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9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் – இரண்டாம் பருவம்  - பாடக்குறிப்புகள் 

1. கல்வியிற் சிறந்த பபண்கள் 

1. சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்துக எழுதுக 

1. வில்லுப்பாட்டுக் குழுத்தலைவர் யாருலைய அருள் வவண்டித் ததாைங்குகிறார்? 

அ) கலைமகள் ஆ) தமிழ்மக்கள் இ) முருகன்  ஈ) விநாயகர் 

2. த ாந்தக் காலில் நின்றிை உைனுதவுவது ……………………. 

அ) கல்வி  ஆ) த ல்வம்  இ) ததாழில்  ஈ) வலிலம 

3. பக்தி இைக்கியம் பாடிய முதற்தபண்புைவர் ………………………. 

அ) ஆண்ைாள் ஆ) ஔலவயார் இ) காடரக்கால் அம்டமயார் ஈ) மணிவமகலை 

4. தமிழகத்தின் முதல் தபண் மருத்துவர் ……………………….. 

அ) இராமாமிர்தம்  ஆ) இராவேஸ்வரி இ) நீைாம்பிலக ஈ) முத்துபெட்சுமி 

5.  ாரதா  ட்ைம் என்பது ……………………….. 

அ) இருதாரத் தலைச்  ட்ைம்   ஆ) குழந்டதத் திருமணச் தடடச் சட்டம் 

இ) தபண் கல்விச்  ட்ைம்   ஈ) தபண் த ாத்துரிலமச்  ட்ைம் 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. வில்லுப்பாட்டுக் குழுத்தடெவர் பபண்கல்வியின் அவசியம் பற்றியும் கல்வியில் சிறந்த 

பபண்கடைப் பற்றியும் எங்ஙனம் பாடத் பதாடங்கினர்? 

வில்லுப்பாட்டுக் குழுத்தலைவர், தபண்கல்வியின் அவசியம் பற்றியும் சிறந்த தபண்கலைப் பற்றியும்,  

படிக்க வவண்டும் தபண்வே – அப்பத்தான் 

பார்முழுதும் வபாற்றிடும் கண்வே… 

சுயமாகச் சிந்திக்கத் துலேயாகும் கல்வி 

த ாந்தங்காலில் நின்றிைவவ உைனுதவும் கல்வி 

எனப் பாைத் ததாைங்கினார். 

2. சங்க காெப் பபண்பாற் புெவர்கள் சிெடரக் குறிப்பிடுக 
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 ங்க காைப் தபண்பாற் புைவர்கள்: ஔலவயார், ஒக்கூர் மா ாத்தியார், ஆதிமந்தியார், தவண்ணிக் 

குயத்தியார், தபான்முடியார், அள்ளூர் நன்முல்லையார், நக்கண்லேயார், காக்லகபாடினியார், 

தவள்ளிவீதியார், காவற்தபண்டு, நப்ப லையார். 

3. சமயங்கதைாடு பதாடர்புடடயவர்கைாய்ச் சிறந்த பபண்கள் யார்? 

 மே மதமும் புத்த மதமும் வைர்ந்த காைத்திவை, மாதவி மகள் மணிவமகலை கல்வி கற்ற 

தபண்ோய்லததிகழ்ந்தாள். பக்தி இயக்கம் வைர்ந்த காைத்தில் காலரக்கால் அம்லமயார், ஆண்ைாள் 

முதலிய தபண்கள், தம் இலறவனுக்குப் பாமாலை சூட்டினார்கள். 

4. நம் நாட்டில் பபண்ணடிடமத்தனம் வந்ததன் காரணத்டத வில்லுப்பாட்டுக் குழுத்தடெவர் 

எவ்வாறு பாடிவிைக்கினார்? 

‘ஆணும் தபண்ணும் இயற்லகப் பலைப்பிவை 

 மம் என்று நிலனச் ாங்க – முன்வனார்கள் 

 ரியாக வாழ்ந்தாங்க… 

இலையில் குடிபுகுந்த மூைப்பழக்கங்கைால்  

தபண்கலைத் தாழ்த்தினாங்க 

 மத்துவத்லத 

அடிவயாடு வீழ்த்தினாங்க’ என வில்லுப்பாட்டுத் குழுத் தலைவர் பாடி விைக்கினார். 

5. பபண்கல்வி தமம்பாட்டிற்கு ஆங்கிெ அரசு பசய்த பணி யாது? 

1882இல் ஹண்ைர் குழு முதன் முதலில் தபண் கல்விக்குப் பரிந்துலர த ய்தது. அந்த அறிக்லகயின்படி 

மராட்டிய மாநிைத்தில் வோதிராவ் பூவவ  ாவித்திரிபாய் பூவை இலேயர் முதன் முதைாகப் 

தபண்களுக்கான பள்ளிலயத் ததாைக்கினார்கள். 

6. வில்லுப்பாட்டுக் குழுவினர் எங்ஙனம் மங்கைம் பாடிப் பபண் கல்விடயப் தபாற்றினர்? 

‘வாழியவவ தபண்லம வாழியவவ 

வைமான தபண்கல்வி வாழியவவ 

 மத்துவம் வாழியவவ 

புவி வைம் தபறவவ 

புதிய உைகம் நைம் தபறவவ’ 

என வில்லுப்பாட்டுக் குழுவினர் தபண் கல்விலயப் வபாற்றி மங்கைம் பாடினர்.  

7. நீொம்பிடக அம்டமயார் பசய்த தமிழ்ப்பணிகள் யாடவ? 
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நீைாம்பிலக அம்லமயார்: இவர், மலறமலையடிகளின் மகள். தந்லதலயப் வபாைவவ தனித்தமிழ்ப் 

பற்றுலையவர்; இவருலைய தனித்தமிழ்க் கட்டுலர, வைத ால்-தமிழ் அகரவரில , முப்தபண்மணிகள் 

வரைாறு, பட்டினத்தார் மூவர் ஆகிய நூல்கள் தனித்தமிழில் எழுத விரும்புவவார்க்கு மிகவும் 

பயனுள்ைனவாக விைங்குகின்றன. 

8. ஈ.த. இராதேஸ்வரி அம்டமயார் பற்றிக் குறிப்பபழுதுக 

ஈ.த. இராவேஸ்வரி அம்லமயார்: இவர் தமிழ் இைக்கியம், அறிவியல் ஆகிய துலறகளில் சிறந்து 

விைங்கினார். திருமந்திரம், ததால்காப்பியம், லகவல்யம் வபான்ற நூல்களிலுள்ை அறிவியல் 

உண்லமகள் குறித்துச் த ாற்தபாழிவு ஆற்றியுள்ைார். இராணி வமரி கல்லூரியில் அறிவியல் 

வபராசிரியாய்ப் பணியாற்றினார். சூரியன், பரமாணுப் புராேம் வபான்ற அறிவியல் நூல்கலை 

எழுதியுள்ைார். 

9. சங்க காெத்தின் சிறப்பிடன வில்லுப்பாட்டுக் குழுத்தடெவர் எங்ஙனம் பாடினார்? 

‘கற்காைம் முதவை கனிந்திருந்த தமிழன் 

தபாற்காைம் எனவவ புகழப்படும் காைம் 

எக்காைம்? அது எக்காைம்? 

பாட்டும் ததாலகயும் உருவான காைம் 

ஊட்டும் தமிழுேர்வு உயர்ந்திருந்த காைம் 

 ங்ககாைம்……… அது  ங்ககாைம்….. 

ஔலவயும் குயத்தியும் தவளிபாடிய 

கண்ணியும் 

தகால்லவத் தமிலழக் தகாண்டு பாடிய  

மா ாத்தியும்  

த ழித்திருந்த காைம்………... புகழ் வைர்ந்திருந்த  

காைம்…..’ 

எனச்  ங்க காைத்தின் சிறப்பிலன வில்லுப்பாட்டுக் குழுத்தலைவர் பாடினார். 

10. பபண்கல்விக்குப் பாடுபட்டதால் தநாபல் பரிசு பபற்ற பபண்கடைப் பற்றிக் குறிப்பிடுக 

லகைாஷ்  த்யார்த்தி என்பவர் ‘குழந்லதலயப் பாதுகாப்வபாம்’ என்ற அலமப்பிலன நிறுவியுள்ைார். 

அதன் வழிவய இதுவலர எண்பதாயிரம் குழந்லதகள் கல்விதபற்றுள்ைனர். 

2014இல் இவருக்கு வநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்ைது. பாகிஸ்தானில், தபண் கல்விலய வற்புறுத்தித் தமது 

பன்னிரண்ைாம் வயதில் வபாராடிய மைாைா வநாபல் பரிசு தபற்றுள்ைார். 

11. டாக்டர் முத்து பெட்சுமி பற்றிக் குறிப்பபழுதுக 

ைாக்ைர் முத்து தைட்சுமி: இவர், தமிழகத்தின் முதல் தபண் மருத்துவர்; இந்தியப் வமயர்;  ட்ை 

வமைலவக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ை முதல் தபண்மணி; 
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வதவதாசிமுலற ஒழிப்புச்  ட்ைம், குழந்லதத் திருமேத் தலைச்  ட்ைம் ஆகியலவ நிலறவவறக் 

காரேமாய் இருந்தவர்; அலையாற்றில் 1930 இல் அவ்லவ இல்ைம், 1952இல் புற்றுவநாய் 

மருத்துவமலன ஆகியவற்லற நிறுவியவர். 

12. பபண்கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்டங்கள், சாரதா சட்டம் பற்றி எழுதுக 

தபண்கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்ைங்கள்:  

ஈ. தவ.ரா – நாகம்லம இைவ க் கல்வி உதவித் திட்ைம் பட்ைவமற்படிப்பிற்கு உரியது. சிவகாமி அம்லமயார் 

கல்வி உதவித்திட்ைம் – கல்வி, திருமே உதவித் ததாலக ஆகியவற்றுைன் ததாைர்புலையது.  

 ாரதா திட்ைம்: தபண் முன்வனற்றத்தின் தலைக்கல்ைாய் இருப்பது குழந்லதத் திருமேம். எனவவ, 

அலதத் தடுக்க 1929ஆம் ஆண்டு  ாரதா  ட்ைம் தகாண்டு வரப்பட்ைது. 

13. பபண்களின் முன்தனற்றத்திற்குத் தந்டத பபரியார், பாரதியார், பாரதிதாசன் ஆற்றிய பங்கிடை 

ஓரிரு வரிகளில் எழுதுக. 

தந்லத தபரியார் : முடியாது தபண்ோவை என்கின்ற மாலயயிலன முைக்க எழுந்தார். 

பாரதியார் : விடியாது தபாண்ோவை என்கின்ற வகலியிலன மிதித்துத் துலவத்தார். 

பாரதிதா ன் : தபண்ேடிலம தீரும் வலர மண்ேடிலம தீராது என இடி முழக்கம் த ய்தார். 

14. எடவ விடைய தவண்டும் எனக் குழுவினர் கூறுகின்றனர்? 

தபண்கள் படிக்க வவண்டும்; நாட்டின் கண்கள் திறக்க வவண்டும். தபண்கள் இன்னும் படிக்க வவண்டும்; 

உயர்வு என்லறக்கும் விலைய வவண்டும். ஆணும் தபண்ணும்  ரிநிகர் என்னும் அறிவு வைர 

வவண்டும். உைகம் அன்பினாவை மைர்ச்சி தபறும் என்னும் உண்லம அலனவர்க்கும் புரிய வவண்டும் 

என வில்லுப்பாட்டுக் குழுவினர் கூறுகின்றனர். 

15. மூவபலூர் இராமாமிர்தம், பண்டிதரமாபாய், ஐடாஸ் தசாபியா ஸ்கட்டர், சாவித்திரிபாய் பூதர 

ஆகிதயார் மகளிர் இனத்திற்கு ஆற்றியற்டறக் கூறுக 

(அ) மூவாலூர் இராமாமிர்தம் : தமிழகத்தின்  முகச் சீர்தித்தவாதி; எழுத்தாைர்; திராவிை இயக்க அரசியல் 

த யல்பாட்ைாைர்; வதவதாசி ஒழிப்புச்  ட்ைம் நிலறவவறத் துலே நின்றவர். 

ஆ) பண்டித ரமாபாய் : இவர்  மூகத் தன்னார்வைர்; தலைகலை மீறிக் கல்வி கற்றுப் பண்டிதராகியவர்; 

தபண்களின் உயர்வுக்குத் துலே நின்றவர். 

இ) ஐைாஸ் வ ாரியா ஸ்கட்ைர்: தபண்கள் மருத்துவராவலத மருத்துவ உைகவம விரும்பாத காைத்தில் 

தமிழகத்திற்கு வந்து, மருந்துவராகி வவலூரில் இைவ  மருத்துவம் அளித்தவர். 
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ஈ)  ாவித்திரிபாய் பூவை: 1848இல் தபண்களுக்தகனத் ததாைக்கப்பட்ை பள்ளியில் ஆசிரியராய்ப் 

பணியாற்றியவர். இவவர நாட்டின் முதல் தபண் ஆசிரியர். 

இன்டறய சாதடனப் பபண்மணிகள் 

 இந்திய அரசினால் பாராட்ைப்பட்ைவர் சின்னப்பிள்லை. தமிழ்நாட்டு அரசின் ஔலவ விருது 

தபற்றவர். சுய உதவிக் குழுக்கள் மூைம் தபண்களுக்காகப் பாடுபடுவர். 

 லகத்தறி தந வு  ாதலன த ய்ததற்காகக் காஞ்சிபுரம் மவகஸ்வரி (58), பார்வதி (38) ஆகிய 

இருவரும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான வதசிய விருது தபற்றுள்ைனர். 

 உைக அைவில் நைந்த வபாட்டியில் தபப்சிவகா நிறுவனத்தலைவர் பதவிக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ைவர் 

இந்திரா லூயி. 

 அருந்ததி பட்ைாச் ார்யா (58) ஸ்வைட் வங்கியின் முதன்லமப் பதவியில் இருக்கிறார். 

 கிரண் மஜீம்தார் (61) புற்று வநாய் மருந்து நிறுவனத்தின் வமைாண்லம இயக்குநர். 

 சிகா  ர்மா (58) ஆக்ஸிஸ் வங்கியின் தலைவர். 

 அகிைா – ஸ்ரீராம் நிதி நிறுவனத்தின் தலைவர் 

கவிடத தபடழ 

குடும்ப விைக்கு 

1. சரியான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. பாரதிதா ன் இயற்றிய …………………. நாைக நூலுக்குச்  ாகித்திய அகாததமி விருது வழங்கப்பட்ைது. 

அ) அழகின் சிரிப்பு   ஆ) குடும்ப விைக்கு 

இ) பாண்டியன் பரிசு   ஈ) பிசிராந்டதயார் 

2. மாக்கைல் என்பதற்கு இைக்கேக் குறிப்பு யாது? 

அ) உரிச்பசால் பதாடர்  ஆ) தபயதரச் த் ததாைர் 

இ) பண்புத் ததாலக   ஈ) விலனதயச் த் ததாைர் 

3. ‘மங்லகயராகப் பிறப்பதற்வக நல்ை மாதவம் த ய்திைம் வவண்டுமம்மா’ எனப் பாடியவர் 
……………………….. 

அ) கவிமணி   ஆ) நாமக்கல்ைார் 

இ) பாரதி    ஈ) பாவவந்தர் 

4. ………………………….. இல்ைாத தபண்கள் கைர் நிைம் 

அ) அழகு    ஆ) அன்பு 
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இ) கல்வி    ஈ) த ல்வம் 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. கல்வியில்ொத பபண்களும் கல்வி கற்ற பபண்களும் எவற்டறப் தபான்றவர்கள்? 

கல்வியறிவு இல்ைாத தபண்கள் பண்பைாத நிைத்லதப் வபான்றவர்கள். அந்நிைத்தில் புல் முதைானலவ 

விலையைாம்; நல்ை பயிர் விலையாது. அதுவபாை, கல்வியறிவு இல்ைாத தபண்கள் வாயிைாக 

அறிவுலைய மக்கள் உருவாகமாட்ைார்கள். கல்விலயக் கற்ற தபண்கள் பண்பட்ை நன்த ய் நிைத்திலனப் 

வபான்றவர்கள். அவர்கள் மூைம் சிறந்த அறிவுலைய மக்கள் உருவாகின்றனர். 

2. பபண்களுக்கு விடுதடெ பறிதபானது ஏன் எனத் தடெவி கூறுகிறாள்? 

வானூர்திலயச் த லுத்துதல், உைலகயும் கைலையும் அைத்தல் வபான்ற எந்தச் த யலும் ஆண், தபண் 

இருபாைருக்கும் தபாதுவானலவ. இன்று உைகமானது ஆண்களின் கட்டுப்பாட்டில் நலிந்து 

வபானதால்தான் தபண்களுக்கு விடுதலை பறிவபானது எனத் தலைவி கூறுகிறாள். 

3. பபண்கள் இந்நாளில் பசய்ய தவண்டியடவ யாடவ? 

இன்று தபண்களுக்தகன உள்ை வவலைகலையும் அவர்களின் விடுதலைக்கான த யலையும் 

தபண்கவை த ய்தல் வவண்டும். மின்னல்வபால் ஒளிரும் இயல்புலையவள் தபண்; ஆனால் 

கல்வியறிவு இல்ைாத தபண் தன் வாழ்வில் என்றும் ஒளிரமாட்ைாள். 

4. ஆண்களுக்கு வரதவண்டிய எண்ணம் யாது? 

‘ லமப்பது வீட்டு வவலைகலைச்  லிப்பில்ைாமல் த ய்வது வபான்றலவ தபண்களுக்வக உரியலவ 

என்று கூறுவது தபாருத்தமற்றது. அலவ நமக்கும் உரியலவ’ என்று ஆண்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளும் 

எண்ேம் வரவவண்டும். 

5. எச்பசயொல் வாழ்வு நெம் பபறுகிறது? 

உேலவச்  லமத்துத் தருவது என்பது உயிலர உருவாக்குவது வபான்றதாகும். ‘வாழ்க்லக’ என்பது 

தபாருட்த ல்வத்தாவைா வீரத்தாவைா அலமவதன்று. அடுப்பில் உள்ை  லமக்கும் கைத்தில் சுலவலய 

இட்டு, அருகில் இருந்து உள்ைத்து அன்வபாமு உேவு பரிமாறுதலில்தான் வாழ்வு நைம் தபறுகிறது. 

6. தமிழ் நாட்டில் இருக்கும் தீய வழக்கம் யாது? அதடன நீக்க என்ன பசய்ய தவண்டும் ? 

‘ லமக்கும் பணி, தபண்களுக்குத் தவிர்க்க முடியாத கைலம. அப்பணி நல்ை தாய்மார்களுக்வக உரியது’ 

எனத் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற வழக்கத்திலனக் கண் இலமக்கும் வநரத்தில் நீக்க வவண்டுமாயின் 

தபண்களுக்கு எப்வபாதும் கல்வி வவண்டும். 

7. பபண்விடுதடெயின் இன்றியடமயாடமக் குடும்ப விைக்குத் தடெவி எங்ஙனம் 

எடுத்துடரக்கிறாள்? 
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‘வானூர்திலயச் த லுத்துதல், உைலகயும் கைலையும் அைத்தல் வபான்ற எந்தச் த யலும் ஆண், தபண் 

இருபாைருக்கும் தபாதுவானலவ. இன்று உைகமானது ஆண்களின் கட்டுப்பாட்டில் நலிந்து 

வபானதால்தான் தபண்களுக்கு விடுதலை பறிவபானது. இன்று தபண்களுக்தகன உள்ை 

வவலைகலையும் அவர்களின் விடுதலைக்கான த யலையும் தபண்கவை த ய்தல் வவண்டும். 

மின்னல்வபால் ஒளிரும் இயல்புலையவர் தபண்; ஆனால் கல்வியறிவு இல்ைாத தபண் தன் வாழ்வில் 

என்றும் ஒளிரமாட்ைாள் என்வற நான் த ால்வவன்’ எனக் குடும்ப விைக்குத் தலைவி சுறுகிறாள். 

8. சடமக்கும் பணியின் சிறப்டப விைக்குக 

‘ லமப்பது வீட்டு வவலைகலைச்  லிப்பில்ைாமல் த ய்வது வபான்றலவ தபண்களுக்வக உரியலவ’ 

எனறு கூறுவது தபாருத்தமற்றது. ‘அலவ நமக்கும் உரியலவ’ என்று ஆண்கள் ஏற்றுக் தகாள்ளும் 

எண்ேம் வரவவண்டும். அந்த நன்னாலைக் காண்வபாம்.  லமப்பது தாழ்தவன எண்ேைாமா? 

 லமப்பவர் உேலவ மட்டும்  லமப்பதில்லை; அதற்கும் வமைாக இன்பத்லதயும் பலைக்கின்றார். 

உேலவச்  லமத்துத் தருவது என்பது உயிலர உருவாக்குவது வபான்றதாகும். ‘வாழ்க்லக’ என்பது 

தபாருட்த ல்வத்தாவைா அலமவதன்று. அடுப்பில் உள்ை  லமக்கும் கைத்தில் சுலவலய இட்டு, 

அருகில் இருந்து உள்ைத்து அன்வபாமு உேவு பரிமாறுதலில்தான் வாழ்வு நைம் தபறுகிறது. 

9. பாரதிதாசன் பற்றிக் குறிப்பு வடரக 

பாரதிதா னின் இயற்தபயர் கனக. சுப்புரத்தினம். இவர் பாரதியின் கவிலத மீது தகாண்ை ஈர்ப்பினால் 

பாரதிதா ன் என்று தம்தபயலர மாற்றிக் தகாண்ைார். பாண்டியன் பரிசு, அழகின் சிரிப்பு, இருண்ை வீடு, 

குடும்ப விைக்கு, தமிழியக்கம் உள்ளிட்ைலவ இவருலைய பலைப்புகள். இவர் இயற்றிய கவிலதகள் 

அலனத்தும் ‘பாவவந்தர் பாரதிதா ன் கவிலதகள்’ என்னும் தபயரில் ததாகுக்கப்பட்டுள்ைன. இவரது 

பிசிராந்லதயார் நாைக நூலுக்குச்  ாகித்திய அகாததமி விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. காைம்: இருபதாம் 

நூற்றாண்டு 

10. குடும்ப விைக்கு – நூலின் அடமப்டப விைக்குக 

இயற்லகலயப் வபாற்றுதல், தமிழுேர்ச்சி ஊட்டுதல், பகுத்தறிவு பரப்புதல், தபாதுவுலைலம வபசுதல், 

விடுதலைக்குத் தூண்டுதல், தபண்கல்வி தபறுதல் வபான்ற பாடுதபாருள்களில் வதான்றிய பல்வவறு 

இைக்கியங்களுள் குறிப்பிைத்தக்க ஒன்று பாவவந்தர் பாரதிதா னின் குடும்ப விைக்கு. 

குடும்ப உறவுகள் அன்பு என்னும் நூைால் பிலேந்துள்ைலதக் குடும்ப விைக்கு உேர்த்துகிறது; கற்ற 

தபண்ணின் குடும்பவம கல்கலைக்கழகமாக மிளிரும் என்பலதக் காட்டுகிறது. குடும்பம் ததாைங்கி 

உைகிலனப் வபணுதல்வலர தன் பணிகலைச் சிறப்பாகச் த ய்யும் தபண்ணுக்குக் கல்வி 

இன்றியலமயாதது எனக் கூறும் இந்நூல் ஐந்து பகுதிகைாய்ப் பகுக்கப்பட்டுள்ைது. 

இெக்கணக் குறிப்பு 

இல்ைாத     -  எதிர்மலறப் தபயதரச் ம் 
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கைர் நிைம்    -  இரு தபயதராட்டுப் பண்புத் ததாலக 

விலைதல்    -  ததாடிழிற்தபயர்கள் 

நல்ைறிவு, நானிைம், நன்னாள் -  பண்புத்ததாலககள் 

வான் ஊர்தி    -  7 ஆம் வவற்றுலம உருபும் பயனும்  

        உைன் ததாக்க ததாலக 

மாக்கைல்    -  உரிச்த ால் ததாைர் 

அலனவர்க்கும்   -  முற்றும்லம 

தபான்வன வபால்   -  உவம உருபு 

மைர்க்லக    -  உவலமத் ததாலக 

இயற்றுக    -  வியங்வகாள் விலனமுற்று 

இல்ைா, ஒோ    -  ஈறுதகட்ை எதிர்மலறப் தபயதரச் ங்கள் 

மின்னாள்    -  தபண்பால் எதிர்மலற விலனமுற்று 

உலரப்வபன்    -  தன்லம ஒருலம எதிர்காை விலனமுற்று 

காண்வபாம், வாழ்வவாம்  -  தன்லமப்பன்லம எதிர்காை விலனமுற்று 

 லமக்கின்றார்   -  பைர்பால் நிகழ்காை விலனமுற்று 

வில்வாள்    -  உம்லமத் ததாலக 

இட்டு      -  இறந்தகாை விலனதயச் ம் 

வவண்டும்     -  த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்று 

பகுபத உறுப்பிெக்கணம் 

இல்ைாத   :  இல் + ல் + ஆ + த் + அ 

       இல் – பகுதி; ல் -  ந்தி; ஆ – எதிர்மலற இலைநிலை 

       த் – எழுத்துப் வபறு; அ – தபயதரச்  விகுதி 

விலைதல்   :  விடன + தல் 

      விலை – பகுதி; தல் – ததாழிற் தபயர் விகுதி 
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திருந்திய   :  திருந்து + இ(ன்) + ய் + அ 

      திருந்து - பகுதி; இன் – இறந்தகாை இலைநிலை; ன் - தகட்ைது;  

      ய் – உைம்படுதமய்  ந்தி; அ – தபயதரச்  விகுதி 

விலைவது   : விடை + வ் + அ + து 

      விலை – பகுதி ; வ் – எதிர்காை இலைநிலை; அ -  ாரிலய; 

      து – ஒன்றன்பால் விலனமுற்று விகுதி  

அைத்தல்   :  அை + த் + தல் 

      அை - பகுதி; த் -  த்தி; தல் – ததாழிற் தபயர் விகுதி 

வபானது   : தபா + இ(ன்) + அ + து 

      வபானது - பகுதி; இன் – இறந்தகாை இலைநிலை; இ - தகட்ைது; 

      அ -  ாரிலய; து – ஒன்றன்பால் விலனமுற்று விகுதி 

இயற்றுக   :  இயற்று + க 

      இயற்று - பகுதி; க – வியங்வகாள் விலனமுற்று விகுதி 

காண்வபாம்   : காண் + ப் + ஓம் 

      காண் – பகுதி; ப் – எதிர்காை இலைநிலை; 

      ஓம் – தன்லமப் பன்லம விலனமுற்று விகுதி 

 லமக்கின்றார்   : சடம + க் + கின்று + ஆர் 

       லம - பகுதி; க் -  ந்தி; கின்று – நிகழ்காை இலைநிலை; 

      ஆர் – பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி 

இட்டு     : இடு (இட்டு) + உ 

      இடு – பகுதி; இட்டு – ஒற்று இரட்டித்து இறந்த காைம் காட்டியது; 

      உ – விலனதயச்  விகுதி 

வாழ்வவாம்    : வாழ் + வ் + ஓம் 

      வாழ் – பகுதி; வ் – எதிர்காை இலைநிலை; 
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      ஓம் – தன்லமப்பன்லம விலனமுற்று விகுதி 

ஆக்கல்    : ஆக்கு + ஆல் 

      ஆக்கு - பகுதி; அல் – ததாழிற்தபயர் விகுதி 

பபண்டமடயப் தபாற்றும் கவிடத அடிகள் 

பட்ைங்கள் ஆள்வதும்  ட்ைங்கள் த ய்வதும் 

பாரினில் தபண்கள் நைத்த வந்வதாம்  - பாரதி 

 

மங்லகயராகப் பிறப்பதற்வக நல்ை மாதவம் 

த ய்திைம் வவண்டும்    - கவிமணி 

 
 

தபண் எனில் வபலத என்ற எண்ேம்  

இந்த நாட்டில் இருக்கும் வலரக்கும்  

உருப்பைல் என்பது  ரிப்பைாது.  - பாதவந்தர் 

 

அன்பும் ஆர்வமும் அைக்கமும் வ ர்ந்தும்  

உண்லமத் தன்லமயும் உறுதியும் மிகுந்தும் தன்னை மறுப்பும்  கிப்புத் தன்லமயும்  

இயல்பாய் அலமந்தும் இன்பச் த ாரூபமாய்த் 

தாயாய் நின்று தரணிலயத் தாங்கும். 

தாரமாய் வந்து தைர்லவப் வபாக்கும்.  - நாமக்கல் கவிஞர் 

 

தபண்ணிற் தபருந்தக்க யாவுை?   - திருவள்ளுவர் 

 

சிறுபஞ்சமூெம் 

1. சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுக 

1. ‘பதிதேண் கீழ்க்கேக்கு’ – கேக்கு என்பதன் தபாருள் 

அ) கணிதம்    ஆ) நூல் 

இ) புள்ளி விவரம்   ஈ) வாய்பாடு 

2. ‘சிறுபஞ் மூைம்’ – மூைம் என்பதன் தபாருள் 

அ) அடிப்பலை   ஆ) ஆதாரம் 

இ) விழுது    ஈ) தவர் 
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3. ‘சிறுபஞ் மூைம்’ – எப்படிப் பிரியும்? 

அ) சிறுடம + பஞ்ச + மூெம் ஆ) சிறுலம + பஞ் ம் + மூைம் 

இ) சிறுபஞ் ம் + மூைம்  ஈ) சிறு + பஞ் மூைம் 

4. சிறுபஞ்  மூைம் இயற்றியவர் 

அ) கணிவமதாவியார்  ஆ) காரியாசான் 

இ) நப்பூதனார்   ஈ) மாக்காயனார் 

5. ஒரு பாைலில் மூன்று கருத்துகலைக் தகாண்ை அறநூல் எது?  

அ) ஏைாதி    ஆ) திரிகடுகம் 

இ) நாைடியார்   ஈ) பழதமாழி 

6. ஒரு பாைலில் ஆறு கருத்துகலைக் தகாண்ை அறநூல் எது? 

அ) ஏொதி    ஆ) திரிகடுகம் 

இ) நாைடியார்   ஈ) நான்மணிக்கடிலக 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. பூவாது காய்க்கும் மரம் உை – இத்பதாடர் மூெம் உணர்த்தப்படும் கருத்து யாது? 

‘பூவாது காய்க்கும் மரம் உை’ என்னும் ததாைர் மூைம் உேர்த்துப்படும் கருத்து: பூக்காமவை சிை மரங்கள் 

காய்ப்பதுண்டு, இலதப்வபாைவவ நன்லமகலை நன்குேர்ந்தவர் வயதில் இலையவராக இருந்தாலும், 

அவர் மூத்தவவராடு லவத்து எண்ேத் தக்கவவர ஆவார். 

2. விடதயாடம நாறுவ வித்து உை – இத்பதாடர் மூெம் உணர்த்தப்படும் கருத்து யாது? 

விலதயாலம நாறுவ வித்து உை – இத்ததாைர் மூைம் உேர்த்தப்படும் கருத்து: பாத்தி அலமத்து விலத 

விலதக்காமவை, தாவன முலைத்து வைரும் விலதகளும் உள்ைன. அலதப் வபாைவவ வமலதயர் பிறர் 

உேர்த்தாமல் எலதயும் தாவம உேர்ந்துதகாள்வர். 

3. ‘பூவாது காய்க்கும்’ எனத் பதாடங்கும் பசய்யுளின் உட்கருத்து யாது? 

‘பூவாது காய்க்கும்’ எனத் ததாைங்கும் த ய்யுளின் உட்கருத்து: 

வயதுக்கும் அறிவுக்கும் சிை வநரங்களில் ததாைர்பு இருப்பதில்லை.  ாதலனக்கு வயது தலையில்லை. 

4. சாதடனக்க வயது தடடயில்டெ என்பதற்குச் சான்றுகள் தருக? 
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10 வயதிற்குள்ைாகவவ த ாற்தபாழிவு நிகழ்த்தவும் பாைவும் ஆற்றல் தபற்றவர் வள்ைைார். 11 ஆவது 

வயதிவைவய அர லவயில் கவிலத எழுதி ‘பாரதி’ என்னும் பட்ைம் தபற்றவர் பாரதியார். 15 ஆவது 

வயதிவைவய பிரஞ்சு இைக்கியக் கழகத்துக்குத் தமது கவிலதகலை எழுதியனுப்பியவர் விக்ைர் ஹயூவகா. 

16 ஆவது வயதிவைவய தம் தந்லதயின் வபார்ப் பலையில் தைபதியானவர் மாவீரன் அதைக் ாண்ைர். 17 

ஆவது வயதிவைவய லப ா நகரச்  ாய்ந்த வகாபுரத்தின் விைக்கு ஊ ைாடுவது குறித்து ஆராய்தவர் 

அறிவியைாைர் கலீலிவயா. 

5. சிறுபஞ்சமூெம் இயற்றிய ஆசிரியர் பற்றிக் குறிப்பு வடரக 

சிறுபஞ் மூைத்தின் ஆசிரியர் காரியா ான். இவர் மதுலரத் தமிழாசிரியர் மாக்காயனாரின் மாோக்கர். 

கார் என்பது இயற்தபயர். ஆ ான் என்பது ததாழிலின் அடிப்பலையில் அலமந்த தபயர். மாக்காரியா ான் 

என்று பாயிரச் த ய்யுள் இவலரச் சிறப்பிக்கிறது. 

6. சிறுபஞ்ச மூெம் – குறிப்பு வடரக 

தமிழில்  ங்க இைக்கியங்கலைத் ததாைர்ந்து நீதிநூல்கள் வதான்றின. அலவ பதிதனண்கீழ்க்கேக்கு 

எனத் ததாகுக்கப்பட்டுள்ைன. அவற்றுள் ஒன்று சிறுபஞ் மூைம். ஐந்து சிறிய வவர்கள் என்பது இதன் 

தபாருள். அலவ கண்ைங்கத்திரி, சிறுவழுதுலே, சிறுமல்லி, தபருமல்லி, தநருஞ்சி ஆகியன. 

இவ்வவர்கைால் ஆன மருந்து உைலின் வநாலயப் வபாக்குகின்றது. அதுவபாைச் சிறுபஞ் மூைப் 

பாைல்களில் உள்ை ஐந்லதந்து கருத்துகள் மக்களின் அறியாலமலயப் வபாக்கி நல்வழிப்படுத்துவன. 

இப்பாைல்கள் நன்லம தருவன, தீலம தருவன, நலகப்புக்கு உரியன என்னும் வலகயில் வாழ்வியல் 

உண்லமகலை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. சிறுபஞ் மூைத்தின் ஆசிரியர் காரியா ான். 

7. ‘பூவாது காய்க்கும்’ எனத்பதாடங்கும் சிறுபஞ்சமூெச் பசய்யுளில் அடமந்திருக்கும் ஐந்து 

கருத்துகடை எழுதுக 

1. பூக்காமவை காய்க்கின்ற மரங்கள் உண்டு. 

2. நன்லமலய அறிபவர் வயதினால் இலையவராக இருந்தாலும் மூத்தவவராடு லவத்து 

எண்ேத்தக்கவவர ஆவார். 

3. பைநூல்கலைக் கற்றறிந்த இலைஞர்களும் மூத்தவவராடு  மமாக எண்ேத்தக்கவவர. 

4. பாத்திகட்டி விலதக்காமவை முலைக்கின்ற விலதகள் உண்டு. 

5. பிறர் எடுத்துச் த ால்ைாமவைவய, அறிவாளிகளுக்குத் தாங்கள் த ய்ய வவண்டியவற்லறப் பற்றிய 

உேர்வு வதான்றும். 

8. ‘பூவாது காய்க்கும்’ என்னும் பசய்யுளில் அடமந்த அணி யாது ? 

இச்த ய்யுளில் எடுத்துக்காட்டு உவலம அணி உள்ைது. 
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அணி இைக்கேம்: ஒரு த ய்யுளில் உவலம ஒரு ததாைராகவும் உவவமயம் ஒரு ததாைராகவும் அலமய, 

அவற்றுக்கு இலைவய உவலம உருபு மலறந்து வருமானல் அது எடுத்துக்காட்டு உவலம அணி எனப்படும். 

விைக்கம்: இச்த ய்யுளில் ‘பூவாது காய்க்கும் மரம் உை’ என்பது உவலம. ‘நன்று அறிவார் மூவாது 

மூத்தவர்’ என்பது உவவமயம். இவற்றுக்கு இலைவய அது வபாை என்னும் உவம உருபு மலறந்து 

வந்துள்ைது. ‘தாவாவிலதயாலம நாறுவ வித்து உை’ என்பது உவலம. வமலதக்கு உலரயாலம உேர்வு 

த ல்லும் என்பது உவவமயம். இவற்றுக்கு இலைவய அதுவபாை என்னும் உவலம உருபு மலறந்து 

வந்துள்ைது. 

இச்த ய்யுளில் எடுத்துக்காட்டு உவலம அணி இரண்டு இைங்களில் அலமந்துள்ைது. 

இெக்கணக் குறிப்பு 

அறிவார், வல்ைார்  - விலனயாைலேயும் தபயர்கள் 

விலதயாலம, உனரயாலம - எதிர்மலறத் ததாழிற்தபயர்கள் 

தாவா    - ஈறுதகட்ை எதிர்மலறப் தபயதரச் ம் 

பூவாது, மூவாது  - எதிர்மலற விலனதயச் ங்கள் 

உை    - பைவின்பால் விலனமுற்று 

த ல்லும்   - த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்று 

பகுபத உறுப்பிெக்கணம் 

உலரயாலம :  உடர + ய் + ஆ + டம 

உலர – பகுதி; ய் –  ந்தி (உைம்படுதமய்) 

ஆ – எதிர்மலற இலைநிலை; லம – ததாழிற்தபயர் விகுதி 

காய்க்கும் : காய் + க் + கு + உம் 

காய் – பகுதி; க் -  ந்தி; கு -  ாரிலய; 

உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது. 

பூவாது   : பூ + வ் + ஆ + த் + உ 

பூ - பகுதி; வ் – உைம்படுதமய்  ந்தி; 

ஆ – எதிர்மலற இலைநிலை; 
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த் – எழுத்துப்வபறு; உ – விலனதயச்  விகுதி 

விலதயாலம :  விடத + ய் + ஆ + டம 

விலத - பகுதி; ய் – உைம்படுதமய்  ந்தி; 

ஆ – எதிர்மலற இலைநிலை; லம – ததாழிற்தபயர் விகுதி 

த ல்லும்  : பசல் + ல் + உம் 

த ல் - பகுதி; ல் -  ந்தி; 

உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது 

1. பூக்காமவை காய்க்கும் மரங்கள், விலதக்காமவை முலைக்கும் விலதகள் எலவதயனக் வகட்ைறிந்து 

வகுப்பலறயில் கூறுக 

பூக்காமவை காய்க்கும் மரங்கள்    : அத்தி, பைா 

விலதக்காமவை முலைக்கும் விலத  : அறுகம்புல், குப்லபவமனி 

2. மூவாது மூத்தவர், காோது கண்ைவர் – இலவ வபாை நயம் அலமந்த ததாைர்கலை உருவாக்குக 

த ால்ைாமல் த ான்னவர், நிலனக்காமல் நிலனப்பவர், வப ாமல் வபசியவர். 

வீட்டிற்தகார் புத்தகசாடெ 

அண்ணாவின் வாபனாலி உடர: 

நாட்டு நிலையானது உைக நிலைக்குத் தக்கபடி வைர வவண்டும். அதற்கு அடிப்பலையாக 

வீட்டுநிலை அலமய வவண்டும். அதற்குவழி வீட்டிற்வகார் புத்தக ாலை இருப்பவத ஆகும். கல்வி 

தபற்றவர்கள் அலனவரும் மனவைம் உலையவராய் விைங்க வவண்டும் எனில் வீட்டிற்வகார் புத்தக ாலை 

வவண்டும். 

வீடுகளில் வமலே, நாற்காலி, வ ாபாக்கள் இருக்கும்; பீவராக்கள் இருக்கும்; அலவகளில் தவள்ளித் 

தாம்பாைமும், விதவிதமான வட்டில்களும், பன்னீர்ச்த ம்பும் இருக்கும்; பித்தலைப் பாத்திரங்கள் 

இருக்கும்; உலைகள் சிறுகலைகள் அைவுக்கு இருக்கும்; மருந்து வலககள் சிறு லவத்திய ாலை அைவுக்கு 

இருக்கும் அப்படிப்பட்ை வ தியுள்ை வீடுகளிவையுங்கூை புத்தக ாலை இராது. 

உேவு, உலை, அடிப்பலைத் வதலவ அந்தத் வதலவலயப் பூர்த்தி த ய்தானதும் முதல் இைம் புத்தக 

 ாலைக்குத் தரப்பை வவண்டும். 

வீடுகளிவை நலைதபறும் விவ ஷங்களின்வபாது தவளியூர்கள் த ன்று திரும்பும்வபாது, 

பரி ளிப்புகள் நைத்தும்வபாது ‘புத்தகங்கள் வாங்குவது’ என்று ஒரு பழக்கத்லதக் தகாஞ் ம் வ தியுள்ை 
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வீட்ைார் சிை காைத்துக்காவது ஏற்படுத்திக்தகாண்ைால், சுைபத்தில் ஒரு சிறு புத்தக ாலைலய 

அலமத்துவிைைாம். உருப்படியான காரியத்துக்குப் பயன்படும் அறிலவத் தரக்கூடிய புத்தகங்கலைச் 

வ கரிக்க வவண்டும். 

பூவகாை,  ரித ஏடுகள் இருக்க வவண்டும். நமக்கு உண்லம உைலகக் காட்ை, நமக்கு ஒழுக்கத்லதயும் 

வாழ்வுக்கான வழிகலையும் காட்ை, வீட்டிற்வகார் திருக்குறள் கட்ைாயமாக இருக்கவவண்டும். 

நமது தமிழகத்தின் தனிச்சிறப்பு என்று கூறத்தகும்  ங்க இைக்கியச்  ாரத்லதச்  ாமானியரும் 

அறிந்து வாசிக்கக் கூடிற முலறயில் தீட்ைப்பட்ை ஏடுகள் இருக்க வவண்டும். குலறந்தபட் ம் மக்கள் 

முன்வனற்றத்துக்கும் வாழ்க்லக வ திக்கும் உதவும் விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகலைப் பற்றிய முக்கியமான 

தகவலைத் ததரிவிக்கும் நூல்கள் இருக்க வவண்டும். 

நாட்டு விடுதலைக்கு உலழத்தவர்கள், மக்களின் மனமாசு துலைத்தவர்கள், ததாலைவத ங்கலைக் 

கண்ைவர்கள், வீரர்கள், விவவகிகள் ஆகிவயாரின் வாழ்க்லகக் குறிப்பு ஏடுகள் இருக்க வவண்டும். 

இந்த அடிப்பலையில் வீட்டிற்வகார் புத்தக ாலை அலமத்துக் தகாண்ைால் நாட்டுக்கு நல்ை நிலை 

ஏற்படும். 

1. வாழ்க்லகயில் அடிப்பலைத் வதலவகளுக்கு அடுத்த இைம்  

புத்தக  ாலைக்குத் தரப்பை வவண்டும்    -  அறிஞர் அண்ோ 

உைகில்  ாகாவரம் தபற்ற தபாருள்கள் புத்தகங்கவை! -  கவத 

1. புத்தகவம நல்ை துலேவன் 

2. புத்தகம் தருவது புத்தகவம 

(1. புதுமனம்  2. நூல்) 

3. ஒரு நூைகத்லதத் திறப்பது ஒரு சிலறச் ாலைலய மூடுவதற்குச்  மம். 

4. ஒரு வீட்டில்  ன்னல் இல்ைாமல் வபாகைாம். 

ஆனால் ஒரு நூைகம் இல்ைாமல் வபாகக் கூைாது. 

5. புனிதமுற்று மக்கள் புது வாழ்வு வவண்டின் 

புத்தக  ாலை வவண்டும் நாட்டில் யாண்டும் – பாரதிதா ன் 

2. சீர்காழி இரா. அரங்கநாதன் அவர்களின் பிறந்த நாைான ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் நாள், ததசிய நூெக 

நாைாகக் பகாண்டாடப்படுவதன் காரணத்டத அறிக 

இந்திய நூெக அறிவியலின் தந்டத 
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நூைகங்கலை நிர்வகிப்பது மிகச் சிறந்த ஆற்றல்; திறலமவாய்ந்த தபாறுப்பு. தகவல்  ார் அறிவியைாக 

இலத மாற்றியவர் நூைகவியல் வமலத சீர்காழி. இரா. அரங்கநாதன். இவர் பிறந்த நாள் 9.8.1892 இவர் 

நூைகத்தில் புத்தகங்கலை அடுக்குவதில் ‘வகாைன்நூல் பகுப்பு முலற’ லய 1933 இல் 

அறிமுகப்படுத்தினார். அதனால் ‘இந்திய நூைாக அறிவியலின் தந்லத’ எனப் வபாற்றப்படுகிறார். அவர் 

பிறந்த நாைான ஆகஸ்டு ஒன்பது வதசிய நூைக நாைாகக் தகாண்ைாைப்படுகிறது. 

இடடச்பசால், உரிச்பசால் 

இடடச்பசால் 

1. இடடச்பசாற்கள் ஆவன யாடவ? 

இலைச்த ாற்கள், தபயலரயும் விலனலயயும்  ார்ந்து இயங்கும் இயல்லப உலையன; தாமாகத் தனித்து 

இயங்கும் இயல்லப உலையன அல்ை. 

2. இடடச்பசாற்களின் வடககடைப் பட்டியலிடுக 

இடடச்பசாற்களின் வடககள் 

வவற்றுலம உருபுகள் ஐ, ஆல், கு, இன், அது, கண் 

பன்லம விகுதிகள் கள், மார் 

திலே, பால் விகுதிகள் ஏன், ஒம், ஆய், ஈர்(கள்), ஆன், ஆள், ஆர், ஆர்கள், 

அது, அ 

காை இலைநிலைகள் கிறு, கின்று……… 

தபயதரச் , விலனதயச்  விகுதிகள் அ, உ,இ,மல்………. 

எதிர்மலற இலைநிலைகள் ஆ, அல், இல் 

ததாழிற்தபயர் விகுதிகள்  தல், அல், லம………. 

வியங்வகாள் விகுதிகள் க, இய, …………… 

 ாரிலயகள் அத்து, அற்று, அம்…… 

உவம உருபுகள் வபாை, விை, காட்டிலும், மாதிரி 
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இலேப்பிலைச் த ாற்கள் உம், அல்ைது, இல்லைதயன்றால், ஆனால், ஓ, 

ஆகவவ, ஆயினும், எனினும் ……….. 

தத்தம் தபாருள் உேர்த்தும் இலைச்த ாற்கள் உம், ஓ, ஏ, தான், மட்டும், ஆவது, கூை, ஆ, ஆம், 

த ால்லுருபுகள் மூைம், தகாண்டு, இருந்து, பற்றி,வலர 

வினா உருபுகள் ஆ, ஓ 

3. இக்காெத்தில் தமிழில் மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படும் இடடச்பசாற்கள் யாடவ?  

உம், ஓ, ஏ, தான், மட்டும், ஆவது, கூை, ஆ, ஆம் ஆகிய இலைச்த ாற்கள் இக்காைத் தமிழில் மிகுதியாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

4. உம் என்னும் இடடச்பசால் எவ்பவப்பபாருள்களில்வரும். இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக 

‘உம்’ என்னும் இலைச்த ால் எதிர்மலற, சிறப்பு, ஐயம், எச் ம், முற்று, அைலவ, ததரிநிலை, ஆக்கம் 

என்னும் தபாருள்களில் வரும். 

மலழ தபய்தும் புழுக்கம் குலறயவில்லை. (எதிர்மலற உம்லம) 

பாைகர்களும் வபாற்றும் பாைகர். (உயர்வு சிறப்பு) 

5. ஓகார இடடச்பசால் எவ்பவப்பபாருள்களில் வருகிறது? சான்றுகள் தருக 

ஓகார இலைச்த ால் ஓலியில , வினா, சிறப்பு (உயர்வு, இழிவு), எதிர்மலற, ததரிநிலை, கழிவு, 

பிரிநிலை, அல நிலை ஆகிய எட்டுப் தபாருளில் வரும் என்று நன்னூல் கூறுகிறது. 

இக்காைத்தில் ஓகார இலைச்த ால் பிரிநிலைப் தபாருளில் அதிகமாக வருகின்றது. அலதத் தவிர ஐயம், 

உறுதியாகக் கூறமுடியாலம. மிலக, இது அல்ைது அது, இதுவும் இல்லை – அதுவும் இல்லை வபான்ற 

தபாருள்களிலும் வருகின்றது. 

இன்லறக்கு மலழ தபாய்யுவமா? (ஐயம்) 

பூங்தகாடிவயா மைர்தகாடிவயா வபசுங்கள். (இது அல்ைது அது) 

பாலுவவா கண்ேவனா வப ாதீர்கள். (இதுவும் இல்லை – அதுவும் இல்லை) 

6. ஏகார இடடச்பசால் எவ்பவப்பபாருள்களில் வரும்? 

ஏகார இலைச்த ால் பிரிநிலை, வினா, எண், ஈற்றல , வதற்றம், இல நிலற ஆகிய ஆறு தபாருள்களில் 

வரும் என்று நன்னூல் குறிப்பிடுகின்றது. 

இக்காைத்தில் ஏகாரம் வதற்றப் தபாருளில் (அழுத்தம்) மட்டுவம வருகிறது. 
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அண்ேல் காந்தி அன்வற த ான்னார். நைந்வத வந்தான். 

7. தான் என்னும் இடடச்பசால் எப்பபாருளில் வருகிறது? 

‘தான்’ என்னும் இலைச்த ால் அழுத்தப் தபாருளில்தான் வருகின்றது. த ாற்தறாைரில் எந்தச் 

த ால்லுைன் வருகிறவதா, அதலன முதன்லமப்படுத்துகின்றது. ஒரு த ாற்தறாைரில் ஒருமுலற மட்டுவம 

வருகிறது. 

நிர்மைாதான் வநற்று விழாவில் பாடினாள். 

நிர்மைா வநற்றுத்தான் விழாவில் பாடினாள் 

நிர்மைா வநற்று விழாவில்தான் பாடினாள். 

நிர்மைா வநற்று விழாவில் பாடினாள்தான் 

வவறுபாட்லை உேருங்கள்: 

நிர்மைாதான் பாடினாள். (தான் – இலைச்த ால்) 

நிர்மைா தானும் பாடினாள். 

(தான் – தற்சுட்டுப் பைர்க்லக ஒருலம இைப்தபயர்) 

8. ‘மட்டும்’ என்னும் இடடச்பசால் எப்பபாருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

இச்த ால் வலரயலறப் தபாருள் தருகிறது. முடிந்தவலர, குறிப்பிட்ை வநரம் வலர என்னும் 

தபாருள்களிலும் வருகிறது. படிப்பு மட்டும் இருந்தால் வபாதும் (வலரயலறப் தபாருள்) 

9. ‘ஆவது’ என்னும் இடடச்பசால்லின் பயன்பாட்டிடன எழுதுக? 

இது பை தபாருள்களில் வரும் இலைச்த ால்ைாகும். 

ஐந்து வபராவது வாருங்கள். (குலறந்த அைவு) 

அவனாவது, இவனாவது த ய்து முடிக்கவவண்டும். (இது அல்ைது அது) 

முதைாவது, இரண்ைாவது. (வரில ப்படுத்தல்) 

10. ‘கூட’ என்பது எவ்பவப் பபாருள்களில் வருகின்றது? 

என்னிைம் ஒரு காசுகூை இல்லை (குலறந்தபட் ம்) 

ததருவில் ஒருவர்கூை நைமாைவில்லை. (முற்றுப்தபாருள்) 

அவனுக்கு வலரயக்கூை ததரியும். (எச் ம் தழுவிய கூற்று) 
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11. ‘ஆ’ என்னும் இடடச்பசால் எப்பபாருளில் வரும்? 

‘ஆ’ என்பது வினாப் தபாருளில் வரும் இலைச்த ால்ைாகும். 

ஆ என்னும் இலைச்த ால், த ாற்தறாைரில் எந்தச் த ால்லுைன் இலேந்து வருகிறவதா, அச்த ால் 

வினாவாகிறது. 

புகவழந்தி வநற்று உன்னுைன் வபசினானா? 

புகவழந்தி வநற்று உன்னுைனா வபசினான்? 

12. ‘ஆம்’ என்பது எப்பபாருள்களில் வருகின்றது? 

‘ஆம்’ என்பது த ாற்தறாைரின் இறுதியில் வந்து இல வு,  ாத்தியம், தபாருத்தம் ஆகிய 

தபாருள்களிலும், தகவைாகவும், வதந்தியாகவும் த ய்திலயக் கூறுவதற்கும் பயன்படுகிறது. 

உள்வை வரைாம். (இல வு) 

இனியன் தலைநகர் வபாகிறானாம். (தகவல்/த ய்தி) 

பறக்கும் தட்டு வநற்றுப் பறந்ததாம் (வதந்தி/தபாய்ம்தமாழி) 

உரிச்பசால் 

1. உரிச்பசாற்களின் பயன்பாடுகள் யாடவ? 

உரிச்த ாற்கள் தபயர்கலையும் விலனகலையும்  ார்ந்து வந்து தபாருள் உேர்த்துகின்றன. உரிச்த ால் 

இல , குறிப்பு, பண்பு என்னும் தபாருள்களுக்கு உரியதாய் வரும். உரிச்த ாற்களில் ஒவ்தவான்றும் 

தனித்த தபாருள் உலையது. ஆனால் இது தனித்து வழங்கப்படுவதில்லை. உரிச்த ாற்கள் த ய்யுளுக்வக 

உரியன என்று நன்னூல் கூறுகிறது. 

2. உரிச்பசால்லின் வடககடை விைக்குக 

அ) பைதபாருள் குறித்த ஓர் உரிச்த ால். கடி என்பது மேம், காவல், விலரவு, கூர்லம முதலிய 

தபாள்களில் வரும். 

எ.கா: கடி மைர் – மேம் மிக்க மைர் 

கடி நகர் – காவல் மிக்க நகர் 

கடி விடுதும் – விலரவாக விடுவவாம் 

கடி நுனி – கூர்லமயான நுனி 

ஆ) ஒரு தபாருள் குறித்த பை உரிச்த ாற்கள். 
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உறு, தவ, நனி என்ற மூன்று உரிச்த ாற்களும் மிகுதி என்னும் தபாருளில் வருகின்றன. உறு பசி; தவச் 

சிறிது; நனி நன்று 

1. பத்திகளில் இடம்பபற்றுள்ை இடடச்பசாற்கடைக் கண்டறிந்து எழுதுக 

அ) தபண்ேடிலம வபாக வவண்டும்; தபண், கல்வி, தபற வவண்டும். தபண்கள் படித்தால்தான் தம் 

த ாந்தக் காலில் நிற்கைாம். தபண் கல்வி கற்றால் வீடும் நாடும் முன்வனறும்.  முதாயத்தின்  ரிபாதியான 

தபண்களுக்கும் எல்ைா உரிலமகளும் உண்டு 

ஆ) நமது முன்  ந்ததியார்களுக்கு இருந்தலதவிை, அதிகமான வ திகள் நமக்கு உள்ைன. அவர்களின் 

காைம், அைவியில் ஆற்வறாராத்தில் பர்ே ாலைக்குப் பக்கத்தில் ஆைமரத்தடியில் சிறுவர்கள் 

அமர்ந்திருக்க, குரு காலைக்கைன்கலை முடித்துக்தகாண்டு வந்து, பாைங்கலைச் த ால்லித்தரும் முலற 

இருந்த காைம், ஏடும் எழுத்தாணியும் இருந்த காைம். பாமர மக்கள் பாராளும் காைம். மனவைத்லத 

அதிகபடுத்தும் வழிகள் முன்பு இருந்தலதவிை அதிகம் உள்ை காைம். 

விடட: அ) தான், ஆம், ஆல், உம், இன் 

ஆ) விட, இன், இல், கு, பகாண்டு, ஐ, உம், விட 

2. உம், ஓ, ஏ, தான், மட்டும், ஆவது, கூை, ஆ, ஆம் ஆகிய இலைச்த ாற்கலைப் பயன்படுத்திச் 

த ாற்தறாைர்கலை உருவாக்குக 

உம்  :  அஜித்தும் மஜீத்தும் வந்தனர். 

ஓ  : அவர் வருவாவரா? 

ஏ  : நாவன த ய்வவன் 

தான்  : நீதான் பாராட்ை வவண்டும் 

மட்டும் : தமிழரசிமட்டும் பாடினாள் 

ஆவது : நாங்கள் ஒன்பதாவது வகுப்பில் படிக்கிவறாம் 

கூை  : மலழ கூை ஒருநாளில் வதன் ஆகைாம் 

ஆ  : நான்சி வபசினாைா? 

ஆம்  : நாலை வதர்வுமுடிவு தவளிவரைாம் 

3. தபாருத்தமான இலைச்த ாற்கலைப் பயன்படுத்துக 

அ) மேற்வகணிடயப்வபால் விைங்கும் நூல்தான் உறுதுலே என இருக்கிறது 
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ஆ) தபண்கடைப் படிக்க லவக்காத காைத்திலும் தபண் இனத்திற்கும் தபருலம வ ர்க்கும்படி நம் 

முத்துதைட்சுமி அம்லமயார் முதல் தபண் மருத்துவராய் வந்தார்கள். 

இ) மக்களின் மனத்திதெ உைக அறிவுபுக வழி த ய்யவவண்டும். 

4. இலேத்து எழுதிப் பாருங்கள் 

(i).  

 

 

 

ii)  

 

 

 

வீடு, 

நாடு 

 

 

 

உம் 

ஒ 

நமவத 

காற்று,  

தவளிச் ம் 

ததடவ 

அன்பு, 

அலமதி 

தவண்டும் 

வான்மதி, வாருங்கள் 

 

அவன் 

தான் 

உம் 

ஏ 

ஆ 

 

மனிதன் 

 

இயற்லக 

 

அழகு 

 

உனக்கு 

மட்டும்  

கூை  

ஆவது 

 

ததரியுமா? 

 

பதரியும் 
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பானு 

 

i) அ) அவன் தான் மனிதன், அவனும் மனிதன், அவவன மனிதன், அவனா மனிதன்? 

  ஆ) இயற்லகதான் அழகு, இயற்லகயும் அழகு, இயற்லகவய அழகு, இயற்லகயா அழகு? 

ii) அ) உனக்கு மட்டும் ததரியுமா? உனக்குக்கூை ததரியுமா? உனக்காவது ததரியுமா? 

    ஆ) உனக்கு மட்டும் ததரியும். உனக்குக் கூை ததரியும்? உனக்காவது ததரியும். 

iii) அ) வீடும் நாடும் நமவவ. காற்றும் தவளிச் மும் வதலவ 

     அன்பும் அலமதியும் வவண்டும். வான்மதியும் பானுவும் வாருங்கள் 

      ஆ) வான்மதிவயா பானுவவா வாருங்கள் 

5. பபாருத்தமான உரிச்பசாற்கடை எழுதுக 

அ) மாதபரும் தபாதுக் கூட்ைம் (கடி, மா) 

ஆ) கடிவிடுதும் (உறு, கடி) 

இ) வாள்நுதல் (வாள், தவ) 

ஈ) சாெச்சிறந்தது ( ாை, மழ) 

உ) கடிமலன (கடி, தை) 

1. ‘தான்’ என்னும் இடடச்பசால்டெ எப்படிபயல்ொம் பயன்படுத்தொம்?  

‘தான்’ என்னும் இலைச்த ால் அழுத்தப் தபாருளில்தான் வருகின்றது. த ாற்தறாைரில் எந்தச் 

த ால்லுைன் வருகிறவதா, அதலன முதன்லமப்படுத்துகின்றது. ஒரு த ாற்தறாைரில் ஒருமுலற மட்டுவம 

வருகிறது.  

த ாற்தறாைரில் ஒருமுலற மட்டுவம வருகிறது. 

நிர்மைாதான் வநற்று விழாவில் பாடினாள். 

நிர்மைா வநற்றுத்தான் விழாவில் பாடினாள் 

நிர்மைா வநற்று விழாவில்தான் பாடினாள் 

நிர்மைா தானும் வநற்று விழாவில் பாடினாள். 

தவறுபாட்டட உணருங்கள் : 
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நிர்மைாதான் பாடினாள். (தான் – இலைச்த ால்) 

நிர்மைா தானும் பாடினாள். 

(தான் – தற்சுட்டுப் பைர்க்லக ஒருலம இைப்தபயர்) 

2. அவர்களுக்கு பரிசு தருதவன் – இத்பதாடரில் ‘ஆ’ என்னும் இடடச் பசால்டெச் தசர்த்து 

வினாக்கடை அடமக்க 

1. அவர்களுக்கா பரிசு தருவவன்? 

2. அவர்களுக்குப் பரி ா தருவவன்? 

3. அவர்களுக்குப் பரிசு தருவவனா? 

3. பசய்யுளில் உரிச்பசாற்கள் எத்தடகய பபாருள்களில் இடம் பபறுகின்றன? 

த ய்யுளில் உரிச்த ாற்கள், அச் ம், அழகு, இல , இயல்பு, இைலம உயர்பு, உவலக, ஒளி, கூர்லம, 

சிறப்பு, சினம், சுழற்சி, தனிலம, துணிவு, ததாகுதி, நடுக்கம், நிறம், நிலறவு, நுட்பம், பலக, பயன், 

புகழ், புதிது, தபருலம, மிகுதி, தமன்லம, வலிலம, வைம், வலைவு, வறுலம, வியப்பு, விலரவு, 

விலையாட்டு முதலிய தபாருள்களில் இைம் தபறுகின்றன. 

4. இக்காெத் தமிழ்ப் பயன்பாட்டில் காணப்படுகின்ற உரிச்பசாற்கடை எழுதுக 

இரு – தபருலம. இருந்தமிழ் 

தீம் – இனிலம. தீந்தமிழ் 

5. ‘ஆ’ என்னும் இடடச்பசால் எதிர்மடறப் பபாருளில் எப்படி வரும் என்படத எழுதுக 

‘ஆ’ என்பது வினாப் தபாருளில் வரும் இலைச் த ால்ைாகும் 

‘ஆ’ என்னும் இலைச்த ால், த ாற்தறாைரில் எந்தச் த ால்லுைன் இலேந்து வருகிறவதா, அச்த ால் 

வினாவாகிறது.  

புகவழந்தி வநற்று உன்னுைன் வபசினானா? 

புகவழந்தி வநற்று உன்னுைனா வபநினான்? 

6. இடடச் பசாற்கடைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்காணும் பசாற்பறாடர்கடை மாற்றியடமத்துக் காண்க 

அ) வீட்டுக்குச் பசல்ெத்தான் இவ்வைவு பீடிடகயா? 

வீட்டுக்குச் த ல்வதற்கா இவ்வைவு பீடிலக? 
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ஆ) இந்தச் சூழ்நிடெ மாறியாக தவண்டும். 

இந்தச் சூழ்நிலைலய மாற்றியாக வவண்டும். 

இ) வானூர்திடயச் பசலுத்துதல், உெடகயும் கடடெயும் அைத்தல் தபான்ற எந்தச் பசயலும் ஆண், 

பபண் இருபாெருக்கும் பபாதுவானடவ. 

வானூர்திலயச் த லுத்துதலும், உைதகாடு கைலை அைத்தலும் வபான்ற எந்த த யலும் ஆண்தபண் 

இருபாைருக்கும் தபாதுவானலவ. 

ஈ) சடமப்பது தாழ்பவன எண்ணொமா? 

 லமப்பலதயா தாழ்தவன எண்ணுவது? 

உ) பூக்காமதெ சிெ மரங்களில் காய் உண்டாவது உண்டு. 

பூக்காமல் சிை மரங்களில் காய் உண்ைாவதும் உண்டு. 

ஊ) வாைால் பவட்டினான். 

வாைால்தான் தவட்டினான் 

பகுபத உறுப்பிெக்கணம் 

1. பகுபத உறுப்புகள் எத்தடன ? அடவ பசாற்களில் எவ்வாறு இடம் பபறும் ? அவற்றின் பயன்பாடு 

யாடவ? என்பவதற்டறப் பட்டியலிடுக 

பகுபத உறுப்புகள் ஆறு வலகப்படும்.  

பகுதி (முதனிலை) த ால்லின் முதலில் நிற்கும்; பகாப் பதமாக 

அலமயும் 

விகுதி (இறுதிநிலை) த ால்லின் இறுதியில் நின்று திலே, பால், 

எண், இைம் 

இலைநிலை பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இலையில் நின்று காைம் 

காட்டும். 

 ந்தி பகுதிலயயும் பிற உறுப்புகலையும் இலேக்கும்: 

தபரும்பாலும் பகுதிக்கும் இலைநிலையில் 

வரும். 
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 ாரிலய பகுதி, விகுதி, இலைநிலைகலைச்  ார்ந்து 

வரும், தபரும்பாலும் இலைநிலைக்கும் 

விகுதிக்கும் இலையில் வரும். 

விகாரம் தனி உறுப்பு அன்று; வமற்கண்ை பகுபத 

உறுப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றம். 

2. விகுதிகடை வரிடசப்படுத்துக 

ஆண்பால் விலனமுற்று விகுதி அன், ஆன் 

தபண்பால் விலனமுற்று விகுதி அள், ஆள் 

பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி அர், ஆர் 

ஒன்றன்பால் விலனமுற்று விகுதி து, று 

பைவின்பால் விலனமுற்று விகுதி அ, ஆ 

தன்லம ஒருலம விலனமுற்று விகுதி என், ஏன் 

தன்லமப் பன்லம விலனமுற்று விகுதி அம், ஆம், எம், ஏம், ஒம் 

முன்னிலை ஒருலம விலனமுற்று விகுதி ஐ, ஆய், இ 

முன்னிலைப் பன்லம விலனமுற்று விகுதி இர், ஈர் 

தபயதரச்  விகுதிகள் அ, உம் 

விலனதயச்  விகுதிகள் உ, இ 

வியங்வகாள் விலனமுற்று விகுதிகள் க, இய, இயர் 

ததாழிற்தபயர் விகுதி தல், அல், ஐ, லக, சி, பு 

3. இடடநிடெகடைக் குறித்து எழுதுக 

இறந்தகாை இலைநிலை த், ட், ற், இன் 

நிகழ்காை இலைநிலை கிறு, கின்று, ஆநின்று 
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எதிர்காை இலைநிலைகள் இல், அல், ஆ 

எதிர்மலற இலைநிலை இல், அல், ஆ 

தபயர் இலைநிலைகள் ஞ், ந், வ், ச், த் 

4. சந்தி எழுத்துகளின் வடக பற்றி எழுதுக 

அ)  ந்தி எழுத்துகள் – க், ச், த், ப் 

ஆ) உைம்படுதமய்  ந்தி எழுத்துகள் – ய், வ் 

5. சாரிடயகள் யாடவ? 

 ாரிலயகள் : அன், ஆன், இன், அல், அற்று, இற்று, அத்து, அம், தம், நம், நும், ஏ, அ, உ, ஐ, கு, ன். 

6. எழுத்துக் தபறு என்பது யாது? எடுத்துக்காட்டுத் தருக 

பகுபத உறுப்புபளுள் அைங்காமல் பகுதி, விகுதிக்கு நடுவில் காைத்லத உேர்த்தாமல் வரும் 

தமய்தயழுத்து எழுத்துப்வபறு ஆகும். தபரும்பாலும் ‘த்’ மட்டுவம வரும்.  ாரிலய இைத்தில் ‘த்’ வந்தால் 

எது எழுத்துப்வபறு. 

எ.கா: ஓைாத 

ஓடு + ஆ + த்+ அ. ஓடு – பகுதி; ஆ – எதிர்மலற இலைநிலை; த் - எழுத்துப்வபறு; அ – தபயதரச்  விகுதி. 

(ஆ என்னும் எதிர்மலற இலைநிலையலய அடுத்துவரும் ‘த்’ எழுத்துப்வபறு எனப்படும்) 

மதிப்பீடு 

1. பபாருத்தமான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

அ) சிறுபஞ் மூைம்  - 1. காப்பிய இைக்கியம் 

ஆ) குடும்ப விைக்கு  - 2.  ங்க இைக்கியம் 

இ) சீவகசிந்தாமணி  - 3. அற இைக்கியம் 

ஈ) குறுந்ததாலக  - 4. தற்காை இைக்கியம் 

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

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

2. மாறுபாட்டுள்ை குழுவிடனக் கண்டறிக 
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அ) கலைக்கூைம்  திலரயரங்கம்   ஆடுகைம்  அருங்காட்சியகம் 

விடட: ஆடுகைம் 

ஆ) கடி  உறு   கூர்   கழி 

விடட: கடி 

இ) வினவினான் த ப்பினான்  உலரத்தான்  பகர்ந்தான் (பகன்றான் என்பது பிலழ) 

விடட: வினவினான் 

ஈ) இன்  கூை   கிறு   அம்பு 

விடட: அம்பு 

3. கீழ்க்காண்பவற்றுள் உணர்ச்சித் பதாடர் எது? 

அ) சிறுபஞ்  மூைத்தில் உள்ை பாைல்கள் தபரும்பாலும் மகடூஉ முன்னிலையில் அலமந்துள்ைன. 

ஆ) இந்திய நூைகவியலின் தந்லததயன அறியப்படுபவர் யார்? 

இ) எண்னண்தண! நீங்கள் பசால்வடத நம்பதவ முடியவில்டெ! 

ஈ) வாழ்க்லகயில் அடிப்பலைத் வதலவகளுக்கு அடுத்த இைத்லதப் புத்தக ாலைக்குத் தருக 

4. சரியான கூற்றிடனத் பதரிவு பசய்க  

அ) ‘ஆ’ என்பது உதிர்மலற இலைநிலை 

ஆ) வீட்டிற்வகார் புத்தக ாலை என்பது அண்ோவின் வமலைப்வபச்சு. 

இ) வில்லுப்பாட்டு ஓர் இைக்கிய வடிவம் 

1. ஆ, இ,  ரி; அ தவறு   ஆ) அ, இ,  ரி; ஆ தவறு 

3. மூன்றும்  ரி    ஈ) மூன்றும் தவறு 

5. பூவாது காய்க்கும், மெர்க்டக – அடிக்தகாடிட்ட பசாற்களுக்குரிய இெக்கணம் யாது? 

அ) தபயதரச் ம் உவலமத்ததாலக 

ஆ) எதிர்மலறப் தபயதரச் ம், உருவகம் 

இ) விலனதயச் ம், உவலம 

ஈ) எதிர்மடற விடனபயச்சம் உவடமத்பதாடக 
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சிறுவினாக்கள் 

1. தடெவியின் தபச்சில் பவளிப்படுகின்ற பாடு பபாருள் யாது? 

தலைவியின் வபச்சில் தவளிப்படுகின்ற பாடுதபாருள்:  லமக்கும் பணி, தபண்களுக்குத் தவிர்க்க 

முடியாத கைலம எனவும் அப்பணி நல்ை தாய்மார்களுக்வக உரியது எனவும் தமிழ்த்திரு நாட்டில் 

இருக்கின்ற வழக்கத்திலனக் கண் இலமக்கும் வநரத்தில் நீக்க வவண்டுமாயின் தபண்களுக்கு 

எப்வபாதும் கல்வி வவண்டும். 

2. மூவாது மூத்தவர், நூல் வல்ொர் – இத்பதாடர் உணர்த்தும் பபாருடைக் குறிப்பிடுக 

பூக்காமவை காய்க்கின்ற மரங்கள் உண்டு. அதுவபாை, நன்லமலய அறியும் அறிவுலையவர் வயதில் 

இலையவராக இருந்தாலும் மூத்தவவராடு லவத்து எண்ேத் தக்கவவர ஆவர். பை நூல்கலைக் 

கற்றறிந்த இலைஞர்களும் மூத்தவவராடு  மமாக எண்ேத் தக்கவவர ஆவர். 

3. சாரதா சட்டம் எதற்காக இயற்றப்பட்டது. 

தபண்களின் முன்வனற்றத்திற்கு தலையாய் இருந்தது குழந்லதத் திருமேம் அலதத் தடுக்க 1929 ஆம் 

ஆண்டு  ாரதா  ட்ைம் இயற்றப்பட்ைது. 

4. சங்காெப் பபண்பாற் புெவர்களின் பபயர்கடை எழுதுக 

 ங்ககாைப் தபண்பாற் புைவர்கள் சிைர்: ஔலவயார், ஒக்கூர் மா ாத்தியார், ஆதிமந்தியார், தவண்ணிக் 

குயத்தியார், தபான்முடியார், அள்ளூர் நன்முல்லையார், நக்கண்லேயார், காக்லகபாடினியார், 

தவள்ளி வீதியார், காவற்தபண்டு, நப்ப லையார். 

5. பாதவந்தரின் கூற்றுப்படி சடமப்பது தாழ்வா? 

ஆண்கள்  லமப்பது தாழ்வல்ை.  லமப்பது தங்களுக்கும் உரியது என ஆண்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளும் 

நாவை நன்னாள்; அந்த நாலைக் காண்வபாம் எனப் பாவவந்தர் கூறுகிறார். 

6. விடதக்காமதெ முடைக்கும் விடதகள் – இத்பதாடரின் வழிச் சிறுபஞ்சமூெம் பதரிவிக்கும் 

கருத்துகடை விைக்குக. 

பாத்தி அலமத்து விலத விலதக்காமவை, தாவன முலைத்து வைரும் விலதகளும் உள்ைன. அலதப் 

வபாைவவ வமலதயர் பிறர் உேர்த்தாமல் எலதயும் தாவம உேர்ந்துதகாள்வர். 

7. மருத்துவர் முத்துபெட்சுமியின் சாதடனகடைக் குறிப்பிடுக 

இவர், தமிழகத்தின் முதல் தபண் மருத்துவர்; இந்தியப் தபண்கள்  ங்கத்தின் முதல் தலைவர்; 

த ன்லன மாநகராட்சியின் முதல் துலே வமயர்;  ட்ை வமைலவக்குத் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ை முதல் 

தபண்மணி; 
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வதவதாசிமுலற ஒழிப்புச்  ட்ைம், இருதாரத் தலைச் ட்ைம், தபண்களுக்குச் த ாத்துரிலம வழங்கும் 

 ட்ைம், குழந்லதத் திருமேத் தலைச்  ட்ைம் ஆகியலவ நிலறவவறக் காரேமாய் இருந்தவர்; 

அலையாற்றில் 1930 இல் அவ்லவ இல்ைம், 1952இல் புற்றுவநாய் மருத்துவமலன ஆகியவற்லற 

நிறுவியவர். 

8. நீொம்பிடக அம்டமயாரின் தமிழ்ப் பணியின் சிறப்டபக் குறித்து எழுதுக 

இவர், மலறமலையடிகளின் மகள். தந்லதலயப் வபாைவவ தனித்தமிழ்ப் பற்றுலையவர்; இவருலைய 

‘தனித்தமிழ்க் கட்டுலர, வைத ால் – தமிழ் அகரவரில , முப்தபண்மணிகள் வரைாறு, பட்டினத்தார் 

பாராட்டிய மூவர்’ ஆகிய நூல்கள் தனித்தமிழில் எழுத விரும்புவவார்க்கு மிகவும் பயனுள்ைனவாக 

விைங்குகின்றன. 

இந்திய முதல் சாதடனப் பபண்மணிகள் 

(முதல் தபண்) தலைலமயலமச் ர் இந்திரா காந்தி 

(முதல் தபண்) ஆளுநர்  வராஜினி நாயுடு 

(முதல் தபண்) முதல் மந்திரி சுோதா கிருபாைனி 

(முதல் தபண்) முதுகலைப் பட்ைதாரி  ந்திரமுகி வபாசு 

(முதல் தபண்) வழக்கறிஞர் தரஜினா குஹா 

(முதல் தபண்) மருத்துவப் பட்ைதாரி முத்துைட்சுமி தரட்டி 

(முதல் தபண்) உயர்நீதி மன்ற நீதிபதி அன்னா  ாண்டி 

(முதல் தபண்) த ன்லன உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பாத்திமா பீவி 

(முதல் தபண்) வமயர் சுவைாச் னா வமாடி 

(முதல் தபண்) இந்தியத் தூதுவர் வி யைட்சுமி பண்டிட் 

(முதல் தபண்) இந்தியராணுவ உயர்ந்த வ னா விருது 

தபற்றவர் 

விமைா வதவி 

(முதல் தபண்) ஐ.பி.எஸ் கிரண்வபடி 

(முதல் தபண்) கண்பார்லவயற்ற உச் நீதிமன்ற 

வழக்கறிஞர் 

அஞ் லி 
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(முதல் தபண்) அரசு வபருந்து ஓட்டுநர் வ ந்தகுமாரி 

(முதல் தபண்) வாகன ஆய்வாைர் தேயதகௌரி 

(முதல் தபண்) விண்தவளி வீரர் கல்பனா  ாவ்ைா 

(முதல் தபண்) இரயில் ஓட்டுநர் சுவரகா  ங்கர் 

(முதல் தபண்) தமிழக விவ ாய விஞ்ஞானி உஷா வமத்தா 

(முதல் தபண்) விரல் வரலகப் பிரிவுத்துலற இயக்குநர் பிரகதாம்பாள் 

(முதல் தபண்) (தமிழர்) சுதந்திரப் வபாரில் சிலற த ன்றவர் ருக்மணி ைட்சுமிபதி 

(முதல் தபண்) ததன்னிந்திய நடிகர்  ங்கத்தின் தலைவர் அஞ் லி வதவி 

(முதல் தபண்) எவரஸ்ட் சிகரத்லத அலைந்தவர் பச்வ ந்திரிபால் 

பிடழ நீக்கி எழுதுக 

1. மதீனா சிறந்த இடச வல்லுநர் தவண்டும். 

மதீனாவுக்குச் சிறந்த இல  வல்லுநர் வவண்டும். 

2. நல்ெ தமிழக்கு எழுதுதவாம். 

நல்ை தமிழில் எழுதுவவாம். 

3. பவைவிழதான் பரிசு உரியவள். 

பவைவிழிதான் பரிசுக்கு உரியவள். 

4. துன்பத்தால் பபாறுத்துக்பகாள்பவதன பவற்றி பபறுவான். 

துன்பத்லதப் தபாறுத்துக் தகாள்பவவன தவற்றி தபறுவான். 

5. குழலியும் பாடத் பதரியும். 

குழலிக்கும் பாைத் ததரியும். 

இடடச் பசாற்கடைக் பகாண்டு பதாடர்கடை இடணக்க 

1. அலுவைர் வந்தார்; அலனவரும் பதற்றம் அலைந்தனர். 

அலுவைர் வந்தவுைன் அலனவரும் பதற்றம் அலைந்தனர். 
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2. சுைர்க்தகாடி பாடினாள், மாைன் பாடினான். 

சுைர்க்தகாடி பாடினாள்; மாைனும் பாடினான். 

3. பழனிமலை தபரியது, இமயமலை மிகப் தபரியது. 

பழனிமலை தபரியது; ஆனால் இமயமலை மிகப் தபரியது. 

4. கவலையற்ற எதிர்காைம், கல்விவய நிகழ்காைம். 

கவலையற்ற எதிர் காைத்திற்குக் கல்விவய நிகழ்காைம். 

பசாற்கடைப் பயன்படுத்திக் பதாடர்கடை உருவாக்குக 

மாேவர்கள்   ஆசிரியர்  பாைவவலை  கரும்பைலக 

புத்தகம்   எழுதுவகால்  அழிப்பான்  வழிபாட்டுக் கூட்ைம் 

அலற   கல்லூரி  உயர்நிலை  சீருலை 

(எ.கா) : வழிபாட்டுக் கூட்ைத்தில் மாேவர் சீருலையுைன் நின்றனர். 

1. உயர்நிலை மாேவர்கள் புத்தகம், எழுதுவகால், அழிப்பான் தகாண்டுவந்தனர். 

2. கல்லூரி மாேவர்கள் மடிக்கணினிலய அலறயில் பயன்படுத்த வவண்டும். 

3. மடிக்கணினிப் பாை வவலையில் ஆசிரியர் கரும்பைலகயில் எழுதிக் காட்டி விைக்குவார். 

பபாருள் கூறுக 

அரங்கு  - நாைகம் ஆடும் இைம் 

ஒட்பம்  - அறிவு 

கான்  - காடு 

நல   - அன்பு 

தபாருநர் - கூத்தர் 

பதாழில் பெ முடனதல் 

உடரநடட உெகம் 

வணிகவாயில் 
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1. சரியாடன விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. காந்தவூசிலயப் பற்றிய த ய்திலயக் கூறும் நூல் …………………………. 

அ) சிைப்பதிகாரம்   ஆ) சீவகசிந்தாமணி 

இ) தபங்கலத   ஈ) மணிதமகடெ 

2. அவரபியர் வணிகம் த ய்த இைத்திற்கு எப்தபயர் இைப்பட்டிருந்தது? 

அ) ஆவேம்   ஆ)  ாலை 

இ) பந்தர்    இ) மறுகு 

3. இராமநாதபுரம் அழகன் குைத்தில் கண்தைடுக்கப்பட்ை பாலன ஓட்டுக் கீறல் வகாட்டு ஓவியம் 

………………….க் குறிக்கிறது.  

அ) கைல் வகாலை   ஆ) குதிலரலய 

இ) வணிகக்கப்படெ  ஈ) வாழ்க்லக முலறலய 

4. வகாவைன், கண்ேகி, மாதவி, மணிவமகலை காைத்தில் ஆட்சி புரிந்த வ ாழ இைவர ன் 

………………………. 

அ) கரிகாைன்   ஆ) கிள்ளிவைவன்  

இ) நைங்கிள்ளி   ஈ) தநடுங்கிள்ளி 

சிறுவினாக்கள் 

1. தமிழ் நாட்டில் புகழ் பபற்று விைங்கிய துடறமுகங்கள் யாடவ? 

பண்லைக் காைத்தில் வைவவங்கைம் முதல் ததன்குமரி வலரயிைான பகுதி தமிழர் ஆளுலகக்கு 

உட்பட்டிருந்தது. தகால்ைந்துலற, எயிற்பட்டினம், அரிக்கவமடு, காவிரிப்பூம்பட்டினம், ததாண்டி, 

மருங்லக, தகாற்லக ஆகியன கிழக்குக்கலரப் பகுதியிலிருந்த புகழ்தபற்ற துலறமுகங்கைாகும். 

மங்களூர், நறவு, ததாண்டி, மாந்லத, முசிறி, லவக்கலர, விழிஞம் ஆகியன வமற்குக் கைற்கலரப் 

பகுதியில் புகழ்தபற்று விைங்கிய துலறமுகங்கைாகும். 

2. முசிறித் துடறமுகத்தின் அடமப்புக் குறித்து எழுதுக 

தமிழ்நாட்டின் வமற்குத் கைற்கலரப் பகுதியில் வ ரர்களின் ஆட்சி எல்லைக்குள் அலமந்த புகழ்தபற்ற 

துலறமுகம் முசிறி. இது வமற்குத் ததாைர்ச்சி மலையிலிருந்து உருவான வபரியாறு கைலில் 

கைக்குமிைத்தில் இயற்லகயாய் உருவான துலறமுகமாகும். அக்காைத்தில் வ ரநாட்டுத் தலைநகரான 

வஞ்சி, வபரியாற்றின் கலரயிலுள்ை முசிறித் துலறமுகப் பட்டினத்திற்கு அருகிவைவய அலமந்திருந்தது. 
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3. முசிறித் துடறமுகத்தில் நடடபபற்ற மிைகு ஏற்றுமதி குறித்து எழுதுக 

முசிறித் துலறமுகத்தில் மிைகு ஏற்றுமதி சிறப்புைன் நலைதபற்றது. யவனர் விரும்பி வாங்கியதால் 

மிைகிற்கு ‘யவனப்பிரியா’ என்ற தபயர் ஏற்பட்ைது. யவனக் கப்பல்கள் தபான்லனத் தந்து மிைலக 

வாங்குவதற்காக முசிறிக்கு வந்தன. இதலன,  

சுள்ளியம் வபர்யாற்று தவண்ணுலர கைங்க 

யவனர் தந்த விலனமாண் நன்கைம் 

தபான்தனாடு வந்து கறிதயாடு தபயரும் வைங்தகழு முசிறி என்கிறது அகநானூறு. 

அவரபியர் வ ரநாட்டு மிைலகக் தகாண்டு வபாய்ச் த ங்கைல் துலற முகங்களிலும் எகிப்தின் லநல்நதி 

கைலில் கைக்கும் இைத்திலுள்ை அதைக் ாண்டிரியா துலறமுகப்பட்டினத்திலும் விற்றனர். 

4. காவிரிப்பூம்பட்டினத்தின் அடமப்புப் பற்றி எழுதுக 

வ ாழவை நாட்டில் காவிரியாறு கைலில் கைக்கின்ற இைத்தில் வைகலரயின்வமல் காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

என்னும் இயற்லகத் துலறமுகம் அலமந்திருந்தது. காவிரிப்பூம்பட்டினம் மருவூர்ப்பாக்கம், 

பட்டினப்பாக்கம் என இரண்டு கூறுகைாய்ப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் இலையில் 

நாைங்காடி இருந்தது. கைற்கலர ஓரமாய்க் காவிரியாற்றின் கலரவமல் கைங்கலர விைக்கம் 

அலமந்திருந்தது. 

5. புகார் நகரத்துத் பதருக்களில் நடடபபற்ற வணிகம் குறித்து எழுதுக 

புகார் நகரத்தின் அகன்ற தபரிய ததருக்களில் கங்லகக்கலரயிலிருந்து வந்த தபாருள்களும் 

காவிரிக்கலர வழங்கிய வைங்களும் ஈழந்து உேவுப் தபாருள்களும் கைாரம் தந்த தபாருள்களும் 

இன்னும் பை நாடுகளில் இருந்து வந்த தபாருள்களும் கைந்து நிலறந்தன. 

6. காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் தசாழ இைவரசர்கள் வாழ்ந்தனர் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வ ாழ இைவர ர்கள் வாழ்ந்திருந்தனர். சிைப்பதிகாரம், மணிவமகலை என்னும் 

காப்பியங்களின் தலைலம மாந்தர்கைான வகாவைன், கண்ேகி, மாதவி, மணிவமகலை ஆகிவயார் 

இைவர ன் கிள்ளிவைவன் ஆட்சிக் காைத்தில் இப்பட்டினத்தில் வாழ்ந்திருந்தனர் என்று இைக்கியங்கள் 

கூறுகின்றன. 

7. இராமநாதபுரம் அழகன் குைத்து அகழாய்வு பற்றி எழுதுக 

இராமநாதபுரம் அழகன் குைத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ை அகழாய்வில் இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ை 

பாலன ஓடு கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் இைம்தபற்றுள்ை கீறல் வகாட்வைாவியம் வணிகக் 

கப்பலைக் குறிக்கிறது  ங்ககாைத் தமிழர்களின் துலறமுகமாகக் கருதப்படும் அழகன் குைத்திலிருந்து 

வராம் நகரத்திற்குக் கைல் பயேம் வமற்தகாண்ை கப்பலின் மாதிரியாக இது குறிப்பிைப்படுகிறது. 

8. ஹிப்பல்ஸ் பருவக்காற்று குறிப்பு எழுதுக 
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தபா. ஆ. முதல் நூற்றாண்டில் ஹிப்பல்ஸ் என்னும் தபயர் தகாண்ை கிவரக்க மாலுமி பருவக்காள்ளின் 

உதவியினால் முசிறித் துலறதுகத்துக்கு வநவர நடுக்கைல் வழியாக விலரவில் பயேம் த ய்யும் புதிய 

வழிலயக் கண்டுப்பிடித்தார். அது முதல், யவனக் கப்பல்கள் விலரவாகவும் அதிகமாகவும் வ ரலநட்டு 

முசிறித் துலறமுகத்துக்கு வந்து த ன்றன. அந்தப் பருவக்காற்றுக்கு யவனர், அலதக் கண்டுபிடித்தவர் 

தபயராகிய ஹிப்பல்ஸ் என்பலதவய சூட்டினர். 

9. தமிழரின் கடல்வழி வணிகப் படழடமடய விைக்குக 

வங்காை விரிகுைா, அரபிக்கைல், இந்தியப் தபருங்கைல் எனக் கைல்களுக்குப் தபயர் 

சூட்ைப்படுவதற்கு முன்வப தமிழர்கள் அந்தக் கைல்கலைக் கைந்து கிழக்கு நாடுகளுக்கும் வமற்கு 

நாடுகளுக்கும் வணிகம் த ய்யப் பயேம் வமற்தகாண்ைனர். தமிழர்கள் கைல் கைந்து த ன்றலதப் 

வபாைவவ கிவரக்கர்களும் உவராமானியர்களும்  ாவகத்தீவனரும் வணிகத்திற்காகத் தமிழகத்திற்கு வந்து 

த ன்றனர். 

பண்லைக் காைத்தில் வைவவங்கைம் முதல் ததன்குமரி வலரயிைான பகுதி தமிழர் ஆளுலகக்கு 

உட்பட்டிருந்தது. தகால்ைாந்துலற, எயிற்பட்டினம், அரிக்கவமடு, காவிரிப்பூம்பட்டினம், ததாண்டி, 

மருங்லக, தகாற்லக ஆகியன கிழக்குக்கலரப் பகுதியிலிருந்த புகழ்தபற்ற துலறமுகங்கைாகும். 

மங்களூர், நறவு, ததாண்டி, மாந்லத, முசிறி, லவக்கலர, விழிஞம் ஆகியன வமற்குக் கைற்கலரப் 

பகுதியில் புகழ்தபற்று விைங்கிய துலறமுகங்கைாகும். 

10. முசிறித் துடறமுகத்தில் நடடபபற்ற ஏற்றுமதி இறக்குமதி பற்றி விைக்குக. 

முசிறித் துலறமுகத்திலிருந்து நறுமேப் தபாருள், விலை உயர்ந்த கற்கள், முத்து, லவரம், நீைமணி, 

தந்தம், சீனப்பட்டு, ஆலம, ஓடுகள் வபான்றலவ ஏற்றுமதி த ய்யப்பட்ைன. பவைம், கண்ோடி, த ம்பு, 

தகரம், ஈயம் முதலிய தபாருள்கள் இறக்குமதி த ய்யப்பட்ைன. கைல் வழி வணிகம் ஒப்பந்தங்களின் 

அடிப்பலையிலும் வமற்தகாள்ைப்பட்ைது. எடுத்துக்காட்ைாக, முசிறி – அதைச் ாண்டிரியா ஒப்பந்தம் 

என்பது முசிறியில் வாழ்ந்த தமிழ் வணிகர் ஒருவருக்கும் எகிப்தின் லநல் நதிக்கலரயிலுள்ை 

அதைக் ாண்டிரியா நகரில் வாழ்ந்த கிவரக்க வணிகர் ஒருவருக்கும் தபா.ஆ.150 அைவில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ைதாகும். அவ்வணிக ஒப்பந்தப்படி, தமிழ் வணிகர் ஒருவர், கப்பலில் ஒருமுலற 

தகாண்டுத ன்ற வணிகப் தபாருள்களின் பே மதிப்பீடு, 2,94,84,000 கிராம் தவள்ளியின் எலைக்கு 

ஈைானது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. அன்று எகிப்து நாடு உவராமப் வபரரசின்கீழ் இருந்தது. 

11. காவிரிப் பூம்பட்டினத் துடறமுக அடமப்பும் சிறப்பும் யாடவ? 

வ ாழவை நாட்டில் காவிரியாறு கைக்கின்ற இைத்தில் வைகலரயின்வமல் காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்னும் 

இயற்லகத் துலறமுகம் அலமந்திருந்தது. காவிரிப்பூம்பட்டினம் மருவூர்ப்பாக்கம், பட்டினப்பாக்கம் என 

இரண்டு கூறுகைாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் இலையில் நாைங்காடி இருந்தது. 

கைற்கலர ஓரமாகக் காவிரியாற்றின் கலரவமல் கைங்கலர விைக்கம் அலமந்திருந்தது. காவிரியாற்றின் 

கழிமுகம் ஆழமாகவும் அகைமாகவும் பை கப்பல்கள் தங்குவதற்கு ஏற்றதாகவும் இருந்தது. கப்பல்கள் 
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பாய்கலைச் சுருட்ைாமலும் பாரத்லதக் குலறக்காமலும் வநவர ஆற்றினுள் புகுந்து துலறமுகத்லத 

அலைந்தன. 

12. பூம்புகார்த் துடறமுகத்தின் பசயல்திறன் குறித்துப் பட்டினாப்பாடெ பதரிவிக்கும் பசய்தி யாது? 

இக்காைத்தில் ஒரு துலறமுகத்தின் த யல்திறலனக் கேக்கிடுவதற்குக் கப்பல்கள் ஏற்றுமதி 

இறக்குமதிக்தகன வந்து த ல்லும் வநரத்லதக் கேக்கில் எடுத்துக் தகாள்கின்றனர். இதற்தகன இன்று 

நமது துலறமுகங்களில் ஒருவழிப்பாலத முலற தகாண்டுவரப்பட்டுள்ைது. இதுவபால் 

அக்காைத்திவைவய துலறமுகங்களுக்கு அருகில் ஏற்றுமதிக்குத் தனிப்பகுதியும் இறக்குமதிக்குத் 

தனிப்பகுதியும் இருந்தன. தபாருள்கலைப் பாதுகாப்பாக லவக்க நல்ை அகன்ற கிைங்குகள் 

அலமக்கப்ட்ைன. என்றும் தபாருள்களுக்குச் சுங்கத் தீர்லவகள் அங்வகவய வசூலிக்கப்பட்ைன என்றும் 

பட்டினப்பாலை ததரிவிக்கிறது.  

13. பகாற்டகத் துடறமுகத்தின் அடமப்பும் பபருடமயும் யாடவ? 

தாமிரபரணி ஆறு கைலில் கைக்கும் இைத்தில் ஆற்றின் வமற்குக்கலரயில் அலமந்த இயற்லகத் 

துலறமுகம் தகாற்லக. பாண்டியர்களில், ஆளும் மன்னலர அடுத்து அர ாை வரும் பட்ைத்து 

இைவர ர்கள் இத்துலறமுக நகரிவைவய தங்கி நிருவாகம் கற்றனர். பாண்டியன் தநடுஞ்த ழியன் 

உயிர்துறந்தபின் தகாற்லகயில் இருந்த பட்ைத்து இைவர ன் தவற்றிவவற் த ழியன் மதுலர வந்து 

அரியலே ஏறினான் என்னும் த ய்திலயச் சிைப்பதிகாரத்தின் நீர்ப்பலைக் காலதயிலுள்ை 

தகாற்லகயிலிருந்த தவற்றிவவற் த ழியன்  

மாலைத் திங்கள் வழிவயான் ஏறினன் 

ஆகிய அடிகள் குறிப்பிடுகின்றன. பாண்டியர்களின் கப்பற்பலைத் தைமாகவும் தகாற்லக விைங்கியது. 

14. பகாற்டகத் துடறமுகத்தில் நடடபபற்ற முத்து வணிகம் குறித்து எழுதுக 

தகாள்லகைக குைாக்கைல் அக்காைத்தில் நிைத்தின் உள்வை ஐந்து கல் ததாலைவிற்கு 

ஊடுருவியிருந்தது. இங்கு முத்துச்சிப்பிகளும்,  ங்குகளும் உண்ைாயின. த ல்வர் ஏறிவரும் 

குதிலரயின் குைம்புகளுக்குள் மாட்டிக்தகாள்ளும் அைவிற்குக் கலரவயாரங்களில் தபாருள்கள் 

குவிந்திருந்தன. இதலன அகநானூறு 

திலர தந்த ஈர்ங்கதிர் முத்தம் 

கவர்நலைப்புரவிக் கால்வடுத் தபுக்கும் 

நற்வறர் வழுதி தகாற்லக முன்துலற 

என்று குறிப்பிடுகிறது. முத்துக் குளிப்பது மட்டுமன்றி வைம்புரிச் ங்கு எடுக்கவும் அங்குள்ை ஆைவர் 

கைலில் மூழ்குவர் என்னும் த ய்திலய, ‘வைம்புரி மூழ்கிய வான்திமில் பரதவர்’ என அகநானூற்றின் 

350 ஆம் பாைல் சுட்டுகிறது. 

 

கவிடதப் தபடழ 

நான்மாடக் கூடல் 
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1. மதுலரயில் ……………. மேம் சூழ்ந்திருக்கும். 

அ) தாழம்பூ     ஆ) பிச்சிப்பூ 

இ) மல்லிடகப்பூ    ஈ) முல்லைப்பூ 

2. பாரதி பணியாற்றிய பாை ாலை ………………. 

அ) தசதுபதி உயர்நிடெப்பள்ளி  ஆ) நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி 

இ) மதுலரக் கல்லூரி உயர்நிலைப்பள்ளி ஈ) தூய மரியன்லன உயர்நிலைப்பள்ளி 

3. மதுலரக்கு உள்ை சிறப்புப் தபயர் …………………………….. 

அ) கல்விப் தபருநகரம்   ஆ) த ல்வம் வ ர் நகரம் 

இ) தூங்கா நகரம்    ஈ) எழில் மாநகர் 

4. …………………. மலைகள் தகாண்ை தபருநகரம் எனச் சிந்துப்பாைல் மதுலரலயக் குறிப்பிடுகிறது. 

அ) 2      ஆ) 3 

இ) 4      ஈ) 5 

சிறுவினாக்கள் 

1. மதுடரக்கும் தமிழுக்கும் தசர்ந்து அடமந்த பபருடமகடைச் சிந்துப் பாடல் எங்ஙனம் கூறுகிறது. 

மதுலரயில் பாயும் லவலய நதிலயப் புைவர்கள் பாடியுள்ைனர். திருவிலையாைற்புறாேம் என்னும் 

காவியம் மதுலரயின் தபருலமலயக் கூறுகின்றது. பாரதியார் தமிழாசிரியராய்ப் பணியாற்றிய வ துபதி 

உயர்நிலைப் பள்ளி மதுலரயில் உள்ைது. மதுலரக்கும் தமிழுக்கும் வ ர்ந்து அலமந்த தபருலமகள் 

இலவவய ஆகும். 

2. மதுடரடயச் சூழ்ந்து விைங்கும் மடெகள் யாடவ? 

மதுலரலயச் சூழ்ந்து விைங்கும் மலைகள் யாலனமலை, நாகமலை, பசுமலை,  மேமலை என்பன. 

இைக்கேக்குறிப்பு 

பாடிய, எழுந்த, வபாதித்த, நின்ற   - இறந்த காைப் தபயதரச் ங்கள் 

த ங்வகால், வபரழகு, நாலுமலை, தபருநகரம், பல்ைாயிரம் - பண்புத் ததாலககள் 

சூழ்ந்திருக்கும், வாழ்ந்திருக்கும், ஏறும், முழிச்சிருக்கும், த ழிச்சிருக்கும்  

–  த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்றுகள் 
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நூங்கா (நகரம்)    - ஈறுதகட்ை எதிர்மலறப் தபயதரச் ம் 

பாைாத     - எதிர்மலறப் தபயதரச் ம் 

பாடு      - ஏவல் விலனமுற்று 

உறுப்பிெக்கணம் 

பாடிய  : பாடு + இ(ன்) + ய் + அ 

   பாடு – பகுதி; இன் – இறந்தகாை இலைநிலை; 

   ‘ன்’ தகட்ைது; ய் - உைம்படுதமய்; அ – தபயதரச்  விகுதி 

சூழ்ந்திருக்கும் :  சூழ்ந்திரு + க் + கு + உம் 

   சூழ்ந்திரு – பகுதி; க் –  ந்தி; கு -  ாரிலய; 

உம் – த ய்யும் வாய்பாட்டு விகுதி; விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது. 

குறிப்பு: காைம் காட்டும் விகுதி அலமந்த த ாற்களில் ‘க்’ எதிர்காை இலைநிலையாய் அலமயாது. விகுதி 

காைம் காட்ைாத த ாற்களில் க் எதிர்காை இலைநிலை ஆகைாம். (எ.கா: த ய்வகன் – த ய் + க் + ஏன்) 

எழுந்திரு  : எழு + த்(ந்) + த் + அ 

எழு - பகுதி; த் -  ந்தி; ந் - விகாரம்; த் – இறந்தகாை இலைநிலை;  

அ – தபயதரச்  விகுதி 

ஏறும்   : ஏறு + உம் 

ஏறு - பகுதி; உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விகுதி; 

விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது. 

கவிடதப் தபடழ 

மதுடரக்காஞ்சி 

1. சரியான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. மதுலரக்காஞ்சி …………………… நூல்களுள் ஒன்று 

அ) எட்டுத்ததாலக   ஆ) காப்பியவலக 

இ) பத்துப்பாட்டு   ஈ) பதிதனண் கீழ்க்கேக்கு 
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2. மதுலரக் காஞ்சிலய இயற்றியவர் ………………………….. 

அ) மதுலரக் குமரனார்  ஆ) மருதனிை நாகனார் 

இ) மாங்குடி கிழார்   ஈ) மாங்குடி மருதனர் 

3. புரில  என்பதன் தபாருள் ………………….. 

அ) ஆயுதம்    ஆ) குதிலர  

இ) கூலர    ஈ) மதில் 

4. ‘ஆறு’ என்பதன் இைக்கேக் குறிப்பு 

அ) தபயதரச் ம்    ஆ) முதல்நிலைத் ததாழிற்தபயர் 

இ) முதல்நிடெ திரிந்த பதாழிற்பபயர் ஈ) விலனதயச் ம் 

சிறுவினாக்கள் 

1. மதுடரக் காஞ்சிடயப் பற்றி நூற்குறிப்பு வடரக 

பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று மதுலரக்காஞ்சி. காஞ்சி என்றால் நிலையாலம என்பது தபாருள். 

மதுலரயின் சிறப்புகலைப் பாடுவதாலும் நிலையாலமலயப் பற்றிக் கூறுவதாலும் மதுலரக் காஞ்சி 

எனப்பட்ைது. இந்நூல் 782 அடிகலைக் தகாண்ைது அவற்றுள் 354 அடிகள் மதுலரலயப் பற்றி மட்டும் 

சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன. இலதப் ‘தபருகுவை மதுலரக்காஞ்சி’ என்பர். இதன் பாட்டுலைத் தலைவன் 

தலையாைங்கானத்துச் த ருதவன்ற பாண்டியன் தநடுஞ்த ழியன். மதுலரக் காஞ்சிலயப் பாடியவர் 

மாங்குடி மருதனார்.  

2. மதுடரயில் இருந்த இல்ெங்களின் அடமப்டப எழுதுக 

மதுலரயில் மண்ைபம், கூைம், அடுக்கலை எனப் பல்வவறு பிரிவுகலைக் தகாண்டு வான்வலர ஓங்கிய 

ததன்றல் காற்று இல க்கும் பை  ாைரங்கலையுலைய நல்ை இல்ைங்கள் இருந்தன. 

3. மதுடர மாநகரின் அடமப்டப மதுடரக் காஞ்சி எவ்வாறு கூறுகிறது? 

மதுலர மாநகரில் ஆழமான ததளிந்த நீலரயுலைய அகழி உள்ைது. பை கற்கலைக் தகாண்டு கட்ைப்பட்ை 

மதில் வானைவு உயர்ந்துள்ைது. பழலமயானதும் வரிலம மிக்கதும் ததய்வத்தன்லம 

தபாருந்தியதுமாகிய வாயில் உள்ைது. அவ்வாயில், தநய்பூசியதால் கருலமயலைந்த வலிலமயான 

கதவுகலை உலையது. வமகங்கள் உைாவும் மலைவபால் மாளிலககள் உயர்ந்து உள்ைன என மதுலர 

மாநகரின் அலமப்லப மதுலரக் காஞ்சி கூறிகிறது. 

4. மதுடரத் பதருக்களின் சிறப்டப மதுடரக் காஞ்சி எங்ஙனம் கூறியுள்ைது? 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                          Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 39 of 86 

ஆறு வபான்ற அகைமான நீண்ை ததருக்களில் தபாருள்கலை வாங்க வந்த மக்கள் வபசும் பல்வவறு 

தமாழிகள் ஒலிக்கின்றன. விழா பற்றிய முர லறவவாரின் முழக்கம் தபருங்காற்று புகுந்த 

கைதைாலிவபால் ஒலிக்கிறது. இல க் கருவிகலை இயக்குவதால் உண்ைாகும் இல , நீர்நிலைகலைக் 

லகயால் குலைந்து விலையாடும் தன்லமவபாை எழுகிறது. அதலனக் வகட்ை மக்கள் ததருக்களில் 

ஆரவாரத்வதாடு ஆடுகின்றனர். தபரிய ததருக்களில் இருக்கும் நாைங்காடியம் அல்ைங்காடியும் 

ஓவியங்கள் வபாைக் காட்சியளிக்கின்றன என மதுலரத் ததருக்களின் சிறப்லப மதுலரக் காஞ்சி 

கூறுகிறது. 

இெக்கணக் குறிப்பு 

பல்பலை, ததால்வலி, தநடுநிலை, திண்வபார், பல்புலழ, நல்இல், தநடுந்ததரு, பல்வவறு, மூந்நீர், 

நன்பலே, தபருநியமம் – பண்புத்ததாலககள் 

ஆழ்ந்த, ஓங்கிய, கரிந்த, நிவந்த, எடுத்த  - இறந்த காைப் தபயதரச் ங்கள் 

நிலைஇய      - த ால்லில  அைதபலை 

எழுந்து, மூழ்கி     - இறந்தகாை விலனதயச் ங்கள் 

குழாஅம்      - த ய்யுளில  அைதபலை 

வாயில்       - இைக்கேப்வபாலி 

மாகால்       - உரிச்த ால் ததாைர் 

முழங்கில , இமிழில     - விலனத்ததாலககள் 

மகிழ்ந்வதார்      - விலனயாைலேயும் தபயர் 

பகுபத உறுப்பிெக்கணம் 

ஆழ்ந்த   : ஆழ் + த் (ந்) + த் + அ 

ஆழ் – பகுதி; த் –  ந்தி (ந் ஆனது விகாரம்) ; 

த் – இறந்தகாை இலைநிலை; அ – தபயதரச்  விகுதி 

ஓங்கிய    :  ஓங்கு + இ (ன்) + ய் + அ 

ஓங்கு – பகுதி; இ(ன்) – இறந்தகாை இலைநிலை; ன் - தகட்ைது; 

ய் – உைம்படுதமய்; அ – தபயதரச்  விகுதி 

கரிந்த    :  கரி + த் (ந்) + த் + அ 
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கரி – பகுதி;  த் -  ந்தி; ந் - விகாரம்; த் – இறந்தகாை இலைநிலை;  

அ  - தபயதரச்  விகுதி 

எழுந்து    :  மூழ்கு + கு 

மூழ்கு – பகுதி; இ – விலனதயச்  விகுதி இறந்த காைம் காட்டியது. 

எடுத்த    :  எடு + த் + த் + அ 

எடு – பகுதி; த் –  ந்தி; த் – இறந்த காை இலைநிலை; 

அ – தபயதரச்  விகுதி 

பதாட்டு   :  ததாடு (ததாட்டு) + உ 

ததாடு - பகுதி; ததாட்டு – பகுதி ஒற்று இரட்டித்து இறந்த காைம் காட்டியது;  

உ – விலனதயச்  விகுதி; 

ஆடும்    : ஆடு + உம் 

ஆடு – பகுதி; உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விகுதி 

சந்டத 

1. பல்ெங்காடியகம் சந்டத பற்றி எழுதுக 

ஒவர இைத்தில் எல்ைாப் தபாருள்களும் விற்பலனக்கு இருக்கும். அதுவவ பல்தபாருள் அங்காடி. 

குண்டூசியிலிருந்து கணினி வலரக்கும் அங்வக வாங்கைாம். ஒவர இைத்தில் பை கலைகள் 

இருக்குமானால் அது பல்ைங்காடியகம் எனப்படுகிறது. ‘மால்’ என்னும் த ால்ைால் இது 

வழங்கப்படுகிறது. 

கலைகவையன்றித் திலரப்பை அரங்குகளும் உேவகங்களும் வகளிக்லக அரங்குகளும் மாலில் உண்டு. 

இங்குள்ை கலைகளில், வதலவக்கும் அைவுக்கும் ஏற்பப்தபாருள்கலை நாவம வதர்ந்ததடுக்கைாம். 

தபரும்பாலும் பை அைவுள்ை தபாட்ைைங்களில் தபாருள்கள் லவக்கப்பட்டிருக்கும். தபாட்ைைங்களில் 

தபாருள்களின் பயன்பாட்டுத் தன்லமக்குரிய தகடுநாளும் குறித்திருப்பது இன்றியலமயாதது. 

இவ்விைங்களில் நிரந்தரப் பணியாைர் எண்ணிக்லக குலறவாகவவ இருக்கும் இக்கலைகலைத் 

திட்ைமிட்ைால்தான் நிருவகிக்க முடியும். அதற்வகற்ப வமைாண்லம, கண்காணிப்பு, கட்ைலமப்பு வ தி, 

ததாைர் பராமரிப்பு எனப் பை ததாைர் த யல்பாடுகள் உண்டு. தபரிய அைவில் முதலீடு த ய்தால்தான் 

கலை லவக்க முடியும். 

2. சந்டத வணிகம் குறித்து எழுதுக 
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கிராமத்து மக்கள் தங்கள் நிைத்தில் விலையும் காய்கறி, கீலர, தானியம் வபான்ற தபாருள்கலை 

விற்கவும் வதலவயான மாற்றுப் தபாருள்கலை வாங்கவும் விரும்பி முச் ந்தி நாற் ந்திகளில் கலை 

விரித்தார்கள். இதுதான்  ந்லத என்னும் தபாது வணிக இைமாகப் பின்னால் மாறியது. 

கிராமச்  ந்லதயில் கிலைக்காத தபாருள்வை இல்லை. கடுகு, சீரகம் ததாைங்கி உேவுத் தானியங்கள், 

காய்கறிகள், வகாழி, ஆடு, மாடு, குதிலர முதலியலவ வ ாப்பு, சீப்பு, கண்ோடி வலையல்கள் வபான்ற 

அைங்காரப் தபாருள்கள், இரும்புப் தபாருள்கள், பாத்திரங்கள், துணிகள் ஆகிய எல்ைாவற்லறயும் 

அங்வக வாங்கைாம். கால்நலைகலை விற்பதற்தகனத் தனிச் ந்லதகளும் கூடுகின்றன. 

ஒவ்வவார் ஊரும் ஒவ்தவாரு  ந்லதக்கு தபயர் தபற்றது. மேப்பாலற – மாட்டுச் ந்லத, அய்யலூர் – 

ஆட்டுச்  ந்லத, ஒட்ைன்  த்திரம் – காய்கறிச்  ந்லத, நாகப்பட்டினம் – மீன் ந்லத என்பன 

குறிக்கத்தக்கலவ. 

 ந்லதக்குப் வபாவது என்பது திருவிழாவுக்குப் வபாவது மாதிரி. அக்கம் பக்கத்து ஊர் உறவுகலைச் 

 ந்தித்துப் வப ைாம்.  ாதி மதங்கலைத் தாண்டி எல்வைாருைனும் பழக முடியும். 

ஆகுபபயர் 

1. ஆகுபபயர் என்பது யாது? 

ஒன்றின் இயற்தபயர், அதவனாடு ததாைர்புலைய மற்தறான்றிற்குத் ததான்றுததாட்டு ஆகி வருவது 

ஆகுதபயர் எனப்படும். 

எ.கா: ‘தபண்கலைக் வகலி த ய்த இலைஞலர ஊவர இகழ்ந்தது’ 

விைக்கம் : ஊர் திட்டுவது இல்லை. மாறாக, ஆவ்வூரில் உள்ை மக்கள் இகழ்ந்தனர் என்பது இதன் 

தபாருள். ஊர் என்னும் தபயர். ஊரில் உள்ை மக்களுக்கு ஆகிவந்தது. இதலன இைவாகு தபயர் என்பர். 

2. ஆகுபபயர்களுள் சிெவற்டற விைக்குக 

1. பபாருைாகு பபயர் (முதொகு பபயர்) 

எ.கா: முல்லைலயத் ததாடுத்தாள் 

விைக்கம்: முதற்தபாருைாகிய முல்லைக்தகாடி, அதன் சிலன (உறுப்பு) ஆகிய பூவுக்கு ஆகி வந்தது. 

2. இடவாகு பபயர் 

எ.கா : வகுப்பலற சிரித்தது 

விைக்கம்: வகுப்பலற என்னும் இைப்தபயர் அங்குள்ை மாேவர்களுக்கு ஆகி வந்தது. 

3. காெவாகு பபயர்  
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எ.கா: கார் அறுத்தான் 

விைக்கம் : கார் என்னும் காைப்தபயர் அக்காைத்தில் விலையும் பயிருக்கு ஆகி வந்தது. 

4. சிடனயாகு பபயர் 

எ.கா : மருக்தகாழுந்து நட்ைான் 

விைக்கம்: மருக்தகாழுந்து என்னும் சிலனப் (உறுப்பு ) தபயர், அதன் த டிக்கு ஆகி வந்தது. 

5. பண்பாகு பபயர் 

எ.கா: மஞ் ள் பூசினாள் 

விைக்கம் : மஞ் ள் என்னும் பண்பு, அவ்வேத்தில் உள்ை கிழங்குக்கு ஆகிவந்தது. 

6. பதாழிொகு பபயர் 

எ. கா: வற்றல் தின்றான் 

விைக்கம் : வற்றல் என்னும் ததாழிற்தபயர் வற்றிய உேவுப் தபாருளுக்கு ஆகி வந்தது. 

7. கருவியாகு பபயர் 

எ.கா: வாதனாலி வகட்டு மகிழ்ந்தனர் 

விைக்கம் : வாதனாலி என்னும் கருவி, அதன் காரியமாகிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆகி வந்தது. 

8. காரியவாகு பபயர் 

எ.கா: லபங்கூழ் வைர்ந்தது 

விைக்கம் : கூழ் என்னும் காரியம் அதன் கருவியாகிய பயிருக்கு ஆகிய வந்தது. 

9. கருத்தாவாகு பபயர் 

எ.கா : அறிஞர் அண்ோலவப் படித்திருக்கிவறன். 

விைக்கம் : அறிஞர் அண்ோ என்னும் கருத்தாவின் தபயர், அவர் இயற்றிய நூல்களுக்கு ஆகி 

வருகிறது. 

10. எண்ணெைடவ ஆகுபபயர் 

எ.கா : ஒன்று தபற்றால் ஒளிமயம்! 

விைக்கம் : ஒன்று என்னும் தபயர், அவ்தவண்ணுக்குத் ததாைர்புலைய குழந்லதக்கு ஆகி வந்தது. 
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11. எடுத்தெைடவ ஆகுபபயர் 

எ.கா : இரண்டு கிவைா தகாடு 

விைக்கம் : நிறுத்து அைக்கும் எடுத்தல் என்னும் அைலவப் தபயர், அவ்வைலவயுள்ை தபாருளுக்கு 

ஆகி வந்தது. 

12. முகத்தெைடவ ஆகுபபயர் 

எ.கா : அலர லிட்ைர் வாங்கு 

விைக்கம் : முகந்து அைக்கும் முகத்தல் அைலவப் தபயர், அவ்வைலவயுள்ை தபாருளுக்கு ஆகி 

வந்தது. 

13. நீட்டெைடவ ஆகுபபயர் 

எ.கா: ஐந்து மீட்ைர் தவட்டினான் 

விைக்கம் : நீட்டி அைக்கும் நீட்ைைைலவப் தபயர், அவ்வைலவயுள்ை தபாருளுக்கு ஆகி வந்தது. 

1. ஆகுபபயடரக் கண்டிறிக 

அ. தமிழரசி வள்ளுவலர ஒவியமாக வலரந்தாள் 

     தமிழரசி வள்ளுவடரப் படித்தாள் 

ஆ) மாமாவின் வருடகக்கு வீதட மகிழ்கிறது. 

     நாடும் வீடும் நமது இரு கண்கள் 

இ) கலைச்த ல்வி பச்ல நிற ஆலைலய உடுத்தினாள். 

     கடெச்பசல்வி பச்டச உடுத்தினாள் 

ஈ) நாலும் இரண்டும் பசால்லுக்கு உறுதி 

     நாைடி நானூறம் இரண்ைடித் திருக்குறளும் வாழ்வுக்கு உறுதி தரும். 

உ) ஞாயிற்லற உைகம் சுற்றி வருகிறது. 

    நீங்கள் கூறுவடத உெகம் ஏற்குமா? 

2. ஆகுபபயர் அடமயுமாறு பதாடர்கடை மாற்றி எழுதுக 

அ) மதுடர மக்கள் இரவிலும் வணிகம் பசய்கின்றனர். 
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மதுலர, இரவிலும் வணிகம் த ய்கிறது. 

ஆ) இந்திய வீரர்கள் எளிதில் பவன்றனர். 

இந்தியா எளிதில் தவன்றது. 

இ) நடகச்சுடவ நிகழ்டவப் பார்த்து அரங்கத்தில் உள்ைவர்கள் சிரித்தனர். 

நலகச்சுலவ நிகழ்லவப் பார்த்து அரங்கம் சிரித்தது. 

ஈ) நீரின்றி இவ்வுெக மக்கைால் இயங்க முடியாது. 

 நீரின்றி இவ்வுைம் இயங்க முடியாது. 

1. இக்காைப் வபச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் ஆகுதபயலர எப்படிதயல்ைாம் பயன்படுத்துகிவறாம் 

என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக 

1. வபச்சுவழக்கில் : ‘இத்தாப்பா 321, இங்வக வா’. 321 என்பது எண்லேக் குறிக்கவில்லை. அதற்குரிய 

ஆலைக் குறிக்கிறது. இது ஆகுதபயர். 

2. எழுத்து வழக்கு : வதர்தலில் ‘ஆைமரம்’ வீழ்ந்தது. இங்கு ‘ஆைமரம்’ என்பது மரத்லதக் குறிக்காமல் 

அலத அலையாைமாய்க் தகாண்ை கட்சிலயக் குறிப்பதால் ஆகுதபயர் எனைாம். 

2. பட்டப்பபயர்கள் ஆகுபபயர்கள் ஆகுமா? எமுத்துக்காட்டுகளுடன் விைக்குக 

குறிப்பிட்ை ஒரு காரேத்துக்காகக் குறிப்பிட்ை ஒரு காைத்தில் ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் தபயர்கலைப் 

பட்ை தபயர் என்கிவறாம். இது ஆகுதபயர் ஆகாது. 

எ.கா: ஒருவர் தம் சிறுவயதில் ஒருமுலற ஒரு வீட்டில் தமாச்ல ப் பயிறு திருடினார். அப்வபாது 

அகப்பட்டுக் தகாண்ைார். அதுமுதல் அவலர ‘தமாச்ல ’ என்று அவ்வூரார் கூப்பிட்ைனர். அப்தபயவர 

எத்தலன ஆண்டுகள் ஆகியும் நிலைதபற்று விட்ைது. ‘தமாச்ல  வருகிறான்’ – இப்படிச் த ான்னால் 

‘தமாச்ல ’ என்பது அவலனவய குறிக்கும். ஆனாலும் இது ஆகுதபயர் ஆகாது. ஏன்? 

1. ஆகுதபயர் ததான்ததாட்டு வருவது 

2. ஆகுதபயர் தமிழ் வபசும் அலனவராலும் அறியக்கூடியதாய் இருக்க வவண்டும். இது ஒரு சிைர்க்கு 

மட்டுவம ததரிந்த குறுதமாழி. 

1. சரியான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. அஃக ாலை என்பது ………………………..த்லதக் குறிக்கும். 

அ) அங்காடிகள் அலமந்துள்ை இைம் ஆ) யவனர்கள் குருக்கின்ற இைம் 
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இ) நாணயங்கள் அச்சடிக்கும் இடம் ஈ) அவரபியர்களின் பந்தர் இைம் 

2. கூற்று 1 – காவிரிப்பூம்பட்டினம் வ ாழ நாட்டின் துலறமுகமாகும். 

   கூற்று 2 – வண்டியூர் என்னும் ஊர் காஞ்சி மாநகரத்தில் அலமந்துள்ைது. 

அ) கூற்று 1, 2  ரி    ஆ) கூற்று 1, 2 தவறு 

இ) கூற்று 2  ரி, 1 தவறு   ஈ) கூற்று 1 சரி, 2 தவறு 

3. ‘யவனப்பிரியா’ என்பது எதலனக் குறிக்கும்? 

அ) மிைகு     ஆ) முத்து 

இ)  ங்கு     ஈ) தந்தம் 

4. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி குறித்துக் கூறும்  ங்க நூல்கள் 

அ) பட்டினப்பாலை, குறிஞ்சிப்பாட்டு ஆ) குறிஞ்சிப்பாட்டு, பதிற்றுப்பத்து 

இ) மதுலரக்காஞ்சி, முல்லைப்பாட்டு ஈ) மதுடரக்காஞ்சி, பட்டினப்பாடெ 

5. விலைக்வகற்ற வினாலவத் ததரிவு த ய்க 

காவிரியாற்றின் கழிமுகம் ஆழமாகவும், அகைமாகவும் இருந்தது. 

பகலில் இயங்கும் கலைகள் நாைங்கடிகள். 

ஆ) காவிரியாற்றின் கழிமுகம் எதற்காக அலமந்திருந்தது? – பகலில் இயங்கும் கலைகள் எவ்விதம் 

அலழக்கப்பட்ைன? 

ஆ) காவிரியாற்றின் கழிமுகம் எவ்வாறு அடமந்திருந்தது? – பகலில் இயங்கும் கடடகள் எவ்வாறு 

அடழக்கப்பட்டன? 

இ) காவிரியாற்றின் கழிமுகம் எங்கு அலமந்துள்ைது – பகலில் கலைகள் எவ்வாறு இயங்கின. 

ஈ) காவிரியாற்றின் கழிமுகம் எதனால் அலமந்திருந்தது? – பகலில் இயங்கும் கலைகள் எப்படி 

அலழக்கப்பட்ைன. 

சிறுவினாக்கள் 

1. மதுடரக்காஞ்சி – பபயர்க் காரணத்டதக் குறிப்பிடுக 

காஞ்சி என்பதற்று நிலையாலம என்பது தபாருள். இந்நூல் மதுலரயின் சிறப்புகலைப் பாடுவதாலும் 

நிலையாலமலயப் பற்றிக் கூறுவதாலும் மதுலரக்காஞ்சி என்னும் தபயர் தபற்றது. 
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2. எதன் பபாருட்டுக் கடற்பயணம் தமற்பகாள்ைப்பட்டது? 

வணிகத்தின் தபாருட்டுக் கைற்பயேம் வமற்தகாள்ைப்பட்ைது. (சிை சூழ்நிலைகளில் வபாருக்காகவும் 

கைற்பயேம் வமற்தகாள்ைப்பட்ைது). 

3. உங்கள் ஊரில் உற்பத்தியாகும் பபாருள்கடையும் சந்டதயில் காணும் பபாருள்கடையும் ஒப்பிட்டு 

எழுதுக 

எங்கள் ஊரில் தந வுத் ததாழில் நலைதபறுவதால் வ லை, வவட்டி முதலிய உற்பத்தி 

த ய்யப்படுகின்றன.  ந்லதயில் பவானி ஐமக்காைம், சின்னாைப்பட்டிச் வ லை முதலியன 

விற்கப்படுகின்றன. 

4. பண்டடத் தமிழர்கன் துடறமுகப் பண்பாடு யாது? 

பண்லைத் தமிழர்களின் வபார், வணிகம் வபான்ற காரேங்களுக்காகத் துலறமுகங்கலைப் 

பயன்படுத்தினர். 

5. நாலுமடெ பகாண்ட பபருநகரம் – இவ்வடிகள் குறிக்கப்படும் மடெகள் யாடவ? 

நாலுமலை தகாண்ை தபருநகரம் என்னும் அடியில் குறிக்கப்படும் மலைகள் யாலனமலை, நாகமலை, 

பசுமலை,  மேமலை என்பன. 

6. ‘மாகால் எடுத்த முந்நீர்தபாெ’ – இடஞ்சுட்டிப் பபாருள் விைக்குக 

இைம் : இத்ததாைர், மதுலரக் காஞ்சியில் இைம் தபற்றுள்ைது. 

விைக்கம் : மதுலர நகரில் பல்வவறு ஒலிகள் எழுகின்றன. விழாலவப் பற்றி முர லறவவார் 

முர லறகின்றனர். அந்த முழக்கம் தபருங்காற்றுப் புகுந்த கைல் ஒலிவபால் இருக்கிறது என்பது 

இத்ததாைரின் கருத்து (மாகால் – தபருங்காற்று, முந்நீர் – கைல்) 

7. பகாற்டக – சிறுகுறிப்புத் தருக 

தாமிரபரணி ஆறு கைலில் கைக்கும் இைத்தில் ஆற்றில் வமற்குக்கலரயில் அலமந்த இயற்லகத் 

துலறமுகம் தகாற்லக. பாண்டியர்களில், ஆளும் மன்னலர அடுத்து அர ாை வரும் பட்ைத்து 

இைவர ர்கள் இத்துலறமுக நகரிவைவய தங்கி நிருவாகம் கற்றனர். பாண்டியன் தநடுஞ்த ழியன் 

உயிர்துறந்தபின் தகாற்லகயில் இருந்த பட்ைத்து இைவர ன் தவற்றிவவற் த ழியன் மதுலர வந்து 

அரியலே ஏறினான் என்னும் த ய்திலயச் சிைப்பதிகாரத்தின் நீர்ப்பலைக் காலதயிலுள்ை. 

தகாற்லகயிலிருந்த தவற்றிவவற் த ழியன் 

மாலைத் திங்கள் வழிவயான் ஏறினன் 

ஆகிய அடிகள் குறிப்பிடுகின்ற. பாண்டியர்களின் கப்பற்பலைத் தைமாகவும் தகாற்லக விைங்கியது. 

3. காவிரிப் பூம்பட்டினம் குறித்து இெக்கியங்களில் இடம் பபற்ற கருத்துகள் யாடவ? 
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வ ாழவை நாட்டில் காவிரியாறு கைலில் கைக்கின்ற இைத்தில் வைகலரயின்வமல் காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

என்னும் இயற்லகத் துலறமுகம் அலமந்திருந்தது. காவிரிப்பூம்பட்டினம் மருவூர்ப்பாக்க, பட்டினப்பாக்கம் 

என இரண்டு கூறுகைாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் இலையில் நாைங்காடி 

இருந்தது. கைற்கலர ஓரமாகக் காவிரியாற்றின் கலரவமல் கைங்கலர விைக்கம் அலமந்திருந்தது. 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வ ாழ இைவர ர்கள் வாழ்ந்திருந்தனர். சிைப்பதிகாரம், மணிவமகலை என்னும் 

காப்பியங்களின் தலைலம மாந்தர்கைான வகாவைன், கண்ேகி, மாதவி, மணிவமகலை ஆகிவயார் 

இைவர ன் கிள்ளிவைவன் ஆட்சிக் காைத்தில் இப்பட்டினத்தில் வாழ்ந்திருந்தனர் என்று இைக்கியங்கள் 

கூறுகின்றன. 

4. ஏறு தழுவுதல் காடைகைால் – ததாள் 

   ஏறுதம கம்பீரம் மாடெகைால் – இவ்வடிகள் 

   சுட்டும் வீர விடையாட்டுப் பற்றி நீங்கள் அறிந்தவற்டற எழுதுக 

ஏறு என்பது காலைலயக் குறிக்கும். ஏறு தழுவுதல் தமிழரின் வீர விலையாட்டு. குறிப்பிட்ை நாளில் 

குறித்த திைலில் இது நலைதபறும். ஒவ்தவாரு காலையாகத் குறிப்பிட்ை நாளில் குறித்த திைலில் இது 

நலைதபறும். ஒவ்தவாரு காலையாகத் திைலுக்குள் ஓடி வரும். மாடு வரும் வழி வாடிவா ல் எனப்படும். 

சீறி வரும் காலைலய இலைஞர் அைக்குபவர்க்குப் பரிசுகள் கிலைக்கும். விலையாட்டில் சிைர்க்குக் 

காயங்கள் ஏற்படும்; சிைர் இறப்பதும் உண்டு. பண்லைக் காைத்தில் காலைலய அைக்கிய வீரலரத் 

திருமேம் த ய்யவவ முல்லை நிைத்து மகளில் விரும்பினர் எனக் கலித்ததாலக என்னும் தமிழ் 

இைக்கியம் த ால்கிறது. மதுலர மாவட்ைத்து அைங்காநல்லூரில் தபாங்கள் திருநாலை அடுத்து 

ஏறுதழுவுதல் ஆகிய மஞ்சுவிரட்டு நலைதபறுகிறது. உைகப் புகழ் தபற்ற இதில் கைந்து தகாள்ைவும், 

இலதக் காேவும் தபருங்கூட்ைம் கூடுகிறது. காலைலய அைக்குபவரின் வதாள்களில் வவட்டி துண்டு, 

மாலைகள் அணிவிக்கப் தபறும். வீரர் கம்பிரமாய் உைாவருவர். 

5. பதாடரில் உள்ை பிடழகடைக் கண்டறிந்து நீக்குக 

1. மலைவயறிய மக்கள் மாலையில் வவகவவகமாய்க் கீழிறங்கின. 

   மலைவயறிய மக்கள் மாலையில் வவக வவகமாய்க் கீழிறங்கினர். 

2. எங்கள் ஊர்  ந்லதயில் காய்க்கறிகள் கிலைக்கும். 

   எங்கள் ஊர்ச்  ந்லதயில் காய்கறிகள் கிலைக்கும் 

3. பண்லைத் துலறமுகங்களில் ஏற்றுமதிச் த ய்யப்பட்ைது.  

   பண்லைத் துலறமுகங்களில் ஏற்றுமதி த ய்யப்பட்ைது. 

4. சிட்டுக்கு சிறகுகள் முலைத்தது. 

   சிட்டுக்குச் சிறகுகள் முலைத்தன. 

6. கீழ்க்காணும் பத்தியில் உள்ை ஆகுபபயர்கடை அட்டவடணப்படுத்துக 

விமைா கூைத்தில் உள்ை தட்டிலிருந்த டி ம்பலரத் தலையில் சூடிக் தகாண்ைாள். மல்லிலகலயப் 

பைத்திற்குச் சூட்டினாள். அடுப்பிலிருந்து பாலை இறக்கினாள். பின்பு வதாட்ைத்திற்குச் த ன்றாள். 

விமைாலவப் பார்த்தவுைன் வதாட்ைம் அலமதியானது! “தலைக்கு இருநூறு தகாடுங்கம்மா” என்று 

வதாட்ைத்தில் வவலை த ய்தவருள் ஒருவர் த ான்னார். தவள்லை மனங்தகாண்ை வவலையாள்களின் 

கூலிலயக் குலறக்க விரும்பாமல் அதலன அவளும் ஏற்றுக்தகாண்ைாள். அவர்கள் த ன்றதும், 
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காலையில்  ாப்பிைப் தபாங்கல் லவத்தாள். வீட்டில்  லமயல் த ய்ய, எந்ததந்தப் தபாருள்கள் 

குலறவாக உள்ைன என்பலதப் பற்றிச் சிந்தித்தாள். “ ாப்பாட்டிற்கு ஐந்து கிவைா வாங்க வவண்டும்” 

எனத் திட்ைமிட்ைாள். அலைவபசி அலழத்தது. அலர நிமிைம் அலைவபசியில் வந்த வயலின் வகட்டு 

மகிழ்ந்தாள். பிறகு எடுத்துப் வபசினாள். காலைக்குப் வபாய்விட்டு வந்த விறகு பாதியில் விட்டிருந்த 

சிவ ங்கரிலயப் படித்து முடிக்க வவண்டும் என்று நிலனத்தாள். 

விடட:  

1. டி ம்பர் – காை ஆகுதபயர்   2. மல்லிலக – முதைாகு தபயர் 

3. பாலை – தானியாகு தபயர்   4. வதாட்ைம் – இைவாகு தபயர் 

5. தலைக்கு – சிலனயாகு தயர்   6. இருநூறு – எண்ேல் அைலவ ஆகுதபயர் 

7. தபாங்கல் – ததாழிைாகுதபயர்   8. ஐந்து கிவைா – நிறுத்தல் அைலவ ஆகுதபயர் 

9. மூன்று லிட்ைர் – முகத்தல் அைலவ ஆகுதபயர், 10. நான்கு மீட்ைர் – நீட்ைல் அைலவ ஆகுதபயர் 

11. அலைவபசி – கருவியாகு தபயர்  12.  வயலின் – கருவியாகு தபயர் 

13. சிவ ங்கரி - கருத்தா ஆகுதபயர் 
 

அ) பண்டடய நகரங்கைாகவும் விைங்கி, இன்று அகழாய்விற்குரிய இடங்கைாகவும் திகழ்வன எடவ? 

கீழடி, தகாற்லக, பூம்புகார் 

ஆ) பண்டடத் துடறமுகம், இன்டறய துடறமுகம் – வடரபடம் உணர்த்தும் தவறுபாடுகடைச் சுட்டுக. 

பண்லைத் துலறமுகங்கள் பாய்மரக் கப்பல்கள் வந்து த ல்லும் அைவில் இருந்தன. இன்லறய 

துலறமுகங்கள் பாய்மரக் கப்பல்கலை விை பன்மைங்கு தபரிய கப்பல்கள் வந்து த ல்லும் அைவுக்கு 

உள்ைன. 

ஈ) முத்துக் குறித்தலுக்குப் பபயர் பபற்ற துடறமுகங்கள் …………. 
தகாற்லக, தூத்துக்குடி 

உ. புகழ்பபற்ற பண்டடத் துடறமுகங்கள் இன்று இல்ொடமக்கான காரணங்கடைச் சிந்தித்து எழுதுக 

புகழ்பபற்ற பண்டடத் துடறமுகங்கள் இன்று இல்ொடமக்கான காரணங்கள்:  

1. துலறமுக நகரங்கள் முக்கியத் தன்லம இழந்து வபானதால் துலறமுகங்களின் பயன்பாடும் 

இல்ைாமற் வபானது. 2. பண்லைத்துலற முகங்கள் அைவிற் சிறயலவ. இன்லறய வதலவக்கு ஏற்பப் 

பயன்பை இயைாத நிலையில் உள்ைலவ. 

ஆகுபபயர்கடைச் பசாற்பறாடரில் அடமத்து எழுதுக 

விலைச் ல்  : விடைச்சல் வீட்டுக்கு வந்தது. (ததாழிைாகு தபயர்) 

பால்   : பாடெ இறக்கிலவ (தானியாகு தபயர்) 

முழம்   : ஒரு முழம் தா (நீட்ைல் அைலவ ஆகுதபயர்) 

மதுலர   : மதுடர மகிழ்ந்தது (இைவாகு தபயர்) 

தவள்லை  : வீட்டிற்கு பவள்டை அடி (பண்பாகு தபயர்) 

பள்ளி   : பள்ளி தவன்று முதற் பரில ப் தபற்றது (இைவாகு தபயர்) 

பசாற்பறாடரில் ஒளிந்துள்ை தமிழ்நாட்டின் துடறமுகங்கடைக் கண்டறிந்து எழுதுக. 

1. கல்வியில் தைம் பதித்தவர் மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்லமயார். – கைலூர் 
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2. பூம்தபாழில் புகும் கார்காை வமகம் – பூம்புகார் 

3. தூக்கத்தில் துள்ளிக் குதிக்கும் கரடி – தூத்துக்குடி 

4. எட்டும் ததாண்ணூறும் எண்ணுப்தபயர்கள் – எண்ணூர் 

பபாருள் கூறுக 

தரங்கம் – அலை;  ததாள்லை – துலை; 

நியமம் - ததரு;  பாடிைம் - நாடு;  மாறன் – பாண்டியன் 

விடனமுற்டற விடனயாெடணயும் பபயராக்கித் பதாடர்கடை இடணக்க 

1. வநற்று ஒருவன் வந்தான்; அவன் என் தம்பி 

   வநற்று வந்தவன் என் தம்பி 

2. அவர் மகிழுந்லத நிறுத்தினார்; வீட்டிற்குள் துலழந்தார். 

   மகிழுந்லத நிறுத்தியவர் வீட்டிற்குள் துலழந்தார். 

3. கூண்டுக்குள் கிளிலயக் கண்ைார்; அலத வானில் பறக்கவிட்ைார். 

   கூண்டுக் கிளிலயக் கண்ைவர் அலத வானில் பறக்க விட்ைார். 

4. எனக்குக் கவிலத நூலைத் தருவார்; அவவர அதன் பதிப்பாைர். 

    எனக்குக் கவிலத நூலைத் தரப்வபாகிறவவர அதன் பதிப்பாைர். 

திருக்குறள் 

1. பபாருளுக்தகற்ற அடிடயக் கண்டிபிடித்துப் பபாருத்துக 

கண்ைானாம் தான்கண்ைவாறு - பலகவலரயும் நட்பாக்கும் கருவி 

அறம்நாேத் தக்கது உைலைத்து -  ததரிந்த அைவில் அறிவுலையவனாகத் வதான்றுவான் 

மாற்றாலர மாற்றும் பலை  - அறம் தவட்கப்பட்டு அவலன விட்டு விைகிப்வபாகும். 

விடட: 

கண்ைானாம் தான்கண்ைவாறு  - ததரிந்த அைவில் அறிவுலையவனாகத் 

வதான்றுவான் 

அறம்நாேத் தக்கது உலைத்து  - அறம் தவட்கப்பட்ை அவலன விட்டு விைகிப்வபாகும் 

மாற்றாலர மாற்றும் பலை   - பலகவலரயும் நட்பாக்கும் கருவி 

3. ஐந்து  ால்புகளில் இரண்டு 

அ) வானமும் நாேமும்   ஆ) நாேமும் இேக்கமும் 

இ) இேக்கமும் சுேக்கமும்  ஈ) இேக்கமும் பிேக்கமும் 

4. தகாடிட்ட இடத்திடன நிரப்புக 

அ) அலனவரிைமும் இேக்கம் என்பதன் தபாருள் ஒப்பரவு 

ஆ) உைகத்துக்கு அச் ாணி வபான்றவர் உழவர் 

இ) தான் நாோன் ஆயின் அறம் நாேத் தக்கது. 

ஈ) ஆழி என்பதன் தபாருள் கடல் 

உ) மாற்றாலர மாற்றும் படட 

ஊ) ஒழுக்கமான குடியில் பிறந்தவர் தவறு த ய்வதில்லை 

சிறுவினாக்கள் 
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1. இறக்கும் வடர உள்ை தநாய் எது? 

த ான்னாலும் த ய்யாமல் தானாகவும் த ய்யாமல் இருப்பவன் உயிரானது,  ாகும் வலர உள்ை வநாய். 

2. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்தணாட்டம் வாய்டமபயாடு  

ஐந்துசால்பு ஊன்றிய தூண் 

இக்குறட்பாவில் பயின்று வரும் அணிடய விைக்கு எழுதுக 

இக்குறளில் ஏகவத  உருவக அணி அலமந்துள்ைது. 

அணி இைக்கேம் : ஒரு த ய்யுளில் கூறப்படும் இரண்டு கருத்துகளுள் ஒன்றிலன உருவகம் த ய்து 

மற்தறான்றிலன உருவகம் த ய்யாமல் விடுவது ஏகவத  உருவகம் ஆகும். 

விைக்கம் : இக்குறளில் பண்புகலைத் தூண்கைாக உருவகம் த ய்துள்ை ஆசிரியர் அந்தத் தூண்கள் 

தாங்கும் மண்ைபம் எனச்  ான்றாண்லமலய உருவகம் த ய்யவில்லை. எனவவ இது ஏகவத  உருவக 

அணி ஆயிற்று. 

3. உெகத்திற்கு அச்சாணியாய் இருப்பவர் யார்? ஏன்? 

உைகத்திற்கு அச் ாணியாய் இருப்பவர் உழவர். உழவுத் ததாழிலை வமற்தகாள்ைாமல் வவறு ததாழில்கள் 

த ய்பவர்கலைதயல்ைாம், உழவுத் ததாழில் த ய்பவர்கவை தாங்குவதால் உைகமாகிய வதர் தடுமாறாமல் 

நிற்கச் த ய்யும் அச் ாணி வபான்றவர் ஆவர். 

4. காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்  

கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு 

இக்குறட்பாவில் பயின்று வரும் பதாடட நயத்டத எழுதுக 

இக்குறளில் பயின்று வரும் ததாலை நயம்:  

1,2,4 ஆகிய சீர்களின் முதல் எழுத்து ‘கா’ என இருப்பதால் முதைடியில் கீழ்ப்பதுவாய் வமாலன 

அலமந்திருக்கிறது. 

5. ஒருவன் இன்பங்களில் சிறந்த இன்பத்டத எப்தபாது பபறொம்? 

துன்பங்களில் தகாடிய துன்பமாகிய ‘மாறுபாடு’ என்பது ஒருவனது மனத்தில் இல்லைதயன்றால் அந்தத் 

தன்லமவய இன்பங்களுள் சிறந்த இன்பத்லதக் தகாடுக்கும். 

6. நற்குடியில் பிறந்தவர் வறுடமயுற்றாலும் நமது குணத்தில் மாறுபட மாட்டார் என்படதத் திருக்குறள் 

எவ்வாறு கூறுகிறது? 

வகாடிப் தபாருள் அடுக்கிக் தகாடுத்தாலும், ஒழுக்கமான குடியில் பிறந்தவர் தவறு த ய்வதில்லை எனத் 

திருக்குறள் கூறுகிறது. 

7. சான்றாண்டமடயத் தாங்கும் தூண்கள் யாடவ? 

பிறரிைம் அன்பு, பழிக்கு நாணுதல், அலனவரிைமும் இேக்கம், இரக்கம், உண்லம ஆகிய ஐந்து 

பண்புகளும்  ான்றாண்லம என்னும் மண்ைபத்லதத் தாங்கும் தூண்கள் ஆகும். 

8. படகவடர நட்பாகும் கருவி எது? 

த யல் த ய்பவரின் ஆற்றல் பணிவுைன் நைத்தல் ஆகும். அதுவவ  ான்வறார்க்குப் பலகவலரயும் 

நட்பாக்கும் கருவியாகும். 

9. சான்தறார் சிறப்பு யாது? 
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 ான்றாண்லம என்னும் கைலுக்குக் கலரவபான்றவர் ஊழிக்காைம் வந்தாலும் தம்முலைய 

நற்பண்புகளிலிருந்து மாறமாட்ைார். 

10. ஊழி பபயரினும் தாம் பபயரார் சான்றாண்டமக்கு 

ஆழி எனப்படு வார் – இக்குறளில் பயின்று வரும் அணிடய விைக்குக. 

இக்குறளில் ஏகவத  உருவக அணி உள்ைது. 

அணி இைக்கேம் : ஒரு த ய்யுளில் கூறப்படும் இரண்டு கருத்துகளுள் ஒன்லற உருவகம் த ய்து 

மற்தறான்றிலன உருவகம் த ய்யாமல் விடுவது ஏகவத  உருவகம் ஆகும். 

விைக்கம்:  ான்வறாலரக் கலரயாக உலர த ய்துள்ை ஆசிரியர்  ான்றாண்லமலயக் கைைாக உருவகம் 

த ய்யவில்லை. எனவவ இது ஏகவத  உருவக அணி ஆயிற்று. 

11. பழிக்கு நாணாதவர் இழிவு யாது? 

பிறர் தவட்கப்படும் பழிச் த யலைச் த ய்வதற்கு தவட்கப்பைாதவன் எவவனா, அவலன விட்டு அறம் 

தவட்கத்துைன் விைகிப் வபாகும். 

12. உழவின் சிறப்பு யாது? 

உழவுத் ததாழில் த ய்வதில் உண்ைாகும் இைர்ப்பாடுகலைக் கருதி அதலன விட்டு விட்டு வவறு 

ததாழில்கலைச் த ய்துவந்தாலும் இந்த உைகம் உழவலர நாடிவய த ல்கிறது. எனவவ உழவுத் 

ததாழிவை சிறந்தது. 

13. உழுவார் உெகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றாது 

எழுவாடர எல்ொம் பபாறுத்து – இதிற்பயிலும் அணிடய விைக்கு 

இதில் ஏகததச உருவக அணி உள்ைது. 

அணி இெக்கணம் : ஒரு த ய்யுளில் கூறப்படும் இரண்டு கருத்துகளுள் ஒன்லற உருவகம் த ய்து 

மற்தறான்றிலே உருவகம் விடுவது ஏகவத  உருவகம் ஆகும். 

விைக்கம் : உழவர்கலை அச் ாணியாக உருவகம் த ய்த ஆசிரியர், உைகத்தில் வவறு ததாழில்கலைச் 

த ய்பவர்கலைத் வதராக உருவகம் த ய்யவில்லை. எனவவ இது ஏகவத  உருவக அணி ஆயிற்று. 

உடரநடட உெகம் 

சிற்பக் கடெ 

1. சரியான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. சிற்பிகள் …………………. எனப் வபாற்றப் தபறுகின்றனர். 

அ) கற்கவிஞர்கள்     ஆ) சிலை வல்லுநர் 

இ) சிற்ப ஓவியர்கள்    ஈ) சிற்ப வமலதகள் 

2. விழுப்புண்பட்டு இறந்த வீரர்க்கு …………………. எடுப்பது வழக்கம் 

அ)  மாதி     ஆ) நடுகல் 

இ) மண்ைபம்     ஈ) விழா 
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3. தமிழ்நாடு ததாழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் சிற்பக்கலை ததாைர்பாக தவளியிட்டுள்ை நூல் 

…………………… 

அ) சிற்பச் பசந்நூல்   ஆ) சிற்ப மைல் 

இ) சிற்ப மரபு    ஈ) சிற்ப மைர் 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. சிற்பத் பதாழிற்கு உறுப்பாவன எடவ எனத் திவாகர நிகண்டு குறிப்பிடுகிறது? 

சிற்பத் ததாழிற்கு உறுப்பாவன, கல், உவைாகம், த ங்கல், மரம், மண், சுலத, தந்தம், வண்ேம், கண்ை 

 ருக்கலர, தமழுகு எனத் திவாகர நிகண்டு குறிப்பிடுகிறது. 

2. சிற்பங்களின் வடககடை விைக்குக. 

சிற்பங்கலை அவற்றின் உருவ அலமப்பு அடிப்பலையில் முழு உருவச் சிற்பங்கள், புலைப்புச் சிற்பங்கள் 

என இரண்ைாகப் பிரிக்கைாம். உருவத்தின் முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் ததளிவாகத் ததரியும் வலகயில் 

முழு உருவத்துைன் அலமந்த சிற்பங்கலை முழு உருவச் சிற்பங்கள் என்று கூறைாம். அவ்வாறின்றி 

முன்பகுதி மட்டும் ததரியும்படி அலமக்கப்பட்ை சிற்பங்கலைப் புலைப்புச் சிற்பங்கள் எனைாம். 

3. புடடப்புச் சிற்பங்கள் பற்றி விைக்குக 

முன்பகுதி மட்டும் ததரியும்படி அலமக்கப்பட்ை சிற்பங்கலைப் புலைப்புச் சிற்பங்கள் எனைாம். இத்தகு 

சிற்பங்கலை அரண்மலனகள், வகாவில்கள் வபான்ற இைங்களில் காேைாம். குறிப்பாகக் வகாவிலின் 

தலரப்பகுதி, வகாபுரம், தூண்கள், நுலழவாயில்கள் சுவர்களின் தவளிப்புறங்கள் என எல்ைா 

இைங்களிலும் புலைப்புச் சிற்பங்கலைப் பார்க்க முடிகிறது. 

4. எத்தடன நிடெகளில் சிற்பங்கள் அடமக்கப்படுகின்றன? 

ததய்வ உருவங்கள், இயற்லக உருவங்கள், கற்பலன உருவங்கள், முழுவடிவ (பிரதிலம) உருவங்கள் என 

நான்கு நிலைகளில் உவைாகத்தினாலும் கல்லினாலும் சிற்பங்கள் அலமக்கப்படுகின்றன. 

5. சிற்பிகள் ‘கற்கவிஞர்கள்’ என அடழக்கப்படுவது ஏன்? 

சிற்ப இைக்கே மரலபப் பின்பற்றிக் கலை நயத்துைனும் மிகுந்த வதர்ச்சியுைனும் சிற்பிகள் சிற்பங்கலை 

வடிவலமக்கின்றனர். அதனால், அவர்கலைக் “கற்கவிஞர்கள்” என்று அலழக்கின்றனர். 

6. பல்ெவர் காெச் சிற்பங்களின் பபாதுத் தன்டமகடை எழுதுக 

பல்ைவர் காைததில் சுலதயினாலும், கருங்கற்களினாலும் சிற்பங்கள் அலமக்கப்பட்ைன. வகாவில் 

தூண்கள் சிற்பங்கைால் அழகு தபற்றன. தூண்களில் யாளி, சிங்கம், தாமலர, மைர், நுட்பமான 

வவலைப்பாடுகள் நிலறந்த வட்ைங்கள் வபான்றலவ தபாறிக்கப்பட்ைன. பல்ைவர் காைத்தில் 
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அலமக்கப்ட்ை வகாவில்களின் கட்ைைங்கள், கற்றூண்கள், சுற்றுச்சுவர்கள், நுலழவு வாயில்கள் என 

அலனத்து இைங்களிலும் சிற்பங்கள் மிளிர்வலதக் காே முடியும். 

7. மாமல்ெபுரச் சிற்பங்களின் சிறப்புகடைக் குறிக்க 

பல்ைவர் காைச் சிற்பக்கலைக்கு மாமல்ைபுரச் சிற்பங்கள் மிகச் சிறந்த  ான்றுகைாகும். கைற்கலரயில் 

காேப்பட்ை தபரும் பாலறகலைச் த துக்கிப் பற்பை உருவங்கள் அலமக்கப்பட்டுள்ைன. அங்கு 

உருவாக்கப்பட்ை பஞ் பாண்ைவர் இரதங்களில் அழகிய சிற்பங்கள் காேப்படுகின்றன. பறலவகள், 

விைங்குகள் ஆகியவற்றின் பல்வவறு உருவச் சிற்பங்களும் பல்ைவரிகளின் சிற்பக்கலைப் 

தபருலமலய உைகுக்கு உேர்த்துகின்றன. 

8. பாண்டியர் காெ குடகக் தகாவில்கள் பற்றி எழுதுக 

பாண்டியர் காைத்தில் அலமக்கப்பட்ை குலகக்வகாவில்களில் சிற்ப வவலைப்பாடுகள் நிலறந்துள்ைன. 

அவற்லறத் திருமயம், பிள்லையார்பட்டி, குன்றக்குடி, திருப்பரங்குன்றம் முதலிய இைங்களில் உள்ை 

வகாவில்களில் காேைாம். வகாவில்பட்டிக்கு வமற்வக கழுகுமலை தவட்டுவான்வகாவிலில் 

அலமந்துள்ை சிற்பங்களும் பாண்டியர் காைச் சிற்பக்கலைக்குச்  ான்றுகைாகும். 

9. சிற்பக் கடெ வைர்த்த தசாழர்கள் பற்றி எழுதுக 

கற்சிற்பங்கள் அலமக்கும் கலை, வ ாழர் காைத்தில் விலரவாக வைர்ச்சி தபற்றது. முதைாம் இரா ரா ன் 

கட்டிய தஞ்ல ப் தபரியவகாவில், முதைாம் இராவ ந்திர வ ாழன் எழுப்பிய கங்லக தகாண்ை வ ாழபுரம். 

இரண்ைாம் இரா ரா ன் எழுப்பிய தாராசுரம் ஐராவதீசுவரர் வகாவில், இரண்ைாம் குவைாத்துங்கச் வ ாழன் 

அலமத்த திரிபுவன வீவரசுவரம் வகாவில் வபான்றலவ வ ாழர் காைச் சிற்பக் கலையின் 

கருவூைங்கைாகத் திகழ்கின்றன. 

10. பபௌத்த சமணச் சிற்பங்கள் குறித்து வடரக 

தபௌத்த மதத்லதத் தழுவிய தமிழர்கள் புத்தரின் உருவத்லத அமர்ந்த, நின்ற, படுத்த (கிலை) 

நிலைகளில் சிற்பங்கைாகப் பலைத்து வழிப்பட்ைனர்.  மே மதத்தினர் அருகக் கைவுளின் 

உருவத்லதயும் இருபத்து நான்கு தீர்த்தங்கரர் உருவங்கலையும் சிற்பங்கைாக்கியுள்ைனர்.  மே 

மதத்தில் சிை சிற்பங்கள் அைவுக்கு மீறிய உயரமும், பருமனும் உலையனவாக உள்ைன. 

 ான்றாக விழுப்புரம் மாவட்ைம் த ஞ்சிக்கு அண்லமயில் உள்ை திருநாதர்குன்று என்னும் இைத்தில், 

ஒரு பாலறயில் இருபத்து நான்கு தீர்த்தங்கரர் உருவங்கள் புலைப்புச் சிற்பங்கைாகச் 

த துக்கப்பட்டுள்ைன. மதுலரக்கு அண்லமயில்  மேர்களின் படுக்லககள் த துக்கப்பட்ை 

இைங்களிலும் மலைப்பாலரகளிலும்  மேச் சிற்பங்கள் த துக்கப்பட்டுள்ைன. 

11.  இன்டறய சிற்பக்கடெ குறித்து விைக்குக. 
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தமிழகத்தில் கட்ைப்படும் வகாவில்களில் இன்றும் சுலதச் சிற்பங்களும் கற்சிற்பங்களும் அலமக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. த ங்கல், லபஞ்சுலத (சிமிண்ட்), கற்கள் ஆகியவற்லறக் தகாண்டு கலைநயமிக்க 

சிற்பங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. தவண்கைம் முதைான உவைாகங்கைாளும் த யற்லக 

இலழகைாலும் கைவுள் உருவங்களும் மனித உருவங்களும் உருவாக்கப்படுகின்றன. இன்லறய 

சிற்பக்கலை வகாவில்கலைக் கைந்தும் பை துலறகளில் தன் இைத்லத நிலறவு த ய்கிறது. தபரும் 

அரங்குகளில், காட்சிக் கூைங்களில், வரவவற்பலறகளில் காேப்படுகிற கலைநயம் மிக்க சிற்பங்கள், 

நிலனவுப் தபாருள்கள், பரிசுப் தபாருள்கள், தவளி நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகும் வநர்த்திமிகு 

சிற்பங்கள் முதைானலவ தமிழர் சிற்பக்கலையின் வமன்லமலய உைகுக்குப் பலற  ாற்றுகின்றன. 

இராவண காவியம் 

1. சரியான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. ‘இராவே காவியம் காைத்தின் விலைவு’ எனக் கூறியவர் ………………….. 

அ) அண்ணா   ஆ) தபரியார் 

இ) மலறமலை அடிகள்  ஈ) மு.வ 

2. தபண்கள் முகத்லத வநாக்கித் ததாைர்ந்து ……………………… 

அ) தும்பி    ஆ) நிைா 

இ) மான்    ஈ) வமகம் 

3. இராவே காவியம் இயற்றியவர் …………………….. 

அ) புெவர் குழந்டத  ஆ) பாரதிதா ன் 

இ) முடியர ன்   ஈ) தபருஞ்சித்திரனார் 

4. தவரீஇ என்பதன் இைக்கேக் குறிப்பு …………………. 

அ) இன்னில  அைதபலை  ஆ) பசால்லிடச அைபபடட 

இ) த ய்யுளில  அைதபலை ஈ) மரூஉ 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. குறிஞ்சி நிெத்தின் இயற்டகக் காட்சிடயப் புெவர் குழந்டத எங்ஙனம் காட்டுகிறார்? 

அருவிகள் பலறயாய் ஒலிக்கும்; லபங்கிளி தானறிந்த இனிய இல லயப் பாடும்; தபான் வபான்ற அழகிய 

மயில் தன் அருலமயான சிறகிலன விரித்து ஆடும்; இக்காட்சியிலனப் பூக்கள் நிலறந்த மரக்கிலைகளில் 

அமர்ந்திருக்கும் குரங்கினம் மிரட்சியுைன் பார்க்கும். 
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2. குறிஞ்சி நிெத்தில் எடவ மணக்கும்? 

தீயில் இட்ை  ந்தன மரக் குச்சிகள், அகில் இவற்றின் நறுமேமும் உலையிலிட்ை மலை தநல்ைரிசிச் 

வ ாற்றின் மேமும் காந்தள் மைரின் ஆழ்ந்த மேமும் பரவித் வதாய்ந்து கிைந்தனால் எல்ைா 

இைங்களிலும் உள்ை தபாருள்கள் மேம் கமழ்ந்து காேப்பட்ைன. 

3. முல்டெ நிெத்தில் மான் அஞ்சி ஓடியது ஏன்? 

முதிலர,  ாலம, வகழ்வரகு, மணி வபான்ற குதிலரவாலி தநல் ஆகியவற்லற முல்லை நிை மக்கள் 

அறுத்துக் கதிரடித்துக் கைத்தில் குன்று வபாைக் குவித்து லவத்திருப்பர். கதிரடிக்கும் அதிர்வு தரும் 

ஒல லயக் வகட்டு மான்கள் அஞ்சி ஓடும். 

4. பாடெ நிெத்துச் பசந்நாயின் பரிடவ ஆசிரியர் எங்ஙனம் விைக்குகிறார்? 

தகாடிய பாலைநிைத்து தவயிலின் தவப்பத்லதக் தாங்க இயைாத த ந்நாய்க்குட்டி வாய் மிகவும் 

உைர்ந்து குழறியது. இதலனக் கண்ை அதன் தாய் வருந்தியது. குட்டி இலைப்பாற எங்கும் நிழலில்லை. 

எனவவ கடும் தவயிலில் தான் துன்புற்று நின்று, தனது நிழலில் குட்டிலய இலைப்பாறச் த ய்தது. 

5. பாடெ நிெத்துப் பருந்துகள் அஞ்சி ஒடின: ஏன்? 

சிறுவர்கள் நன்கு மேம் வீசும் மராமைர்கலை மாலையாக அணிந்திருந்தனர். எருதின் தகாம்புகலைப் 

வபான்றிருந்த பாலைக்காய் நிைத்தில் விழுந்து தவடிக்குமாறு அவர்கள் வகாலினால் அடித்து 

விலையாடினர். அவ்வவால லயக் வகட்ை பருந்துகள் அச் த்துைன் பறந்வதாடின. 

6. மருத நிெத்தின் இயற்டக வைம் பற்றி ஆசிரியர் கூறுவது யாது? 

மலையிலைவய வதான்றும் ஆறும் கலரலய வமாதித் ததும்பும் குைத்து நீரும் முல்லை நிைத்தின் அழகிய 

காட்ைாறும் மருத நிைத்தில் பாய்வதாடும். அங்கு தநற்பயிரிலனக் காக்கும் வலகயில் கரும்பு வைர்ந்து 

நிற்கும். தபருகி வரும் நீரிலனக் கால்வாய்வழி வயலில் வதக்கி வைம் தபருக்கும். இத்தகு வைம் 

நிலறந்த மருத நிை வயலில் காஞ்சி, வஞ்சி மைர்கள் பூத்து நிற்கும். 

7. மருத நிெத்துச் சிறுவர்கள் பசயல்கள் யாடவ? 

தாமலர மைர்கள் பூத்திருந்த குைத்தில் சிறுவர்கள் நீராடினர். அக்குைத்தில் நீந்தும். யாலனயின் 

தந்தங்கலை அைந்து பார்த்து, அதன் வடிவழகு கண்டு மகிழ்ந்தனர். சிறுகழல் அணிந்த சிறார்கள் 

லவக்வகாற் வபார் குலுங்கிடும்படி ஏறி, ததன்லன இைநீர்க் காய்கலைப் பறித்தனர். பின்னர்க் காஞ்சி மர 

நிழலில் அமர்ந்து அருந்தினர். 

8. இராவண காவியம் – குறிப்பு வடரக 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் வதான்றிய தனித்தமிழ்ப் தபருங்காப்பியம் இராவே காவியம். இந்நூல் 

தமிழகக் காண்ைம், இைங்லகக் காண்ைம், விந்தக் காண்ைம், விந்தக் காண்ைம், பழிபுரி காண்ைம், 
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வபார்க்காண்ைம் என ஐந்து காண்ைங்கலையும் 3100 பாைல்கலையும் தகாண்ைது. இந்நூல் புைவர் 

குழந்லத அவர்கைால் இயற்றப்பட்ைது. 

9. இராவண காவியம் காட்டும் குறிஞ்சி நிெத்துச் பசய்திகள் யாடவ?  

அருவிகள் பலறயாய் ஒலிக்கும்; லபங்கிளி தானறிந்த இனிய இல லயப் பாடும்; தபான் வபான்ற 

அழகிய மயில் தன் அருலமயான சிறகிலன விரித்து ஆடும்; இக்காட்சியிலனப் பூக்கள் நிலறந்த 

மரக்கிலைகளில் அமர்ந்திருக்கும் குரங்கினம் மிரட்சியுைன் பார்க்கும். 

தீயில் இட்ை  ந்தன மரக் குச்சிகள், அகில் இவற்றின் நறுமேமும் உலையிலிட்ை மலை தநல்ைரிசிச் 

வ ாற்றின் மேமும் காந்தள் மைரின் ஆழ்ந்த மேமும் பரவித் வதாய்ந்து கிைந்ததனால் எல்ைா 

இைங்களிலும் உள்ை தபாருள்கள் மேம் கமழ்ந்து காேப்பட்ைன. 

10. முல்டெ நிெத்திடன இராவண காவியம் எங்ஙனம் காட்டுகிறது? 

நாகேவாய்ப் பறலவகளும் குயில்களும் அழகுமிக்க வண்டுகளும் பாவில த்துப் பாடின. புகழ்தபற்ற 

முல்லை நிை மக்கைான ஆயர், முக்கனியும் வதனும் வ கரித்துக் தகாண்டு முக்குழல் இல யால் வமயும் 

பசுக் கூட்ைங்கலை ஒன்று வ ர்த்தனர். 

முதிலர,  ாலம, வகழ்வரகு, மணி வபான்ற குதிலரவாலி தநல் ஆகியவற்லற முல்லை நிை மக்கள் 

அறுத்துக் கதிரடித்துக் கைத்தில் குன்று வபாைக் குவித்து லவத்திருப்பர். கதிரடிக்கும் அதிர்வு தரும் 

ஓல லயக் வகட்டு மான்கள் அஞ்சி ஓடும்.  

11. பாடெ நிெத்துக் காட்சிகள் யாடவ? 

தகாடிய பாலைநிைத்து தவயிலின் தவப்பத்லதத் தாங்க இயைாத த ந்நாய்க்குட்டி வாய் மிகவும் 

உைர்ந்து குழறியது. இதலனக் கண்ை அதன் தாய் வருந்தியது. குட்டி இலைப்பாற எங்கும் நிழலில்லை. 

எனவவ கடும் தவயிலில் தான் துன்புற்று நின்று, தனது நிழலில் குட்டிலய இலைப்பாறச் த ய்தது. 

சிறுவர்கள் நன்கு மேம் வீசும் மராமைர்கலை மாலையாக அணிந்திருந்தனர். எருதின் தகாம்புலகப் 

வபான்றிருந்த பாலைக்காய் நிைத்தில் விழுந்து தவடிக்குமாறு அவர்கள் வகாலினால் அடித்து 

விலையாடினர். அவ்வவால லயக் வகட்ை பருந்துகள் அச் த்துைன் பறந்வதாடின. 

12. மருத நிெத்துக் காட்சிகள் யாடவ? 

மலையிலைவய வதான்றும் ஆறும் கலரலய வமாதித் ததும்பும் குைத்து நீரும் முல்லை நிைத்தின் 

அழகிய காட்ைாறும் மருத நிைத்தில் பாய்ந்வதாடும் அங்கு தநற்பயிரிலனக் காக்கும் வலகயில் கரும்பு 

வைர்ந்து நிற்கும். தபருகி வரும் நீரிலனக் கால்வாய்வழி வயலில் வதக்கி வைம் தபருக்கும். இத்தகு 

வைம் நிலறந்த மருத நிை வயலில் காஞ்சி, வஞ்சி மைர்கள் பூத்து நிற்கும். 

தாமலர மைர்கள் பூத்திருந்த குைத்தில் சிறுவர்கள் நீராடினர். அக்குைத்தில் நீந்தும் யாலனயின் 

தந்தங்கலை அைந்து பார்த்து, அதன் வடிவழகு கண்டு மகிழ்ந்தனர். சிறுகழல் அணிந்த சிறார்கள் 
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லவக்வகாற் வபார் குலுங்கிடும்படி ஏறி, ததன்லன இைநீர்க் காய்கலைப் பறித்தனர். பின்னர்க் காஞ்சி 

மர நிழலில் அமர்ந்து அருந்தினர். 

13. இராவண காவியம் காட்டு பநய்தல் நிெக் காட்சிகள் யாடவ? 

தூய ஒழுக்க முலறலயப் பின்பற்றுபவர்கள், பசித்துயரால் துன்புறுவவாலரக் கண்டு வருந்துவார்கள். 

அதுவபாைத் தாம் வாழும் இைமானது மூழ்குமாறு தபரும் கைைலை புகுந்து விட்ைாலும், மலையைவு 

பவைங்கலையும் ஒளி முத்துகலையும் தநய்தல் நிைத்தவர் கைற்கலரயில் தகாண்டு வந்து குவிப்பர். 

தும்பியானது கலரரய தநருங்கி வருகின்ற மலை வபான்ற அலையிலனத் தைவி, கைற்கலர மேலிலை 

உைவி, காற்றிவை தன் நீண்ை சிறகிலன உைர்த்தும். பின்னர்த் தாமலர மைலரதயாத்த தபண்களின் 

முகத்திலன வநாக்கித் ததாைர்ந்து த ல்லும். அது வானில் முழு நிைலவத் ததாைர்ந்து த ல்லும் 

கருவமகத்தின் காட்சி வபால் இருக்கும். 

இெக்கணக் குறிப்பு 

லபங்கிளி, முக்குழல், முதுதவயில், இைம்குருலை, த ந்நாய், முதுநீர், நன்னீர், தபருவிசும்பு, கருமுகில் 

-  பண்புத்ததாலககள் 

பருகிய, மருவிய, மன்னிய, பிறந்த, நீண்ை  - இறந்த காைப் தபயதரச் ங்கள் 

கமழும், தநாக்கும் அலேக்கும், அடித்திடும், ஓடும், உயங்கும், பாயும், காக்கும், வதக்கும், பூக்கும் 

       - த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு 

விலனமுற்றுகள் 

பழமும் வதனும்,  ாலமயும், வரகும்   - எண்ணும்லமகள் 

ஆர்ப்ப, மருண்டு, குவித்து, வகட்டு, இலேந்து, ஆடிை, விரும்பி, அஞ்சி, அைந்து, பறித்து, பார்த்து, புக்கு, 

அைவி, உைவி, ததாைர்ந்து     - எண்ணும்லமகள் 

அதிர்குரல், குலரகழல், புலனநிழல், சுரிகுழல், தீர், மதியம்  - விலனத் ததாலககள் 

பூஞ்சிலன - இரண்ைாம் வவற்றுலம உருபும் பயனும் உைன் ததாக்க 

ததாலக 

தன்னிழல் - ஆறாம் வவற்றுலமத் ததாலக 

மைர்க்கண்ணி  - மூன்றாம் வவற்றுலம உருபும் பயனும் உைன் ததாக்க 

ததாலக 

மலரமுகம் - உவலமத் ததாலக 
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(மலர, தாமலர என்பதன் முதற்குலற) 

தவரீஇ - த ால்லில  அைதபலை 

கடிகமழ் - உரிச்த ால் ததாைர் 

இருதபரு (விசும்பு) - ஒரு தபாருட் பன்தமாழி 

பகுபத உறுப்பிெக்கணம் 

பருகிய                  :          பருகு + இ (ன்) + ய் + அ 

                                         பருகு – பகுதி; இன் – இறந்தகாை இலைநிலை; ன் – தகட்ைது. 

                                         ய் –உைம்படு தமய்  ந்தி 

மருவிய                  :          மருவு + இ(ன்) + ய் + அ 

                                         மருவு – பகுதி; இன் – இறந்தகாை இலைநிலை; ன் – தகட்ைது; 

                                         ய் – உைம்படுதமய்; அ – தபயதரச்  விகுதி 

வநாக்கம்                 :         வநாக்கு + உம் 

                                        வநாக்கு – பகுதி; உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாடு விலனமுற்று; 

                                        விகுதி – (விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது) 

கமழும்                   :        கமழ் + உம் 

                                       கமழ் – பகுதி; உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்று விகுதி 

                                       (விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது) 

அலேக்கும்            :      அலே + க் + கு + உம் 

                                       அலே – பகுதி; க் –  ந்தி; கு –  ாரிலய; 

                                       உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுன்று விகுதி 

                                       (விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது) 

குறித்து                      :     குவி + த் + த் + உ 

                                        குவி – பகுதி; த் –  ந்தி த் – இறந்த காை இலைநிலை; 

                                       உ – விலனதயச்  விகுதி 
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வகட்டு                        :    வகள் (ட்) + ட் + உ 

                                       வகள் – பகுதி; ள் – ட் ஆனது விகாரம்; ட் – இறந்த காை இலைநிலை;  

                                       உ – விலனதயச்  விகுதி 

இலேந்து                  :  இலே + த் (ந்) + த் + உ 

                                       இலே – பகுதி; த் –  ந்தி; ந் – விகாரம்; த் – இறந்தகாை இலைநிலை;  

                                       உ – விலனதயச்  விகுதி 

விரும்பி                       :  விரும்பு + இ 

                                      விரும்பு – பகுதி; இ – விலனதயச்  விகுதி 

                                     (விகுதி இறந்தகாைம் காட்டியது) 

பிறந்த                         :  பிற + த் (ந்) + த் + அ 

                                     பிற – பகுதி; த் –  ந்தி; ந் – விகாரம்; த் – இறந்தகாை இலைநிலை; 

                                     அ – தபயதரச்  விகுதி 

காக்கும்                      :  கா + க் + கு + உம் 

                                      கா – பகுதி; க் –  ந்தி; கு –  ாரிலய; உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு 

விலனமுற்று விகுதி 

                                     (விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது) 

பூக்கும்                     :   பூ + க் + கு + உம் 

                                   பூ – பகுதி; க் –  ந்தி; கு –  ாரிலய; 

                                   உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்று விகுதி 

                                   (விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது) 

களிப்பர்                  :    களி + ப் + ப் + அர் 

                                    களி – பகுதி; ப் –  ந்தி; ப் – எதிர்காை இலைநிலை; 

                                     அர் – பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி 

பறித்து                    :     பறி + த் + த் + உ 
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                                     பறி – பகுதி; த் –  ந்தி; த் – இறந்தகாை இலைநிலை; 

                                     உ – விலனதயச்  விகுதி. 

அருந்துவார்             :    அருந்து + வ் + ஆர் 

                                     அருந்து – பகுதி; வ் – எதிர்காை இலைநிலை; 

                                     ஆர் – பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி. 

குவிப்பார்                  :   குவி + ப் + ஆர்  

                                     குவி – பகுதி; ப் –  ந்தி; ப் – எதிர்காை இலைநிலை; 

                                     ஆர் – பைர்பால் விலனமுற்று விகுதி 

உைவி                        :   உைவு + இ 

                                     உைவு – பகுதி; இ – விலனதயச்  விகுதி; 

                                     விகுதி இறந்தகாைம் காட்டியது. 

வதான்றும்                 :   வதான்று + உம் 

                                     வதான்று – பகுதி; உம் – த ய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விலனமுற்று விகுதி,  

                                    விகுதி எதிர்காைம் காட்டியது. 

கவிடதப் தபடழ 

நாச்சியார் திருபமாழி 

1. சரியான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. ‘மதுலரயார் மன்னன்’ யார்? 

அ) கண்ணன்   ஆ) த ழியன் 

இ) பாண்டியன்   ஈ) மாறன் 

2. ‘குடிக்தகாடுத்த சுைர்க்தகாடி’ எனப் வபாற்றப்படுபவர் ………………….. 

அ) ஆண்டாள்    ஆ) ஔலவ 

இ) காலரக்கால் அம்லமயார் ஈ) தபான்முடியார். 
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3. நாைாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம், ………………. பாடிய பாைல் ததாகுப்பு 

அ) அருேகிரி நாதர்  ஆ) ஆண்ைாள் 

இ) ஆழ்வார்கள்   ஈ) குமர குருபரர் 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. மணமகன் வருடகடய ஆண்டாள் எங்ஙனம் வருணிக்கிறார்? 

ஆடும் இைம் தபண்கள், லககளில் கதிரவன் வபான்ற ஒளிலய உலைய விைக்லகயும் கை த்லதயும் 

ஏந்தியவாறு வந்து எதிர்தகாண்டு அலழக்கிறார்கள். வைமதுலரலய ஆளும் மன்னன் கண்ேன் 

பாதுலககலை அணிந்து தகாண்டு புதி அதிர மகிழ்ச்சியுைன் நைந்து வருகிறான். இக்காட்சிலயக் 

கனவில் கண்ைதாக ஆண்ைாள் கூறுகிறார். 

2. ஆண்டாள் தமது கனவில் கண்ட திருமணக் காட்சிடய எங்ஙனம் கூறுகிறார்? 

மத்தைம் முதைான இல க்கருவிகள் முழங்குகின்றன. வரிகலையுலைய  ங்குகலை நின்று 

ஊதுகின்றனர். அத்லத மகனும், மது என்ற அரக்கலன அழித்தவனுமான கண்ேன், 

முத்துகலையுலைய மாலைகள் ததாங்கவிைப்பட்ை பந்தலின் கீழ், தன்லனத் திருமேம் த ய்து 

தகாள்ளும் காட்சிலயக் கனவில் கண்ைதாக ஆண்ைாள் கூறுகிறார். 

3. ஆண்டாள் கண்ட கனவுக் காட்சிகடைத் பதாகுத்துக் கூறுக 

ஆடும் இைம் தபண்கள், லககளில் கதிரவன் வபான்ற ஒளிலய உலைய விைக்லகயும் கை த்லதயும் 

ஏந்தியவாறு வந்து எதிர்தகாண்டு அலழக்கிறார்கள். வைமதுலரலய ஆளும் மன்னன் கண்ேன் 

பாதுலககலை அணிந்து தகாண்டு புவி அதிர மகிழ்ச்சியுைன் நைந்து வருகிறான். 

மத்தைம் முதைான இல க்கருவிகள் முழங்குகின்றன. வரிகலையுலைய  ங்குகலை நின்று 

ஊதுகின்றனர். அத்லத மகனும், மது என்ற அரக்கலன அழித்தவனுமான கண்ேன், 

முத்துகலையுலைய மாலைகள் ததாங்கவிட்ை பந்தலின் கீழ், தன்லனத் திருமேம் த ய்து தகாள்ளும் 

காட்சிலயக் கனவில் கண்ைதாக ஆண்ைாள் கூறுகிறார். 

இெக்கணக் குறிப்பு 

கனாக் கண்வைன் - இரண்ைாம் வவற்றுலமத் ததாலக 

வரி ங்கம்  - இரண்ைாம் வவற்றுலம உருபும் பயனும் உைன்ததாக்க ததாலக 

ஏந்தி, தகாள்ை, ததாட்டு, புகுத, தகாட்ை, ஊத, வந்து – விலனதயச் ங்கள் 

கண்வைன்   –  தன்லம ஒருலம இறந்தகாை விலனமுற்று 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                          Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 62 of 86 

தாழ்ந்த    –  இறந்த காைப் தபயதரச் ம் 

லகத்தைம்    –  இருதபயதரட்டுப் பண்புத் ததாலக 

பகுபத உறுப்பிெக்கணம் 

ஏந்தி   :  ஏந்து + இ 

ஏந்து – பகுதி; இ – விலனதயச்  விகுதி (விகுதி – இறந்தகாைம் காட்டியது) 

ததாட்டு  :  ததாடு (ததாட்டு) + உ 

ததாடு – பகுதி; ததாட்டு என ஒற்று இரட்டித்து இறந்தகாைம் காட்டியது. 

உ – விலனதயச்  விகுதி 

கண்வைன்  :  காண் (கண்) + ட் + ஏன் 

காண் – பகுதி‘; கண் என்க் குறிகியது விகாரம்; 

ட் – இறந்தகாை இலைநிலை; 

ஏன் – தன்லம ஒருலம விலனமுற்று விகுதி 

தாழ்ந்த   :  தாழ் + த் (ந்) + த் + அ 

தாழ் – பகுதி; த் –  ந்தி; ந் – விகாரம்; த் – இறந்தகாை இலைநிலை; அ – தபயதரச்  

விகுதி 

வந்து   :  வா(வ) + த்(ந்) + த் + உ 

வா – பகுதி; வ எனக் குறுகியது விகாரம்; த் –  ந்தி; ந் – விகாரம்;  

த் – இறந்த காை இலைநிலை; உ – விலனதயச்  விகுதி 

புணர்ச்சி 

1. புணர்ச்சியாவது யாது? 

புேர்ச்சி என்பது இரண்டு த ாற்களுக்கு இலையில் நிகழ்வது. இரண்டுக்கு வமற்பட்ை த ாற்கைாக 

இருந்தாலும் நிலைதமாழி, வருதமாழி – வருதமாழி, நிலைதமாழியாகி நிற்கும். எனவவ, 

இருதமாழிகளுக்கு இலைவய நிகழ்வதுதான் புேர்ச்சி. ஒரு த ால்வைாடு ஒட்டுகவைா, இன்தனாரு 

த ால்வைா இலேயைாம். அவ்வாறு இலேயும்வபாது ஒலி நிலையில் மாற்றங்கள் நிகழ்வதுண்டு: 

மாற்றம் இல்ைாமலும் வ ர்வதுண்டு. 
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புேர்ச்சியில் நிலைதமாழியின் இறுதி எழுத்லதப் தபாறுத்து உயிரீறு, தமய்யீறு எனவும் வருதமாழியின் 

முதன் எழுத்லதப் தபாறுத்து உயிர்முதல் தமய்ம்முதல் எனவும் பிரிக்கைாம். 

2. புணர்ச்சி எத்தடன வடக? விைக்குக 

புேர்ச்சியில் நிலைதமாழியும் வருதமாழியும் அலையும் மாற்றங்களின் அடிப்பலையில் புேர்ச்சிலய 

இருவலகப்படுத்தைாம். புேர்ச்சியின்வபாது மாற்றங்கள் எதுவுமின்றி இயல்பாகப் புேர்வது இயல்பு 

புேர்ச்சி எனப்படும். 

த டி + தகாடி = த டிதகாடி 

மண் + மலை = மண்மலை 

புேர்ச்சியின்வபாது ஏவதனும் மாற்றம் நிகழ்ந்தால் அது விகாரப் புேர்ச்சி எனப்படும். இந்த மாற்றம் 

மூன்று வலகப்படும். அலவ. வதான்றல், திரிதல், தகடுதல். 

நுலழவு + வதர்வு = நுலழவுத் வதர்வு (வதான்றல்) 

பல் + பல  = பற்பல  (திரிதல்) 

புறம் + நானூறு = புறநானூறு (தகடுதல்) 

3. உடம்படுபமய் எனப்படுவது யாது? 

உயிலர ஈறாக உலைய த ாற்களின் முன் உயிலர முதைாக உலைய த ாற்கள் வந்து வ ரும். அப்வபாது 

த ாற்கள் வ ராமல் தனித்து நிற்கும். ஒன்று வ ராத உயிதராலிகலை ஒன்று வ ர்ப்பதற்கு அங்கு ஒரு 

தமய் வதான்றும். இதலன உைம்படுதமய் என்று த ால்வர். 

4. உடம்படுபமய் எழுத்துகள் யாடவ? 

ய், வ் என்னும் இரண்டும் உைம்படுதமய் எழுத்துகள் ஆகும். 

5. யகர எழுத்து உடம்படுபமய்யாகி வரும் இடங்கள் யாடவ? 

நிலைதமாழியின் ஈற்றில் ‘இ, ஈ, ஐ’ என்னும் உயிதரழுத்துகலை ஈறாக உலைய த ாற்கள் நிற்கும். 

அவற்றின் முன், பன்னிதரண்டு உயிர்கலையும் முதைாவதாக உலைய த ாற்கள் வ ரும். அந்நிலையில் 

யகரம் உைம்படுதமய்யாக வரும். 

மணி + அழகு = மணி + ய் + அழகு = மணியழகு 

தீ + எரி = தீ + ய் + எரி = தீதயரி 

ஓலை + ஓரம் = ஓலை + ய் + ஓரம் = ஓலைவயாரம் 
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6. வகர உடம்படு பமய் எவ்விடங்களில் வரும்? 

‘இ, ஈ, ஐ’ தவிர, பிற உயிதரழுத்துகள் நிலைதமாழி ஈறாக வரும்வபாது அவற்றின் முன் வருதமாழியில் 

பன்னிரண்டு உயிர்களும் வந்து புேர்லகயில் வகர தமய் வதான்றும். 

பை + உயிர் = பை + வ் + உயிர் = பைவுயிர் 

பா + இனம் = பா + வ் + இனம் = பாவினம் 

7. ஏகார உயிர்முன் உடம்படுபமய் எவ்வாறு அடமயும்? 

நிலைதமாழி ஈறாக ஏகாரம் வந்து, வருதமாழியில் பன்னிரண்டு உயிதரழுத்துகலையும் உலைய 

த ாற்கள் வந்து புேர்லகயில் யகரவமா வகரவமா வதான்றும். 

வ  + அடி = வ  + ய் + அடி = வ யடி 

வ  + வ் + அடி = வ வடி 

8. குற்றியலுகரம் என்றால் என்ன?  

தனிக்குறில் அல்ைாது த ால்லுக்கு இறுதியில் வல்லின தமய்கள் ஏறிய உகரம் (கு, சு, டு, து, பு, று) தன் 

ஒரு மாத்திலர அைவிலிருந்து அலர மாத்திலர அைவாகக் குலறந்து ஒலிக்கும். இவ்வாறு குலறந்து 

ஒலிக்கும் உகரம் குற்றியலுகரம் ஆகும். 

9. குற்றியலுகரம் எத்தடன வடகப்படும்? விைக்குக 

த ால்லின் இறுதியில் நிற்கும் உகரத்தின் முந்லதய எழுத்லதப் தபாறுத்துக் குற்றியலுகரம் ஆறு 

வலகப்படும். 

வகுப்பு வன்ததாைர்க் குற்றியலுகரம் 

இரும்பு  தமன்ததாைர்க் குற்றியலுகரம் 

அமிழ்து இலைத்ததாைர்க் குற்றியலுகரம் 

வரைாறு உயிர்த்ததாைர்க் குற்றியலுகரம் 

அஃது  ஆய்தக் ததாைர்க் குற்றியலுகரம் 

வபசு தநடில் ததாைர்க் குற்றியலுகரம் 

10. குற்றியலுகரப் புணர்ச்சியாவது யாது? 

நிலைதமாழியாக வரும் குற்றியலுகரத்தின் முன் உயிதரழுத்துகள் வந்தால், நிலைதமாழியிலுள்ை 

உகரம் தகடும். வருதமாழியிலுள்ை உயிதரழுத்து நின்ற தமய்யுைன் இலேயும். 

எ.கா: வட்டு + ஆடினான் = வட்ைாடினான் 

1. எழுத்துவடக அறிந்து பபாருத்துக 
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1. இயல்  –  அ) உயிர் முதல் உயிரீறு 

2. புதிது  –  ஆ) உயிர் முதல் தமய்யீறு 

3. ஆனி  –  இ) தமய்ம்முதல் தமய்யீறு 

4. வரம்  –  ஈ) தமய்ம்முதல் உயிரீறு 

விடட: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ 

2. புணர்ச்சிகடை ‘முதல், ஈற்றுச்’ பசால்வடகயால் பபாருத்துக 

1. த ல்வி + ஆடினாள்  –  அ) தமய்யீறு + தமய்ம்முதல் 

2. பாலை + திலே - ஆ) தமய்யீறு + உயிர்முதல் 

3. வகால் + ஆட்ைம் - இ) உயிரீறு + உயிர்முதல் 

4. மண் +  ரிந்தது  - ஈ) உயிரீறு + தமய்ம்முதல் 

விடட: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ 

3. தசர்த்து எழுதுக 

அ) தமிழ் + வபசு = தமிழ் வபசு 

ஆ) தமிழ் + வபச்சு = தமிழ்ப் வபச்சு 

இ) லக + கள் = லககள் 

ஈ) பூ + கள் = பூக்கள் 

4. பபாருத்தமான உடம்படுபமய்யுடன் இடணக்க 

அ) பூ + இனம்   = பூ + வ் + இனம்   = பூவினம் 

ஆ) இல  + இனிக்கிறது  = இல  + ய் + இனிக்கிறது  = இல யினிக்கிறது 

இ) திரு + அருட்பா   = திரு + வ் + அருட்பா   = திருவருட்பா 

ஈ) வ + அடி    = வ  + வ் + அடி    = வ வடி 

அ) குற்றியலுகரம், முற்றியலுகரம் இவற்றின் தவறுபாட்டட எழுதுக 

குற்றியலுகரம், முற்றியலுகரம் – வவறுபாடுகள் 

குற்றியலுகரம் 
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1. கு,சு,சு,டு,து,பு,று – என்னும் வல்லின உயிர் தமய் எழுத்துகளின் அடிப்பலையில் அலமயும். 

2. த ால்லின் இறுதியில் வரும் 

3. தனிக்குற்தறழுத்து அல்ைாத மற்ற எழுத்துகலை அடுத்து அலமயும். 

4. த ால்லின் இறுதியில் நிற்கும் உகரத்தின் முந்லதய எழுத்லதப் தபாறுத்து வலகப்படுத்தப்படும். 

முற்றியலுகரம் 

1. கு, சு, டு, து, பு, று என்னும் ஆறு உயிர்தமய் எழுத்துகள் த ாற்களில் தனிக்குறிலை அடுத்து வரும் 

வபாது அலவ முற்றியல் உகரம் ஆகும். 

2. உகர ஈற்று வல்லின, தமல்லின, இலையினத் தனி உயிர்தமய் எழுத்துகள் முற்றியலுகரம் ஆகும். 

3. த ால்லின் முதலிலும் ஆகும். 

4. ஈற்று அயல் எழுத்லத லவத்து வலககள் த ால்ைப்படுவதில்லை. 

ஆ) இக்காெத் தமிழில் குற்றியலிகரத்டத எந்த அைவுக்குப் பயன்படுத்துகிதறாம்? 

இக்காைத் தமிழில் குற்றியலிகரம் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. 

இ) ‘புணர்ச்சி இெக்கணம் கற்பது உடரநடட எழுதுவதற்கு உதவும்’ – இக்கூற்டற ஆராய்க 

புேர்ச்சி இைக்கேம் கற்பது உலரநலை எழுதுவதற்கு உதவும். எப்படி? 

த ாற்தபாருள் மாறுபைாமல் இருக்க உதவுகிறது.  

கருத்து + கள் = கருத்துகள் (பன்லம). கருத்துகள் என எழுதினால் கருத்தாகிய கள் எனப் தபாருள் 

வதான்றிவிடும் கருத்துகள் – உருவகம். 

நாள் + கள் = நாள்கள் (பன்லம). நாட்கள் எனக் கூறினால் அன்லறய நாளில் இறக்கிய கள் எனப் 

தபாருள்படும். 

மருந்து + கலை = மருந்துக்கலை. மருந்து விற்கும் கலை 

மருந்து கலை எனச் த ான்னால் – எழுதினால் – மருந்திலனக் கலைந்திடு என்னும் தபாருள் 

உண்ைாகிவிடும். 

ஈ) கீழ்க்காணும் பத்தியில் உள்ை பசாற்கடைச் தசர்த்து எழுதுக. 

தமிழின் ‘ததான்லம + ஆன’ இைக்கே ‘நூல் + ஆகிய’ ‘ததால்காப்பியம் + இல்’ ‘சிற்பம் + கலை’ பற்றிய 

குறிப்புக் காேப்படுகிறது. வபாரில் விழுப்புண்பட்டு இறந்த வீரருக்கு நடு கல் நைப்படும். ‘அ + கல்லில்’ 

அவ்வீரரரின் உருவம் தபாறிக்கப்தபறும். ‘தமிழக + சிற்பம் + கலை’ யின் வதாற்றத்திற்கான  ான்றாக 
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‘இதலன + தகாள்ைைாம்’. சிைப்பதிகாரத்தில் ‘கண்ேகிக்கு + சிலை’ வடித்த த ய்தி இைம் 

தபற்றுள்ைது. மாளிலககளில் பை ‘சுலத + சிற்பங்கள் ’ இருந்தலத மணிவமகலை மூைம் ‘ அறிய + 

முடிகியது’ 

விடட: ததான்லம + ஆன = ததான்லமயான. நூல் + ஆகிய = நூைாகிய. ததால்காப்பியம் + இல் = 

ததால்காப்பியத்தில். சிற்பம் + கலை = சிற்பக்கலை. அ + கல்லில் = அக்கல்லில். தமிழக + சிற்பம் + 

கலை = தமிழகச் சிற்பக்கலை. இதலன + தகாள்ைைாம் = இதலனக் தகாள்ைைாம். கண்ேகிக்கு + 

சிலை = கண்ேகிக்குச் சிலை. சுலத + சிற்பங்கள் = சுலதத் சிற்பங்கள். அறிய + முடியிறது = அறிய 

முடிகியது. 

உ) கீழ்க்கண்டவற்றுள் புணர்ச்சி வடகயிடனக் கண்டறிக 

மரக்கிலை – விகாரப் புேர்ச்சி   மூன்று தபண்கள் – இயல்பு புேர்ச்சி 

ஆற்றங்கலர – விகாரப் புேர்ச்சி   இரண்டு மாடுகள் – இயல்பு புேர்ச்சி 

உழவு த ய்தல் – இயல்பு புேர்ச்சி  ஏர் உழவர் – இயல்பு புேர்ச்சி 

ஓலைக் குடில கள் – விகாரப் புேர்ச்சி 

1. சரியான விடடடயத் ததர்வு பசய்க 

1. பல்ைவர் காைச் சிற்பக்கலைக்குச் சிறந்த  ான்று ……………….. 

அ) மாமல்ெபுரம்    ஆ) பிள்லையார்பட்டி 

இ) திரிபுவனவீவரசுவரம்   ஈ) தாடிக்தகாம்பு 

2. ‘தபாதுவர்கள் தபாலிஉறப் வபார் அடித்திடும்’ நிைப்பகுதி ………………….. 

அ) குறிஞ்சி     ஆ) தநய்தல் 

இ) முல்டெ     ஈ) பாலை 

3. மரவவர் என்பது ……………….. புேர்ச்சி 

அ) இயல்பு     ஆ) திரிதல் 

இ) வதான்றல்    ஈ) பகடுதல் 

4. ‘அதிரப் புகுதக் கனாக் கண்வைன்’ – யார் கனவில் யார் அதிரப் புகுந்தார்? 

அ) கண்ேனின் கனவில் ஆண்ைாள் புகுந்தாள் 

ஆ) வதாழியின் கனவில் ஆண்ைாள் புகுந்தாள் 
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இ) ஆண்ைாளின் கனவில் வதாழி புகந்தாள் 

ஈ) ஆண்டாளின் கனவில் கண்ணன் புகுந்தான் 

5. திருநாதர்குன்றில் ஒரு பாலறயில் புலைப்புச் சிற்பங்கைாக உள்ைலவ ……………………….. 

அ) விைங்கு உருவங்கள்    ஆ) தீர்த்தங்கரர் உருவங்கள் 

இ) ததய்வ உருவங்கள்   ஈ) நாட்டியம் ஆடும் உருவங்கள் 

2. சிறுவினாக்கள் 

1. பசப்புத்திருதமனிகள் பற்றிக் குறிப்பு வடரக 

த ப்புத் திருவமனி என்பது உவைாகத்தினால் த ய்யப்படும் இலற வடிவம் ஆகும். வ ாழர் காைத்தில் 

மிகுதியான த ப்புத் திருவமனிகள்  உருவலமக்கப்பட்ைன. கைவுளின் உருவங்களும் மிகுந்த கலை 

நுட்பத்வதாடு வடிவலமக்கப்பட்ைன. வ ாழர் காைம் த ப்புத் திருவமனிகளின் ‘தபாற்காைம்’ என்று 

அலழக்கப்படும் அைவிற்கு அலவ அழகுற அலமந்துள்ைன. 

2. நடுகல் என்றால் என்ன? 

தமிழின் ததான்லமயான இைக்கே நூைாகிய ததால்காப்பியத்தில் சிற்பக்கலை பற்றிய குறிப்புக் 

காேப்படுகிறது. வபாரில் விழுப்புண் பட்டு இறந்த வீரருக்கு நடுகல் நைப்படும். அக்கல்லில் அவ்வீரரின் 

உருவம் தபாறிக்கப்தபறும். தமிழரின் ததாைக்ககாைச் சிற்பக்கலைக்குச்  ான்றாக இலதயும் 

குறிப்பிைைாம். 

3. இடசத் தூண்கள் யார் காெத்தில் அடமக்கப்பட்டடவ? 

இல த்தூண்கள் விேயநகர மன்னர்கள் காைத்தில் அலமக்கப்பட்ைன. 

4. கண்ணன் புகுந்த பந்தல் எவ்வாறு இருந்தது- 

கண்ேன் புகுந்த பந்தல், முத்துமாலைகள் ததாங்கவிைப்பட்ை அழகு உலையதாய் விைங்கியது. 

5. இடிக்குரல் , பபருங்கடல் – இெக்கணக் குறிப்புத் தருக 

இடிக்குரல் – உவலமத் ததாலக. தபருங்கைல் – பண்புத் ததாலக 

6. பாடெ நிெத்தில் பருந்துகள் பறந்ததன் காரணம் என்ன? 

தூய ஒழுக்க முலறலயப் பின்பற்றுபவர்கள், பசித்துயரால் துன்புறுவவாலரக் கண்டு வருந்துவார்கள். 

அதுவபாைத் தான் வாழும் இைமானது மூழ்குமாறு தபரும் கைைலை புகுந்து விட்ைாலும், மலையைவு 

பவைங்கலையும் ஒளி முத்துகலையும் தநய்தல் நிைத்தவர் கைற்கலரயில் தகாண்டு வந்து குவிப்பர். 
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தும்பியானது கலரலய தநருங்கி வருகின்ற மலை வபான்ற அலையிலனத் தைவி, கைற்கலர மேலிலை 

உைவி, காற்றிவை தன் நீண்ை சிறகிலன உைர்த்தும். பின்னர்த் தாமலர மைலரதயாத்த தபண்களின் 

முகத்திலன வநாக்கிக் ததாைர்ந்து த ல்லும். அது வானில் முழு நிைலவத் ததாைர்ந்து த ல்லும் 

கருவமகத்தின் காட்சி வபால் இருக்கும். 

7. முழு உருவச் சிற்பங்கள் – புடடப்புச் சிற்பங்கள் இரண்டிற்கும் உள்ை தவறுபாடு யாது? 

சிற்பங்கலை அவற்றின் உருவ அலமப்பு அடிப்பலையில் முழு உருவச் சிற்பங்கள், புலைப்புச் சிற்பங்கள் 

என இரண்ைாகப் பிரிக்கைாம். உருவத்தின் முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் ததளிவாகத் ததரியும் வலகயில் 

முழு உருவத்துைன் அலமந்த சிற்பங்கலை முழு உருவச் சிற்பங்கள் என்று கூறுைாம். அவ்வாறின்றி 

முன்பகுதி மட்டும் ததரியும்படி அலமக்கப்பட்ை சிற்பங்கலைப் புலைப்புச் சிற்பங்கள் எனைாம். 

8. நாயக்கர் காெச் சிற்பங்களின் நுட்பங்கள் யாடவ? 

வகாயம்புத்தூருக்கு அண்லமயிலுள்ை வபரூர்ச் சிவன் வகாவிலில் உள்ை சிற்பங்கள் நாயக்கர் காைச் 

சிற்பக் கலை நுட்பத்தில் உச் நிலைப் பலைப்பு என்று கூறைாம். விழிவயாட்ைம், புருவ தநளிவு, நக 

அலமப்பு என மிக மிக நுட்பமாகக் கலைநயத்துைன் அலவ பலைக்கப்பட்டுள்ைன. 

கிருஷ்ோபுரம் வவங்கைா ைபதி வகாவிலில் உள்ை குறவன் குறத்தி, இரதிவதவி சிலைகள் 

காண்வபாலர ஈர்க்கும் வலகயில் அலமந்துள்ைன. 

9. இராவண காவியத்தில் இடம் பபற்ற இரண்டு உவடமகடை எடுத்துக் காட்டுக 

இராவே காவியத்தில் இைம் தபற்ற இரண்டு உவலமகள்: 

தூய ஒழுக்க முலறலயப் பின்பற்றுபவர்கள், பசித்துயரால் துன்புறுவவாலரக் கண்டு வருந்துவார்கள். 

அதுவபாைத் தாம் வாழும் இைமானது மூழ்குமாறு தபரும் கைைலை புகுந்து விட்ைாலும், மலையைவு 

பவைங்கலையும் நல் இயல்பு வதான்றும் ஒளி முத்துகலையும் தநய்தல் நிைத்தவர் கைற்கலரயில் 

தகாண்டு வந்து குவிப்பர்.  

தும்பியானது கலரலய தநருங்கி வருகின்ற மலை வபான்ற அலையிலனத் தைவி, கைற்கலர மேலிலை 

உைவி, காற்றிவை தன் நீண்ை சிறகிலன உைத்தும். பின்னர்த் தாமலர மைலரதயாத்த தபண்களின் 

முகத்திலன வநாக்கித் ததாைர்ந்து த ல்லும். அது வானில் முழு நிைலவத் ததாைர்ந்து த ல்லும் 

கருவமகத்தின் காட்சி வபால் இருக்கும். 

10. ஆண்டாளின் கனவுக் காட்சிகடை எழுதுக 

ஆடும் இைம் தபண்கள், லககளில் கதிரவன் வபான்ற ஒளிலய உலைய விைக்லகயும் கை த்லதயும் 

ஏந்தியவாறு வந்து எதிர்தகாண்டு அலழக்கிறார்கள். வைமதுலரலய ஆளும் மன்னன் கண்ேன் 

பாதுலககலை அணிந்து தகாண்டு புவி அதிர மகிழ்ச்சியுைன் நைந்து வருகிறான். 
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மத்தைம் முதைான இல க்கருவிகள் முழங்குகின்றன. வரிகலையுலைய  ங்குகலை நின்று 

ஊதுகின்றனர். அத்லத மகனும், மது என்ற அரக்கலன அழித்தவனுமான கண்ேன், 

முத்துகலையுலைய மாலைகள் ததாங்கவிைப்பட்ை பந்தலின் கீழ், தன்லனத் திருமேம் த ய்து 

தகாள்ளும் காட்சிலயக் கனவில் கண்ைதாக ஆண்ைாள் கூறுகிறார். 

11. குறிஞ்சி மணப்பதற்கான நிகழ்வுகடைக் குறிப்பிடுக 

தீயில் இட்ை  ந்தன மரக் குச்சிகள், அகில் இவற்றின் நறுமேமும் உலையிலிட்ை மலை தநல்ைரிசிச் 

வ ாற்றின் மேமும் காந்தள் மைரின் ஆழ்ந்த மேமும் பரவித் வதாய்ந்து கிைந்ததனால் எல்ைா 

இைங்களிலும் உள்ை தபாருள்கள் மேம் கமழ்ந்து காேப்பட்ைன. 

12. டகபிடி, டகப்பிடி – பசாற்களின் பபாருள் தவறுபாடுகடையும் அவற்றின் புணர்ச்சி 

வடககடையும் எழுதுக 

லகபிடி – லகலயப் பிடித்துக் தகாள் 

லகப்பிடி – லகயால் பிடித்துக் தகாள்; தபாருள்கலைப் பிடிப்பதற்குத் துலேயாக அலமக்கப்படும் 

உறுப்பு 

லகபிடி – இயல்பு புேர்ச்சி; லகப்பிடி – விகாரப் புேர்ச்சி 

1. பமாழி பபயர்க்க 

1. Strength the body   -  உைலிலன உறுதி த ய் 

2. Love your food    - ஊண்மிக விரும்பு   

3. Thinking is great   - எண்ணுவது உயர்வு 

4. Walk like a bull    - ஏறுவபால் நை 

5. Union is Strength   -  ஒற்றுலம வலிலமயாம்  

6. Practice what you have learnt - கற்றது ஒழுகு – புதிய ஆத்திசூடி (பாரதியார்) 

2. மரபுத் பதாடர்கடைக் பகாண்டு பதாடர் அடமக்க 

எட்ைாக்கனி : உடும்புப்பிடி, கிேற்றுத்தவலை, ஆகாயத் தாமலர, எடுப்பார், லகப்பிள்லை, 

வமைாைத்துைன்.     (எ.கா) முயன்றால் எந்தச் த யலிலும் தவற்றி என்பது 

எட்ைாக்கனி இல்லை. 

எட்ைாக் கனி   : ஏலழகளுக்கு மருத்துவப் படிப்பு எட்ைாக்கனியா? 

உடும்புப்பிடி   : தபரியார் தம் தகாள்லகலய உடும்புப்பிடிவபால் பற்றி இருந்தார். 
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கிேற்றுத்தவலை  : தாங்கள் கற்றவத உயர்வானது எனச் சிைர் கிேற்றுத் தவலையாய் வாழ்கிறார்கள். 

ஆகாயத்தாமலர  : இந்த நாட்லைத் திருத்த நிலனப்பது ஆகாயத் தாமலரலயப் பறிப்பது வபான்றது. 

எடுப்பார் லகப்பிள்லை : எவர் த ால்வலதயும் ஏற்றுக் தகாண்டு எடுப்பார்லகப் பிள்லையாய்ச் சிைர் 

வாழ்கிறார்கள். 

வமைதாைத்துைன்  : நல்ை நூல் தவளியாகிறது என்றால் வமைதாைத்துைன் வரவவற்க வவண்டும். 

3. பத்தியில் இடம்பபற்றுள்ை இயல்பு புணர்ச்சிகடைப் விகாரப் புணர்ச்சிகடையும் எடுத்பதழுதுக 

காஞ்சிக் கயிைா நாதர் வகாவில் சுற்றுச்சுவர் .முழுவதும் சிற்பங்களின் கலைக்கூைமாகத் திகழ்கிறது. 

அவதவபான்று காஞ்சி லவகுந்தப் தபருமாள் வகாவிலிலும் பல்ைவர்காைச் சிற்பங்கள் மிகுதியாக 

உள்ைன. இங்குத் ததய்வச் சிற்பங்கள் மட்டுமல்ைாது பிற சிற்பங்களும் வகாவில் உட்புறச் சுவரில் 

த துக்கப்பட்டுள்ைன. பல்ைவர்காைக் குலைவலரக் வகாவில்களின் நுலழவுவாயிலின் இருபுறங்களிலும் 

காவைர்கள் நிற்பதுவபான்று சிற்பங்கள் பலைக்கப்பட்டுள்ைன. 

இயல்பு புேர்ச்சி : கயிைா நாத வகாவில், அவதவபான்று, நுலழவு வாயில், இருபுறம், நிற்பது 

வபான்று 

விகாரப்புேர்ச்சி : சுற்றுச்சுவர், கலைக்கூைம், லவகுந்தப் தபருமாள் காைச் சிற்பங்கள், ததய்வச் 

சிற்பங்கள், உட்புறச் சுவர், பல்ைவர்காைக் குலைவலரக், வகாவில், இருபுறங்கள் பலைக்கப்பட்டுள்ைன. 

4. மரபுப் பிடழகடை நீக்கி எழுதுக 

1. இல்ைத்தின் அருவக பதிதாகக் கூலர வபாட்ைனர். 

   இல்ைத்தின் அருவக புதிதாகக் கூலர வவய்ந்தனர். 

2. கயல் பாலன த ய்யக் கற்றுக் தகாண்ைாள். 

   கயல் பாலன வலனயக் கற்றுக் தகாண்ைாள். 

3. வநற்று ததன்றல் காற்று அடித்தது. 

   வநற்றுத் ததன்றல் காற்று வீசியது.  

4. ததன்லன மட்லையிலிருந்து நார் எடுத்தார். 

   ததன்லன மட்லையிலிருந்து நார் உரித்தனர். 

5. அணில் பழம்  ாப்பிட்ைது. 

   அணில் பழம் தின்றது. 
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6. தகாடியிலுள்ை மைலர எடுத்து வா. 

   தகாடியிலுள்ை மைலரக் தகாய்து வா. 

5. விடடடயத் தமிழ் எண்களில் எழுதுக 

1. பதிதனன் கீழ்க்கேக்கு நூல்கள் – கஅ 

2. திருக்குறளின் அதிகாரங்கள் – கஙங 

3. சிற்றிைக்கியங்கள் – ௯௰௬ 

4. ல வத் திருமுலறகள் – கஉ 

5. நாயன்மார்கள் – ௬௰௩ 

6. ஆழ்வார்கள் – கஉ 

6. தமிழ் எண்களில் எழுதுக  

1. எண்ணும் எழுத்தும் கண் – இந்தத் ததாைலர ஒருவர் 1 2 3 4 1 5 6 7 4 8 2 என்று குறிப்பிடுகிறார். 

இவத முலறலயப் பின்பற்றிக் கீழ்க்காணும் த ாற்கலை எப்படிக் குறிப்பிடுவார்? 

அ) எழுது – 157    ஆ) கண்ணும் – 8 2 3 4  

இ) கழுத்து – 8 5 6 7   ஈ)  கத்து – 8 6 7 

2. என் வகுப்பில் படிக்கும் அலனவரும் புதிய புத்தகம் லவத்திருந்தனர். இராமனும் புதிய புத்தகம் 

லவத்திருந்தான். எனவவ, இராமன் என் வகுப்பு மாேவன் – இக்கூற்று 

அ) உண்லம   ஆ) தபாய்   ஈ) உறுதியாகக் கூற முடியாது 

7. பபாருள் கூறுக 

ஏங்கல்  –  அஞ்சுதல்  கிடுகு – ஒரு பலற  

பான்லம - குேம்   தபாறி – இயந்திரம் 

தாமம்  - பூமாலை 

8. உவடமத் பதாடர்கடை உருவகத் பதாடர்கைாக மாற்றுக 

1. மைர்விழி வீலே வாசித்தாள்; வகட்ைவர் தவள்ைம் வபான்ற இன்பத்தில் நீந்தினர். 

மைர்விழி வீலே வாசித்தாள்; வகட்ைவர் இன்ப தவள்ைத்தில் நீந்தினர். 
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2. குழலியின் இல லயச் சுலவத்தவர், கைல் வபான்ற கவலையிலிருந்து நீங்கினர். 

குழலியின் இல லயச் சுலவத்தவர், கவலைக்கைலிலிருந்து நீங்கினர். 

3. வதன் வபான்ற தமாழிலயப் பவைவாய் திறந்து படித்தாள். 

தமாழித்வதலன வாய்ப்பவைம் திறந்து படித்தது. 

4. முத்துநலக தன் வில் வபான்ற புருவத்தில் லம தீட்டினாள். 

முத்துநலக தன் புருவ வில்லில் லம தீட்டினாள். 

================== 
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