் என்னவாக ைாறிவிடுகிறார்கள் எனக் கவிஞர் கலீல் கிப்ரான் கூறுகிறார்?
அ) யவர்

ஆ) பழம்

இ) புல்லாங்குழல்

ஈ) இழெ

4. எடுத்த பெயலில் யதாற்றாலும் ……………. ழகவிடக் கூடாது.
அ) யொர்வு

ஆ) தளர்வு

இ) துன்பம்

ஈ) முயற்சி

5. யதால்வி வந்தாலும் ………………… இழக்கக் கூடாது
அ) யொர்வு

ஆ) யகாபம்

இ) கவழல

ஈ) தன்னம்பிக்றக

6. பகாடுப்பது பழத்தின் இயல்பு பபறுவது …………….. இயல்பு
அ) தவரின்

ஆ) ைனிதனின்

இ) பறழவயின்

ஈ) கிழளயின்

7. பபாருந்தா இழணழணத் யதர்ந்பதடு
அ) உறழப்பு – கவிறத

ஆ) பகாடுப்பது – பழம்

இ) இதயம் – இழெ

ஈ) பபறுவது – யவர்
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8. பாராட்டும் யபாது பாராட்டப்படுபவரின் ைனநிழல ………………….
அ) ேகிழ்ச்சி

ஆ) துன்பம்

இ) யொர்வு

ஈ) கவழல

9. பன்முக ஆற்றல் என்பது …………………..
அ) முக ஒப்பழன பெய்யும் திறன்

ஆ) பாடல் பாடும் திறன்

இ) பல முகங்கள் பகாண்டவர்

ஈ) பல திறன்கறளக் வகாண்டவர்

10. ‘நீங்கள் நல்லவர்’ எனும் கலீல் கிப்ரானின் பாடழலத் தமிழ்பைாழியில் பைாழி பபயர்த்தவர் …………………..
அ) கண்ணதாென்

ஆ) ழவரமுத்து

இ) புவியரசு

ஈ) அழ. வள்ளியப்பா

11. சுயம் என்பதன் பபாருள் ……………….
அ) வாழ்க்ழக

ஆ) தனித்தன்றே

இ) இழெ

ஈ) பெழிப்பு

12. கலீல் கிப்ரான் அவர்கள் ………………. நாட்ழடச் ொர்ந்தவர்
அ) வலபனான்

ஆ) ஸ்பபயின்

இ) இஸ்யரல்

ஈ) அரபுநாடு

வசால்லும் வபாருளும்
சுயம்

–

தனித்தன்ழை

உள்ளீடுகள்

குறிக்யகாள்

–

உயர்ந்த யநாக்கம்

விழிப்புணர்வு -

ஒருழைப்பாடு -

–

உள்யள இருப்பழவ
எச்ெரிக்ழகயயாடு இருத்தல்

ஒற்றுழை உணர்வு

3. எதிர்ச்வசால் எழுதுக
நன்ழை

x

தீழை

நல்லவர்

x

பகட்டவர்

எழுவது

x

விழுவது

பகாடுப்பது

x

பபறுவது

2.2. பசிப்பிணி தபாக்கிய பாறவ
முக்கியக் குறிப்புகள்
 ைணியைகழலழய ைணிபல்லவத் தீவிற்குக் பகாண்டுவந்து யெர்த்தது ேணிதேகலா வதய்வம் ஆகும்.
 றவகாசித் திங்கள் முழுநிலா நாளில் இப்பபாய்ழகநீரின் யைல் ஓர் அரிய பாத்திரம் யதான்றும். அஃது
ஆபுத்திரன் ழகயிலிருந்த ‘அமுதசுரபி’ என்னும் பாத்திரம் ஆகும்
 “ைணியைகழலயய! உயிர்களின் பசிழயப் யபாக்கும் அமுதசுரபிழய நீ பபற்றுள்ளாய். இனி இவ்வுலக
உயிர்களுக்குப் பசி இல்லாைல் யபாகும்படி உணவு வழங்கி உயர்வு பபறுவாயாக,” என்று தீவதிலறக
கூறினாள்.
 ைணிபல்லவத்தீவில் பூக்கள் நிழறந்து விளங்கும் பபாய்ழகக்குக் யகாமுகி என்று பபயர். ‘யகா’ என்றால்
பசு; முகி என்றால் முகம்; பசுவின் முகம் யபான்று பபாய்ழக அழைந்து இருப்பதால் ‘தகாமுகி’ என்று
பபயர் பபற்றது.
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. ைணியைகலா பதய்வம் ைணியைகழலழய அழழத்துச் பென்ற தீவு ……………….
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அ) இலங்ழகத்தீவு

ஆ) இலட்ெத்தீவு

இ) ேணிபல்லவத்தீவு

ஈ) ைாலத்தீவு

2. ைணியைகழல ழகயில் இருந்த அமுதசுரபியில் உணவு இட்ட பபண் ………………..
அ) சித்திழர

ஆ) ஆதிறர

இ) காயெண்டிழக

ஈ) தீவதிலழக

3. இரட்ழடக் காப்பியங்களுள் ஒன்று ைணியைகழல; ைற்பறான்று …………………..
அ) வழளயாபதி

ஆ) குண்டலயகசி

இ) சிலப்பதிகாரம்

ஈ) சீவகசிந்தாைணி

4. உணவு தயாரிப்பில் பதாடர்புழடயவர் ………………
அ) பபாறியாளர்

ஆ) ஆசிரியர்

இ) விவசாயி

ஈ) நீதிபதி

5. யகாமுகி என்பதன் பபாருள் ………………
அ) தீவு

ஆ) பசுவின் முகம்

இ) அரென் ைகள்

ஈ) காழள ைாடு

6. உணழவ எடுக்க எடுக்கக் குழறயாத பாத்திரம் ……………….
அ) உணவுசுரபி

ஆ) அன்னசுரபி

இ) அமுதசுரபி

ஈ) அக்காரச்சுரபி

7. ‘புத்தர் பிறந்து அறம் யபாதித்த பூமி’ என்று கூறியவர் ………………….
அ) ைன்னர்

ஆ) தீவதிலழக

இ) ேணிதேகறல

ஈ) ஆதிழர

8. தனி ஒரு ைனிதனுக்கு ……………… இல்ழல என்றால் இந்த ஜகத்திழன அழிக்கலாம்
அ) நீர்

ஆ) ஆழட

இ) கல்வி

ஈ) உைவு

9. ைணியைகழல காப்பியத்தின்படி சிறந்த அறம் ……………..
அ) கற்பிப்பது

ஆ) உைவு வகாடுப்பது

இ) வாகனம் ஓட்டுவது

ஈ) யவழல வாங்கித் தருவது

10. ைணியைகழல ………………… நகழரச் யெர்ந்தவள்
அ) பகாங்குநாடு

ஆ) பூம்புகார்

இ) ைதுழர

ஈ) ைணிபல்லவம்

11. பபாருந்தாதழதத் யதர்ந்பதடு
அ) ைணியைகழல

ஆ) கம்பராோயைம்

இ) வழளயாபதி

ஈ) குண்டலயகசி

12. அமுதசுரபி யதான்றும் நாள் ……………….
அ) ழவகாசி யதய்பிழற

ஆ) ழவகாசி அைாவாழெ

இ) றவகாசி வபௌர்ைமி

ஈ) ழவகாசி வளர்பிழற

2. வசாற்வறாடரில் அறேத்து எழுதுக
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ஆ) முழுநிலவு நாள்

இ) அமுதசுரபி

ஈ) நல்லறம்

அ) எங்குப் பார்த்தாலும் வசடிவகாடிகள் பூத்துக் குலுங்கின.
ஆ) ழவகாசித் திங்கள் முழுநிலவு நாளில் ஓர் அரிய பாத்திரம் யதான்றும்.
இ) ஆபுத்திரன் ழகயிலிருந்த பாத்திரம் அமுதசுரபி ஆகும்.
ஈ) ஏழழைக்களின் பசிழயப் யபாக்குவயத நல்லறம் ஆகும்

2.3. பாதம்
முக்கியக் குறிப்புகள்
 பாதம் என்னும் சிறுகழதயின் ஆசிரியர் எஸ்.ராேகிருஷ்ைன் ஆவார்
 உபபாண்டவம், சுதா விலாசம், ததசாந்திரி, கால் முறளத்த கறதகள் முதலிய நூல்கழள
எஸ்.ராைகிருஷ்ணன் எழுதியுள்ளார்.
 ‘பாதம்’ சிறுகழத ‘தாவரங்களின் உறரயாடல்’ என்னும் சிறுகழதத் பதாகுப்பில் இடம் பபற்றுள்ளது
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. பாதம் கழதயின் பதாடக்கத்தில் ைாரியின் நிழல ………………
அ) நிழலயான வருைானம்

ஆ) நடுத்தரச் பெல்வநிழல

இ) பெல்வர்

ஈ) ஏழ்றே

2. காலணியால் ைாரி அழடந்தது …………………..
அ) பைமும் புகழும்

ஆ) வறுழையும் யநாயும்

இ) பபாய்யும் புரட்டும்

ஈ) பவறுப்பும் யகாபமும்

3. கழதயின் பதாடக்கத்திலும் முடிவிலும் உள்ள ஒற்றுழை ………………….
அ) ேறழக்காலம்

ஆ) காலணி ழதப்பவர் முதியவர்

இ) காலணிக்குரியவர் சிறுமி

ஈ) ைாரியின் வறுழை

4. பாதம் கழத உணர்த்தும் கருத்து
அ) பெல்வயை உலகில் நிழலயானது

ஆ) தநர்றேக்கு விறலயில்றல

இ) யபராழெ பபருநட்டம்

ஈ) அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிழ்தமும் நஞ்சு

5. வரிழெப்படுத்துக
அ) ழதக்கப்ட்ட காலணி பபண்ைணிக்குப் பபாருந்தவில்ழல
ஆ) முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து வந்த நடுத்தர வயதிலிருந்த பபண் காலணிழயப் பபற்றுச் பென்றாள்.
இ) சிறுமி அழகான காலணிழயத் ழதக்கக் பகாடுத்தாள்
ஈ) திழரயரங்க வாயிலில் காலணி ழதக்கும் ைாரி அைர்ந்திருந்தார்.
உ) காலணியின் ைாயத்தன்ழை ைாரிக்கு வருைானத்ழதத் தந்தது.
1. அ, ஆ, இ, ஈ, உ

2. ஈ, இ, உ, ஆ, அ

3. இ, ஆ, அ, ஈ, உ

4. இ, ஈ, அ, உ, ஆ

6. காலணிழணப் பபற்றுச் பெல்லச் சிறுமி எடுத்துக்பகாண்ட காலம் ……………..
அ) ஒரு வாரம்

ஆ) ஒரு வருடம்

இ) முப்பது வருடங்கள்

ஈ) ஒருநாள்
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7. ைாரியிடம் இருந்த சிறுமியின் காலணி …………………..
அ) வழுக்கும் தன்ழை உழடயது

ஆ) ெக்கரங்கள் உழடயது

இ) ொதாரணைானது

ஈ) ோயத்தன்றே உறடயது

8. சிறுமி தந்த காலணிழயத் ழதத்தபின் முதலில் அணிந்தவர் ………………….
அ) பக்கத்து வீட்டுக்காரர்

ஆ) உடன் பதாழில் பெய்பவர்

இ) ைாரி

ஈ) ோரியின் ேறனவி

9. காலணி அணிந்தபபாழுது ைக்களிடம் ஏற்பட்ட உணர்வின் வருணழன …………………..
அ) பனியின் வேன்றே படர்வது தபால

ஆ) முள்ளின்மீது நடப்பது யபால

இ) பநருப்பின்மீது நிற்பது யபால

ஈ) புல்லின்மீது நிற்பது யபால

10. கழதயில் வரும் காலணி ழதப்பவரின் பண்பு …………………..
அ) கயழை

ஆ) தநர்றே

இ) கடுழை

ஈ) பபாய்ம்ழை

11. பெந்நிறக் காலணியின் சிறப்பு …………………
அ) உரியவருக்கு ைட்டும் பபாருந்துவது
ஆ) அறனவருக்கும் வபாருந்துவது
இ) இழளஞர்களுக்கு ைட்டும் பபாருந்துவது
ஈ) சிறுமியருக்கு ைட்டும் பபாருந்துவது
12. சிறுமியின் காலணி குறித்த சிறப்புகளுடன் பபாருந்தாதது ……………..
அ) பபயரிடப்படாத நறுைணம்

ஆ) கருப்பு வண்ை அடிப்பாகம்

இ) பவல்பவட்டில் பூயவழல

ஈ) இளஞ்சிவப்பு நிறம்

2.4. வபயர்ச்வசால்
முக்கியக் குறிப்புகள்
1. வபயர்ச்வசால் ஆறு வறகப்படும்
2. இடுக்குறிப்வபயர் என்றால் என்ன?
நம் முன்யனார் சில பபாருள்களுக்குக் காரணம் கருதாைல் சில பபயர்கழள குறிப்பிட்டு வழங்கினர்.
அவ்வாறு குறிப்பிட்டு வழங்கிய பபயர்கள் இடுக்குறிப்பபயர்கள் ஆகும்.
எ.கா: ைண், ைரம், காற்று
3. காரைப்வபயர் என்றால் என்ன?
நம் முன்யனார் சில பபாருள்களுக்குக் காரணம் கருதிச் சில பபயர்கழள குறிப்பிட்டனர். இவ்வாறு
காரணத்யதாடு ஒரு பபாருளுக்கு வழங்கும் பபயர் காரணப்பபயர் எனப்படும்.
(எ.கா) நாற்காலி, கரும்பலழக
4. வபாருட்வபயர் என்றால் என்ன?
பபாருழளக் குறிக்கும் பபயர் பபாருட்பபயர் எனப்படும். இஃது உயிருள்ள பபாருள்கழளயும் உயிரற்ற
பபாருள்கழளயும் குறிக்கும்.
எ.கா: ைரம், பெடி, ையில், பறழவ
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5. இடப்வபயர் என்றால் என்ன?
ஒர் இடத்தின் பபயழரக் குறிக்கும் பபயர் இடப்பபயர் எனப்படும்.
எ.கா: பென்ழன, பள்ளி, பூங்கா, பதரு
6. காலப்வபயர் என்றால் என்ன?
காலத்ழதக் குறிக்கும் பபயர் காலப்பபயர் எனப்படும்.
எ.கா: நிமிடம், நாள், வாரம், சித்திழர, ஆண்டு
7. சிறனப்வபயர் என்றால் என்ன?
பபாருளின் உறுப்ழபக் குறிக்கும் பபயர் சிழனப்பபயர் எனப்படும்.
எ.கா: கண், ழக, இழல, கிழள
8. பண்புப்வபயர் என்றால் என்ன?
பபாருளின் பண்ழபக் குறிக்கும் பபயர் பண்புப்பபயர் எனப்படும்.
எ.கா: வட்டம், ெதுரம், பெம்ழை, நன்ழை
9. வதாழிற்வபயர் என்றால் என்ன?
பதாழிழலக்குறிக்கும் பபயர் பதாழிற்பபயர் எனப்படும்.
எ.கா: படித்தல், ஆடுதல், நடித்தல்
10. இடுகுறிப்வபயர் எத்தறன வறகப்படும்? அறவ யாறவ?
இடுகுறிப்பபயர் இரண்டு வழகப்படும். அழவ 1) இடுகுறிப் பபாதுப்பபயர் 2) இடுகுறிச் சிறப்புப்பபயர்
11. காரைப்வபயர் எத்தறன வறகப்படும்? அறவ யாறவ?
காரணப்பபயர் இரண்டு வழகப்படும்.
அழவ: 1) காரணப் பபாதுப்பபயர்

2) காரணச் சிறப்புப்பபயர்

12. இடுகுறிப் வபாதுப்வபயறர விளக்குக
ஓர் இடுகுறிப்பபயர் அத்தன்ழையுழடய எல்லாப் பபாருள்கழளயும் குறிப்பது இடுகுறிப் பபாதுப்பபயர்
எனப்படும்.
எ.கா: ைரம், பழம்
13. இடுகுறிச் சிறப்புப்வபயறர விளக்குக
ஓர் இடுகுறிச் சிறப்புப்பபயர் குறிப்பாய் ஒரு பபாருழள ைட்டும் குறிப்பது இடுகுறிச் சிறப்புப்பபயர்
எனப்படும்.
எ.கா: ைா, வாழழ
14. காரைப் வபாதுப்வபயறர விளக்குக
காரணப்பபயர் குறிப்பிட்ட காரணமுழடய எல்லா வழகப் பபாருள்கழளயும் பபாதுவாகக் குறித்தால்
அது, காரணப்பபாதுப்பபயர் எனப்படும்.
15. காரைச் சிறப்புப்வபயறர விளக்குக
குறிப்பிட்ட காரணமுழடய எல்லாப் பபாருள்களுள் ஒன்ழற ைட்டும் சிறப்பாகக் குறிப்பது காரணச்
சிறப்புப்பபயர் ஆகும்.
எ.கா: வழளயல், நாற்காலி
16. அறுவறகப் வபயர்ச்வசால்கறள எழுதுக
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1. பபாருட்பபயர், 2. இடப்பபயர், 3. காலப்பபயர், 4. சிழனப்பபயர், 5. பண்புப்பபயர், 6. பதாழிற்பபயர்
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. இடுகுறிப்பபயழர அடிக்யகாடு இடுக
அ) பறழவ

ஆ) ேண்

இ) முக்காலி

ஈ) ைரங்பகாத்தி

2. காரணப்பபயழர அடிக்யகாடு இடுக
அ) ைரம்

ஆ) வறளயல்

இ) சுவர்

ஈ) யாழன

3. இடுகுறிச்சிறப்புப் பபயழர வட்டமிடுக
அ) வயல்

ஆ) வாறழ

இ) மீன்பகாத்தி

ஈ) பறழவ

4. இடப்பபயழரத் யதர்ந்பதடுக
அ) காகம்

ஆ) ெதுரம்

இ) சித்திழர

ஈ) ோவட்டம்

5. பபயர்ச்பொல்லின் வழககள் ………………
அ) நான்கு

ஆ) ஆறு

இ) மூன்று

ஈ) ஐந்து

6. இடுகுறிச்சிறப்புப்பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) ைழல

ஆ) வாறழ

இ) பழம்

ஈ) பதரு

7. பள்ளியில் உள்ள யைழெ பெவ்வக வடிவில் அழைக்கப்பட்டுள்ளது – இவ்வாக்கியத்தின்
பண்புப்பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) வடிவில்

ஆ) யைழெ

இ) பள்ளி

ஈ) வசவ்வகம்

8. ‘ொழலயில் காவலர் ழக அழெத்துப் யபாக்குவரத்ழதக் கட்டுப்பட்டுத்தினார்’ – வாக்கியத்தில்
சிழனப்பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) காவலர்

ஆ) றக

இ) ொழல

ஈ) யபாக்குவரத்து

6. காரணச் சிறப்புப்பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) சீரகம்

ஆ) வானூர்தி

இ) அணிகலன்

ஈ) பறழவ

7. இடுகுறி பபாதுப்பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) இன்று

ஆ) நிலா

இ) ேரம்

ஈ) பநல்

8. அடுத்த வருடம் என் அப்பா புதிய வீடு கட்டுவார் – இவ்வாக்கியத்தில் காலப் பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) வருடம்
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இ) அப்பா

ஈ) வீடு

9. காரணப்பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) பாழற

ஆ) கதவு

இ) யைழெ

ஈ) காதணி

10. இடுகுறிப்பபயழரத் யதர்ந்பதடு
அ) எழுதுயகால்

ஆ) பறழவ

இ) நாற்காலி

ஈ) வாறழ

2. வபாருள் கூறுக
கருழண – இரக்கம்

அச்ெம் – பயம்

ஆழெ – விருப்பம்

3. கீழ்க்காணும் வபயர்ச்வசாற்கறள அகரவரிறசயில் எழுதுக
பூழன, ழதயல், யதனி, ஓணான், ைான், பவௌவால், கிளி, ைாணவன், ைனிதன், ஆசிரியர், பழம்
விறட: ஆசிரியர், ஓணான்இ சிளி, யதனி, ழதயல், பழம், பூழன, ைனிதன், ைாணவன், ைான், பவௌவால்
4. பின்வரும் வாக்கியங்களில் உள்ள அறுவறகப் வபயர்கறள எடுத்து எழுதுக
1. ழககள் இரண்டும் பிறர்க்கு உதவயவ எனச் ொன்யறார் கருதினர்.
விறட: ழககள் – சிழனப்பபயர்
2. அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு அழடதல் நூலின் பயனாகும்.
விறட: வீடு – இடப்பபயர்
3. அறிஞர்களுக்கு அழகு கற்றுணர்ந்து அடங்கல்
விறட: அடங்கல் – பதாழிற்பபயர்
4. நீதிநூல் பயில் என்கிறார் பாரதியார்
விறட: நூல் – பபாருட்பபயர்
5. ைாழல முழுவதும் விழளயாட்டு
விறட: ைாழல – காலப்பபயர்
6. அன்பு நிழறய உழடயவர்கள் யையலார்.
விறட: அன்பு – பண்புப்பபயர்
5. பின்வரும் பாடறலப் படித்து அடிக்தகாடிட்ட வசால் எவ்வறகப் வபயர் என்பறத எழுதுக
விடியலில் துயில் எழுந்யதன்

– காலப்பபயர்

– விடியல்

இழறவழனக் ழக பதாழுயதன்

– சிழனப்பபயர்

– ழக

புகழ்பூத்த ைதுழரக்குச் பென்யறன்

– இடப்பபயர்

– ைதுழர

கற்றழலத் பதாடர்யவாம் இனி

– பதாழிற்பபயர்

– கற்றல்

நன்ழைகள் பபருகும் நனி

– பண்புப்பபயர்

– நன்ழை

6. கட்டங்களில் உள்ள வார்த்றதகறளக்வகாண்டு வதாடர்கறள அறேக்க
பவல்லும்

யகளிர்

தீதும்

வாரா

நன்றும்

யாவரும்

யாதும் ஊயர

பிறர்தர

வாய்ழையய
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விறட: 1. வாய்ழையய பவல்லும்
2) தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா
3. யாதும் ஊயர யாவரும் யகளிர்
7. வசாற்வறாடறர முறறயாக வரிறசப்படுத்துங்கள்
1) சிழறக்யகாட்டத்ழத அறக்யகாட்டைாக ைாற்றுைாறு ைன்னனிடம் யவண்டினாள்.
2) ைணியைகழல ைணிபல்லவத் தீவிற்குச் பென்றாள்.
3) சிழறச்ொழலக்குச் பென்று உணவிட்டாள்
4) அமுதசுரபிழயப் பபற்றாள்
5) ஆதிழரயிடம் பென்று முதல் உணழவப் பபற்றாள்
விறட:
1) ைணியைகழல ைணிபல்லவத் தீவிற்குச் பென்றாள்.
2) அமுதசுரபிழயப் பபற்றாள்
3) ஆதிழரயிடம் பென்று முதல் உணழவப் பபற்றாள்
4) சிழறச்ொழலக்குச் பென்று உணவிட்டாள்
5. சிழறக்யகாட்டத்ழத அறக்யகாட்டைாக ைாற்றுைாறு ைன்னனிடம் யவண்டினாள்.
8. ஒலி தவறுபாடறிந்து வாக்கியத்தில் அறேத்து எழுதுக
1. அரம் – அறம்
இரும்ழைத் யதய்ப்பதற்கு அரம் பயன்படுகிறது.
அறம் பெய விரும்பு
2. ேனம் – ேைம்
நல்ல ேனம் வாழ்க
ைல்லிழகப்பூவின் ேைம் ையங்கழவக்கும்
9. இருவபாருள் தருக
எ.கா: ஆறு – நதி, எண்
1. திங்கள் – திங்கட்கிழழை, ைாதம்
2. ஓடு – யவயும் ஓடு, ஓட்டைாய்ச் பெல்லுதல்
3. நழக – அணிகலன், சிரிப்பு
10. புதிர்ச்வசால் கண்டுபிடி
1. இச்பொல் மூன்பறழுத்துச் பொல்
2. உயிர் எழுத்துகள் வரிழெயில் முதல் எழுத்து இச்பொல்லின் முதல் எழுத்து
3. வல்லின பைய் எழுத்துகளின் வரிழெயில் கழடசி எழுத்து இச்பொல்லின் இரண்டாம் எழுத்து
இச்பொல்லின் இரண்டாம் எழுத்து.
4. வாெழன என்னும் பபாருள்தரும் யவறு பொல்லின் கழடசி எழுத்து இச்பொல்லின் மூன்றாம் எழுத்து
அஃது என்ன?
விறட: அறம்
11. கட்டத்தில் உள்ள வசாற்கறளக்வகாண்டு வதாடர்கள் உருவாக்குக
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ைாழலயில்

கற்யபாம்

ைாழலயில் விழளயாடுயவாம்

பிறருக்கு உதவி

எழுயவாம்

பிறருக்கு உதவி புரியவாம்

பபரியயாழர

விழளயாடுயவாம்

பபரியயாழர வணங்குயவாம்

நூல் பல

பெய்யவாம்

நூல்பல கற்யபாம்

உடற்பயிற்சி

புரியவாம்

உடற்பயிற்சி பெய்யவாம்

அதிகாழலயில்

வணங்குயவாம்

அதிகாழலயில் எழுயவாம்.

12. கறலச்வசால் அறிதவாம்
1. அறக்கட்டழள

-

Trust

2. தன்னார்வலர்

-

Volunteer

3. இளம் பெஞ்சிலுழவச் ெங்கம்

-

Junior Red cross

4. ொரண ொரணியர்

-

Scouts & Guides

5. ெமூகப் பணியாளர்

-

Social worker

2.5. திருக்குறள்
முக்கியக் குறிப்புகள்
 திரு + குறள் – யைன்ழை பபாருந்திய குறள் பவண்பாக்களால் இயற்றப்பட்ட நூல் ஆதலின் இப்பபயர்
பபற்றது
 திருக்குறள் அறத்துப்பால், பபாருட்பால், காைத்துப்பால் என மூன்று பபரும் பிரிவுகழளக் பகாண்டது.
 திருக்குறளில் 133 அதிகாரங்களும், அதிகாரத்திற்கு 10 குறளும், பைாத்த 1330 குறட்பாக்கழளக்
பகாண்டது.
 திருக்குறள் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாக இது விளங்குகிறது.
 பதய்வநூல், பபாய்யாபைாழி, தமிழ்ைழற, முப்பால் என்னும் யவறு பபயர்கள் இந்நூலுக்கு உண்டு.
 “ஆலும் யவலும் பல்லுக்குறிதி, நாலும் இரண்டும் பொல்லுக்குறிதி”, “கடுழகத் துழளத்துஏழ் கடழலப்
புகட்டிக் குறுகத் தறித்த குறள்” யபான்ற பொற்பறாடர்கள் இந்நூலின் பபருழைழய விளக்குவதாகும்.
 உள்ளத்தில் குற்றம் இல்லாைல் இருப்பயத சிறந்த அறம் என வள்ளுவர் கூறுகிறார்.
 பபறாழை, யபராழெ, சினம், கடுஞ்பொல் யபசுதல் ஆகிய நான்கும் இல்லாைல் வாழ்வயத அறம் என
வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்.
ஆசிரியர் குறிப்பு தருக
பபயர்

-

திருவள்ளுவர்

பபற்யறார்

-

ஆதி, பகவன்

ஊர்

-

பென்ழனயில் உள்ள ையிலாப்பூர்

காலம்

-

கி.மு. 31

திருவள்ளுவர் வாெகி என்ற பபண்ழண ைணந்து, பநெவுத்பதாழில் பெய்து வாழ்ந்தார் என்பர்.
இவருக்குத் பதய்வப்புலவர், நாயனார், நான்முகன், ைாதானுபங்கி, பெந்நாப்யபாதார், பபருநாவலர்
என்னும் பல பபயர்கள் உண்டு. வள்ளுவர் பபருழைழய பெந்நாப்யபாதார், பபருநாவலர் என்னும் பல
பபயர்கள் உண்டு. வள்ளுவர் பபருழைழய விளக்கும் நிழனவுச்சின்னங்களாகச் பென்ழனயில்
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அழைந்துள்ள வள்ளுவர் யகாட்டமும், கன்னியாகுைரியில் அழைந்துள்ள 133 அடி உயரமுள்ள சிழலயும்
விளங்குகின்றன.
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. ஏழழகளுக்கு உதவி பெய்வயத ………………… ஆகும்.
அ) பழக

ஆ) ஈறக

இ) வறுழக

ஈ) பகாடுழை

2. பிற உயிர்களின் ……………………..க் கண்டு வருந்துவயத அறிவின் பயனாகும்.
அ) ைகிழ்ழவ

ஆ) பெல்வத்ழத

இ) துன்பத்றத

ஈ) பழகழய

3. உள்ளத்தில் ………………. இல்லாைல் இருப்பயத சிறந்த அறைாகும்.
அ) ைகிழ்ச்சி

ஆ) ைன்னிப்பு

இ) துணிவு

ஈ) குற்றம்

4. இலண்டன் அருங்காட்சியத்தில் பார்ழவக்கு ழவக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் நூல் …………………..
அ) திருக்குறள்

ஆ) கம்பராைாயணம்

இ) ைணியைகழல

ஈ) தமிழ்க் ழகயயடு

5. திருக்குறளில் இடம் பபறாத ஒயர எண் ………………….
அ) மூன்று

ஆ) எட்டு

இ) ஒன்பது

ஈ) ஐந்து

6. திருக்குறளின்படி உண்ழையான ஈழக என்பது ………………
அ) உறவினர்க்கு

ஆ) பிச்றசக்காரர்க்கு

இ) உடன் பணிபுரியவார்க்கு

ஈ) நண்பனுக்கு

7. இன்னா பெய்தாழர – இத்பதாடரில் பயின்று வந்துள்ள இழடச்பொல் ………………
அ) ஆல்

ஆ) இன்

இ) ஐ

ஈ) ைற்று

8. இன்னா என்பதன் பபாருள் ………………..
அ) துன்பம்

ஆ) இனிழை

இ) துயில்

ஈ) உறக்கம்

9. பின்வருவனவற்றுள் திருவள்ளுவழரக் குறிப்பிடாத பபயர் ……………………
அ) பதய்வப்புலவர்

ஆ) புகழ்தவந்தர்

இ) பபாய்யாப் புலவர்

ஈ) பெந்நாப் யபாதர்

10. ‘நன்னயம்’ பிரித்து எழுதினால் கிழடப்பது ………………
அ) நன்றே + நயம்

ஆ) நன்ழை + னயம்

இ) நன் + நயம்

ஈ) நன் + னயம்

11. திருக்குறழள முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் பைாழிபபயர்த்தவர் ………………
அ) உ.யவ.ொ
இ) வீரைாமுனிவர்
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12. ஆற்றுவார் ஆற்றல் …………….. யபாற்றுவார்/யபாற்றலுள் எல்லாம் தழல.
அ) யபராற்றல்

ஆ) இகழாறே

இ) எல்லாம்

ஈ) பல்லுயிர்

13. திருக்குறளுக்கு முதன்முதலில் உழர எழுதியவர் ……………………
அ) ஜி.யு.யபாப்

ஆ) பரியைலழகர்

இ) மு.வ

ஈ) ேைக்குடவர்

2. இடம் ோறியுள்ள சீர்கறள முறறப்படுத்தி எழுதுக
வறியார்க்பகான்று ஈழகைற்று ஈவயத எல்லாம்
குறிபயதிர்ழப உழடத்து நீரது
விறட: வறியார்க்பகான்று ஈவயத ஈழகைற்று எல்லாம்
குறிபயதிர்ப்ழப நீரது உழடத்து
எழனத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் ைனத்தானாம்
ைாணாபெய் யாழை தழல
விறட: எழனத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் ைனத்தானாம்
ைாணாபெய் யாழை தழல
3. வசால்லும் வபாருளும்
ைாசு

–

குற்றம்

அழுக்காறு

–

பபாறாழை

அவா

–

யபராழெ

பவகுளி

-

சினம்

ஈழக

-

பகாழட

இன்னா

-

துன்பம்

ஒறுத்தல்

-

தண்டித்தல்

நாணம்

-

பவட்கம்

ஓம்புதல்

-

பாதுகாத்தல்

ைாசிலன்

-

ைாசு + இலன்

பகுத்துண்டு

-

பகுத்து + உண்டு

பல்லுயிர்

-

பல + உயிர்

உய்வுண்டாம் -

4. பிரித்து எழுதுக
உய்வு + உண்டாம்

5. தசர்த்து எழுதுக
அழனத்து + அறன்

-

அழனத்தறன்

இன்னா + பொல்

-

இன்னாச்பொல்

ைற்று + எல்லாம்

-

ைற்பறல்லாம்

நன்ழை + நயம்

-

நன்னயம்

பிழழத்து + ஒழுகுவார் -

பிழழத்பதாழுகுவார்

6. எதிர்ச்வசால் எழுதுக
பவகுளி x ைகிழ்ச்சி

இன்பம் x துன்பம்

பபரியார் x சிறியார்

இகழ்தல் x புகழ்தல்

யபாற்றுவார் x தூற்றுவார்

இயல்-3
3. ேனிதம், ஆளுறே
3. ஆசியதஜாதி
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நூல் குறிப்பு
எட்வின் அர்னால்டு என்பவர் எழுதிய றலட் ஆஃப் ஆசியா (Light of Asia) என்னும் நூழலத்
தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் இது.
முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் பள்ளி ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர். கவிைணி என்னும் பட்டம்
பபற்றவர்.
புத்தர்பிரானின் வரலாற்ழறக் கழதப் பாடலாகப் பழடத்துள்ளார், கவிைணி யதசிய விநாயகனார்.
ஆசிய யஜாதி கவிைணியின் பழடப்புகளுள் சிறப்பான ஒன்றாகும்.
நைது பழந்தமிழ் நூல்களில் புத்தழரப் பற்றியும், பபௌத்த ெையத்ழதப் பற்றியும் குறிப்புகள்
காணப்படுகின்றன. எனினும், அவற்ழறக் பகாண்டு நாம் புத்தர் பபருைானுழடய ெரிதத்ழத முற்றிலும்
அறிந்துபகாள்ள இயலாது. இக்குழறழயக் கவிைணியின் ‘ஆசியயஜாதி’ யபாக்கிவிட்டது என்கிறார்
யபராசிரியர் ழவயாபுரிப் பிள்ழள.
ஆசிரியர் குறிப்பு:
இயற்பபயர்

:

யதசிகவிநாயகம்

பட்டம்

:

கவிைணி

ஊர்

:

கன்னியாகுைரி ைாவட்டம், யதரூர்

காலம்

:

பிறப்பு: 1876 ஜீழல 27
இறப்பு: 1954 பெப்டம்பர் 26

பபற்யறார்

:

சிவதாணுப்பிள்ழள – ஆதிலட்சுமி

பணி

:

பள்ளி ஆசிரியராக 36 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்

நூல்கள்

:

ஆசியயஜாதி, ைலரும், ைாழலயும், ைருைக்கள் வழி ைான்மியம் கவிைணியின்
உழரைணிகள் உள்ளிட்ட நூல்கள்

1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. புத்தரின் வரலாற்றுக் கூறும் நூல் ………………
அ) ஜீவயஜாதி

ஆ) ஆசியதஜாதி

இ) நவயஜாதி

ஈ) ஜீவன்யஜாதி

2. யநர்ழையான வாழ்ழவ வாழ்பவர் ……………….
அ) எல்லா உயிர்களிடத்தும் இரக்கம் வகாண்டவர்
ஆ) உயிர்கழளத் துன்புறுத்துபவர்
இ) தம்ழை ைட்டும் காத்துக் பகாள்பவர்
ஈ) தம் குடும்பத்ழதயய எண்ணி வாழ்பவர்
3. ஒருவர் பெய்யக் கூடாதது ………………..
அ) நல்லவிழன

ஆ) தீவிறன

இ) பிறவிழன

ஈ) தன்விழன

4. ‘எளிதாகும்’ என்னும் பொல்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழடப்பது ………………….
அ) எளிது + தாகும்

ஆ) எளி + தாகும்

இ) எளிது + ஆகும்

ஈ) எளிதா + ஆகும்
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5. ‘பாழலபயல்லாம்’ என்னும் பொல்ழலப் பிரித்து எழுதக் கிழடப்பது
அ) பாழல + பயல்லாம்

ஆ) பாறல + எல்லாம்

இ) பாழல + எலாம்

ஈ) பா + எல்லாம்

6. இனிழை + உயிர் என்பதழனச் யெர்த்து எழுதக் கிழடக்கும் பொல் …………………..
அ) இன்உயிர்

ஆ) இனியஉயிர்

இ) இன்னுயிர்

ஈ) இனிழைஉயிர்

7. ைழல + எலாம் என்பதழனச் யெர்த்து எழுதக் கிழடக்கும் பொல் ……………….
அ) ைழலஎலாம்

ஆ) ேறலவயலாம்

இ) ைழலபயல்லாம்

ஈ) ைழலஎல்லாம்

8. ‘ழலட் ஆஃப் ஆசியா’ என்னும் ஆங்கில நூலின் எழுத்தாளர் ……………………
அ) பாரதிதாென்

ஆ) யதசிக விநாயகனார்

இ) தாராபாரதி

ஈ) எட்வின் அர்னால்டு

9. நாடு + எங்கும் என்ற பொல்ழலச் யெர்த்து எழுதக் கிழடப்பது ………………
அ) நாட்படங்கும்

ஆ) நாயடங்கும்

இ) நாவடங்கும்

ஈ) நாடுஎங்கும்

10. அகர வரிழெப்படி ெரியானழதத் யதர்ந்பதடு
அ) கருழண, பபாறுழை, இரக்கம், உண்ழை
ஆ) இரக்கம், உண்றே, கருறை, வபாறுறே
இ) பபாறுழை, இரக்கம், உண்ழை, கருழண
ஈ) உண்ழை, கருழண, பபாறுழை, இரக்கம்
11. ‘கும்பி’ என்பதன் பபாருள் …………………
அ) கால்

ஆ) ழக

இ) வயிறு

ஈ) தழல

12. யகாடிட்ட இடத்திற்குரிய வினாச்பொல்ழலத் யதர்வு பெய்க: ‘ஆசியயஜாதி’ என்ற பாடத் பதாகுப்பு
………………….. இயற்றப்பட்டது
அ) யாழர

ஆ) யாருழடய

இ) யாரால்

ஈ) யார்

13. தழலசிறந்த பண்பாக ஆசியயஜாதி குறிப்பிடுவது …………………
அ) தழலழை

ஆ) பபாறுழை

இ) இரக்கம்

ஈ) யகாபம்

14. ஆசியயஜாதியில் உயிர்க்பகாழலழயத் தடுத்து நிறுத்தக் காரணைாக அழைந்தது …………………..
அ) ைன்னனின் யாகம்

ஆ) புத்தரின் அறிவுறர

இ) புத்தரின் எளிழை

ஈ) புத்தரின் தியானம்

15. ைன்னராலும் முடியாத பெயலாக ஆசியயஜாதி குறிப்பிடுவது …………………..
அ) பழகவரிடம் இருந்து நாட்ழடப் பாதுகாப்பது
ஆ) ைக்கழளப் யபணிக் காப்பது
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இ) வாழ்கின்ற உயிர்கழள அழிப்பது
ஈ) இறந்த உடலுக்கு உயிர் வகாடுத்து எழுப்புவது
16. முழறப்படுத்தப்பட்ட பொற்பறாடழரத் யதர்வு பெய்க
அ) உயிர்கழளக் பெயழலச் பிற பகால்லும் பெய்யாதீர்கள்
ஆ) பெயழலக் பகால்லும் பிற உயிர்கழளக் பெய்யாதீர்கள்
இ) பிற உயிர்கறளக் வகால்லும் வசயறலச் வசய்யாதீர்கள்
ஈ) பிற பகால்லும் உயிர்கழளக் பெயழலச் பெய்யாதீர்கள்
17. பபாருளறிந்து பபாருத்துக
விறட
ைாரி

-

ெந்திரன்

-

ைழழ

பார்

-

சூரியன்

-

உலகம்

திங்கள்

-

உலகம்

-

ெந்திரன்

ஞாயிறு

-

ைழழ

-

சூரியன்

2. வசால்லும் வபாருளும்
அஞ்சினர்

-

பயந்தனர்

கருழண

–

இரக்கம்

வீழும்

-

விழும்

ஆகாது

-

முடியாது

பார்

-

உலகம்

நீள்நிலம்

-

பரந்த உலகம்

முற்றும்

-

முழுவதும்

ைாரி

-

ைழழ

கும்பி

-

வயிறு

பூதலம்

-

பூமி

3. பிரித்து எழுதுக
எளிதாகும்

-

எளிது + ஆகும்

இன்னுயிர்

பாழலபயல்லாம்

-

பாழல + எல்லாம்

பக்குவைாவது -

-

இனிழை + உயிர்
பக்குவம் + ஆவது

4. தசர்த்து எழுதுக
அண்டி + பிழழக்கும் –

அண்டிப் பிழழக்கும்

பெய்த + எல்லாம்

-

பெய்தபவல்லாம்

தீழை + விழன

-

தீவிழன

5. எதிர்ச்வசால் எழுதுக
வாழும்

x

வீழும்

நன்ழை

x

தீழை

பாவம்

x

புண்ணியம்

தீவிழன

x

நல்விழன

பொர்க்கம்

x

நரகம்

3.1. ேனிததநயம்
முக்கியக் குறிப்புகள்

“வாழ்க்ழக என்பது
நீ ொகும் வழர அல்ல
ைற்றவர் ைனதில்
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நீ வாழும் வழர”
- இது அன்றன வதரசாவின் வபான்வோழி ஆகும்
“வாடிய பயிழரக் கண்ட யபாபதல்லாம் வாடியனன்”
-

வள்ளலார்

குழந்ழதகழளத் பதாழிலாளர்களாக ைாற்றுவது ைனிதத் தன்ழைக்கு எதிரான குற்றம். உலகத்ழதக்
குழந்ழதகளின் கண் பகாண்டு பாருங்கள். உலகம் அழகானது.
- றகலாஷ் சத்யார்த்தி
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு பெலுத்துதல்
அ) ைனித வாழ்க்ழக

ஆ) ைனித உரிழை

இ) ேனிததநயம்

ஈ) ைனித உழடழை

2. தம் பபாருழளக் கவர்ந்தவரிடமும் ………………….. காட்டியவர் வள்ளலார்.
அ) யகாபம்

ஆ) பவறுப்பு

இ) கவழல

ஈ) அன்பு

3. அன்ழன பதரொவிற்கு ………………….. க்கான ‘யநாபல் பரிசு’ கிழடத்தது
அ) பபாருளாதாரம்

ஆ) இயற்பியல்

இ) ைருத்துவம்

ஈ) அறேதி

4. ழகலாஷ் ெத்யார்த்தி பதாடங்கிய இயக்கம் …………………….
அ) குழந்றதகறளப் பாதுகாப்தபாம்

ஆ) குழந்ழதகழள யநசிப்யபாம்

இ) குழந்ழதகழள வளர்ப்யபாம்

ஈ) குழந்ழதகள் உதவி ழையம்

5. ‘குழந்ழதகழளப் பாதுகாப்யபாம்’ என்னும் அழைப்பு ……………….. ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அ) ஆதரவற்ற குழந்ழதகளுக்காக

ஆ) பள்ளி வசல்லாத குழந்றதகளுக்காக

இ) யநாயுற்ற குழந்ழதகளுக்காக

ஈ) பபண் குழந்ழதகளுக்காக

6. குழந்ழதத் பதாழிலாளர்கழள மீட்டு …………………. கல்வி வழங்கியவர்.
அ) அன்ழன பதரொ

ஆ) பநல்ென் ைண்யடலா

இ) ைலாலா

ஈ) றகலாஷ் சத்யார்த்தி

7. 103 என்பதன் தமிழ் எண்ணுரு ………………….
அ) க0ங

ஆ) க00ஞ

ஆ) கங0

ஈ) க0ங0

8. ‘தைக்பகன முயலா யநான்றாள்’ என்னும் அடி இடம் பபற்றுள்ள நூல் ………………….
அ) திருக்குறள்

ஆ) ஆசியயஜாதி

இ) புறநானூறு

ஈ) அகநானூறு

9. முழறப்படுத்தப்பட்ட பொற்பறாடழரத் யதர்வு பெய்க
அ) பயப்பழவ படிக்கப் படிக்க இன்பம் நூல்கள்
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ஆ) இன்பம் படிக்க படிக்கப் பயப்பழவ நூல்கள்
இ) படிக்கப் படிக்க இன்பம் பயப்பறவ நூல்கள்
ஈ) படிக்கப் படிக்கப் பயப்பழவ இன்பம் நூல்கள்
10. ைனிதத் தன்ழைக்கு எதிரான பெயல் ……………………
அ) பசித்யதாருக்கு உணவு அளிப்பது
ஆ) குழந்றதகறளத் வதாழிலாளர்களாக ோற்றுவது
இ) உயிரினங்களிடம் அன்பு காட்டுவது
ஈ) முதியயார்கழளப் யபணுவது
11. ையங்பகாலி பிழழயற்ற பதாடழரத் யதர்வு பெய்க
அ) கிணறு ஆளுைாக உள்ளது

ஆ) கிளியின் அலகு சிவப்பு நிறம்

இ) வானில் நிலவு ஒலி வீசுகிறது

ஈ) சூரியன் யைற்கில் ைழரகிறது

12. ெத்திய தருைச்ொழல என்னும் அழைப்ழபத் பதாடங்கியவர் …………….
அ) தாயுைானவர்

ஆ) வள்ளலார்

இ) இளங்யகாவடிகள்

ஈ) திருவள்ளுவர்

13. வள்ளலார் கூறியது …………………
அ) யாதும் ஊயர யாவரும் யகளிர்
ஆ) வாடிய பயிறரக் கண்டதபாவதல்லாம் வாடிதனன்
இ) உலகத்ழதக் குழந்ழதகளின் கண் பகாண்டு பாருங்கள்
ஈ) வாழ்க்ழக என்பது ைற்றவர் ைனத்தில் நீ வாழும் வழர
2. வசாற்வறாடரில் அறேத்து எழுதுக
1. ைனிதயநயம்

2. உரிழை

3. அழைதி

4. அன்பு பெய்தல்

1. ைனித யநயம் – எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு பெலுத்துதல் ேனிததநயம் ஆகும்.
2. உரிழை – உலகக் குழந்ழதகள் கல்வி உரிறேக்காக ழகலாஷ் ெத்யார்த்தி பாடுபட்டார்.
3. அழைதி – அன்ழன பதரொவிற்கு அறேதிக்கான யநாபல் பரிசு கிழடத்தது.
4. அன்பு பெய்தல் – எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு பெய்தல் யவண்டும்.
3. வபாருத்துக
1. வள்ளலார்

-

அ) யநாயாளிகளிடம் அன்பு காட்டியவர்

2. ழகலாஷ் ெத்யார்த்தி

-

ஆ) பசிப்பிணி யபாக்கியவர்

3. அன்ழன பதரொ

-

இ) குழந்ழதகள் உரிழைக்குப் பாடுபட்டவர்

விறட: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – அ

3.2. முடிவில் ஒரு வதாடக்கம்
1. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. ஹியதந்திரன் வாழ்ந்த ஊர் ……………..
அ) பபங்களூரு

ஆ) ைங்களூரு

இ) திருப்பரங்குன்றம்

ஈ) திருக்கழுக்குன்றம்
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2. பபாருத்தைற்றழதத் யதர்வு பெய்க
நழடபாழதயில் கிடக்கும் பநகிழிப் ழபழய நீங்கள் என்ன பெய்வீர்கள் ?
அ) ைழழநீர் நிரம்பி பகாசுப்புழு ஏற்படலாம் என்று பநகிழிழய மூடிய குப்ழபத் பதாட்டியில் யபாடுயவன்.
ஆ) பநகிழிப்ழபழய எடுத்து ைட்காக் குப்ழதத் பதாட்டியில் யபாடுயவன்.
இ) யார் வழுக்கி விழுந்தாவலன்ன என்று கண்டும் காைாேல் வசன்றுவிடுதவன்.
ஈ) பநகிழிப்ழபழய ைண்ணால் நிரப்பி பெடி வளர்க்கப் பயன்படுத்துயவன்.
3. இதயத்ழதத் தந்த இழளஞரின் பபற்யறார் ………………..
அ) பபாறியாளர்கள்

ஆ) ஆசிரியர்கள்

இ) ேருத்துவர்கள்

ஈ) வழக்குழரஞர்கள்

4. முழறப்படுத்தப்பட்ட வாக்கியத்திழன எழுதுக
அ) உயர்விழன அன்றுதான் உலகயை அறிந்தது உறுப்புதானத்தின்
ஆ) அன்றுதான் உலகயை அறிந்தது உயிர்விழன உறுப்புதானத்தின்
இ) உயர்விழன உறுப்புதானத்தின் அன்றுதான் உலகயை அறிந்தது
ஈ) உறுப்புதானத்தின் உயர்விறன அன்றுதான் உலகதே அறிந்தது
5. ஹியதந்திரன் …………………. அணிந்திருந்தால் தனது உயிழரத் காப்பாற்றியிருக்க முடியும்.
அ) காலுழற

ஆ) தறலக்கவசம்

இ) சீருழட

ஈ) ழகக்காப்பு

6. தானைாகக் பகாடுக்கப்பட்ட ஹியதந்திரனின் உறுப்பு ……………….
அ) நுழரயீரல்

ஆ) கண்

இ) இதயம்

ஈ) கல்லீரல்

7. பபாருந்தாதழதத் யதர்வு பெய்க
ஹியதந்திரனின் வாழ்விலிருந்து நாம் கற்கும் பாடம்
அ) சாறலயில் வண்டிறய தவகோக இயக்க தவண்டும்.
ஆ) பிற உயர்கழளயும் தன்னுயிர் யபால் ைதிக்க யவண்டும்
இ) வாகனங்கழள ஓட்டுவதற்குரிய முக்கிய தகுதி கல்வியறிவு
ஈ) வாகன ஓட்டுநர்கள் ொழலவிதிகழள அலட்சியப்படுத்துக் கூடாது
8. இழறவனின் நன்பகாழட நலைான உறுப்புகள். அவற்ழறக் காக்க எச்பெயல்கழளச் பெய்ய ைாட்டீர்கள்?
அ) பநகிழிப் பபாருட்கழளப் பயன்படுத்தயவா எரிக்கயவா ைாட்யடன்
ஆ) நல்ல ெத்தான உணவுகழள உட்பகாள்யவன்
இ) ொழல விதிகழளப் பின்பற்றி வாகனத்ழத இயக்குயவன்
ஈ) எப்வபாழுதும் ேது அருந்திக்வகாண்டும், புறகபிடித்துக்வகாண்டும் இருக்க ோட்தடன்.
9. பபாருந்தைாற்றழதத் யதர்வு பெய்க
விறுவிறுப்பான வாகன பநரிெல் மிகுந்த ொழலயில் நீங்கள் நடந்து பகாண்டிருக்கும் யபாது இரு ெக்கர
வாகனத்தில் வரும் சிறுவன் ஒருவன் விபத்திற்கு உள்ளாகிறான்.
உடயன நீங்கள் பெயல்படும் முழற –
அ) உடனடியாகத் யதழவப்படும் முதலுதவிழயச் பெய்யவன்
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ஆ) அருகிலுள்ள ைருத்துவைழனக்கு அழழத்துச் பெல்யவன்
இ) அவெர ஊர்திழய அழழத்துச் சிறுவழனக் காப்பாற்ற நடவடிக்ழக எடுப்யபன்.
ஈ) சிறுவனிடம் வாகனத்றதக் வகாடுத்த வபற்தறாறரக் கண்டிப்பதற்காக உதவி வசய்ய ோட்தடன்.
10. சிறுமிழய அம்ைா யதாழிகளுடன் விழளயாட அனுைதிக்காததற்குக் காரணம்
அ) அதிக யநரம் விழளயாடியதால்
ஆ) இதயம் பலவீனோக இருந்ததால்
இ) விழளயாடும் இடம் பதாழலயில் இருந்ததால்
ஈ) இரவு யநரைாக இருந்ததால்
11. ஹியதந்திரன் பபற்யறார் அதசாகன், புஷ்பாஞ்சலி என்ற ைருத்துவத் தம்பதியினர் ஆவர்

3.3. அணி இலக்கைம்
முக்கியக் குறிப்புகள்
 உள்ளழத உள்ளவாறு கூறும் அணியின் பபயர் இயல்பு நவிற்சி அணியாகும்.
 ஒரு பபாருளின் இயல்ழப மிழகப்படுத்தி அழகுடன் கூறுவது உயர்வு நவிற்சி அணி ஆகும்.
 கவிஞர் தங்கள் கற்பழனத் திறனாலும், புலழையாலும் தாங்கள் இயற்றும் பாடல்களில் அழழகச்
யெர்க்கின்றனர். இதழன விளக்குவது அணி இலக்கணம் ஆகும்.
 அணி என்பதற்கு அழகு என்று பபாருள்
1. கறலச்வசால் அறிதவாம்
ைனிதயநயம்

-

Humanity

கருழண

-

Mercy

உறுப்பு ைாற்று அறுழவச் சிகிச்ழெ

-

Transplantation

யநாபல் பரிசு

-

Nobel prize

ெரக்குந்து

-

Lorry

2. சரியான விறடறயத் ததர்வு வசய்க
1. நவிற்சி என்பதன் பபாருள் ………………..
அ) கூறுதல்

ஆ) எழுதுதல்

இ) கவனித்தல்

ஈ) எண்ணுதல்

2. அணி என்பதன் பபாருள் …………………….
அ) ைாழல

ஆ) காழல

இ) வழளயல்

ஈ) அழகு

3. உயர்வு நவிற்சி அணி என்பது ………………
அ) இயல்பாக நடக்கும் ஒரு நிகழ்வின்மீது கவிஞர் தம் குறிப்ழப ஏற்றிக் கூறுவது
ஆ) ஒரு பபாருள்களுக்கு இழடயய உள்ள ஒற்றுழைழயக் கூறி யவறுப்படுத்திக் காட்டுவது
இ) ஒரு பபாருளின் இயல்ழப உள்ளது உள்ளபடியய அழகுடன் கூறுவது
ஈ) ஒரு வபாருளின் இயல்றப மிறகப்படுத்தி அழகுடன் கூறுவது
4. இயல்பு நவிற்சி அணி என்பது ………………….
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அ) ஒரு பபாருளுக்கும் ைற்பறாரு பபாருளுக்கும் இழடயய உள்ள ஒப்புழைழயக் கூறுவது
ஆ) ஒரு பபாருளின் இயல்ழபப் புகழ்வது யபால் இகழ்வது
இ) ஒரு வபாருளின் இயல்றப உள்ளது உள்ளபடிதய அழகுடன் கூறுவது
ஈ) ஒரு பபாருளின் இயல்ழப மிழகப்படுத்தி அழகுடன் கூறுவது
5. இயல்பு நவிற்சி அணி பயின்று வந்துள்ள பதாடர் ……………….
அ) கழரயயறி மீன் விழளயாடும் காவிரி நாடு
ஆ) வான் புகழ் பகாண்ட தமிழ்நாடு
இ) காற்றிலும் யவகைாகக் குதிழர பாய்ந்து ஓடிற்று
ஈ) ேயில் அழகாக ஆடுகின்றது
6. உயர்வு நவிற்சி அணி பயின்று வந்துள்ள பதாடர் ………………
அ) உள்ளம் ைகிழ்ந்து பாராட்டினர்
ஆ) தன்ழனயய ைறந்து நின்றான்
இ) காந்தியடிகள் யநர்ழையானவர்
ஈ) வான் உயர்ந்த ேறல
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