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தமிழ் முதல்தாள் 

ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை 
(பெய்யுளும் உடைநடையும்) 

(வினா எண் 1 – 20) 
 

உாிய விடைடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

(வினா எண் 1-6) 

(6 மதிப்பெண்) 
 

1. திருக்குறடைப் தொற்றிப்ொடும் நூல் திருவள்ளுவமாடை 

2. திருக்குறள் குறள் பவண்ொக்கைால் ஆனது. 

3. இடையில்டை முப்ொலுக்கு இந்நிைத்தத எனப் ொடியவர் ொைதிதாென் 

4. ஏைாதி ெதிபனண்கீழ்க்கைக்கு நூல்கள் ஒன்று  

5. கைிதமதாவியாாின் காைம். கி.ெி.ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 

6. மருந்துப் பொருள்கைின் பெயாில் அடமந்த இரு நூல்கள்  திாிகடுகம், ஏைாதி    

7. இைங்தகாவடிகள் தெை நாட்டைச் தெர்ந்தவர். 

8. பநஞ்டெ அள்ளும் ெிைப்ெதிகாைம் என்று ொடியவர் ொைதியார் 

9. குடும்ெ விைக்கு ொைதிதாென் ெடைப்புகளுள் ஒன்று. 

10. ொைதிதாெனார் புைட்ெிக் கவிஞர் என அடைக்கப்ெடுகிறார். 

11. கம்ெைாமாயைம் ஆறு காண்ைங்கடைக் பகாண்ை நூல் 

12. ெைசுவதி அந்தாதி கம்ெர் இயற்றிய நூல்களுள் ஒன்று. 

13. கம்ெடைப் புைந்தவர் ெடையப்ெ வள்ைல். 

14. நல் என்னும் அடைபமாைி பெற்ற நூல் நற்றிடை 

15. நற்றிடைடயத் பதாகுப்ெித்தவர் ென்னாடு தந்த மாறன் வழுதி. 

16. நற்றிடை எட்டுத்பதாடக நூல்கடைச் ொர்ந்தது. 

17. தெக்கிைார் பெருமான் அருைியது பொியபுைாைம் 

18. தம் வீட்டிலுள்ை அடனத்துப் பொருள்களுக்கும் திருநாவுக்கைெர் எனப் பெயர் சூட்டியவர் 

அப்பூதியடிகள் 

19. ெக்திச் சுடவநனி பொட்ைச் பொட்ைப் ொடிய கவிவைவ எனப் ொடியவர் மகாவித்துவான் 

மீனாட்ெிசுந்தைனார். 

தகாடிட்ை இைத்டத நிைப்புக. 

(வினா எண் 7-12) 

(6 மதிப்பெண்) 
 

1. மாைிக்கவாெகர் ெிறந்த ஊர்  திருவாதவூர். 

2. மாைிக்கவாெகர் ொைல்கள் எட்ைாம் திருமுடறயில் இைம்பெற்றுள்ைன. 

3. மாைிக்கவாெகர் கட்டிய தகாவில் திருப்பெருந்துடறயில் உள்ைது. 

4. மாைிக்கவாெகர் அாிமர்த்தன ொண்டிய மன்னனிைம் தடைடமயடமச்ெைாகப் 

ெைியாற்றினார் 

5. ஜி.யு.தொப் திருவாெகத்டத ஆங்கிை பமாைியில் பமாைிபெயர்த்தார். 

6. திருவாெகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாெகத்திற்கும் உருகார். 

7. பமய்தான் அரும்ெி விதிர்விதிர்த்துன் விடையார் கைற்கு. 

8. டகதான் பநகிை விதைன். இதில் பநகிை என்ெது தைை என்னும் பொருைில் வந்துள்ைது. 

9. திருக்குறைில் 133 அதிகாைங்களும் 1330 குறட்ொக்களும் உள்ைன. 

10. திருக்குறள் ஆங்கிைம், கிதைக்கம், இைத்தீன் முதைான உைக பமாைிகைில் 

பமாைிபெயர்க்கப்ெட்டுள்ைது. 

11. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் தமன்டம இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப் ெைி. 

12. இறுவடை காைின் கிைக்காம் தடை 

13. மனவலிடமயுடைதயார் என்னும் பொருள் தரும் பொல் உைதவார். 

14. இைட்டைக் காப்ெியம் என்ென ெிைப்ெதிகாைமும் மைிதமகடையும் ஆகும். 

15. ெிைப்ெதிகாைம், மைிதமகடை, ெீவகெிந்தாமைி, வடையாெதி, குண்ைைதகெி என்ென 

ஐம்பெருங் காப்ெியங்கள் ஆகும். 

16. நற்றிடை ஒன்ெதடிச் ெிற்பறல்டையும் ென்னிைண்டு அடிப் தெபைல்டையும் பகாண்ை நூல். 

17. அாி என்னும் பொல்லின் பொருள் பநற்கதிர் 

18. கண்ைகனார் தகாப்பெருஞ்தொைனின் அடவக்கைப் புைவர்களுள் ஒருவர். 

19. புறநானூறு எட்டுத்பதாடக நூல்களுள் ஒன்று. 

20. தொலிப்புைவர்கள் தடையில் குட்டுெவர் அதிவீைைாம ொண்டியன் 

21. நால்வடகப் ொக்களும் வயலுக்கு வைப்புகைாக அடமந்துள்ைன 

பொருத்துக 

(வினா எண் 13-16) 

(4 மதிப்பெண்) 
 

1.        விடை  - மைம் 

கைல்  - அைிகைன் 

ததும்ெி  - பெருகி 

பமய்  - உைல் 
 

2.   இைர்  - துன்ெம் 

நாவாய்  - ெைகு 

இடற  - தடைவன் 

இந்து  - நிைவு 
 

3.   பெறு  - வயல் 

வித்து  - விடத 

யாைர்  - புதுவருவாய் 

வட்டி  - ெடனதயாடைப்பெட்டி 
 

விடைக்தகற்ற வினா அடமக்க  

(வினா எண் 17-20) 

(4 மதிப்பெண்) 
 

1.  பெண்கள் உாிடமப் பெற்றுப் புது உைடகப் ெடைக்கதவண்டும் என்று விரும்ெியர் பொியார். 

விடைகள்  

பொியார் எடத விரும்ெினார்? 
 

2. பொியார் பெண்ணுாிடமக்கு ஊறு விடைவிக்கும் ெடைய நம்ெிக்டககடை ஏற்க மறுத்தார். 

விடைகள் 

பொியார் எடத ஏற்க மறுத்தார்? 
 

3. பெய்திப் ெைங்கைின் வாயிைாக நிகழ்வுகடை நம் இருப்ெிைத்திதைதய கண்டு கைிக்கைாம் 

விடைகள் 

எப்ெைங்கைின் வாயிைாக நிகழ்வுகடை நம் இருப்ெிைத்திதைதய கண்டு கைிக்கைாம்? 
 

4. திடையைங்குகைில் திடைப்ெைம் காட்ை ஒைி ஒலிப் ெைக்கருவி ெயன்ெடுகிறது. 

விடைகள் 

திடையைங்குகைில் திடைப்ெைம் காட்ை எக்கருவி ெயன்ெடுகிறது? 
 

5. தமிைர்கள் அைபு நாட்டுைனும் யவன நாட்டுைனும் வாைிகத் பதாைர்புபகாண்டிருந்தார்கள் 

விடைகள் 

தமிைர்கள் எந்பதந்த நாட்டுைன் வாைிகத் பதாைர்புபகாண்டிருந்தார்கள்? 
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1. ஏைாதி நூற்குறிப்பு – வடைக. 

1. ெதிபனண்கீழ்க்கைக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 

2. ெிறப்புப்ொயிைம், தற்ெிறப்புப்ொயிைம் உட்ெை எண்ெத்பதாரு 

பவண்ொக்கடைக் பகாண்ைது. 

3. நான்கடிகைில் ஆறு அருங்கருத்துக்கடை நவில்கிறது. 

4. இந்நூல் தமிழுக்கு அருமருந்து தொன்றது. 

5. இந்நூலின் நற்கருத்துகள், கற்தொாின் அறியாடமடயப் தொக்கும். 
 

2. கைிதமதாவியார் – குறிப்பு எழுதுக. 

1. இவர் ஏைாதி, திடைமாடை நூற்டறம்ெது இயற்றியவர் 

2. கைிதமடதயர் என்ற பெயரும் உண்டு. 

சமண ெமயத்தவர். 

3. பகால்ைாடம முதைான உயாிய கருத்துக்கடை வலியுறுத்தியவர் 

4. இவர் வாழ்ந்த காைம் கி.ெி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு. 
 

3. ெைியில்ைா மன்னனாய் வாழ்ெவனின் ெண்புகைாகக் கைிதமதாவியார் குறிப்ெிடுவன 

யாடவ? 

1. ெிறர்க்குப் ெைிதல் 

2. நல்வைியில் நைத்தல் 

3. ொன்தறார் அறிவுடைகடைப் ெின்ெற்றுதல் 

4. நுண்ைறிவு நூல்கடை ஆைாய்தல் 

5. நூல்கள் பொல்லும்ெடி வாழ்தல் 
 

4. கம்ெர் – ெிறு குறிப்பு வடைக. 

1. ததைழுந்தூர் என்னும் ஊாில் ெிறந்தவர். 

2. இவர் வாழ்ந்த காைம் கி.ெி.ென்னிபைண்ைாம் நூற்றாண்டு 

3. இவடைத் திருபவண்பைய் நல்லூர்ச் ெடையப்ெ வள்ைல் ஆதாித்தார். 

4. கம்ெைாமாயைம், ஏர் எழுெது, ெிடை எழுெது, ெைசுவதி அந்தாதி, திருக்டக 

வைக்கம் ஆகியவற்டறக் கம்ெர் இயற்றியுள்ைார். 

5. கம்ென் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிொடும், ஒண்ொவிற்கு உயர் கம்ென், 

கல்வியில் ெிறந்த கம்ென் – ஆகிய பதாைர்கள் கம்ொின் ெிறப்டெ 

எடுத்துடைப்ென. 
 
 

5. டகயுடறப் பொருள்கைாகக் குகன் பகாண்டு பென்றன எடவ?  யாருக்குக் பகாண்டு 

பென்றான்? 

1. ததன், மீன்  

2. இைாமனுக்குக்பகாண்டு பென்றான். 
 

6. குகன் இைாமடனக் கண்டு எவ்வாறு ெைிந்து வைங்கினான்? 

1. இருள்தொன்ற நீண்ைமுடியுடைய தடை மண்ைில் ெடிய, கீதை விழுந்து, 

வைங்கினான். 

2. ெின் எழுந்து, வாடயக் டகயால் பொத்தி, உைடை வடைத்து அைக்கமாக 

நின்றான். 
 

7. குகனின் தவண்டுதகாள் யாது? 

ஐயதன தங்களுக்கு தவண்டிய பதாண்டு பெய்தவன் என்று குகன் தவண்டினான். 
 

8. அன்புை இனி நாம்ஓர் ஐவர்கள் உைைாதனாம் – யார், யாாிைம் கூறியது? 

இைாமன் குகனிைம் கூறியது. 
 

9. அப்பூதியடிகள் எத்தடகய ெண்ொைர்? 

1. காமம், பொய், கைவு, ெினம் ஆகிய குற்றங்கள் அற்றவர் 

2. ெிவெக்தி மிக்கவர் 

3. திருநாவுக்கைொிைம் தெைன்பு உடையவர். 
 

10. அப்பூதியடிகள் எவ்பவவற்றுக்பகல்ைாம் திருநாவுக்கைசு எனப் பெயர் டவத்தார்? 

தம் வீட்டிலுள்ை, 

1. அைடவக் கருவிகள் 

2. துைாக்தகால் 

3. மக்கள் 

4. ெசுக்கள் 

5. எருடமகள் 

6. மற்றுமுள்ை எல்ைா பொருள்கள் 
   

11. திருநாவுக்கைெர் அப்பூதியடிகைிைம் வினவியபதன்ன? 

“நீவிர் டவத்த தண்ைீர்ப்ெந்தலில் உம்பெயர் எழுதாமல் தவறு ஒருவர் பெயர் 

எழுதிய காைைம் என்ன? பொல்வீைாக” என்று திருநாவுக்கைசு வினவினார். 
 

12. வந்தவர் வாகீெர் என அறிந்ததும் அப்பூதியடிகள் என்ன பெய்தார்? 

1. டகம்மைர்கள் தடைதமல் குவிந்தன. 

2. கண்கைில் ஆனந்தக்கண்ைீர் பெருகி வைிந்தது. 

3. உடை தடுமாறியது. 

4. உைம்பெல்ைாம் மயிர்க்கூச்பெறிய, தடையில் வீழ்ந்தார். 

5. திருநாவுக்கைொின் திருவடித் தாமடைகடைத் தடையால் வைங்கினார். 
 

13. மூத்த திருநாவுக்கைசுக்கு தநர்ந்தபதன்ன? 

வைமான வாடை இைங்குருத்திடன அாியும்தொது, ஒரு ொம்பு, கூாிய ெற்கைால், 

அவன் உள்ைங்டகடயத் தீண்டியது. 
 

14. திருநாவுக்கைெர் மூத்த திருநாவுக்கைெடை எங்ஙனம் உயிர்த்பதைச் பெய்தார்? 

ெிவபெருமாடன அருளும்ெடி தவண்டி, “ஒன்றுபகாைாம்” எனத் பதாைங்கும் 

திருப்ெதிகம் ொடி, ொம்ெின் விைத்டதப் தொக்கி அருைினார். 
 

15. நும்தெர் எழுதாதத தவபறாருவர் பெயர் முன்பனழுத தவண்டிய காைைம் என்பகால்? - யார், 

யாாிைம் கூறியது? 

திருநாவுக்கைெர் அப்பூதியடிகைிைம் கூறினார். 
 

16. இப்தொது இங்கு அவன் உதவான் – யார், யாாிைம் கூறியது? 

அப்பூதியடிகள் திருநாவுக்கைொிைம் கூறினார். 
 

17. வயலின் வைப்புகைாகக் கூறப்ெடுவன யாடவ? 

வயலின் வைப்புகைாக, 

1. பவண்ொ 

2. ஆெிாியப்ொ 

3. கலிப்ொ 

4. வஞ்ெிப்ொ 
 

18. வயல் தரும் விடைவுகைாகத் தமிழ்விடுதூது கூறுவன யாடவ? 

வயல் தரும் விடைவுகைாக, 

1. அறம் 

2. பொருள் 

3. இன்ெம் 

4. வீடு 
 

19. தொலிப்புைவர்கடைத் தண்டிப்தொர் யாவர்? 

1. அதிவீைைாம ொண்டியன் 

www.Padasalai.Net



www.Padasalai.Net

2. வில்லிப்புத்தூைன் 

3. ஒட்ைக்கூத்தன் 

11. உைகில் உள்ை பமாைிகளுள் இைக்கிய. இைக்கை வைமுடைய பமாைிகள் எத்தடன? 

மூவாயிைம் ஆகும். 
 

12. பதால்காப்ெியம் குறித்து முடனவர் எமிதனா கூறுவது யாது? 

இன்டறய பமாைியியல் வல்லுநர்கள் தெைிப் ெின்ெற்றத்தக்க வைிமுடறகடைத் 

பதால்காப்ெியம் கூறுகின்றது என்றார். 
 

13. தமிழ் பமாைியின் தனித்தன்டமகடை எழுதுக. 

1. இயல், இடெ, நாைகம் என்னும் முப்ெிாிவுகடையும் உடையது. 

2. அகம், புறம் என வாழ்வியலுக்கு இைக்கைம் வகுத்துள்ைனர். 

3. இறவா இைக்கிய, இைக்கை வைம் பகாண்ைது. 
 

14. பமாைிக்குாிய பெவ்வியல் தன்டமகள் யாடவ? 

1. பதான்டம 

2. தாய்டம 

3. தனிடம 

4. பெம்டம 
 

15. ஒருபமாைி நிடைபெற்று நிற்ெதற்குாிய தகுதிப்ொடுகள் யாடவ? 

1. தெச்சுபமாைி 

2. எழுத்துபமாைி 

3. ஆட்ெிபமாைி 

4. நீதிமன்றபமாைி 

5. ெயிற்றுபமாைி என அடமயதவண்டும். 
 

16. பமாைிமாற்றம் என்றால் என்ன? 

ஒரு பமாைிப்ெைத்டத மற்ற பமாைியில் மாற்றி அடமத்தல் ஆகும். 
 

17. கல்விப்ெைங்கள் வாயிைாக நாம் அறிவன யாடவ? 

1. ெல்வடக விைங்குகைின் வாழ்க்டக 

2. ென்னாட்டு மக்கைின் வாழ்க்டக 
 

18. திடைப்ெைச்சுருள் ெற்றி நீவிர் அறிவன யாடவ? 

1. பெல்லுைாய்டு என்னும் பொருைால் ஆனது. 

2. எதிர்ச்சுருள் எனப்ெடும். 

3. ஒலி, ஒைி ஆகியவற்டறத் தனித்தனியாக அடமப்ெர். 
 

19. பகாடுங்கைைால் பகாள்ைப்ெட்ை தமிைகப் ெகுதிகள் யாடவ? 

1. ெஃறுைி ஆறு 

2. குமாி மடை 

20. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி குறித்துக் கூறும் நூல்கள் யாடவ? 

1. மதுடைக்காஞ்ெி 

2. ெட்டினப்ொடை 

         
1.பெந்தமிடைச் பெழுந்தமிைாய்ெ பெய்வதற்குப் ொைதிதாென் கூறும் வைிகள் யாடவ? 

ொைதிதாென் கூறும் வைிகள் 

1. எைிடமயான நடையில் எழுததவண்டும். 

2. புதிய இைக்கைநூல்கடை எழுததவண்டும் 

3. உைகின் புதிய ஆய்வுச் ெிந்தடனகடைத் தமிழ்ப்ெடுத்தி விைக்கப்ெைங்களுைன் 

நூைாக்கதவண்டும். 
 

 

2.தமிழ் பமாைி வைர்ச்ெி அடைவதற்குப் ொைதிதாென் கூறும் வைிவடககள் யாடவ? 

ொைதிதாென் கூறும் வைிகள் 

1. ெைதுடற நூல்கடை யாவரும் ெடிக்கும்வண்ைம் தமிைில் பவைியிைதவண்டும். 

2. தமிைறிடவ மதங்கைில் ொய்க்காடமதவண்டும். 

3. ஊர்ததாறும் இைவெ நூல்நிடையங்கடை ஏற்ெடுத்ததவண்டும். 
 

3.கம்ெைாமாயைம் – ெிறுகுறிப்பு வடைக. 

1. வான்மீகி ைாமாயைத்டதத் தழுவிக் கம்ெர் இயற்றினார் 

2. ொைகாண்ைம், அதயாத்தியா காண்ைம், ஆைண்ய காண்ைம், கிட்கிந்தா காண்ைம், சுந்தை 

காண்ைம், யுத்தகாண்ைம் என ஆறு காண்ைங்கடை உடையது. 

3. பெருங்காப்ெியத்திற்குாிய இைக்கைத்டத முழுடமயாகப் பெற்றது 

4. பொருள், அைி, நடை ஆகியவற்றால் ெிறந்தது. 

5. கற்தொர்க்கு இனிடம தரும் கவிச்சுடவ நிடறந்தது. 

6. பொற்சுடவயும் பொருட்சுடவயும் தமிழ்ப்ெண்ொடும் மிைிர்ந்தது. 
 

4..ெீடத, இைக்குவன் ஆகிதயாாிைம் குகடனப்ெற்றி இைாமன் கூறியபதன்ன? 

1. இவன் நம்மிைத்து நீங்காத அன்புடையவன் 

2. எல்ைாவற்றிலும் இனிய நண்ெதன! இவ்விைத்தில் எம்பமாடு இருப்ொயாக! 
 

5..விருத்தமாதவடை தநாக்கி இைாமன் கூறியடவ யாடவ? 

1. அன்ெினால் எழுந்த ொிவின் காைைமாகக் குகன் பகாண்டு வந்த இப்பொருள்கள் 

கிடைத்தற்காியன. 

2. அமுதத்டதவிைச் ெிறந்தன. 

3. இடவ எப்ெடியாயினும் அன்பு கைந்ததால் தூய்டமயானடவ. 

4. எம்தொன்றவர்க்கு உாியன. 

5. ஆடகயால் இனிடமயான இடவ. நாங்கள் விரும்ெி உண்ைதற்குச் ெமம். 
 

6.. தடைவனுக்குத் ததாைி கூறும் பெய்தியிடன நற்றிடைப் ொைல்வைித் பதாகுத்து எழுதுக. 

1. அைெனால் ெிறப்பு அடைவது, யாடன, ததர், குதிடையில் அைெர் முன் பெல்வது 

பெல்வமன்று. 

2. அது அவைவர் முன்விடனப் ெயன் மட்டுதம. 

பெல்வம் 

1. “புகலிைம் வந்த எைிதயாடைக் டகவிைாமல் காக்கும் பமன்டமயான ெண்தெ பெல்வம்“ 

எனச் ொன்தறார் கூறுகின்றனர். 
 

7.ொன்தறார் நட்புக்கு உவடமயாகக் கருதப்ெடுவன யாடவ? 

1. பொன் , ெவைம், முத்து, மாைிக்கம் ஆகியடவ பவவ்தவறு இைங்கைில், 

ஒன்றுக்பகான்று பதாடைவில் இருந்தாலும், மாடையாகக் தகாத்து மதிப்புமிக்க 

அைிகைனாக அடமக்கும்தொது, அடவ ஒன்று தெரும். 

2. அதுதொை ொன்தறார் என்றும் ொன்தறார் ெக்கதம இருப்ெர். 

3. ொன்றாண்டம இல்ைாதவர் தீயவர் ெக்கதம தெர்வர். 

8.அம்தெத்கர் பெற்ற கல்வித் தகுதிகள் யாடவ? 

1. 1908இல் எல்ெின்ஸ்ைன் ெள்ைியில் தம்முடைய உயர்நிடைப் ெள்ைிப் ெடிப்டெ முடித்தார். 

கல்லூாிப் ெடிப்பு 

2. 1912 இல் ெதைாைா மன்னர் பொருளுதவியுைன் ெம்ொய் எல்ெின்ஸ்ைன் கல்லூாியில் இைங்கடைப் 

ெட்ைம் பெற்றார். 

3. 1915இல் அபமாிக்கா பகாைம்ெியா ெல்கடைக்கைகத்தில் முதுகடைப்ெட்ைம் பெற்றார். 

4. 1916இல் இைண்ைனில் பொருைாதாைத்தில் முடனவர் ெட்ைம் பெற்றார். 

5. அறிவியல் முதுகடைப் ெட்ைமும், ொாிஸ்ைர் ெட்ைமும் இைண்ைனில் பெற்றார். 
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9.கல்வி வைர்ச்ெிக்கு அம்தெத்கர் ஆற்றிய ெைி யாது? 

1. 1946ஆம் ஆண்டு, மக்கள் கல்விக்கைகத்டதத் ததாற்றுவித்தார். 

2. மும்டெயில் அவாின் அாிய முயற்ெியால் உருவான ெித்தார்த்தா உயர்கல்வி நிடையத்தில் 

இன்றடய அறிவு வைர்ச்ெிக்கு தவண்டிய அடனத்துப் ொைங்களும் கற்ெிக்கப்ெடுகின்றன. 
 

10.தெச்ெின் பதாைக்கம் எவ்வாறு அடமதல் தவண்டும்? 
 

1. தகட்தொடை வயப்ெடுத்ததவண்டும். 

2. அடவதயார் உள்ைங்கடைக் தகட்ெதற்குாிய ெக்குவத்தில் டவத்திருத்தல்தவண்டும். 

3. அடவயில் இருப்தொடை விைித்துச் சுருக்கமான முன்னுடையுைன் தெெத் பதாைங்குவது 

ெிறப்பு. 

4. தெெத் பதாைங்கிய ஓாிரு மைித்துைிகைில் தெெப்தொகும் பொருைில் புகுந்துவிடுவது 

ொைாட்டுக்குாியது. 

5. இைத்திற்கும் சூைலுக்கும் ஏற்ெத் பதாைக்கவுடை அடமதல் நன்று. 
 

 

11.தெச்ெிடன முடிக்கும் முடறகள் ெிைவற்டற எழுதுக. 
 

1. தகட்ெவர் மனதில் ெதியுமாறு சுருக்கிக் கூறல் 

2. அடவதயார் இைங்கும்ெடி தெச்ெிடன முடித்தல் 

3. உைர்ச்ெிடயத் தூண்டும் விதத்தில் முடித்தல் 

4. ொைாட்டி முடித்தல். 

5. கவிடதடயக் கூறி முடித்தல் 
 

12.தெச்சுக்கடையில் பமாைியும் முடறயும் எவ்வாறு அடமதல் தவண்டும்? 

1. தெசும் பமாைி அைகியதாகவும் பதைிவாகவும் ெிக்கைற்றதாகவும் இருத்தல்தவண்டும். 

2. அைகிய பெஞ்பொற்கைால் இனிடமயாகவும் எைிடமயாகவும் நுட்ெமாகவும் கருத்திடன 

உைர்த்தவல்ை ெிறந்த பமாைிநடை அடமதல்தவண்டும். 

3. பொல்டை ஆைாய்ந்து அறிந்து அைவாகப் ெயன்ெடுத்ததவண்டும். 

4. பொல் கிடைக்கிறதத என்று நம்டம அறியாமல் அவற்டறக் பகாட்டிவிடுதல் கூைாது. 

5. நாம் பொல்லுகின்ற பெய்திடய விடைவாகச் பொல்லுதல்கூைாது. 

6. திரும்ெத் திரும்ெச் பொல்லுதல் தவறு. 

7. பொய்யுடையும் மிடகப்ெடுத்தலும் தவண்ைா. 

8. பொல்ை நிடனப்ெடதத் பதைிவாகக் காைம் அறிந்து பொல்லுதல்தவண்டும். 
 

13. கைல் வாைிகம் குறித்து  எழுதுக. 

1. கைல் வாைிகத்தில் தமிைர் ெிறந்திருந்தனர். 

2. பொன், மைி, முத்து, துகில்பகாண்டு கைல் கைந்து வாைிகம் பெய்தனர். 

3. பூம்புகார் முதைான பெருநகைங்கள், வைிகர் வாழும் இைங்கைாக இருந்தன. 

4. கிறித்துக்கு முன்தெ கிதைக்கம், உதைாமாபுாி, எகிப்து ஆகிய நாடுகளுக்கு அாிெி, மயில்ததாடக, 

ெந்தனம் ஆகியடவ தமிைகத்திலிருந்து அனுப்ெப்ெட்டிருந்தன. 

5. கி.மு. ெத்தாம் நூற்றாண்டில் ொைமன் அைெனுக்கு யாடனத் தந்தமும், மயில்ததாடகயும், 

வாெடனப் பொருள்களும் தமிைகத்திலிருந்து அனுப்ெப்ெட்ைன. 

6. தமிைர்களுக்குச் ொவகத்துைன் கைல் வாைிகத் பதாைர்பு இருந்தது. 
 

14. உைவுத் பதாைில் குறித்து எழுதுக. 

1. ெைந்தமிைகத்தில் உழுெவதை உயர்ந்ததாைாக மதிக்கப்ெட்ைனர். 

2. உழுதுண்டு வாழ்வாதை வாழ்வார் என்ெது திருக்குறள். 

3. தமிைர், உழுது ெயிர் பெய்து உைடகக் காக்கும் இத்பதாைிடைப் பொிதும் தொற்றினர். 

4. உண்டி பகாடுத்ததார் உயிர் பகாடுத்ததாதை என்னும் அன்டறய புகழ்பமாைி இன்றும் 

தமிைைால் தொற்றப்ெடுகிறது. 

5. உைவுக்குச் ெிறப்புப் பெற்ற மருதநிைம் வயலும் வயல் ொர்ந்த இைமாக வடகப்ெடுத்தப்ெட்டு 

இருந்தது. 

6. மருதநிைத்தின் பெருடம கருதிதய தவந்தடன முதன்டமப்ெடுத்தினர் தமிைர். 
 
 

தமிழ் இைண்ைாம் தாள் 

ஒரு மதிப்பெண் வினா-விடைகள் 

(வினா எண் 1-10) 

(10 மதிப்பெண்) 

உாிய விடைடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக 

1. இைவைகன் வந்தான்.  இது பவைிப்ெடை பதாைர்.  

2. மாடு என்னும் பொல் அஃறிடைப் பொதுப்பெயர்  ஆகும். 

3. மாடு கன்டற ஈன்றது. இத்பதாைாில் மாடு என்ெது ெசுடவக் குறிக்கும் 

4. வைக்கு என்னும் திடெப்பெயபைாடு ெிற திடெகள் வந்து தெரும்தொது நிடைபமாைி ஈறும் 

பமய்யும் நீங்கும் 

5. தமற்கு நாடு என்ெது தமனாடு எனச் தெரும். 

6. கருடம  குைி  என்ெது ஈறுதொதல், இனமிகல் எனும் விதிகைின் ெடி  புைரும். 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிைப்புக 

1. பூங்குைலி பொம்டம பெய்தாள். இத்பதாைடைச் பெயப்ொட்டு விடனயாக மாற்றும்தொது, 

பொம்டம பூங்குைலியால் பெய்யப்ெட்ைது  என வரும். 

2. அைகன் ொைம் எழுதுகிறான்.  இத்பதாைாில், ஓர் எழுவாய் ஒரு ெயனிடைடயக் பகாண்டு 

முடிந்தால் தனிநிடைத். பதாைர் ஆகும். 

3. அன்ெைென் திருக்குறடைக் கற்றான்.  இத்பதாைர் ெிறவிடனயாக மாறும்தொது, அன்ெைென் 

திருக்குறடைக் கற்ெித்தான் என வரும். 

4. ஒரு பொல் தனித்து நின்று பொருள் தருவது தனிபமாைி 

5. பதாைிடைக் குறிக்கும் பொல் விடனச்பொல் 

6. விடனமுற்று  .பதாிநிடை, குறிப்பு என இருவடகப்ெடும். 

7. ஓர் எச்ெ விடன பெயடைக் பகாண்டு முடிந்தால், அது பெயபைச்ெம் எனப்ெடும். 

8. ஒரு பொருள் குறித்துவரும் பொற்கடைதய ஒரு பொருட்ென்பமாைி .என்ெர் 

9. ஒரு பொருட் ென்பமாைிக்குச் ொன்று நடுடமயம். 

10. இது பெய்வாயா என்னும் வினாவிற்கு வயிறு வலிக்கும் எனக் கூறுவது உறுவது கூறல் விடை. 

11. ஆைத் பதாியுமா என்னும் வினாவிற்குப் ொைத் பதாியும் எனக் கூறுவது இனபமாைி விடை. 

 (2 மதிப்பெண்) 
 

பமாைியின் வடககள் யாடவ? 

1. தனிபமாைி 

2. பதாைர்பமாைி  

3. பொதுபமாைி 
 

 

இனங்குறித்தல் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுைன் விைக்குக. 

1. ஒரு பொல் தன்பொருடையும் குறித்து, தனக்கு இனமான பொருடையும் குறித்து வருவது 

ஆகும். 

ொன்று – கதிர்தவல் பவற்றிடை தின்றான் 

இதில் கதிர்தவல் பவற்றிடையுைன், அதற்கு இனமான ொக்கு, சுண்ைாம்பு தெர்த்துத் 

தின்றான் என்ெது இனங்குறித்தைாகிறது. 
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அடுக்குத்பதாைர் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுைன் விைக்குக. 

1. விடைவு, அச்ெம், பவகுைி, மகிழ்ச்ெி பொருைில் வரும் 

2. பொற்கள் தனித்தனிதய நிற்கும். 

3. ெிாித்தால் பொருள் தரும் 

4. இைண்டு, மூன்று, நான்கு முடற அடுக்கி வரும். 
 

ொன்று 

 தகாடி தகாடி தகாடி தகாடிதய  

இதில் தகாடி என்ற பொல் தனித்தனியாக, ெிாித்தால் பொருள்தருவதாக, இடெடய நிடறவு 

பெய்ய, நான்குமுடற அடுக்கி வருவதால் இது அடுக்குத்பதாைர் ஆகிறது. 

 

வினா எத்தடன வடகப்ெடும்? அடவ யாடவ? 

1. வினா ஆறு வடகப்ெடும். 

2. அறிவினா, அறியாவினா, ஐயவினா, பகாைல்வினா, பகாடைவினா, ஏவல்வினா என்ென 

ஆகும். 
 

ொம்தொ? கயிதறா? – எவ்வடக வினா? 

 இது ஐயத்டதப்தொக்கிக் பகாள்ை தகட்கப்ெட்ைதால் ஐயவினா ஆகிறது. 
 

விடை எத்தடன வடகப்ெடும்? அடவ யாடவ? 

1. எட்டு வடகப்ெடும் 

2. சுட்டு, மடற, தநர், ஏவல், வினாஎதிர்வினாதல், உற்றது உடைத்தல், உறுவது கூறல், 

இனபமாைி என்ென ஆகும். 
 

மைதவர் – பொல்டைப் ெிாித்துப் புைர்ச்ெி விதி கூறுக. 

1. மைம் + தவர் எனப் ெிாியும் 

2. மவ்வீறு ஒற்றைிந்து, இயல்ொகப் புைரும் (மை + தவர்  = மைதவர்) 
 

பெம்டம + பமாைி எவ்வாறு புைரும்? 

1. ஈறுதொதல் விதிப்ெடி, நிடைபமாைி இறுதி டம விகுதி பகட்டு,  

2. பெம்  + பமாைி = பெம்பமாைி என  இயல்ொகப் புைரும். 
 

டமயீற்றுப் ெண்புப்பெயர்கள் நான்டகக் கூறுக. 

நன்டம, இைடம, புதுடம, பெம்டம 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.நும் ஊாில் தெருந்து வெதி தவண்டி தொக்குைத்துக் கைக தமைாண்டம இயக்குநருக்கு விண்ைப்ெம் 

வடைக. 
 

அனுப்புநர்         

 x x x 

 ஊர்ப் பொதுமக்கள்            (ததர்வு 

நாள் எழுதுக) 

 1, புதுத் பதரு, 

 XXX 

பெறுநர் 

 தமைாண்டம இயக்குநர் அவர்கள், 

 தொக்குவைத்துக் கைகம், 

 XXX 
 

ஐயா, 

 பொருள் : தொக்குவைத்து வெதி தவண்டி – விண்ைப்ெம் 

          - -  - - - - 

வைக்கம். எங்கள் கிைாமத்தில் ஏறத்தாை 800 மக்கள் வாழ்கின்றனர். இவர்கைில் 

பெரும்ொதைார் மிகத் தூைத்தில் இருக்கும் நகைத்திற்குச் பென்று ெடித்துவிட்டும், தவடைக்குச் 

பென்றுவிட்டும் வருகின்றனர். கிட்ைத்தட்ை 10 கிதைா மீட்ைர் பென்று வருவதால் ெடிப்ெிலும் 

தவடையிலும் கவனம் பெலுத்தமுடியவில்டை. அவெை உதவிக்குக்கூை வாகன வெதி இல்டை. 
 

 எனதவ மிக விடைவில் நைவடிக்டக எடுத்து, எங்கள் கிைாமத்திற்குப் தெருந்து வெதி 

பெய்துத்தரும்ெடி தாழ்டமயுைன் தவண்டுகிதறாம். 
 

 நன்றி,         

             இப்ெடிக்கு, 

          

               XXX 

         

            (ஊர்ப் பொதுமக்கள்) 

 

உடறதமல் முகவாி 

பெறுநர் 

 தமைாண்டம இயக்குநர் அவர்கள், 

 தொக்குவைத்துக் கைகம், 

 XXX 

 
 

 
 

2.. கண்டு கைித்த இைம் ெற்றி நண்ெனுக்குக் கடிதம் 

          

        x x x 

              

       (ததர்வு நாள் எழுதுக) 

அன்புள்ை நண்ொ,     

வைக்கம்.  நான் நைம். உன் வீட்டில் அடனவரும் நைமா? 
 

பென்ற வாைம் எங்கள் ெள்ைியில் சுற்றுைா அடைத்துச் பென்றார்கள். எங்தக பதாியுமா? 

ெசுடமப் ெைவிய தஞ்ொவூர்தான். 
 

தமிைின் பெருடமகடைப் ெடறொற்றும் தஞ்ொவூருக்கு அதிகாடை பென்றடைந்ததாம்.  

முதலில் நாங்கள் ொர்த்தது ெைஸ்வதி மகால்தான். எவ்வைவு பொியது! ெைதொஜி மன்னர்காைத்டதச் 

தெர்ந்ததாம். ெடைய நூல்கள், ஓடைச்சுவடிகள், ெைங்காை அைண்மடனகள் என்று ெடைடமயான 

பெய்தியுைன் வைைாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது.   
 

 

அன்று மாடை, பொிய தகாவிடை அடைந்ததாம். பெயருக்தகற்றெடி பொியதகாவில்தான். 

அதையப்ொ! கற்கைால் ஆன அந்தக் தகாவில்முன் எவ்வைவு அைகான, பொிய நந்தி! இக்தகாயில் 

ெிற்காைச் தொைர்கைால் கட்ைப்ெட்ைதாம். நிைல்ெைாத விமானம், மகா நந்தி, கருவூைார் ென்னதி, வைாகி 

அம்மன் ென்னதி என்று ெை ென்னதிகள் அங்தக உள்ைன.  இந்தக் காைத்தல் இப்ெடிபயாரு தகாவில் 

கட்டுவது என்ெது நைக்காத காாியம். தகாவிடைச் சுற்றி எவ்வைவு கல்பவட்டுகள்! ெிற்ெங்கள்! 

ஓவியங்கள்! எல்ைாவற்டறயும் என் ஆெிாியர் விைக்கினார். 
 

வைைாற்றுப் ொைத்தில் உள்ை இந்தக் தகாவிடை தநைடியாகப் ொர்த்தபொழுது, ொைம் 

எைிடமயாகப் புாிந்தது. புதிய தகவல்கடைப் பெறமுடிகிறது.  இதுதொன்று நீயும் உங்கள் ெள்ைியில் 

நைக்கும் கல்விச் சுற்றுைாவில் கைந்துபகாள்.  
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விடைவில் ெதில் எழுது. 

                               

      உன் அன்பு நண்ென், 

          

        XXX  

 

உடறதமல் முகவாி 

பெறுநர் 

 XXX, 

 1 புதுத் பதரு, 

 XXX 

 
 

 

 

 

 

3.  மாற்றுச் ொன்றிதழ் தவண்டி கடிதம் வடைக. 
 

அனுப்புநர்         

 x x x 

 XXX,            

 (ததர்வு நாள் எழுதுக) 

 1, புதுத் பதரு, 

 XXX 

பெறுநர் 

 தடைடம ஆெிாியர் அவர்கள், 

 அ.தம.நி.ெள்ைி, 

 XXX 
 

ஐயா, 

 பொருள் : மாற்றுச் ொன்றிதழ் தவண்டி – விண்ைப்ெம் 

- -  - - - - 

வைக்கம்.  

தங்கள் ெள்ைியில், கைந்த 2014-15 ஆம் கல்வி ஆண்டு  ெத்தாம் வகுப்பு, அ – ெிாிவில் ெடித்துத் 

ததர்ச்ெி அடைந்துள்தைன். தற்தொது நகைத்தில் இருக்கும் அைசுத் பதாைில்நுட்ெக்கல்லூாியில் தெர்ந்து 

ெடிக்க விரும்புகிதறன்.  அக் கல்லூாியில் தெர்ந்து ெடிக்க மாற்றுச் ொன்றிதழ் ததடவப்ெடுகிறது.  
 

எனதவ எனக்கு மாற்றுச் ொன்றிதழ் அைிக்குமாறு மிகத் தாழ்டமயுைன் தகட்டுக்பகாள்கிதறன். 
 

நன்றி,         

        இப்ெடிக்கு, 

தங்கள் 

                                                                                                                         

    உண்டமயுள்ை மாைவன், 

 

 

          

                 XXX 

அங்க அடையாைங்கள் 

1. வைது கன்னத்தில் மச்ெம் 

இைது கன்னத்தில் தழும்பு  
 

              

பதாைடை மாற்றி அடமக்க 

1. திருக்குறடை  அடனவரும் அறிவர்  -  வினாத்பதாைாக மாற்றுக. 

எடத அடனவரும் அறிவர்? 

திருக்குறடை அடனவரும் அறிவைா? 

2. இமயமடை மிகவும் உயைமானது  -  உைர்ச்ெித் பதாைைாக மாற்றுக. 

என்தன! இமயமடையின் உயைம்! 

3. கிைி கல்ைால் அடிெட்ைது – உைர்ச்ெித் பதாைைாக மாற்றுக. 

ஐதயா! கிைி கல்ைால் அடிெட்ைதத! 

4. வாாியார், “குைந்தாய்!  நாள்ததாறும் திருவாெகம் ெடிக்கதவண்டும்’’ என்றார் – 

அயற்கூற்றாக்குக. 

நாள்ததாறும் திருவாெகம் ெடிக்குமாறு வாாியார் குைந்டதயிைம் கூறினார். 

5. தநற்று புயல் வீெியது. மைங்கள் ொய்ந்தன – கைடவத்பதாைைாக மாற்றுக. 

தநற்று புயல் வீெியதால் மைங்கள் ொய்ந்தன 
 

ெந்திப்ெிடையற்ற பதாைைாக மாற்றுக. 

6. கயிற்றுகட்டிலில் தன்டன மறந்து உறங்கினான் 

கயிற்றுக் கட்டிலில் தன்டன மறந்து உறங்கினான். 
 

ஒருடம ென்டம ெிடை நீக்குக. 

7. அவன் கவிஞன் அல்ை. 

அவன் கவிஞன் அன்று 
 

ெிறபமாைி பொல்ைற்ற பதாைைாக்குக. 

8. அவர்கைிருவர்க்கும் இடைதய விவாதம் நைந்தது. 

அவர்கைிடைதய இடைதய உடையாைல் நைந்தது. 
 

வழுஉச் பொல்ைற்ற பதாைர் ஆக்குக. 

9. வைதுெக்கச் சுவற்றில் எழுதாதத. 

வைப்ெக்கச் சுவாில் எழுதாதத. 

10. எண்பை விை அதிகமாகிவிட்ைது. 

எண்பைய் விடை அதிகமாகிவிட்ைது. 

11. இன்னக்கி ஒரு கிதைா அவைக்கா வாங்கி வந்ததன். 

இன்டறக்கு ஒரு கிதைா அவடைக்காய் வாங்கி வந்ததன். 

12. கதவ தாப்ொள் தொை மறந்துட்தைன் 

கதடவத் தாழ்ப்ொள் தொை மறந்துவிட்தைன். 
 

பதாடகச் பொற்கடை விாித்பதழுதுக. 

13. இருவிடன,முத்தமிழ், மூதவந்தர், நானிைம், ஐந்திடை, முக்கனி, இருதிடை, நாற்றிடெ 

இருவிடன - தன்விடன, ெிறவிடன 

முத்தமிழ் - இயல், இடெ, நாைகம் 

மூதவந்தர் - தெை, தொை, ொண்டியர் 

நானிைம் - குறிஞ்ெி, முல்டை, மருதம், பநய்தல் 

ஐந்திடை - குறிஞ்ெி, முல்டை, மருதம், பநய்தல், ொடை 

முக்கனி  - மா, ெைா, வாடை 

இருதிடை - உயர்திடை, அஃறிடை 

நாற்றிடெ - கிைக்கு, தமற்கு, வைக்கு, பதற்கு 
 

உாிய தவற்றுடம உருடெ இடைத்து எழுதுக. 

14. நான் (கு) மடையில் நடனவது ெிடிக்கும். 

எனக்கு மடையில் நடனவது ெிடிக்கும். 

15. அண்ைன், தம்ெி வீடு (கு) பென்றார் 

அண்ைன் தம்ெி வீட்டுக்குச் பென்றார். 
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16. மாைவர்கள் (ஐ) வட்ைமாக உட்காைச் பெய்க. 

மாைவர்கடை வட்ைமாக உட்காைச் பெய்க. 

17. நான் (கு) திருக்குறைில் ஆர்வம் மிகுதி. 

எனக்குத் திருக்குறைில் ஆர்வம் மிகுதி 

18. தவல்விைி திருக்குறள் (ஐ) ெடித்தாள். 

தவல்விைி திருக்குறடைப் ெடித்தாள். 

இைடமப் பெயர்கடைப் பொருத்துக 

19. ஆடு  - கன்று 

20. மான்  - ெிள்டை 

21. கீாி  - குட்டி 

22. ெிங்கம்  - குஞ்சு 

23. தகாைி  - குருடை 
 

(விடைகள் - ஆட்டுக்குட்டி, மான்கன்று, கீாிப்ெிள்டை, ெிங்கக்குருடை, தகாைிக்குஞ்சு) 
 

நிறுத்தற்குறி இடுக. 

24. “ெட்ைத்டத மதிப்தொம்; குற்றம் கடைந்த வாழ்டவ வாழ்தவாம்; ெட்ைம் நம்டம காக்கும்.” 

25. ‘அம்தெத்கர்  ஓர் இைட்ெிய ெமூகம் சுதந்திைம், ெமத்துவம், ெதகாதைத்துவம் ஆகியவற்டற 

அடிப்ெடையாகக் பகாண்ைது’ என்றார். 

26. பதாடைக்காட்ெி, குைிரூட்டும் கருவி, பெல்தெெி, கைினி முதலியவற்டறப் ெழுதுொர்க்கும் 

ெடிப்புகளும் உள்ைன. 

27. ஓட்டுநர், நைத்துநர் முதைான ெைிகளுக்கும் உைற்கூறுத் தகுதியுடையவர்கள் மட்டுதம தெை 

இயலும். 
 

ெிறபமாைிச்பொற்களுக்குாிய தமிழ்ச்பொற்கடை எழுதுக. 

28. தேத்திைங்கள்ததாறும் பென்று விக்கிைகங்கடை வைிெடுக. 

ஆையங்கள் ததாறும் பென்று ெிடைகடை வைிெடுக. 

29. இம்மார்க்கத்தில் யாத்திடை பெல்லுங்கள். 

இவ்வைியில் ெயைம் பெல்லுங்கள். 

30. இந்த ேர்ட் மிகவும் காஸ்ட்லியானது. 

இந்தச் ெட்டை மிகவும் விடைமிக்கது. 

31. நாடை நைக்கவிருக்கும் தமட்ெில் இந்தியா கண்டிப்ொக வின் பெய்யும். 

நாடை நைக்கவிருக்கும் தொட்டியில் இந்தியா கண்டிப்ொக பவற்றி அடையும். 

32. நான் இந்தக் காதைஜின் ஓல்ட் ஸ்டுைண்ட்.  

நான் இந்தக் கல்லூாியின் முன்னாள் மாைவன் 

33. தவைன் சுயபதாைிலில் அதிக இைாெம் ஈட்டினான் 

தவைன் தன்பதாைிலில் மிக்க வருவாய் ஈட்டினான் 

34. அந்த விஞ்ஞானியின் கண்டுெிடிப்பு மிகவும் புதுடமயானது 

அந்த அறிவியல் அறிஞாின் கண்டுெிடிப்பு மிகவும் புதுடமயானது. 

35. அடனவடையும் உண்ைாவிைதப் தொைாட்ைத்தில் கைந்து பகாள்ளுமாறு தடைவர் அடைப்பு 

விடுத்தார். 

அடனவடையும் உண்ைாதநான்புப் தொைாட்ைத்தில் கைந்துபகாள்ளுமாறு தடைவர் அடைப்பு 

விடுத்தார். 

36. அவர் உைற்கூறு மருத்துவத்தில் மிகச் ெிறந்த நிபுைர் 

அவர் உைற்கூறு மருத்துவத்தில் மிகச் ெிறந்த வல்லுனர். 

37. அைங்காித்துக் பகாள்வதில் பெருவிருப்புக் பகாண்டிருந்தாள் எைிலி. 

அைகுெடுத்திக் பகாள்வதில் பெருவிருப்புக் பகாண்டிருந்தாள் எைிலி. 

38. இடறவடன தநாக்கி யாத்திடை பெல்ைல் ெக்தருக்கான மார்க்கம். 

இடறவடன தநாக்கி ெயைம் பெல்ைல் பதாண்ைருக்கான வைி. 

39. எல்ைா ஸ்டூைன்சும் ெஸ்ஸில் ஏறி ஸ்கூலுக்குப் தொனார்கள். 

எல்ைா மாைவர்களும் தெருந்தில் ஏறிப் ெள்ைிக்குப் தொனார்கள். 
 

உவடமகடைச் பொற்பறாைாில் அடமக்க 

40. ஆெிாியர் நைத்திய ொைம் ெசுமைத்தாைிதொை மனதில் ெதிந்தது. 

41. குன்றின்  தமலிட்ை விைக்குப்தொை, என் தந்டதயின் புகழ் விைங்கியது. 

42. உறவினர் இறந்தடதக் தகட்டு அனலிடைப்ெட்ை புழுடவப்தொைத் துடித்ததன். 

43. கைலில் கடைந்த பெருங்காயம் தொை, என் அறிவுடை என் நண்ெனிைம் வீைானது. 

44. என் எழுதுதகாடை இைவு காத்த கிைி தொை காத்து வருகிதறன். 

45. என் ததால்வியால் அடியற்ற மைம்தொை வீழ்ந்ததன். 

46. என் அப்ொ மடைதிறந்த பவள்ைம்தொை தெசுவார் 

47. என் எழுத்து கல்தமல் எழுத்துதொை அைகாக இருக்கும். 

48. மடை அத்திப் பூத்தாற்தொை பெய்யும் 

49. மடைகாைாப் ெயிர்தொை என் நண்ென் வருடகக்காகக் காத்திருந்ததன். 

50. நட்பு என்ெது மைரும் மைமும்தொை இருக்கதவண்டும். 

51. தவலிதய ெயிடை தமய்ந்ததுதொை, நண்ெர்கடை ஏமாற்றக்கூைாது. 

52. வாலியும் சுக்ாீவனும் கீாியும் ொம்பும்தொை இருந்தனர். 

53. என் தந்டதயின் அறிவுடை உள்ைங்டக பநல்லிக்கனிதொை இனித்தது. 

54. கிைற்றுத்தவடைதொை, ஒன்றும் பதாியாமல் வாைாதத. 

55. நிைவும் வானமும் தொை நட்ொக இரு. 
 

 

 

உவம உருபுகடைக் கண்டு எழுதுக 

56. கிைிதொைப் தெெினாள்   - தொை 

57. தவய்புடை ததாள்   - புடைய 

58. தாபயாப்ெப் தெசும் மகள்.  - ஒப்ெ 

59. முைவு உறழ் தைக்டக   - உறை 

60. மைைன்ன தெவடி   - அன்ன 
 

உவடமடய உருவகமாக மாற்றுக. 

61. மதிமுகம் - முகமதி 

62. ெவைவாய் - வாய்ப்ெவைம் 

63. மைைடி  - அடிமைர் 

64. முத்துப்ெல் - ெல்முத்து 

65. மைர்ப்ொதம் - ொதமைர் 
 

மைபுத் பதாைர் பொருைறிக 

66. ஆயிைங்காைத்துப் ெயிர் - நீண்ை காைத்திற்குாியது 

67. முதடைக் கண்ைீர்  - பொய்யழுடக 

68. அவெைக் குடுக்டக - எண்ைித் துைியாதார் 

69. ஆகாயத்தாமடை  - இல்ைாத ஒன்று 

70. குட்டிச் சுவர்  - ெயனின்றி இருத்தல் 

71. ெீட்டுக் கிைிந்துவிட்ைது - தவடை தொய்விட்ைது 

72. கயிறு திாித்தல்   - பொய் கூறுதல் 

73. பகாட்டி அைத்தல் - மிகுதியாகப் தெசுதல் 

74. ெஞ்ொயப் ெறத்தல் - அடைந்து திாிதல் 

75. இைங்தகாவின் குடும்ெத்தினர் வாடையடி வாடையாக தவைாண்டமத் பதாைில் பெய்து 

வருகின்றனர். 

இைங்தகாவின் குடும்ெத்தினர் ெைம்ெடைப்ெைம்ெடையாக தவைாண்டமத் பதாைில் பெய்து 

வருகின்றனர். 

76. எம்.ஜி.ைாமச்ெந்திைன் திடைவானில் பகாடிகட்டிப் ெறந்தார். 
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எம்.ஜி.ைாமச்ெந்திைன் திடைவானில் தனிப்புகதைாடு விைங்கினார். 
 

ஒருடம ென்டம நீக்குக 

77. திடையைங்குகைில் திடைப்ெைம் காட்ை ஒைி ஒலிப்ெைக்கருவி என்ற கருவி ெயன்ெடுகின்றன. 

திடையைங்குகைில் திடைப்ெைம் காட்ை ஒைி ஒலிப்ெைக்கருவி என்ற கருவி ெயன்ெடுகின்றது. 

78. நமது ெமுதாயத்தில் அறிவியலும் பதாைில்நுட்ெமும் ஆங்காங்கு ஒைிெைப்பும் மின் விைக்குகள் தொல் 

இருக்கின்றது. 

நமது ெமுதாயத்தில் அறிவியலும் பதாைில்நுட்ெமும் ஆங்காங்கு ஒைிெைப்பும் மின் விைக்குகள் தொல் 

இருக்கின்றன 

79. இன்று தெருந்துகள் ஓைாது.  

இன்று தெருந்துகள் ஓைா. 

80. ஓர் அைில் மைத்தில் ஏறின.  

ஓர் அைில் மைத்தில் ஏறியது. 

81. நான் வாங்கிய நூல் இது அல்ை.  

நான் வாங்கிய நூல் இது அன்று. 

82. பெண்கள் பெற தவண்டியது பெண்கல்வி, பெண்ணுாிடம, பொத்துாிடம. 

பெண்கள் பெற தவண்டியடவ பெண்கல்வி, பெண்ணுாிடம, பொத்துாிடம 

83. தமிைர்கைின் வாழ்வில் இடெ ெிறந்த இைத்டதப் பெற்றிருந்தன. 

தமிைர்கைின் வாழ்வில் இடெ ெிறந்த இைத்டதப் பெற்றிருந்தது 

84. ஓர் இைம் பெண் நூபைான்டற விரும்ெிப் ெடித்துக் பகாண்டிருந்தார்கள். 

ஓர் இைம் பெண் நூபைான்டற விரும்ெிப் ெடித்துக் பகாண்டிருந்தாள். 

85. மனிதனின் தநாக்கம் உயர்ந்த்தாகவும், தூய்டமயானதாகவும் இருந்தால் மட்டும் தொதா. 

மனிதனின் தநாக்கம் உயர்ந்ததாகவும், தூய்டமயானதாகவும் இருந்தால் மட்டும் தொதாது. 
 

 
 

Prepared by Mr. R. Damodiran, BT Asst, GHS, Melatur. 
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