
www.Padasalai.Net             1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ற்டல் குரடணாச 
ஜாணர்லக்ாச ரயடு 

 
 
 

த்ாம் ணகுப்பு – ஜிழ் 
 

ஆக்ம் 

 

இஞா.ாயஜாஞன், 
ட்ாரி ஆஓிரிர் (ஜிழ்) 

அ.யஜ.ஙி.ள்ி, 
மஜட்டூர் 614301 

ஞ்ரஓ ஜாணட்ம் 

raa.damodaran@gmail.com 
 

 
 
 

ஜிழ் பல் ாள் 

 
உரி ணிரரத் யர்ந்மடுத்ட ழுட. 

(ணிசா ண் 1-6) 



www.Padasalai.Net             2 
 

(6 ஜிப்மண்) 
 

1. தஷனக்குமளரப் பபஶற்மஷப்பஶடும் தல் ிபேணள்லணஜார 

2. தஷனக்குமள் குடள் வலண்பஶக்கரஶல் ஆனது. 
3. இளைில்ளய னப்பஶலுக்கு இந்நஷயத்பத னப் பஶடிலர் ாஞிாஓன் 

4. யஶதஷ ிமசண்ீழ்க்க்கு டைல்ள் என்று  

5. கைிபதஶலிஶரின் கஶயம். ி.ி.ந்ாம் டைற்டாண்டு 

6. னந்துப் வபஶனள்கரின் வபரில் அளந்த இன தல்கள்  ிரிடும், ாி    

7. இரங்பகஶலடிகள் யஓஞ நஶட்ளைச் பேர்ந்தலர். 
8. வநஞ்ளே அள்லம் ேஷயப்பதஷகஶம் ன்று பஶடிலர் ாஞிார் 

9. குடும்ப லிரக்கு ாஞிாஓன் பளைப்னகலள் என்று. 
10. பஶதஷதஶேனஶர் புஞட்ஓிக் ணிகர் ன அளறக்கப்படுகஷமஶர். 
11. கம்பஶஶைம் ஆறு கஶண்ைங்களரக் வகஶண்ை தல் 

12. ேசுலதஷ அந்தஶதஷ ம்ர் இற்மஷ தல்கலள் என்று. 
13. கம்பளப் னந்தலர் ஓரப் ணள்ல். 
14. நல் ன்னு அளைவஶறஷ வபற்ம தல் ஙற்டிர 

15. நற்மஷளைளத் வதஶகுப்பித்தலர் ன்சாடு ந் ஜாடன் ணழுி. 
16. நற்மஷளை ட்டுத்மார தல்களரச் ேஶர்ந்தது. 
17. பேக்கஷறஶர் வபனஶன் அனரிது மரிபுஞாம் 

18. தம் லடீ்டிலுள்ர அளனத்துப் வபஶனள்கலக்கும் தஷனநஶவுக்கேர் னப் வபர் சூட்டிலர் 
அப்பூிடிள் 

19. பக்தஷச் சுளலநனி வேஶட்ைச் வேஶட்ைப் பஶடி கலிலயல னப் பஶடிலர் ஜாணித்டணான் 
ஜீசாட்ஓிசுந்ஞசார். 

20. தஷமனமஷந்து பதர்ந்து வகஶள்ர பலண்டிலர் பத் அடிவுரார் 

21. அரிலற்றுள் ல்யஶம் அரிது மரிார் பபைித் தஶக் வகஶரல். 
22. னதயஷயஶர்க்கு ஊிம் இல்ளய. 
23. தஷனநஶவுக்கேர் கஶயம்  ி.ி.7 ஆம் தற்மஶண்டு. 
24. நஶஶர்க்கும் குடில்பயஶம் ன்னும் பஶைல் ாஞிாரஞ அச்ேஷல்ளய அச்ேஷல்ளய னப் பஶைத் 

தூண்டிது. 
25. ேஸமஶப்னஶைம் பன்று கஶண்ைங்களர உளைது. 
26. “பகறல்“ ன்பதன் வபஶனள் ன்டி 
27. கயஷத்வதஶளக ட்டுத்மார தல்கலள் என்று. 
28. வநய்தல்கயஷளப் பஶடிலர் ஙல்ந்டணசார் 

29. பபஶற்மஶளப் வபஶறுத்தல் ன்பது மாரட னப்படும். 
30. வபனஶள் தஷனவஶறஷில் டைற்ரடந்ட பஶசுங்கள் உள்ரன. 
31. குயபேக ஆழ்லஶர் பஶைல் பாிஞத்ில் உள்ரது. 
32. பதஷனஶறு வேவ்லில் தன்ளகளரக் வகஶண்ைது வேம்வஶறஷ னக் கூமஷலர் ாணார் 

33. இன்ளம துளில் பன்டாம் தஷழ்ச்ேங்கம் இனந்தது. 
34. அேஷன் அளனத்துத் துளமகரிலும் வபண்கள் பைிஶற்றும்பபஶது நம் ேனதஶத்தஷல் னட்ேஷ 

ற்படும் ன்மலர் மரிார். 
35. வபண் அடிள ஆனதற்கு உரி கஶைங்கலள் என்று மஓாத்டரிரஜ இல்ாரஜ 

36. னம்ளபில் அம்பபத்கர் ேஷமஷது கஶயம் மாபேில் பபஶேஷரிஶகப் பைிஶற்மஷனஶர். 
37. அம்பபத்கனக்கு இந்தஷ அசு லறங்கஷ லினது ாஞ ஞத்சா. 
38. தண்ைி தல் பய கற்மலர்க்பக அளந்த அரி களய யச்சுக் ர 

39. தஷழ்த்வதன்மல் னச் ேஷமப்பிக்கப்படுபலர் ிபே.ணி.. 
40. பண்வைஶடு தஷவறஶப்பஶய் னத் வதஶைங்கும் பஶைல் இைம்வபறும் தல் யணாஞம். 
41. உயகம் ன்னும் தஷழ்ச்வேஶல் உவு ன்னும் வேஶல்யஷன் அடிஶகப் பிமந்தது. 
42. தஷறர்கள் நஷயத்ளத ந்ட லளகஶகப் பிரித்துக் கஶட்டிினக்கஷமஶர்கள். 
43. கஶந்தஷடிகள் அரிச்ஓந்ிஞன் நஶைகத்ளதப் பஶர்த்து உண்ளப பபேபலண்டும் ன்று உறுதஷ 

னண்ைஶர். 
44. பளகலனிைம் அன்ன கஶட்டு னக் கூமஷ தல் ரிள் 

45. அமவநமஷஶகப் பபஶற்மப்பைபலண்டிளல  அன்பு, அபேள். 
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46. உயவகயஶம் உைர்ந்து ஏதற்கரிலன் னத் வதஶைங்கும் பஶைல் இைம் வபற்றுள்ர தல் 
மரிபுஞாம் 

47. லள்ரயஶரின் இற்வபர் இஞாஜிங்ர். 
48. வபனம்பஶயஶன பைிகலக்கு அடிப்பளைத் தகுதஷ ன்சிஞண்ாம் ணகுப்பு. 
49. லில்கள் பத்தும் னெயதனம் ன்னும் பஶையஷன் ஆேஷரிர் ாஞாாஞி. 

 
 

யாடிட் இத்ர ஙிஞப்பு. 
(ணிசா ண் 7-12) 

(6 ஜிப்மண்) 
 

1. ஶைிக்கலஶேகர் பிமந்த ஊர்  ிபேணாவூர். 
2. ஶைிக்கலஶேகர் பஶைல்கள் ட்ாம் தஷனனளமில் இைம்வபற்றுள்ரன. 
3. ஶைிக்கலஶேகர் கட்டி பகஶலில் ிபேப்மபேந்டரடில் உள்ரது. 
4. ஶைிக்கலஶேகர் அரிஜர்த்ச ாண்டி ஜன்சசிம் தளயளளச்ேஶகப் பைிஶற்மஷனஶர் 

5. ஜஷ.னே.பபஶப் தஷனலஶேகத்ளத ஆங்ி வஶறஷில் வஶறஷவபர்த்தஶர். 
6. தஷனலஶேகத்தஷற்கு உனகஶர் எபே ணாஓத்ிற்கும் உனகஶர். 
7. ளகதஶன் வநகஷற லிபைன். இதஷல் வநகஷற ன்பது ஞ ன்னும் வபஶனரில் லந்துள்ரது. 
8. எழுக்கத்தஷன் ய்துலர் யஜன்ரஜ இழுக்கத்தஷன் ய்துலர் ய்ாப் பறஷ. 
9. இறுலள கஶைின் ிக்ாம் தளய 

10. னலயஷளனேளைபஶர் ன்னும் வபஶனள் தனம் வேஶல் உஞயணார். 
11. இட்ளைக் கஶப்பிம் ன்பன ேஷயப்பதஷகஶனம் ஜியஜரபம் ஆகும்.. 
12. நற்மஷளை என்பதடிச் ேஷற்வமல்ளயனேம் ன்சிஞண்டு அடிப் பபவல்ளயனேம் வகஶண்ை தல். 
13. அரி ன்னும் வேஶல்யஷன் வபஶனள் மஙற்ிர் 

14. கண்ைகனஶர் யாப்மபேஞ்யஓாசின் அளலக்கரப் னயலர்கலள் எனலர். 
15. னமநஶனூறு ட்டுத்மார தல்கலள் என்று. 
16. பபஶயஷப்னயலர்கள் தளயில் குட்டுபலர் அிணஞீஞாஜ ாண்டின் 

17. நஶல்லளகப் பஶக்கலம் லலுக்கு ணஞப்புா அளந்துள்ரன. 
18. இல்யஶள ல்ாபேம் ள்லலர். 
19. அமனனீும் இன்பனம் ஈனும் ிடசடிந்ட தீதஷன்மஷ லந்த வபஶனள்.. 
20. தஷனநஶவுக்கேரின் தக்ளகஶர் ிணிார் ஆலஶர். 
21. தஷனநஶவுக்கேர் அனரி பஶைல்கள் யணாஞம் ன லறங்கப்படுகஷமது. 
22. தஶண்ைகபலந்தர் ன அளறக்கப்படுபலர் ிபேஙாவுக்ஞஓர். 
23. ேஸமஶப்னஶைத்ளத இற்மஷலர் உஜறுப்புணர் 

24. உறுப்னயலள ஆதரித்த லள்ரல் ஓீக்ாி 
25. கயம்பகம் மாண்டற்டாறு லளகச் ேஷற்மஷயக்கஷங்கரில் என்று. 
26. பளை ன்னும் வேஶல்யஷன் வபஶனள் பங்ில். 
27. தஶர்பலந்தன் பகஶல் பநஶக்கஷ லஶழும் குடி பபஶன்மஷனந்பதபன. 
28. நஶயஶித் தஷவ்லிப் பிபந்தத்தஷல் மபேஜாள் ிபேமஜாி குயபேகர் பஶடிதஶகும். 
29. தஷறர் னித லஶழ்ளல அம், புடம் னப் பிரித்தனர். 
30. குரிக் கண்ைத்தஷல் பதஶன்மஷ னதல் னிதன் பபேஷவஶறஷ ஜிழ். 
31. 2004 ஆம் ஆண்டு அக்யார் தஷங்கரில் தஷழ்வஶறஷளச் வேம்வஶறஷஶக நடுலைசு  

அமஷலித்தது. 
32. தஷழ் ஷகவும் பண்பட்ை வஶறஷவனக் கூமஷ வஶறஷில் அமஷஞர் ஜாக்சுபல்ர். 
33. தஷறர்கரிைம் இன்று பலினேள்ள் மபேயஙாய் என்று உண்டு. 
34. வபரிஶர் ேனெக னண்களரனேம் பக்பேத்டரபம் தஷர்த்தலர். 
35. வலறும் பபச்சுக்கும் யஜரப் பபச்சுக்கும் பலறுபஶடு உண்டு. 
36. பபச்சு னடிலில் சுபேக்த்ரக் கூமஷக் கனத்தஷளன நஷளயநஶட்டி னடித்தல் பலண்டும். 
37. நடிப்பஶற்மல் ஷக்கலளனேம் நடிப்ளபக் கற்றுத் தனபலளனேம் இக்குஙர் ன அளறப்பர். 
38. பைப்பிடிப்னக் கனலிள ஙர்த்டம் ணண்டிில் வபஶனத்துலதும் உண்டு. 
39. இங்குனப் பைங்கள் பஶர்ப்பதற்கு யணடிக்ரா இனக்கும். 
40. இவயனெரிஶளல ஜசி நஶகரிகத் வதஶட்டில் ன்பர். 
41. தனக்குலளில்யஶ என சி இசம் தஷழ் இனம். 
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42. கஶந்தஷடிகள் ஓிஞண ிடர்த்ி ன்னும் நஶைக தளயப் படித்தஶர். 
43. இன்னஶ வேய்தஶர்க்கும் ன்னும் தஷனக்குமளர வஶறஷவபர்த்த உனேஷ அமஷஞர் ால்சுாய். 
44. இஶயஷங்கர் ேத்தஷ தனேஶளயள நஷறுலி இைம் ணலூர் 

45. இஶயஷங்கர் தஷழ் வஶறஷப இடணாஙிர தனம் ன்று கனதஷனஶர். 
46. ேங்க கஶயத்தஷல் வபண்கள் ல் கைந்து வேல்யக்கூைஶது. 
47. நஶள்பதஶறும் கல்லிில் புடப்புடத் டரடள் உனலஶகஷக் வகஶண்டினக்கஷன்மன. 
48. கஶலயர், இஶடலம் பபஶன்ம பைிகலக்கு உைற்கூறு பதர்வும் ழுத்டத் பதர்வும் உண்டு. 

 
 
 

மாபேத்ட 

(ணிசா ண் 13-16) 
(4 ஜிப்மண்) 

 

1.        லிள  - ஜம் 

கறல்  - அின் 

ததும்பி  - மபேி 
வய்  - உல் 

 

2.   இைர்  - டன்ம் 

நஶலஶய்  - கு 

இளம  - ரணன் 

இந்து  - ஙிவு 

 

3.   வேறு  - ணல் 

லித்து  - ணிர 

ஶைர்  - புடணபேணாய் 

லட்டி  - ரசயாரப்மட்டி 

 

4.   பதஷ  - பேரஜ 

ேந்தம்  - அகு 

பகஶதஷல்  - குற்டஜில்ா 

அங்கைர் - ஓிணன் 

 

5.   கஶன்  - ாடு 

உழுளல - புி 
ைங்கய - ஓிங்ம் 

ண்கு  - ஞடி 

 
 

6.   பண்ன  - ாடிந்ட எழுல் 

அன்ன  - ன்ிர மஓடாஅரஜ 

அமஷவு  -  யரார் மஓால் யஙான்டல் 

வேமஷவு  - கூடிட ஜடாரஜ 

 

7.   ஈஸ்ட்வன்  - ச்சுபேள் 

டிேன்   - எபேணர் ஜட்டும் ார்க்கும் க்பேணி 
ட்லர்ட் ளபிரிைே - இக்ப்ம் 

லஶல்ட் டிஸ்னி  - பேத்டப்ம். 
 

8.   ேத்தஷபேஶதளன  - ாந்ிடிள் 

பகலத் கஸளத  - இந்ட ஓஜ டைல் 

தஷனக்குமள்  - ிபேணள்லணர் 

ளபபிள்   - ிடித்டண ஓஜ டைல் 
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9.   லிளனப ஆைலர்க்கு உிர்    - குறுந்மார 

னந்நீர் லறக்கம் கடூஉபலஶ டில்ளய  - மால்ாப்ிம் 

உைம்ளப லரர்த்பதன் உிர் லரர்த்பதன்  - ிபேபர் 

லில்கள் பத்தும் னெயதனம்   - ாஞாாஞி. 
 
 
 
 

ணிரக்யற்ட ணிசா அரஜக்  

(ணிசா ண் 17-20) 
(4 ஜிப்மண்) 

 

1. வபண்கள் உரிளப் வபற்றுப் னது உயளகப் பளைக்கபலண்டும் ன்று லினம்பிர் வபரிஶர். 
மண்ள் உரிரஜப் மற்றுப் புட உரப் ரக்யணண்டும் ன்று ணிபேம்ிர் ார்? 

 

2. வபரிஶர் வபண்டரிளக்கு ஊறு லிளரலிக்கும் பளற நம்பிக்ளககளர ற்க றுத்தஶர். 
மண்டரிரஜக்கு ஊறு ணிரணிக்கும் ர ஙம்ிக்ரர ற் ஜறுத்ணர் ார்? 

 

3. வேய்தஷப் பைங்கரின் லஶியஶக நஷகழ்வுகளர நம் இனப்பிைத்தஷபயப கண்டு கரிக்கயஶம் 

ப்ங்ின் ணாிா ஙிழ்வுர ஙம் இபேப்ித்ியய ண்டு ிக்ாம்? 
 

4. தஷளங்குகரில் தஷளப்பைம் கஶட்ை எரி எயஷப் பைக்கனலி பன்படுகஷமது. 
ிரஞஞங்குில் ிரஞப்ம் ாட் க்பேணி ன்டுிடட? 

 

5. தஷறர்கள் அன நஶட்டுைனும் லன நஶட்டுைனும் லஶைிகத் வதஶைர்னவகஶண்டினந்தஶர்கள் 

ஜிர்ள் ந்மந் ஙாட்டுன் ணாித் மார்புமாண்டிபேந்ார்ள்? 
 

6. கஶந்தஷடிகள் பயபகஶடி க்கரின் பட்டினிளப் பபஶக்கும் லஶழ்லஶதஶம் கதர் ன்று கனதஷனஶர் 

ாந்ிடிள் யாடி ஜக்ின் ட்டிசிரப் யாக்கும் ணாழ்ணாாஞம் ன்று ரக் 
பேிசார்? 
 

7. இளரஞர்கரின் உள்ரத்தஷல் நஶட்டுப் பற்றும் வஶறஷப்பற்றும் வதய்லப்பற்றும் லரனம் 
லளகில்  கல்லி அளதல்பலண்டும். 
இரகர்ின் உள்த்ில் த்ர ற்றுள் ணபேம் ணரில்  ல்ணி 

அரஜல்யணண்டும்? 
 

8. இரங்களயப் பட்ைம் வபற்மலர்கள் இரங்களயக் கல்லிில் பட்ைம் வபற்மஷனந்தஶல் பட்ைதஶரி 
ஆேஷரிர் பைிில் பேயஶம். 
இங்ரப் ட்ம் மற்டணர்ள் இங்ரக் க்ல்ணிில் ட்ம் மற்டிபேந்ால் 
ஆஓிரிர் ிில் யஓஞாம்? 

 
 
 

 

மாடத்யர்வு ணிசாக்ள் 
 

9. தஷறர் னித லஶழ்ளல அகம், னமம் னப் பிரித்தனர். 
ஜிர் ஜசி ணாழ்ரண வ்ணாறு ிரித்சர்? 

 

10. பளைப் பபச்சு ஷகுந்த பளனத் தலல்யது. 
ப்யச்சு ஜிகுந் ரசத் ஞணல்ட? 

 

11. இஶயஷங்கர் ேத்தஷ தனச்ேஶளயள நஷறுலி இைம் லைலூர். 
இஞாஜிங்ர் ஓத்ி பேஜச்ஓாரர ஙிறுணி இம் ட? 

 

12. வதஶைக்கம், இளைப்பகுதஷ, னடிவு பபச்ேஷன் னக்கூறுகள் 

யச்ஓின் பக்கூறுள் ாரண? 
 

13. உயக இயக்கஷங்கரில் னதன்ள வபற்மளல ேங்க இயக்கஷங்கள் 

உ இக்ிங்ில் பன்ரஜ மற்டரண ரண? 
 

14. இவயனெரிஶளல னித நஶகரிகத் வதஶட்டில் ன்பர் 

ஜசி ஙாரித் மாட்டில் ட? 
 

15. இளைநஷளய ஆேஷரிர் பிற்ேஷ ஈஶண்டுகள் ஆகும். 
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இரஙிர ஆஓிரிர் ிற்ஓி த்ரச ஆண்டுள்? 
 

16. நக்குக் கஷளைத்த இயக்கை தல்கலள் ஷகப் பறளஶனது வதஶல்கஶப்பிம். 
ஙஜக்குக் ிரத் இக் டைல்லள் ஜிப் ரஜாசட ட? 

 

17. ஆேஷரிர் ன்பலர் அமஷவுக் கையஶக ட்டுஷன்மஷ, அமத்தஷன் ஆறஷஶகவும் லிரங்க பலண்டும். 
ஆஓிரிர் ப்டி ணிங்யணண்டும்? 

 

18. இயக்கஷக் கூறுகள் ன்பளல னந்தஷன் பயஷட்ை இனிப்னப் பபஶன்மளல. 
இக்ிக்கூறுள் ரப் யான்டரண? 

 

19. தஷனக்குமளர வஶறஷவபர்த்த உனேஷ அமஷஞர் தஶல்சுதஶய் 

ிபேக்குடர மஜாிமர்த் உபேஓி அடிகர் ார்? 
 

20. லள்ரயஶர் அனரி லறஷகளரக் களைப்பிடித்து எழுகஷனஶல் னிதபநம் யனம். 
ணள்ார் அபேி ணிரக் ரப்ிடித்ட எழுிசால் ட ஜபேம்? 

 

21. அமஷவு அற்மம் கஶக்கும் கனலி ன்மஶர் தஷனலள்லலர் 

ிபேணள்லணர் அடிரண ன்சமணன்று கூடிசார்? 
 
 

22. இயக்கைம் லகுத்தபின்பப இயக்கஷம் பதஶன்மஷது 

இக்ிம் ன்ின் யான்டிட? 
 

23. தஷழ் வஶறஷப இமலஶநஷளய தனம் ன்று லள்ரயஶர் கூமஷனஶர். 
ஜிழ்மஜாி ட பேம் ன்று ணள்ார் கூடிசார்? 

 

24. வதஶறஷல்தட்பப்பியகத்தஷல் பில்பலஶர்க்கு நஷளம பலளயலஶய்ப்னகள் உள்ரன. 
ில் ில்யணார்க்கு ஙிரட யணரணாய்ப்புள் உள்ச? 

 

25. தஷறர்கள் நஷயத்ளத ஆறுலளகஶகப் பிரித்துக் கஶட்டிினக்கஷமஶர்கள். 
ஜிர்ள் ஙித்ர த்ரச ணராப் ிரித்டக்ாட்டிிபேக்ிடாஞக்ள்? 

 

26. பரிதஷஶற்களயஞர் வேம்வஶறஷக்கு இயக்கைம் லகுத்துள்ரஶர். 
ரிிஜாற்ரகர் ம்மஜாிக்கு இக்ம் ணகுத்ார்? 

 

27. 1918இல் னம்ளபில் அம்பபத்கர் ேஷமஷது கஶயம் வபஶனரில் பபஶேஷரிஶகப் பைிஶற்மஷனஶர். 
1918இல் பம்ரில் அம்யத்ர் ஓிடிட ாம் ப் யஞாஓிரிஞாப் ிாற்டிசார்? 
 

 

28. லள்ரயஶரின் இற்வபர் ஶயஷங்கம். 
ணள்ாரின் இற்மர் ன்ச? 

 

29. வபனம்பஶயஶன பைிகலக்கு அடிப்பளைத் தகுதஷ பனிளயக்கல்லித் பதர்ச்ேஷ ஆகும். 
மபேம்ாாச ிலக்கு அடிப்ரத் குி ட? 

 

30. தண்ைி தல் பய கற்மலர்க்பக அளந்த அரி களய பபச்சுக்களய 

டேண்ி டைல்  ற்டணர்க்கு அரஜந் அரி ர ட? 
 

31. இஶயஷங்கர் இளமனள் வபற்ம தஷனக்குறந்ளத ன்று பஶஶட்ைப்பட்ைஶர் 

இஞாஜிங்ர் வ்ணாடாப் ாஞாட்ப்ட்ார்? 
 

32. உயகஷல் ஆமஶித்தஷற்கும் பற்பட்ை வஶறஷகள் உள்ரன. 
உில் த்ரச மஜாிள் உள்ச? 

 

33. நடிப்னக் களயளனேம் அேஷளயனேம் தம் இன கண்கரஶக்க் கனதஷனஶர் ம்.ஜஷ.ஶச்ேந்தஷன். 
ணற்ரடத் ம் இபே ண்ா ம்.ஔி.ஞாஜச்ஓந்ிஞன் பேிசார்? 

 

34. தஷளப்பைம் டுப்பதளனலிைச் வேய்தஷப்பைம் டுப்பது கடினஶகும். 
 ிரஞப்ம் டுப்ரசணி ப்ம் டுப்ட டிசஜாகும்?  
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குறுணிசாக்ள்  (2 ஜிப்மண்) 
மஓய்பட்குி 

(இல் 1,3,5,6,7,9)  
(ணிசா ண் 21-27) 

 
 

1. ம்ர் – ஓிறு குடிப்பு ணரஞ. 
1. யஞழுந்டெர் ன்னும் ஊரில் பிமந்தலர். 
2. இலர் லஶழ்ந்த கஶயம் ி.ி.ன்சிமஞண்ாம் தற்மஶண்டு 

3. இலளத் தஷனவலண்வைய் நல்லூர்ச் ஓரப் ணள்ல் ஆதரித்தஶர். 
4. ம்ஞாஜாம், ர் ழுட, ஓிர ழுட, ஓஞசுணி அந்ாி, ிபேக்ர 

ணக்ம் ஆகஷலற்ளமக் கம்பர் இற்மஷனேள்ரஶர். 
5. ம்ன் ணடீ்டுக் ட்டுத்டிபம் ணிாடும், எண்ாணிற்கு உர் ம்ன், 

ல்ணிில் ஓிடந் ம்ன் – ஆகஷ வதஶைர்கள் கம்பரின் ேஷமப்ளப டுத்துளப்பன. 
 

2. ரபரடப் மாபேள்ாக் குன் மாண்டு மஓன்டச ரண?  ாபேக்குக் மாண்டு 
மஓன்டான்? 

1. யன், ஜீன்  

2. இஞாஜனுக்குக்வகஶண்டு வேன்மஶன். 
 

3. குன் இஞாஜரசக் ண்டு வ்ணாறு ிந்ட ணங்ிசான்? 
1. இனள்பபஶன்ம நீண்ைனடினேளை ர ஜண்ில் டி, ீய ணிழுந்ட , 

லைங்கஷனஶன். 
2. பின் ழுந்து, ணாரக் ரால் மாத்ி, உர ணரத்ட அக்ஜா  

நஷன்மஶன். 
 

4. குசின் யணண்டுயாள் ாட? 

யச ங்லக்கு யணண்டி மாண்டு மஓய்யணன் ன்று குகன் பலண்டினஶன். 
 

5. அன்பு இசி ஙாம்ஏர் ணர்ள் உஞாயசாம் – ார், ாரிம் கூடிட? 

இஞாஜன் குசிம் கூமஷது. 
 

6. அப்பூிடிள் த்ர ண்ார்? 

1. ாஜம், மாய், வு, ஓிசம் ஆி குற்டங்ள் அற்டணர் 

2. ஓிணக்ி ஜிக்ணர் 

3. ிபேஙாணக்ஞஓரிம் யஞன்பு உளைலர். 
 

7. அப்பூிடிள் வ்மணணற்றுக்மல்ாம் ிபேஙாவுக்ஞசு சப் மர் ரணத்ார்? 
தம் லடீ்டிலுள்ர, 

1. அரணக் பேணிள் 

2. டாக்யால் 

3. ஜக்ள் 

4. சுக்ள் 

5. பேரஜள் 

6. ஜற்றுபள் ல்ா மாபேள்ள் 

  ன ல்யஶலற்மஷற்கும் தஷனநஶவுக்கசு னப் வபர் ளலத்தஶர். 
 

8. ிபேஙாவுக்ஞஓர் அப்பூிடிிம் ணிசணிமன்ச? 
“ஙீணிர் ரணத் ண்ரீ்ப்ந்ில் உம்மர் ழுாஜல் யணறு எபேணர் மர் 

ழுி ாஞம் ன்ச? மஓால்ணஞீா” ன்று தஷனநஶவுக்கசு லினலினஶர். 
 

9. ணந்ணர் ணாீஓர் ச அடிந்டம் அப்பூிடிள் ன்ச மஓய்ார்? 
1. ரம்ஜர்ள் ரயஜல் குலிந்தன. 
2. கண்கரில் ஆசந்க்ண்ரீ் மபேி லறஷந்தது. 
3. உரஞ தடுஶமஷது. 
4. உைம்வபல்யஶம் ிர்க்கூச்வேமஷ, ரஞில் ணழீ்ந்ார். 
5. தஷனநஶவுக்கேரின் தஷனலடித் தஶளகளரத ரால் ணங்ிசார். 

 

10. பத் ிபேஙாவுக்ஞசுக்கு யஙர்ந்மன்ச? 
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ணஜாச ணார இங்குபேத்ிரச அரிபம்யாட, எபே ாம்பு, கூரி ற்ால், 
அணன் உள்ங்ரரத் தீண்டிது. 

 

11. ிபேஙாவுக்ஞஓர் பத் ிபேஙாவுக்ஞஓரஞ ங்ஒசம் உிர்த்மச் மஓய்ார்? 
ேஷலவபனஶளன அனலம்படி பலண்டி, “என்றுமாாம்” னத் வதஶைங்கும் 

தஷனப்பதஷகம் பஶடி, பஶம்பின் லிைத்ளதப் பபஶக்கஷ அனரினஶர். 
 

12. டேம்யர் ழுாய யணமடாபேணர் மர் பன்மசழு யணண்டி ாஞம் ன்மால்?  - ார், 
ாரிம் கூடிட? 

ிபேஙாவுக்ஞஓர் அப்பூிடிிம் கூமஷனஶர். 
 

13. இப்யாட இங்கு அணன் உணான் – ார், ாரிம் கூடிட? 

அப்பூிடிள் ிபேஙாவுக்ஞஓரிம் கூமஷனஶர். 
 

14. ணின் ணஞப்புாக் கூடப்டுணச ாரண? 

லயஷன் லப்னகரஶக, 
1. மணண்ா 

2. ஆஓிரிப்ா 

3. ிப்ா 

4. ணஞ்ஓிப்ா 

ஆகஷளல கூமப்படுகஷன்மன. 
 

15. ணல் பேம் ணிரவுாத் ஜிழ்ணிடுடெட கூறுணச ாரண? 
லல் தனம் லிளரவுகரஶக, 

1. அடம் 

2. மாபேள் 

3. இன்ம் 

4. ணடீு 

னத் தஷழ்லிடுதூது கூறுகஷமது. 
 

16. யாிப்புணர்ரத் ண்டிப்யார் ாணர்? 
1. அிணஞீஞாஜ ாண்டின் 

2. ணில்ிப்புத்டெஞன் 

3. எட்க்கூத்ன் 

ஆகஷபஶர் பபஶயஷப்னயலர்களரத் தண்டிப்பபஶர் ஆலர். 
 

17. ணன்ரஜபள் ல்ாந் ராட ட? 
அமஷலில் ேஷமந்த மரியாரஞ உடணிசஞாய் ற்று ஙத்ல் தளயஶது ஆகும். 

 

18. ாபேக்குப் ரணஞாலும் ஙீ்கு மஓய் இாட? 
அமஷலில் ேஷமந்த மரியாரஞச் ஓார்ந்ட ஙப்ணபேக்குத் தீங்கு வேய் இயஶது. 

 

19. மடுப்ார் இானுங் மடுணர் ார்? 
வபரிஶரின் ாடாப்ரத் யடிக்மாள்ா அஞஓன் ஆலஶன். 

 

20. ஙல்ார் மார்பு ரணில்  த்ன்ரஜட? 
பயளப் ரத்டக்மாள்ணரணிப்  ஜங்கு தீளஶனது. 

 

21. மாபேல்ணரஞப் மாபோச் மஓய்ணட ட? 
மாபேட்மஓல்ணம் ஆகும். 

 

22. ரரஜ இபேரப் யாக்குணட டமணச ணள்லணர் கூறுிடார்? 
மஓல்ணம் ன்னும் அரா ணிக்கு ஆகும். 

 

23. யணந்ற்குரி மாபேள்ள் ரண? 
1. அஞசுரிரஜால் லந்த வபஶனள் 

2. ணரிப்வபஶனள் 

3. ிரடப் வபஶனள் 
 

24. யணாஞம் – மாபேள் ழுட. 
மய்ணத்ிற்குச் சூட்ப்மற்ட ாஜார ஆகும். 

 

25. ஓிணமபேஜான் த்ன்ரஜன் ச ஙாவுக்ஞஓர் கூறுிடார்? 
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1. லர்க்கும் ஆட்ாணன் 

2. அறகஷ மணண்ஓங்ிரசக் ாில் குரா அைிந்தலன் 
 

26. ஆற்றுல் ன்ட ாட? 

ணபேந்ி ணந்ணர்க்கு உவுல் ஆகும். 
 

27. ண்பு சப்டுணட  ாட? 

ஓான்யடார்ணி அடிந்ட ணாழ்ல் ஆகும். 
 

28. அடிவு சப்டுணட ாட? 

அடிணற்டணர் மஓால் மாறுத்ல் ஆகும். 
 

29. ம் டைல்லள் பல்டைல் ட? 

   ஙந்ிக் ம்ம் ஆகும். 
 

30. ம் உறுப்புள் ஙான்ரச ழுட. 
1. ர      

2. ணம்      

3. ஓித்ட       

4. ி 
31. ஙந்ிக் ம்ம் ார்ஜீட ாப்மற்டட? 

ல்ண ஜன்சன் பன்டாம் ஙந்ிணர்ஜன்ஜீட பஶைப்வபற்மது. 
 

32. ஙந்ிணர்ஜன் ணஞீம் த்ரட? 
ஙந்ிணர்ஜசின் ாஜரஞஜர்யான்ட ிபேணடிர ணங்ா அஞஓர், யணர் 

உத்ர ஆள்ணர் ஆணர். 
 

33. ஆழ்ணார்ள் ாடி ால்ின் மாகுப்ின் மர் ன்ச? 
ஙாாிஞத் ிவ்ணிப் ிஞந்ம் ஆகும். 

 

34. குயஓஞர் வ்மணம் மஜாிில் ணல்ணர்? 
1. ணமஜாி      2. மன்மஜாி      ஆகஷலற்மஷல் லல்யலர். 

 
 
 

உரஞஙரப் குி 
(ணிசா ண் 28-34) 
(இல் – 1,5,6,7,8,9,10) 

 
 

1. மஜாிஜாற்டம் ன்டால் ன்ச? 
எபே மஜாிப்த்ர ஜற்ட மஜாிில் ஜாற்டி அரஜத்ல் ஆகும். 
 

 

2. ல்ணிப்ங்ள் ணாிா ஙாம் அடிணச ாரண? 
1. பல்லளக ணிங்குின் ணாழ்க்ர 

2. பன்னஶட்டு ஜக்ின் ணாழ்க்ர 
 

3. ிரஞப்ச்சுபேள் ற்டி ஙீணிர் அடிணச ாரண? 
1. மஓல்லுாய்டு ன்னும் வபஶனரஶல் ஆனது. 
2. ிர்ச்சுபேள் னப்படும். 
3. எி, எி ஆகஷலற்ளமத் சித்சிா அரஜப்ர். 

 

4. மாடுங்ால் மாள்ப்ட் ஜிப் குிள் ாரண? 
1. ஃறுி ஆறு 

2. குஜரி ளய 

 

5. ற்றுஜி, இடக்குஜி குடித்டக் கூறும் டைல்ள் ாரண? 
1. ஜடரஞக்ாஞ்ஓி 
2. ட்டிசப்ார 

 

6. காம் – மர்க்ாஞம் கூறு. 
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கால் ன்பதற்குத் மாங்குல் ன்று வபஶனள். வ்லிதப் பற்றுக்பகஶடுஷன்மஷ அண் 
மணிில் உம் மாங்குணால், காம் னப்படுகஷமது. 

 

7. ண்ித்ட அப்ிணர் ார்? இில் கூடப்டும் மஓய்ி ாட? 
1. கண்ைிைத்து அப்பிலர் ண்ப்ன். 
2. ஊனுக்கு ஊன் 

 
 

8. ாந்ிடிரக் ணர்ந் குஔஞாத் ாின் பேத்ட ாட? 
1. ாத்ிற்கு ஙீர் பேணில் என்றுஜில்ர 

2. ரீஜ மஓய்ணர்க்கும் ஙன்ரஜய மஓய் 

3. உண்ரஜப் மாபேண்ரஜ உண்டு 
 

9. ாந்ிடிக்கு இம்பேணத்ியய இல்ா அரஜந் உர்ண்புள் ாரண? 
1. அன்பு 

2. உண்ரஜ 

3. உறுி 
4. இன்சா மஓய்ாரஜ  

 

10. ாந்ிடிள் அடணிப் யாஞாட்த்ில் உபேணாச இக்ங்ள் ாரண? 
1. ர் இக்ம் 

2. ஜட ணிக்கு 

3. ணீ்ாரஜ எிப்பு 
 

11. ாந்ிடிள் ரசப் ாணம் ன்ிடார்? 
1. ட்ாச ணாழ்க்ரரப் ாணம் ன்கஷமஶர் கஶந்தஷ. 

 

12. ணற்ரட அடமஙடிாப் யாற்டயணண்டும் ன்று ாந்ிடிள் கூடிசார்? 
1. அன்பு 

2. அபேள் 

3. ிரஜ 
 

13. இந்ிாணின் ணாழ்வு குடித்டக் ாந்ிடிள் கூறுணட ாட? 
1. இட்ஓக்க்ாச ிஞாஜங்ின் லஶழ்வுதஶன். 
2. அந்தந்த ிஞாஜங்ின் ணாழ்வு. அந் ஙாட்டின் உணர்ள், இரகர்ள் 

ளகில்தஶன் உள்ரது. 
 

14. இஞாஜிங்ர் ங்கு, ப்யாட ிடந்ார்? 
1. ஜபேடெரில் பிமந்தஶர். 
2. 05.10.1823 அன்று பிமந்தஶர். 

 

15. இஞாஜிங்ர் புடமஙடிண் புணர் சப் யாற்டப்க்ாஞம் ன்ச? 
ணலூரில் யஓாித் ரிஓசப் புடரஜரப் னகுத்தஷதஶல் புடமஙடிண் புணர்  

னப் பபஶற்மப்பட்ைஶர். 
 

16. ணபேம் ிள்ரலக்கு இஞாஜிங்ர் ணங்ி அடிவுரஞள் இஞண்டு கூறு 

1. ரள் ணிறு ரிச் மஓய்ாய. 
2. ாய் ந்ர மஜாிரத் ள்ி ஙக்ாய. 

 

17. ஓத்ி பேஜச்ஓாரில் ணள்ார் மஓய் மாண்டு ாட? 
ஓாி, ஜ யணறுாடின்டிப் ஓித்ணர்க்மல்ாம் உைலிட்ைஶர். 

 

18. எவ்மணாபேணபேம் குரடந்ட க்ல்ணித் குிிரசப் மறுல்யணண்டும்? 
யஜசிரக்ல்ணிில் யர்ச்ஓி வபற்மஷனத்தல்பலண்டும். 

 

19. ற்யாட ணர்ந்ட ணபேம் இஞண்டு மாில்டேட்த் டரடள் ாரண? 
1. உிரித் மாில்டேட்த்டரட 

2. டேண்ில்மாில்டேட்த்டரட 
 

20. ட்ப்டிப்புில் ரணயனும் ஙான்ரச ழுட. 
1. ஜிழ் (இரங்களய) 
2. ஆங்ிம் (இரங்களய) 
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3. ிம் (இரம் அமஷலில்) 
4. ணஞாறு (இரங்களய) 
ஆகஷன ஆகும். 

 

21. இரஙிராஓிரிர் ிற்ஓி குடித்ட ழுட. 
1. யஜசிரக் ல்ணி யர்ச்ஓி அளைந்தஷனக்கபலண்டும். 
2. இஞண்ாண்டுள் ிற்ஓி நளைவபறும் 

3. இஞண்ாண்டுள் ிற்ஓி படித்டத் யர்ச்ஓி மற்டின், 
இளைநஷளயஶேஷரிஶகப் பைினரியஶம். 

 

ஓிறு ணிசாக்ள்  (4 ஜிப்மண்) 
(ணிசா ண் 35-39) 

மஓய்பட்குி 
(இல் – 2,3,4,8,10) 

 

 

1.ம்ஞாஜாம் – ஓிறுகுடிப்பு ணரஞ. 
ம்ஞாஜாம் 

1. ணான்ஜீி ஞாஜாத்ரத் ழுணிக் ம்ர் இற்மஷனஶர் 

2. ாாண்ம், அயாத்ிா ாண்ம், ஆஞண் ாண்ம், ிட்ிந்ா ாண்ம், சுந்ஞ 
ாண்ம், பத்ாண்ம் ன ஆறு கஶண்ைங்களர உளைது. 

3. மபேங்ாப்ித்ிற்குரி இக்த்ர னழுளஶகப் வபற்மது 

4. மாபேள், அி, ஙர ஆகஷலற்மஶல் ேஷமந்தது. 
5. ற்யார்க்கு இசிரஜ பேம் ணிச்சுரண நஷளமந்தது. 
6. மஓாற்சுரணபம் மாபேட்சுரணபம் ஜிழ்ப்ண்ாடும் ஷரிர்ந்தது. 

 

இளலப கம்பஶஶைம் பற்மஷ ேஷறுகுமஷப்னகள் ஆகும். 
 

2.ஓரீ, இக்குணன் ஆியாரிம் குரசப்ற்டி இஞாஜன் கூடிமன்ச? 
குரசப்ற்டி இஞாஜன் 

1. இலன் ஙம்ஜித்ட ஙீங்ா அன்புரணன் 

2. ல்யஶலற்மஷலும் இனி நண்பபன! இவ்ணித்ில் ம்மஜாடு இபேப்ாா! 
 

ன்று குகளனப் பற்மஷ இஶன் கூமஷனஶர். 
 

3.ணிபேத்ஜாணரஞ யஙாக்ி இஞாஜன் கூடிரண ாரண? 
இஞாஜன் கூடிரண 

 

1. அன்ிசால் ழுந் ரிணின்  கஶைஶகக் குகன் வகஶண்டு லந்த இப்மாபேள்ள் 
ிரத்ற்ரிச. 

2. அபத்ரணிச் ேஷமந்தன. 

3. இளல ப்படிஶினும் அன்பு ந்ால் டெய்ரஜாசரண. 
4. ம்பபஶன்மலர்க்கு உரின. 

5. ஆளகஶல் இனிளஶன இளல. நஶங்கள் ணிபேம்ி உண்ற்குச் ஓஜம். 
 

ன்று லினத்தஶதலள பநஶக்கஷ இஶன் கூமஷனஶர். 
 

4.ரணனுக்குத் யாி கூறும் மஓய்ிிரச ஙற்டிரப் ால்ணித் மாகுத்ட ழுட. 
ரணனுக்குத் யாி கூறும் மஓய்ி 

பன்ணிரசப் ன் 

1. அஞஓசால் ஓிடப்பு அரணட, ாரச, யர், குிரஞில் அஞஓர் பன் மஓல்ணட 
வேல்லன்று. 

2. அது அணஞணர் பன்ணிரசப் ன் ட்டுப. 
மஓல்ணம் 

1. “னகயஷைம் லந்த ியாரஞக் ரணிாஜல் ாக்கும் மஜன்ரஜாச ண்ய மஓல்ணம்“  
னச் ஓான்யடார் கூறுகஷன்மனர். 

 

இளலப தளயலனுக்குத் பதஶறஷ கூறும் நற்மஷளை வேய்தஷகள் ஆகும். 
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5.ஓான்யடார் ஙட்புக்கு உணரஜாக் பேப்டுணச ாரண? 
ஓான்யடார் ஙட்புக்கு உணரஜாக் பேப்டுணச 

1. மான் , ணம், பத்ட, ஜாிக்ம்  ஆகஷளல மணவ்யணறு இங்ில், 
என்றுக்மான்று மாரணில் இபேந்ாலும், ஶளயஶகக் பகஶத்து தஷப்னஷக்க 
அிசா அளக்கும்பபஶது, அளல என்று யஓபேம். 

2. அதுபபஶய ஓான்யடார் ன்றும் ஓான்யடார் க்யஜ இபேப்ர். 
3. ேஶன்மஶண்ள இல்யஶதலர் ீணர் க்யஜ யஓர்ணர். 

 

6.ஓடீாப்புஞாம் குடிப்பு ழுட. 
ஓடீாப்புஞாம் 

1. ஙிள் ஙாத்ின் ஓரீி ணஞாற்ரட டுத்தஷம்னகஷமது 

2. ஓடீா – ணாழ்க்ர, புஞாம் – ணஞாறு னப் வபஶனள்படும். 
3. ணிாத்டக்ாண்ம், டேபுணத்டக் ாண்ம், ஹிஔிஞத்டக் ாண்ம் ன னப்வபனம் பிரிவுகளரக் 

வகஶண்ைது. 
4. 5027 ணிபேத்ப்ாக்ால் ஆனது. 
5. இளத உஜறுப்புணர் இற்மஷனஶர். 

 

இளலப ேஸமஶப்னஶைம் பற்மஷ குமஷப்னகள் ஆகும். 
 

 

7..புிின் மாடுஞ்மஓல்ள் ற்டி உஜறுப்புணர் கூறுணச ாரண? 
 

புிின் மாடுஞ்மஓல்ள் 
 

1. கூர்நகங்களரனேளை ஓிங்க்கூட்ங்ன்டி, ஜற்ட ணிங்குின் இரடச்ஓிர  
உண்டம். 

2. ாரசின் மாம்புரப் ிடித்ிழுத்ட, அணற்டின் ஜார்ரக்ீடி, குபேிரக்  
குடிக்கும். 

3. வபரி ளயகள் அதஷனம்படி, இடிரணி அிஜா பங்கும் 

4. னயஷின் னறக்கத்தஶல் ாட்மபேரஜள், ன்டிள், ஞடிள், ரஜான்ள் ால்ள்  
நஷயத்தஷல் பதஷஶல் தடுஶற்மளைந்து ணிழுந்ட ஙடுக்பறும். 

 

இளலப னயஷின் வகஶடுஞ்வேல்கள் ஆகும். 
 

8.ஙிள் ஙாத்ரக் ண் புிின் ஙிரர ழுட. 
 

புிின் ஙிர 
 

 

நபிகளரக் கண்ை னயஷஶனது, 
1. ணார ணரத்ட. 
2. அரி உல் ஙடுக்பற்று மஜல் மஜல் ஙந்ட. 
3. குரிர்ச்ேஷ தங்கஷ தரிர்பபஶலும் ிபேணடிக் ாட்ஓி ிரத்மன்று , தன் ரரத் 

ாழ்த்ிப் ிந்ட ணங்ிட. 
 

இதுபல னயஷின் வேல் ஆகும். 
9.ஓாரசப் பூக்ள் ன்று ணற்ரட இந்ிரஞன் சுட்டுிடார்? 
 

இரந்ிரஞன் சுட்டுரண 
 

1. லஶழ்க்ளகஶகஷ லறஷத்தைங்கள் குப்ரக்கூங்ால் அரடும் பன், யஙர்ணிில் 
மஓல். 

2. ால்ள் இண்டும் ப்ற்ய. 
3. ரள் இண்டும் புர்ர அறுப்ற்ய. 
4. ண்ள் லறஷகஶட்ை, ாடள் துளைல, ணிண்ரக் ீடி ணி அரஜக் , லீ ஜசத்டன் 

மஓல். 
5. இன்று இரப்ாறுயணாம் ன்டில்ாஜல் , பேஶம்பளய எறஷத்துச் மஓர படித்ால் , 

மணற்டி ன்னும் யன் ாில் ாபம். 
6. இராடா மஓடி, மணற்டி ன்னும் னக்க்களரப் வபற்மஷடும்.     

இளலப ேஶதளனப் னக்கள் பற்மஷ இரந்தஷளன் சுட்டும் கனத்துகள் ஆகும். 
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உரஞஙரப் குி (4 ஜிப்மண்)  

(ணிசா ண் 40-44) 
(இல் – 2,3,4,6,8) 

 
 

1.அம்யத்ர் மற்ட ல்ணித் குிள் ாரண? 
அம்யத்ர் ல்ணித் குிள் 

ள்ிப்டிப்பு 

1. 1908இல் ல்ின்ஸ்ன் பள்ரிில் தம்னளை உர்ஙிரப் ள்ிப் டிப்ர னடித்தஶர். 
ல்லூரிப் டிப்பு 

2. 1912 இல் பபஶைஶ ன்னர் வபஶனலதலினேைன் ம்ாய் ல்ின்ஸ்ன் ல்லூரிில் இங்ரப் 
ட்ம் வபற்மஶர். 

3. 1915இல் அமஜரிக்ா மாம்ிா பல்களயக்கறகத்தஷல் படரப்ட்ம் வபற்மஶர். 
4. 1916இல் இண்சில் மாபோாஞத்ில் பரசணர் ட்ம் வபற்மஶர். 
5. அடிணில் படரப் ட்பம், ாரிஸ்ர் ட்பம் இயண்ைனில் வபற்மஶர். 

 

இளலப அம்பபத்கர் வபற்ம கல்லித்தகுதஷகள் ஆகும். 
 
 

2.ல்ணி ணர்ச்ஓிக்கு அம்யத்ர் ஆற்டி ி ாட? 
ல்ணி ணர்ச்ஓிில் அம்யத்ர் 

ல்ணிக்ம் 

1. 1946ஆம் ஆண்டு, ஜக்ள் ல்ணிக்த்ரத் பதஶற்றுலித்தஶர். 
ஓித்ார்த்ா ல்ரக் ம் 

2. பம்ரில் அலரின் அரி னற்ேஷஶல் உனலஶன ஓித்ார்த்ா உர்ல்ணி ஙிரத்ில் 
இன்மள அடிவு ணர்ச்ஓிக்கு யணண்டி அரசத்டப் ாங்லம் கற்பிக்கப்படுகஷன்மன. 

 

இளலப கல்லி லரர்ச்ேஷக்கு அம்பபத்தகர் ஆற்மஷ பைிகள் ஆகும். 
  

3.ல் ணாிம் குடித்ட  ழுட. 
ல்ணாிம் 

அல்ஙாட்டுத் மார்பு 

1. கைல் லஶைிகத்தஷல் ஜிர் ேஷமந்தஷனந்தனர். 
2. மான், ஜி, பத்ட, டில்வகஶண்டு கைல் கைந்து லஶைிகம் வேய்தனர். 
3. பூம்புார் னதயஶன வபனநகங்கள், லைிகர் லஶழும் இைங்கரஶக இனந்தன. 
4. ிடித்டக்கு னன்பப ியஞக்ம், உயஞாஜாபுரி, ிப்ட ஆகஷ நஶடுகலக்கு அரிஓி, 

ஜில்யார, ஓந்சம் ஆகஷளல தஷறகத்தஷயஷனந்து அனுப்பப்பட்டினந்தன. 
ஓாஜன் 

5. ி.ப. த்ாம் தற்மஶண்டில் ஓாஜன் அஞஓனுக்கு ாரசத் ந்பம், ஜில்யாரபம், 
ணாஓரசப் மாபேள்லம் தஷறகத்தஷயஷனந்து அனுப்பப்பட்ைன. 

ஓாண ஙாடு 

6. தஷறர்கலக்குச் ஓாணத்டன் ல் ணாித் மார்பு இனந்தது. 
 

இளலப கைல்லஶைிகம் பற்மஷ கனத்துகள் ஆகும். 
 

4.. உவுத் மாில் குடித்ட ழுட. 
உவுத் மாில் 

உழுணயஞ ணாழ்ணார் 

1. பறந்தஷறகத்தஷல் உழுணயஞ உர்ந்யாஞா தஷக்கப்பட்ைனர். 
2. உழுடண்டு ணாழ்ணாயஞ ணாழ்ணார் ன்பது ிபேக்குடள். 
3. தஷறர், உழுது பிர் வேய்து உரக் ாக்கும் இத்மாிரப் வபரிதும் பபஶற்மஷனர். 
4. உண்டி மாடுத்யார் உிர் மாடுத்யாயஞ  ன்னும் அன்ளம னகழ்வஶறஷ இன்றும் 

தஷறஶல் பபஶற்மப்படுகஷமது. 
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ஜபேஙிம் 

5. உறவுக்குச் ேஷமப்னப் வபற்ம ஜபேஙிம் ணலும் ணல் ஓார்ந் இஜா  லளகப்படுத்தப்பட்டு 
இனந்தது. 

6. ஜபேஙித்ின் மபேரஜ கனதஷப யணந்ரச பன்ரஜப்டுத்ிசர் தஷறர். 
 

5. ாந்ிடிரக் ணர்ந் ஙாம் ட? ணிக்கு. 
ாந்ிடிரக் ணர்ந் ஙாபம் ணிக்பம் 

ஙாம் 

1. கஶந்தஷடிகளரக் கலர்ந்த நஶைகம் அரிச்ஓந்ிஞன் ஙாம் ஆகும். 
ணிக்ம் 

2. உண்ளளப பபசும் அஞஓர் அரிச்ஓந்ிஞரசப் மாய்யஓரணக் , பய இன்னல்களர 
உனலஶக்குகஷமஶர் ணிசுணாஜித்ிஞர். இதனஶல் அரிச்ஓந்ிஞன் ஙாட்ரபம் ஜரசணிரபம் 
எயஞ ஜரசபம் இக்ிடார் . சுடுாட்டில் ி னரினரிகஷமஶர்.  னனிலர் பல்பலறு 
இன்னல்களர இளறத்தும், “மாய்மஓால்யன்” ன்று றுவஶறஷ கூமஷனஶர். 

ணாய்ரஜ உறுி 
3. அலது லஶய்ளள நஶைகம் லஶியஶக உர்ந் ாந்ி , தஶம் என ஓத்ிணாசா 

இபேக்யணண்டும் ன்று உறுிவகஶண்ைஶர். 
 
 

இளலப அரிச்ேந்தஷ நஶைகனம் லிரக்கனம் ஆகும். 
 

6. ஜசியஙம் குடித்டக் ாந்ிடிள் கூடிட ாட? 
ஜசியஙம் 

யஓாிஜாசபம் ஜசிாிஜாசபம் 

1. பதேஶபிஶனனம் னிதஶபிஶனனம் என்றுான். 
2. நஶன் என யஓக்ன். 
3. அதற்கு அடிப்பளைக் கஶைம் நஶன் ஜசிசா இனப்பதும், அதற்குபல் ஜசிாிஜாசிா 

இனப்பதும்தஶன். 
ஜசித்ன்ரஜ 

4. னிதர்கள் மஜாிாலும் ஙாாலும் உைர்த்தப்படுலளதக் கஶட்டிலும் ஜசித் ன்ரஜால் 
ிடபேக்கு உர்த்ப் மறுணய ேஷமப்பஶனதஶகும். 

குடிக்யாள் 

5. உயபகஶர் அரசணபேம் குடிக்யாலர ஜசிஞா இபேந்ால் , உயகப என ஙல் 
ஓபாஜா உனலஶகும். 

 

இளலப னிதபநம் குமஷத்துக் கஶந்தஷடிகள் கூமஷன ஆகும். 
 

7. இன்சா மஓய்ாரஜ குடித்டக் ாந்ிடிள் கூடிட ாட? 
 

இன்சாமஓய்ாரஜ 

1. னிதனின் யஙாக்ம் உர்ந்ாவும் டெய்ரஜாசாவும் இனந்தஶல்ட்டும் யாாட.  

2. அதளன அளைனேம் ணிபரடலம் டெய்ரஜாசாப் ிடபேக்குத் டன்ம் ஞாாவும் 
இனக்கபலண்டும். 

 

ன்று கஶந்தஷ இன்னஶ வேய்ஶள பற்மஷக் கூறுகஷமஶர் 

 

ஜசப்ாம் 
 

ிபேக்குடள் 
 

எழுக்கம் லிழுப்பம் தயஶன் எழுக்கம் 

உிரினும் ஏம்பப் படும். 
 

அழுக்கஶ றுளைஶன்கண் ஆக்கம்பபஶன் மஷல்ளய 

எழுக்கம் இயஶன்கண் உர்வு 

 

எழுக்கத்தஷன் ய்துலர் பன்ள இழுக்கத்தஷன் 

ய்துலர் ய்தஶப் பறஷ. 
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நன்மஷக்கு லித்தஶகும் நல்வயஶழுக்கம் தீவஶழுக்கம் 

ன்றும் இடும்ளப தனம். 
 

உயகத்பதஶ வைஶட்ை எழுகல் பயகற்றும் 

கல்யஶர் அமஷலியஶ தஶர். 
 

பகல்வலல்லும் கூளகளக் கஶக்ளக இகல்வலல்லும் 

பலந்தர்க்கு பலண்டும் வபஶழுது. 
 

அனலிளன ன்ப உரபலஶ கனலிஶற் 

கஶயம் அமஷந்து வேின் 

 

ஞஶயம் கனதஷனுங் ளககூடும் கஶயம் 

கனதஷ இைத்தஶற் வேின் 

 

கஶயம் கனதஷ இனப்பர் கயங்கஶது 

ஞஶயம் கனது பலர். 
 

ய்தற் கரி தஷளந்தக்கஶல் அந்நஷளயப 

வேய்தற் கரி வேல். 
 

அமனிந்து னெத்த அமஷவுளைஶர் பகண்ள 

தஷமனமஷந்து பதர்ந்து வகஶரல். 
 

அரிலற்றுள் ல்யஶம் அரிபத வபரிஶளப் 

பபைித் தஶக் வகஶரல். 
 

இடிப்பஶள இல்யஶத ஶ ன்னன் 

வகடுப்பஶர் இயஶனுங் வகடும். 
 

னதயஷயஶர்க்கு ஊதஷம் இல்ளய தளயஶம் 

ேஶர்பியஶர்க் கஷல்ளய நஷளய. 
 

பல்யஶர் பளகவகஶரயஷற் பத்தடுத்த தீளத்பத 

நல்யஶர் வதஶைர்ளக லிைல். 
 

வபஶனரல் யலளப் வபஶனரஶகச் வேய்னேம் 

வபஶனரல்ய தஷல்ளய வபஶனள். 
 

அமனனீும் இன்பனம் ஈனும் தஷமனமஷந்து 

தீதஷன்மஷ லந்த வபஶனள் 

 

அனவரஶடும் அன்வபஶடும் லஶஶப் வபஶனரஶக்கம் 

னல்யஶர் னரலிைல் 

 

குன்பமமஷ ஶளனப்பபஶர் கண்ைற்மஶல் தன்ளகத்வதஶன் 

துண்ைஶகச் வேய்லஶன் லிளன 

 

வேய்க வபஶனளரச் வேறுநர் வேனக்கறுக்கும் 

ஃகதனிற் கூரி தஷல். 
ிபேணள்லணர் 
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ஜிழ் இஞண்ாம் ாள் 
 

எபே ஜிப்மண் ணிசா-ணிரள்  

(ணிசா ண் 1-10) 
(10 ஜிப்மண்) 

உரி ணிரரத் யர்ந்மடுத்ட ழுட 

1. இரலறகன் லந்தஶன்.  இது மணிப்ர வதஶைர்.  

2. ஶடு ன்னும் வேஶல் அஃடிரப் மாடப்மர்  ஆகும். 

3. ஶடு கன்ளம ஈன்மது. இத்வதஶைரில் ஶடு ன்பது சுரணக் குமஷக்கும் 

4. லைக்கு ன்னும் தஷளேப்வபவஶடு பிம தஷளேகள் லந்து பேனம்பபஶது ஙிரமஜாி ஈறும் 

மஜய்பம் ஙீங்கும் 

5. பற்கு நஶடு ன்பது யஜசாடு னச் பேனம். 

6. கனள  குறஷ  ன்பது ஈறுயால், இசஜில் னும் லிதஷகரின் படி  னைனம். 

7. வபஶனரியக்கைம் இஞண்டு லளகப்படும். 

8. அகத்தஷளைகள். ழு .லளகப்படும். 

9. ஶர்கறஷ, ளத ஆகஷ இண்டும் பன்சிக் கஶயத்தஷற்குரின. 

10. னதநஷயத்தஷற்குரி வதய்லம் இஙிஞன் 

11. பஶளய நஷயத்தஷற்குரி பமளலகள் புடா, பேந்ட  

12. னமத்தஷளைகள் ன்சிஞண்டு லளகப்படும். 

13. ண்ைஶளேக் கனதஷப் பபஶனக்குச் வேல்லது ணஞ்ஓித்ிர 

14. பஶைஶண்தஷளை ன்பது ஆண்ஜசின் எழுாறுள்  கூறுலது 

15. என தளயக்கஶம் ன்பது ரக்ிர  

16. தன் நஶட்ளைக் ளகப்பற்ம லந்த ஶற்மேபனஶடு தஷர்த்துப் பபஶரிடுலது ாஞ்ஓி .ஆகும். 

17. உயகு ன்னும் வேஶல் வலண்பஶலில் ஈற்மடிின் ஈற்றுச் ேஸஶின் அதன் லஶய்பஶடு ிடப்பு 

18. நல்யளல – இச்வேஶல் அயகஷட்ைஶல் யஙர்ஙிரஞ னப் பிரினேம். 

19. பநரிளேஶேஷரிப்பஶலின் ஈற்மயடி பச்ஓஞீாய் லனம் 

20. ஆேஷரிப்பஶலின் ஈற்றுச்ேஸர்  ாஞத்ில் னடிலது ேஷமப்ன 

 

கூடுல் ணிசாக்ள்      (மாடத்யர்வு ணிசாக்ள்) 

21. கஸழ்லனலனலற்றுள் வதஶைர்வஶறஷ அந்ஜான் 

22. கஸழ்லனலனலற்றுள் வபவச்ேத் வதஶைள டுத்து ழுதுக டித் கல்லிறஷ 
23. கஸழ்லனலனலற்றுள் இனங்குமஷத்தல் வேஶல்ளய டுத்து ழுதுக ிர்யணல் மணற்டிர ின்டான் 

24. தஷர்கஶய இளை நஷளய அளந்த லிளனனற்று டிப்ான் 

25. தனிவஶறஷளத் பதர்ந்வதடு ண் 

26. எனவபஶனட் பன்வஶறஷளத் பதர்ந்வதடு  ஙடுரஜம் 

27. லைக்கு கஷறக்கு வ்லளகப் னைர்ச்ேஷ ன்று கூறுக ிரஓப்மர்ப்புர்ச்ஓி 
28. தளயலன் – இச்வேஶல்யஷல் பின்று லனம் குறுக்கம் ாஞக் குறுக்ம் 

29. என வபஶனட்பன்வஶறஷளத் பதர்ந்வதடு – குந்ரின் ண்ள் குிந்ாழ்ந்ட 

கஶைப்படுகஷன்மன. 

30. தஷர்கஶய இளைநஷளய அளந்த லிளனனற்று – ணபேணான் 

31. ஈற்மஷல் கஶம் குளமந்து லனம் வேஶல் ிண்ர 

32. வபஶதுவஶறஷளத் பதர்ந்வதடு – ாஜரஞ 

33. என வபஶனட்பன்வஶறஷக்கு டுத்துக்கஶட்டு – உர்ஙயாங்ி ஜஞம் 

34. குமஷஞ்ேஷ நஷயத்துப் பமளலகள் ிி, ஜில் 

35. லனம் லண்டி – இச்வேஶற்கரில் லனம் குறுக்கம் ஜஞக் குறுக்ம் 

36. கயஶ கயகயவலனச் ேஷரித்தஶள் இதஷல் கய கய ன்பது இஞட்ரக்ிணி 
37. ேஷமப்ன ன்னும் வேஶல் வலண்பஶலின் ஈற்மடிின் ஈற்றுச் ேஸஶின் அதன் லஶய்பஶடு ிடப்பு ஆகும். 

 

 

யாடிட் இங்ர ஙிஞப்பு 

1. னங்குறயஷ வபஶம்ள வேய்தஶள். இத்வதஶைளச் வேப்பஶட்டு லிளனஶக ஶற்றும்பபஶது, 

மாம்ரஜ பூங்குிால் மஓய்ப்ட்ட  ன லனம். 
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2. அறகன் பஶைம் ழுதுகஷமஶன்.  இத்வதஶைரில், ஏர் ழுலஶய் என பனிளயளக் வகஶண்டு 

னடிந்தஶல் சிஙிரத். வதஶைர் ஆகும். 

3. அன்பேன் தஷனக்குமளரக் கற்மஶன்.  இத்வதஶைர் பிமலிளனஶக ஶறும்பபஶது, அன்பேன் 

ிபேக்குடரக் ற்ித்ான் ன லனம். 

4. என வேஶல் தனித்து நஷன்று வபஶனள் தனலது சிமஜாி 
5. வதஶறஷளயக் குமஷக்கும் வேஶல் ணிரசச்மஓால் 

6. லிளனனற்று  .மரிஙிர, குடிப்பு ன இனலளகப்படும். 

7. ஏர் ச்ே லிளன மரஞக் வகஶண்டு னடிந்தஶல், அது வபவச்ேம் னப்படும். 

8. என வபஶனள் குமஷத்துலனம் வேஶற்களரப எபே மாபேட்ன்மஜாி .ன்பர் 

9. என வபஶனட் பன்வஶறஷக்குச் ேஶன்று ஙடுரஜம். 

10. இது வேய்லஶஶ ன்னும் லினஶலிற்கு லிறு லயஷக்கும் னக் கூறுலது உறுணட கூடல் லிளை. 

11. ஆைத் வதரினேஶ ன்னும் லினஶலிற்குப் பஶைத் வதரினேம் னக் கூறுலது இசமஜாி லிளை. 

12. நன்னூல் கஷளைக்குஶ னக் களைக்கஶரிைம் பகட்பது மால் லினஶ. 

13. அகம், னமம் ஆகஷ இண்டும் மாபேள் இயக்கைம் ஆகும். 

14. குமஷஞ்ேஷ, னல்ளய னதயஷ ந்தும்  அன்ின் ந்ிர னப்படும் 

15. வநய்தல் தஷளைக்குரி நஷயப்பகுதஷ லும் ல் ஓார்ந் பகுதஷஶகும். 

16. ஶம் ன்பது இவு 10 ைினதல் இஞவு 2 ஜி  ணரஞ ஆகும். 

17. னதம், வநய்தல் ஆகஷ இண்ைனுக்கும் ஆறு வபனம்வபஶழுதுகலம் லனம். 

18. தஷனஶல் பல்ர நஷயத்தஷற்குரி வதய்லம். 

19. ைனறஶ, வநல்யரிகஷளை ஆகஷ இண்டும் ஜபேம்  தஷளைக்குரி பளமகள். 

20. வநய்தல் தஷளைக்குரி வதஶறஷல் .ஜீன் ிடித்ல், உப்பு ணிரணித்ல் .ஆகும். 

21. பநரிளே வலண்பஶ இண்ைஶம் அடிில் தனிச்வேஶல் வபற்று எபே லிகற்பத்தஶனும் இபே 

லிகற்பத்தஶனு லனம். 

22. இண்ைஶம் அடிில் தனிச்வேஶல் வபற்றுப் பய லிகற்பத்தஶனும் லனலது யஙரிரஓச் ஓிந்ில் 

மணண்ா .ஆகும். 

23. வலண்பஶலின் ஏளே மஓப்யாரஓ ஆகும். 

24. ஆேஷரிப்பஶலின் பலறு வபர் அணற்ா ஆகும். 

25. ஆேஷரிப்பஶலின் ஏளே அணயாரஓ ஆகும் 
 

கூடுல் ணிசாக்ள் (மாடத்யர்வு ணிசாக்ள்)  

26. பலர் ன்பது மடுல் ணிாஞம் ஆகும். 

27. பலய்னளபதஶள் – உல உனன புரஞ 

28. நண்பகல் ன்பது ார தஷளைக்குரி வபஶழுது ஆகும். 

29. வஶறஷஷழ்து – இவ்வுனலகத்தஷற்கஶன உலள அஜிழ்டமஜாி 
30. வலௌலஶல் – இச்வேஶல்யஷல் பின்று லனம் குறுக்கம் ஐாஞக் குறுக்ம் 

31. கஷரிபபஶயப் பபேஷனஶள் – இச்வேஶல்யஷல் அளந்த உல உனன  யா 

32. ஶளய ன்பது பல்ரத் தஷளைக்குரி ேஷறுவபஶழுது ஆகும். 

33. லடி – இச்வேஶல்யஷல் அளந்துள்ர னைர்ச்ேஷ ஜஞ ஈற்றுப் புர்ச்ஓி ஆகும். 

34. இது வேய்லஶஶ? ன்ம லினஶலிற்கு, நீப வேய் ன்பது ணல்ணிர 

35. பதன்பபஶன்ம வஶறஷ – இதஷல் உள்ர உல உனன யான்ட 

36. னஃடீது – இச்வேஶல்யஷல் பின்று லனம் குறுக்கம் ஆய்க்குறுக்ம் 

37. படித்து லந்தஶன் – இதஷல் படித்து ன்பது ணிரசமச்ஓம் ஆகும். 

38. னறவு உமழ் தைக்ளக – இதஷல் உள்ர உல உனன உடழ் 

39. இந்தஷன் பல்ர நஷயத்தஷற்குரி வதய்லம். 

40. வேம்வஶறஷ ண்புப்மர்ப் புர்ச்ஓி ஆகும். 

41. நஷள கலர்தல் மணட்ஓி ன்னும் னமத்தஷளைக்குரிது. 

42. உலளளக் கூமஷப் வபஶனளரப் வபம ளலப்பது ிடிடமஜாில் அி ஆகும். 

43. லிளை ட்டு லளகப்படும். 

44. யன்ன பேலடி – இதஷல் அளந்துள்ர உல உனன அன்ச 

45. அைி ன்னும் வேஶல்லுக்கு அகு ன்பது வபஶனள் 

46. வேய்பலன், கனலி, நஷயம், வேல், கஶயம், வேய்வபஶனள் ஆறும் வலரிப்பளைஶக உைர்த்துலது 

மரிஙிர மமஞச்ஓம், மரிஙிர ணிரசபற்று. 

47. தஶன் அமஷஶத என வபஶனளர அமஷந்து வகஶள்லதற்கஶகக் பகட்கும் லினஶ அடிா ணிசா 
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48. னகழ்லதுபபஶய பறஷப்பதும், பறஷப்பது பபஶய னகழ்லதும் ணஞ்ஓப்புழ்ச்ஓி அி ஆகும். 

 

(குமஷப்ன – பகஶடிட்ை இைத்தஷல் உள்ரளல லிளைபதர்க-லிலும், லிளை பதர்க-லில் உள்ர லினஶக்கள் 

பகஶடிட்ை இைத்தஷலும் ஶற்மஷனேம் பகட்கப்படுகஷன்மன). 

 

சுபேக்ஜா ணிரிக் 

(ணிசா ண் 11-20) 

(ஜிப்மண் 10) 

மாரஞ ஜாற்டி அரஜக் 

1. தஷனக்குமளர  அளனலனம் அமஷலர்  -  லினஶத்வதஶைஶக ஶற்றுக. 

ர அரசணபேம் அடிணர்? 

ிபேக்குடர அரசணபேம் அடிணஞா? 

2. இளய ஷகவும் உஶனது  -  உைர்ச்ேஷத் வதஶைஶக ஶற்றுக. 

ன்யச! இஜஜரின் உஞம்! 

3. கஷரி கல்யஶல் அடிபட்ைது – உைர்ச்ேஷத் வதஶைஶக ஶற்றுக. 

யா! ிி ல்ால் அடிட்ய! 

4. லஶரிஶர், “குறந்தஶய்!  நஶள்பதஶறும் தஷனலஶேகம் படிக்கபலண்டும்’’ ன்மஶர் – அற்கூற்மஶக்குக. 

ஙாள்யாறும் ிபேணாஓம் டிக்குஜாறு ணாரிார் குந்ரிம் கூடிசார். 

5. பநற்று னல் லேீஷது. ங்கள் ேஶய்ந்தன – கயளலத்வதஶைஶக ஶற்றுக. 

யஙற்று புல் ணஓீிால் ஜஞங்ள் ஓாய்ந்ச 
 

ஓந்ிப்ிரற்ட மாஞா ஜாற்று. 

6. கிற்றுகட்டியஷல் தன்ளன மந்து உமங்கஷனஶன் 

கிற்றுக் கட்டியஷல் தன்ளன மந்து உமங்கஷனஶன். 
 

எபேரஜ ன்ரஜ ிர ஙீக்கு. 

7. அலன் கலிஞன் அல்ய. 

அலன் கலிஞன் அன்று 
 

ிடமஜாி மஓால்ற்ட மாஞாக்கு. 

8. அலர்கரினலர்க்கும் இளைப லிலஶதம் நைந்தது. 

அலர்கரிளைப இளைப உரஞால் நைந்தது. 
 

ணழுஉச் மஓால்ற்ட மார் ஆக்கு. 

9. லயதுபக்கச் சுலற்மஷல் ழுதஶபத. 

ணப்க்ச் சுணரில் ழுதஶபத. 

10. ண்வை லிய அதஷகஶகஷலிட்ைது. 

ண்மய் ணிர அதஷகஶகஷலிட்ைது. 

11. இன்னக்கஷ என கஷபயஶ அலக்கஶ லஶங்கஷ லந்பதன். 

இன்ரடக்கு என கஷபயஶ அணரஞக்ாய் லஶங்கஷ லந்பதன். 

12. கதல தஶப்பஶள் பபஶை மந்துட்பைன் 

ரணத் ாழ்ப்ாள் பபஶை மந்துலிட்பைன். 
 

மாரச் மஓாற்ர ணிரித்மழுட. 

13. இனலிளன,னத்தஷழ், னெபலந்தர், நஶனியம், ந்தஷளை, னக்கனி, இனதஷளை, நஶற்மஷளே 

இனலிளன - ன்ணிரச, ிடணிரச 

னத்தஷழ் - இல், இரஓ, ஙாம் 

னெபலந்தர் - யஓஞ, யஓா, ாண்டிர் 

நஶனியம் - குடிஞ்ஓி, பல்ர, ஜபேம், மஙய்ல் 

ந்தஷளை - குடிஞ்ஓி, பல்ர, ஜபேம், மஙய்ல், ார 

னக்கனி  - ஜா, ா, ணார 

இனதஷளை - உர்ிர, அஃடிர 

நஶற்மஷளே - ிக்கு, யஜற்கு, ணக்கு, மற்கு 
 

உரி யணற்றுரஜ உபேர இரத்ட ழுட. 

14. நஶன் (கு) ளறில் நளனலது பிடிக்கும். 

சக்கு ளறில் நளனலது பிடிக்கும். 
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15. அண்ைன், தம்பி லடீு (கு) வேன்மஶர் 

அண்ைன் தம்பி ணடீ்டுக்குச் வேன்மஶர். 

16. ஶைலர்கள் () லட்ைஶக உட்கஶச் வேய்க. 

ஜாணர்ர லட்ைஶக உட்கஶச் வேய்க. 

17. நஶன் (கு) தஷனக்குமரில் ஆர்லம் ஷகுதஷ. 
சக்குத் தஷனக்குமரில் ஆர்லம் ஷகுதஷ 

18. பலல்லிறஷ தஷனக்குமள் () படித்தஶள். 

பலல்லிறஷ ிபேக்குடரப் படித்தஶள். 
 

இரஜப் மர்ரப் மாபேத்ட 

19. ஆடு  - கன்று 

20. ஶன்  - பிள்ளர 

21. கஸரி  - குட்டி 

22. ேஷங்கம்  - குஞ்சு 

23. பகஶறஷ  - குனளர 
 

(ணிரள் - ஆட்டுக்குட்டி, ஜான்ன்று, ீரிப்ிள்ர, ஓிங்க்குபேர, யாிக்குஞ்சு) 
 

ஙிறுத்ற்குடி இடு. 

24. “ேட்ைத்ளத தஷப்பபஶம்; குற்மம் களரந்த லஶழ்ளல லஶழ்பலஶம்; ேட்ைம் நம்ள கஶக்கும்.” 

25. ‘அம்பபத்கர்  ஏர் இயட்ேஷ ேனெகம் சுதந்தஷம், ேத்துலம், ேபகஶதத்துலம் ஆகஷலற்ளம 

அடிப்பளைஶகக் வகஶண்ைது’ ன்மஶர். 

26. வதஶளயக்கஶட்ேஷ, குரினொட்டும் கனலி, வேல்பபேஷ, கைினி னதயஷலற்ளமப் பழுதுபஶர்க்கும் படிப்னகலம் 

உள்ரன. 

27. ஏட்டுநர், நைத்துநர் னதயஶன பைிகலக்கும் உைற்கூறுத் தகுதஷனேளைலர்கள் ட்டுப பே 

இலும். 
 

ிடமஜாிச்மஓாற்லக்குரி ஜிழ்ச்மஓாற்ர ழுட. 

28. பளத்தஷங்கள்பதஶறும் வேன்று லிக்கஷகங்களர லறஷபடுக. 

ஆங்ள் பதஶறும் வேன்று ஓிரர லறஷபடுக. 

29. இம்ஶர்க்கத்தஷல் ஶத்தஷள வேல்லுங்கள். 

இவ்ணிில் ம் வேல்லுங்கள். 

30. இந்த ளர்ட் ஷகவும் கஶஸ்ட்யஷஶனது. 

இந்தச் ஓட்ர ஷகவும் ணிரஜிக்ட. 

31. நஶளர நைக்கலினக்கும் பட்ேஷல் இந்தஷஶ கண்டிப்பஶக லின் வேய்னேம். 

நஶளர நைக்கலினக்கும் யாட்டிில் இந்தஷஶ கண்டிப்பஶக மணற்டி அரபம். 

32. நஶன் இந்தக் கஶபயஜஷன் ஏல்ட் ஸ்டுைண்ட்.  

நஶன் இந்தக் ல்லூரிின் பன்சாள் ஜாணன் 

33. பலயன் சுவதஶறஷயஷல் அதஷக இயஶபம் ஈட்டினஶன் 

பலயன் ன்மாிில் ஜிக் ணபேணாய் ஈட்டினஶன் 

34. அந்த லிஞ்ஞஶனிின் கண்டுபிடிப்ன ஷகவும் னதுளஶனது 

அந்த அடிணில் அடிகரின் கண்டுபிடிப்ன ஷகவும் னதுளஶனது. 

35. அளனலளனேம் உண்ைஶலிதப் பபஶஶட்ைத்தஷல் கயந்து வகஶள்லஶறு தளயலர் அளறப்ன 

லிடுத்தஶர். 

அளனலளனேம் உண்ைஶயஙான்புப் பபஶஶட்ைத்தஷல் கயந்துவகஶள்லஶறு தளயலர் அளறப்ன 

லிடுத்தஶர். 

36. அலர் உைற்கூறு னத்துலத்தஷல் ஷகச் ேஷமந்த நஷனைர் 

அலர் உைற்கூறு னத்துலத்தஷல் ஷகச் ேஷமந்த ணல்லுசர். 

37. அயங்கரித்துக் வகஶள்லதஷல் வபனலினப்னக் வகஶண்டினந்தஶள் றஷயஷ. 
அகுடுத்ிக் வகஶள்லதஷல் வபனலினப்னக் வகஶண்டினந்தஶள் றஷயஷ. 

38. இளமலளன பநஶக்கஷ ஶத்தஷள வேல்யல் பக்தனக்கஶன ஶர்க்கம். 

இளமலளன பநஶக்கஷ ம் வேல்யல் மாண்பேக்ாச ணி. 
39. ல்யஶ ஸ்டூைன்சும் பஸ்ழஷல் மஷ ஸ்கூலுக்குப் பபஶனஶர்கள். 

ல்யஶ ஜாணர்லம் யபேந்ில் டிப் ள்ிக்குப் பபஶனஶர்கள். 
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உணரஜரச் மஓாற்மடாரில் அரஜக் 

40. ஆேஷரிர் நைத்தஷ பஶைம் சுஜஞத்ாியா னதஷல் பதஷந்தது. 

41. குன்டின்  யஜிட் ணிக்குப்யா, ன் தந்ளதின் னகழ் லிரங்கஷது. 

42. உமலினர் இமந்தளதக் பகட்டு அசிரப்ட் புழுரணப்யாத் துடித்பதன். 

43. ில் ரஞந் மபேங்ாம் யா, ன் அமஷவுள ன் நண்பனிைம் லைீஶனது. 

44. ன் ழுதுபகஶளய இவு ாத் ிி யா கஶத்து லனகஷபமன். 

45. ன் பதஶல்லிஶல் அடிற்ட ஜஞம்யா லழீ்ந்பதன். 

46. ன் அப்பஶ ஜரிடந் மணள்ம்யா பபசுலஶர் 

47. ன் ழுத்து ல்யஜல் ழுத்டயா அறகஶக இனக்கும். 

48. ளற அத்ிப் பூத்ாற்யா வபய்னேம் 

49. ஜராாப் ிர்யா ன் நண்பன் லனளகக்கஶகக் கஶத்தஷனந்பதன். 

50. நட்ன ன்பது ஜபேம் ஜபம்யா இனக்கபலண்டும். 

51. யணிய ிரஞ யஜய்ந்டயா, நண்பர்களர ஶற்மக்கூைஶது. 

52. லஶயஷனேம் சுக்ரீலனும் ீரிபம் ாம்பும்யா இனந்தனர். 

53. ன் தந்ளதின் அமஷவுள உள்ங்ர மஙல்ிக்சியா இனித்தது. 

54. ிற்றுத்ணரயா, என்றும் வதரிஶல் லஶறஶபத. 

55. ஙிவும் ணாசபம் யா நட்பஶக இன. 
 

உணஜ உபேபுரக் ண்டு ழுட 

56. கஷரியாப் பபேஷனஶள்   - யா 

57. பலய்புரஞ பதஶள்   - புரஞ 

58. தஶவஶப்ப் பபசும் கள்.  - எப் 

59. னறவு உடழ் தைக்ளக   - உடழ் 

60. யன்ச பேலடி   - அன்ச 
 

உணரஜர உபேணஜா ஜாற்று. 

61. தஷனகம் - பஜி 
62. பலரலஶய் - ணாய்ப்ணம் 

63. யடி  - அடிஜர் 

64. னத்துப்பல் - ல்பத்ட 

65. யர்ப்பஶதம் - ாஜர் 
 

ஜஞபுத் மார் மாபேடி 

66. ஆிங்கஶயத்துப் பிர் - ஙீண் ாத்ிற்குரிட 

67. னதளயக் கண்ைரீ்  - மாய்ழுர 

68. அலேக் குடுக்ளக - ண்ித் டிாார் 

69. ஆகஶத்தஶள  - இல்ா என்று 

70. குட்டிச் சுலர்  - சின்டி இபேத்ல் 

71. ேஸட்டுக் கஷறஷந்துலிட்ைது - யணர யாய்ணிட்ட 

72. கிறு தஷரித்தல்   - மாய் கூறுல் 

73. வகஶட்டி அரத்தல் - ஜிகுிாப் யசுல் 

74. பஞ்ேஶப் பமத்தல் - அரந்ட ிரில் 

75. இரங்பகஶலின் குடும்பத்தஷனர் லஶளறடி லஶளறஶக பலரஶண்ளத் வதஶறஷல் வேய்து 

லனகஷன்மனர். 

இரங்பகஶலின் குடும்பத்தஷனர் ஞம்ரஞப்ஞம்ரஞா பலரஶண்ளத் வதஶறஷல் வேய்து 

லனகஷன்மனர். 

76. ம்.ஜஷ.ஶச்ேந்தஷன் தஷளலஶனில் வகஶடிகட்டிப் பமந்தஶர். 

ம்.ஜஷ.ஶச்ேந்தஷன் தஷளலஶனில் சிப்புயாடு லிரங்கஷனஶர். 
 

எபேரஜ ன்ரஜ ஙீக்கு 

77. தஷளங்குகரில் தஷளப்பைம் கஶட்ை எரி எயஷப்பைக்கனலி ன்ம கனலி பன்படுகஷன்மன. 

தஷளங்குகரில் தஷளப்பைம் கஶட்ை எரி எயஷப்பைக்கனலி ன்ம கனலி பன்படுகஷன்மட. 

78. நது ேனதஶத்தஷல் அமஷலிலும் வதஶறஷல்தட்பனம் ஆங்கஶங்கு எரிபப்னம் ஷன் லிரக்குகள் பபஶல் 

இனக்கஷன்மது. 
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நது ேனதஶத்தஷல் அமஷலிலும் வதஶறஷல்தட்பனம் ஆங்கஶங்கு எரிபப்னம் ஷன் லிரக்குகள் பபஶல் 

இனக்கஷன்மச 

79. இன்று பபனந்துகள் ஏைஶது.  

இன்று பபனந்துகள் ஏா. 

80. ஏர் அைில் த்தஷல் மஷன.  

ஏர் அைில் த்தஷல் மஷட. 

81. நஶன் லஶங்கஷ தல் இது அல்ய.  

நஶன் லஶங்கஷ தல் இது அன்று. 

82. வபண்கள் வபம பலண்டிது வபண்கல்லி, வபண்டரிள, வேஶத்துரிள. 

வபண்கள் வபம பலண்டிரண வபண்கல்லி, வபண்டரிள, வேஶத்துரிள 

83. தஷறர்கரின் லஶழ்லில் இளே ேஷமந்த இைத்ளதப் வபற்மஷனந்தன. 

தஷறர்கரின் லஶழ்லில் இளே ேஷமந்த இைத்ளதப் வபற்மஷனந்தட 

84. ஏர் இரம் வபண் தவயஶன்ளம லினம்பிப் படித்துக் வகஶண்டினந்தஶர்கள். 

ஏர் இரம் வபண் தவயஶன்ளம லினம்பிப் படித்துக் வகஶண்டினந்ாள். 

85. னிதனின் பநஶக்கம் உர்ந்த்தஶகவும், தூய்ளஶனதஶகவும் இனந்தஶல் ட்டும் பபஶதஶ. 

னிதனின் பநஶக்கம் உர்ந்ததஶகவும், தூய்ளஶனதஶகவும் இனந்தஶல் ட்டும் பபஶதஶட. 
 

மாபேக்கு ற்ட ணிசா அரஜக். 

86. தஷளப்பைம் டுப்பதளனலிைச் வேய்தஷப்பைம் டுப்பது கடினஶன பைிஶகும். 

ிரஞப்ம் டுப்ரசணி ர டுப்ட டிசஜாச ிாகும்? 

87. நடிப்னக் களயளனேம் அேஷளயனேம் தம் இனகண்கரஶக ம்.ஜஷ.ஶச்ேந்தஷன் கனதஷனஶர். 

ஙடிப்புக் ரரபம் அஞஓிரபம் ம் இபேண்ாக் பேிணர் ார்? 
 

 

மஓாற்லக்கு இபேமாபேள் ழுட 

88. ஆறு  - ண், ஙி 
89. தஷங்கள்  - ிரஜ, ஜாம் 

90. ஶளய  - ஜாரயணர, பூஜார 

91. நளக  - ஓிரிப்பு, அின் 

92. வய்  - உல், உண்ரஜ  
 

ஜிகும், ஜிா  இம் என்டனுக்குச் ஓான்று பே 

93. லல்யஷனம் ஷகும் இைம் என்மனக்குச் ேஶன்று தனக. 

அ, இ, உ னன் ஷகும்   ேஶன்று - அச்ேட்ளை 

94. லல்யஷனம் ஷகஶ இைம் என்மனுக்குச் ேஶன்று தனக 

லிளனத்வதஶளகில் ஷகஶது  ேஶன்று – ஊறுகஶய் 
 

உரி ணிரசஜஞபுச் மஓால்ரத் யர்ந்மடுத்ட ழுட. 

95. ங்கள் பள்ரிக்குச் சுற்றுச்சுலர். ழுப்ப்ட்ட. (கட்ைப்பட்ைது, ழுப்ப்ட்ட) 

96. பஶதஷஶர் வேய்னேளர இற்டிசார்  (பஶடினஶர், இற்டிசார்) 

97. பலைன்  ய் அம்ன ஶளனள லழீ்த்தஷது. (ய், வேலுத்தஷ) 

98. ஶமன் ஏலித்ளத புரசந்ான்  லளந்தஶன், புரசந்ான்) 

99. அந்தச் ேஷற்பம் எப கல்யஷல் ணடிக்ப்ட்ட .(ணடிக்ப்ட்ட, வேதுக்கப்பட்ைது) 
 

மாபேத்ட 

100. ில்  - களனேம் 

101. கூளக  - கத்தும் 

102. ஶளன  - குறறும் 

103. கஶகம்  - அகவும் 

104. ஆடு  - பிரிறும் 
 

(லிளைகள் - ஜில் அவும், கூர குறும், ாரச ிிறும், ாம் ரஞபம், ஆடு த்டம்) 
 

 

ஓந்ிப் ிரர ஙீக்ி ழுட 

105. தஷறஷல் லயஶற்றுக் கனத்துக்களரனேம், பண்பஶட்டுக் கூறுகளரனேம் கஶைனடினேம். 

106. அமஷவு எரிவபம அங்கு பேஶதஷ தரிேனப் னதுளளப் னகுத்தஷனர். 

107. ளறகலக்குப் வபஶனள் வபமஶல் லஶதஶடி நீதஷ வபற்றுத் தந்தஶர். 

108. னித இனத்தஷன் னச் வேல்லஶகத் தஷழ்வஶறஷ லிரங்குகஷன்மது. 
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ணிரசமச்ஓஜா ஜாற்று 

109. படி, (லிளை - டித்ட) 
 

மமஞச்ஓஜா ஜாற்று 

110. பிரி (லிளை - ிரித், ிரிக், ிரி) 

 
 

அி  

(ணிசா ண்.29) 
(5 ஜிப்மண்) 

(இவ்லினஶப் பகுதஷில் டுத்துக்கஶட்டு வகஶடுத்தும், அைிின் வபளக் குமஷப்பிட்டும் இன லினஶக்கள் 
தப்படும். இங்பக டுத்துக்கஶட்டுைன் லினஶ தப்பட்டுள்ரது. இலற்ளமப நீங்கள் அைிஶகவும் 

ஶற்மஷக் வகஶள்ரயஶம்) 
 

அிரச் சுட்டி ணிக்கு. 
 

1. பதலர் அளனர் கலர் அலனந்தஶம் 

பலன வேய்வதஶழுக யஶன். 
 

அி சுட்ல் 

 இச்வேய்னேரில் ணஞ்ஓப் புழ்ச்ஓி அி பின்றுள்ரது. 
 

அி ணிி 
 புழ்ணடயாப் ிப்டம், ிப்டயாப் புழ்ணடம் லஞ்ேப்னகழ்ச்ேஷ அைி னப்படும். 
 

ணிக்ம் 

 தீலர்களரத் யணர்லக்கு இராப் புழ்ந்ட  கூறுலதுபபஶயக் கூமஷ, தீலர்கள் ீ 
மஓல்ால் அிணார்ள் சப் ித்டக் கூமஷதஶல், இது லஞ்ேப்னகழ்ச்ேஷ அைி ஆனது. 
 

அிரச் சுட்டி ணிக்கு. 
 

2. வேஶல்லுக வேஶல்யஷற் பனுளை வேஶல்யற்க 

வேஶல்யஷல் பனியஶச் வேஶல். 
 

அி சுட்ல் 

 இச்வேய்னேரில் மஓாற்மாபேள் ின்ணபேஙிர அி பின்றுள்ரது. 
 

 
 

அி ணிி 
 வேய்னேரில் பன்சர் ணந் மஓால் , ீண்டும் ஜீண்டும் ணந்ட எயஞ மாபேரத் பேணட  
வேஶற்வபஶனள் பின்லனநஷளயைி னப்படும். 
 

ணிக்ம் 

வேஶல் ன்னும் வேஶல்யஶனது தஷனம்பத் தஷனம்ப லந்து, வேஶல்லுதல் ன்ம ஏப வபஶனளரத் 
தனலதஶல் இது வேஶற்வபஶனள்பின்லனநஷளய அைி ஆனது. 
 

அிரச் சுட்டி ணிக்கு. 
 

3. வநடும்னனலுள் வலல்லும் னதளய அடும்னனயஷன் 

நீங்கஷன் அதளனப் பிம. 
 

அி சுட்ல் 

 இச்வேய்னேரில் ிடிட மஜாில்அி பின்றுள்ரது. 
 

அி ணிி 
 உணரஜரக் கூடிப்மாபேர உஞரணப்ட பிமஷது வஶறஷதல் அைி ஆகு. 
 

ணிக்ம் 

 நீரில் வலல்லும் னதளய, நஷயத்தஷற் பதஶற்கும் ன்ம உலளின் லறஷஶக. என அேனுக்கு 
அலனுளை நஷயப வலற்மஷ தனம் ன்ம கனத்ளத ளமனகஶகக் கூறுலதஶல் இது பிமஷது 
வஶறஷதல் அைி ஆனது. 
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அிரச் சுட்டி ணிக்கு. 
1. தீளல தீ பத்தயஶல் தீளல 

தீினும் அஞ்ேப் படும். 
 

அி சுட்ல் 

 இச்வேய்னேரில் மஓாற்மாபேள்ின்ணபேஙிர அி பின்றுள்ரது. 
 

அி ணிி 
 வேய்னேரில் பன்சர் ணந் மஓால் , ீண்டும் ஜீண்டும் ணந்ட எயஞ மாபேரத் பேணட  
வேஶற்வபஶனள் பின்லனநஷளயைி னப்படும். 
 

ணிக்ம் 

தீ ன்னும் வேஶல்யஶனது தஷனம்ப தஷனம்ப லந்து, தீள ன்ம ஏப வபஶனளரத் தனலதஶல் 
இது வேஶற்வபஶனள்பின்லனநஷளய அைி ஆனது. 
 

அிரச் சுட்டி ணிக்கு. 
 

1. பகல்வலல்லும் கூளகளக் கஶக்ளக இகல்வலல்லும் 

பலந்தர்க்கு பலண்டும் வபஶழுது. 
 

அி சுட்ல் 

 இச்வேய்னேரில் ிடிட மஜாில்அி பின்றுள்ரது. 
 

அி ணிி 
 உலளளக் கூமஷப்வபஶனளர உை ளலப்பது பிமஷது வஶறஷதல் அைி ஆகு.  
 

ணிக்ம் 

 ஆந்ளதளப் பகயஷல் கஶக்ளக வலல்லும் ன்ம கனத்தஷன் லறஷஶக, பளக வலல்ய லினம்னம் 
ன்னர், பளகலர் அறஷனேம் கஶயத்தஷற்கஶகக் கஶத்தஷனக்கபலண்டும் ன்பதஶல், இது பிமஷது வஶறஷதல் 
அைி ஆனது. 
 
 
 

டரப்ாக் ட்டுரஞள் 

(அரஞப்க்ம்) 
(ணிசா ண் 31-33) 

(5 ஜிப்மண்) 
 

மஜல் மஜல் ஜட - ரச்சுபேக்ம் 

பன்னுரஞ 

 ேஷறுகளத ற்றும் நஶலயஶேஷரிஶன யட்சுஷின் பளைப்னகள் னித லஶழ்லின் ேஷமப்ளப, ஙல் 

க்ணக்ங்ர உைர்த்துலன. அலரின் வல்ய வல்ய ம களதின் சுனக்கத்ளதக் கஶண்பபஶம். 
 

 

 

ரச்சுபேக்ம் 

னத்துலனகஶம் வேன்ம பகஶகஷயஶ, ைஶக்ைர் வகஶடுத்த “புர உங்லக்குப் ர” ன்ம தளயக் 

கயநஶதனிைம் வகஶடுத்தஶள்.  

 னளக பிடிக்கஷமலங்கலக்கு தத்துக்கு இனபத்தஞ்சு பபனக்கஶலது சுலஶேப் ளபிபய னத்துபநஶய் லனம் 

ன்று பகஶகஷயஶ வேஶன்னஶள். கயநஶதபனஶ, “லந்தஶல் பபஶகட்டும் பபஶ” ன்று றுத்தஶன். 

பய நஶள் கறஷத்து, அலனுளை நண்பன் ஞாஜிங்ம் புரப்ிடிக்கும் க்த்ால் ணந் 

புற்றுயஙாால் இடந்ரப் ார்த் ஜஙான் ந்யணிட்ான். னவும் வபஶட்டுஷல்யஶத 

ஶயஷங்கத்தஷன் ஜரசணிரபம், அப்ாவுக்ா ங்கும் ிள்ரரபம் பஶர்த்துப் பந்த கயநஶதன், 

அலர்கலக்கு ஆறுதல் வேஶல்யஷலிட்டு லடீு தஷனம்பினஶன். 

லறஷில் ல்யஷளகப்ன லஶங்கஷ லந்த கயநஶதன், தன் ளனலிிைம்,“ஙீ மாட்டும்பூவுஜா 

ஓந்யாதஜா இபேக்டம். ஙான் ஓா ணிபேம். ஓிமஞட்ர ஜடக் யப் ிற்ஓி மஓய்யடன். 

ிள்ரலக்குச் மஓால்ித் யஞன். ஆிஸ் பம்பஞஜா ி மஓய்யணன்.” ன்மஶன். 

“ஆண்ணா, அிர்ச்ஓி உபேணத்ியய ங்லக்குத் டர புரிஞ்ஓிாப்ா” ன்று பகஶகஷயஶ 

னதஷற்குள் கைவுலக்கு நன்மஷ கூமஷனஶள். 
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படிவுரஞ 

 னளக னெட்ைத்தஷல் லிடுபட்ை கயநஶதன், தன் ளனலி பகஶகஷயஶவுைன் வநடுங்கஶயம் லஶழ்லஶன். 

 

 

ஜஙான் ஜசம் ிபேந்ிசான் 

பன்னுரஞ 

 பகஶகஷயஶ வ்லரவு வேஶல்யஷனேம், னளகப் பறக்கத்ளதக் கயநஶதன் லிைலில்ளய. அலனுக்கு 

அதஷர்ச்ேஷஶன என ேம்பலம் நஷகழ்ந்தது. அதஷல் னம் தஷனந்தஷனஶன். ப்படி ன்பளதக் கஸபற கஶண்பபஶம். 
 

ஜசம் ிபேந்டல் 

நர்தஶ நர்ேஷங் பவஶஷல் உைம்ன ேரிில்யஶல் இனந்த நண்பன் இஶயஷங்கத்ளதக் கயநஶதன், 

பகஶகஷயஶவுைன் பஶர்க்கப்பபஶனஶன். இஶயஷங்கத்தஷற்குப் னளகப்பிடிக்கும் பறக்கம் இனக்கஷமது. 

கயநஶதனும் அப்படிப. 

“னளகப்பிடிப்பதஶல் சுலஶேப் ளபில் னற்றுபநஶய் லந்துலிட்ைது. கட்டிள டுத்தஶலும் அஞ்சு அல்ட 

ஆறு ணபேதம்ான் ணாபடிபம் ன ைஶக்ைர் வேஶல்யஷலிட்ைஶர்“ ன்று ஶயஷங்கம் ளனலி ேஷஶரஶ 

வேஶல்யஷ லனத்தப்பட்ைஶள். அன்மஷபல இஶயஷங்கம் இமந்துலிட்ைஶர். 

அலனுளை நண்பன் ஞாஜிங்ம் புரப்ிடிக்கும் க்த்ால் ணந் புற்றுயஙாால் இடந்ரப் 

ார்த் ஜஙான் ந்யணிட்ான்.  

ேஷயநஶள் கறஷத்து இஶயஷங்கம் லடீ்டுக்குக பகஶகஷயஶவுைன் வேன்ம கயநஶதன், சுலரில் இஞாஜிங்ம் 

ம் இனந்தது. அதஷயஷனந்து இஞாஜிங்ம் ட்டிப் ார்ப்ட யான்று இபேந்ட. அணன் ஜரசணி 
ஓிாஜாயணா மணறும் ழுத்டம் மணடிச்யஓாடி மஙற்டிபஜா இனந்தஶள். னவும் வபஶட்டுஷல்யஶத 

ஶயஷங்கத்தஷன் ஜரசணிரபம், அப்ா ப்யா ணபேணாயஞா? ச ங்கும் ிள்ரரபம் பஶர்த்துப் 

பந்தஶன். கயநஶதன் அடிலிற்மஷல் பகஸவன்று உைர்வு. அலர்கலக்கு ஆறுதல் வேஶல்யஷலிட்டு லடீு 

தஷனம்பினஶன்.  

“இஶயஷங்கத்தஷன் ைம் அலன் குடும்பத்ளத ப்படிப் பஶதஷச்சுட்டுதுன்னு ன் னசு வஶம்ப 

துடிச்சுப்பபஶிட்ைது பகஶகஷயஶ. உன்ரசபம் ிள்ரரபம் ஙிறுத்ிட்டு, ஙான் ஷ்ப்ட்டுச் ஓா 

ணிபேம்” ன்ம கயநஶதன் தழுதழுத்தஶன். னம் தஷனந்தஷனஶன். 

 

படிவுரஞ 

னளக னெட்ைத்தஷல் லிடுபட்ை கயநஶதன், தன் ளனலி பகஶகஷயஶவுைன் வநடுங்கஶயம் லஶழ்லஶன் 

 

 

அண்ாணின் டிக் பேத்டள் 

பன்னுரஞ 

 அமஷஞர் அண்ைஶ கடிதங்கள் லறஷஶகத் தஷழ் நஶட்டு க்கலக்குப் பய கனத்துக்களர ழுதஷனஶர். 

ாஞ்ஓி இில் ரப்மாங்ல் ிபேஙான்று ழுதஷ கடிதத்தஷல் உள்ர கனத்துக்களரக் கஶண்பபஶம். 
 

ாஞ்ஓிக் டிக் பேத்டள் 

1. பைீத்தஷல் ன்ளன  க்கள் அர்த்தஷனர். 

2. நம்பிக்ளக ற்மபடி நைந்துவகஶள்பலன். 

3. வபஶங்கல் னதுநஶள், நக்கு கஷழ்ச்ேஷனேம் நஶட்டுக்குப் வபஶயஷவும் பேர்ந்துலிடுகஷமது. 

4. இந்நஶரில் உளறப்பின் வபனள பபேனடிகஷமது. 

5. தஷறர் லஶழ்ந்த பநர்த்தஷ நஷளனவுக்கு லனகஷமது. 

6. “உளறத்து, உரி பநத்தஷல், னற்ேஷஶல் வபறு“ ன நஷயைந்ளத னிதர்கலக்கு 

ஆளைிடுகஷமஶள். 

7. உளறப்பின் வபனளளப் பற்மஷ னடிேன் கலிளத ழுதஷனேள்ரஶர். 

8. இன்பம், னதுள, வபஶயஷவு, லரம், லஶழ்வு ஆகஷளல ேஷமக்கபலண்டும். 

9. தஷழும் தஷறகனம் லஶறபலண்டும். 

 
படிவுரஞ 

 இளலப அண்ைஶ ழுதஷ கஶஞேஷ கடிதத்தஷல் அளந்துள்ர கனத்துகள் ஆகும். 
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ஓட் ணரள் 

(அல்ட) 

அன்டா ணாழ்ணில் ன்டும் ஓட்ங்ள் 
 

பன்னுரஞ 
 ேட்ைம் ன்பதற்குச் வேம்ள ன்று வபஶனள்.  வேம்ள ன்பதற்கு நடுவுநஷளய ன்றும் 

வபஶனலண்டு. அன்மஶை லஶழ்லில் உள்ர ேட்ைங்களரப் பற்மஷக் கஸபற கஶண்பபஶம். 
 

ஓட் ணரள் 

1. உயக நஶடுகலக்கஶன ேட்ைத்ளத அரசத்ட ஙாட்டுச் ஓட்ம் ன்பர். 

2. லஶழ்லின் அடிப்பளைச் ேட்ைத்ளத அஞஓில் அரஜப்புச் ஓட்ம் ன்கஷபமஶம். 

3. இந்தஷஶலில் உள்ர அளனத்துச் ே க்கலக்கஶகச் ஓஜச் ஓார்புச் ஓட்ங்ள்  உள்ரன. 

4. அந்தந்த ஶநஷயங்கரின் பறக்கலறக்கங்கள், பண்பஶடு, சூழ்நஷளயக்பகற்ப ஜாஙிச் ஓட்ங்ள் 

உள்ள்ன. 

5. ேஶளய லிதஷகலக்கஶகப் யாக்குணஞத்டச் ஓட்ங்ள் உள்ரன. 

6. கல்லி நஷறுலனங்கரில் அளனேம் லன்வகஶடுளக்கு தஷஶக ஜாாக்ர் ணன்மாடுரஜத் 

ரச்ஓட்ம் அளந்துள்ரது. 

7. லறுளக்கஶகத வதஶறஷயஶரிஶகும் குறந்ளதகலக்கு ன, குந்ரத்மாிார் ரச்ஓட்ம் 

உள்ரது. 

8. தகர்பலஶர் உரிளக்கஶக, டேர்யணார் ாடாப்புச்ஓட்ம் அளந்துள்ரது. 

9. தனிநபர், நஷர்லஶகம், நஷறுலனத்ளதப் பற்மஷ தகலளய அமஷ, ணல் அடிபம் உரிரஜச் ஓட்ம் 

அளந்துள்ரது. 
 

படிவுரஞ 

 னிதகுய லரர்ச்ேஷக்கு அளனேம் ேட்ைங்கரின் லளககள் இளலஶகும். 

 

டேர்யணார் ாடாப்புச் ஓட்ம் 

ணல் அடிபம் உரிரஜச் ஓட்ம் 

பன்னுரஞ 

ேட்ைம் ன்பதற்குச் வேம்ள ன்று வபஶனள்.  வேம்ள ன்பதற்கு நடுவுநஷளய ன்றும் 

வபஶனலண்டு. தகர்பலஶர் பஶதுகஶப்னச் ேட்ைம், தகலல் அமஷனேம் உரிளச் ேட்ைம் பற்மஷக் கஸபற கஶண்பபஶம். 
 

டேர்யணார் ாடாப்புச் ஓட்ம் 

1. தகர்பலஶர் உரிளக்கஶக, டேர்யணார் ாடாப்புச்ஓட்ம் அளந்துள்ரது 

2. லிற்பளனப் வபஶனரில்  குளமபஶடுகள் இனந்தஶல், ஶநஷய, ஶலட்ைக் குளமதீர் ன்மங்களர 

அடகஷத் தீர்வு கஶையஶம். 
 

ணல் உரிரஜ அடிபம் ஓட்ம் 

3. தனிநபர், நஷர்லஶகம், நஷறுலனத்ளதப் பற்மஷ தகலளய அமஷ, ணல் அடிபம் உரிரஜச் ஓட்ம் 

அளந்துள்ரது 

4. தகலல் உரிளச் ேட்ைம் 2005 பிரிவு 6 ன்படி, தனிஶகபலஶ அளப்பஶகபலஶ தகலல் வபமயஶம். 

5. உரி அலுலயகத்தஷல் வபஶதுத் தகலல் அலுலயரிைம் னு அரிக்கயஶம். 

6. ஶநஷய, ள அசு அளப்பில் தகலல் வபம, பத்து உனொபஶ லிண்ைப்பக் கட்ைைம் 

வேலுத்தபலண்டும். நீதஷன்மக் கட்ைை லில்ளயளனேம் எட்ையஶம். 

7. லறுளக்பகஶட்டிற்குக் கஸழ் இனப்பலர்கள் தகலல் வபம கட்ைைம் இல்ளய. 
 

படிவுரஞ 

 இளலப இச்ேட்ைங்களரப் பற்மஷ குமஷப்னகள் ஆகும்.. 

 

குடட்ர எி 
பன்னுரஞ 

 ன.ல. அலர்கள் களதகள் ஜசி ணாழ்ரணச் ஓித்ரிப்ச. நல்ய கனத்துக்களர வலரிப்படுத்துலன. 

அலரின் குமட்ளை எயஷ பற்மஷக் கஶண்பபஶம். 
 

ரப்மாபேள் 

 ணகுிார் மஓல்ணம் ஜிக்ணர். குறந்ளத இல்ளய. அன்னம் இல்ளய. மன்குிார் ணறுரஜ 

ஜிக்ணர். றஶலது குறந்ளதள ளறத்தஶய் வபற்மஶள். லைபகுதஷஶர் லடீு ப்பபஶதும் அளதஷஶகபல 
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இனக்கும். வதன்பகுதஷஶர் லடீ்டில், ப்பபஶதும் னிதர் ேண்ளை, நஶய்ச் ேண்ளை நஷகழும். அர்க்கரஶகவும் 

அயங்பகஶயஶகவும் அசுத்தஶகவும் இனக்கும்.  

 ரத்ாய் றஶலது குந்ர வபற்மநஶரிபயப, அலர்கள் ணடீ்டு ஙாபம் ந்து குட்டிகளரப் 

வபற்மது. குட்டிகரின் ேத்தத்ளதக் பகட்ை லைபகுதஷ தம்பதஷினர் ேன்னளய னெடிலிட்ைனர். குங்குஜப்பூவும் 

ஓர்க்ரஞபம் ந் ார அனந்தஷலிட்டுத் தூங்கஷனர். 

 நஶய்க்குட்டிகரின் ாய் ங்பகஶ ாாஜல்யாய்ணிட்ட. அளல பேஷஶல் 

கத்தஷக்வகஶண்டினந்தன. தஷடீவன்று அலற்மஷன் குளக்கும் ேப்தம் ேஷமஷது ேஷமஷதஶகக் குளமந்துலிட்ைது. 

ன்னபலஶ, பதஶ ன்று ட்டிப்பஶர்த்தஶர் ழுத்தஶரர். 

 ரத்ாய் இைக்ளகில் உள்ர வகஶட்ைஶங்குச்ேஷில் ால் ளலத்தஷனந்தஶள். அலள் பஶல்தஶன். 

அளத எவ்வலஶன குட்டிக்கும் பஞ்ேஷல் பதஶய்த்து ஊட்டிசாள்.  ல்யஶ குட்டிலம் ால் அபேந்ி உமங்கஷன. 

என நஶய்க்குட்டிக்கு ட்டும் பத்தலில்ளய. ேப்தம் பபஶட்ைது. 

 ளறத்தஶய் லயக்ளகில் இனந்த பஞ்சு பபஶன்ம துைிளத் ன் ஜார்பு அனபக வகஶண்டுபபஶய், 

இக்ரால் அழுத்ித் ன் ாால் ஙரசத்ட, குட்டிின் ணாில் ரணத்ாள். னென்றுனளம வேய்த 

பிமகு எயஷ அைங்கஷது.  அந்த இரம்தஶய் ேஷறுலிரக்ளக டுத்துக்வகஶண்டு ழுந்து நைந்தஶள். 

லிரக்வகஶரிில் அலலளை னகம், ஜர்ந் மஓந்ாஜரஞப்யால் கஷழ்ச்ேஷனேைன் லிரங்கஷது.  

அன்பப இல்யஶத லைபகுதஷில்  ப்ப எயஷ ஶமஷ, குமட்ளை எயஷ லந்துவகஶண்டினந்தது. 
பேப்மாபேள் 

 உிர்கரிைத்தஷல் பேரபம் அன்பும் பலண்டும். 

 

படிவுரஞ 

 ஙல் ண்ய மஓல்ணம் ன்பது இக்களதின் னடிவு. 

 

 

 

ரத்ாின் ாத்ிஞப் ரப்பு 

பன்னுரஞ 

 ன.ல. அலர்கள் களதகள் ஜசி ணாழ்ரணச் ஓித்ரிப்ச. நல்ய கனத்துக்களர வலரிப்படுத்துலன. 

அலரின் குமட்ளை எயஷில் ளறத்தஶின் பஶத்தஷப் பளைப்ளபப் பற்மஷக் கஶண்பபஶம். 
 

ாத்ிஞப்ரப்பு 

 ரத்ாய் றஶலது குந்ர வபற்மநஶரிபயப, அலர்கள் ணடீ்டு ஙாபம் ந்து குட்டிகளரப் 

வபற்மது. குட்டிகரின் ேத்தத்ளதக் பகட்ை லைபகுதஷ தம்பதஷினர் ேன்னளய னெடிலிட்ைனர். குங்குஜப்பூவும் 

ஓர்க்ரஞபம் ந் ார அனந்தஷலிட்டுத் தூங்கஷனர். 

 நஶய்க்குட்டிகரின் ாய் ங்பகஶ ாாஜல்யாய்ணிட்ட. அளல பேஷஶல் 

கத்தஷக்வகஶண்டினந்தன. தஷடீவன்று அலற்மஷன் குளக்கும் ேப்தம் ேஷமஷது ேஷமஷதஶகக் குளமந்துலிட்ைது. 

ன்னபலஶ, பதஶ ன்று ட்டிப்பஶர்த்தஶர் ழுத்தஶரர். 

 ரத்ாய் இைக்ளகில் உள்ர வகஶட்ைஶங்குச்ேஷில் ால் ளலத்தஷனந்தஶள். அலள் பஶல்தஶன். 

அளத எவ்வலஶன குட்டிக்கும் பஞ்ேஷல் பதஶய்த்து ஊட்டிசாள்.  ல்யஶ குட்டிலம் ால் அபேந்ி உமங்கஷன. 

என நஶய்க்குட்டிக்கு ட்டும் பபஶதலில்ளய. ேப்தம் பபஶட்ைது. 

 ளறத்தஶய் லயக்ளகில் இனந்த பஞ்சு பபஶன்ம துைிளத் ன் ஜார்பு அனபக வகஶண்டுபபஶய், 

இக்ரால் அழுத்ித் ன் ாால் ஙரசத்ட, குட்டிின் ணாில் ரணத்ாள். னென்றுனளம வேய்த 

பிமகு எயஷ அைங்கஷது.  அந்த இரம்தஶய் ேஷறுலிரக்ளக டுத்துக்வகஶண்டு ழுந்து நைந்தஶள். 

லிரக்வகஶரிில் அலலளை னகம், ஜர்ந் மஓந்ாஜரஞப்யால் கஷழ்ச்ேஷனேைன் லிரங்கஷது. . 

 

படிவுரஞ 

 இக்களதில், உிர்ித்ில் அன்பும் இஞக்பம் மாண்ணா ரத்ாய் 

ரக்ப்ட்டிபேப்ர அமஷயஶம். 

 

இபேயணறு குடும்ங்ின் இல்புள் 
 

பன்னுரஞ 

 ன.ல. அலர்கள் களதகள் ஜசி ணாழ்ரணச் ஓித்ரிப்ச. நல்ய கனத்துக்களர வலரிப்படுத்துலன. 

அலரின் குமட்ளை எயஷில் உள்ர இனபலறு குடும்பங்கரின் இல்னகளரக் கஶண்பபஶம்.. 
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ணகுிார் 

1. ணகுிார் மஓல்ணம் ஜிக்ணர்.  

2. இனபது ஆண்ைஶகஷனேம் குந்ர இல்ர. கைலன் ளனலி ட்டுப லஶழ்பலர்கள். அலர்கரின் 

பகுதஷ டெய்ரஜா இபேக்கும். வபஶனள்கள்  ளலத்தபடிப இனக்கும்.  

3. ளறக்குடும்பஶன மன்குிார் ஜீட மணறுப்புக் வகஶண்ைலர்கள். 

4. நஶய்க்குட்டிகரின் பேஷளப் பபஶக்க லினம்பஶல், குங்குப்ன கயந்த ேர்க்களப்பஶல் அனந்தும் 

சுஙம் உளைலர்கள். 
 

மன்குிார் 

5. வதன்பகுதஷஶர் குடும்பம் ஆஞணாஞம் ஷக்கது.  

6. குந்ரள் ந்பநனம் அடித்துச் ஓண்ரிட்டுக்வகஶள்லம்.  

7. பஶட்டி னகளரத் ிட்டிக்மாண்ய இனப்பஶள். 

8. அலர்கள் லரர்க்கும் ஙாய் லனபலஶளப் பபஶபலஶளப் பஶர்த்துக் குரஞத்டக்மாண்ய இனக்கும்.  

9. அலர்கரின் கூைத்தஷல் கண்ைமாபேட்ள் கண்ைபடி ஓிடிக் கஷைக்கும்.  

10. இலர்கரிைம் என்றும் இனக்கஶது. 

11. ஙாய்க்குட்டிலக்குத் ன்ார அித்ணள்ான் வதன்பகுதஷில் லஶழும் இந்த ரத்ாய். 
 

படிவுரஞ 

 லைபகுதஷஶர் ஈ வநஞ்ேம் அற்மலர்கரஶக, வதன்பகுதஷஶர் ஈ வநஞ்ேம்  உள்ரலர்கரஶகச் 

ேஷத்தரிக்கப்பட்டுள்ரனர். 
 

இிண்ட்ிமஞன் ண்பு ஙன்ள் 

பன்னுரஞ 

 சுலைீன் நஶட்ளைச் பேர்ந்த பபர் யஶகர்குலிஸ்ட் ழுதஷ அடித்தரம் ேஷறுகளதில் உள்ர 

பிச்ளேக்கஶர் இயஷண்ட்கஷவன் பண்னநயன்களரக் கஶண்பபஶம். 
 

ண்புஙன்ள் 

1. உயகம் தன்பல் பேரபன் இபேப்ா நஷளனப்பலர். 

2. தஶன் ேந்தஷப்பது ஙல், அன்ாச ஜசிர்ர ட்டும்தஶன் ன்று நம்னபலர். 

3. ழ்ளிலும் தன் னளதனேம் லடீ்ளைனேம் சுத்ஜா ளலத்தஷனப்பலர். 

4. உயகஷல் உள்ர ஙல்ணர்ர ஜட்டும் நம்பி லஶழ்பலர். 

5. ஙம்ஜாசலஶகவும் பிடித்தஶனலஶகவும் லிரங்குபலர்.  

6. இலர் பிச்ளேக்கஶர் ன்மபபஶதும், ஶற்றுத் தஷமனஶரி ன்மபபஶதும் ஙல்ணஞாத் ிழ்ந்ால் 

அடித்தரத்தஷல் லடீு கஷளைத்தது. 
 

படிவுரஞ 

 நஶனம் நல்யளதப நஷளனப்பபஶம். அன்பஶக இனப்பபஶம். 

 
 

ஆங்ிச் மஓாற்ரத் ஜிாக்ம் மஓய்ல் 

(ணிசா ண் 34 - அ) 

(3 ஜிப்மண்) 
 

1. ைஶடி, லர்ம ேண்வை னக்குப் பர்த்பை, நீங்க இன்னும் னக்குப் பர்த்பை டிஸ் டுக்கலில்ளயப, 

வலஶய் ைஶடி? ன்பனஶை பிண்ட்ளழவல்யஶம் லடீ்டுக்கு லச்வேஶல்யஷக் கஶல் 

பண்ைிினக்பகன்.  
 

ேண்வை லர்மதுக்கு இன்னும் ழஷக்ஸ் பைஸ் இனக்கு. பைஶன்ட் வலஶர்ரி, டுஶபஶ ஈலினிங் ளஶப்பிங் 

பபஶகயஶம். இப்ப உனக்கு பவப்பிதஶபன.” 

 

ணிர 

அப்ா, லர்ம காிறு னக்குப் ிடந்ஙாள், நீங்க இன்னும் னக்குப் ிடந்ஙாள் உர 

டுக்கலில்ளயப, ன் அப்ா? ன்பனஶை ஙண்ர்ரமல்ாம் லடீ்டுக்கு லச்வேஶல்யஷ 
அரத்ிபேக்ியடன்.  
 

காிறு லர்மதுக்கு இன்னும் ஆறு ஙாள் இனக்கு. கலளயப்பைஶபத, ஙார ஜார ரக்குப் 

பபஶகயஶம். இப்ப உனக்கு ஜிழ்ச்ஓிதஶபன.” 

 



www.Padasalai.Net             28 
 

2. சுபஷ் லஶட் பவப்பண்ட்? ன் பயட்ைஶ லர்பம?  
 

லறஷிபய எப டிஶபிக் ஜஶம்ைஶ, அதனஶல்தஶன் பயட்.  ேரி...ேரி..பஸ் த்தளன ைிக்கு லனம்? 

டிக்வகட் கஷளைச்சுதஶ?  
 

பஸ் வைன் பதர்ட்டிக்கு லனம்.  யஶஸ்ட் லகீ்பக ரிேர்வ் வேய்தஶச்சு. 

 

ணிர 

சுபஷ் ன்ச ஆச்சு? ன் ாஜஜா லர்பம?  
 

லறஷிபய எயஞ யாக்குணஞத்ட மஙரிஓல்ைஶ, அதனஶல்தஶன் ாஜம்.  ேரி...ேரி..யபேந்ட த்தளன 

ைிக்கு லனம்? ச்ஓடீ்டு கஷளைச்சுதஶ?  
 

யபேந்ட த்ட பப்டக்கு லனம்.  மஓன்ட ணாஞயஜ பன்ிவு வேய்தஶச்சு 

 

3. பள்ரிியஷனந்து லடீ்டிற்குள் லிளந்து தளறந்த பஶரி, தன் ஸ்கூல் பபக்ளகத் தூக்கஷப்பபஶட்டு லிட்டு 

ம்ஷ லஶட்ைர் ன்று குல் வகஶடுத்தஶன். 
 

பள்ரிியஷனந்து லந்தவுைன் ண்ைஶ இப்படிக் கத்துகஷமஶய்? ளக கஶல்களர லஶஷ் வேய்துவகஶண்டு லஶ.  

சூைஶக உனக்குப் பிடித்த டிபன் வேய்து ளலத்தஷனக்கஷபமன்.  பபஶய் னைனிபஶம் ஶற்மஷக்வகஶண்டு லஶ 

ன்மஶள், அலள் தஶய். 
 

பபஶம்ஶ  ன்று கூமஷக்வகஶண்டு பபளனச் சுறயலிட்ை பஶரி, டிலிளப் பஶர்த்தஶன். 
 

ஸ்கூல்லிட்டு லந்தவுைபன தற்கு டிலி? பவஶம் எர்க் வேய்துலிட்டு அப்னமம் பஶர்க்கயஶம். ன்மஶள், 

அலள் தஶய். 

 

ணிர 

பள்ரிியஷனந்து லடீ்டிற்குள் லிளந்து தளறந்த பஶரி, தன் புத்ப் ரரத் தூக்கஷப்பபஶட்டு 

லிட்டு அம்ஜா ண்ரீ் ன்று குல் வகஶடுத்தஶன். 
 

ள்ிிினந்து லந்தவுைன் ண்ைஶ இப்படிக் கத்துகஷமஶய்? ளக கஶல்களரச் சுத்ம் 

வேய்துவகஶண்டு லஶ.  சூைஶக உனக்குப் பிடித்த ஓிற்றுண்டி வேய்து ளலத்தஷனக்கஷபமன்.  பபஶய் 

ஓபீேர ஶற்மஷக்வகஶண்டு லஶ ன்மஶள், அலள் தஶய். 
 

பபஶம்ஶ  ன்று கூமஷக்வகஶண்டு ஜின்ணிஓிடிரச் சுறயலிட்ை பஶரி, மாரக்ாட்ஓிரப்  

பஶர்த்தஶன். 
 

“ள்ிணிட்டு லந்தவுைபன தற்கு மாரக்ாட்ஓி? ணடீ்டுப்ாம் வேய்துலிட்டு அப்னமம் 

பஶர்க்கயஶம்”. ன்மஶள், அலள் தஶய். 

 

 

 அஞபு ண்ரத் ஜிாக்ம் மஓய்ல் 

(ணிசா ண் 34 - ஆ) 

(2 ஜிப்மண்) 
 

1. இளல னத்தகத்தஷல் இல் என்மஷல் உள்ரன. ற்வகனபல என்பதஶம் லகுப்பில் தப்பட்டுள்ரதஶல், 

கஸழ்க்கஶடம் வபஶதுத்பதர்லில் பகட்கப்பட்ை ண்கலக்குப் பிற்ேஷ தவும். 
 

 

52, 76, 183, 194, 13 , 45, 165, 789, 45, 79, 150, 250, 25, 41, 190 ஆகஷ ண்கரில் பிற்ேஷ தவும் 

 

ஆங்ி உரஞப்த்ிரத் ஜிாக்ம் மஓய்ல் 

(லினஶக்கள் னத்தகத்தஷல் உள்ரன) 

(ணிசா ண் 35 - அ) 

(3 ஜிப்மண்) 

 

1. ணரஞங்ள் (Maps) 

பயலளகஶன தகலல்களர அச்ேடிக்கப்பட்ை னத்தகங்களரலிை லளபைங்கள் 

அரிக்கஷன்மன. ழுதுலதற்கும் லஶேஷப்பதற்கும் னன்பப லளபைங்களர உனலஶக்கவும் 

பன்படுத்தவும் க்கள் அமஷந்தஷனந்தனர். னெதஶளதர்கரின் லளபைங்களரக் 

கண்டுபிடிப்பஶரர்கள் கண்ைமஷந்தனர். லளபைங்கள் ேஷயபலளர பஶளமகரில் லடிக்கப்பட்டினக்கும். 
 

2. ஜஞங்ள் (Trees) 
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ங்கள் நக்கு ஷகவும் பன்பைக்கூடிளல. லிமளகனேம் த்துண்ைங்களரனேம் அளல 

நக்கு அரிக்கஷன்மன. அளமகயன்கள், நஶற்கஶயஷகள், பளேகள் வேய் த்துண்ைங்கள் 

பன்படுகஷன்மன. ேஷய ங்கரின் லிளதகரினந்து ண்வைய் வபறுகஷபமஶம். ேஷய ங்கரின் 

இளயகள், பறங்கள் னந்து தஶரிக்கப்பன்படுகஷன்மன. 
 

3. அிாரில் ழுல் (Early to Bed) 

ேஸக்கஷஶக இலில் தூங்கஷ, லிளலஶக அதஷகஶளயில் ழுந்துவகஶள்லது ன்பது 

எனலளன நயனளைலனஶக, லரனளைலனஶக, அமஷவுள்ரலனஶக ளலக்கஷமது. தஶதஶக 

ழுபலளலிை, அதஷகஶளயில் ழுபலனக்குத் தஷனேரி பலளயகரில் அதஷக கஶயனம் ஊக்கனம் 

கஷளைக்கஷமது. தனக்குள் அலர் சுறுசுறுப்ளபனேம் உற்ேஶகத்ளதனேம் கஶண்கஷமஶர். படிப்பதற்கு 

அதஷகஶளயப ேஷமந்தது. னெளர னத்துைர்ச்ேஷனேைன் இனப்பதஶல் கடினஶன பஶைம் ரிளஶகும். 

 
 

4. டிம் ழுடஜ ர (Letter writing) 

கடிதம் ழுதுலது என களய. ேஷமந்த பிற்ேஷினஶல் அது னழுளஶகும். ேஷய 

தகலல்களரப் பரிஶமஷக்வகஶள்ர நண்பர்கலக்கும் உமலினர்கலக்கும் ழுதப்படுகஷமது. இளல ஏர் 

உளஶைல். இண்டு நபர்கலக்குள்ரஶன அந்தங்கஶன, பநடிஶன வேய்தஷகள் அலற்மஷல் 

இனக்கும். லஶேஷக்கத்தகுந்த, வதரிலஶன கடிதத்ளத ப்படி ழுதுலது ன்பது கற்மஷந்தலனக்குத் 

வதரினேம். 
 

5. மாரக்ாட்ஓி (Televisiion) 

நலனீ இந்தஷஶலின் அதஷேம்தஶன் வதஶளயக்கஶட்ேஷ.  கஷஶப்னமத்தஶனக்குத் பதளலஶன 

கல்லி, உைல்நயம், லிலேஶம், குடும்பக்கட்டுப்பஶடு நஷகழ்ச்ேஷகள் தஶரிக்கப்படுகஷன்மன. 

லறக்கஶன கஶய இளைவலரிகரில் லினப்பம்தனம் நஶைகங்கலம் தஷளப்பைங்கலம் 

வலரிிைப்படும். லிரம்பங்கலக்கஶகவும் வதஶளயக்கஶட்ேஷ பன்படுத்தப்படுகஷமது. 
 

 

 

6. உவு (Food) 

லஶழும் உிரினங்கலக்கு உைவு இன்மஷளஶதது. உைலில்யஶல் என னிதன் 

நீண்ைகஶயம் லஶற இயஶது.  தனக்கஶன அரலில் உைளல எவ்வலஶன னிதன் 

உண்ைத்தஶன்பலண்டும்.  குளமந்த உைவு உண்பலர் உைல்நயத்தஷல் குளமவு ற்பட்டு, 

பநஶய்லஶய்ப்படுலஶர். னபல, லஶழ்லதற்குத் பதளலஶன உைளல எவ்வலஶன னிதனும் 

உண்ைபலண்டும். 
 

7. ிசி (Computers) 

இது கைினி கஶயம். இளல ேஶேரி லஶழ்லில் ஏர் அங்கம். தஷனேரி லைிகம், 

வதஶறஷற்ேஶளயகள், நஷறுலனம் வதஶைர்பஶகவும், அசு நஷறுலனங்கரில் அரலற்ம தகலல் பஶரிப்னத் 

பதளலப்படுகஷமது. ஷகச்ேஷமந்த அதஷபலகத் தகலல்பஶரிப்னக் கனலிதஶன் கைினி. 
 

8. ாந்ிடிள் (Gandhiji) 

ல்யஶவ்ற்ளமலிை கஶந்தஷடிகள் உண்ளளப லினம்பவும் தஷக்கவும் வேய்தஶர். 

உண்ளளக்  களைப்பிடிக்கபல லஶழ்வு னழுலதும் பபஶஶடினஶர்.  லஶய்ளளலிை ஷகச்ேஷமந்த 

கைவுள் பலமஷல்ளய ன்பளத உண்ளளச் பேஶதஷத்து அமஷந்தஶர்.  நம் ண்ைம், வேஶல், வேல் 

ஶவும் உண்ளஶக இனக்கபலண்டும் ன்று கற்பித்தஶர்.  ளதக் களைப்பிடித்தஶபஶ அளதப 

பபஶதஷத்தஶர். 
 

9. ள்ிள் (Schools) 

ஶைலர்கலக்குப் பஶைம் பபஶதஷப்பபதஶடு பள்ரிகள் நஷறுத்தஷக்வகஶள்லதஷல்ளய. இன்னும் 

வேல்படுகஷன்மன. இங்பகதஶன் ஶைலர்கலம் ஶைலிகலம் பறக்கலறக்கங்களரக் 

கற்றுக்வகஶள்கஷன்மனர்.  னளமஶன லறஷில் நைக்கக் கற்கஷன்மனர். ஶைலர்கள் தலறு 

வேய்னேம்பபஶது தஷனத்தப்படுகஷமஶர்கள்.   
 

10. டைம் (Library) 

னத்தகங்கள் லஶேஷக்க ேஷமந்த இைம் தயகம் ஆகும். ஏவ்லஶன தயகத்தஷலும் தயகர் 

இனப்பஶர். அலர்தஶன் தல்களரப் பஶரிப்பலர்.  ஆங்கஷயத்தஷலு தஷறஷலும் களதப்னத்தகங்கள் 

வபற்று இனக்கும். லைிகலில், கைக்குப்பதஷலில், அமஷலில் தல்கலம் இனக்கும்.  தஷறஷலும் 

ஆங்கஷயத்தஷலும் வேய்தஷத்தஶள்கலம் இதழ்கலம் இனக்கும்.  அலற்ளம நஶம் அளதஷஶக 

லஶேஷக்கபலண்டும். அளதஷஶன லஶேஷப்னக்கஶன இைம் இது. இண்டு லஶத்தஷற்குப் னத்தகத்ளதக் 

கைன் வபற்றுச் வேல்யயஶம். எவ்வலஶனலனக்கும் பனுள்ரதுதஶன் தயகம். 



www.Padasalai.Net             30 
 

 

ஆங்ிப் மஜாிரத் ஜிாக்ம் மஓய்ல் 

(ணிசா ண் 35 - ஆ) 

(2 ஜிப்மண்) 

1. Old is gold    கஶயம்  வபஶன் பபஶன்மது 

2. No pain. No gain   உளறப்பில்யஶல்  ஊதஷம் இல்ளய 

3. Knowledge is power   அமஷபல ஆற்மல் 

4. Haste Makes waste   பதமஷன கஶரிம் ேஷதறும் 

5. Self help is the best help  தன் ளகப தனக்குதலி 
6. A friend in need is a friend indeed. ஆபத்தஷல் உதவுபலபன உற்ம நண்பன். 

7. All that glitters is not gold.  ஷன்னுலவதல்யஶம் வபஶன் அல்ய. 

8. Time is  gold.    கஶயம் வபஶன்பபஶன்மது. 

9. The Face is the index of the mind அகத்தஷன் அறகு னகத்தஷல் வதரினேம். 

10. Look before you leap   ஆறம் அமஷஶல் கஶளய லிைஶபத. 

11. Live and let live.   லஶழ் அல்யது லஶறலிடு. 

12. Art is long but life is short.  கல்லி களிய , கற்பலர் நஶள் ேஷய. 

13. Efforts never fail.   னற்ேஷ தஷனலிளனஶக்கும் 

14. Even a pin is good for nothing  ேஷறு துனம்னம் பல்குத்த உதவும் 

15. Failure is the stepping stone to success. னற்ேஷ தஷனலிளனஶக்கும் 

16. Work is woship   வேய்னேம் வதஶறஷபய வதய்லம். 

17. Health is wealth   பநஶற்ம லஶழ்பல குளமலற்ம வேல்லம். 

18. Diamond cut diamonds   னள்ளர னள்ரஶல் டு 

 
 
 

ரர ஙிரடவு மஓய்ல் அல்ட ணிர ழுடல்  

(ணிசா ண் 36) 

(5 ஜிப்மண்) 

 

கஸழ்க்கஶடம் தளயப்பில் ட்டு லரிகலக்குக் குளமஶல் கலிளத என்று ழுதுக.(வபஶதுத் 

பதர்லில்  கஸழ்க்கஶடம் என்மஷயஷனந்து லனம்) 

ஜர 

ளறப ளறப லஶன் ளறப! 

லஶனின் அனபத லஶன்ளறப! 

லஶனம் பஶர்த்த னஷின் 

தஶகம் தீர்க்க லஶ ளறப! 

பினக்கு உிஶய் லஶ ளறப! 

பனலம் தலமஶது லஶ ளறப! 

அரலஶய்ப் வபய் லஶ ளறப! 

லரம் த னலிக்கு லஶ ளறப.! 

 

ஙட்பு 

அன்பின் ேஷகம் நட்ன 

இன்ப ஊற்மஶம் நட்ன 

துன்பம் களரலது நட்ன 

துரினில் ஆறுதல் நட்ன 

லரர்ச்ேஷில் துளைதஶன் நட்ன 

தரர்ச்ேஷக்குத் பதஶள்தனம் நட்ன 

உினக்கு உிஶனது நட்ன 

உனக்கஶய் உிர் தனம் நட்ன 

 

குந்ர 

குறந்ளத ேஷரிப்பில் இளமலன் வதரிலஶன் 

வபஶக்ளகலஶய்ச்  ேஷரிப்பில் னக்கள் யனம் 
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குறறும் வஶறஷில் குறலும் பதஶற்கும் 

லஶில் லறஷனேம் கூழும் இனிக்கும் 

அறகு நளைில் னஷனேம் குரினம் 

குன்மஶகச் வேல்லம் வகஶட்டினஶலும் 

குறந்ளதச் வேல்லத்தஷல் பதஶற்கும் 

குறந்ளத ன்ம என்று இல்ளய ன்மஶல் 

இந்த உயகத்தஷய அன்ளப நஶம் கஶைனடிஶது. 
 

ள்ி 
அமஷளல லரர்க்கும் பள்ரி 

ஆற்மல் தனம் பள்ரி 
இன்பம் தனம் பள்ரி 
ஈளக கஶட்டும் பள்ரி 
உயகம் கஶட்டும் பள்ரி 
ஊக்கம் தனம் பள்ரி 

ரிள கற்பிக்கும் பள்ரி 
ற்ம தனம் பள்ரி 
ம் நீக்கும் பள்ரி 

ளலகம் லஶற ளலக்கும் பள்ரி 
 

பற்ஓி 
பதஶல்லி  கண்ைலன் 

துலண்டுலிைஶல் 

ற்மம் கஶை 

தஷர்நீச்ேல் பபஶடுலதும் 

ீன் பிடிக்க 

தூண்டில் லேீஷ 
கஶத்தஷனப்பதும்  

வலற்மஷ கஶை 

அஶது பஶடுபடுலதுப 

னற்ேஷ 
 

 

ாஙம் ாஞாட்டுல் 

(ணிசா ண் 37) 

(5 ஜிப்மண்) 

 

1 

     னிதவயஶம் அன்னவநமஷ கஶண்ப  தற்கும் 

பனஶபஶலம் லஶளனப்பபஶல் லிரில ளைந்து 

தனினிதத் தத்துலஶம் இனளரப் பபஶக்கஷச் 

     ேக க்கள் என்வமன்ப துைர்லத ற்கும் 

இனிதஷனிதஶய் ழுந்தஉர் ண்ை வல்யஶம் 

     இயகுலது னயலர்தன சுலடிச் ேஶளய 

னனிதனற்று க்கள்னது லஶழ்வு பலண்டில் 

     னத்தகேஶ ளயபலண்டும் நஶட்டில் ஶண்டும்   

- பஶதஷதஶேன் 

 

டைல் ஙிரம் 

ிஞண் பேத்ட 

னிதர்கள் அன்ன வநமஷ கஶைவும், னம் லிரிலளைவும், ேத்துல உைர்வு ற்பைவும், உர்ந்த 

ண்ைம் உனலஶகவும் அள பலண்டிது தல்நஷளயம் ஆகும். க்கலக்குப் னதுலஶழ்வு 

ற்பைபலண்டுவன்மஶல் நஶடு னழுலதும் தல்நஷளயம் ற்பைபலண்டும். 
 

ரஜக் பேத்ட 
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தல்நஷளயங்களர நஶட்டில் அளபலண்டும். 
 

யஜாரச ஙம் 
 

ேஶன்று  - ஜனிதவயஶம், ஜபனஶபஶலம், இனிதஷனிதஶய், இயகுலதஶய், 

  புனிதனற்று, புத்தகேஶ 

டர ஙம் 
ேஶன்று  - சிதவயஶம்,  சிதவயஶம் 

யசாபஶலம்,   தசினிதத் 
 

ாஙம் 
 

எவ்வலஶன அடிிலும் ட்டு ேஸர்கள் பின்றுள்ரதஶல், இது  ண்ஓரீ்க்ிமஙடிடி ஆஓிரி ணிபேத்ம் 

ஆனது. 

 

அி ஙம்  
 

இப்பஶையஷல் “யால்” ன்று ேஸர் வலரிப்பளைஶக லந்துள்ரது. னபல இது  உணரஜி ஆகஷமது. 

 

ரப்பு ஙம் 
 

இப்பஶையஷன் தளயப்ன தல்நஷளயம் அல்யது னத்தகச்ேஶளய ஆகும். 

 

 

 
 

2 

    அப்பஶநஶன் பலண்டுதல்பகட் ைனள்னரிதல் பலண்டும் 

      ஆனிர்க்கட் வகல்யஶம்நஶன் அன்னவேல் பலண்டும் 

ப்பஶனம் ப்பதனம் ங்கடம்நஶன் வேன்பம 

      ந்ளதநஷன தனட்னகளற இம்பிைல் பலண்டும் 

வேப்பஶத பனிளயபல் சுத்தேஷல ஶர்க்கம் 

      தஷகழ்ந்பதஶங்க அனட்பேஶதஷ வேலுத்தஷிைல் பலண்டும் 

தப்பபது நஶன்வேய்ினும் நீவபஶறுத்தல் பலண்டும் 

      தளயலநஷளனப் பிரிஶதநஷளயளனேம்பலண் டுலபன. 

- லள்ரயஶர் 
 

யணண்டும்  யணண்டும் 

ிஞண் பேத்ட 

தந்ளதப ன் பலண்டுதளயக்பகட்டு அனள்னரிபலண்டும். ஆனிர்க்கு அன்ன வேலுத்துதல் 

பலண்டும். வ்லிைத்தஷலும் உன் னகளறப்பஶடுதல்பைடும். ேஷல ஶர்க்கம் வேழுத்பதஶங்க அனட்பேஶதஷ 
பதஶன்மபலைடும். ன் தலளம ன்னித்துப் பிரிஶல் இனக்கபலண்டும்.  

 

ரஜக் பேத்ட 

இவ்வுயகத்தஷல் அனட்பேஶதஷ  பப்பபலண்டும். 
 

யஜாரச ஙம் 
 

ேஶன்று  -    அப்பஶநஶன்,  ப்பஶனம்,  ப்பபது 

         ஆனிர்க   ந்ளதநஷன்  ளயலநஷளனப் 
  

டர ஙம் 
 

ேஶன்று  - அப்பஶநஶன்,  ப்பஶனம் 

  வேப்பஶத,  தப்பபது 
  

இரபு ஙம் 
  

ேஶன்று  - னரிதல்       யணண்டும் 

  அன்ன வேல் யணண்டும் 

ாஙம் 

  லஶழ்க்ளகக்கு அறகு பஶப்பஶ 

  கலிளதக்கு அறகு பஶ  பஶ 
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எவ்வலஶன அடிிலும் ட்டுச் ேஸர்கள் பின்றுள்ரதஶல், இது ண்ஓரீ்க்ிமஙடிடி ஆஓிரி ணிபேத்ம் 

ஆனது. 
 

அி ஙம் 
 

என வேய்னேளரச் வேஶல்யஶலும் வபஶனரஶலும் அறகுபடுத்தஷக் கூறுலது அைி னப்படும்.  இப்பஶையஷல் 

இல்பஶகக் கூமஷனேள்ரதஶல் இது  இல்பு ஙணிற்ஓி அி ஆகஷமது. 

 

ரப்பு ஙம் 
 

இப்பஶையஷன் தளயப்ன யணண்டும்  யணண்டும் ஆகும். 

 

3 

    பிமநஶட்டு நல்யமஷஞர் ேஶத்தஷங்கள் 

தஷழ்வஶறஷிற் வபர்த்தல் பலண்டும் 

    இமலஶத னகழுளை னதுதல்கள் 

     தஷழ்வஶறஷில் இற்மல்  பலண்டும் 

    ளமலஶக நக்குள்பர பறங்களதகள் 

     வேஶல்லதஷபயஶர் கஷள இல்ளய 

    தஷமஶன னயளவனில் வலரிநஶட்ைஶர் 

     அளதலைக்கம் வேய்தல் பலண்டும். 

- பஶதஷஶர் 

 

யணண்டும்  யணண்டும் 

ிஞண் பேத்ட 

பிமநஶட்டு அமஷஞர்கரின் தல்களரத் தஷறஷல் வபர்க்கபலண்டும். ேஶகஶலம் வபற்ம னதஷ 

தல்களர ழுதபலண்டும். நம்னளை பறங்களதகளரப் பபேஷப் பனில்ளய. நம்னளை ழுத்துகள் 

தஷமளஶனது னில் அளத வலரிநஶட்ைலர்கள் லபலற்கபலண்டும். 

 

ரஜக் பேத்ட 

ேஷமந்த தல்களர ழுதுலது, வஶறஷவபர்த்துப் பஶஶட்டுலது. 

 

டர ஙம் 
 

ேஶன்று  - பிடநஶட்டு,  இடலஶத 

  ரடலஶக,  தஷடஶன 
இரபு ஙம் 
 

ேஶன்று  - வபர்த்தல் யணண்டும் 

  இற்மல் யணண்டும் 
 

ாஙம் 
 

எவ்வலஶன அடிிலும் ஆறு ேஸர்கள் பின்றுள்ரதஶல், இது அறுஓரீ்க்ிமஙடிடி ஆஓிரி ணிபேத்ம் ஆனது. 
 

அி ஙம் 

என வேய்னேளரச் வேஶல்யஶலும் வபஶனரஶலும் அறகுபடுத்தஷக் கூறுலது அைி னப்படும்.  

இப்பஶையஷல் இல்பஶகக் கூமஷனேள்ரதஶல் இது  இல்பு ஙணிற்ஓி அி ஆகஷமது. 
 

ரப்பு ஙம் 
 

இப்பஶையஷன் தளயப்ன ரப்ின் அகு அல்யது யணண்டும் யணண்டும் ஆகும். 

 

4 

 

பஶளயலனம் பேஶளயலன ஶக பலண்டும் 

       பசுங்கஷரிகள் அங்கஷனந்து பஶை பலண்டும் 

ேஶளயகரிற் பயவதஶறஷலும் வபனக பலண்டும் 

       ேளபகரிபய தஷவறழுந்து னறங்க பலண்டும் 

ேஸளய உளை கதனளைஶய்த் தஷகற பலண்டும் 

       பதேபக்தஷ வேறஷத்பதஶங்கஷ லர பலண்டும் 

பலளயில்யஶத் தஷண்ைஶட்ைம் எறஷ பலண்டும் 
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       வலற்மஷின்பல் வலற்மஷ க்வகய்த பலண்டும் 

- கலிைி 
 

யணண்டும்  யணண்டும் 

ிஞண் பேத்ட 

பச்ளேக்கஷரிகள் பஶை, பஶளயலனங்கள் பேஶளயஶகபலண்டும். வதஶறஷற்ேஶளயகரில் பயத் 

வதஶறஷல்கள் வபனகஷ, ேளபகரில் தஷழ் லஶறபலண்டும். கதனளைனேைன், நஶட்டுப்பற்று லரபலண்டும். 

பலளயில்யஶ தஷண்ைஶட்ைம் அறஷந்து, நஶம் வலற்மஷ அளைபலண்டும். 

 

ரஜக் பேத்ட 

நஷயம், வஶறஷ, வதஶறஷயஷல், பலளயில் நது னன்பனற்மம். 

 

யஜாரச ஙம் 
 

ேஶன்று  - ாளயனம்,    ஓாளயகரிற்,     சுங்கஷரிகள் 

  சுங்கஷரிகள்   ஓளபகரிபய     ாை 
 

டர ஙம் 
  

ேஶன்று  - பஶரலனம்,   பஶரலனம்,   

ேஶரகரிற்,   பேஶரலன, 

ேஸர,    ேஶரகரிற் 

பலரில்யஶத் பவதஶறஷலும் 
   

 இரபு ஙம் 
  

ேஶன்று  - ஶக யணண்டும் வபனக யணண்டும் 

  பஶை யணண்டும் எறஷ யணண்டும் 
ாஙம் 

 

எவ்வலஶன அடிிலும் ட்டு ேஸர்கள் பின்றுள்ரதஶல், இது ண்ஓரீ்க்ிமஙடிடி ஆஓிரி 

ணிபேத்ம் ஆனது. 
அி ஙம் 
 

என வேய்னேளரச் வேஶல்யஶலும் வபஶனரஶலும் அறகுபடுத்தஷக் கூறுலது அைி னப்படும்.  

இப்பஶையஷல் இல்பஶகக் கூமஷனேள்ரதஶல் இது  இல்பு ஙணிற்ஓி அி ஆகஷமது. 
ரப்பு ஙம் 
 

இப்பஶையஷன் தளயப்ன பளைப்பின் அறகு அல்யது யணண்டும் யணண்டும் ஆகும். 
 

ஆகஷளல பின்றுள்ரன 

டிணம் ஙிஞப்புல் 

ணிசா ண் 38 

(5 ஜிப்மண்) 
 

 

னத்தகத்தஷல் உள்ர படிலங்கள் ற்றும்  வபஶதுத்பதர்வு லினஶக்கரில் பகட்கப்பட்ை படிலங்களர 
நஷப்பிப் பிற்ேஷ பற்வகஶள்ரயஶம். தலிவும் வதஶைர்லண்டி இனக்ளக னன்பதஷவு - த்து படிலத்ளதப் 
வபஶறுத்தலள, லினஶப்பகுதஷளக் கலனித்துத் பதர்லனக்கஶன வபளக் (பதர்லர் வபர் 
லினஶப்பகுதஷில் இனக்கும்) கலனஶக ழுதவும். ந்து லதுக்குட்பட்ை குறந்ளதகரின் வபர்களர 
அதற்குரி கட்ைத்தஷல் குமஷப்பிைவும்.  

 

ணாழ்ணில் சூல் ணிசா ணிர 

ணிசா ண் 39 

(5 ஜிப்மண்) 
 

1. ஶமன் பத்தஶம் லகுப்னப் படிக்கஷன்மஶன். ேஷய நஶட்கரஶக அலனுளை வேல்கரில் ஶற்மம்  
ற்பட்டினப்பளதப் வபற்பமஶர் உைர்ந்தனர்.  பள்ரி பநம் னடிந்ததும் அலன் லடீ்டிற்குத் 
தஶதஶக லனகஷன்மஶன்.  கஶைம் பகட்ைஶல், உண்ளளச் வேஶல்ய றுக்கஷன்மஶன். லடீ்டில் 
அடிக்கடி பைம் பகட்டுத் வதஶந்தவு வேய்கஷன்மஶன். நல்ய நண்பர்கலைன் அலன் பறகஶதபத 
இதற்குக் கஶைம் ன்ம வபற்பமஶர் நஷளனக்கஷன்மனர். 
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மற்யடார் ஜாடரசப் ற்டி ஙிரசப்ட ஓரிா? 
ேரி. 

ஙாம் ப்டிப்ட் ஙண்ர்யாடு ஙட்புமாள் யணண்டும்? 
நல்ய நண்பர்கலைன் நட்னவகஶள்ரபலண்டும். 

இச்சூில் ன்டுத்யணண்டி ணாழ்ணில் ிடன்ள் ாரண? 
ேஷக்கல்களர தஷர்வகஶள்லதல், தீர்வு கஶடதல் 

 

2. வபற்பமஶர் தஷர்பஶஶத லளகில் வலரினைர் வேன்றுலிைப் னங்குறயஷ ட்டும் லடீ்டில் 
தனிஶகப் படித்துக்வகஶண்டினந்தஶள். னங்குறயஷின் தந்ளதளத் பதடி எனலர் லடீ்டிற்கு 
லனகஷமஶர். தநளத வலரினைர் வேன்மஷனக்கஷமஶர் ன்று னங்குறயஷ கூமஷனஶலும் அலள் அளதக் 
பகட்கஶல், அலரிைம் பபேஷக் வகஶண்பை இனக்கஷமஶர். 

 

அந்ச் சூழ்ஙிரரப் பூங்குி வ்ணாறு ிர்மாள்ணாள்? 
அலரிைம் பபசுலளத நஷறுத்தஷலிட்டு, தந்ளத லந்தபிமகு பபேஷக்வகஶள்லங்கள் ன்று 

வேஶல்லஶள். 
ஙீங்ள் பூங்குிா இபேந்ால் ன்ச மஓய்ணரீ்ள்? 

அலரிைம் பபசுலளத நஷறுத்தஷலிட்டு, தந்ளத லந்தபிமகு பபேஷக்வகஶள்லங்கள் ன்று 
வேஶல்பலன். 

 

3. இயக்கஷஶ படிப்பில் படுசுட்டி.  அலள்தஶன் லகுப்பில் ப்பபஶதும் னதயஶலதஶக லனலஶள். 
அலலளை பதஶறஷகள் அலலக்வகன்ன கலளய? அலள் அம்ஶ ஏர் ஆேஷரிர். அலலக்குப் 
பஶைத்தஷல் நத ம் ற்பட்ைஶலும் உைபன தீர்த்துலிடுலஶர். னபல, அலள் னதல் 
தஷப்வபண் வபறுலதஷல் லிப்பபதும் இல்ளய ன்று கூறுலர். பள்ரிில் ஆண்டுத்பதர்வுப் 
படிப்பதற்கஶக எனலஶம் லிடுனளம அரித்தஶர்கள். இயக்கஷஶ லறக்கம்பபஶல் படிப்பதஷல் 
கண்டம் கனத்துஶக இனந்தஶள்.  அப்பபஶது வதஶளயபபேஷ அளறப்ன லந்தது. அலலளை 
அம்ஶ தஷடீவன்று க்களைந்துலிட்ைஶர்கள் ன்றும் உைனடிஶக னத்துலளனில் 
பேர்த்தஷனப்பதஶகவும் அம்ஶவுைன் பைிஶற்றும் ஆேஷரிர் கூமஷனஶர். இயக்கஷஶ ஷகுந்த ன 
அழுத்தத்தஷற்கு ஆரஶனஶள்.  
 

இக்ிாணின் பன்யசற்டத்ிற் ார் ாஞம்? 
அலலளை அம்ஶ. 

இக்ிாணின் அம்ஜாரண ற்ா ஜபேத்டணஜரசில் யஓர்த்டள்ார்ள்?  

அலலளை அம்ஶலிற்கு க்கம் ற்பட்ைதஶல் னத்துலளனில் 
பேர்த்துள்ரஶர்கள். 
அம்ஜாவுக்கு ற்ட் ஙிர ண்டு இக்ிாணின் ஙிர ன்ச? 

ன அழுத்தத்தஷற்கு ஆரஶனஶள். 
 

4. இண்டு நஶள் வபய்த ளறின் கஶைஶக, அன்று பள்ரிக்கு லிடுனளம அமஷலிக்கஷமஶர்கள். 
பள்ரிக்கு லந்த ஶைலர்கள் தத்தம் லடீ்டிற்குத் தஷனம்னகஷமஶர்கள். ஆனஶல் கதஷலனின் 
லகுப்னத் பதஶறர்கள், அலளனத் தஷளப்பைம் பஶர்க்க லனஶறு அளறக்கஷமஶர்கள். 
வபற்பமஶனக்குத் வதரிந்தஶல் தன்ளனக் கண்டிப்பஶர்கள் ன்று கதஷலனுக்குத் வதரினேம்.  
தஷளப்பைத்தஷற்குச் வேல்யஶலிடில் நண்பர்கள் தன்ளன எதுக்கஷ லிடுலஶர்கள் ன்று அலன் 
நஷளனக்கஷமஶன். 

 

 

இந்ஙிரில் ிஞணன் ன் ஜசமணழுச்ஓிர வ்ணாறு ட்டுப்டுத்டணான்? 
  வபற்பமஶனக்குத் வதரிந்தஶல் லனத்தப்படுலஶர்கள் ன்று கட்டுப்படுத்துலஶன்.  

ிஞணன் ஙிரில் ஙீங்ள் இபேந்ால் ன்ச மஓய்ணரீ்ள்? 
அவ்லஶறு வேல்லது தலறு ன்று டுத்துளத்து, தஷளப்பைம் வேல்லளதத் தடுப்பபன். 

 

5. றஷயேனும் தஷறேனும் வநனங்கஷ நண்பர்கள். றஷயேனுக்குத் தஷறேன் ட்டுப 
நண்பன் ஆனஶல் தஷறேனுக்பகஶ லகுப்பில் ட்டுஷன்மஷ பள்ரிிலும் அளனலனம் நண்பர்கள். 
பஶர்க்கும் ஶலரிைத்தஷலும் அன்பஶகவும் நட்பஶகவும் நைந்துவகஶள்லஶன்.  தன்னஶல் னடிந்த 
உதலிகலம் வேய்லஶன். றஷயனும் நல்ய ஶைலன்தஶன். ஆனஶல் தஶனஶகச் வேன்று 
பறகஶட்ைஶன். லினஶவுக்கு ட்டுப லிளை வேஶல்லஶன்.  தஷறேனிைம் ல்யஶனம் 
வநனங்கஷப் பறகுலது றஷயேனுக்கு பலதளன தந்தது. 
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இணர்ில் ாரஞப்யால் இபேப்ட ஙல்ட? 
  தஷறேன் பபஶல் இனப்பது நல்யது.  

ன்சிம் அரசணபேம் மஙபேங்ிப்  ின் ன்ச மஓய்யணண்டுமஜன்று ஙீ 
ஙிரசக்ிடாய்? 

றஷயேன் ற்மலர்கலைன் னதயஷல் வநனங்கஷப்பறக பலண்டும். 
உங்லக்கு ஙண்ர்ள் உண்ா? த்ரச யர்? 

னக்கு நண்பர்கள் உண்டு. பத்து பபர். 
 

6. பபனந்தஷல் பைம் வேய்து வகஶண்டினக்கஷமரீ்கள். உங்கள்பதஶள்ீது ஶபஶ ளகளலப்பதஶக 
உைர்கஷமரீ்கள். தஷனம்பிப் பஶர்த்தஶல் உங்கலக்கு அமஷனகஶனலர்தஶன்.  
 

அப்யாட உங்ள் மஓல் ப்டி இபேக்கும்? 
வன்ளஶக லியகஷச் வேல்பலன். 

இடயான்டமாபே சூில் ஙீ வ்ணாறு மஓல்டுணாய்? 
  வன்ளஶக லியகஷச் வேல்பலன்.  

இடயான்ட ஙிழ்வு உங்லக்கு ற்ட்டண்ா? 
இல்ளய. 

 

7. பதஷவனஶன்மஶம் லகுப்பில் பேர்ந்து ேஷய நஶள் ஆகஷமது.  பதலி அன்று பள்ரிக்குப் பபஶகஶல் 
அழுது வகஶண்டினந்தஶள். அலள் கண்கள் இண்டும் ேஷலந்துலிட்ைன.  ஆனஶல் அலள் 
வபற்பமஶர் அலரின் அழுளகளப் வபஶனட்படுத்தலில்ளய.. “நஶன்வேஶன்னது வேஶன்னதுதஶன். நீ 
படித்தது பபஶதும். இன்னும் னென்று ஶதத்தஷல் உனக்குத் தஷனைம் வேய்பலண்டிதுதஶன்.“ 
ன்று கூமஷலஶறு அலலளை தந்ளத வலரிப வேன்றுலிட்ைஶர். “அப்பஶ உனக்கு 
நல்யதுதஶன் வேய்லஶர். அப்பஶலின் பபச்ளேக் பகள்“ ன்று அம்ஶவும் கூமபல, ன்ன 
வேய்லவதன்று வதரிஶல் லனத்தத்துைன் இனந்தஶள் பதலி. 

 

இத்ர ஙிரில் யணி த்ர படிமணடுப்ாள்? 
  படிப்ளப நஷறுத்தஷத் தஷனைம் வேய்துவகஶள்ரக்கூைஶது ன்று னடிவு டுப்பஶள்.  

உங்லக்கு இப்டிமாபே ஙிர ற்ட்ால் ஙீங்ள் ப்டி ரீ்வு ாண்ீர்ள்? 
படிப்பபன். தஷனைம் வேய்து ளலப்பளதத் தடுப்பபன். 

இச்சூில் ன்டுத்யணண்டி ணாழ்ணில் ிடன்ள் ாரண? 
அமஷதல், பபசுதல், உைர்த்துதல், னடிவு டுக்கும் தஷமன். 

 

8. னங்குறயஷ ல்யஶரிைனம் அன்பஶகப் பறகுலஶள். அலள் லடீ்டிற்கு ஶர் லந்தஶலும் அலர்கரிைம் 
தன்ளஶகப் பபசுலஶள். அதனஶல் அலளர ல்யஶனக்கும் பிடிக்கும். அலள் ப்பபஶதும் 
னன்னறுலபயஶடு லளர லனலஶள்.  லடீ்டிற்கு லனபலர்களர லஶங்க, லஶங்க உட்கஶனங்க, 
அம்ஶ லந்தஷடுலஶங்கன்று லபலற்பஶள். அலளரப் னன்னளகப் னங்குறயஷ ன்றுதஶன் 
ல்யஶனம் அளறப்பஶர்கள்.  அலர்கள் அலளர அளறப்பது ேரிதஶனஶ, நீங்கபர வேஶல்லுங்கள். 

 

பூங்குிின் ண்ர ஙீ ற்றுக்மாள்ிடாா? 
  ஆம்.  

உங்ள் ணடீ்டிற்கு ாஞாணட ணந்ால், ஙீ வ்ணாறு ணஞயணற்ாய்? 
ேஷரித்த னகத்துைன், அன்னைன் லபலற்பபன். 

பூங்குிரப்யால் ஙீபம் ல்ாரிபம் ஙன்கு குின்டாா? 
ஆஶம். நன்மஶகப் பறகுபலன். 

 

9. லிறஷஶற்றுத் தஷமனஶரி எனலர் ேஶளயளக் கைப்பதற்கஶக வநடுபநஶகக் கஶத்துக்வகஶண்டு 
இனக்கஷமஶர்.  அந்த லறஷஶகப் பயனம் கைந்து வேல்கஷன்மனர். ஆனஶல், அலனக்கு உதல 
எனலனம் னன்லலில்ளய. 

 

இடயான்ட சூில் ஙீ வ்ணாறு மஓல்டுணாய்? 
  லிறஷஶற்றுத் தஷமனஶரிக்கு உதவுபலன்..  

ிடபேக்கு உவுணால் மணிப்டும் ண்பு ாட? 
அன்ன. 
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டிம் ழுடல் 

ணிசா ண் 40 

(10 ஜிப்மண்) 
 

லிண்ைப்பம் என்மஶகவும், கடிதம் என்மஶகவும் பகட்கப்படும். அதஷல் ேஷய லளகஶதஷரிகளர ட்டும் 
படித்தஶல் பபஶதுஶனது. இலற்மஷல் இனந்து என்று லந்துலிடும்.  வபஶதுத் பதர்வு லினஶப்பகுதஷகரில் 
பகட்கப்பட்ைளல ீண்டும் பகட்கப்படுகஷன்மன. னபல கஸழ்க்கஶடம் ந்து லினஶக்கரில் ட்டும் 
பிற்ேஷ தந்தஶல் பபஶதுஶனது. 
 

1.  டேம் ஊரில் ஜின்ணிக்கு ணஓி யணண்டி ஜின்ணாரித் ரணபேக்குக் ணிண்ப்ம் ணரஞ. 
 

அனுப்புஙர்          x x x 

 ஊர்ப் மாடஜக்ள்             (பதர்வு 
நஶள்ழுதுக) 
 1, னதுத் வதன,  

 XXX 
 

மறுஙர் 
 ஜின்ணாரித் ரணர் , 
 ஷன்லஶரி அலுலயகம்,  

 XXX 
 

ா, 
 மாபேள் : ஜின்ணிக்கு ணஓி பலண்டி – லிண்ைப்பம் 

  - -  - - - 
லைக்கம். ங்கள் கஷஶத்தஷல் மத்தஶற 800 க்கள் லஶழ்கஷன்மனர். சுஶர் 15 வதனக்கள் 

உள்ரன.  ங்கள்  

கஷஶத்தஷல் ஷன்லிரக்கு லேதஷில்யஶததஶல் அன்டா ணாழ்வு ாிப்ரிடட. ணாசணர்லம் 
குந்ரலம் ஜாணர்லம் டன்த்ிற்கு ஆாிடார்ள்.  ஷன்லேதஷ இல்யஶததஶல் இலில்  
தூங்க னடிலதஷல்ளய. ஶைலர்கரஶல் படிக்க னடிலில்ளய. இலில் ேஶளயில் நைப்பதற்குப் 
பஶக இனக்கஷமது.   
 

 னபல ஷக லிளலில் நைலடிக்ளக டுத்து, ங்கள் கஷஶத்தஷற்கு ஷன்லிரக்கு லேதஷ 
வேய்துத் தனம்படி தஶழ்ளனேைன் பலண்டுகஷபமஶம். 
 

 நன்மஷ,          இப்படிக்கு,  

                  XXX 

               
(ஊர்ப்மாடஜக்ள்) 
 
 
 
 
 
 

உரடயஜல் பணரி 

மறுஙர் 
 ஷன்லஶரித் தளயலர்,  

 ஷன்லஶரி அலுலயகம்,  

 XXX 
 

2.  டேம் ஊரில் குடிஙீர் ணஓி யணண்டி ஊஞாட்ஓி என்டி ஆரபேக்குக் கூட்டு ணிண்ப்ம் 
ணரஞ. 
 

அனுப்புஙர்          x x x 

 ஊர்ப் மாடஜக்ள்             (பதர்வுநஶள் 
ழுதுக) 
 1, னதுத் வதன,  

 XXX 
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மறுஙர் 
 ஊஞாட்ஓி என்டி ஆரர் , 
 ஊஶட்ேஷ என்மஷ ஆளைர் அலுலயகம்,  

 XXX 
 

 

ா, 
 மாபேள் : குடிஙீர் ணஓி பலண்டி – லிண்ைப்பம் 

 - -  - - - - 
லைக்கம். ங்கள் கஷஶத்தஷல் மத்தஶற 800 க்கள் லஶழ்கஷன்மனர். சுஶர் 15 வதனக்கள் 

உள்ரன. ங்கள் ஊர் க்கள் அன்மஶைத் பதளலக்கு மணகுமாரணில் உள் ஊபேக்குச் 
மஓன்றுான் ஙீர்  வகஶண்டு ல னடிகஷமது. அவ்வூரில் ஙீர்ப் ற்டாக்குரட ற்ட்ால் , ங்கள் 
அன்மஶை லஶழ்லில் பஶதஷப்ன ற்படுகஷமது.  

 

னபல, அன்மஶைத் பதளலக்கஶக ங்கள் ஊனக்வகன்று குடிநீர் லேதஷ வேய்துதனம்படி 
தஶழ்ளனேைன் பலண்டுகஷபமஶம். 
 

 நன்மஷ,          இப்படிக்கு,  

                   XXX 

               
(ஊர்ப்மாடஜக்ள்) 
உரடயஜல் பணரி 

மறுஙர் 
 ஊஞாட்ஓி என்டி ஆரர், 
 ஊஶட்ேஷ என்மஷ ஆளைர் அலுலயகம்,  

 XXX 
 
 
 
 
 

3.  டேம் ஊரில் யஜடு ள்பஜாக் ாட்ஓிிக்கும் ஓாரரச் மஓப்சிட்டுத் பேஜாறு 
மஙடுஞ்ஓாரத்டரட இக்குஙபேக்குக் டிம் ழுட. 

 

அனுப்புஙர்          x x x 

 ஊர்ப் மாடஜக்ள்             (பதர்வுநஶள் 
ழுதுக) 
 1, னதுத் வதன,  

 XXX 

மறுஙர் 
 இக்குஙர் , 
 வநடுஞ்ேஶளயத்துளம,  

 XXX 
 

ா, 
 மாபேள் : ஓாரரச் மஓப்சி பலண்டி -  லிண்ைப்பம் 

- -  - - - - 
லைக்கம். ங்கள் கஷஶத்தஷல் மத்தஶற 800 க்கள் லஶழ்கஷன்மனர். சுஶர் 15 வதனக்கள் 

உள்ரன. ங்கள் ஊனக்குத தஶர்ச் ஓாரரப் யாட்டு ந்ட ணபேங்ள் ஆிணிட்ச . ேீபத்தஷல் 
மய் டும் ஜரால் ஓாரள் யஓஜரந்டள்ச. ேஶளயகள் னழுலதும் குண்டும் குறஷனேஶக, 
படுபள்ரஶக ஆகஷலிட்ைன. கற்கள் வபர்ந்துலனகஷன்மன.    

 

ேஶளயில் வேல்லும்வபஶழுது கஶல்கரில் ற்ள் குத்ிக் ாம்  ற்படுத்துகஷன்மன. 
ஷதஷலண்டிளபஶ அல்யது ற்ம ணண்டிரயா ஏட்படிணில்ர .  இலில் ேஶளயபல் 
ஙப்ற்குப் ஜாவும் ஓிஞஜஜாவும் இனக்கஷமது. நகத்தஷற்குச் வேல்லும்பஶளத இது ன்பதஶல், 
அன்மஶைப் பன்பஶட்டிற்கு ற்மதஶக இல்ளய. 

 

னபல, அன்மஶைத் பதளலக்கஶக ங்கள் ஊர்ச் ேஶளயளச் வேப்பனிட்டுத் தனஶறு 
தஶழ்ளனேைன் பலண்டுகஷபமஶம். 
 

 நன்மஷ,          இப்படிக்கு,  
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                  XXX 

              (ஊர்ப் 
மாடஜக்ள்) 
உரடயஜல் பணரி 

மறுஙர் 
 இக்குஙர், 
 வநடுஞ்ேஶளயத்துளம,  

 XXX 
 

4. த்ாம் ணகுப்புப் மாடத்யர்ணில் பல் ஜிப்மண் மற்ட உன் ஙண்ரசப் ாஞாட்டிக் டிம் 
ழுட. 
 

          x x x 
                    (யர்வு ஙாள் ழுட) 

அன்புள் ஙண்ா,     
லைக்கம்.  நஶன் நயம். உன் லடீ்டில் அளனலனம் நயஶ? 
 

னதயஷல் லஶழ்த்துகள் வேஶல்யஷக்வகஶள்கஷபமன். இந்த லனைம் நைந்த த்ாம் ணகுப்புப் 
மாடத்யர்ணில் ஙீ, ஜாஙித்ில் பிம் மற்டிபேக்ிடாய்  ன்ம வேய்தஷ கஷளைத்தபபஶது நஶன் 
கஷழ்ச்ேஷ அளைந்பதன். 

 

ல்யஶ லனைத்ளதனேம்லிை இந்த லனைம் 499/500 தஷப்வபண் வபற்றுச் ேஶதளன 
னரிந்துலிட்ைஶய். இச்ேஶதளனள ஶஶலும் இனிபல் னமஷடிக்க னடிஶது ன்று நஷளனக்கஷபமன். 
உன்னுளை ஊக்பம் அஞா உரப்பும்ான் உசக்கு மணற்டிரத் பதடித் தந்தது. 

 

உன் குடிக்யார அரந்ட , உன் ள்ிக்கும் மற்யடாபேக்கும் ஙீ மபேரஜ 
யஓர்த்டள்ர நஷளனத்து நஶன் ஷகவும் கஷழ்ச்ேஷ அளைகஷபமன்.  ன் நண்பர்கரிைம் உன்ளனப் 
பற்மஷப் பபேஷ கஷழ்ச்ேஷ அளைகஷபமன். 

 

இபதபபஶன்று படித்துப் பன்னிண்ைஶம் லகுப்பிலும் ஶநஷய அரலில் ேஶதளன வேய்லஶய் ன 
லினம்னகஷபமன். 

 

லடீ்டில் அளனலளனேம் பகட்ைதஶகச் வேஶல்யவும். 
        
    

    
                        
உன் அன்பு ஙண்ன், 

         XXX  

உரடயஜல் பணரி 

மறுஙர் 
 XXX, 
 1 னதுத் வதன,  

 XXX 
 
 

5.  டேம் ஊரில் யபேந்ட ணஓி யணண்டி யாக்குஞத்டக்  யஜாண்ரஜ இக்குஙபேக்கு 
ணிண்ப்ம் ணரஞ. 
 

அனுப்புஙர்          x x x 

 ஊர்ப் மாடஜக்ள்             (பதர்வு நஶள் 
ழுதுக) 
 1, னதுத் வதன,  

 XXX 

மறுஙர் 
 யஜாண்ரஜ இக்குஙர் அணர்ள் , 
 பபஶக்குலத்துக் கறகம்,  

 XXX 
 

ா, 
 மாபேள் : யாக்குணஞத்ட ணஓி பலண்டி – லிண்ைப்பம் 

          - -  - - - -  
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லைக்கம். ங்கள் கஷஶத்தஷல் மத்தஶற 800 க்கள் லஶழ்கஷன்மனர். இலர்கரில் 
வபனம்பஶபயஶர் ஷகத் டெஞத்ில் இபேக்கும் ஙஞத்ிற்குச்  வேன்று டித்டணிட்டும், யணரக்குச் 
மஓன்றுணிட்டும் ணபேின்டசர் . கஷட்ைத்தட்ை 10 கஷபயஶ ீட்ைர் வேன்று லனலதஶல் டிப்ிலும் 
யணரிலும் ணசம் மஓலுத்படிணில்ர. அலே உதலிக்குக்கூை லஶகன லேதஷ இல்ளய. 
 

 னபல ஷக லிளலில் நைலடிக்ளக டுத்து, ங்கள் கஷஶத்தஷற்குப் பபனந்து லேதஷ 
வேய்துத்தனம்படி தஶழ்ளனேைன் பலண்டுகஷபமஶம். 
 

 நன்மஷ,          இப்படிக்கு,  

                  XXX 

              (ஊர்ப் 
மாடஜக்ள்) 
உரடயஜல் பணரி 

மறுஙர் 
 யஜாண்ரஜ இக்குஙர் அணர்ள், 
 பபஶக்குலத்துக் கறகம்,  

 XXX 
 
 
 

6. ண்டு ித் இம் ற்டி ஙண்னுக்குக் டிம் 

           x x x 

              (யர்வு ஙாள் 
ழுட) 
அன்புள் ஙண்ா,     

லைக்கம்.  நஶன் நயம். உன் லடீ்டில் அளனலனம் நயஶ? 
 

வேன்ம லஶம் ங்கள் பள்ரிில் சுற்றுயஶ அளறத்துச் வேன்மஶர்கள். ங்பக வதரினேஶ? 
பசுளப் பலி தஞ்ேஶவூர்தஶன். 

 

தஷறஷன் வபனளகளரப் பளமேஶற்றும் ஞ்ஓாவூபேக்கு அதஷகஶளய வேன்மளைந்பதஶம்.  
னதயஷல் நஶங்கள் பஶர்த்தது ஓஞஸ்ணி ஜால்ான். வ்லரவு வபரிது! ஓஞயாஔி ஜன்சர்ாத்ரச் 
பேர்ந்ததஶம். ர டைல்ள், ஏரச்சுணடிள், ங்ா அஞண்ஜரசள்  ன்று பளறளஶன 
வேய்தஷனேைன் லயஶற்று னக்கஷத்துலம் லஶய்ந்ததஶக இனக்கஷமது.   

 
 

அன்று ஶளய, வபரி பகஶலிளய அளைந்பதஶம். வபனக்பகற்மபடி மரியாணில்தஶன். 
அபைப்பஶ! கற்கரஶல் ஆன அந்தக் பகஶலில்னன் வ்லரவு அறகஶன, வபரி நந்தஷ! இக்பகஶில் 
பிற்கஶயச் யஓார்ால் கட்ைப்பட்ைதஶம். ஙில்ா ணிஜாசம் , ஜா ஙந்ி, பேவூஞார் ஓன்சி, 
ணஞாி அம்ஜன்  ேன்னதஷ ன்று பய ேன்னதஷகள் அங்பக உள்ரன.  இந்தக் கஶயத்தல் இப்படிவஶன 
பகஶலில் கட்டுலது ன்பது நைக்கஶத கஶரிம். பகஶலிளயச் சுற்மஷ வ்லரவு ல்மணட்டுள்! 
ஓிற்ங்ள்! ஏணிங்ள்! ல்யஶலற்ளமனேம் ன் ஆேஷரிர் லிரக்கஷனஶர். 

 

லயஶற்றுப் பஶைத்தஷல் உள்ர இந்தக் பகஶலிளய பநடிஶகப் பஶர்த்தவபஶழுது, ாம் 
ிரஜாப் புரிந்ட . னதஷ தகலல்களரப் வபமனடிகஷமது.  இதுபபஶன்று நீனேம் உங்கள் பள்ரிில் 
நைக்கும் கல்லிச் சுற்றுயஶலில் கயந்துவகஶள்.  

 

லிளலில் பதஷல் ழுது. 
                               
           உன் அன்பு 
ஙண்ன், 
            XXX  

உரடயஜல் பணரி 
மறுஙர் 
 XXX, 
 1 னதுத் வதன,  

 XXX 
 
 
 

7. ட்ச்ஓர் ிக்குத் ன் ணிணஞப்ப்ட்டில் ாரித்ட ழுட. 
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அனுப்புஙர்          x x x 

 XXX,             (பதர்வு நஶள் 
ழுதுக) 
 1, னதுத் வதன,  

 XXX 
 

மறுஙர் 
 யஜாண்ரஜ இக்குஙர் , 
 XXX கம்வபனி, 
 XXX 
 
 

ா, 
 மாபேள் : ட்ச்ஓர் ி யணண்டி – லிண்ைப்பம் 

    - -  - - - -  

லைக்கம். தங்கலளை அலுலயகத்தஷல் தட்ைச்ேர் பைி கஶயஷஶக இனப்பளத நஶரிதறஷல் 
கண்பைன். அப்பைிக்கு லிண்ைப்பித்துள்பரன். தங்கள் அலுலயகத்தஷல் பைி னரி னக்குத் தகுதஷ 
இனப்பின். தஶங்கள் தள கூர்ந்து ன்ளன அளறக்க லினம்னகஷபமன். இக்கடிதத்துைன் தன்-லிலப் 
பட்டில் இளைத்துள்பரன். 

 

நன்மஷ,          இப்படிக்கு,  

         தங்கள் 
உண்ளனேள்ர, 

                XXX 

ன் ணிணஞப் ட்டில் 

 

மர்   - XXX 

ிடந்யி  - 01.01.1990  

ல்ணித்குி  - பி.கஶம்.  

மாில்குி  - தஷழ், ஆங்கஷயம் – உர்நஷளய 

    தட்ைச்சு னதல் லகுப்பில் பதர்ச்ேஷ  

    ம்.ேஷ..,  

அனுணம்  -  5 ஆண்டுகள்  

மரிந் மஜாி  - தஷழ், ஆங்கஷயம், கன்னைம், ளயஶரம்  

மார்பு பணரி - லிண்ைப்பத்தஷல் உள்ரது. (அல்யது) abcd@gmail.com 

 
 
 

குடிப்புரக் மாண்டு ட்டுரஞ ழுடல் 

ணிசா ண் 41 

(10 ஜிப்மண்) 
 
 

(இக்கட்டுளில் உள்ர பத்தஷகரில் உள்ர னக்கஷஶன லஶர்த்ளதகளரக் கனப்ன ளில் ழுதயஶம். 
ற்டல் குரடந் ஜாணர்ள் எவ்மணாபே ட்டுரஞிலும் உள் உட்ரப்ர ஜாற்டாஜல் 

அில் உள் பேத்டரச் சுபேக்ஜா ழுிசால்யாடம். எவ்வலஶன உட்தளயப்பிற்குள்லம் 
என்று, இண்டு கனத்துகள் அளந்தபடி ழுதஷனஶல்பபஶதும்.) 

 

ாத்ர மணல்லும் ிசி 
 
 

mailto:abcd@gmail.com
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னன்னுள 

கைினிின் பதஶற்மம் 

கைினிின் லரர்ச்ேஷ 
கைினி லளககள் 

இளை லளககள் 

இளைதர லேதஷ 
கைினிலறஷக் கல்லி 

கைினி லித்தகு ேஶதளனகள் 

கைினி பன்படும் துளமகள் 

உயகம் உள்ரங்ளகில் 

னடிவுள 
 

பன்னுரஞ 

இனபதஶம் தற்மஶண்டின் ஷகச்ேஷமந்த கண்டுபிடிப்ன கைினி. னித னெளரளனேம் லிஞ்சும்படி, 
எபே மஙாடிில் ஜில்ின் க்குரபம்  வேய்துகஶட்டும். அத்தளக கைினிளப் பற்மஷக் 
கஶண்பபஶம். 
 

ிசிின் யாற்டம் 

கைக்கஷடும் ஜிச்ஓட்யஜ கைினி பதஶன்றுலதற்கஶன னதற்படி.  பயலித 
ேஷந்தளனகலக்குப் பிமகு, இங்கஷயஶந்ளதச் பேர்ந்த ஓார்ஸ் ாப்யஜ்  ன்பலர் கைினிள 
லடிலளத்தஶர். கட்ைளரகளர லடிலளத்தலர் யடி வ்மஸ் ன்பலர் ஆலஶர். 
 

ிசிின் ணர்ச்ஓி 
ஹர்ணார்டு ன்பலர் ண் இயக்கக் கைினிளக் கண்டுபிடித்தஶர்.  அவரிக்கஶ, ஜப்பஶன் 

நஶடுகள் ீத்தஷமன் கைினிளக் கண்டுபிடித்தன.   
 

ிசி ணரள் 

தற்பபஶது கைினிஶனது ளகைக்க கைினி, டுக்கைினி ன பயலித ஶற்மஶகஷ லனகஷமது.  
சூப்பர் கைினி ன்பது பபஶய், மர்ஓசல் ம்ப்பெட்ர் லந்துலிட்ைது. 
 

இரம் 

 இன்று இளைம் தகலல் வதஶைர்பில் னக்கஷஶன பங்கு லகஷக்கஷமது. ஔான்ாஸ்ல் 
ன்பலப இளைத்தஷற்கு லித்தஷட்ைலர். ஜின்ாந் ஙாா, ஈர்மஙட் அட்ர, அன்ட ணரஞப்புப் 
ின்சல் ன்பளதக் கைந்து, இன்று உயகம் னழுலளதனேம் வேற்ளகக்பகஶரஶல் இளைத்து, உயக 
லிரிவு லளய ன்று ஶமஷலிட்ைது.   
 

இர ணரள் 

 குறும்ஞப்பு ணரப்ின்சல் ( LAN), அன்ட ஞப்பு ணரப்ின்சல் ( WAN), ரண ணிரிவு 
ணர (WWW) ன இளைம் பய லளகஶகஷமது. 
 

இர ணஓி 
 கஷஶங்கரில் நகங்கரில் பேளலஶரரிைம் தனி கைக்குப் வபற்று இளைதரலேதஷ  
பன்படுத்தப்படுகஷமது. ிசி, மாரயஓி, மார்பு மஜன்மாபேள் ஆிணற்டில் 
இரணஓி உள்ரது. நது அேஶங்கம் ஶைலர்கள் பன்வபறும் லளகில் பள்ரிகரில் 
இளை லேதஷ ற்படுத்தஷ உள்ரது.  கனம்பயளகில் கற்மல் ன்பது கைினிில் கற்மல் ஆகும்படி 
இளைலேதஷ ற்படுத்தப்பட்டுள்ரது. 2ஔி, 3ஔி  அளய கற்ளமகரில் இளைதர லேதஷ 
உனலஶகஷவுள்ரது. 
 

ிசி ணிக் ல்ணி 
 கைினி லறஷஶகக் கற்பிக்கப்படும் கல்லி இதுலஶகும். பள்ரி, கல்லூரிில் னத்துலம், 
வபஶமஷில், லஶனில், வன்வபஶனள் கல்லி னப் பய துளமகரில் கல்லிஶனது கைினி லறஷ 
பபஶதஷக்கப்படுகஷமது. கைினி லறஷஶக டுஓாட் ன்ம தட்பத்தஷல் கல்லி கற்பிக்கப்படுகஷமது. 
ஶைலர்கள் பன்வபறும் லளகில் கனம்பயளகில் கற்மல் ன்கஷம ன ஶமஷ, கைினிில் கற்மல் 
ன்ம நலனீம் தற்பபஶது உனலஶகஷனேள்ரது. 
ிசிின் ணித்கு ஓாரசள் 

 கைினிஶனது என வநஶடிில் ஷல்யஷன் கைக்குகளரச் வேய்துகஶட்டுகஷமது. ணான்மணி, 
ாய்வு ஆகஷலற்மஷல் இதன் பங்கு னக்கஷஶனது. இன்ளம தகலல் வதஶறஷல்தட்பத்துளமக்கு 
இதஶகச் வேல்படுகஷமது.   
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ிசி ன்டும் டரடள் 

 கைினி பன்பஶட்டுக் கனலிில் ஏர் அங்கம்.  ஜபேத்டணம், மாடிில், ணல் 
மாில்டேட்ம், ணாசில், ஆழ்ில், ஜிரக் ரள், ல்ணி   ஙிறுணசங்ள் னப் 
பயலற்மஷலும் கைினி வேல்படுகஷமது. 
 

உம் உள்ங்ரில் 

 அரயஓி, ரக் சி  ன அளந்த கைினிஶல் உயகம் உள்ரங்ளகில் 
அளந்துலிட்ைது.  ளகில் இனக்கும் கைினி தனக்குள் உயகத்ளத ளலத்து, ணர அிக்கும் 
அபசுஞிா உள்ரது.  

படிவுரஞ 

 ரச ிலும் புிச புகுலும் ன்கஷம வேஶல்லுக்பகற்மபடி, கைினிள நல்லறஷக்குப் 
பன்படுத்தஷ. னித குயத்ளத னன்பனற்றுபலஶம். 
 

ஜர ஙீர் யஓரிப்பு 
 

னன்னுள 

நீரின்மஷ அளஶது உயகம் 

நீர் நஷளயகரின் அடிப்பளைகள் 

நீர் பற்மஶக்குளம 

நீளச் பேஷக்கும் லறஷகள் 

ளறநீர் பேஷத்தல் 

நஷயத்தடி நீளச் பேஷத்தல் 

ம் லரர்ப்பபஶம் 

ளற வபறுபலஶம் 

னடிவுள 
பன்னுரஞ 

ம்னதங்கரில் என்மஶனது நீர். இந்த உயகஷன் வபனம்பகுதஷ நீஶல் சூழ்ந்துள்ரதுபபஶயபல 
னித லஶழ்வும்  நீஶல் அளகஷமது. ளறப அனதம் ன்கஷமது இயக்கஷம்.  அத்தளக 
ளறநீளச் பேகரிப்பது பற்மஷக் கஸபற கஶண்பபஶம். 
 

ஙீரின்டி அரஜாட உம் 

தஷனலள்லலர் ளறள னன்ளலத்து ணான்ஓிடப்பு ழுதஷனேள்ரஶர். த்தளக நீரில் ளறநீர் 
னக்கஷஶனது. ளற நீர் என்பம ஶலற்மஷற்கும் அடிப்பளைஶகஷமது. இதனஶல்தஶன் தஷனலள்லலர் 
“ஙீரின்டி அரஜாட உகு” ன்மஶர். 
 

 
 
 
 

ஙீர் ஙிரின் அடிப்ர 

 கும், குட்ர, ரி ஆகஷலற்மஷற்கு நதஷகள் அடிப்பளை.  கஷைறு, நீர் ஊற்மஷற்கு நஷயத்தடி நீப 
அடிப்பளை.  ளற நீர், பனலக் கஶயத்தஷற்கஶன லிலேஶத்தஷற்கும் இற்ளக லரர்ச்ேஷக்கும் அடிப்பளை.  
 

ஙீர் ற்டாக்குரட 

 தஷறகம் ட்டுல்யஶல், உயவகங்கும் நீர் பற்மஶக்குளம ற்பட்டுள்ரது. ஆற்மஷன் நீர்  
நஶட்டிற்கு உள்பரனேம் வலரிபனேம் பங்கஷைஶல் பபஶனதஶலும், கஷளைக்கஷன்ம நீளச் பேஷக்கஶல் 
லிட்ைதஶலும் நீர் பற்மஶக்குளம ற்பட்டுள்ரது. குடிஙீபேக்ா மணகுமாரணில்  வேல்லும் 
கஷஶங்கலம் உண்டு. ேஸளக் கனபலய ங்கள் நீள உமஷஞ்ேஷ லிடுலதஶல் நஷயத்தடிநீர் பற்மஶக்குளம 
ற்பட்டுலிடுகஷமது. 
 

ஙீரஞச் யஓஜிக்கும் ணிள் 

 கஷஶங்கரில் அங்கங்பக கும், குட்ர  வலட்டி ஆற்றுநீளச் பேஷக்கயஶம். இதனஶல் 
கையஷல் கயக்கும் நீள லைீஶக்குலது குளமனேம். நகங்கரில் நீள லைீஶக்கஶல் பன்படுத்தஷச் 
பேஷக்கயஶம்.  அங்கங்பக வபரி ஙீர்யஓஜிக்கும் ன்ர  உனலஶக்கஷச் பேஷக்கயஶம். பேஷக்கும் 
நீளச் சுத்தகரிப்ன வேய்து பன்படுத்தயஶம்.  

 

ஜரஙீர் யஓஜித்ல் 
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 வபய்னேம் ஜரரச் யஓரிப்ய ஜரஙீர் யஓரித்ல்  னப்படும். பனலத்தஷற்குப் வபய்னேம் 
ளறளச் பேஷக்க பய தஷட்ைங்கள் உள்ரன.  

1. வஶட்ளை ஶடிில் லிழும் ளறநீளக் குறஶய்கள் னெயம் தளப்பகுதஷக்குக் 
வகஶண்டுலபலண்டும். அதளன ளறநீர்த் வதஶட்டிில் பேகரிக்கபலண்டும். அங்கு லடிகட்டி, 
தஷமந்தவலரிக் கஷைற்மஷல் பேர்க்கபலண்டும். 

2. தஷமந்தவலரிக் கஷைறு இல்யஶத லடீ்டில், ளறநீள லடிகட்டும் வதஶட்டிக்குள் லடிகட்டி, 
குறஶய்க்கஷைற்றுக்குள் வேலுத்தயஶம். 

 

ஜஞம் ணர்ப்யாம் 

 ளற லனலதற்கு னக்கஷ கஶைப ங்கள் ஆகும்.  இன்று னிதகுயம் தன் லினப்பஶன 
லஶழ்லிற்கஶகக் கஶட்ளை அறஷக்கஷமது. ஜஞயஜ ஏயஓான் ாிப்ர எிக்ிடட . னபல ம் 
லரர்ப்பபஶம். என லடீ்டிற்கு என ம் லரர்ப்பதன் லறஷஶக, நஶடு னழுலதும் ம் பலிலிடும். 
ளறளப் வபம இதளனலிைச் ேஷமந்த லறஷ தும் இல்ளய. ஜஞத்ர ணர்ப்ட ஙம் உத்ின் 
ஆபரக் கூட்டுணாகும். 
 

ஜர மறுயணாம் 

 கஶடு நஷளமந்த பகுதஷகரில் ளற அதஷகஶகப் வபய்கஷமது.  உதஶைத்தஷற்குக் யஞாவும் 
அஓாபம் அதஷக ளற வபறுகஷன்மன. வனனிய அங்பக கஶடுகள் நஷளமந்தஷனக்கஷன்மன.   

நஶம் லரர்க்கும் எவ்வலஶன னம் எவ்வலஶன ளறபகத்தஷற்குச் ேஶனது. எவ்வலஶன 
த்தஷன் இளயனேம், எவ்வலஶன ளறத்துரிக்குச் ேஶனது.  “ாடு உஞ ஙாடு உபேம்” ன்ம 
லஶக்கஷன்படி, ளறளப் வபற்று, ண்லரம் கஶத்து, னித குயத்ளத உர்த்துபலஶம். 
 

படிவுரஞ 

ஜர ஙீர்  

ஙம்  

உிர் ஙீர் 

ன்னும் உண்ளிளன ற்று ளறநீளச் பேகரித்து, நீரின்மஷ அளஶது உயகம் ன்பளதப் 
பளமேஶற்றுபலஶம். லனைஶலனைம் ளறவபய்னேம் அரளல அதஷகப்படுத்துபலஶம். 
 

டைம் 

 
னன்னுள 

தல்கரின் பதஶற்மம் 

பண்ளை நஷளய 

தயகத்தஷன் பலறு வபர்கள் 

வபஶது தயகத் துளம 

பள்ரினேம் தயகனம் 

தயகனம் பன்பஶடும் 

தயகத்தஷன் நன்ளகள் 

னடிவுள 
பன்னுரஞ 

தல்கள் அளந்துள்ர இைப தயகம்.  அது அடிவுப் மட்ம் . பல்பலறு துளம தல்கள் 
லஶழும் இைப தயகம்.  னித னெளரின் பிமப்பிைப தயகம்தஶன்.  அத்தளக தயகத்ளதப் 
பற்மஷக் கஶண்பபஶம். 
 

டைல்ின்  யாற்டம் 

பறங்கஶயத்தஷல் கற்பஶளமகள் , ிஜண்ரள், ஜஞப்ட்ரள், யால்ள், டிள், 
ரச ஏரள்  பன்படுத்தஷ ழுதஷப் பஶதுகஶத்தனர். ாிமாசிாணில் உள்ர  நஷப்னர் கஷஶத்தஷல் 
கஷ.ன.2000 ஆண்டிற்கு னந்ளத சுஶர் 2500 ிஜண்ரில் ழுதப்பட்ை தல்கரின் வதஶகுப்ன 
கண்வைடுக்கப்பட்ைது. இதளன உின் பல் டைாக் வகஶள்ரயஶம். 
 

ண்ர ஙிர 

 பண்ளை கஶயத்தஷல் ழுத்தமஷவு குளமபல. அண்ளனகரிலும் ைங்கரிலும்  
பகஶலில்கரிலும் ட்டுப தல்கள் இனந்தன.  
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டைத்ின் யணறு மர்ள் 

 புத்ச்ஓார, ம், சுணடிம், சுணடிச்ஓார, ணாஓஓார, டிப்ம், டைல்ஙிரம், 
ண்ாஞம் னப் பய வபர்கள் தயகத்தஷற்கு உண்டு. இ த்சீில் ிப்ஞா ன்ய, ஆங்ித்ில் 
ரப்ஞரி ஆனது. தஷறஷல் தயகம் னப்படுகஷமது. 
மாட டைத் டரட 

 தயகஷல்யஶத ஊரில் அமஷவு பஶழ் ன்பது னதுவஶறஷ.  ஏர் அேஷன் தளயஶ கைள, 
க்களர அமஷலில் ேஷமந்தலஶக்குலதஶகும். ஊர்பதஶறும் தயகம் ன்ம குமஷக்பகஶரில் அஞசு மாட 
டைத்டரட உ னலஶனது.  தஷறக  அசு 1948இல் மஓன்ரசப்மாட டைச் ஓட்த்ர 
உபேணாக்ி, தயகப் பைிகளரச் ேஸஶன வேல்பஶட்டில் இக்குகஷமது.  தஷறகத்தஷல் ஜாணட் ஜத்ி 
டைம், ிர டைம், ஊர்ப்புட டைம், குி யஙஞ டைம், ஙஜாடும் டைம்  னப் பந்து 
லிரிந்துள்ரது. இதற்கு வபஶது தயகத்துளமப கஶைம் ஆகும். எவ்வலஶன ஶலட்ை தயக 
ஆளைக்குழுவும் அந்தந்த ஶலட்ைத்தஷன் தயகங்களரக் கலனத்தஷல் வகஶள்கஷமது.  
 

ள்ிபம் டைபம் 

 தற்கஶயத்தஷல், பள்ரிகரில் தயகம் நன்மஶகச் வேல்படுகஷமது.  புத்ப் பூங்மாத்ட  ன்ம 
தஷட்ைம், எவ்வலஶன லகுப்பளமிலும் வேல்படுகஷமது. தஷனனம் ஜாணர்ள் டைர ணாஓித்டப் 
சரின்டசர்.  ஏய்வு பலளரிலும், பள்ரி னடிந்த பின்னம் ஶைலர்கள் பள்ரிில் உள்ர 
தயகத்ளதப் பன்படுத்தஷக் வகஶள்கஷன்மனர். ாத்ிற்குத் மார்ாச மஓய்ிர அடிந்டமாள் 
பள்ரி தயகம் பன்படுகஷன்மது.  

 

டைபம் ன்ாடும் 

 அஞாிள், ரக் ஞ்ஓிங்ள், யஜற்ார்ரண டைல்ள், ணாஓிப்புக் ன்  தல்கள் ன 
தயகம் பன்படுகஷமது.  தஷனச் வேய்தஷத்தஶள்கள், லஶந்தஷ, ஶத இழ்கள் நக்குப் பன்படுகஷன்மன.  
இயக்கஷம், இயக்கைம், தஷமனஶய்வு, தத்துலம், அமஷலில், கைிதம், லயஶறு, வபஶனரில், 
லஶைிகம், னத்துலம், களய, வஶறஷவபர்ப்ன, வபஶது அமஷவு னப் பய துளகரில் தல்கள் உள்ரன. 
தஷழ், ஆங்கஷய லறஷில் அளனேம் இந்தயகம் லது லம்பின்மஷ அளனலனக்கும் பனரிக்கஷமது. 
அங்கஷனந்தபடி லஶேஷக்கவும் குமஷப்வபடுக்கவும் உதவுகஷமது.  

தற்பபஶது தயகங்கள், டைல்ர ஜின்சடணாக்கும்  பைிளத் வதஶைங்கஷலிட்ைன. 
இரத் டைம், குறுணட்டு, ஜின்சட எிணட்டு, டேண்சுபேள்  னப் பய லடிலங்கரில் 
தல்கள் உனலஶக்கப்பட்டுப் பன்படுத்தப் படுகஷன்மன.  
 

டைத்ின் ஙன்ரஜள் 

 வலவ்பலறு துளமேஶர்ந்த தல்கலம், அகஶதஷகலம், பற்பஶர்ளல தல்கலம் நஷம்பி 
தயகம், னிதளன பம்படுத்துபளல. அன்மஶை லஶழ்வுக்குத் பதளலஶன அமஷளலத் தனம் ஆேஶன்.  
பள்ரிப் பஶைதல்கரில் குமஷப்பிைப்படும் அளனத்துச் வேய்தஷகலக்கும் வதஶைர்பஶன பய வேய்தஷகளர 
தயகம் அரிக்கஷமது. என னத்தகத்ளத லஶங்க இயஶத ஶைலர்கள், பய னத்தகங்களர இயலேஶக 
தயகத்தஷல் லஶேஷக்கயஶம். 

 

படிவுரஞ 

 

   “எபே ஜசின் ஆண்டுக்கு 2000 க்ங்ாணட டித்ால்ான் அன்டா உ ஙப்புர 
அடிந் ஜசிசாக் பேப்டுணான்” ன்று பமசஸ்யா  கூறுகஷமது. னபல நஶனம் தஷனம் பத்து 
பக்கங்கரஶலது படித்து, தளயப் பன்படுத்தஷ நம்ள அமஷலஶரி ஆக்குபலஶம்.  
   

சுற்றுப்புடச் சூல் 

 

னன்னுள 

ஶசுக் கட்டுப்பஶடு 

இற்ளகள அறஷத்தல் 

கஶற்றுஶசும் நச்சுப்னளகனேம் 

நீர் ஶசு 

எயஷ ஶசு 

நம்ன ண்ைய பஶதஷப்ன 

கட்டுப்படுத்தும் லறஷகள் 

னடிவுள 
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பன்னுரஞ 

 யஙாற்ட ணாழ்யண குரடணற்ட மஓல்ணம்  ன்மனர் நம் னன்பனஶர்.  உயபகஶர் அளனலனம் 
நயஶய் லஶறச் சுற்றுச் சூறல் ஶசுபைஶல் இனத்தஶல் அலேஷம். அதளனப் பஶதுகஶக்க பலண்டிது  
நம் அளனலரின் கைளஶகும். இக்கட்டுளில் கட்டுப்பஶடு, இற்ளகள அறஷத்ல், ஶசு லளககள், 
கட்டுப்படுத்தும் லறஷகள் பற்மஷக் கஶண்பபஶம். 
 

ஜாசுக் ட்டுப்ாடு 

 நம்ளச் சுற்மஷனேள்ர ஜாசுரக் ட்டுப்டுத்டணய ஜாசுக் ட்டுப்ாடு னப்படும். உைவுப் 
வபஶனள் உற்பத்தஷில், பலதஷில் வபஶனள்கரின் ஆதஷக்கத்ளதக் கட்டுப்படுத்தபலண்டும். 
பலரஶண்ளில் அளனேம் ேஶனத்ளதக் கட்டுப்படுத்தபலண்டும். ப்ரஶஸ்டிக் கயஶச்ேஶத்ளத 
னழுலதுஶய்த் தலிர்ப்பபத நல்யது. 
 

இற்ர அித்ல் 

 இற்ளக ன்பது னிதனுக்கு அரிக்கப்பட்ை வகஶளை. நம்னளை பபஶளேக்கஶகக் கஶட்ளை 
அறஷப்பது, நம் தஷர்கஶயத்ளதப அறஷப்பதற்குச் ேம். ணடீ்டிற்குத் யரணாச ஜஞஒரச் ஓபக் 
ாட்டிிபேந்ட ன்டுத்யணண்டும்.  இற்ளகள அறஷப்பதஶல், அதஷயஷனந்து நக்குக் கஷளைக்கும் 
ாடாப்பு இல்ாஜல்  பபஶய்லிடுகஷமது. கஶடுகள் இனந்தஶல் தஶன் யஜங்ள் உபேணாகும். ாற்று 
சுத்ஜாகும். ளற லனம். ங்கள் இல்ளயபல் ளற இல்ளய.   
 

 
 
 

ாற்று ஜாசும் ஙச்சுப்புரபம் 

 நல்ய கஶற்று நச்சு கஶற்மஶக ஶமக் கஶைம் ஶசுதஶன். இந்த ஶசு னிதர்கரஶல் 
உனலஶக்கப்பட்ைது. ணாசஒில், மாிற்ஓாரில்  இனந்து வலரிபறும் ஙச்சுப்புர, 
கஶற்றுண்ையத்ளதப் பஶதஷப்பளைச் வேய்கஷமது.  கஶற்மஷன் தூய்ள வகடுகஷமது. சுலஶேஷக்கும் ஙஜக்கு 
டேரஞீஞல் ஓிக்ல் ழுகஷமது.  
 

ஙீர் ஜாசு 

 நீரில் ற்படும் ஶளே நீர்ஶசு ன்கஷபமஶம். அன்மஶைம் நஶம் பன்படுத்தும் கும், 
குட்ரில் குப்ரள் யஓர்ணால், ஙீர் ஜாசுப்ட்டுத் யால்யஙாய்ள்  உனலஶகஷன்மன. 
ட்டுல்யஶது, லடீ்டின் கறஷவுநீர் நஷயத்தஷல் கயப்பதஶல் நீரின் தன்ள ஶறுகஷமது. ஓாப்ட்ரடள், 
யால்மாிற்ஓாரில் மணிாகும் இஞஓாச ிவுஙீர்  ஆற்மஷல் கயப்பதஶல், ஆற்று ஙீர் 
ணம், ஜண் ணம் மட்டுணிடுிடட . இக்கறஷவுநீர் னிதனுக்கு எவ்லஶளள ற்படுத்தஷ, 
அலனுளை உினக்கு உளய ளலத்துலிடுகஷமது. நன்னரீ் வகடுநீர் ஆலதஶல், எட்டுவஶத்த ேனெகனம்  
ஶசு நீஶல் பஶதஷப்பளைகஷமது. 
 

எி ஜாசு 

 நக்குக் பகட்கும் எயஷ அரவு கைந்து அளனேம் எயஷப எயஷஶசு னப்படும். னிதனின் 
ாட 120 டிஓிிள் அயண யட்கும்  தஷமன் லஶய்ந்தது. அதமகுபற்படும்பபஶது, கஶது பகட்கும் தஷமன் 
இல்யஶல் பபஶகஷமது. எயஷப்வபனக்கஷ. ணாசங்ள், மாிற்ஓாரள் மணிிடும் ஓப்த்ால் எயஷ 
ஶசு அளைகஷமது. 
 

ஙஞம்பு ஜண்ம் ாிப்பு 

 அதஷக எயஷ பகட்பதஶல் நம்ன ண்ையம் பஶதஷப்பளைகஷமது. பகட்கும் ேக்தஷளக் கைந்து 
எயஷக்கும் பபரிளச்ேயஶல் கஶதஷன் பகட்னத்தஷமனில் அளனேம் ஙஞம்புஜண்ஜ ாிப்ரந்ட , 
பகட்கும்தஷமன் குளமகஷமது. அது ட்டுல்யஶது, அதஷக ேப்தம் ஜசழுச்ஓிர அிப்டுத்ி, 
ஓிந்ரசத் ிடரசக் குரடக்ிடட . இத்தத்துடிப்ன, னெச்ேஷழுத்தல், இத்த அழுத்தம் ஆகஷலற்மஷல் 
வபனத்த பலறுபஶடு ற்பட்டு, பநஶய்கள்  உனலஶகஷன்மன. நம்ன ண்ையம் பஶதஷப்பளைனேம்பபஶது 
னிதனின் லஶழ்வும் ேஸறஷகஷமது. 
 

ட்டுப்டுத்டம் ணிள் 

1. சுற்றுப்னமச் சூறளயக் வகடுக்கும் கஶைிகளரக் கண்ைமஷந்து, ஜாற்று ணிரக்  
கண்டுபிடிக்கபலண்டும். 

2. ங்களர, ாடுர அிக்க்கூாட. 
3. ஙீர் ஆாஞ ணங்ர உபேணாக்ிப் பஶதுகஶக்கபலண்டும். 
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4. ிவுர இற்ளக உஞஜாக்பலண்டும். 
5. இேஶனக் கறஷவுகளரச் சுத்ரிப்புச் வேய்து, று சுறற்ேஷ வேய்பலண்டும். 
 

படிவுரஞ 

 னநயம், உைல்நயம் ேரிஶக அள சுற்றுச்சூறல் னக்கஷ பங்கு லகஷப்பதஶல், 
சுற்றுச்சூறளயப் பஶதுகஶக்கபலண்டும். னிதர்கலக்கு ட்டும் ன்று, டரணலக்கு, 
ணிங்குலக்கு, ாணஞங்லக்கு  னறு அளனேம் சூறளய உனலஶக்கபலண்டும். னமச்சூறளயக் 
மடுக்கும் ாஞிர ஙாம் ன்டுத்ாஜல் இனக்கபலண்டும். 
 
 

ஜிழ் இஞண்ாம் ாள் படிந்ட 

யர்ச்ஓி அர ிற்ஓி ஞயணண்டி குிள்  

 

ஜிழ் பல் ாள்  
 

1. உரி ணிரரத் யர்ந்மடுத்ட ழுட.    6 

2. யாடிட் இம் ஙிஞப்புல்     6 

3. மாபேத்ட       4 

4. ணிசா அரஜக்       4 

5. குறுணிசாக்ள் – மஓய்பள்குி     10 

6. குறுணிசாக்ள் – உரஞஙரப் குி    10 

7. ஓிறு ணிசாக்ள்  (மஓய்பள்)      8 

8. ஓிறு ணிசாக்ள்  (உரஞஙர)        8 

9. ஜசப்ாப்குி (ிபேக்குடள் ஜட்டும்)     4 

 

ஜிழ் இஞண்ாம் ாள்  

 

1. உரி ணிரரத் யர்ந்மடுத்ட ழுடல்     5 

2. யாடிட் இம் ஙிஞப்புல்       5 

3. சுபேக்ஜா ணிரித்ல் (மஜாிப் ிற்ஓி)   10 

4. அி           5 

5. ஆங்ிச்மஓால், அஞபு ண் ஜிாக்ம்     5 

6. ணிர  ழுடல்       5  

7. ா ஙம்        5 

8. டிணம்         5 

9. சூல் ணிசா ணிர       5 

10. டிம்        10   
    

 

ஜிழ் பல் ாில்  60 ஜிப்மண்ிற்கும், இஞண்ாம் ாில் 60 
ஜிப்மண்ிற்கும் ிற்ஓி அித்ால் ஜாணர் ண்டிப்ாத் யர்ச்ஓி 
அரணட உறுி. அர ஆஓிரிர்ள்  ிற்ஓித் யர்ணா ரணத்டக் 
யாப்ா ஜாற்டிக்மாள்ணட ஙம். ஜாணர்லம் இரப் ிற்ஓி மஓய்ட 
யாப்ா ரணத்டக் மாள்ணட ஙம் பேம். 
 

மாடத் யர்ணில் யர்ச்ஓி அர 

ணாழ்த்டள்! 


