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9 - ஆம் வகுப்பு – தமிழ் - முதல் பருவம் 

உரைநரை 

1. திைாவிை ம ாழிக் குடும்பம் 

 தமிழ் ம ொழி திரொவிடக்குடும்பத்தின் ம ொழி 

 பழைழ யும் இலக்கண இலக்கியவளமும் உழடய ம ொழி தமிழ் 

 திரொவிட ம ொழிகளின் தொய் ம ொழியொகக் கருதப்படுகிறது தமிழ் 

 த க்கு ததொன்றிய கருத்துகழளத் மதரியப்படுத்த  னிதர் கண்டுபிடித்த கருவிதய ம ொழியொகும். 

 தமிழ்,  ழலயொளம், மதலுங்கு, கன்னடம் ஆகியழவ திரொவிடப் மபரும ொழிகள் ஆகும். 

 திரொவிட ம ொழிக்குடும்பம், ம ொழிகள் பரவிய நில அடிப்பழடயில் மூன்றொக வழகப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 திரொவிட ம ொழிக்குடும்பம் மூன்று வழககள்: மதன்திரொவிட ம ொழிகள், நடுத்திரொவிட ம ொழிகள், 

வடதிரொவிட ம ொழிகள் 

 எமிதனொ, ஸ்மடன்கதனொ, பதரொ, எமிதனொ, சுவலபில், ஆந்திரதனொவ், தக.வி.சுப்ழபயொ, எஸ்.வி. 

இரொ சொமி. மபொ.மீனொட்சி சுந்திரம் தபொன்றவர்கள் திரொவிட ம ொழிகளின் ஆய்விற்குப் பங்களிப்புச் 

மசய்தவர்கள். 

 உலகத்திலுள்ள ம ொழிகமளல்லொம் அவற்றின் பிறப்பு, மதொடர், அழ ப்பு, உறவு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பழடயில் பல ம ொழிக் குடும்பங்களொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, 

 தமிழ் – இன்பத்தமிழ், அமுதத்தமிழ், முத்தமிழ் எனப் தபொற்றப்படும். 

 “சுந்தரத் மதலுங்கினில் பொட்டிழசப்தபொம்” எனப் பொரதியொரொல் சிறப்புப் மபற்றது மதலுங்கு. 

 திரொவிட ம ொழிகளில் எண்ணுப் மபயர்கள் ஒன்றுதபொலதவ அழ ந்துள்ளன. 

 மூன்று  - தமிழ் 

மூணு  -  ழலயொளம் 

மூடு  - மதலுங்கு 

மூரு  - கன்னடம் 

 தமிழ் என்ற மசொல்லிலிருந்துதொன் திரொவிடொ என்ற மசொல் பிறந்தது என்று ம ொழி 

ஆரொய்ச்சியொளர்கள் கருதுகின்றனர் 

 ஹீரொஸ் பொதிரியொர் இம் ொற்றத்ழதத் தமிழ்  தமிைொ  டிரமிலொ  ட்ரமிலொ  த்ரொவிடொ  

திரொவிடொ என்று விளக்குகிறொர், 

 1856 திரொவிட ம ொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில் கொல்டுமவல், திரொவிட ம ொழிகள், 

ஆரிய ம ொழிக்குடுப்பத்திலிருந்து  ொறுபட்டழவ எனவும் இம்ம ொழிகள் ச ஸ்கிருத 

ம ொழிக்கள்ளும் மசல்வொக்குச் மசலுத்தியுள்ளன எனவும் குறிப்பிட்டொர், 

 திரொவிட ம ொழிகள் அழனத்திற்கும் மூலம ொழியொகத் திகழ்வது தமிழ்ம ொழி. ஏழனய திரொவிட 

ம ொழிகள் தமிழிலிருந்து ததொன்றி வளர்ந்தழவ. 
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 எண்பது விழுக்கொடு அளவுக்கு திரொவிட ம ொழிக்கூறுகழளக் மகொண்டுள்ள ஒதர திரொவிட ம ொழி, 

தமிழ்,  

 திரொவிட ம ொழிகளுக்குள் மிகப் பழைய கொலத்திதலதய திருந்திய நிழல மபற்றதும், நனி மிக 

நொகரிகம் உழடயதொக ஆக்கப் மபற்றதும், பல வழகயில் அவ்வின ம ொழிகளின் பிரதிநிநியொகவும் 

விளங்குவது தமிழ் ம ொழி எனக் கொல்டுமவல் தம் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.  

 இந்தியொவில் தபசப்படும் ம ொழிகளின் எண்ணிக்ழக 1300க்கும் த ற்பட்டது. 

 நொன்கு ம ொழிக் குடும்பங்களொகப் பிரிக்கின்றனர். 

 இந்ததொ – ஆசிய ம ொழிகள், திரொவிட ம ொழிகள், ஆஸ்திதரொ ஆசிய ம ொழிகள், சீன – திமபத்திய 

ம ொழிகள் 

 திரொவிடம் என்ற மசொல்ழல முதலில் குறிப்பிட்டவர் கு ரிலபட்டர். 

 முதன்முதலில் பிரொன்சிஸ் எல்லிஸ் என்பொர் தமிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  ழலயொளம் தபொன்ற 

ம ொழிகழள ஒப்புழ ப்படுத்தி ஆய்ந்து இழவ தனிமயொரு ம ொழிக்குடும்பத்ழதச் தசர்ந்தழவ 

என்ற கருத்ழத முன்ழவத்தொர். இம்ம ொழிகழள ஒதர இன ொகக் கருதித் மதன்னிந்திய ம ொழிகள் 

எனவும் மபயரிட்டொர். 

(அ) சரியான விரைரயத் மதர்ந்மதடுத்து எழுதுக, 

1, தமிழ் என்ற மசல்லிலிருந்து தொன்………………… என்ற மசல் பிறந்தது என்பர் ம ொழி ஆரொய்ச்சியொளர்கள். 

   அ) மதலுங்கு          ஆ) துளு       இ) திைாவிைா 

2. தற்தபொதுள்ள திரொவிட ம ொழிகள் ம ொத்தம்…………. 

  அ) 28                  ஆ) 26         இ) 24 

3. திரொவிட ம ொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் எழுதப்பட்ட ஆண்டு ………….. 

  அ) 1816                ஆ) 1856       இ) 1836 

4. மதன்னிந்திய ம ொழிகள் அழனத்ழதயும் இழணத்துத் தமிழியன் என்று மபயரிட்டவர்…………… 

  அ) வில்லியம் த ொன்ஸ்         ஆ) ஹ ாக்கன்      இ) கிரிம் 

5. திரொவிட ம ொழிக்குடும்பம் நில அடிப்பழடயில் ………………… வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

  அ) இரண்டு           ஆ) ஐந்து              இ) மூன்று 

6. திரொவிட ம ொழிகளின் தொய்ம ொழியொகக் கருதப்படுவது……………………. 

  அ) தமிழ்               ஆ) ச ஸ்கிருதம்       இ) மதலுங்கு 

7. திரொவிடம் என்ற மசொல்ழல முதன்முதலில் குறிப்பிட்டவர்……………….. 
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  அ) கு ரிலப்பட்ைர்          ஆ) ஹீரொஸ் பொதிரியொர்       இ) கொல்டுமவல் 

8. “கண்“ என்னும் மசொல்  ழலயொளத்தில் …………………….. இவ்வொறு வைங்கப்படும். 

அ) கண்ணு                  ஆ) கண்              இ) மகண் 

(ஆ) ஹகாடிட்ை இைத்ரத நிைப்புக. 

1. கருத்துக்கழளப் பிறருக்கு உணர்த்த  னிதன் கண்டுபிடித்த கருவிதய ம ாழி ஆகும். 

2. திரொவிட ம ொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் நூழல எழுதியவர் கால்டுமவல் 

3. மசொற்களின் முக்கியப் பகுதியொன “தவர்ச்மசொல்” என்பது அடிச்மசால் எனப்படும். 

4. வடம ொழி ஐதரொப்பிய ம ொழிகதளொடு மதொடர்புழடயது என்று கூறியவர் அறிஞர் வில்லியம் 

ஹ ான்ஸ்    

5. தபரொசிரியர்கள் பொப்,ரொஸ், கிரிம் முதலொதனொரொல் ம ொழியியல் ஆய்வுகள் த ற்மகொள்ளப்பட்ட 

ஆண்டு 1816 

6. 18 ஆம் நூற்றொண்டின் மதொடக்கம் வழர இந்திய ம ொழிகள் அழனத்திற்கும் வைம ாழி மூலம் என்ற 

கருத்து நிலவியது. 

7. திரொவிட ம ொழிகழள ஒதர இன ொகக் கருதி அவற்றிற்கு மதன்னிந்திய ம ாழிகள் எனப் 

மபயரிட்டொர் பிரொன்சிஸ் எல்லிஸ். 

8. திரொவிட ம ொழிகள் நொன்கிழனயும் ஒப்புழ ப்படுத்தி முதன்முதலில் கருத்துத் மதரிவித்தவர் 

பிைான்சிஸ் எல்லிஸ் 

9. திரொவிட ம ொழிகள் அழனத்ழதயும் இழணத்துத் தமிழியன் என்று மபயரிட்டவர் ஹ ாக்கன் 

(இ) சந்திப்பிரை நீக்கி எழுதுக 

1. திரொவிட ம ொழிகளுக்மகன சில மபொது பண்புகூறுகள் உள்ளன. 

விரை: திரொவிட ம ொழிகளுக்மகன சில மபொதுப் பண்புக்கூறுகள் உள்ளன. 

2. ஒதர மபொருழள குறிக்க பலமசொற்கள் அழ ந்த மசொல்வளமும் மசொல்லொட்சியும் நிரம்ப மபற்ற ம ொழி 

தமிழ் 

விழட: ஒதர மபொருழளக் குறிக்கப் பலமசொற்கள் அழ ந்த மசொல்வளமும் மசொல்லொட்சியும் நிரம்பப் 
மபற்ற ம ொழி தமிழ் 

3. கொலந்ததொறும் தன்ழன புதுப்பித்து மகொள்ளும் பண்பு மகொண்டதொகவும் தமிழ் ம ொழி விளங்கிறது, 
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விழட: கொலந்ததொறும் தன்ழனப் புதுப்பித்துக் மகொள்ளும் பண்பு மகொண்டதொகவும் தமிழ் ம ொழி 

விளங்கிறது, 

4. த க்கு ததொன்றிய கருத்துகழள விறருக்கு உணர்த்த  னிதல் கண்டுபிடித்த கருவிதய ம ொழி. 

விழட: த க்குத் ததொன்றிய கருத்துகழளப் பிறருக்கு உணர்த்த  னிதல் கண்டுபிடித்த கருவிதய ம ொழி 

5. திரொவிட ம ொழிகளின் தொய்ம ொழியொக கருதபடுவது தமிழ் 

விழட: திரொவிட ம ொழிகளின் தொய்ம ொழியொகக் கருதப்படுவது தமிழ் 

(ஈ) ஒருர ப் பன்ர  பிரைகரை நீக்கி எழுதுக 

1. திரொவிட ம ொழிகளுக்மகனச் சில மபொதுப் பண்புக்கூறுகள் உள்ளது. 

விரை: திரொவிட ம ொழிகளுக்மகனச் சில மபொதுப் பண்புக்கூறுகள் உள்ளன. 

2.  னித இனம் வொழ்ந்த இடஅழ ப்பும் இயற்ழக அழ ப்பும் தவறுபட்ட ஒலிப்பு முயற்சிகழள 

உருவொக்கத் தூண்டியது. 

விரை:  னித இனம் வொழ்ந்த இடஅழ ப்பும் இயற்ழக அழ ப்பும் தவறுபட்ட ஒலிப்பு முயற்சிகழள 

உருவொக்கத் தூண்டின. 

3. 1816 ஆம் ஆண்டில் தபரொசிரியர்கள் பொப், ரொஸ்க், கிரிம் முதலொதனொரொல் ம ொழியியலில் பல ஆய்வுகள் 

த ற்மகொள்ளப்பட்டது. 

விரை: 1816 ஆம் ஆண்டில் தபரொசிரியர்கள் பொப், ரொஸ்க், கிரிம் முதலொதனொரொல் ம ொழியியலில் பல 

ஆய்வுகள் த ற்மகொள்ளப்பட்டன. 

(உ) விரைக்ஹகற்ற வினா அர க்க 

1. மதொன்ழ யும் இலக்கண இலக்கியவளமும் உழடய ம ொழி தமிழ். 

விரை: மதொன்ழ யும் இலக்கண இலக்கியவளமும் உழடய ம ொழி எது? 

2. த க்குத் ததொன்றிய கருத்துகழளப் பிறருக்கு உணர்த்த  னிதர் கண்டுபிடித்த கருவிதய ம ொழியொகும். 

விரை: த க்குத் ததொன்றிய கருத்துகழளப் பிறருக்கு உணர்த்த  னிதர் கண்டுபிடித்த கருவி எது? 

3. தமிழ், கன்னடம்,  ழலயொளம் முதலொனழவ மதன்திரொவிட ம ொழிகள் 

விரை: மதன்திரொவிட ம ொழிகள் யொழவ? 

4. திரொவிட ம ொழிகளின் மூத்த ம ொழியொய் இலங்குவது தமிழ் 
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விரை: திரொவிட ம ொழிகளின் மூத்த ம ொழியொய் இலங்குவது எது? 

5. திரொவிட ம ொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூழலக் கொல்டுமவல் எழுதியுள்ளொர். 

விரை: திரொவிட ம ொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூழலக் என்ற நூழல எழுதியவர் யொர்?. 

(ஊ) ஹதரவயான இைங்களில் நிறுத்தற்குறிகரை இட்டு எழுதுக. 

1. முதலில் தம் எண்ணங்கழள ம ய்பொடுகள் ழசழககள் ஒலிகள் ஓவியங்கள் தபொன்றவற்றின் 

மூல ொகப் பிறருக்குத் மதரிவிக்க முயன்றனர். 

விரை: முதலில் தம் எண்ணங்கழள ம ய்பொடுகள், ழசழககள், ஒலிகள், ஓவியங்கள், தபொன்றவற்றின் 

மூல ொகப் பிறருக்குத் மதரிவிக்க முயன்றனர். 

2. திரொவிட ம ொழிக்குடும்பத்திலுள்ள தமிழ் கன்னடம்  ழலயொளம் முதலொனழவ மதன்திரொவிட 

ம ொழிகள் ஆகும். 

விரை: திரொவிட ம ொழிக்குடும்பத்திலுள்ள தமிழ், கன்னடம்,  ழலயொளம் முதலொனழவ மதன்திரொவிட 

ம ொழிகள் ஆகும். 

1.1. தமிஹைாவியம்  

– ஈஹைாடு தமிைன்பன் 

1.”கொலம் பிறக்கும்முன் பிறந்தது தமிதை! என்தக்  

  கொலமும் நிழலயொய் இருப்பதும் தமிதை!” – இடம்மபற்றுள்ள நூல் - தமிதைொவியம் 

2. தமிதைொவியம் எழுதியவர் ஈதரொடு தமிைன்பன் 

3. .”கொலம் பிறக்கும்முன் பிறந்தது தமிதை! என்தக்  

  கொலமும் நிழலயொய் இருப்பதும் தமிதை!”  

மபாருள்: உலகம் ததொன்றிய நொள்முதல் தமிழ்ம ொழி இன்று வழர நிழலத்து நிற்பததொடு நில்லொ ல் 

நொளும் வளரும் தமிைொய் உயர்ந்திருக்கின்றது நம் தமிழ் ம ொழி என்பதத என்ழன ஈர்த்த அடிகள். 

4. “அக ொய் புற ொய் இலக்கியங்கள் – அழவ 

அழ ந்தழதச் மசொல்லும் இலக்கணங்கள்” – இலக்கணங்களின் பொடுமபொருள்களொக இவ்வடிகள் 

உணர்த்துவன யொழவ? 
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 கொலத்தினொல் அழியொத நிழலமபற்று நிற்கும் தமிழ்ம ொழியொனது அக இலக்கிய ொகவும், புற 

இலக்கிய ொகவும் வளர்ந்து தமிழை வளப்படுத்தின. 

 அவ்விலக்கியங்கள் நவிலும் வண்ணம் இலக்கணங்கள் இனிக்கும் தன்ழ யுழடயழவ. 

5. தமிதைொவியம் என்னும் கவிழத மூலம் ஈதரொடு தமிைன்பன் உணர்த்தும் மசய்திகள் 

 கொலம் பிறப்பதற்கு முன்தப தனிச்சிறப்புடன் பிறந்ததத நம் தமிழ்ம ொழி 

 முக்கொலத்திற்கும் அழியொத தன்ழ  மகொண்ட என்றும் நிழலத்து நிற்கக் கூடியது. 

 அகம், புறம் பற்றிய இலக்கியங்களொகத் தமிழை வளப்படுத்தியது தமிழ். 

 இவ்விலக்கியங்கள் நவிலும் இலக்கணங்கள் இனிழ யும் எளிழ யும் மகொண்டு 

விளங்குகின்றன. 

 6. “விரழல  டக்கியவன் இழசயில்லொ ல் – எழில் வீழணயில் என்று மசொல்வது தபொல்” – இதில் பயின்று 

வரும் அணிழயச் சுட்டுக. 

 இப்பொடலில் உவழ  அணி பயின்று வந்துள்ளது. 

இலக்கணம்: 

 உவ ொனத்திற்கும் உவத யத்திற்கும் இழடதய உருபு மவளிப்பழடயொக அழ வது உவழ  அணி 

எனப்படும்.  

விைக்கம்: விரல்கழள  டக்கிக்மகொண்டொல் வீழணயில் இழச வரொதழதப் தபொல் குழறகழளதய 

மசொல்லிக் மகொண்டிருந்தொல் புது வடிவுடன் தமிழை நொம் வளர்க்க இயலொது என்று கூறுவதனொல். இதில் 

உவழ  அணி பயின்று வந்துள்ளது. (உவ  உருபு ‘தபொல’) 

1. மபாருள் தருக 

அக ொய் - அகப்மபொருள் இலக்கியங்கள் 

புற ொய் - புறப்மபொருள் இலக்கியங்கள் 

மநஞ்சம் - உள்ளம் 

தீபம்  - ஒளி 

தகொலம் - வடிவம் 

2. பிரித்து எழுதுக 

பூவனங்கள்  - பூ  + வணங்கள் 

விருட்மடன  - விருட்டு + என 
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தொமயனதவ  - தொய்  + எனதவ 

இழசயில்ழல - இழச  + இல்ழல 

தீதறுக்கும்  - தீது  + அறுக்கும் 

III. இலக்கணக் குறிப்புத் தருக 

எத்தழன எத்தழன, விட்டு விட்டு  - அடுக்குத்மதொடர்கள் 

தமிதை!     - விளித்மதொடர் 

பூவனங்கள்     - உவழ த் மதொழக 

கொலமும்     - முற்றும்ழ  

IV. ஹகாடிட்ை இைத்தில் உரிய எழுத்ரதக் மகாண்டு நிைப்புக 

1. நிகரி ………………….. (லொ, ளொ) கொப்பியப் பூவ ………………… (ன, ண) ங்கள் 

விரை: நிகரிலாகொப்பியப், பூவனங்கள் 

2. புதுக்தகொ …………………. ம் (ல, ள) பு ……………… ந்து (ழன, ழண) தமிழ் வ ………………. ர்ப்பொய் (ள, ல) 

விழட: புதுக்தகொலம், புரனந்து தமிழ் வளர்ப்பொய் 

3.  ொ ……………….. ட (னி, ணி) த  …………… ழ ழயச் (ன், ண்) சொதித்திடக் கு ……………….ள் (ர,ற)  ட்டும் தபொதுத . 

விழட:  ொனிட, த ன்ழ ழயச் சொதித்திடக் குறள் 

V. ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1.  ொனிட த ன்ழ ழயச் சொதித்திட குறள்  ட்டுத  தபொதுத . 

2. சொகித்திய அகொதமி விருதுமபற்ற ஈதரொடு தமிைன்பன் எழுதிய நூல் வணக்கம் வள்ளுவ 

3. ழகக்கூ, மசன்ரியு, வி ழரக்கூ எனப் புதுப்புது வடிவங்களில் கவிழத எழுதியவர் ஈஹைாடு தமிைன்பன் 

4. குரறகள் மசொல்வழத விட்டுவிட்டுப் புதுக்தகொலம் புழனந்து வொழ்தவொம். 

5. ஈதரொடு தமிைன்பன் சொகித்ய அகொதமி விருது மபற்ற ஆண்டு 2004 

VI. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக 

அ) வைர்ப்பாய் = வைர் + ப் + ப் + ஆய் 
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வளர் – பகுதி, ப் – சந்தி, ப் – எதிர்கொல இழடநிழல 

ஆய் – முன்னிழல ஒருழ  விழனமுற்று விகுதி 

ஆ) புரனந்து = புரன + த்(ந்) + த் + உ 

புழன – பகுதி, த் – சந்தி த், ந் ஆனது விகொரம், த் – இறந்தகொல இழடநிழல 

உ – விழனமயச்ச விகுதி 

1.2. - தமிழ்விடுதூது 

  துழரயில் தகொயில் மகொண்டிருக்கும் மசொக்கநொதர் த ல் கொதல் மகொண்ட மபண் ஒருத்தி தன் 

கொதழலக் கூறி வரு ொறு தமிழைத் தூது விடுவதொக அழ ந்ததத தமிழ்விடுதூது ஆகும். 

 மசறிவு, மதளிவு, ச நிழல, இன்பம், ஒழுகிழச, உதொரம், உய்த்தலில் மபொருண்ழ , கொந்தம், வலி, ச ொதி 

ஆகியன பத்துக்குணங்கள் ஆகும். 

 கண்ணி – இரண்டிரண்டு பூக்கழள ழவத்துத் மதொடுக்கப்படும்  ொழலக்குக் கண்ணி அதத தபொல் 

தமிழில் பூக்கண்ணி தபொல் இரண்டிரண்டு அடிகளில் எதுழகயொல் மதொடுக்கப்படுவது கண்ணி ஆகும். 

 தமிழ் விடு தூதுப்பொடல்கள் கண்ணி வழகயில் அழ ந்துள்ளன. 

 தொயு ொனவர் எழுதிய பரொபரக்கண்ணியும் கண்ணி வழகதய ஆகும். 

 குணங்குடி  ஸ்தொன் சொகிபு எழுதிய எக்கொலக்கண்ணி,  தனொன் ணியக் கண்ணி, நந்தீசுக் 

கண்ணியும் இவ்வழகதய ஆகும். 

 அம்ழ , அைகு, மதொன்ழ , ததொல், விருந்து, இழயபு ஆகியன எட்டும் வனப்புகள் ஆகும் எனத் 

தமிழ்விடுதூது கூறுகின்றது. 

 தமிழில் உள்ள 96 வழகச்சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று தமிழ்விடு தூது இலக்கியம். 

 தமிழ்விடு தூது வொயில் இலக்கியம், சந்து இலக்கியம் என்னும் தவறு மபயர்களொலும் 

அழைக்கப்படுகிறது. 

 தமிழ்விடு தூது ஆசிரியர் யொமரன அறிந்து மகொள்ள இயலவில்ழல. 

 தமிழ்விடுதூது  துழரயில் தகொவில் மகொண்டிருக்கும் மசொக்கநொதர் மீது கொதல் மகொண்ட மபண் 

ஒருத்தி, தன் கொதழலக் கூறிவரு ொறு தமிழ் ம ொழிழயத் தூது விடுவதொக அழ ந்துள்ளது. 

 கலிமவண்பொவொல் இப்பொடல்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. 

 தமிழின் சிறப்புகழளக் குறிப்பிடும் 268 கண்ணிகள் இந்நூலில் இடம் மபற்றுள்ளன. 

 தமிழைத் தூது மபொருளொக்கி அதன் இனிழ , இலக்கிய வளம், பொச்சிறப்பு சுழவ, திறம், தகுதி 

ஆகியழவ தமிழ்விடுதூது மூலம் விளக்கப்படுகிறது. 

1. உரிய விரைரயத் மதர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

1. “சந்து இலக்கியம்” என அழைக்கப்படுவது……………………………. 
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 அ) தூது                  ஆ) குறம்              இ) பள்ளு 

2. தமிழ்விடு தூதில் அழ ந்துள்ள கண்ணிகளின் எண்ணிக்ழக…………………………… 

 அ) 286                 ஆ) 256              இ) 268 

.3. சிற்றிலக்கியங்கள் ……………………. வழகப்படும். 

 அ) 16                  ஆ) 96            இ) 26 

4. தமிழ்விடு தூது ……………. பொவினொல் பொடப்பட்டது. 

 அ) கலிமவண்பா                ஆ) ஆசிரியப்பொ              இ) சிந்துப்பொ 

5. வனப்பு என்பதன் மபொருள் ………………… 

அ) தசொம்பல்                  ஆ) அைகு              இ) வொனம் 

2. ஹகாடிட்ை இைத்ரத நிைப்புக. 

1. உலகத் தொய்ம ொழி தினம் பிப்ைவரி 21 

2. “வொயில் இலக்கியம்” என அழைக்கப்படுவது தூது இலக்கியம் 

3. தமிழ்விடுதூது மசாக்கநாதர் மீது கொதல் மகொண்ட மபண் தன் கொதழலக் கூறிவரு ொறு 

அழ ந்துள்ளது. 

4. தூது மதாண்ணுற்றாறு வழக சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று. 

5. இரொசதம்,சத்துவம் தா சம் ஆகிய மூன்றும் முக்குணங்களொகும். 

6. துழற, தொழிழச, விருத்தம் ஆகிய மூன்றும் பாவினங்கள் ஆகும். 

7. குரறகள் மசொல்வழத விட்டு விட்டுப் புதுக்தகொலம் புழனந்து தமிழ் வளர்ப்பொய். 

8. வனப்பு என்பதன் மபொருள் அைகு  

9. முத்திக் கனிதய எனத்தமிழைப் புகழும் நூல் தமிழ் விடுதூது  

10. தசொம்பல் எனப் மபொருள் தரும் மசொல் தா சம்                  

III. மபாருள் தருக 

விளம்புதல்  - கூறுதல் 

புத்தி   - அறிவு 
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திறம்   - சிறப்பு 

ஊனம்  - குழறபொடு 

வனப்பு  - அைகு 

மசவி  - கொது 

IV. பிரித்து எழுதுக 

மதள்ளமுதொய்  - மதள்  + அமுதொய் 

உவந்துழரக்கும்   - உவந்து  + உழரக்கும் 

முக்குணம்   - மூன்று  + குணம் 

 ற்மறொருவர்  -  ற்று  + ஒருவர் 

ஆறல்லொல்   - ஆறு  +  அல்லொல் 

நவரசம்   - நவம்  + இரசம் 

V. விரித்து எழுதுக 

முத்தமிழ் - இயல்தமிழ், இழசத்தமிழ், நொடகத்தமிழ் 

மூவினம் - துழற, தொழிழச, விருத்தம் 

முக்குணம் - சத்துவம், இரொசதம், தொ சம் 

ஐவண்ணம் - மவண்ழ , மசம்ழ , கருழ , மபொன்ழ , பசுழ  

அறுசுழவ - இனிப்பு, கசப்பு, புளிப்பு, கரிப்பு, துவர்ப்பு, கொர்ப்பு 

எண்வனப்பு - அம்ழ , அைகு, மதொன்ழ , ததொல், விருந்து, இழயபு, புலன், இழைபு 

VI.இலக்கணக்குறிப்புத் தருக 

முத்திக்கன   - உருவகம் 

மதள்ளமுது   - பண்புத்மதொழக 

குற்றமிலொ, சிந்தொ ணி  - ஈறுமகட்ட எதிர் ழறப் மபயமரச்சங்கள் 

நொ    - ஓமரழுத்து ஒரும ொழி 
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மசவிகள் உணவொன - நொன்கொம் தவற்றுழ த் மதொழக 

VI. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக 

மகாள்வார்  - மகாள் + வ் + ஆர் 

மகொள் – பகுதி, வ் – எதிர்கொல இழடநிழல, ஆர் – பலர் விழனமுற்று விகுதி 

உணர்ந்த – உணர் + த்(ந்) + த் + அ 

உணர் – பகுதி, த் – சந்தி; த், ந் ஆனது விகொரம்; த் – இறந்தகொல இழடநிழல;  

ஆ – மபயமரச்ச விகுதி 

துரணப்பாைம் 

1.3 - வைரும் மசல்வம் 

துரணப்பாைத்தின் ஹநாக்கம்: 

தமிழ் ம ொழி பிறம ொழிச் மசொற்கழள அப்படிதய ஏற்பதில்ழல என்பது  ரபு. அந்த வழகயில் கழலச் 

மசொல்லொக்கத்திற்கொன பணிகள் இன்று முதன்ழ  மபற்றுள்ளன. இதுதவ ம ொழி வளர்ச்சிக்கொன 

வொயிலொகவும் உள்ளது. மசொற்கள் புலப்படுத்தும் வரலொறு, பண்பொடு, ஆகியவற்ழற இத்துழணப்பொடத்தின் 

தநொக்கம். 

தமிழ் மசாற்கள் 

சொப்ட்தவர் - ம ன்மபொருள்  ழசபர்ஸ்தபஸ்  - இழணயமவளி 

ப்மரௌசர் - உலவி   சர்வர்   - ழவயக விரிவு வழல 

க்ரொப்  - மசதுக்கி  ஃதபொல்டர்  - உழற 

கர்சர்  - ஏவி அல்லது சுட்டி 

தலப்டொப் -  டிக்கணினி 

1.4 – மதாைர் இலக்கணம் 

 எழுவொய் ஒரு விழனழயச் மசய்ய அதற்கு அடிப்பழடயொய்த் ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ட மபொருதள 

மசயப்படு மபாருள் ஆகும். 

 மபயர்ச்மசொல்லுக்கு அழடயொக வருவது மபயைரை ஆகும். 

 அன்பரசன் நல்ல ழபயன் மபயைரைக்கு ஒரு சான்று ஆகும். 
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 விழனப் பயனிழலக்கு அழடயொக வருவது விரனயரை ஆகும். 

  கிைன் ம ல்ல வந்தொன் விரனயரைக்கு ஒரு சான்று ஆகும். 

 விழனயின் பயன் எழுவொழயச் தசரு ொயின் அது தன்விரன எனப்படும். 

 “முருகன் தநற்று வந்தொன்” தன்விரனக்கு ஒரு சான்று ஆகும். 

 விழனயின் பயன் எழுவொழயயன்றிப் பிறிமதொன்ழறச் தசரு ொயின் பிறவிரன எனப்படும் 

 “முருகன் தநற்று வரவழைத்தொன்” பிறவிரனக்கு ஒரு சான்று ஆகும். 

1. ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1. ஒரு மதொடரில் பயன் நிழலத்து இருக்கும் இடத்ழதப் பயனிரல என்கிதறொம். 

2. மசொற்மறொடர் எழுவதற்குக் கொரண ொக அழ ந்த மபயர்ச்மசொல்தல எழுவாய் ஆகும். 

3. மவளிப்பழடயொகத் மதரியொத எழுவொய் ஹதான்றா எழுவொய் என்று கூறப்படும். 

4. விழனப் பயனிழலக்கு அழடயொக வருவது விரனயரை ஆகும். 

5. விழனயின் பயன் எழுவொழயச் தசரு ொயின் அது தன்விரன எனப்படும். 

6. மசய்பவழர முதன்ழ ப்படுத்தும் விழன மசய்விரன எனப்படும். 

2. மதாைர் வரககரைப் மபாருத்துக 

அ) நட     - மதரிநிழல விழனமயச்சத்மதொடர் (இ) 

ஆ) வந்தொன்  ன்னன்   - எழுவொய்த் மதொடர் (அ) 

இ) உண்ணச் மசொன்றொன்   - விழனமுற்றுத் மதொடர் (ஆ) 

ஈ) நண்பொ தகள்    - மதரிநிழலப் மபயமரச்சத் மதொடர் (உ) 

உ) பொடும் குயில்    - அடுக்குத்மதொடர் (ஊ) 

ஊ) பொம்பு பொம்பு    - விளித்மதொடர் (ஈ) 

3. பயன்பாட்டுத் மதாைர்கரைப் மபாருத்துக 

அ) அப்துல் தநற்று வந்தொன்  - மசய்விழனத் மதொடர் (ஆ) 

ஆ) கவிதொ உழர படித்தொள்   - உணர்ச்சித் மதொடர் (ஈ) 

இ) கு ரன்  ழையில்    - தன்விழனத் மதொடர் (அ) 

ஈ) எவ்வளவு உயர ொன  ரம்!  - கட்டழளத் மதொடர் (உ) 
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உ) பூக்கழளப் பறிக்கொதீர்   - உடன்பொட்டுத் மதொடர் (இ) 

4. மசாற்கரைத் மதாைர்கைாக  ாற்றுக. 

1. ம ாழிமபயர் – தன்விழன, பிறவிழன 

ம ொழி மபயர்த்தொன் (தன்விழன) 

ம ொழி மபயர்ப்பித்தொன் (பிறவிழன) 

2. பதிவுமசய் – மசய்விழன, மசயப்பொட்டு விழனத் மதொடர்களொக  ொற்றுக. 

அன்பரசன் வைக்குப் பதிவு மசய்தொன் (மசய்விழன) 

வைக்குப் பதிவு அன்பரசனொல் மசய்யப்பட்டது (மசயப்பொட்டுவிழன) 

3. பயன்படுத்து – பிறவிழன, கொரணவிழனத் மதொடர்களொக  ொற்றுக 

ஆதி பயன்படுத்துவித்தொள் (பிறவிழன) 

ஆதி பயன்பபடுத்துச் மசய்தொள் (கொரணவிழன) 

4. இயங்கு – மசய்விழன, மசயப்பொட்டு விழனத் மதொடர்களொக  ொற்றுக 

கதரொன் இயந்திரத்ழத இயக்கினொன் (மசய்விழன) 

இயந்திரம் கதரொனொல் இயக்கப்பட்டது (மசயப்பொட்டு விழன) 

5. மபாருத்த ான மசயப்படு மபாருள் எழுதுக 

(தமிழிலக்கியங்கழள, மசவ்விலக்கியங்கழள, நம்ழ , வொழ்வியல் அறிழவ) 

1. தமிழ் மசவ்விலக்கியங்கரை மகொண்டுள்ளது. 

2. நொம் தமிழிலக்கியங்கரைப் பயில தவண்டும். 

3. புத்தகங்கள் வாழ்வியல் அறிரவக் மகொடுக்கின்றன 

4. நல்ல நூல்கள் நம்ர  நல்வழிப்படுத்துகின்றன. 

6. மபாருத்த ான மபயைரைகரை எழுதுக 

(நல்ல, மபரிய, இனிய, மகொடிய) 

1. எல்தலொருக்கும் இனிய வணக்கம் 
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2. அவன் நல்ல நண்பனொக இருக்கிறொன். 

3. மபரிய ஓவிய ொக வழரந்து வொ. 

4. மகாடிய விலங்கிடம் பைகொதத. 

7. மபாருத்த ான விரைகரை எழுதுக 

(அைகொக, மபொதுவொக, தவக ொக, ம துவொக) 

1. ஊர்தி ம துவாகச் மசன்றது. 

2. கொலம் ஹவகா ாக ஓடுகிறது. 

3. சங்க இலக்கியம் வொழ்க்ழகழய அைகாகக் கொட்டுகிறது. 

4. இழணயத்தளத்திலிருந்து தரவிறக்கியழத அழனவருக்கும் மபாதுவாக கொட்டு. 

8. அரைப்புக் குறிக்குள் ஹகட்டுள்ைவாறு மதாைர்கரை  ாற்றி எழுதுக 

1. நம் முன்தனொர் இயற்ழகதயொடு இழயந்த வொழ்வு நடத்தினர் (வினொத் மதொடரொக) 

விரை: நம் முன்தனொர்கள் இயற்ழகதயொடு இழயந்த வொழ்வு நடத்தினர்? 

2. பொடினொன் (எழுவொய்த் மதொடரொக) 

விரை: பொணன் பொடினொன். 

3. இழசயின்றி அழ யொது பொடல் (உடன்பொட்டுத் மதொடரொக) 

விரை: இழசதயொடு அழ வது பொடல் 

4. நீ இழதச் மசய் எனக் கூறிதனன் அல்லவொ? (கட்டழளத் மதொடரொக) 

விரை: நீ இழதச் மசய். 

9. ஹவர்மசாற்கரை ரவத்துச் மசாற்மறாைர்கரை உருவாக்குக. 

1. தொ (அடுக்குத்மதொடர், உடன்பொட்டு விழனத்மதொடர், பிறவிழனத் மதொடர்) 

விழட: (i) ஆன்ரொ ழகதபசிழயத் தொ தொ என்றொள் (அடுக்குத் மதொடர்) 

(ii) ஆன்ரொ ழகதபசிழயத் தந்தொள் (உடன்பொட்டு விழனத் மதொடர்) 

(iii) ஆன்ரொ ழகதபசிழயத் தந்துவித்தொள் (பிறவிழனத் மதொடர்) 
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2. தகள் (எழுவொய்த் மதொடர், உடன்பொட்டு விழனத்மதொடர், பிறவிழனத் மதொடர்) 

விழட: (i) விண்ணரசி தகட்டொள் (எழுவொய்த் மதொடர்) 

(ii) விண்ணரசி புத்தகம் தகட்டொள் (உடன்பொட்டு விழனத் மதொடர்) 

(iii) விண்ணரசி தகட்டு வித்தொள் (பிறவிழனத் மதொடர்) 

3. மகொடு (மசய்தித் மதொடர், கட்டழளத் மதொடர், மதரிநிழல விழனத் மதொடர்) 

விழட: (i) நவீன் மகொடுத்தொன் (மசய்தித் மதொடர்) 

(ii) நவீன் மகொடு (கட்டழளத் மதொடர்)  

(iii) உண்டு மசன்றொன் (மதரிநிழல விழனத்மதொடர்) 

10. தமிமைண்களில் எழுதுக. 

(i) பன்னிரண்டு   - கஉ 

(ii) பதின்மூன்று  - க௩ 

(iii) நொற்பத்து மூன்று  - ௪க௩ 

(iv) எழுபத்மதட்டு  - ௭க௮ 

(v) மதொண்ணூறு  - ௯க௬ 

11. கரலச்மசால் 

(1) Morphone   -  உருபன் 

(2) Phoneme   - ஒலியன் 

(3) Comparative Grammar - ஒப்பிலக்கணம் 

(4) Lexicon   - தபரகரொதி 

(5) Linguistics   -  ம ொழியிலொர் 

(6) Literature   - இலக்கியம் 

(7) Phiologist   - ம ொழி ஆரொய்ச்சியொளர் 

(8) Polyglots   - ஒலியனியல் வல்லுநர் 
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(9) Phonologist   - ஒலியனியல் வல்லுநர் 

(10) Phonetics   -  ஒலிப்பியல் 

12. ஹகாடிட்ை இைங்கரை மபாருத்த ான துரண விரனகரைப் பயன்படுத்தி நிைப்புக 

1. இந்திய ம ொழிகளின் மூலமும் தவரு ொகத் தமிழ் …………………….. (திகழ்) 

விரை: திகழ்கிறது 

2. ழவததகி நொழள நழடமபறும் கவியரங்கில் …………………….. (கலந்துமகொள்) 

விரை: கலந்து மகொள்வொள் 

3. உலகில் மூவொயிரம் ம ொழிகள் …………………… (தபச) 

விரை: தபசப்படுகின்றன 

4. குைந்ழதகள் அழனவரும் சுற்றுலொ …………………. (மசல்) 

விரை: மசன்றனர் 

5. தவறுகழளத் ……………………. (திருத்து) 

விரை: திருத்திதனன் 

13. மதாைரை நிரறவு மசய்க 

1. இளழ யில் கல்வி கற்க ஹவண்டும் 

2. சித்திரமும் ழகப்பைக்கம் மசந்தமிழும் நாப்பைக்கம் 

3. கல்லொடம் படித்தவதரொடு மசால்லாைல் மசய்யாஹத 

4. கற்தறொர்க்குச் மசன்ற இைம ல்லாம் சிறப்பு 

வினா & விரை 

1. சரியான விரைரயத் ஹதர்வு மசய்க 

1. தமிழ் விடுதூது ……………… என்னும் இலக்கிய வழகழயச் தசர்ந்தது. 

அ) மதொடர் நிழலச் மசய்யுள்  ஆ) புதுக்கவிழத 

இ) சிற்றிலக்கியம்    ஈ) தனிப்பொடல் 
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2. விடுபட்ட இடத்திற்குப் மபொருத்த ொன விழட வரிழசழயக் குறிப்பிடுக 

அ)  …………………… இனம்    ஆ) வண்ணம் ……………………….. 

இ) ……………………… குணம்    ஈ) வனப்பு ……………………….. 

1) மூன்று, நூறு, பத்து, எட்டு  2) எட்டு, நூறு, பத்து, மூன்று 

2) பத்து, நூறு, எட்டு, மூன்று  4) நூறு, பத்து, எட்டு, மூன்று 

4. கொலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிதை! – இவ்வடிகளில் பயின்று வரும் நயங்கள். கொலமும் நிழலயொய் 

இருப்பதும் தமிதை! 

அ) முரண், எதுழக, இரட்ழடத் மதொழட  ஆ) இழயபு, அளமபழட, மசந்மதொழட 

இ) எதுரக, ஹ ாரன, இரயபு   ஈ) த ொழன, முரண், அந்தொதி 

5. அழியொ வனப்பு, ஒழியொ வனப்பு, சிந்தொ  ணி, குற்றமிலொப் பத்துக்குணம் – அடிக்தகொடிட்ட 

மசொற்களுக்கொன இலக்கணக்குறிப்பு 

அ) தவற்றுழ த் மதொழக    ஆ) ஈறுமகட்ை எதிர் ரறப் மபயமைச்சம் 

இ) பண்புத்மதொழக     ஈ) விழனத்மதொழக 

இயல் – 2 உரைநரை 

உயிருக்கு ஹவர் (நீரின்றி அர யாது உலகு) 

 கூவல் என்பது உவர் ண் நிலத்தில் ததொண்டப்படும் நீர்நிழல.  

 கூவல் என்பழத கிணறு என்றும் கூறுவர் 

 “ ணிநீரும்  ண்ணும்  ழலயும் அணிநிைற் கொடும் உழடயது அரண்” – (குறள் 742) இக்குறள் கூறும் 

நொட்டின் அரண்கள் மதளிந்த நீரும், பரந்த நிலமும், சிறந்த  ழலயும், அடந்த் கொடும் ஆகிய நொன்கும் 

ஒரு நொட்டின் முக்கிய அரண்களொகும் அவற்றுள் நீருக்தக முதலிடம் தருகிறொர் திருவள்ளுவர். 

 உண்டி மகொடுத்ததொர் உயிர்மகொடுத்ததொதர என்பது உணவொல் ஆனது உடல், நீரொல் ஆனது உணவு, 

உணவு என்பது நிலமும் நீரும், நீழரயும் நிலத்ழதயும் இழணத்தவர் உடழலயும் உயிழரயும் 

பழடத்தவர். 

 “வொன்சிறப்பு” என்னும் தழலப்பில் பத்துக் குறட்பொக்கழளப் பொடியவர் திருவள்ளுவர். நீதர 

உணவொகவும் பயன்படுகிறது என்றும் கூறுகிறொர். 

 “ ொ ழை தபொற்றதும்  ொ ழைதபொற்றுதும்” என்று இயற்ழகழய வொழ்த்திப் பொடிய இைங்ஹகாவடிகளும் 

நீரின் இன்றியழ யொழ தய உலகிற்கு எடுத்துழரக்கிறொர். 

 “ ழை உைவுக்கு உதவுகிறது,  
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   விழதத்த விழத ஆயிர ொகப் மபருகுகிறது.  

   நிலமும்  ரமும் உயிர்கள் தநொயின்றி வொை தவண்டும் என்னும் தநொக்கில் வளர்கின்றன”  
 என்று  ொங்குடி  ருதனொர் கூறினொர். 

  ணற்பொங்களொன இடத்தில் ததொண்டிச் சுடு ண் வழளயமிட்ட கிணற்றுக்கு உழறகிணறு என்பர் 

  க்கள் பருகுநீர் உள்ள நீர்நிழலக்க ஊருணி என்று மபயர் சூட்டியுள்ளனர். 

 தசொைர்கொலக் குமிழித்தூம்பு பயன்கள்:  ழைக்கொலங்களில் ஏரி நிரம்பும்தபொது நீந்துவதில் வள்ளவரொன 

ஒருவர் தண்ணீருக்குள் மசன்று கழிமுகத்ழத அழடந்து குமிழித்தூம்ழப த தல தூக்குவொர். அடியில் 

இரண்டு துழளகள் கொணப்படும். த தல இருக்கும் நீதரொடித் துழளயிலிருந்து நீர் மவளிதயறும். கீதை 

உள்ள தசதறொடித் துழளயிலிருந்து நீர் சுைன்று தசற்றுடன் மவளிதயறும். அதனொல் தூர் வொர தவண்டிய 

அவசியம் இல்ழல. 

 கல்லழண பல நூற்றொண்டுக்கு முன் கரிகொல் தசொைனொல் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 கல்லழணயின் நீளம் 1080 அடியொகவும், அகலம் 40 முதல் 60 அடியொகவும், உயரம் 15 முதல் 18 அடியொகவும் 

இருக்கிறது. 

 இந்திய நீர்ப்பொசனத்தின் தந்ழத என அறியப்படும் சர் ஆர்தர் கொட்டன் என்ற ஆங்கிலப் மபொறியொளர் 

கல்லழணக்கு அழ க்கப்பட்ட அடித்தளத்ழத ஆரொய்ந்தொர். 

 சர் ஆர்தர் கொட்டன் பைந்தமிைனின் அழண கட்டும் திறழணம் பொசன த லொண்ழ ழயம் உலகுக்கு 

எடுத்துக் கூறினொர். 

 கல்லழணக்குக் கிரொண்ட் அழணக்கட் என்ற மபயழரயும் சர் ஆர்தர் கொட்டன் சூட்டினொர். 

 “சனி நீரொடு” என்பது ஔழவயின் வொக்கு. 

(அ) சரியான விரைரயத் மதர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

1. கடல்சூழ்ந்த இவ்வுலகில் ந க்குக் கிழடக்கும் நன்னீர் அளவு ……………. 

 அ) 68.7                ஆ) 2.5               இ) 0.26 

2. உலக சுற்றுச்சூைல் நொளொக …………………. ஆம் நொள் மகொண்டொடப்படுகிறது. 

 அ) சூழல 5            ஆ)மசப்டம்பர் 5       இ) சூன் 5 

3. கரிகொலச் தசொைன் கட்டிழய அழண ……………… . 

 அ) கல்லரண         ஆ) த ட்டுர்          இ)  ணிமுத்தொறு அழண 

4. “உணமவனப்படுவது நிலத்ததொடு நீதர” என்னும் சங்கப்பொடல் இடம்மபற்றும் நூல்…………. 

 அ) அகநொனூறு               ஆ) புறநானூறு              இ) பரிபொடல் 

5. மதய்வச் சிழலகழளக் குளிர்க்க ழவப்பழத………. என்று கூறுவர். 

 அ) சனிநீரொடு               ஆ) கடலொடுதல்             இ) திரு ஞ்சனம் ஆைல் 
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6. இந்திய நீர்ப் பொசனத்தின் தந்ழத…………………… 

 அ) கரிகொலன்                ஆ) சர் ஆர்தர் காட்ைன்            இ)  ொன் மபன்னிகுவிக் 

7. “கனிநீரொடு” என்பது …………. வொக்கு. 

அ) ஒரவயின்              ஆ) பரணரின்              இ) ஆண்டொளின் 

(ஆ) ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1. நீரின் இன்றியழ யொழ த் திருவள்ளுவர் வான்சிறப்பு என்னும் தழலப்பில் பொடியுள்ளொர். 

2. துருவப்பகுதிகளிலும்  ழலகளிலும் உழறந்து கிடக்கும் நீரின் அளவு 68.7 ரூ . 

3. “ ழை உைவுக்கு உதவுகிறது” என்று கூரியவர்   ாங்குடி  ருதனார் . 

4.  உணவு, உழட, உழறவிடம் தபொன்றழவ  னிதனின் அடிப்பரை ஹதரவகள் ஆகும். 

5. பொண்டிய அண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரிழயக் கண் ாய் என்று அழைப்பர். 

6. “நீரும் நீரொடலும் வொழ்வியதலொடு பிழணக்கப்பட்டழவ விளங்குகின்றன” என்றவர் ஹபைாசிரியர் 
மதா.பை சிவம். 

7. “தொழயப் பழித்தொலும் தண்ணீரைப் பழிக்கொதத என்பது மசொல் வைக்கு. 

8. திரு ண ொன பின் கைலாடுதல் என்னும் வைக்கமும் தமிைகத்தில் நிலவுகிறது. 

9. உணவு உற்பத்திக்கு அடிப்பழட நீஹை  ஆகும். 

(இ) சந்திப்பிரை நீக்கி எழுதுக. 

1. ஏரிகழள தூர்வொரி முழறயொக பரொ ரிப்பு பணிகழள மசய்தல் தவண்டும். 

விரை : ஏரிகரைத் தூர்வொரி முழறயொகப் பொர ரிப்புப்பணிகழளச் மசய்தல் தவண்டும். 

2. உலகின் பல்லுயிர் பொதுகொப்பிற்கு அடிப்பழட ததழவயொக உள்ள தண்ணீழர சிக்கன ொக பயன்படுத்த 

தவண்டும். 

விரை : உலகின் பல்லுயிர்ப் பொதுகொப்பிற்கு அடிப்பழடத் ததழவயொக உள்ள தண்ணீழரச் சிக்கன ொக 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

3.  ழை நீழர ததக்கி ழவத்து பொசனத்திற்கு பயன்படுத்த தவண்டும். 

விரை :  ழை நீழரத் ததக்கி ழவத்துப் பொசனத்திற்குப் பயன்படுத்த தவண்டும். 
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4. அடுத்து உலக தபொர் என்று உருவொனொல். அது தண்ணீருக்கு தொன் உருவொகும். 

விரை :  அடுத்து உலகப் தபொர் என்று உருவொனொல். அது தண்ணீருக்குத் தொன் உருவொகும். 

ஈ) ஒருர  பன்ர ப் பிரை நீக்கி எழுதுக 

1.  ழைதய பயிர்க்கூட்டமும் உயிர்க்கூட்டமும்  கிழ்ச்சியொக வொைப் மபருந்துழண புரிகின்றன. 

விழட:  ழைதய பயிர்க்கூட்டமும் உயிர்க்கூட்டமும்  கிழ்ச்சியொக வொைப் மபருந்துழண புரிகின்றது. 

2. ஏரிகளும் குளங்களும் பொசனத்திற்கொன எளிய வடிவங்களொகப் மபரு ளவில் பயன்பட்டது. 

விழட: ஏரிகளும் குளங்களும் பொசனத்திற்கொன எளிய வடிவங்களொகப் மபரு ளவில் பயன்பட்டன. 

3. நீதர உணவொகவும் இருக்கின்றன என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறொர். 

விழட: நீதர உணவொகவும் இருக்கின்றது என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறொர். 

4.  ழை உைவுக்கு உதவுகின்றன. 

விழட:  ழை உைவுக்கு உதவுகின்றது. 

உ) விரைக்ஹகற்ற வினா அர க்க 

1.  ழைநீர், ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர் ஆகியவற்ழறச் சிறிய, மபரிய நீர் நிழலகளில் தசகரிக்க தவண்டும். 

விழட: எவற்ழறச் சிறிய, மபரிய நீர் நிழலகளில் தசகரிக்க தவண்டும்? 

2. வொரம் ததொறும் நல்மலமணய் ததய்த்துக் குளிப்பழதத் தமிைர்கள்  ரபொகதவ ழவத்திருக்கின்றனர். 

விழட: எழதத் தமிைர்கள்  ரபொகதவ ழவத்திருக்கின்றனர்? 

3. அடுத்த உலகப்தபொர் என்று உருவொனொல் அது தண்ணீருக்கொகதொன் உருவொகும். 

விழட: அடுத்த உலகப்தபொர் எதற்கொக உருவொகும். 

4. உலகம் முழுவதும் தண்ணீர்ப்பஞ்சம் உருவொகத் மதொடங்கிவிட்டது. 

விழட: உலகம் முழுவதும் எப்பஞ்சம் உருவொகத் மதொடங்கிவிட்டது? 

ஊ) ஹதரவயான இைங்களில் நிறுத்தற்குறிக்கரை இட்டு எழுதுக 

1. குளம் ஏரி கொல்வொய் கிணறு தபொன்ற நீர்நிழலப் பொதுகொப்புக் குறித்த விழிப்புணர்ழவ  க்களிடம் 

உருவொக்குதல் தவண்டும். 
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விரை: குளம், ஏரி, கொல்வொய், கிணறு தபொன்ற நீர்நிழலப் பொதுகொப்புக் குறித்த விழிப்புணர்ழவ 

 க்களிடம் உருவொக்குதல் தவண்டும். 

2. அம்ழ  தநொய் கண்டவர்கள் குண ழடந்தபின் தழலக்குத் தண்ணீர் ஊற்றியொகிவிட்டதொ என்று 

தகட்பது வைக்கம். 

விரை: அம்ழ  தநொய் கண்டவர்கள், குண ழடந்தபின் “தழலக்குத் தண்ணீர் ஊற்றியொகிவிட்டதொ?” 

என்று தகட்பது வைக்கம். 

3. குளித்தல் என்ற மசொல்லுக்கு உடம்பிழனத் தூய்ழ  மசய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்பதல்ல 

மபொருள் 

விரை: “குளித்தல்” என்ற மசொல்லுக்கு “உடம்பிழனத் தூய்ழ  மசய்தல்” அல்லது “அழுக்கு நீக்குதல்” 

என்பதல்ல மபொருள்; 

2.1 - பட்ை  ைம் – தமிழ் ஒளி 

 பட்ட  ரம் எழுதியவர் கவிஞர் தமிழ்ஒளி 

 தமிழ் ஒளியின் இயற்மபயர் விசயரங்கம் 

 பிறப்பு – மசப்டம்பர் இரண்டு 1924 

 இறப்பு –  ொர்ச் 24, 1965 ஆம் ஆண்டு 

 ஊர் – குறிஞ்சிப்பொடிழய அடுத்த ஆடூர் என்னும் சிற்றூர் 

 பொரதிதொசனின்  ொணவர்களுர் ஒருவர் 

 மபற்தறொர் – சின்ழனயொ – மசங்தகணி அம்ழ யொர். 

 பழடப்புகள் – நிழலமயற்ற சிழல, வீரொயி, கவிஞனின் கொதல், த  தினத  வருக, கண்ணப்பன் 

கிளிகள், குருவிப்பட்டி, தமிைர் சமுதொயம்,  ொதவி கொவியம். 

 பட்ட  ரத்தின் மவறுங்கனவொக  ரத்திற்குத் ததொன்றியது:  னிதர்களுக்கு இழளப்பொறிட நிைல் 

தந்ழதயும், பறழவகளுக்குப் பொடி  கிழ்ந்திட இடம் மகொடுத்தழதயும் பனித்துளிகள் பட்டதொல் த னி 

குளிர்ந்தழதயும் கிழளகளில் சிறு குைந்ழதகள் ஆடி  கிழ்ந்தழதயும் மவறுங்கனவொக  ொறியழதக் 

கண்டு  ரம் வருந்தியது. 

 பட்டுப்தபொன  ரம ொன்று கவிஞர் (தமிழ் ஒளி) ஒருவரின் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்திய குமுறலொக 

இக்கவிழத அழ ந்துள்ளது. 

I. சரியான விரைரயத் ஹதர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

1.“பட்ட ரம்” கவிழதழய எழுதியவர் ……………… 

அ) தமிைப்பன்            ஆ)  தமிழ் ஒளி       இ) கந்தழவன் 

2. தமிழ் ஒளியின் இயற்மபயர்……………………. 
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அ) சின்ழனயொ          ஆ) கனகசழப           இ) விசயைங்கம் 

II. ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக. 

1. தமிழ் ஒளி பாைதிதாசன்  ொணவர்களுள் ஒருவர். 

2. தமிழ் ஒளி 40 ஆண்டுகள்  உயிர் வா்ந்தொர். 

3. சளயுகம் என்பது தமிழ் ஒளி நடத்திய இதழ்களில் ஒன்று. 

|||. உரிய எழுத்ரதத் ஹதர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

1.கட்ழக மய………..ம் மபயர் (ணு/னு) உ…….றுக் (ர்/ற்) மகொடுத்துயர். 

விழட: மயனும், உற்றுக் 

2. ஆடுங் கி…………மிழச (ழல/ழள) ஏறிச் சி…………வர் (ரு,று) 

விழட: கிரைமிழச, சிறுவர் 

|V. மபாருத்துக. 

                          விரை 

1. குந்த     - கவழல -  உட்கொர 

2. மிழச   – உட்கொர  -  த தல 

3. கந்தம்   –  த தல  -  ணம் 

4. விசனம்   –   ணம்  - கவழல 

5. மவம்பி    - மவப்ப ழடந்து 

6. இடர்    - துயரம் 

VI. இலக்கணக் குறிப்பு 

மவந்து, மவம்பி, எய்தி  - விழனமயச்சங்கள் 

மூடுபனி, ஆடுகிழள  - விழனத்மதொழககள் 

மவறுங்கனவு   - பண்புத்மதொழக 

விரிந்த    - மபயமரச்சம் 
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VII. பிரித்து எழுதுக 

இழிந்மதழில்   - இழிந்து  + எழில் 

மவறுங்கனவு   - மவறுழ  + கனவு 

புலிக்மகொரு    - புலிக்கு + ஒரு 

VIII. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

விரித்த - விரி + த் + த் + அ 

விரி - பகுதி, த் – சந்தி, த் – இறந்தகொல இழடநிழல, அ – மபயமரச்ச விகுதி 

குர ந்தரன - குர  + த்(ந்) + த் + அன் + ஐ 

குழ  – பகுதி, த் – சந்தி, த் – ந் ஆனது விகொரம், த் – இறந்தகொல இழடநிழல, அன் – சொரிழய, ஐ – 

முன்னிழல ஒருழ , விழனமுற்று விகுதி 

மவம்பி – மவம்பு + இ 

மவம்பு – பகுதி; இ – விழனமயச்ச விகுதி 

2.2. மபரியபுைாணம் - ஹசக்கிைார் 

 மபரியபுரொணம் இயற்றியவர் ஹசக்கிைார். 

 கொஞ்சிபுரம்  ொவட்டத்திலுள்ள குன்றத்தூரில் பிறந்தவர். 

 இயற்மபயர் – அருண்ம ொழித்ததவர் 

 தசக்கிைொர் அநபொயச்தசொைனிடம் தழலழ  அழ ச்சரொகத் திகழ்ந்தவர். 

 உத்த தசொைப் பல்லவர் என்னும் பட்டம் மபற்றவர் 

 தசக்கிைொர் மதய்வச் தசக்கிைொர் என்னும் மதொண்டர்சீர் பரவுவொர் என்றும் தபொற்றுவர். 

 தசக்கிைொர் கொலம் கி.பி.பன்னிரண்டொம் நூற்றொண்டு 

 “பக்திச்சுழவ நனி மசொட்டச் மசொட்டப் பொடிய கவிவலவ” என்று தசக்கிைழர  கொகவித்துவொன் மீனொட்சி 

சுந்தரனொர் பொரொட்டுகிறொர். 

 மபரியபுரொணம் நூலில் சுந்தரரின் திருத்மதொண்டத் மதொழக அடியவர் மபருழ ழய ஓர் அடியில் 

கூறுகிறது. 

 நம்பியொண்டொர் நம்பியொல் எழுதப்பட்ட திருத்மதொண்டர் திருவந்தொதி ஒவ்மவொரு பொடலிலும் 

அவ்வடியொர்களின் சிறப்ழபக் கூறுவதொக அழ ந்துள்ளது. 

 இந்த இரண்டு நூல்கழளயும் அடிப்பழடயொகக் மகொண்டு அறுபத்து மூவரின் சிறப்புகழள விளக்கிப் 

பொடப்பட்டது திருத்மதொண்டர் புரொணம் ஆகும். 

 மபரியபுரொணம் தசக்கிைொர் இட்டமபயர் “திருத்மதொண்டர் புரொணம்” 
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 உலகம், உயிர், கடவுள், ஆகிய மூன்ழறயும் ஒருங்தக கொட்டும் கொவியந்தொன் மபரியபுரொணம் என்பொர் 

திரு.வி.க கலியொணசுந்தரனொர். 

I. சரியான விரைரயத் ஹதர்ந்மதடுத்து எழுதுக 

1. தசக்கிைொர் மபரு ொள் பொடியது ……………………. 

அ) சிவபுரொணம்  ஆ) சீறொப்புரொணம்   இ) திருத்மதாண்ைர் புைாணம் 

2. ‘பக்திச் சுழவநனி மசொட்டச் மசொட்டப் பொடிய கவிவலவ’ எனப் பொடியவர் ……….. 

அ) மப. சுந்தரனொர்  ஆ)  காவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தைனார் 

இ) கவிஞர் மவ. இரொ லிங்கனொர் 

3. தசக்கிைொரின் கொலம் ………………….. 

அ) கி.பி 12 ஆம் நூற்றாண்டு   ஆ) கி.பி 18 ஆம் நூற்றொண்டு 

இ) கி.பி 9 ஆம் நூற்றொண்டு 

4. மபரியபுரொணம் ………………….. நொட்டின் சிறப்ழபப் பொடுகிறது. 

அ) தசர   ஆ) ஹசாை   இ) பொண்டிய 

5. உலகம், உயிர், கடவுள் ஆகிய முன்ழறயும் ஒருங்தக கொட்டும் கொவியம் தொன் மபரியபுரொணம் என்று 

கூறியவர் …………………….. 

அ) தி.ரு.வி.க  ஆ) பொரதியொர்  இ) மவ.இரொ லிங்கனொர் 

6. சுந்தரர் எழுதியது ……………………… 

அ) திருத்மதொண்டர் திருவந்தொதி  ஆ) திருத்மதாண்ைர் மதாரக 

இ) திருத்மதொண்டர் புரொணம் 

II. ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1. தசக்கிைொர் பிறந்த ஊர் காஞ்சிபுைம்  ாவட்ைத்திலுள்ை குன்றத்தூர் 

2. நம்பியொண்டொர் நம்பியொல் எழுதப்பட்டது திருத்மதாண்ைர் திருவந்தாதி 

3. தசக்கிைொரின் இயற்மபயர் அருண்ம ாழித் ஹதவர் 

4. நொயன் ொர்கள் ம ொத்தம் அறுபத்து முவர் ஆவர் 
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5. தசக்கிைொர் அநபாயச் ஹசாைனிைம் தழலழ  அழ ச்சரொகப் பணிபுரிந்தொர். 

6. மபரியபுரொணத்தில்  ருத நிலத்தின் மபருழ  பொடப்பட்டுள்ளது. 

7. ‘த தி’ என்பதன் மபொருள் எருர  

III. உரிய எழுத்ரதத் ஹதர்ந்மதடுத்து எழுதுக 

1. அ………….னம் (ன்,ண்) ஆடும் அகன்து ………….ப் (ழர, ழற) மபொய்ழகயில். 

விரை: அன்னம் ஆடும் அகன்துரறப் மபாய்ரகயில் 

2. வண்ட ………………. யும் (ழல, ழள) கு…………..ல் அழலய (ள, ை)  டநழடயில் வரம்ப …………. வொர் (ழண, ழன) 

விரை: வண்ைரலயும் குைல் அரலய  ைநரையில் வைம்பரணவார் 

3. கொவிரிப் பு……………..ல் (ண, ன) கொல்ப…………ந் (ற, ர) ததொங்கு ொல் 

விரை: காவிரிப் புனல் கால்பைந் ஹதாங்கு ால் 

IV. மபாருத்துக 

அ)        விரை 

1.  ொ   - எருழ  - வண்டு 

2. த தி  - கரும்பு  - எருழ  

3. பகடு  - வண்டு  - எருழ க்கடொ 

4. கழை  - எருழ க்கடொ - கரும்பு 

ஆ)       விரை 

1. தளரம்  - சங்கு   - முத்து 

2. தவரி  - முத்து   - ததன் 

3. பணிலம்  - மபொய்ழக  - சங்கு 

4. வொவி  - ததன்   - மபொய்ழக 

V. பிரித்து எழுதுக 

கண்டுைவர்  - கண்டு  +  உைவர் 
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வண்டழலயும் - வண்டு  + அழலயும் 

கருங்குவழள - கருழ  + குவழள 

நொமடல்லொம்  - நொடு  + எல்லொம் 

மசந்மநல்  - மசம்ழ  + மநல் 

தண் லர்  - தண்ழ  +   லர் 

வரம்பழணவொர் - வரம்பு  + அழணவொர் 

பூவிரித்த  - பூ  + விரித்த 

மநடுங்குன்று - மநடுழ  + குன்று 

VI. இலக்கணக்குறிப்புத் தருக 

கருங்குவழள, மசந்மநல், மநடுங்குன்று – பண்புத்மதொழககள் 

மபொலிநொடு, குளிர் லர், விரி லர் – விழனத்மதொழக 

தடவழர – உரிச்மசொல் மதொடர் 

வொன்மிழச – ஒருமபொருட்பன் ம ொழி 

VII. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தருக 

பாய்வன – பாய் + வ் + அன் + அ 

பொய் – பகுதி, வ் – எதிர்கொல இழடநிழல, அன் – சொரிழய,  

அ – பலவின் பொல் விழனமுற்று விகுதி 

மசய்வார் – மசய் + வ் + ஆர் 

மசய் – பகுதி, வ் – எதிர்கொல இழடநிழல, ஆர் – பலர்பொல் விழனமுற்று விகுதி 

ஹசர்ப்பார் – ஹசர் + ப் + ப் + ஆர் 

தசர் – பகுதி, ப் – சந்தி, ப் – எதிர்கொல இழடநிழல 

ஆர் – பலர் பொல் விழனமுற்று விகுதி 

2.3. புறநானூறு - குைபுலவியனார் 
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 புறநொனூறு எழுதியவர் குைபுலவியனார் 

 சங்கக் கொலப் புலவர்களுள் ஒருவர் குடபுலவியனொர். 

 சங்ககொல  க்களின் வொழ்க்ழக முழறகழள அறிய இவரது பொடல்கள் மபரிதும் உதவுகின்றன. 

 “உண்டி மகொடுத்ததொர் உயிர் மகொடுத்ததொதர!” என்பது உணவு தந்தவர் உயிழரத் தந்தவர் ஆவர். 

 குழறவில்லொத நீர் நிழல அழ ப்பவர்கள் குழறவில்லொது புகழுழடயவர்களொக விளங்குவொர்கள் 

என்பழததய “தள்ளொததொர் இவண் தள்ளொ ததொதர!” என குழறவில்லொத புகழுழடவரொக வொழ்பவர் என 

குறிப்பிடுகிறொர். 

 புறம் + நொன்கு + நூறு = புறநொனூறு 

 புறப்மபொருள் பற்றிய நொனூறு பொடல்கழளக் மகொண்டது. 

 புறநொனூறு எட்டுத்மதொழக நூல்களுள் ஒன்று 

 புறநொனூறு சில பொடல்கழள ஆங்கிலத்தில் ஜி.யு.தபொப் ஆங்கிலத்தில் ம ொழிமயர்த்துள்ளொர். 

 புறநொனூறு என்பது புறம், புறப்பொட்டு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

 புறநொனூறு பண்ழடத் தமிைர்களின் அரிய வரலொற்றுச் மசய்திகள் அடங்கிய பண்பொட்டுக் கருவூல ொக 

திகழ்கிறது. 

 பண்ழடய தவந்தர்களின் வீரம், மவற்றி, மகொழட குறித்தும் குறுநில  ன்னர்கள் புலவர்கள், 

சன்தறொர்கள் உள்ளிட்டவர்களின் மபருழ கழளப் பற்றியும் அன்ழறய  க்களின் புறவொழ்க்ழகப் 

பற்றியும் கூறுகிறது. 

 நிலம் குழிந்த இடங்கள் ததொறும் நீர் நிழலழயப் மபருகச் மசய்தல் தவண்டும். அவ்வொறு நிலத்துடன் 

நீழரக் கூட்டிதயொர் மூவழக இன்பத்ழதயும் நிழலத்த புகழையும் மபறுவர் இழதச் மசய்யொதவர் 

புகழ்மபறொது வீதண  டிவர் எனக் “குடபுலவியனொர்” கூறுகின்றொர். 

I. சரியான விரைரயத் ஹதர்ந்மதடுத்து எழுதுக 

1. புறநொனூறு ………………… நூல்களுள் ஒன்று 

அ) எட்டுத்மதாரக   ஆ) பத்துப்பொட்டு  இ) பதிமனண் கீழ்க்கணக்கு 

2. புறநொனூற்றுப் பொடல்கழள ஆங்கிலத்தில் ம ொழி மபயர்த்தவர் …………………… 

அ) வீர ொமுனிவர்   ஆ) ஜி.யு.ஹபாப்  இ) எச்.ஏ.கிருட்டிணனொர் 

3. நும் பொடற்பகுதியில் அழ ந்த புறநொனூற்றுப்பொடல் …………… திழணயில் அழ ந்துள்ளது. 

அ) வொழகத்திழண   ஆ) மவட்சித்திழண  இ) மபாதுவியல் திரண 

II. ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1. புறநொனூற்றிற்குக் கடவுள் வொழ்த்துப் பொடல் பொடியவர் மபருந்ஹதவனார் 

2. புறம், புறப்பொட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் புறநானூறு 
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3. தமிைர்களின் பண்பொட்டுக் கருவூலம் என அழைக்கப்படுவது புறநானூறு 

4. குடபுலவியனொர் பாண்டியன் மநடுஞ்மசழியன்  ன்ழனப் புகழ்ந்து பொடியுள்ளொர். 

III. மபொருத்துக 

1. யொக்ழக  - தந்தவர்  - உடம்பு 

2. தொட்கு  - புல்லியநிலம்  - ஆளுழ  

3. புணரிதயொர் - உடம்பு   - புல்லிய நிலம் 

IV. பாைரலப் படித்து வினாக்களுக்கு விரையளிக்க 

நீர் இன்று அழ யொ யொக்ழகக்கு எல்லொம் 

உண்டி மகொடுத்ததொர் உயிர் மகொடுத்ததொதர! 

உண்டி முதற்தற உணவின் பிண்டம் 

உணவுஎனப் படுவது நிலத்ததொடு நீதர 

வினாக்கள் 

1. இப்பொடல் வரிகள் இடம் மபறும் நூல் எது?  

விரை: புறநானூறு 

2. இப்பொடழலப் பொடியவர் யொர்? 

விரை : குைபுலவியனார் 

3. இப்பொடலில் யொழரப் புகழ்ந்து பொடினொர் ?  

விரை: பாண்டியன் மநடுஞ்மசழியன் 

4. “யொக்ழக” – என்பதன் மபொருள் யொது?  

விரை: உைம்பு 

5. இப்பொடலில் அழ ந்த அடிமயதுழகழய எடுத்மதழுதுக 

உண்டி மகொடுத்ததொர் உயிர் மகொடுத்ததொதர 

உண்டி முதற்தற உணவின் பிண்டம் 
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V. மசால்லும் மபாருளும் 

யொக்ழக  - உடம்பு 

புணரிதயொர்  - தந்தவர் 

புன்புலம்  - புல்லிய நிலம் 

தொட்கு  - முயற்சி, ஆளுழ  

தள்ளொததொர் இவண் தள்ளொததொதர – குழறவில்லொது நீர் நிழல அழ ப்பவர்கள் குழறவில்லொது 

புகழுழட யவர்களொக விளங்குவொர்கள். 

VI. இலக்கணக்குறிப்பு 

மூதூர், நல்லிழச, புன்புலம்   -  பண்புத்மதொழககள் 

நிறுத்தல்     - மதொழிற்மபயர் 

அழ யொ     - ஈறுமகட்ட எதிர் ழறப் மபயமரச்சம் 

நீரும் நிலமும், உடம்பும் உயிரும்  - எண்ணும்ழ கள் 

அடுதபொர்     - விழனத்மதொழக 

மகொடுத்ததொர்    -  விழனயொலழனயும் மபயர் 

VI. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

நிறுத்தல் – நிறு + த் + தல் 

நிறு – பகுதி, த் – சந்தி, தல் – மதொழிற்மபயர் விகுதி 

மகாடுத்ஹதார் – மகாடு + த் + த் + ஒர் 

மகொடு – பகுதி, த் – சந்தி, த் – இறந்தகொல இழடநிழல,  

ஓர் – பலர்பொல் விழனமுற்று விகுதி. 

இலக்கணம் 

1. மபாதுவியல் திரண 

திரண 
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மவட்சி முதலிய புறந்திழணகளுக்மகல்லொம் மபொதுவொன மசய்திகழளயும் முன்னர் விளக்கப்படொத 

மசய்திகழளயும் கூறுவது மபொதுவியல் திழணயொகும். 

எ.கா 

“நீரிஇன்று அழ யொது யொக்ழக எல்லொம் 

உண்டி மகொடுத்ததொர் உயிர் மகொடுத்ததொதர!”  

 

விைக்கம்: நீர் இன்றி அழ யொத உடல் உணவொல் அழ வது; முதன்ழ யொகவும் உழடயது. எனதவ 

உணவு தந்தவர் உயிழரத் தந்தவர் ஆவர், என்ற மபொதுவொன கருத்ழத இப்பொடல் கூறியுள்ளதொல் இதில் 

மபொதுவியல் துழண அழ ந்துள்ளது. 

 

2. மபாண்ம ாழிக் காஞ்சித் துரற 

இலக்கணம்: சொன்தறொர் மதளிவொக ஆரொய்ந்து மபொருள்கழளப் பிறர்க்குப் பயன்படு ொறு 

எடுத்துழரப்பது மபாருண்ம ாழிக் காஞ்சித் துரற யாகும். 

எ.கா 

“நிலன் மயளி ருங்கின் நீர்நிழல மபருகத்  

தட்தகொ அம்  இவண் தட்தடொதர!  

தள்ளொததொர் இவண் தள்ளொததொதர” – இப்பொடல் மபொருண்ம ொழிக் கொஞ்சி துழறயொகும். 

 

விைக்கம்: நிலம் குழிந்த இடங்கள்ததொறும் நீர்நிழல மபருகச்மசய்தல் தவண்டும். அவ்வொறு 

நிலத்துடன் நீழரக் கூட்டிதயொர் மூவழக இன்பத்ழதயும் நிழலத்த புகழையும் மபறுவர். இழதச் 

மசய்யொதவர் புகழ்மபறொது வீதண  டிவர் என்று பிறருக்குப் பயன்படு ொறு கருத்துகழள 

எடுத்துக்கூறியுள்ளதொல் இதில் மபொருண்ம ொழிக் கொஞ்சி துழற அழ ந்துள்ளது. 

துரணப்பாைம்  

2.4 - தண்ணீர் 

கரதயின் ஹநாக்கம்: 

கந்தர்வனின் இயற்மபயர் சொகலிங்கம், இரொ நொதபுரம்  ொவட்டத்ழதச் தசர்ந்த இவர் தமிழ்நொடு அரசின் 

கருவூல ொக கணக்குத் துழறயில் பணியொற்றியவர். சொசனம், ஒவ்மவொரு கல்லபொய், மகொம்பன் 

முதலியழவ இவரது குறிப்பிடத்தக்க சிறுகழதத் மதொகுப்புகள்  ொறிவருகிறது. இழத உணர்த்துவதொக 

அழ ந்தது ‘தண்ணீர்’ சிறுகழத. 

இலக்கணம் - கற்கண்டு  

2.5 - துரணவிரனகள் 
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 விழனச்மசொற்கழள அவற்றின் அழ ப்பு, மபொருள், மசொற்மறொடரில், அழவ மதொழிற்படும் விதம் 

முதலொன அடிப்பழடயில் பலவழகயொகப் பொகுபடுத்தலொம் 

 விழனச்மசொற்கழள அழ ப்பின் அடிப்பழடயில் தனிவிழன, கூட்டுவிழன என 

இருவழகப்படுத்தலொம். 

 மவட்சி முதலிய புறந்திழணகளுக்மகல்லொம் மபொதுவொன மசய்திகழளயும் முன்னர் விளக்கப்படொத 

மசய்திகழளயும் கூறுவது மபொதுவியல் திழணயொகும். 

 ஒரு கூட்டுவிழனயின் முதல் உறுப்பொக வந்து தன் அடிப்பழடப் மபொருழளத் தரும் விழன முதல் 

விழன எனப்படும். 

 படி, படியுங்கள், படிக்கிறொர்கள் - படி என்னும் விழனயடியும் சில ஒட்டுகளும் தசர்ந்து த லும் மபொருள் 

தரக்கூடிய கூறுகளொகப் பிரிக்க முடியொதது இவ்வொறு தனிவிழனயடிகழள அல்லது 

தனிவிழனயடிகளொகக் மகொண்ட விழனச்மசொற்கழளத் தனிவிழன என்பர். 

 துழணவிழனகள் தபசுதவொரின்  னநிழல, மசயலின் தன்ழ  தபொன்றவற்ழறப் புலப்படுத்துகின்றன. 

 துழணவிழனகள் முதல் விழனழயச் சொர்ந்து அதன் விழனப்மபொருண்ழ க்கு ம ருகூட்டுகின்றன. 

 தபச்சு ம ொழியிதலதய துழணவிழணகளின் ஆதிக்கம் அதிக ொக உள்ளது. 

 ஆம், ஆயிற்று, இடு, ஒழி, கொட்டு, கூட்டு, மகொடு, மகொண்டிரு, மகொள், மசய், தள்ளு, தொ, மதொழக, படு, பொர், 

மபொறு, தபொ, படு, ழவ, வந்து, விடு, தவண்டொம், முடியும், முடியொது, இயலும், இயலொது, உள் தபொன்ற பல 

மசொற்கள் துழணவிழனகளொக தற்மபொழுது தமிழில் வைங்குகின்றன. 

 பகுபத ொக உள்ள விழனயடிகழளக் கூட்டுவிழனயடிகள் என்பர். 

 கூட்டுவிழனயடிகழளக் மகொண்ட விழனச்மசொற்கழளக் கூட்டுவிழன என்பர். 

 கூட்டுவிழன மூன்று வழகப்படும். 

 மபயர் + விழன, விழன + விழன, இழட + விழன ஆகிய மூன்று வழகப்படும் 

 தந்தி +  அடி  =  தந்தியடி 

ஆழண  +  இடு  =  ஆழணயிடு   மபயர் + விரன = விரன 

தகள்வி  +  படு  =  தகள்விப்படு 

 

 கண்டு  + பிடி  =  கண்டுபிடி 

சுட்டு  + கொட்டு  =  சுட்டுக்கொட்டு   விரன + விரன = விரன 

மசொல்லி  + மகொடு =  மசொல்லிக்மகொடு 

 

 முன்  + ஏறு  =  முன்தனறு 

பின்  + பற்று  =  பின்பற்று   இரை + விரன = விரன 

கீழ்  + இறங்கு =  கீழிறங்கு 

I. சரியான விரைரயத் ஹதர்ந்மதடுத்துக எழுதுக. 

1. அழ ப்பின் அடிப்பழடயில் ………………… வழகப்படும். 
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அ) இைண்டு                        ஆ) மூன்று     இ) நொன்கு 

2. தபச்சு ம ொழியில் ………………….. ஆதிக்கம் அதிக ொக உள்ளது. 

அ) தனிவிழனகள்     ஆ) துரணவிரனகள்       இ) முதல் விழனகள் 

3. திழண, பொல், இடம், கொலம் கொட்டும் விகுதிகழளப் மபற்று வரும் விழன………………………. 

அ) தனிவிழன        ஆ) கூட்டுவிழன        இ) துரணவிழன 

II. ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1. தமிழில் ஏறத்தொை 40 துழணவிழணகள் உள்ளன. 

2. ஒரு கூட்டுவழனயில் முதல் உறுப்பொக வந்து தன் அடிப்பழடப் மபொருழளத் தரும் விழன முதல் 

விரன எனப்படும். 

3. தன் அடிப்பழடப் மபொருழள விட்டுவிட்டு முதல் விழளக்குத் துழணயொக தவறு இலக்கணப் 

மபொருழளத் தரும் விழன துரணவிரன எனப்படும். 

4. கூட்டுவிழன மூன்று  வழகப்படும். 

III. மபாருத்துக 

1. மபயர் + விழன  = மசொல்லி + மகொடு 

2. விழன + விழன  = கீழ்  + இறங்கு 

3. இழட + விழன  = தகள்வி + படு 

  பின் + பற்று   =  பின்பற்று 

  கீழ் + இறங்கு    =  கீழிறங்கு 

வினா & விரை 

I. சரியான விரைரயத் ஹதர்வு மசய்க 

1. மிழச – என்பதன் எதிர்மசொல் என்ன? 

அ) கீஹை  ஆ) த தல  இ) அழச  ஈ) வழச 

2. நீர் நிழலகதளொடு மதொடர்பில்லொதது எது? 

அ) அகழி  ஆ) ஆறு  இ) இலஞ்சி  ஈ) புலரி 
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3. மபொருத்த ொன விழடழயத் ததர்வு மசய்க 

அ) நீரின்று அழ யொது உலகு   - திருவள்ளுவர் 

ஆ) நீரின்று அழ யொது யொக்ழக  - ஔழவயொர் 

இ)  ொ ழை தபொற்றதும்   - இளங்தகொவடிகள் 

i) அ, இ  ii) ஆ, இ  iii) அ, ஆ  iv) அ, ஆ, இ 

4. மபாருத்த ான விரைரய எடுத்து எழுதுக 

கதிர் அலுவலகத்திலிருந்து விழரவொக ……………………. 

அவன் ழபயன் பள்ளியிலிருந்து இன்னும் ……………………… 

அ) வந்தொன், வருகிறொன்   ஆ) வந்துவிட்ைான், வைவில்ரல 

இ) வந்தொன், வருவொன்   ஈ) வருவொன், வர ொட்டொன் 

5.  ல்லல் மூதூர் வயதவந்தத – தகொடிட்ட மசொல்லின் மபொருள் என்ன? 

அ)  றுழ   ஆ) பூவரசு  ரம்  இ) வைம்  ஈ) மபரிய 

II. இரணயான தமிழ்ப் பைம ாழிகரை எழுதுக 

1. Every flower is a soul blossoming in nature – General De Nerval 

ஓவ்மவொரு  லரும் இயற்ழகயொக  லரும் தபொது 

சிறப்புப் மபறுகிறது – ம ரொல்டு டீ மநர்வொல் 

2. Sunset is still my favourite colour and rainfall is second – Mattie Steanek 

சூரியன்  ழறவு நிறம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நிற ொகும்; வொனவில்லின் அைகு இரண்டொவதொகப் 

பிடிக்கும் –  ொட்டி ஸ்டீபமனக் 

3. An early morning walk is a blessing for the whole day – Henry David Thoreau 

அதிகொழலயில் நழடப்பயிற்சி மசல்வது அன்ழறய நொள் முழுவதும் ஆசிழயத் தரும் – மென்றி 

தடவிட் ததொதரவ் 

4. Just living is not enough… One must have sunshine and a little flower – Hans Christian Anderson 



General Tamil                                                         Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 34 of 65 

வொழ்வு  ட்டும் தபொது ொனதல்ல. ஒவ்மவொருவருக்கும் ஒளி,  லரின் ம ன்ழ  அவசியம் – ெொன்ஸ் 

கிறிஸ்டியன் ஆன்டர்சன். 

III. பிரை நீக்கி எழுதுக 

1. சர் ஆர்தர் கொட்டன் கல்லழணயின் கட்டு ொன உத்திமகொண்டு தொன் மதௌலீஸ்வரம் அழணழயக் 

கட்டியது. 

விரை: சர் ஆர்தர் காட்ைன் கல்லரணயின் கட்டு ான உத்திமகாண்டு தான் மதௌலீஸ்வைம் 

அரணரயக் கட்டினார். 

2.  தியைகம் தீக்கொயம் ஏற்பட்ட இடத்தில் உடனடியொகத் தண்ணீர் மகொண்டு குளிர ழவத்தொள் 

விரை:  தியைகம் தீக்காயம் ஏற்பட்ை இைத்தில் உைனடியாகத் தண்ணீர் மகாண்டு குளிை ரவத்தான் 

3.  ழைதய பயிர்க்கூட்டமும் உயிர்க்கூட்டமும் வொை மபருந்துழண புரிகின்றன. 

விரை:  ரைஹய பயிர்க்கூட்ைமும் உயிர்க்கூட்ைமும் வாை மபருந்துரண புரிகின்றது. 

4. நீலனும்  ொலனும் அவசரகொலத் மதொடர்புக்கொன மதொழலதபசி எண்ணின் பட்டியழல 

ழவத்திருக்கிதறொம். 

விரை: நீலனும்  ாலனும் அவசைகாலத் மதாைர்புக்கான மதாரலஹபசி எண்ணின் பட்டியரல 

ரவத்திருந்தனர். 

5. சூறொவளியின் தபொது த ல் ொடியில் தங்க ொல் தழரத்தளத்திதலதய தங்கியதொல் தப்பிப்பொன். 

விரை:  சூறாவளியின் ஹபாது ஹ ல் ாடியில் தங்க ால் தரைத்தைத்திஹலஹய தங்கியதால் 

தப்பித்தான். 

IV. பிறம ாழிகரைப் பயன்படுத்திச் மசாற்மறாைர் அர க்க 

1. மநல்லுக்குப் பொய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்கு பொய்வது தபொல. 

விரை: மநல்லுக்குப் பொய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்குப் பொய்வது தபொலத் தழல ொணவர்களுடன் 

கலந்தொய்வு மசய்து கழடநிழல  ொணவர்களுக்கும் நல்ல  திப்மபண் மபற்றனர். 

2. தண்ணீர் மவந்நீர் ஆனொலும் மநருப்ழப அழணக்கும் 

விரை: தண்ணீர் மவந்நீர் ஆனொலும் மநருப்ழப அழணப்பது தபொலப் பிறர் கூறும் அறிவுழர 

கடின ொனொலும் அது நம்ழ  நல்வழிப்படுத்தும். 

3. ம ல்லப் பொயும் தண்ணீர் கல்ழலயும் கழரக்கும். 
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விரை: ம ல்லப் பொயும் தண்ணீர் கல்ழலயும் கழரப்பழதப் தபொலக் கடின ொன மசயழலயும் விடொ 

முயற்சியுடன் மசய்தொல் மவற்றி மபற முடியும். 

4. கிணற்றுத் தண்ணீழர மவள்ளம் மகொண்டு தபொகொது 

விரை: கிணற்றுத் தண்ணீழர மவள்ளம் மகொண்டு தபொகொது தபொல நொம் பிறருக்குச் மசொல்லிக் 

மகொடுப்பதொல் நம்முழடய அறிவொனது குழறபடொது. 

 

இயல் – 3 உரை நரை 

ஏறு தழுவுதல் 

 ஏறுதழுவுதல் தமிைகத்தில் மவவ்தவறு பகுதிகளில் மவவ்தவறு மபயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது.  ொடு 

பிடித்தல்,  ொடு அழணத்தல்,  ொடு விடுதல்,  ஞ்சுவிரட்டு, தவலி  ஞ்சுவிரட்டு, எருது கட்டி, கொழள 

விரட்டு, ஏறு விடுதல், சல்லிக்கட்டு எனப் பல மபயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. 

 ஏறு தழுவுதழலக் கொழளகளின் பொய்ச்சல் என கலித்மதொழக நூலில் எடுத்துழரக்கிறது. 

 ஏறு தழுவுதழலக் எருதுகட்டி என்னும்  ொடு தழுவுதல் நிகழ்ழவ கண்ணுழடயம் ன் பள்ளு நூலில் 

எடுத்துழரக்கிறது. 

  சிலப்பதிகொரம், புறப்மபொருள் மவண்பொ ொழல – ஏறுதகொள் என ஏறுதழுவுதல் நிகழ்விற்கு 

இலக்கியங்களில் கொட்டுக்கின்றன. 

 உைவுத்மதொழிலுக்கு உதவிய  ொடுகள் ஏர்  ொடுகள், எருதுகள், ஏறுகள் என்று அழைக்கப்பட்டன. 

 கொழளப்தபொர் பற்றி மசய்திகள் எகிப்தில் உள்ள மபனி – ெொசன் சித்திரங்களிலும் கொணப்படுகிறது. 

 கொழளப்தபொர் பற்றி மசய்திகள் கீரிட் தீவிலுள்ள கிதனொஸஸ் என்னுமிடத்தில் உள்ள அரண் ழனச் 

சித்திரங்களிலும் கொழளப்தபொர் குறித்த மசய்திகள் இடம் மபற்றுள்ளன. 

 முல்ழலத்திழண சங்க இலக்கிய ொன கலித்மதொழகயில், ஏறு தழுவுதல் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

முல்ழல நில ஆயர்கள் பங்தகற்கும் இந்நிகழ்வு அவர்களின் வீரத்திழன ம ய்ப்பிக்கக்கூடிய ஒன்றொகத் 

திகழ்கிறது. 

 சிந்துமவளி நொகரிக வரலொற்றிலும் கொழள முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 

 சிந்துமவளி  க்கள் கொழளழயத் மதய்வ ொக வழிபட்டழத அகைொய்வில் கிழடக்கப்மபற்ற சொன்றுகள் 

வொயிலொக அறிகிதறொம். 

 சிந்துமவளி அகைொய்வுகளின் கண்டறியப்பட்ட  ொடு தழுவும் கல் முத்திழர ஒன்று. தமிைர்களின் 

பண்பொட்டுத் மதொல்லியல் அழடயொள ொன ஏறு தழுவுதழலக் குறிப்பதொக ஐரொவதம்  கொததவன் 

மதரிவித்துள்ளொர். 

அ) சரியான விரைரயத் ஹதர்ந்மதடுத்து எழுதுக 
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1. சங்க இலக்கிய ொன ………………………. யில் ஏறு தழுவுதல் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அ) அகநொனூறு   ஆ) குறுந்மதொழக  இ) கலித்மதாரக 

2. ததசிய விழளயொட்டொகக் கொழளச் சண்ழடழயக் மகொண்டிருக்கும் நொடு ………………….. 

அ) இங்கிலொந்து   ஆ) ஸ்மபயின்  இ) அம ரிக்கொ 

3. தமிைர்களின் வீர விழளயொட்டுக்களுள் ஒன்று ………………. 

அ) கிட்டிப்புள்   ஆ) ஏறுதழுவுதல்  இ)  ட்ழடப்பந்து 

4. ஏறுதழுவுதல் பற்றிக் குறிப்பிடும் சிற்றிலக்கியம் ………………………. 

அ) பிள்ழளத்தமிழ்   ஆ) குறவஞ்சி   இ) பள்ளு 

5. ……………… என்னும் இலக்கண நூலிலும் ஏறுதகொள் குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

அ) மதொல்கொப்பியம்  ஆ) நன்னூல்   இ) புறப்மபாருள் மவண்பா ரல 

6. ஆட்டத்தின் மதொடக்கத்திலும் முடிவிலும் …………….. களுக்கு அலங்கொரம் மசய்வர். 

அ) காரை    ஆ) பசுக்   இ)  ொடுபிடிவீரர் 

(ஆ) ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1. வீரத்திற்கு விழளச்சலுக்கும் மசழிப்பிற்கும் மசல்வத்திற்கும் தமிைர்களொல் 

அழடயொளப்படுத்தப்படுபழவ  ாடுகள் 

2. தமிைர்களின் பண்பொட்டு நிகழ்வுகளுள் ஒன்று ஏறு தழுவுதல் 

3. சல்லி என்பது  ொட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படுகின்ற வரையத்திரனக் குறிக்கும் 

4. தமிைர்களின் ஏறுதழுவுதல் இைண்ைாயிைம் ஆண்டுகள் மதொன்ழ யுள்ளது. 

5. எருதுகட்டி என்னும்  ொடு தழுவுதல் நிகழ்ழவக் கண்ணுரையம் ன் பள்ளு பதிவு மசய்துள்ளது. 

6. ஏறுதழுவுதல், தமிைரின் நாகரிகத்ரத உணர்த்தும் விழளயொட்டு. 

இ) சந்திப்பிரை நீக்கி எழுதுக 

1.  ொட்ழட தழுவும் வீரருக்கு அந்த பணமுடிப்பு மசொந்த ொகும். 

விரை:  ொட்ழடத் தழுவும் வீரருக்கு அந்தப் பணமுடிப்பு மசொந்த ொகும். 

2. நம்முன்தனொரின் பண்பொட்டு கூறுகழள தபணி பொதுகொப்பது நம் ஒவ்மவொருவரின் கடழ யொகும். 
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விரை: நம்முன்தனொரின் பண்பொட்டுக் கூறுகழளப் தபணிப் பொதுகொப்பது நம் ஒவ்மவொருவரின் 

கடழ யொகும். 

3.  ொடுகழள தபொற்றி  கிழ்விக்க ஏற்படுத்திய விைொதவ  ொட்டு மபொங்கல் 

விரை:  ொடுகழளப் தபொற்றி  கிழ்விக்க ஏற்படுத்திய விைொதவ  ொட்டுப் மபொங்கல் 

4. ஸ்மபயின் நொட்டில், கொழளழய மகொன்று அடக்குபவதன வீரனொன கருதப்படுவொன் 

விரை: ஸ்மபயின் நொட்டில், கொழளழயக் மகொன்று அடக்குபவதன வீரனொன கருதப்படுவொன் 

ஈ) விரைக்ஹகற்ற வினா அர க்க 

1. இயற்ழகழயச் சொர்ந்தும் பிற உயிர்கதளொடு இழணந்தும் வொழ்ந்தனர் சங்கொலத் தமிைர்கள். 

விரை: இயற்ழகழயச் சொர்ந்தும் பிற உயிர்கதளொடு இழணந்தும் வொழ்ந்தவர்கள் யொர்? 

2. தமிைர்களின் பண்பொட்டுத் திருவிைொவொக விளங்கும் ஏறு தழுவுதல் இரண்டொயிரம் ஆண்டுகள் 

மதொன்ழ யுழடயது? 

விரை: தமிைர்களின் பண்பொட்டுத் திருவிைொவொக விளங்கும் ஏறு தழுவுதல் எத்தழன ஆண்டுகள் 

மதொன்ழ யுழடயது? 

3. ஏறுதழுவுதல், தமிைரின் நொகரிகத்ழத உணர்த்தும் விழளயொட்டு. 

விரை: எது தமிைரின் நொகரிகத்ழத உணர்த்தும் விழளயொட்டு? 

4. சங்க இலக்கிய ொன கலித்மதொழகயில் ஏறு தழுவுதல் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

விரை: எச்சங்க இலக்கிய ொன கலித்மதொழகயில் ஏறு தழுவுதல் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

இயல் 3 – கவிரதப்ஹபரை 

3.1 –  ணிஹ கரல - சீத்தரலச் சாத்தனார் 

  ணித கழலக் கொப்பியத்ழத இயற்றியவர் கூலவொணிகன் சீத்தழலச் சொத்தனொர். 

 சொத்தன் என்பது இவரது இயற்மபயர் 

 திருச்சிரொப்பள்ளிழயச் தசர்ந்த சீத்தழல என்னும் ஊரில் பிறந்து  துழரயில் வொழ்ந்தவர் என்று 

கூறுவர் 

 கூலவொணிகம் மசய்ததொல்  துழரக் கூலவொணிகன் சீத்தழலச் சொத்தனொர் என்று அழைக்கப் மபற்றொர். 

 சிலப்பதிகொரம் இயற்றிய இளங்தகொவடிகளும் இவரும் ச கொலத்தவர் என்பர். 

 இவர் கழடச்கங்கப் புலவர்களுர் ஒருவர். 
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 தண்டமிழ் ஆசொன், சொத்தன், நன்னூற்புலவன் என்று இளங்தகொவடிகள் சொத்தனொழரப் பொரொட்டியுள்ளொர். 

 இவரது கொலம் கி.பி. இரண்டொம் நூற்றொண்டு என்பர். 

 சிலப்பதிகொரம்,  ணித கழல, சீவகசிந்தொ ணி, வழளயொபதி, குண்டலதகசி ஆகியழவ 

ஐம்மபருங்கொப்பியங்கள் ஆகும். 

 அழ ச்சர், சடங்கு மசய்விப்தபொர், பழடத்தழலவர், தூதர், சொரணர் (ஒற்றர்) ஆகியழவ 

ஐம்மபருங்குழுக்கள். 

 கரணத்தியவர், கனகசுற்றம், சகர ொந்தர், யொழனவீரர், கரு  விதிகள், கழடகொப்பொளர், பழடத்தழலவர், 

இவுளி  றவர் என்பவர் எண்தபரொயம். 

 நொல்வழகப் பழட வீரர்களும் சூழ்ந்தவர, “பசியும் தநொயும் பழகயும் நீக்கி  ழையும் வளமும் எங்கும் 

மபருகுவதொகுக” என வொழ்த்தி நகருக்கு முரசழறதவொன் அறிவித்தொன். 

 பை ணல்  ொற்றுமின்; புது ணல் பரப்புமின் – சீத்தழலச் சொத்தனொர் இயற்றிய  ணித கழலக் 

கொப்பியத்தின் முதல் கொழதயொன விைொவழற கொழதயில் இவ்வரி இடம் மபற்றுள்ளது. 

 பை ணல்  ொற்றுமின்; புது ணல் பரப்புமின் மபொருள் விைொக்கள் நிழறந்த அம்மூதூரின் 

மதருக்களிலும்  ன்றங்களிலும் பழைய  ணழல  ொற்றிப் புதிய  ணழலப் பரப்புங்கள். 

 பை ணல்  ொற்றுமின்; புது ணல் பரப்புமின் விளக்கம் இந்திரவிைொவின் முன்தனற்பொடுகளுள் 

ஒன்றொன வீடுகளின் முன்னுள்ள மதருக்களிலும்  ன்றங்களிலும் பழைய  ணழல எடுத்துவிட்டு புதிய 

 ணழலக் மகொட்டி அவ்விடங்கமளல்லொம் விைொ சிறப்பொக நழடமபறுவதற்கொன முன்தனற்பொடுகழளக் 

மசய்திடு ொறு அறிவிக்கப்படுகிறது. 

 பட்டி ண்டபம் என்பதுதொன் இலக்கிய வைக்கு, ஆனொல் இன்று நழடமுழறயில் பட்டி ன்றம் என்தற 

குறிப்பிடுகிறொர்கள். தபச்சு வைக்ழகயும் ஏற்றுக் மகொள்கிதறொம், “பட்டி ண்ைபத்துக் பாங்கு அறிந்து 

ஏறுமின்” என்று  ணித கழலயிலும் இச்மசொல் பயின்று வருகிறது. ஆகதவ பட்டி ண்டபம், 

பட்டி ன்றம் இரண்டும் ஒன்றுதொன். 

அ) சரியான விரைரயத் ஹதர்மதடுத்து எழுதுக 

1.  ணித கழலழய எழுதியவர் ………………………… 

அ) இளங்தகொவடிகள்  ஆ) சீத்தரலச் சாத்தனார்  இ) திருத்தக்கத்ததவர் 

2.  ணித கழலக் கொப்பியம் ……………………..  தச் சொர்புழடய நூல்களுள் ஒன்று 

அ) ச ண  ஆ) மபௌத்த  இ) ழவணவ 

3. இந்திரவிைொ ………………… நொட்கள் நழடமபறும். 

அ) இருபத்மதட்டு  ஆ) இருபந்ழதந்து  இ) இருபத்திமூன்று 

4. சீத்தழலச் சொத்தனர் …………………. சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர். 

அ) முதல்   ஆ) இழடச்   இ) கரைச் 
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5. தொ ம் என்பதன் மபொருள் ………………….. 

அ)  ாரல   ஆ) சணல்   இ) சொ ம் 

ஆ) ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக 

1. ‘தண்டமிழ் ஆசொன்’ என அழைக்கப்படுபவர் சீத்தரலச் சாத்தனார் 

2. இரட்ழடக் கொப்பியங்கள் சிலப்பதிகாைம்,  ணிஹ கரல 

3. சீத்தழலச் சொத்தனொரின் கொலம் கி.பி இைண்ைாம் நூற்றொண்டு என்பர் 

4.  ணித கழலயின் முதற்கொழத விைாவரற காரத ஆகும். 

5.  ணித கழல நூல் முப்பது கொழதகழளக் மகொண்டது. 

6. சீத்தழலச் சொத்தனொரும் இைங்ஹகாவடிகளும் ச கொலத்தவர் என்பர். 

7. “வசி” என்பதன் மபொருள்  ரை . 

(இ) ஹகாடிட்ை இைத்தில் உரிய எழுத்ரத ஹதர்ந்மதழுதுக. 

1. ஐம்மப    (று.ரு) குழுவும் எ…………. தபொர் ஆயமும் (ண்.ன்). 

விரை : ஐம்மபரு குழுவும் எண்தபொர் ஆயமும். 

2. பொழவ வி ………………  க்கும் ப …………… வுடன் பரப்புமின் (ல,ை) 

விரை : பொழவ விைக்கும் பலவுடன் பரப்புமின். 

3. மவ…….  ணற் கு…… றமும் விரிஞ் தசொழலயும் (ன், ண்) (ழல, ழள) 

விரை : மவண் ணற் குன்றமும் விரிஞ் தசொரலயும். 

(ஈ) மபாருத்துக. 

                                          விரை :  

1. ததொம்      -    ொழல    -        குற்றம் 

2. தகொட்டி    -    ழை      -         ன்றம்           

3. மபொலம்   -  குற்றம்     -        மபான் 

4. வசி         -   தபொர்       -         ரை 
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5. மசற்றம்   -   ன்றம்    -         சினம் 

6. கொலம்     -  சினம்       -          ஹபார்    

7. தொ ம்     -  மபொன்      -           ாரல 

(உ) கீழ்க்காணும் மசாற்மறாைர்களிலுள்ை அடி எதுரகச் மசாற்கரை எடுத்து எழுதுக. 

1. தண் ணற் பந்தரும் தொழ்தரு மபொதியிலும் 

  புண்ணிய நல்லுழர அறிந்ததன் மபொருந்துமின் 

 விரை : தண் ணற் ……. 

         புண்ணிய ……               அடி எதுரக 

2. பசியும் பிணியும் பழகயும் நீக்கி 

  வசியும் வளனும் சுரக்க! என வொழ்த்தி: 

விரை : பசியும் …….. 

        வசியும் ……..                 அடி எதுரக 

துரணப்பாைம் 

3.2 - அகைாய்வுகள் (பட்டி ன்றம்) 

  ண்ழணத் ததொண்டிப் பொர்ப்பது நம் முன்தனொர்களில் பண்பொட்ழட எண்ணிப் பொர்ப்பதொகும் இழததய 

நொம் அகைொய்வு என்கிதறொம். 

 ஆய்வுக்குழுவினர் ஆய்விடத்திலுள்ள  ண்ழண மிக நுட்ப ொகவும் மபொறுழ யுடனும் சிறுகச் சிறுகச் 

ததொண்டிச் சிழதயொ ல் தடயங்கழளத் திரட்டுவர். 

இலக்கணம் 

3.3 - வல்லினம் மிகும் இைங்கள் 

1. தற்கொல உழரநழடயில் வல்லினம் மிகதவண்டிய இடங்களொகக் கூறப்படுவன யொழவ? 

(i) அ,இ என்னும் சுட்மைழுத்துகளுக்குப் பின் வல்லினம் மிகும் 

அ + சட்ழட = அச்சட்ழட, இ + ழபயன் = இப்ழபயன் 

(ii) அந்த, இந்த என்னும் சுட்டுப் மபயர்களின் பின் வல்லினம் மிகும் 

இந்த + கொலம் = இந்தக்கொலம், அந்த + கொலம் = அந்தக்கொலம் 

(iii) எ என்னும் வினொமவழுத்தின் பின் வல்லினம் மிகும் 

எ + திழச = எத்திழச ? 
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(iv) எந்த என்னும் வினொச் மசொல்லின் பின் – வல்லினம் மிகும் 

எந்த + பணம் = எந்தப்பணம் ? 

2. ஐ என்னும் இரண்டொம் தவற்றுழ  உருபு மவளிப்படும் மதொடர்களில் வல்லினம் மிகும் 

கதழவ + திற = கதழவத்திற 

தகவல்கழள + திரட்டு = தகவல்கழளத் திரட்டு 

கொட்சிழய + பொர் = கொட்சிழயப்பொர் 

3. கு என்னும் நொன்கொம் தவற்றுழ  உருபு மவளிப்படும் மதொடர்களின் வல்லினம் மிகும். 

முதியவருக்கு + மகொடு = முதியவருக்குக்மகொடு 

ம ட்டுக்கு + பொட்டு = ம ட்டுக்குப்பொட்டு 

ஊருக்கு + மசல் = ஊருக்குச்மசல் 

4. என ஆக தபொன்ற மசொல்லுருபுகளின் பின் வல்லினம் மிகும் 

என + தகட்டொர் = எனக்தகட்டொர் 
வருவதொக + கூறு = வருவதொகக்கூறு 

வல்லினம் மிகும் இைங்களுக்குச் சான்று தருக. 

1. உவழ த் மதொழகயில் வல்லினம் மிகும். 

தொ ழர + பொதம் = தொ ழரப்பொதம் 

2. திழசப் மபயர்களின் பின் வல்லினம் மிகும். 

கிைக்கு + பகுதி = கிைக்குப்பகுதி 

வடக்கு + பக்கம் = வடக்குப்பக்கம் 

3. ஓமரைத்து ஒரு ம ொழிக்குப் பின் வல்லினம் மிகும். 

தீ + பிடித்தது = தீப்பிடித்தது 

பூ + பந்தல் = பூப்பந்தல் 

4. ஈறுமகட்ட எதிர் ழறப் மபயமரச்சத்தின் பின் வல்லினம் மிகும். 

கூவொ + குயில் = கூவொக்குயில் 

ஓடொ + குதிழர = ஓடொக்குதிழர 

5. ஆறொம் தவற்றுழ த் மதொழகயில் வல்லினம் மிகும் 

புலி + ததொல் = புலித்ததொல் 
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6. இரு மபயமரொட்டுப் பண்புத் மதொழகயில் வல்லினம் மிகும். 

 ல்லிழக + பூ =  ல்லிழகப்பூ 

சித்திழர + திங்கள் = சித்திழரத்திங்கள் 

7. சொல, தவ, தட, என்னும் உரிச் மசொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும். 

சொல + தபசினொர் = சொலப்தபசினொர் 

தவ + சிறிது = தவச்சிறிது 

8. எட்டு, பத்து என்னும் எண்ணுப் மபயர்களின் பின் வல்லினம் மிகும் 

எட்டு + மதொழக = எட்டுத்மதொழக 

பத்து + பொட்டு = பத்துப்பொட்டு 

9. சில உருவகச் மசொற்களில் வல்லினம் மிகும் 

வொழ்க்ழக + படகு = வொழ்க்ழகப்படகு 

உலகம் + பந்து = உலகப்பந்து 

10. இனி, தனி ஆகிய மசொற்களில் பின் வல்லினம் மிகும். 

இனி + கண்தபொம் = இனிக்கொண்தபொம் 

தனி + சிறப்பு = தனிச்சிறப்பு 

11. மிக என்னும் மசொல்லின் பின் வல்லினம் மிகும் 

மிக + மபரியவர் = மிகப்மபரியவர் 

12. அதற்கு, இதற்கு, எதற்கு என்னும் மசொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும் 

அதற்கு + மசொன்தனன் = அதற்குச்மசொன்தனன் 

இதற்கு + மகொடு = இதற்குக்மகொடு 

எதற்கு + தகட்கிறொய் = எதற்குக்தகட்கிறொய்? 

13. வன்மதொடர்க் குற்றியலுகரங்கள் நிழல ம ொழியொக இருந்து புணர்ழகயில் வல்லினம் மிகும். 

தகட்டு + மகொண்டொன் = தகட்டுக்மகொண்டொன் 
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விற்று + மசன்றொன் = விற்றுச்மசன்றொன் 

14. அகர, இகர ஈற்று – விழனமயச்சங்களுடன் புணர்ழகயில் வல்லினம் மிகும். 

ஆட + மசொன்னொர் = ஆடச்மசொன்னொர் 

தனி + சிறப்பு = தனிச்சிறப்பு 

15. தனிக்குற்மறழுத்ழத அடுத்துவரும் ஆகொர எழுத்தின்பின் வல்லினம் மிகும். 

நிலொ + தசொறு = நிலொச்தசறு 

கனொ + கண்தடன் = கனொக்கண்தடன் 

வினா & விரை 

I. சரியான விரைரயத் ஹதர்வு மசய்க 

1. மபொருந்தொத இழண எது? 

அ) ஏறுஹகாள் – எருதுகட்டி    ஆ) திருவொருர் – கரிக்ழகயூர் 

இ) ஆதிச்சநல்லூர் – அரிக்கத டு   ஈ) பட்டி ன்றம் – பட்டி ண்டபம் 

2. முழறயொன மதொடர் அழ ப்பிழனக் குறிப்பிடுக 

அ) தமிைர்களின் வீரவிழளயொட்டு மதொன்ழ யொன ஏறுதழுவுதல் 

ஆ) தமிைர்களின் வீரவிழளயொட்டு ஏறுதழுவுதல் மதொன்ழ யொன 

இ) மதொன்ழ யொன வீரவிழளயொட்டு தமிைர்களின் ஏறுதழுவுதல் 

ஈ) தமிைர்களின் மதான்ர யான வீைவிரையாட்டு ஏறுதழுவுதல் 

3. பின்வருவனவற்றுள் தவறொன மசய்திழயத் தரும் கூற்று 

அ) அரிக்கத டு அகைொய்வில் தரொ ொனிய நொணயங்கள் கிழடத்தன. 

ஆ) புறப்மபொருள் மவண்பொ ொழல என்னும் இலக்கண நூலிலும் ஏறுதகொள் குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இ) எட்டு, பத்து ஆகிய எண்ணுப் மபயர்களின் பின் வல்லினம் மிகாது. 

ஈ) பட்டி ண்டபம் பற்றிய குறிப்பு  ணித கழலயில் கொணப்படுகிறது. 

4. ஐம்மபொருங்குழு எண்தபரொயம் – மசொற்மறொடர்கள் உணர்த்தும் இலக்கணம் 
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அ) திழசச்மசொற்கள்    ஆ) வடமசொற்கள் 

இ) உரிச்மசொற்கள்    ஈ) மதாரகச்மசாற்கள் 

5. மசொற்மறொடர்கழள முழறப்படுத்துக 

அ) ஏறுதழுவுதல் என்பழத ஆ) தமிழ் அகரொதி இ) தழுவிப் பிடித்தல் என்கிறது 

i) ஆ-அ-இ   ii) ஆ-இ-அ  iii) இ-ஆ-அ  IV) இ-அ-ஆ 

ii. மபான்ம ாழிகரை ம ாழிமபயர்க 

1. A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people – Mahatma Gandhi 

ஒரு நொட்டின் பண்பொடொனது  க்களின் இதயங்களிலும் ஆன் ொவிலும் தங்கியுள்ளது. –  கொத் ொ கொந்தி 

2. The art of people is a true mirror to their minds ? Jawaharlal Nehru 

 க்களின் கழலயொனது அவர்களின் உண்ழ யொன  னதின் கண்ணொடியொகும் –  வகர்லொல் தநரு 

3. The biggest problem is the lack of love and charity – Mother Teresa 

அன்புக் குழறவும் இரக்கமின்ழ யும் தொன் இன்ழறய மிகப்மபரிய பிரச்சிழணயொகும். – அன்ழன 

மதரசொ 

4. You have to dream before your dreams can come true – A.P.J.Abdul Kalam 

உங்கள் கனவு நணவொகும் வழர கனவு கண்டு மகொண்தட இருங்கள் – A.P.J.அப்துல்கலொம் 

5. Winners don’t do different things, they do things differently – Shiv Khera 

மவற்றியொளர்கள் தவறுபட்ட மசயல்கழளச் மசய்வதில்ழல. அவர்கள் மசயல்கழள வித்தியொச ொகச் 

மசய்கிறொர்கள். 

iii.  ைவு இரணச் மசாற்கரைத் மதாைரில் அர த்து எழுதுக 

1. ஹ டும் பள்ைமும் 

எங்கள் ஊரின் சொழலமயல்லொம் த டும் பள்ளமு ொக இருக்கிறது. 

2. நகமும் சரதயும் 

நொனும் என் நண்பனும் நகமும் சழதயும் தபொல எப்மபொழுதும் இழணபிரியொது இருப்தபொம் 

3. முதலும் முடிவும் 
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நீ மசய்தது தவறு, இதுதவ முதலும் முடிவு ொக இருக்கட்டும் என ஆசிரியர் என்ழனத் திட்டினொர். 

4. ஹகளிக்ரகயும் ஹவடிக்ரகயும் 

எங்கள் ஊர்த்திருவிைொவில் எப்மபொழுதும் அதிக ொன தகளிக்ழகயும் தவடிக்ழகயும் இருக்கும் 

5. கண்ணும் கருத்தும் 

எழதச் மசய்தொலும் கண்ணும் கருத்து ொக இருத்தல் நல்லது. 

6. ஹ லும் கீழும் 

ஆரிப் மசொன்னதில் நம்பிக்ழக இல்லொ ல் கு ொர் த லும் கீழும் பொர்த்தொன் 

iv. சரியான விரைரயத் ஹதர்வு மசய்க 

1. பின்வரும் நொன்கு வினொக்களுக்கும் மபொருந்தும் ஒரு விழடழயத் தருக 

அ) மிடுக்குத் ததொற்றத்திற்கும் ஏறுதழுவுதலுக்கும் மபயர் மபற்றழவ எழவ? 

ஆ) தமிைக  ொட்டினங்களின் தொய் இனம் என்று கருதப்படுவது யொது? 

இ) பிற  ொநிலத்தவர் விரும்பி வொங்கிச் மசல்கின்ற கொழள இனம் எது? 

ஈ) த ற்கண்ட பத்தி எழதக் குறிப்பிடுகிறது? 

விரை: கொங்தகயம்  ொடுகள் 

2. மபொருந்தொத மசொல்ழலக் கண்டறிக 

அ) கர்நொடகம்   ஆ) தகரளொ 

இ) இலங்ரக   ஈ) ஆந்திரொ 

3. பிரித்து எழுதுக: கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அ) கண்டு + எடுக்கப்பட்டு + உள்ைன  ஆ) கண்டு + எடுக்கப் + பட்டுள்ளன 

இ) கண்மடடுக்க + பட்டு + உள்ளன   ஈ) கண் + மடடுக்க + பட்டு + உள்ளன 

4. மதன்னிந்தியொவின் அழடயொளச் சின்ன ொகக் கொங்தகயம்  ொடுகள் தபொற்றப்படுகின்றன – இது 

எவ்வழகத் மதொடர்? 

அ) வினொத்மதொடர்    ஆ) கட்டழளத் மதொடர் 

இ) மசய்தித்மதாைர்    ஈ) உணர்ச்சித்மதொடர் 
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V. மபாருள் எழுதித் மதாைைர க்க  

(எ.கொ) அழல – கடலழல – இன்று கடலழலயின் தவகம் மிக அதிக ொகவுள்ளது. 

அழை – வரவழைத்தல் – என் நண்பர்கழள வரவழைத்துள்தளன் 

1. கழர – ஆற்றின் ஓரம்  (முதழல ஒன்று ஆற்றின் கழரதயொரம் ஒதுங்கியது) 

  கழற – அழுக்கு ;   (அவன் துணிமயல்லொம் கழறயொக இருந்தது) 

2. குளவி – ஈ, வண்டு  (குளவி மகொட்டியதொல் குைந்ழத அழுதது) 

குைவி – குைந்ழத  (எல்லொக் குைந்ழதயும் நல்ல குைந்ழததொன்  ண்ணில்    

பிறக்ழகயிதல) 

3. வொழள – மீன்   (வொழளமீன் சொப்பிடுவதற்குச் சுழவயொக இருக்கும்) 

  வொழை –  ரம்   (எல்லொ நிகழ்விற்கும் வொழை  ரம் பயன்படுகிறது) 

4. பரழவ – கடல்   (கடலில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கச் மசன்றனர்) 

  பறழவ – பறப்பன   (கிறி ஒரு பறழவ வழகழயச் சொர்ந்தது) 

5.  ழர –  ொன்   ( ழர எனப்படும்  ொன்கள் துள்ளித் திரிந்தன) 

   ழற – ஒறிந்து மகொள்   (புத்தகத்ழத  ழறந்து ழவ) 

VI. அகைாதியில் காண்க 

இயழவ - வழி 

சந்தப்தபழை - அைகிய மபட்டி, மபரிய கூழட 

சிட்டம் - அறிவு 

தகழ்வு - வீண் ஆடம்பரம் 

மபௌரி - மபரும் பண் வழக 

இயல் -3  

3.4 - திருக்குறள் - வாழ்வியல் 
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 உலகப் பண்பொட்டிற்குத் தமிைனத்தின் பங்களிப்பொக அழ ந்த நூல் திருக்குறள். 

 இனம், சொதி, நொடு குறித்த எவ்வித அழடயொளத்ழதயும் முன்னிழலப்படுத்தொத உலகப் மபொது ழற 

இந்நூல். 

 திருக்குறள் என்பது முப்பொல், மபொது ழற, மபொய்யொம ொழி, வொயுழற வொழ்த்து, மதய்வநூல், 

தமிழ் ழற, முதும ொழி, மபொருளுழற, தபொன்ற பல மபயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. 

 தரு ர்,  ணக்குடவர், தொ த்தர், நச்சர், பரிதி, பரித லகைகர், திரு ழலயர்,  ல்லர், பரிப்மபரு ொள், 

கொளிங்கர் ஆகிய பதின் ரொல் இதற்கு முற்கொலத்தில் உழர எழுதப்பட்டடுள்ளது.  

 இவ்வுழரகளுள் பரித ைகர் உழரதய சிறந்தது என்பர். 

 இந்நூல் பதிமனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று. 

 இந்நூழலப் தபொற்றும் பொடல்களின் மதொகுப்தப திருவள்ளுவ  ொழல. 

 இது எழுசீர்கழளக் மகொண்ட ஈரடிக் குறள் மவண்பொவொல் ஆனது. 

 இந்நூல் அறத்துப்பொல், மபொருட்பொல், இன்பத்துபொல் என முப்பிரிவுகளொகவும் அறம் 38, மபொருள் 70, 

இன்பம் 25 அதிகொரங்கழளயும் மகொண்டது. 

 “வள்ளுவழனப் மபற்றதொல் மபற்றதத புகழ் ழவயகத ” என்றும் “இழணயில்ழல முப்பொலுக்கு 

இந்நிலத்தத” என்றும் பொதவந்தர் பொரதிதொசன் திருக்குறழளப் தபொற்றிப் புகழ்ந்துள்ளொர். 

 திருவள்ளுவருக்கு நொயனொர், ததவர், முதற்பொவலர், மதய்வப் புலவர், நொன்முகனொர்,  ொதொனுபங்கி, 

மசந்தொப்தபொதொர், மபருநொவலர் தபொன்ற சிறப்பு மபயர்கள் உண்டு. 

 திருவள்ளுவர் கி.மு.31 இல் பிறந்தவர் என அறிஞரொல் உறுதி மசய்யப்பட்டுத் திருவள்றுவர் ஆண்டு 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

 நிலம் தபொல மபொறுழ  கொக்க தவண்டும் என தன்ழனத் ததொண்டுபவழரத் தொங்கும் நிலம் தபொலத் 

தன்ழன இகழ்பவழரப் மபொறுப்பது தழலசிறந்தது என திருவள்ளுவர் கூறியுள்ளொர். 

 தீயழவ தீய பயத்தலொல் தீயழவ 

  தீயினும் அஞ்சப் படும் – தீயழவ தீயவற்ழறதய தருவதொல் தீழயவிடக் மகொடியதொகக் கருதி அவற்ழறச் 

மசய்ய அஞ்ச தவண்டும் என்பது இக்குறட்பொவின் கருத்தொகும். 

 மசயல் தவறு, மசொல் தவறு என்று உள்ளவர் நட்பு கனவிலும் இனிழ  தரொது என திருவள்ளுவர் 

கூறியுள்ளொர். 

(அ) சரியான விரைரயத் மதர்ந் மதடுத்து எழுதுக. 

1. திருக்குறள்……………….மவண்பொக்களொல் ஆன நூலொகும். 

அ) சிந்தியல்               ஆ) குறள்                    இ) தநரிழச 

2. “வள்ளுவழரப் மபற்றதொல் மபற்றதத புகழ் ழவயகத ” என்று கூறியவர்……… 

அ) பொரதியொர்               ஆ) பாைதிதாசன்               இ) சுரதொ 

3. திருக்குறழளப் தபொற்றிப் பொடப்படும் நூல்………………………. 
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அ) நொன் ணி ொழல       ஆ) இரட்ழட  ணி ொழல      இ) திருவள்ளுவ ாரல 

4. திருக்குறள் ……………………. நூல்களுள் ஒன்று. 

அ) பதிமனண் கீழ்க்கணக்கு ஆ) எட்டுத்மதொழக       இ) பத்துப்பொட்டு 

(ஆ) ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக. 

1. உலகப் மபொதுமுழற எனப் தபொற்றப்படும் நூல் திருக்குறள். 

2. திருக்குறளுக்கு உழர எழுதியவர்களுள் பரிஹ லைகர் உழரதய சிறந்தது. 

3. தமிைக அரசு ரதத்திங்கள் இைண்ைாம் நொழள திருவள்ளுவர் நொளொக அறிவித்துக் மகொண்டொடி 

வருகின்றன. 

4. உலகில் அதிக ொன ம ொழிகளின் ம ொழிமபயர்க்கப்பட்ட தமிழ் நூல் திருக்குறள் . 

(இ) மபாருத்துக. 

                                                   விரை : 

1. அறம்           -    எழுபது               -    முப்பத்மதட்டு       

2. மபொருள்       -    இருபத்ழதந்து   -    எழுபது           

3. இன்பம்        -    முப்பத்மதட்டு     -   இருபத்ரதந்து. 

(ஈ) ஹகாடிட்ை இைத்தில் உரிய எழுத்ரத ஹதர்ந்மதழுதுக. 

1. நொ………ழ  (னொ, ணொ) நொடொழ  நொ ………… ண்ழ  (ரி, றி) யொமதன்று. 

விரை : நொணாழ  நொடொழ  நொரிண்ழ  யொமதன்று. 

2. அற …… சூழும் சூழ் …. தவன் தகடு (ந்.ஞ்) 

விரை : அறன்சூழும் சூழ்ந்தவன் தகடு. 

3. ஈ ……….. றொன் (ண், ன்), பசி கொ ….. பொன் ஆயினும் (ன்,ண்) 

விரை : ஈன்றொன் பசி கொண்பொன் ஆயினும். 

4. மப …… ழ க்கும் ஏழனச் சி …… ழ க்கும். (று,ரு) 

விரை : மபருழ க்கும் ஏழனச் சிறுழ க்கும். 

(உ) கீழ்க்காணும் மசாற்மறாைர்களிலுள்ை அடி எதுரகச் மசாற்கரை எடுத்து எழுதுக. 
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1. சலத்தல் மபொருள்மசய்தத  ொர்த்தல் பசு ண் 

  கலத்துநீர் மபய்திரீஇ யற்று. 

 விரை : சலத்தல்…... 

         கலத்துநீர்…..          அடி எதுரக 

2. மிகுதியொன் மிக்கழவ மசய்தொழரத் தொம்தம் தகுதியொன் மவன்றுவிடல். 

விரை : மிகுதியொன்…… 

         தகுதியொன்……         அடி எதுரக 

(ஊ)  ாறியுள்ை சீர்கரை முரறப்படுத்துக. 

1. பிறன்தகடு சூைற்க சூழின்  றந்தும் 

  சூழ்ந்தவன் தகடு அறஞ்சூைம். 

  விரை :  றந்தும் பிறன்தகடு சூைற்க சூழின் 

           அறஞ்சூைம் சூழ்ந்தவன் தகடு. 

2. நல்லழவ தகட்க எழனத்தொனும் ஆன்ற 

  மபருழ  அழனத்தொனும் தரும். 

  விரை : எழனத்தொனும் நல்லழவ தகட்க 

          அழனத்தொனும் ஆன்ற மபருழ  தரும். 

மபாருள்  ற்றும் அணி இலக்கணம் 

1. ஒற்மறொற்றித் தந்த மபொருழளயும்  ற்றுத ொர் 

  ஒற்றினொர் ஒற்றிக் மகொளல் – இக்குறட்பொக்களின் நயங்கழள எழுதுக 

 

த ொழன – அடிததொறும் முதமலழுத்து ஒன்றி வருவது த ொழன 

ஒற்மறொற்றித் 

ஒற்றினொர்      - அடி எதுழக 

அடித்ததொறும் இரண்டொம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுழக. 

2. “ றந்தும் பிறன்தகடு சூைற்க சூழின் 
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  அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன் தகடு” 

மபாருள்:  றந்தும் கூடப் பிறருக்குக் மகடுதல் மசய்ய நிழனக்கக்கூடொது. அவ்வொறு நிழனத்தொல், 

நிழனத்தவருக்கும் மகடுதல் மசய்ய அறம் நிழனக்கும். 

3. “விழைதழகயொன் தவண்டி இருப்பர் மகழுதழகயொற் 

  தகளொது நட்டொர் மசயின்” 

மபாருள்: நட்பின் உரிழ யில் நம்ழ க் தகட்கொ தலதய ஒரு மசயழலச் மசய்தொலும் நட்புப் 

பொரொட்டுதவொர் விருப்பத்ததொடு அச்மசயலுக்கு உடன்படுவர். 

4. “நொணொழ  நொடொழ  நொரின்ழ  யொமதொன்றும் 

  தபணொழ  தபழத மதொழில்” 

மபாருள்: தகொத மசயலுக்கு மவட்கப்படொழ , தக்கவற்ழற நொடொழ , பிறரிடம் அன்பு இல்லொழ , 

ஏமதொன்ழறயும் பொதுகொக்கொழ  முதலியழவ தபழதயின் மசயல்கள் ஆகும். 

5. உவர  அணி: 

ஒரு மபொருழள அத்தன்ழ  மகொண்ட  ற்மறொரு மபொருதளொடு ஒப்பிட்டுக் கூறுவது உவழ  அணி 

எனப்படும். உவழ , உவமிக்கப்படும் மபொருள், உவ  உருபு மூன்றும் மவளிப்பழடயொய் அழ ந்திருக்கும். 

எ.கா :   “அகழ்வொழரத் தொங்கும் நிலம்தபொலத் தம்ழ  

        இகழ்வொர்ப் மபொறுத்தல் தழல” 

விைக்கம்: 

உவழ  – தம்ழ த் ததொண்டுபவழரத் தொங்கும் நிலம்  

உவமிக்கப்படும் மபொருள் – தன்ழன இகழ்பவழரப் மபொறுத்தல 

உவ  உருபு – தபொல 

6. ஏகஹதச உருவக அணி 

ஒரு மசய்யுளில் ஒன்றுக்மகொன்று மதொடர்புழடய மபொருள்கழள உருவகம் மசய்யும் மபொழுது, ஒன்ழற 

உருவம் மசய்து,  ற்மறொன்ழற உருவகம் மசய்யொ ல் கூறுவது ஏகததச உருவக அணியொகும். 

எ.கா:   “மபருழ க்கும் ஏழனச் சிறுழ க்கும் தத்தம் 

        கரு த  கட்டழளக் கல்” 
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விளக்கம்: ஒருவரின் மசயல்கழள அவர் மசய்த மபருழ ழயயும் சிறுழ ழயயும் ஆரொய்ந்து அறியும் 

உழரகல் என்று உருவகப்படுத்திய வள்ளுவர் மபருழ  எது, சிறுழ  எது என்று அவர் 

உருவகப்படுத்தவில்ழல. எனதவ இதில் ஏகததச உருவக அணி பயின்று வந்துள்ளது. 

7. மசாற்மபாருள் பின்வருநிரலயணி: 

மசய்யுளில் ஒரு மசொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒதர மபொருழளத் தரு ொயின் அது மசொற்மபொருள் 

பின்வருநிழலயணி எனப்படும். 

எ.கா:1   “தீயழவ தீய பயத்தலொல் தீயழவ 

         தீயனும் அஞ்சப் படும்” 

விைக்கம்: தீய என்னும் மசொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து தீழ  என்னும் ஒதர மபொருழளத் தருவதொல் 

இதில் மசொற்மபொருள் பின்வருநிழலயணி அழ ந்துள்ளது. 

எ.கா: 2   “மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச்மசல்வம் அச்மசல்வம் 

          மசல்வத்துள் எல்லொந் தழல” 

விைக்கம்: மசல்வம் என்னும் மசொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து மபொருள் என்னும் ஒதர மபொருழளத் 

தருகிறது. 

எ.கா: 3   “குணம்நொடிக் குற்றமும் நொடி அவற்றுள்  

          மிழகநொடி மிக்க மகொளல்” 

விைக்கம்: இக்குறட்பொவில் ‘நொடி’ என்னும் மசொல் மீண்டும் வந்து ‘ஆரொய்ந்து’ என்னும் ஒதர மபொருழளத் 

தருவதொல் இதில் மசொற்மபொருள் பின்வரு நிழலயணி அழ ந்துள்ளது. 

இயல் – உரைநரை 

4. இயந்திைங்களும் இரணய வழிப் பயன்பாடும் 

 மதொழலநகர் இயந்திரம் – FAX 

 தொனியக்கப் பண இயந்திரம் – AUTOMATED TELLER MACHINE 

 அட்ழட பயன்படுத்தும் இயந்திரம் – SWIPING MACHINE 

 ஆளறி தசொதழனக் கருவி – BIOMETRIC DEVICE 

 தமிைக அரசின் நியொய விழலக் கழட திறனட்ழடக் கருவி – TNePDS 

 இத்தொலி நொட்டு இயற்பியல் அறிஞர் வொன்னி கொசில்லி பொன்தடலிகிரொஃப் மதொழல நகல் கருவிழய 

உருவொக்கினொர். 
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 1865 இல் பொரிஸ் நகரிலிருந்து லியொன் நகரத்துக்குத் மதொழல நகல் தசழவ மதொடங்கப்பட்டது. 

 1846 இல் ஸ்கொட்லொந்துக் கண்டுபிடிப்பொளர் அமலக்சொண்டர் மபயின் என்பொர் குறியீடுகழள 

மின்னொற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுவதில் மவற்றி மகொண்டு அதற்குரிய கொப்புரிழ ழயப் மபற்றொர். 

 1991 இல் இழணயம், மபொது க்களின் பயன்பொட்டுக்கு வந்தது. 

 இங்நிலொந்ழதச் தசர்ந்த மபொறியொளரொன  ொன் மெப்பர்டு பொரன் என்பவர் தழலழ யிலொன 

குழுமவொன்று, பொர்க்தவஸ் வங்கிக்கொக இலண்டனில் 1967 ஜீன் 27 இல் தொனியக்க பண இயந்திரத்ழத 

(ATM) நிறுவியது. 

 நியூயொர்க்ழகச் தசர்ந்த கொப்புரிழ ச் சட்ட வல்லுநரும் பகுதிதநர ஆய்வொளரு ொன மசஸ்டர் கொர்ல்சன் 

கந்தகம் தடவிய துத்தநொகத் தகட்ழடக் மகொண்டு 1938 இல் உலகில் முதல் ஒளிப்படிழய எடுத்தொர். 

 கிதரக்க ம ொழியில் சீதரொகிரொஃபி என்றொல் உலர் எழுத்துமுழற என்று மபொருள். 

 1989 இல் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த இயந்திரம் ம ரொக்ஸ் என்ற மபயரிதல நிழலத்து 

நிற்கிறது. 

(அ) சரியான விரைரயத் மதர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

1. முதன்முதலில் ………….. மூலம் மதொடர்பு மகொண்டதபொது உலகம் சுருங்கிவிட்டது. 

 அ) கடிதம்              ஆ) மின்னஞ்சல்           இ) கணினி 

2. 1938 இல் உலகில் முதன் ஒளிப்படிழய எடுத்தவர்………..... . 

 அ) மசஸ்ைர் கார்ல்சன்       ஆ) அமலக்சொண்டர் மபயின்       இ) ெொங்க்  ொக்னஸ்கி 

3. ஜிதயொவொன்னி கொசில்லி என்பவர் …………. உருவொக்கினொர். 

 அ) உலர் எழுத்து முழறழய             (ஆ) தொனியக்கப் பண இயந்திரத்தழத               

 (இ) மதாரலநகல் கருவிரய 

4. இழணய வணிகத்ழத கண்டுபிடித்தவர் …………. 

அ) ர க்ஹகால் ஆல்ட்ரிக்     ஆ) மசஸ்டர் கொர்ல்சன்       இ) ஜிதயொவொன்னி கொசில்டு 

5. ……………….. யின் வருழகக்குப் பின் தந்திவிழடப்மபற்றுக் மகொண்டது. 

அ)  குறுஞ்மசய்தி          ஆ)மின்னஞ்சல்           இ) முகநூல் 

6. கிதரக்க ம ொழியில் சீரொ கிரொஃபி என்றொல் …………… முழற என்று மபொருள். 

அ)  ஈர எழுத்து           ஆ) உலர் எழுத்து           இ) பரந்த எழுத்து 

(ஆ) ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக. 
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1. கிதரக்க ம ொழியில் சீதரொகிரொஃபி என்றொல் உலர் எழுத்து முரற என்று மபொருள். 

2. கணினி மூலம் மதொழலநகல் எடுக்கும் மதொழில்நுட்பத்ழதக் கண்டுபிடித்தவர்  ாங்க்  ாக்னஸ்கி. 

3. முதல் ஒளிப்படி எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு 1938. 

4. 1991 இல் இரணயம் மபொது க்களின் பயன்பொட்டுக்கு வந்தது. 

5. தற்கொலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அட்ழடகளில் சில்லு  என்று மசொல்லப்படும் பகுதி மூலம் வணிகக் 

பரி ொற்றம் நழடமபறுகிறது. 

6. 1865 இல் பொரிஸ் நகரிலிருந்து லியொன் நகரத்துக்குத் மதொழலநகல் தசழவ மதொடங்கியது. 

7. கணினி மூலம் மதொழலநகல் எடுக்கும் இயந்திரத்திற்கு கா ாஃஹபாக்ஸ்  என்று மபயரிட்டொர். 

8. தமிைக  க்கள் பயன்படுத்தும் குடும்ப அட்ழடகள் திறன்  அட்ழடகளொக (Smart + Catrds) 

 ொற்றப்பட்டுள்ளது. 

9. 1979  இல் இழணய வணிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

(இ) சந்திப்பிரைரய நீக்கி எழுதுக. 

1. குடும்ப உறுப்பினர்  நியொயவிழல கழடக்கு மசல்ழகயில் அந்த அட்ழடழய எடுத்து மசல்ல 

தவண்டும். 

விரை : குடும்ப உறுப்பினர்  நியொயவிழலக் கழடக்குச் மசல்ழகயில் அந்த அட்ழடழய எடுத்துச் 
மசல்ல தவண்டும். 

2. தொனியங்கி பண இயந்திர வரவொல் வங்கிக்கு மசல்வது மபரு ளவு குழறந்துவிட்டது. 

விரை : தொனியங்கிப் பண இயந்திர வரவொல் வங்கிக்குச் மசல்வது மபரு ளவு குழறந்துவிட்டது. 

3. வங்கியில் வைங்கபட்ட கொதசொழலழய மகொண்டு தொண் பணம் எடுக்கப்பட்டது. 

விரை : வங்கியில் வைங்கப்பட்ட கொதசொழலழயக் மகொண்டு தொண் பணம் எடுக்கப்பட்டது. 

(ஈ) ஒருர  பன்ர  பிரை நீக்கி எழுதுக. 

1. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் ந து தநரத்ழதப் பலவழிகளிலும் மிச்சப்படுத்துகின்றது. 

விரை : அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் ந து தநரத்ழதப் பலவழிகளிலும் மிச்சப்படுத்துகின்றன. 

2. மதொழலநகல் இயந்திரம் தகொப்புகழளயும் ஒளிப்படங்கழளயும் உடனடியொக ஓரிடத்திலிருந்து 

 ற்தறொர் இடத்திற்கு அனுப்பப் பயன்படுகின்றன. 
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விரை : மதொழலநகல் இயந்திரம் தகொப்புகழளயும் ஒளிப்படங்கழளயும் உடனடியொக ஓரிடத்திலிருந்து 

 ற்தறொர் இடத்திற்கு அனுப்பப் பயன்படுகின்றடது. 

3. சூரிய அற்றலொல் இயங்கும் இயந்திரங்கள் இந்தியொவில் வந்துவிட்டது. 

விரை : சூரிய அற்றலொல் இயங்கும் இயந்திரங்கள் இந்தியொவில் வந்துவிட்டன. 

4. தொனியங்கிப்பண இயந்திரம் வங்கிக்குச் மசல்வழதப் மபரு ளவு குழறந்துவிட்டன. 

விரை : தொனியங்கிப்பண இயந்திரம் வங்கிக்குச் மசல்வழதப் மபரு ளவு குழறந்துவிட்டது. 

(உ) விரைக்ஹகற்ற வினா அர க்க. 

1. ெொங்க்  ொக்னஸ்கி என்பவர் கணினி மூலம் மதொழலநகல் எடுக்கும் மதொழில் நுட்பத்ழதக் 

கண்டுபிடித்தவர். 

விரை :  கணினி மூலம் மதொழலநகல் எடுக்கும்  மதொழில் நுட்பத்ழதக் கண்டுபிடித்தவர் ?. 

2. குடும்ப அட்ழடகளுகளுக்குப் பதிலொகத் தற்தபொது திறன் அழட்ழடகள் வைங்கப்பட்டன. 

விரை :  குடும்ப அட்ழடகளுகளுக்குப் பதிலொகத் தற்தபொது எவ்வட்ழடகள் வைங்கப்பட்டன?. 

3. பள்ளிக் கட்டணம், கல்லூரிக் கட்டணம் ஆகியவற்ழறயும் இழணயம் வழியொகதவ மசலுத்த முடியும். 

விரை :  எவ்மவவ் கட்டணம் இழணயம் வழியொகதவ மசலுத்த முடியும்?. 

4. தொனியங்கிப்பண இயந்திரம் வங்கிக்குச் மசல்வழதப் மபரு ளவு குழறந்துவிட்டது. 

விரை : எந்த இயந்திரம் வங்கிக்குச் மசல்வழதப் மபரு ளவு குழறந்து விட்டது. 

5. தமிைக  க்கள் பயன்படுத்தும் குடும்ப அட்ழடகள் திறன் அட்ழடகளொக  ொற்றப்பட்டுள்ளன. 

விரை : தமிைக  க்கள் பயன்படுத்தும் குடும்ப அட்ழடகள் எவ்வொறு  ொற்றப்பட்டுள்ளன. 

இயல் – 2 – கவிரதப்ஹபரை 

4.1 - ஓ என் ச காலத் ஹதாைர்கஹை! 

 இப்பொடழல எழுதியவர் – கவிஞர் ரவைமுத்து  

 இவர் 13 ஜீழல 1953 இல் ததனி  ொவட்டத்திலுள்ள வடுகபட்டியில் பிறந்தொர் 

 இவரின் மபற்தறொர் மபயர் இரொ சொமி, அங்கம் ொள் ஆவர். 

 இவரது மதொழில் கவிஞர், பொடலொசிரியர். 
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 தண்ணீர் ததசம், வொனம் மதொட்டு விடும் தூரம் தொன், கருவொச்சி கொவியம், கள்ளிக்கொட்டு இதிகொசம் 

ஆகிய நொவல்கள் இவர் எழுதியழவதய. 

 ழவகழள த கங்கள், சிகரங்கழள தநொக்கி, திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள், தமிழுக்கு நிறமுண்டு, 

திழரப்பட்டப் பொடல்கள், கவிழதத் மதொகுப்புகள் முதலியன. 

 கவிஞர் ழவரமுத்து இந்திய அரசின் உயர்ந்த விருதொன பத் பூென் மபற்றுள்ளொர். 

 2003 இல் சொகித்திய அகொமதமி விருது (கள்ளிக் கொட்டு இதிகொசம்) விருது மபற்றொர். 

 இந்தியொவின் சிறந்த திழரப்படப் பொடலொசிரியர் விருது 7 முழற,  ொநில விருது 4 முழறயும் மபற்றவர். 

 கூட்டுப் புழுவொக இருந்த பட்டுப்பூச்சிதொன் பட்டொழடயொக  ொற்றம் கண்டு மபருழ யழடகிறது அது 

தபொல ந க்குத் தரப்பட்டுள்ள கட்டுப்பொடுகழளக் கழடப்பிடித்து ஒழுகினொல் வொழ்வில் த ன்ழ  

அழடயலொம் என கவிஞர் ழவரமுத்து கூட்டுப் புழுழவ எடுத்துக்கொட்டி கூறினொர். 

 கிளிக்கு மறக்ழக இருக்கும் வழரக்கும் 

கிைக்கு வொனம் தூரமில்ழல 

முழளக்கும் விழதகள் முழளக்கத் துடித்தொல் 

பூமி ஒன்றும் பொரமில்ழல 

 

அ) எதுழக: அடித்ததொறும் அல்லது சீர்ததொறும் இரண்டொம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுழக எனப்படும் 

முரைக்கும்  முரைக்கத்  - சீர் எதுரக 

 

ஆ) த ொழன: அடிததொறும் அல்லது சீர்ததொறும் முதமலழுத்து ஒன்றி வருவது த ொழன எனப்படும். 

கிளிக்கு   கிைக்கு  - சீர் ஹ ாரன 

முழளக்கும்   முழளக்கத் 

 

இ) இழயபு: அடிததொறும் இறுதி எழுத்ததொ மசொல்தலொ ஒன்றி வருவது இழயபு எனப்படும். 

தூரமில்ழல 

பொரமில்ழல  - இரயபு 

அ) சரியான விரைரய ஹதர்ந் மதடுத்து எழுதுக. 

1. 2003 ஆம் ஆண்டு சொகித்தியொ அகொமதமி விருது மபற்ற நூல்………………….. 

அ) இன்மனொரு ததசீய கீதம்   ஆ) கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்   இ) கரிகொலன் 

2. இந்திய அரசின் உயரிய வருது ……………… ஆகும். 

அ) பொரத ரத்னொ            ஆ) பத் ஸ்ரீ           இ) பத் பூசன் 

3. “தண்ணீர் ததசம்” …………………… எழுதிய நூல்களுல் ஒன்று. 

அ) தமிழ் ஒளி            ஆ) ரவைமுத்து          இ) ஈதரொடு தமிைன்பன் 
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4. ”பூமி” என்பதன் மபொருள்………………………… . 

அ) புவி            ஆ) கடல்          இ) கொற்று 

5. “தகொலம்” என்பதன் மபொருள் ………………… . 

அ) அைகு             ஆ) வடிவம்          இ) கல் 

ஆ) ஹகாடிட்ை இைத்ரத நிைப்புக. 

1. கவிஞர் ழவரமுத்து பிறந்த ஊர்  ஹதனி  ாவட்ைத்திலுள்ை வடுகப்பட்டி. 

2. இந்தியொவின் சிறந்த பொடலொசிரியருக்கொன ததசிய விருதிழண கவிஞர் ரவைமுத்து மபற்றொர். 

3. “சிகரங்கழள தநொக்கி” என்ற கவிழத  நூழல எழுதியவர் ரவைமுத்து. 

4. கருவொச்சி கொவியம் ரவைமுத்து பழடப்புகளுல் ஒன்று. 

5. மறக்ழக என்பதன் மபொருள் சிறகுகள். 

6. பண்பும் அன்பும் என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு எண்ணும்ர . 

இ) உரிய எழுத்ரத ஹதர்ந் மதடுத்து எழுதுக. 

1. எ….. யும் (றி, ரி) தீழய இ……..ந்த திரிதொன் (ல, ை) 

விரை :  எரியும் தீழய இைந்த திரிதொன். 

2. ஆ …. (ழு, ளு) தமிழை நி … த்துங்கள் (ரு,று) 

விரை : ஆளும் தமிழை நிறுத்துங்கள். 

3. அ …… (றி, ரி)வியல் எ ….. னும் (ன், ண்) வொகனம் மீதி ….. (ல்,ள்) 

விரை : அறிவியல் என்னும் வொகனம் மீதில். 

 ஈ) இலக்கணக்குறிப்பு 

  பண்பு  அன்பும் -  எண்ணும்ழ  

  இனமும் ம ொழியும்   -  எண்ணும்ழ  

  மசொன்தனொர்  -  விழனயொலழணயும் மபயர் 

  பொய்ந்து  -  விழனமயச்சம் 
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  முதும ொழி       -  பண்புத்மதழக 

  இைந்து,மதொழலந்த -  மபயமரச்சம் 

உ) பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

மபாருந்துங்கள் – மபாருந்து   + உம்  + கள் 

மபொருந்து – பகுதி, உம் – முன்னிழல பன்ழ  விகுதி, கள் – விகுதி த ல் விகுதி 

பாய்ந்து – பாய் + த்(ந்) + த் + உ 

பொய் – பகுதி, த் – சந்தி, த் – ந் ஆனது வகொரம், த் – இறந்தகொல இழடநிழல, உ – வழனமயச்ச பகுதி 

ஊ) பிரித்து எழுதுக. 

தூரமில்ழல  -  தூரம்  +  இல்ழல 

முதும ொழி  -  முதுழ  + ம ொழி 

அறிவியல்   -  அறிவு  + ம ொழி 

4.2 - உயிர்வரக - மதால்காப்பியர் 

 மதொல்கொப்பியத்ழத இயற்றியவர் மதொல்கொப்பியர் 

 இவரின் கொலம் இரண்டொயிர்ம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதொக அறியப்படுகிறது. 

 பிறகொலத்தில் ததொன்றிய பல இலக்கண நூல்களுக்குத் மதொல்கொப்பியம் முதல் நூலொக 

அழ ந்திருக்கிறது. 

 மதொல்கொப்பியர் எழுத்ததிகொரத்திலும் மசொல்லதிகொரத்திலும் ம ொழி இலக்கணங்கழள விளக்குகிறொர். 

 மபொருளதிகொரத்தில்  க்களின் அக, புற வொழ்வியல்கழளக் குறிப்பிடுகிறொர். 

  னிதனின் வொழ்வியல் இலக்கணம் உலகில் தவறு எந்த ம ொழியிலும் இல்ழலமயன்று கூறுகின்றனர். 

 மதொல்கொப்பியர் என்ப ம ொழிப என் னொர் என்று பயன்படுத்தியுள்ள மசொற்கழளக் மகொண்டு தமிழில் 

மதொல்கொப்பியம் முதற்மகொண்டு இதுவழர கிழடத்துள்ள தரவுகளுக்கு முன்னுள்ள  ரழப அறிந்து 

மகொள்ள முடிகிறது. 

 தமிழ் ம ொழியில் கிழடக்கப்மபற்ற முதல் இலக்கண நூல் மதொல்கொப்பியம். 

 இந்நூல் எழுத்து, மசொல், மபொருள் என மூன்று அதிகொரங்கழளயும் 27 இயல்கழளயும் மகொண்டுள்ளது. 

 தமிழில் அகம் புறம் சொர்ந்த வொழ்வியல் மநறிகழள இது விளக்குகிறது. 

 பல அறிவியல் கருத்துகள் மதொல்கொப்பியத்தில் இடம்மபற்றுள்ளன. 

 பிறப்பியலில் எழுத்துகள் பிறக்கும் இடங்கழள உடற்கூற்றியல் அடிப்பழடயில் கூறியுள்ளவற்ழற 

அயல்நொட்டு அறிஞர்களும் வியக்கின்றனர். 

 இதில் உயிர்வழகப்பொடு மவளிப்பட்டுள்ளழ  தமிைர்களின் அறிவொற்றலுக்குச் சிறந்த சொன்றொகும். 
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அ) சரியான விரைரயத் ஹதர்ந் மதடுத்து எழுதுக. 

1. தமிழில் முதலில் கிழடக்கப் மபற்ற இலக்கண நூல் …………………… 

 அ) அகத்தியம்             ஆ) மதால்காப்பியம்         இ) நன்னூல் 

2. எழுத்துகளின் பிறப்ழப உடற்கூற்றியலி அடிப்பழடயில் கூறியவர்……………….. 

 அ) பவணந்தி முனிவர்            ஆ) அகத்தியர்          இ) மதால்காப்பியர் 

3. மதொல்கொப்பியரின் ஆசிரியர் …………… 

அ) அகத்தியர்             ஆ)  ணக்குடவர்           இ) பவணந்தி 

4. மதொல்கொப்பியத்தில் பல …………………. கருத்துகள் இடம்மபற்றுள்ளன. 

அ) தவதியியல்             ஆ)  ழறமபொருள்          இ) அறிவியல் 

ஆ) ஹகாடிட்ை இைங்கரை நிைப்புக. 

1. இரண்டொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதொகக் கூறப்படும் இலக்கண நூல் மதால்காப்பியம். 

2. சங்க இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண ொக அழ ந்த நூல் மதால்காப்பியம். 

3. எழுத்து, மசொல், மபொருளிளக்கணங்கழள  ட்டும் கூறும் இலக்கண நூல் மதால்காப்பியம். 

4. மதொல்கொப்பியம் மூன்று இயல்கழளயும், 27 (இருபத்ஹதழு) அதிகொரங்கழளயும் மகொண்டது. 

5. உணர்ந்ததொர் என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு விரனயாைரணணும் மபயர். 

இ) உரிய எழுத்ரதத் ஹதர்ந் மதடுத்து எழுத்துக. 

1, தந…… தின் உணர்ந்ததொர் மந……….ப்படுத்தினதர (றி,ரி) 

விரை : தநரிதின் உணர்ததொர் மநறிப்படுத்தினதர. 

2. இர ..டறி வதுதவ (ன்,ண்) அத … டு நொதவ (மணொ,மனொ) 

விரை : இைண்டறிவதுதவ அததனொடு நொதவ 

3. ஐந்த … (றி, ரி) வதுதவ அவ …… தறொடு (ற்,ர்) மசவிதய 

விரை : ஐந்தரிதவ அவற்தறொடு மசவிதய. 

4. ஒ …..றறி (ன், ண்) வதுதவ உற் …..றி வதுதவ (ற, ர) 
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விரை : ஒன்றறிவதுதவ உற்றறி வதுதவ. 

ஈ) கீழ்க்காணும் அடிகளிலுள்ை அடி எதுரகரய எடுத்து உழுதுக. 

1. மூன்றறி வதுதவ அவற்மறொ மூக்தக 

   நொன்கறி வதுதவ அவற்தறொடு கண்தண 

விரை :  மூன்றறி 

          நொன்கறி          அடி எதுரக 

2. கீழ்க்கொணும் அடிகளிலுள்ள சீர்த ொழனழய எடுத்து எழுதுக. 

   ஆறறி வதுதவ அவற்மறொடு கண்தண  

விரை :  ஆறறி   -   அவற்மறொடு 

உ) மபாருத்துக.                             விரை 

1. மூன்றறிவு   - வண்டு -  எறும்பு 

2. நொன்கறிவு   -  னிதன் -  வண்டு 

3. ஐந்தறிவு   - எறும்பு -  விலங்கு 

4. ஆறறிவு   - விலங்கு -   னிதன் 

இலக்கணக்குறிப்பு 

உணர்ந்ததொர் – விழனயொலழணயும் மபயர் 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

மநறிப்படுத்திஹனார்  - மநறிப்படுத்து  +  இன்  + அர் 

மநறிப்படுத்து  - பகுதி, இன் – இறந்த கொல இழடநிழல, அர்  -   பலர்பொல் விழனமுற்று  விகுதி. 

 பிரித்து எழுதுக. 

 இரண்டறிவு  -  இரண்டு + அறிவு 

ஐந்தறிவு  -  ஐந்து   + அறிவு 

ஆறறிவு  -  ஆறு   + அறிவு 
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உற்றறிவதுதவ  -  உற்று  + அறிவதுதவ 

அறிரவயும் உயிரினங்கரையும் மதால்காப்பியர் எவ்வாறு மதாைர்புபடுத்துகிறார். 

அறிவு உயிரினங்கள் மபாறிகள் புலன்கள் 

ஒரறிவு புல்,  ரம் ம ய் மதொடு உணர்வு 

ஈரறிவு நத்ழத, சங்கு, சிப்பி ம ய், வொய் மதொடு, உணர்வு, சுழவ 

மூவறிவு எறும்பு, கழரயொண், 

அட்ழட 

ம ய், வொய், மூக்கு மதொடு,உணர்வு, சுழவ, த ொத்தல் 

நொலறிவு நண்டு, தும்பி, வண்டு ம ய், வொய், மூக்கு, 

கண் 

மதொடு, உணர்வு, சுழவ, த ொத்தல், 

கொணல் 

ஐயறிவு விலங்கு, பறழவ ம ய், வொய், மூக்கு, 

கண், மசவி 

மதொடு, உணர்வு, சுழவ, த ொத்தல், 

கொணல், தகட்டல் 

ஆறறிவு  னிதர் ம ய், வொய், மூக்கு, 

கண், மசவி,  னம் 

மதொடு, உணர்வு, சுழவ, த ொத்தல், 

கொணல், தகட்டல்,  ன உருவொக்கம் 

 

துரணப்பாைம் 

4.3 - விண்ரணயும் சாடுஹவாம் 

 இந்திய விண்மவளித் திட்டத்தின் தந்ழதயொன விக்ரம் சொரபொய் மபயரில் விண்மவளி ஆய்வுழ யம் 

திருவனந்தப்புரத்தில் மசயல்படுகிறது. 

இலக்கணம் 

கற்கண்டு  

4.4 - வல்லினம் மிகா இைங்கள் 

வல்லினம் மிகாத இைங்கரைக் காண்க. 

1.விளித்மதொடர்களில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) குந்த வொ, தந்ழததய பொருங்கள் 

2. மபயமரச்சத்தில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) வந்த சிரிப்பு, பொர்த்த ழபயன் 



General Tamil                                                         Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 61 of 65 

3. வியங்தகொல் விழனமுற்றுத் மதொடரில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) வொழ்க தமிழ், வருக தழலவொ 

4. விழனத் மதொழகயில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) குடிதண்ணீர், வளர்பிழற 

5. எழுவொய்த் மதொடரில் வல்லினம் மிபொது. 

(எ.கா) முருகன் வந்தொன், கிளி தபசும் 

6. வினொப்மபயர்களின் பின் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) எது கண்டொய்? எழவ தவறுகள் 

7. சட்டுப்மபயர்களில் பின் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) அது மசய், இது மசய் 

8. உம்ழ த் மதொழகயில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா)  தொய் தந்ழத, இரவு பகல் 

9. அடுக்குத் மதொடரில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா)  வொ வொ, பொர் பொர் 

10. இரட்ழடக் கிளவியில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா)  சல சல, நற நற 

11. மூன்றொம், ஆறொம் தவற்றுழ  விரிகளில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) அண்ணதணொடு தபொ, எனது சட்ழட 

12. இரண்டொம் தவற்றுழடத் மதொழகயில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) நொடு கண்டொன், கூடு கட்டு 

13. இரண்டொம், மூன்றொம், நொன்கொம், ஐந்தொம் தவற்றுழ தட மதொடழகயில் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா)  தமிழ் படி(ஐ), ழக தட்டு (ஆல்), வீடு மசன்றொள் (கு), வழர பொய்ந்தொன். (இருந்தொன்) 

14. எட்டு, பத்து தவிர பிற எண்ணுப் மபயர்களுடன் புணரும் வல்லினம் மிகொது. 
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(எ.கா) ஒரு புத்தகம், இரண்டு வீடுகள் 

15. சலொ, தவ, தட, குை என்னும் உரிச்மசொற்கழளத் தவிர ஏழனய உரிச்மசொற்களின் பின் வல்லினம் மிகொது. 

(எ.கா) உறுமபொருள், நனி தின்றொன் 

வினா & விரை 

1. கீழ்க்கொணும் மூன்று மதொடர்களுள்  

அ) இருந்த இடத்திலிருந்தத பணயச்சீட்டு எடுப்பழத எளிதொக்கிய மிகப்மபரிய இந்திய நிறுவனம் 

இந்தியத் மதொடர்வண்டி உணவுவைங்குதல்  ற்றும் சுற்றுலொக் கலகம் ஆகும். 

ஆ) வங்கி அட்ழட இல்ழல என்றொல் அழலதபசி எண் வங்கிக் கணக்கு எண் ஆகியவற்ழறக் மகொண்டு 

பணம் மசலுத்துதல் இயலொது. 

இ) திறன் அட்ழடகள் என்பழவ குடும்ப அட்ழடகளுக்கு  ொற்றொக வைங்கப்பட்டனவொகும். 

விரை : அ,இ ஆகியன சரி, ஆ தவறு 

2. தமிழ்நொடு அரசு கிரொ ப்புற  ொணவர்களுக்கு  ொற்றொக வைங்கப்பட்டனவொகும். 

அ) ததசியத் திறநொய்வுத் ததர்வு 

ஆ) ஊைகத் திறனாய்வுத் ஹதர்வு 

இ) கல்வி உதவித்மதொழகத் ததர்வு 

ஈ) மூன்றும் சரி 

3. ஒன்றறி வதுதவ உற்றறிவதுதவ 

 இரண்டறிவதுதவ அதமனொடு நொதவ 

- இவ்வடிகளில் அதமனொடு என்பது எதழனக் குறிக்கிறது. 

அ) நுகர்தல்       ஆ) மதாடு உணர்வு 

இ) தகட்டல்    ஈ) கொணல் 

4. பின்வரும் மதொடர்கழளப் படித்து “நொன் யொர்” என்று கண்டு பிடிக்க 

அறிவியல் வொகனத்தில் நிறுத்தப்படுதவன். எல்லொக் தகொளிலும் ஏற்றப்படுதவன் இழளயவர் கூட்டம் 

என்ழன ஏந்தி நடப்பர். 
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அ) இழணயம்    ஆ) தமிழ் 

இ) கணினி    ஈ) ஏவுகழண 

5. விழட வரிழசழயத் ததர்க 

அ) இது மசயற்ழகக்தகொல் ஏவு ஊர்தியின் மசயலடபொட்ழட முன்கூட்டிதய கணிக்கும். 

ஆ) இது கடல் பயணத்துக்கொக உருவொக்கப்பட்ட மசயலி. 

i) தநவிக், சித்தொரொ   ii) தநவிக் வொனூர்தி 

iii) வொனூர்தி சித்தொரொ   iv) சித்தாைா ஹநவிக் 

|||. பின்வரும் பத்தியில் இைம்மபற்றுள்ை பிறஅ ாழிச் மசாற்கரை நிகைான தமிழ்ச் மசாற்கரை 

எழுதுக. 

வீக்கு   - பலவீனம் 

கொபி   - மகொட்ழட வடிநீர் 

தஸவரி  - இனிப்பு 

தடஸ்ட்   - ருசி 

எக்ஸ்பிரென்  - மவளிப்பொடு  

ஐஸ்கிரீம்  - பனிக்கூழ் 

ஜில்   - குளிர்ச்சியொக  

மபப்பர்மிண்ட்  - மிளகு இழல  ணம் கலந்த 

 ஸ்க்   - வொசழன திரவியம் 

அரபுதசக் மசண்ட் - அரபு நொட்டு வொசழனத்திரவியம் 

ஈத்தர்   - வண்ணமில்லொத நீர் 

மபட்தரொல்  -  வொகன எரிமபொருள் 

|. அகைாதியில் காண்க. 

இமிழ்தல்  -  ஒலித்தல், முைங்குதல் 

இழசவு  -  ஒப்புதல் 
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துவனம்  -  ஒலி 

சபழல  -  மின்னல் 

துகலம்  -  நுட்ப ொன ஒலி 

||. ஒரு மசால்லால் மதாைரின் இரு இைங்கரை நிைப்பு. 

(விலங்கு, எழுதி, அகல், கொல், அழல) 

அ) எண்மணய் ஊற்றி அகல் விளக்கு ஏற்றியவுடன், இடத்ழதவிட்டு அகல். 

ஆ) எனக்கு கால் பங்கு பிரித்துக் மகொடுக்க வொ கீதை ஈரம் பொர்த்து உன் கால். 

இ) ழகப்மபொருழளக் கடல் அரல யில் மதொழலத்துவிட்டு கழரயில் ததடி அரல ந்தொல் கிழடக்கு ொ? 

ஈ) வீட்டு விலங்கு ஆன நொயுடன் விழளயொடுவது  கிழ்ச்சி தரும், மவளியில் அதழனக் கழுத்து 

விலங்கு உடன்  ட்டுத  பிரித்துச் மசல்ல தவண்டும். 

உ) எழுத்தொணி மகொண்டு எழுதிய தமிழை, ஏவுகழணயில்  எழுதி  எல்லொக் தகொளிலும் ஏற்றுங்கள். 

|||. ஒரு மதாைரில் இரு விரனகரை அர த்து எழுதுக. 

 (குவித்து   -  குவிந்து, தசர்ந்து  -  தசர்த்து, பணிந்து  -  பணித்து, மபொருந்து  -  மபொருத்து,  ொறு  -   ொற்று) 

(எ. கொ) விரிந்து  -  விரித்து 

அ)  ழைக்கொற்று வீசியதொல் பூவின் இதழ்கள் விரிந்தன;  யில் ததொழகழய விரித்தது 

ஆ) குவிந்து – குவித்து 

அழ ச்சர் பதவிதயற்றவுடன் பொரட்டுகள் குவிந்தன; அவருழடய ஆதரவொளர்கள் அன்பளிப்புகழளக் 

குவித்தனர். 

இ) தசர்ந்து – தசர்த்து 

ஊர்த்திருவிைொவில்  க்கள் ஒன்று தசர்ந்தனர், மபொருட்கழளச் தசர்த்து  கிழ்ந்தனர். 

ஈ) பணிந்து – பணித்து 

ஆசிரியழர  ொணவர்கள் பணிந்து வணங்கினர்; வீட்டுப்பொடத்ழத முடிக்கச் மசொல்லி ஆசிரியர் 

பணித்தொர். 

உ) மபொருந்து – மபொருத்து 
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தொன் மசய்தது சரி என்று மபொருந்து ொறு கு ரன் தொயிடம் கூறினொன்; உழடந்து கிடந்த குைொழயப் 

மபொருத்தினொன். 

ஊ)  ொறு –  ொற்று,  ொறு – பழக,  ொற்று – வலிழ  

வளவன் இனியன் மீது  ொறு மகொண்டொன், இனியன் தன்  ொற்ழற மவளிப்படுத்தினொன். 

IV. கரலச்மசால் அறிஹவாம் 

ஏவு ஊர்தி   -  Launch Vechicle 

ஏவுகழண   - Missile 

கடல் ழ ல்   - Nautical mile 

கொமணொலிக் கூட்டம்  - Video conference 

பதிவிறக்கம்  - Download 

பயணியர் மபயர்ப்பதிவு - NR – Passenger Name Record 

மின்னணு இயந்திரங்கள் -  Electronic devices 


