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   வலற்மிக்கு லறி 
 

அசு லினாத்தாள் திட்டலரவு அடிப்பரடில் 

லினா - லிரட லங்கி 

 
திழ் 

 
 
 
 
 

தாரிப்பு 

வலற்மிக்கு லறி – ஆசிரிர் குழு 
 

 
 

 

------ பாடசம்பந்தான லிரக்கம் வபம ------ 

ின்னஞ்சல் : raa.damodaran@gmail.com &  way2s100@gmail.com 

அலயபபசி    : 9965851345    லலயதரம் : www.waytosuccess.org 
பாட உதலிக் குமிப்புகலர எங்கள் இலைதரத்தியிருந்து இயலசாக பதிலிமக்கிக்வகாள்ளுங்கள் 
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வபாருரடக்கம் 

                   திழ் முதல் தாள் 

vz; tpdhvz; tpdh tif gf;fk; 

1 1 – 6 உரி லிலடலத் பதர்ந்வதடுத்து எழுதுக (1 திப்வபண்) 5 

2 7 – 12 பகாடிட்ட இடத்லத நிப்புக (1 திப்வபண்) 6 

3 13 – 16 வபாருத்துக (1 திப்வபண்) 7 

4 17 – 20 லிலடக்பகற்ம லினாத்வதாடர் அலக்க (1 திப்வபண்) 8 

5 21 – 27  குறுலினா – வசய்மள் பகுதி (2 திப்வபண்)    5 / 7 10 

6 28 – 34  குறுலினா – உலநலடப்பகுதி (2 திப்வபண்)  5 / 7 13 

7 35 – 39  சிறுலினா - வசய்மள் பகுதி (4 திப்வபண்)   3 / 5 15 

8 40 – 44  சிறுலினா - உலநலடப்பகுதி (4 திப்வபண்)  3 / 5 18 

9 45 பாடலயப் படித்து லினாக்களுக்கு லிலடரிக்க (5 திப்வபண்) 21 

10 46 உலப்பகுதி லாசித்து லினாக்களுக்கு லிலடரி (5 திப்வபண்) 26 

11 47 வநடுலினா – வசய்மள் பகுதி (8 திப்வபண்) 27 

12 48 வநடுலினா - உலநலடப் பகுதி (8 திப்வபண்) 38 

13 49 னப்பாடப் பகுதி (10 திப்வபண்)  47 
 

                   திழ் இண்டாம் தாள் 

vz; tpdh vz; tpdh tif gf;fk; 

1 1 – 5  உரி லிலடலத் பதர்ந்வதடுத்து எழுதுக (1 திப்வபண்) 49 

2 6 – 10  பகாடிட்ட இடம் நிப்புக 50 

3 11 - 20  சுருக்கான லிலடரி 51 

4 21 – 27  இயக்கை லினா லிலட 55 

5 28   இயக்கைம் – பா 57 

6 29 அைி 58 

7 30 அயகிடுதல் 59 

8 31 – 33  துலைப்பாடப்பகுதி 60 

9 34 – 35  திறாக்கம் 65 

10 36 கலத நிலமவு அல்யது கலிலத 67 

11 37 பா நம் பாாட்டுதல் 69 

12 38 படிலம் 74 

13 39 சூறல் லினா லிலடப்பகுதி 76 

14 40 கடிதப்பகுதி 77 

15 41 வபாதுக்கட்டுல 82 
 

                  பின் இரைப்புகள் 

1 ார்ச் 2015 அசுத்பதர்வு திழ் I & II வினாத்தாள்கள் 91 

2 ார்ச் 2015 அசுத்பதர்வு திழ் I & II லிலடக்குமிப்புகள்  93 

3 படிவங்கள் (பிரதி எடுத்து பயிற்சி சசய்வதற்காக) 96 
                    

 

குமிப்பு:   இப்புத்தகத்தின் நடுலில் பிற்சிப்புத்தகம் இலைக்கப்பட்டுள்ரது. புத்தகம் லாங்கிவுடன் பிற்சிப் 
புத்தகத்லத தனிப பிரித்து எடுத்து பத்திப்படுத்திக்வகாள்ளுங்கள். அது உங்களுக்கு நீங்கபர பயமுலம 
சுபதர்வு லலத்து அசுப் வபாதுத்பதர்வுக்கு நீஙகள் சிமப்பான முலமில் தார் வசய் உதவும். 
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அன்பான ாைலர்களுக்கு, 
 

 லைக்கம்.    

 பத்தாம் லகுப்பு திழ்க் லகபடு தற்பபாது உங்கள் லகில் தலழ்கிமது. லறக்கான லறிகாட்டி  நூல் 
பபான்று இது எழுதப்வபமலில்லய. ற்ம குமிப்பபட்டிற்கும் இக் லறிகாட்டிற்கும் வபருத்த பலறுபாடு உண்டு.  
 

 இவ்லறிகாட்டி லினாத்தாள் லடிலரப்பின்படியும், லினாத்தாள் திட்ட லரலின் 
அடிப்பரடின்படியும் உருலாக்கப்பட்டிருக்கிமது. ற்ம லறிகாட்டி  நூல் கள் குமிப்பபடாக அலமம்பபாது, 
இவ்லறிகாட்டி நூல் திப்வபண் முழுராகப் வபம ரலக்கும் லரகில் உருலாக்கப்பட்டுள்ரது.  
 

 திழ் முதல் தாள் ற்றும் இண்டாம் தாள்கரில்  உள்ர லினாக்கரின் எண் அரப்பு லடிலில் 
லிரடகள் வதாகுத்து அலக்கப்பட்டுள்ரன. அசுப் வபாதுத்பதர்வு லினாத்தாலரப் பார்க்கும்வபாழுது 
ாைலர்கராகி உங்களுக்குப் புரிமம்.  
 

வபாதுத்ததர்லில் லிரடகள் குமித்த அரலினதாகவும் வதரிலாகவும் அரதலண்டும்  என்பது லிதி. 
இலத நீங்கள் அசுப் வபாதுத் பதர்வு லினாத்தாரில் காையாம். அவ் லிதிின் அடிப்பரடில் குமித்த 
அரலினதாக, வதரிலாக, கருத்து அடிப்பரடில்  லிரடகள் அலக்கப்பட்டுள்ரன.  

 

எப்படி படிக்கயாம்? எப்படி அதிக திப்வபண் லாங்கயாம்? 
 

பத்தாம் லகுப்பில் அதிக திப்வபண் வபறுலது வபரி லிளில்லய. லினாத்தாள் அலப்லபப் பற்மி 
அமிவு, திட்டிடல், குலமந்த அரலல லாசித்தல், அதிக அரவு பிற்சி  இருந்தால்பபாதும் அதிக திப்வபண் 
எடுத்துலிடயாம். 
 

திழ் முதல் தாள் 

1. திழ் முதல்தாலரப் வபாறுத்தலல லினா எண் 1 முதல் 20 லல உள்ர லினாக்கள் 1 
திப்வபண்ணுக்குரிலல. உரி லிலட  பதர்ந்வதடுத்தல், பகாடிட்ட இடம், வபாருத்துதல், லினா அலத்தல் 
பகுதிில் கலனம் வசலுத்தபலண்டும். தலி, இப்பகுதிலப் வபாறுத்தலல சிய லினாக்கள் ஆசிரிர் குமிப்பு, 
நூல் குமிப்பு, அருஞ்வசாற்வபாருள் பகுதிில் பகட்பதால், இலற்மில் கலனம் பதலல. ாலனக்கும் அடி 
சறுக்கும் என்பது இப்பகுதிில்தான். எனபல, கலனம்.  

2. அடுத்ததாக அலமம் வசய்மள் குறுலினாக்கள் பகுதிில் 3, 5, 6, 7, 9 இல்கரில் உள்ர லினாக்கலர 
லாசித்தால் பபாதுானது. இலற்மில் 10 திப்வபண் கலர முழுலாகப் வபமயாம். இபதபபான்று உலநலட 
குறுலினாப் பகுதிில் 1,5,6,7,9 இல்கலர லாசித்தால் பபாதுானது. முழுதிப்வபண்ைான 10 -ஐ 
எடுத்துலிடயாம்.  இவ்லிண்டிற்கும் வபாதுத் பதர்வு லினாப்பகுதிகலர ீண்டும் எழுதிப் பாருங்கள். 

3. அடுத்ததாக அலமம் வசய்மள் சிறுலினாப் பகுதிக்காக கம்பாாைம், சீமாப்புாைம், நிற்கபநில்லய 
பகுதிகலர லாசித்தால், முழு திப்வபண் 12 -ஐ வபற்றுலிடயாம். உலநலட சிறுலினாப் பகுதிக்காக அண்ைல் 
அம்பபத்கர், வபரிார், காந்திம் பாடங்கலர லாசிப்பது நன்று. இந்த மூன்று இயிலும் இருந்து மூன்று 
லினாக்கள் லரும்  என்பதால் முழுலாக 12 திப்வபண்லைப் வபற்றுலிடயாம்.  

4. பாடலயப் படித்து லிலட எழுதுதல் பகுதிக்காக நற்மிலை, புமநானூறு, திழ்லிடுதூது, கயித்வதாலக, 
நந்திக்கயம்பகம், நாயாித் திவ்லிப் பிபந்தம், நிற்கபநில்லய பகுதிகலர லாசிக்கபலண்டும். உலநலடப் 
பகுதிக்காக எப்பகுதிமம் பகட்கப்படயாம் என்மாலும் அது எரிதுதான்.   

5. தலிவும் வநடுலினாலலப் வபாறுத்த லல முதல் 5 இல்கள் அல்யது கலடசி 5 இல்கள் படித்தால் 
வசய்மளுக்கும் உலநலடக்கும் பபாதுானது.  

6. னப்பாடப் பகுதிலப் வபாறுத்தலல கம்பாாைம், வபரி புாைம், சீமாப்புாைம் பகுதிில் அதிக 
பிற்சி வசய்வும். 

 

திழ் இண்டாம் தாள் 

1. லினா எண் 1-10 லல உள்ர 1 திப்வபண் லினாலிற்கு லிலடபதர்க, பகாடிட்ட இடம் பகுதில 
லாசிக்கபலண்டும்.  புத்தகத்தின் பும லலினாப் பகுதிிலும் உட்பகுதிியிருந்தும் பகட்கப்படும் என்பதால் 
அதிக கலனம் பதலல. சியபலலர பகாடிட்ட இடத்தியிருந்து லிலடபதர்கலிலும், லிலடபதர்க பகுதிியிருந்து 
பகாடிட்ட இடமும் பகட்கப்படும். 

2. லினா எண் 11-20 லலியான பகுதி வாறிப்பிற்சிாக அலகிமது. லல்யினம் ிகும், ிகா இடம், 
சந்திப்பிலற நீக்கம், ருலப்பன்ல பிலறநீக்கம், வதாலகச்வசால் லிரிலாக்கம், நிறுத்தற்குமிீடு பகுதிகரில் 
லரும். 

3. லினா எண் 21-27 லல உள்ரலல இயக்கை லினா-லிலட. குறுக்கங்கள், லினா-லிலட, அடுக்குத்வதாடர், 
இட்லடக் கிரலி, புமத்திலை, புைர்ச்சிப் பகுதி ஆகிலற்லம ட்டும் லாசித்தால்பபாதும். 
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4. லினா எண் 28-30 பகுதிில் இண்டு லினாக்கள் ட்டும் எழுதபலண்டும். புத்தகத்தில் உள்ர மூன்று அைி 
சான்று லினா, அயகிடுதல் ட்டும் பபாதுானது. 

5. லினா எண் 31-33இல் இண்டு எழுதினால் பபாதும். பத்து இயில் உள்ர துலைப்பாடக் கட்டுலகரில் 
கலதகள், வபாதுக்கட்டுல பபாதுானது. 

6. லினா எண் 34 திறாக்கம் பகுதி. புத்தகத்தில் உள்ரலல ற்றும் அசுப் வபாதுத்பதர்லில் உள்ரலற்லம 
லாசித்தால் பபாதும்.  

7. லினா எண் 35 ஆக அலலது பத்தி, பறவாறி வாறிவபர்ப்பு. இதில் பாடப்பகுதிில் இருந்து 
பகட்கப்பட்டாலும், அசுப் வபாதுத்பதர்லில் திரும்பத் திரும்பக் பகட்கப்படும் பகுதிில் பிற்சி வசய்தால் 
பபாதும். 

8. லினா எண் 36 கலத அல்யது கலிலத எழுதுதல். கலதலப் வபாறுத்தலல அலத ன்றுக்கு இண்டு முலம 
லாசிமங்கள். பிமகு வசாந்தாக எழுதுங்கள். அல்யது கலிலதலச் வசாந்தாக எழுத முற்சி வசய்மங்கள். 

9. லினா எண் 37இல் அலலது பாநம். திண்ட கருத்லத எழுதி, எதுலக, பாலன, சந்தநம், பா லலக 
குமிப்பிட்டால்பபாதும். 5 திப்வபண் வபற்றுலிடயாம். 

10. லினா எண் 38 லங்கிப் படிலம் நிப்புதல் பகுதிக்கு ன்மிண்டு முலம புத்தகத்தில் உள்ர படிலங்கலர நிப்பிப் 
பார்க்கவும். முக்கிாகத் வதாடர் லண்டி படிலத்தில் சிறுலர் பகுதிலக் கலனாக லாசித்து நிப்பவும். 

11. லினா எண் 39 ஆன சூறல் லினா-லிலடப் பகுதிக்குப் புத்தகம் ட்டும் பபாதாது. அசுப் வபாதுத்பதர்வு 
லினாக்கலரமம் லாசித்து லிடுங்கள். 

12. லினா எண்  40 கடிதப்பகுதி. இதில் புத்தகத்தில் உள்ர 10 கடிதங்கலரமம் எழுதிப்பார்க்க அலசிில்லய. 
லிண்ைப்ப கடிதங்கலர ட்டும் எழுதிப் பார்க்கவும். அதியிருந்து 1 லந்துலிடும். தலி தன்லிலப் பட்டியில் 
கலனம் பதலல. 

13. லினா எண் 41 கட்டுலப் பகுதிக்குக் காயத்லத வலல்லும் கைினி, லறநீர்ச் பசகரிப்பு, சிக்கனமும் பசிப்பும், 
சுற்றுச் சூறல் பாதுகாப்பு, பாதிார், வபண்ணுரில கட்டுலகலர லாசித்தால் பபாதும். இலல வபாதுக் 
கட்டுலகள் என்பதால் அடிக்கடி பகட்கப்படுகின்மன. 
 

எவ்லரவுதான் லிழுந்து லிழுந்து படித்தாலும் 100 வநருங்க முடிலில்லய என்பலர்களுக்குச் சிய லார்த்லதகள். 
1. கருத்து அடிப்பலடில் எரிலாக, வதரிலாக, குமித்த அரலாக லிலட எழுதுங்கள்.. 
2. லிலடப் பகுதிகளுக்கு லத் தலயப்பு, உட்தலயப்பு இடுங்கள். 
3. லிலடில் உள்ர முக்கிான லார்த்லதகலரக் கருப்பு லில் எழுதுங்கள் 

4. அடித்தல், திருத்தல் இல்யால் வதரிலாக எழுதுங்கள். தலமான லார்த்லதல, எழுத்லதப் வபன்சியால் சிமி 
பகாடிட்டுலிட்டுத் திரும்ப லினால் எழுதுங்கள். 

5. ரு லிலடக்கும் இன்வனாரு லிலடக்கும் இலடப  பகாடிடுங்கள். இலட வலரிலச் சீாக லிடுங்கள். 
6. எழுதி முடித்தபின் லிலடகலர லாசித்துச் சரி வசய்மங்கள். 
7. வ்வலாரு பதர்வு முடிந்தபின் அவ்லினாத்தாரின் லிலடகலர ீண்டும் பார்த்து எழுதிப் பாருங்கள்.  
8. தலறு ஏற்பட்டால் ீண்டும் ீண்டும் எழுதிப் பாருங்கள். 
9. அவ்லப்பபாது னப்பாடப்பகுதில னதிற்குள் வசால்யிப் பாருங்கள். 
10. உங்கலரப நீங்கள் பாாட்டிக் வகாள்ளுங்கள், தன்னம்பிக்லகமடன். 

 
 

 அலனலரும் சிமப்பான திப்வபண்கள் வபம லாழ்த்துகிபமாம்.     

          

           அன்புடன், 
        வலற்மிக்கு லறி – திறாசிரிர் குழு 

 
 
 

 
 

வலற்மிக்கு லறி (Way to Success)  

Gj;jfq;fs; Ntz;LNthu;  

9787609090, 9787201010   
Mfpa vz;fisj; njhlu;Gnfhs;Sq;fs; 

 
 

 
 

 

Fwpg;G: ,e;j Gj;jfk; jukhf tu Ntz;Lk; vd;w Nehf;fpy; ,ad;wtiu jtWfspd;wp njhFj;J toq;fpAs;Nshk;. 
mtw;iwAk; kPwp rpy jtWfs; cq;fSf;Fj; njd;glyhk;.  mt;thW VNjDk; jtWfs; ,Ue;jhy; vq;fsJ 
kpd;dQ;ry; Kftupf;F (way2s100@gmail.com) clNd njuptpf;fTk;. Gj;jfj;jpy; cs;s jtWfSf;fhd jpUj;jq;fs; 
mt;tg;NghJ vq;fsJ www.waytosuccess.org tiyjsj;jpy; ntspaplg;gl;L mit mt;tg;NghJ update nra;ag;gLk; 
vd;gijAk;> mLj;jLj;j gjpg;Gfspy; mit rup nra;ag;gl;L tpLk; vd;gijAk; njuptpj;Jf;nfhs;fpNwhk;. 
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ிழ் னல்ாள் – ிணாத்ாள் டிமப்ன 

திரிவு – I (எரு ிப்பதண் ிணாக்கள் ிணா ண் 1-20 பாத்ம் 20 ிப்பதண்கள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 1–6) உரி லிடைடத் ததர்ந்வதடுத்ட ழுட.                                                   6X1= 6 

தகுி - 2 (ிணா ண் 7–12) தாடிட்ை இைத்டத நிப்ன                                                     6X1= 6 

தகுி - 3 (ிணா ண் 13-16) வபாருத்ட                                                                        4X1= 4 

தகுி - 4 (ிணா ண் 17–20) லினா அடக்                                                     4X1= 4 

 

திரிவு – II (இண்டு ிப்பதண் ிணாக்கள் ிணா ண் 21-34 பாத்ம் 20 ிப்பதண்கள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 21–27)  குறுலினா – வெய்னேள்  (றில் ந்தனுக்கு னென்று லரிில்)                          5X2=10 

தகுி - 2 (ிணா ண் 28–34) குறுலினா – உடநடை  (றில் ந்தனுக்கு னென்று லரிில்)               5X2=10 

 

திரிவு – III (ான்கு ிப்பதண் ிணாக்கள் ிணா ண் 35-44 பாத்ம் 24 ிப்பதண்கள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 35–39) ெிறுலினா – வெய்னேள் (ந்தில் னென்மனுக்கு ஆறு லரிரில்)             3X4=12 

தகுி - 2 (ிணா ண் 40–44) ெிறுலினா – உடநடை (ந்தில் னென்மனுக்கு ஆறு லரிரில்)             3X4=12 

 

திரிவு – IV (பதாருலர்ல் ிணா  ிணா ண் 45-46 பாத்ம் 10 ிப்பதண்கள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 45) பாைடயப் படித்ட லினாக்லக்கு லிடை ழுடதல் (ந்ட லினா)             5X1= 5 

தகுி - 2 (ிணா ண் 46) உடநடைடப் படித்ட லினாக்லக்கு லிடை ழுடதல் ( ந்ட லினா)            5X1= 5 

 

திரிவு – V (படுிணா ற்றும் ணப்தாடப்தகுி  ிணா ண் 47-49 பாத்ம் 26 ிப்பதண்கள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 47) வநடுலினா – வெய்னேள் (இண்டில் என்று)              1X8= 8 

          (ிணா ண் 48) வநடுலினா – உடநடை (இண்டில் என்று)              1X8= 8 

தகுி - 2 (ிணா ண் 49) வெய்னேள் லடிலில் ழுட  

                 அ) ..... ன வதாைங்கும் குமள்    ஆ) ...... ன னடினேம் குமள்               2+2= 4 

                 இ) வபாட னப்பாைப்பகுதி (6 திப்வபண்ள்)                                                       3+3= 6 

வாத்த திப்வபண்ள் 100  
 

திரிவு – I  எரு ிப்பதண் ிணா ிமட 

(பெய்னேலம் உமமடனேம் : ிணா ண் 1 – 20) 
 

குதி-1  உரி ிமடமத் தர்ந்படுத்ண ழுணக. (ிணா ண் 1-6  6 ிப்பதண்) 
 

1. திருக்குமடரப் தபாற்மிப்பாடும் டைல் ிருள்லாமன 

2. திருக்குமள் குநள் வலண்பாக்ரால் ஆனட. 
3. இடைில்டய னப்பாலுக்கு இந்நியத்தத னப் பாடிலர் தாிாென் 

4. யாதி திபணண்கீழ்க்கக்கு ணெல்கள் என்று  

5. ைிததாலிாரின் ாயம். கி.தி.ந்ாம் ணெற்நாண்டு 

6. ருந்டப் வபாருள்ரின் வபரில் அடந்த இரு டைல்ள்  ிரிகடுகம், னாி    
7. இரங்தாலடிள் தெ நாட்டைச் தெர்ந்தலர். 
8. வநஞ்டெ அள்லம் ெியப்பதிாம் ன்று பாடிலர் தாிார் 

9. குடும்ப லிரக்கு தாிாென் படைப்னலள் என்று. 
10. பாதிதாெனார் னட்ெிக் கிஞர் ன அடறக்ப்படுிமார். 
11. ம்பாாைம் ஆறு ாண்ைங்டரக் வாண்ை டைல் 

12. ெசுலதி அந்தாதி கம்தர் இற்மி டைல்லள் என்று. 
13. ம்படப் னந்தலர் ெமடப்த ள்பல். 
14. நல் ன்னும் அடைவாறி வபற்ம டைல் ற்நிம 

15. நற்மிடைடத் வதாகுப்பித்தலர் தன்ணாடு ந் ாநன் ழுி. 
16. நற்மிடை ட்டுத்பாமக டைல்டரச் ொர்ந்தட. 
17. தெக்ிறார் வபருான் அருரிட பதரினாம் 

18. தம் லடீ்டிலுள்ர அடனத்டப் வபாருள்லக்கும் திருநாவுக்ெர் னப் வபர் சூட்டிலர் அப்னிடிகள் 

19. பக்திச் சுடலநனி வொட்ைச் வொட்ைப் பாடி லிலயல னப் பாடிலர் காித்ணான் ீணாட்ெிசுந்ணார். 
20. திமனமிந்ட ததர்ந்ட வாள்ர தலண்டிலர் னெத் அநிவுமடார் 
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21. அரிலற்றுள் ல்யாம் அரிட பதரிார் தபைித் தாக் வாரல். 
22. னதயியார்க்கு ஊிம் இல்டய. 
23. திருநாவுக்ெர் ாயம்  கி.தி.7 ஆம் டைற்மாண்டு. 
24. நாார்க்கும் குடில்தயாம் ன்னும் பாைல் தாிாம அச்ெில்டய அச்ெில்டய னப் பாைத் டெண்டிட. 
25. ெீமாப்னாைம் னென்று ாண்ைங்டர உடைட. 
26. “தறல்“ ன்பதன் வபாருள் தன்நி 
27. யித்வதாட ட்டுத்பாமக டைல்லள் என்று. 
28. வநய்தல்யிடப் பாடிலர் ல்னந்ணணார் 

29. தபாற்மாடப் வபாறுத்தல் ன்பட பதாமந னப்படும். 
30. வபருாள் திருவாறிில் ணெற்மநந்ண பாசுங்ள் உள்ரன. 
31. குயதெ ஆழ்லார் பாைல் னனாித்ில் உள்ரட. 
32. பதினாறு வெவ்லில் தன்டடரக் வாண்ைட வெம்வாறி னக் கூமிலர் தாார் 

33. இன்டம டடில் னென்நாம் திழ்ச்ெங்ம் இருந்தட. 
34. அெின் அடனத்டத் டடமரிலும் வபண்ள் பைிாற்றும்தபாட நம் ெனதாத்தில் னட்ெி ற்படும் ன்மலர் பதரிார். 
35. வபண் அடிட ஆனதற்கு உரி ாைங்லள் என்று பொத்ணரிம இல்னாம 

36. னம்டபில் அம்தபத்ர் ெிமிட ாயம் பதாருபில் தபாெிரிாப் பைிாற்மினார். 
37. அம்தபத்ருக்கு இந்தி அசு லறங்ி லிருட தா த்ணா. 
38. டேண்ைி டைல் பய ற்மலர்க்த அடந்த அரி டய ததச்சுக் கமன 

39. திழ்த்வதன்மல் னச் ெிமப்பிக்ப்படுபலர் ிரு.ி.க. 
40. பண்வைாடு திவறாப்பாய் னத் வதாைங்கும் பாைல் இைம்வபறும் டைல் தாம். 
41. உயம் ன்னும் திழ்ச்வொல் உனவு ன்னும் வொல்யின் அடிாப் பிமந்தட. 
42. திறர்ள் நியத்டத ந்ண லடாப் பிரித்டக் ாட்டிிருக்ிமார்ள். 
43. ாந்திடிள் அரிச்ெந்ின் நாைத்டதப் பார்த்ட உண்டத தபெதலண்டும் ன்று உறுதி னண்ைார். 
44. படலனிைம் அன்ன ாட்டு னக் கூமி டைல் மததிள் 

45. அமவநமிாப் தபாற்மப்பைதலண்டிடல  அன்ன, அருள். 
46. உயவயாம் உைர்ந்ட ஏதற்ரிலன் னத் வதாைங்கும் பாைல் இைம் வபற்றுள்ர டைல் பதரினாம் 

47. லள்ரயாரின் இற்வபர் இானிங்கர். 
48. வபரும்பாயான பைிலக்கு அடிப்படைத் தகுதி தன்ணிண்டாம் குப்ன. 
49. லில்ள் பத்டம் னெயதனம் ன்னும் பாையின் ஆெிரிர் ாாதாி. 

 

தகுி-2  தகாடிட்ட இடத்ம ிப்னக. (ிணா ண் 7-12  6 ிப்பதண்) 
 

50. ாைிக்லாெர் பிமந்த ஊர்  ிருாவூர். 
51. ாைிக்லாெர் பாைல்ள் ட்டாம் திருனடமில் இைம்வபற்றுள்ரன. 
52. ாைிக்லாெர் ட்டி தாலில் ிருப்பதருந்ணமநில் உள்ரட. 
53. ாைிக்லாெர் அரிர்த்ண தாண்டி ன்ணணிடம் தடயடடச்ொப் பைிாற்மினார் 
54. ஜி.னே.தபாப் திருலாெத்டத ஆங்கின வாறிில் வாறிவபர்த்தார். 
55. திருலாெத்திற்கு உருார் எரு ாெகத்ிற்கும் உருார். 
56. வய்தான் அரும்தி லிதிர்லிதிர்த்டன் ிமார் றற்கு. 
57. டதான் வநிற லிதைன். இதில் வநிற ன்பட ப ன்னும் வபாருரில் லந்டள்ரட. 
58. திருக்குமரில் 133 அதிாங்லம் 1330 குமட்பாக்லம் உள்ரன. 
59. திருக்குமள் ஆங்கினம், கிதக்கம், இனத்னீ் னதயான உய வாறிரில் வாறிவபர்க்ப்பட்டுள்ரட. 
60. எழுக்த்தின் ய்டலர் தன்ம இழுக்த்தின் ய்டலர் ய்ாப் பறி. 
61. இறுலட ாைின் கிக்காம் தடய 

62. னலயிடனேடைதார் ன்னும் வபாருள் தரும் வொல் உதார். 
63. டைல்தநாக்ி லாழ்லான் டேணித்ட 

64. இட்டைக் ாப்பிம் ன்பன ெியப்பதிானம் ிதகமனனேம் ஆகும். 
65. ெியப்பதிாம், ைிதடய, ெீகெிந்ாி, லடராபதி, குண்டனதகெி ன்பன ம்வபருங் ாப்பிங்ள் ஆகும். 
66. லாழ்தல் தலண்டி ஊழ்லிடன டப்ப. 
67. தாழ்ந்த குடைன் தரர்ந்த வெங்தானன் 

68. இருந்த லள்ரடயக் ா லந்வதய்தினான் 

69. இைருந மநதாரும் ரினேறு வழுானார். 
70. நற்மிடை என்பதடிச் ெிற்வமல்டயனேம் தன்ணிண்டு அடிப் தபவல்டயனேம் வாண்ை டைல். 
71. அரி ன்னும் வொல்யின் வபாருள் பற்கிர் 

72. ண்ைனார் தகாப்பதருஞ்தொணின் அடலக்ரப் னயலர்லள் எருலர். 
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73. னமநானூறு ட்டுத்பாமக டைல்லள் என்று. 
74. லபம்ருவும் நில்தரும் தண்ரீ்ப் பந்தர் லந்தமந்தார். 
75. ெந்தனந லமந்ததடன ம்ருங்கும் தாங்ண்ைார். 
76. தபாயிப்னயலர்ள் தடயில் குட்டுபலர் அிீா தாண்டின் 

77. நால்லடப் பாக்லம் லலுக்கு ப்னகபாக அடந்டள்ரன. 
78. இல்யாட ல்னாரும் ள்லலர். 
79. அமனனீும் இன்பனம் ஈனும் ிநணநிந்ண தீதின்மி லந்த வபாருள். 
80. அருபபாடும் அன்வபாடும் லாாப் வபாருபாக்ம் 

81. உறுவபாருலம் உல்குவபாருலந் தன் என்னார். 
82. திருநாவுக்ெரின் தக்டார் ினகிார் ஆலார். 
83. திருநாவுக்ெர் அருரி பாைல்ள் தாம் ன லறங்ப்படுிமட. 
84. தாண்ைதலந்தர் ன அடறக்ப்படுபலர் ிருாவுக்கெர். 
85. ெீமாப்னாைத்டத இற்மிலர் உறுப்னனர் 

86. உறுப்னயலட ஆதரித்த லள்ரல் ெீக்காி 
87. யம்பம் பாண்ணூற்நாறு லடச் ெிற்மியக்ிங்ரில் என்று. 
88. படை ன்னும் வொல்யின் வபாருள் னெங்கில். 
89. தார்தலந்தன் தால் தநாக்ி லாழும் குடி தபான்மிருந்தததன. 
90. நாயாித் திவ்லிப் பிபந்தத்தில் பதருாள் ிருபாி குயதெர் பாடிதாகும். 
91. திறர் னித லாழ்டல அகம், னநம் னப் பிரித்தனர். 
92. குரிக் ண்ைத்தில் ததான்மி னதல் னிதன் தபெிவாறி ிழ். 
93. 2004 ஆம் ஆண்டு அக்தடாதர் திங்ரில் திழ்வாறிடச் வெம்வாறிா நடுலைசு  அமிலித்தட. 
94. திழ் ிவும் பண்பட்ை வாறிவனக் கூமி வாறிில் அமிஞர் ாக்சுனல்னர். 
95. திறர்ரிைம் இன்று பலினேள்ள் பதருதாய் என்று உண்டு. 
96. வபரிார் ெனெ னண்டரனேம் னெடக்கருத்ணகமபனேம் திர்த்தலர். 
97. வலறும் தபச்சுக்கும் தமடப் தபச்சுக்கும் தலறுபாடு உண்டு. 
98. தபச்சு னடிலில் சுருக்கத்மக் கூமிக் ருத்திடன நிடயநாட்டி னடித்தல் தலண்டும். 
99. நடிப்பாற்மல் ிக்லடனேம் நடிப்டபக் ற்றுத் தருபலடனேம் இக்குர் ன அடறப்பர். 
100. பைப்பிடிப்னக் ருலிட கர்த்ணம் ண்டிில் வபாருத்டலடம் உண்டு. 
101. இங்குருப் பைங்ள் பார்ப்பதற்கு தடிக்மகாக இருக்கும். 
102. இவயனெரிாடல ணி நாரித் வதாட்டில் ன்பர். 
103. தனக்குலடில்யா எரு ணி இணம் திழ் இனம். 
104. ாந்திடிள் ெி திணர்தத்ி ன்னும் நாை டைடயப் படித்தார். 
105. இன்னா வெய்தார்க்கும் ன்னும் திருக்குமடர வாறிவபர்த்த உருெி அமிஞர் ால்சுாய். 
106. இாயிங்ர் ெத்தி தருொடயட நிறுலி இைம் டலூர் 

107. இாயிங்ர் திழ் வாறித இநாிமன தரும் ன்று ருதினார். 
108. ெங் ாயத்தில் வபண்ள் கடல் ைந்ட வெல்யக்கூைாட. 
109. நாள்ததாறும் ல்லிில் னணப்னணத் ணமநகள் உருலாிக் வாண்டிருக்ின்மன. 
110. ாலயர், இாடலம் தபான்ம பைிலக்கு உைற்கூறு ததர்வும் ழுத்ணத் ததர்வும் உண்டு. 

 

தகுி-3  பதாருத்ணக  (ிணா ண் 13-16  4 ிப்பதண்) 
 

         111 லிட -  ம் 

றல் -  அிகனன் 

தடம்பி - பதருகி 
வய் -  உடல் 

112 இைர் -  ணன்தம் 

நாலாய் - தடகு 

இடம -  மனன் 

இந்ட -  ினவு 
 

         113 வெறு -  ல் 

லித்ட -  ிம 

ாைர் - னணருாய் 

லட்டி -  தமணதாமனப்பதட்டி 

114 ததி   - ரும 

ெந்தம்   - அகு 

தாதில்   - குற்நில்னா 

அங்ைர் – ெின் 
 

         115 ான்   - காடு 

உழுடல  - னனி 
ைங்ல்  - ெிங்கம் 

ண்கு   - கடி 

116 பண்ன   - தாடநிந்ண எழுகல் 

அன்ன   - ன்கிமப பெநாஅம 

அமிவு   - ததமார் பொல் தான்நல் 

வெமிவு   - கூநிண நாம 
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         117 ஈஸ்ட்வன்  - தடச்சுருள் 

டிென்     - எருர் ட்டும் தார்க்கும் தடக்கருி 
ட்லர்ட் டபிரிட்சு - இக்கப்தடம் 

லால்ட் டிஸ்னி    - கருத்ணப்தடம் 

118 ெத்திதொதடன  - காந்ிடிகள் 

பலத் ீடத  - இந்ண ெ ணெல் 

திருக்குமள்  - ிருள்லர் 

டபபிள்   - கிநித்ண ெ ணெல் 
 

         119 லிடனத ஆைலர்க்கு உிர்    - குறுந்பாமக 

னந்நீர் லறக்ம் டூஉதலா டில்டய  - பால்காப்திம் 

உைம்டப லரர்த்ததன் உிர் லரர்த்ததன்   - ிருனெனர் 

லில்ள் பத்டம் னெயதனம்   - ாாதாி. 
 
 

குதி-4  ிமடக்தகற்ந ிணா அமக்க  (ிணா ண் 17-20  4 ிப்பதண்) 
 

120.  வபண்ள் உரிடப் வபற்றுப் னட உயடப் படைக்தலண்டும் ன்று லிரும்பிர் வபரிார். 
ிமடகள்  

1. வபண்ள் உரிடப் வபற்றுப் னட உயடப் படைக்தலண்டும் ன்று லிரும்பிர் ார்? 
2. வபரிார் டத லிரும்பினார்? 

 

121. வபரிார் வபண்டரிடக்கு ஊறு லிடரலிக்கும் படற நம்பிக்டடர ற் றுத்தார். 
ிமடகள் 

1. வபண்டரிடக்கு ஊறு லிடரலிக்கும் படற நம்பிக்டடர ற் றுத்தலர் ார்? 
2. வபரிார் டத  ற் றுத்தார்? 

 

122. வெய்திப் பைங்ரின் லாியா நிழ்வுடர நம் இருப்பிைத்திதயத ண்டு ரிக்யாம் 

ிமடகள் 

1. ப்பைங்ரின் லாியா நிழ்வுடர நம் இருப்பிைத்திதயத ண்டு ரிக்யாம்? 
2. வெய்திப் பைங்ரின் லாியா நிழ்வுடர ங்ிருந்ட ண்டு ரிக்யாம்? 

 

123. திடங்குரில் திடப்பைம் ாட்ை எரி எயிப் பைக்ருலி பன்படுிமட. 
ிமடகள் 

1. திடங்குரில் திடப்பைம் ாட்ை க்ருலி பன்படுிமட? 
2. திடங்குரில் டதக் ாட்ை எரி எயிப் பைக்ருலி பன்படுிமட? 

 

124. திறர்ள் அன நாட்டுைனும் லன நாட்டுைனும் லாைித் வதாைர்னவாண்டிருந்தார்ள் 

ிமடகள் 

1. திறர்ள் ந்வதந்த நாட்டுைன் லாைித் வதாைர்னவாண்டிருந்தார்ள்? 
2. திறர்ள் அன நாட்டுைனும் லன நாட்டுைனும் ன்ன வதாைர்னவாண்டிருந்தார்ள்? 

 

125. ாந்திடிள் பயதாடி க்ரின் பட்டினிடப் தபாக்கும் லாழ்லாதாம் தர் ன்று ருதினார் 

ிமடகள் 

1. ாந்திடிள் பயதாடி க்ரின் பட்டினிடப் தபாக்கும் லாழ்லாதாம் ன்று டதக் ருதினார்? 
2. பயதாடி க்ரின் பட்டினிடப் தபாக்கும் லாழ்லாதாம் தர் ன்று ருதிலர் ார்? 

 

126. இடரஞர்ரின் உள்ரத்தில் நாட்டுப் பற்றும் வாறிப்பற்றும் வதய்லப்பற்றும் லரரும் லடில்  ல்லி 
அடதல்தலண்டும். 
ிமடகள் 

1. இடரஞர்ரின் உள்ரத்தில் த்தட பற்றுள் லரரும் லடில்  ல்லி அடதல்தலண்டும்? 
2. இடரஞர்ரின் உள்ரத்தில் நாட்டுப் பற்றும் வாறிப்பற்றும் வதய்லப்பற்றும் லரரும் லடில் ட 

அடதல் தலண்டும்? 
 

127. இரங்டயப் பட்ைம் வபற்மலர்ள் இரங்டயக் ல்லிில் பட்ைம் வபற்மிருந்தால் பட்ைதாரி ஆெிரிர் 
பைிில் தெயாம். 
ிமடகள் 

1. இரங்டயப் பட்ைம் வபற்மலர்ள் இரங்டயக் ல்லிில் பட்ைம் வபற்மிருந்தால் ப் பைிில் 
தெயாம்? 

2. ப்பட்ைங்ள் வபற்மிருந்தால் பட்ைதாரி ஆெிரிர் பைிில் தெயாம்? 
 

 
 
 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html



www.Padasalai.Net

 

   10-ம் லகுப்ன திழ்  னதல் தாள்                 அசுத்ததர்வுக்ான லினா-லிடை லங்ி                            வலற்மிக்கு லறி 

way2s100@gmail.com                                      - 9 -                                   www.waytosuccess.org  

 

 

பதாணத்தர்வு ிணாக்கள் 
 

128. திறர் னித லாழ்டல அம், னமம் னப் பிரித்தனர். 
ிமடகள் 

1. திறர் னித லாழ்டல வ்லாறு பிரித்தனர்? 
2. னித லாழ்டல அம், னமம் னப் பிரித்தலர் ார்? 

 

129. தடைப் தபச்சு ிகுந்த படனத் தலல்யட. 
ிமடகள் 

1. ப்தபச்சு ிகுந்த படனத் தலல்யட? 
2. ிகுந்த படனத் தலல்யட ட? 

 

130. இாயிங்ர் ெத்தி தருச்ொடயட நிறுலி இைம் லைலூர். 
ிமடகள் 

1. இாயிங்ர் ெத்தி தருச்ொடயட நிறுலி இைம் ட? 
2. லைலூரில் ெத்தி தருச்ொடயட நிறுலிலர் ார்? 

 

131. வதாைக்ம், இடைப்பகுதி, னடிவு தபச்ெின் னக்கூறுள் 

ிமட: தபச்ெின் னக்கூறுள் ாடல?  
 

132. உய இயக்ிங்ரில் னதன்ட வபற்மடல ெங் இயக்ிங்ள் 

ிமட: உய இயக்ிங்ரில் னதன்ட வபற்மடல டல? 
 

133. இவயனெரிாடல னித நாரித் வதாட்டில் ன்பர் 

ிமட: னித நாரித் வதாட்டில் ட? 
 

134. இடைநிடய ஆெிரிர் பிற்ெி ஈாண்டுள் ஆகும். 
ிமட: இடைநிடய ஆெிரிர் பிற்ெி த்தடன ஆண்டுள்? 

 

135. நக்குக் ிடைத்த இயக்ை டைல்லள் ிப் பறடானட வதால்ாப்பிம். 
ிமட: நக்குக் ிடைத்த இயக்ை டைல்லள் ிப் பறடானட ட? 

 

136. ஆெிரிர் ன்பலர் அமிவுக் ையா ட்டுின்மி, அமத்தின் ஆறிாவும் லிரங் தலண்டும். 
ிமட: ஆெிரிர் ப்படி லிரங்தலண்டும்? 

 

137. இயக்ிக் கூறுள் ன்படல ருந்தின் தயிட்ை இனிப்னப் தபான்மடல. 
ிமட: இயக்ிக்கூறுள் டதப் தபான்மடல? 

 

138. திருக்குமடர வாறிவபர்த்த உருெி அமிஞர் தால்சுதாய் 

ிமட: திருக்குமடர வாறிவபர்த்த உருெி அமிஞர் ார்? 
 

139. லள்ரயார் அருரி லறிடரக் டைப்பிடித்ட எழுினால் னிததநம் யரும். 
ிமட: லள்ரயார் அருரி லறிடரக் டைப்பிடித்ட எழுினால் ட யரும்? 

 

140. அமிவு அற்மம் ாக்கும் ருலி ன்மார் திருலள்லலர் 

ிமட: அமிவு அற்மம் ாக்கும் ருலி ன்மலர் ார்? 
 

141. இயக்ைம் லகுத்தபின்தப இயக்ிம் ததான்மிட 

ிமட: இயக்ைம் லகுத்தபின்ன ட ததான்மிட? 
 

142. இாயிங்ர் திழ்வாறித இமலாத நிடய தரும் ன்மார். 
ிமட: திழ்வாறித இமலாதநிடய தரும் ன்மலர் ார்? 

 

143. வதாறில்டேட்பப்பியத்தில் பில்தலார்க்கு நிடம தலடயலாய்ப்னள் உள்ரன. 
ிமட: தில் பில்தலார்க்கு நிடம தலடயலாய்ப்னள் உள்ரன? 

 

144. திறர்ள் நியத்டத ஆறுலடாப் பிரித்டக் ாட்டிிருக்ிமார்ள். 
ிமட: நியத்டத ஆறுலடாப் பிரித்டக்ாட்டி இருப்பலர்ள் ார்? 

 

145. பரிதிாற்டயஞர் வெம்வாறிக்கு இயக்ைம் லகுத்டள்ரார். 
ிமட: வெம்வாறிக்கு இயக்ைம் லகுத்தலர் ார்? 

 

146. 1918இல் னம்டபில் அம்தபத்ர் ெிமிட ாயம் வபாருரில் தபாெிரிாப் பைிாற்மினார். 
ிமட: 1918 இல் னம்டபில் ெிமிட ாயம் வபாருரில் தபாெிரிாப் பைிாற்மிலர் ார்? 

 

147. லள்ரயாரின் இற்வபர் ாயிங்ர். 
ிமட:  லள்ரயாரின் இற்வபர் ன்ன? 
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148. வபரும்பாயான பைிலக்கு அடிப்படைத் தகுதி தனிடயக்ல்லித் ததர்ச்ெி ஆகும். 
ிமட: வபரும்பாயான பைிலக்கு அடிப்படைத் தகுதி ட? 

 

149. டேண்ைி டைல் பய ற்மலர்க்த அடந்த அரி டய தபச்சுக்டய 

ிமட: டேண்ைி டைல் பய ற்மலர்க்கு அடந்த அரி டய ட? 
 

150. இாயிங்ர் இடமருள் வபற்ம திருக்குறந்டத ன்று பாாட்ைப்பட்ைார் 

ிமட: இடமருள் வபற்ம திருக்குறந்டத ன்று பாாட்ைப்பட்ைலர் ார்? 
 

151. உயில் ஆமாித்திற்கும் தற்பட்ை வாறிள் உள்ரன. 
ிமட: உயில் த்தடன வாறிள் உள்ரன? 

 

152. நடிப்னக் டயடனேம் அெிடயனேம் தம் இரு ண்ராக்க் ருதினார் ம்.ஜி.ாச்ெந்தின். 
ிமட: லற்டமத் தம் இரு ண்ரா ம்.ஜி.ாச்ெந்தின் ருதினார்? 

 

153. திடப்பைம் டுப்பதடனலிைச் வெய்திப்பைம் டுப்பட டினாகும். 
ிமட: திடப்பைம் டுப்பதடனலிை ப்பைம் டுப்பட டினாகும்?  

 
 

திரிவு-II குறுிணாக்கள்  (2 ிப்பதண் ிணாக்கள்) 
(பெய்னேலம் உமமடனேம் : ிணா ண் 21 – 34) 

 

குதி-1 பெய்னேட்தகுி  (இல் 1,3,5,6,7,9  ிணா ண் 21-27) 
 

1. உிரினும் ஏம்தப்தடுண ண? ன்? 
1. எழுக்கம் 
2. எழுக்ம் அமணத்ணச் ெிநப்னகமபனேம் ல்னண 

 

2. எழுக்கத்ால் ய்ணண ண? இழுக்கத்ிணால் ய்ணண ண? 
1. எழுக்த்தால் ய்டலட தன்ம. 
2. இழுக்த்தால் ய்டலட  தி. 

 

3. ன்நிக்கு ித்ாண ண? 
1. நன்மிக்கு லிடதாலட ல்பனாழுக்கம் ஆகும். 

 

4. ன்றும் இடும்மத ருண ண? 
1. ன்றும் டன்பத்டதத் தருலட பீாழுக்கம் ஆகும். 

 

5. தன கற்றும் கல்னாாகக் கருப்தடுதர் ார்? 
1. உர்ந்தாடு பதாருந் ாழும் கல்ி கற்கார் ஆலர் 

 

6. கூமகமனேம் காக்மகமனேம் டுத்ணக்காட்டி ள்லர் ிபக்குண ாண? 
படட வலல்யக் ருடம் தலந்தர், ற்ந கானம் அநிந்ண பெற்தடுல்தலண்டும். 

 

7. ஞானம் கருினும் மககூடும்.  ப்ததாண? 
1. கானநிந்ண இடத்தாடு பதாருந்ச் பெல்தட்டால் உயம் ருதினும் டகூடும். 

 

8. ஞானம் பல்னக் கருணதர் ாண பெய்ார்? 
1. கானத்ம ிர்தார்த்ணக் கனங்கால் ாத்திருப்பர் 

 

9. ஊக்கனமடான் எடுக்கம் மணப் ததான்நண? 
1. ஊக்னடைான் எடுக்ம் பின்லாங்ித் தாக்கும் ஆட்டுக்ிைாடப் தபான்மட. 

 

10. பெய்ற்கரி பெல் பெய்ண ப்ததாண? 
1. ிடைத்தற்ரி ாய்ப்ன அமனேம்ததாண வெய்தற்ரி வெல் வெய்தலண்டும். 

 

11. பகாக்மக உமாகக் காட்டி ள்லர் ிபக்கும் கருத்ண ாண? 
1. வாக்டப்தபால் அமிாகக் காத்ிருக்கதண்டும். 
2. வாக்டப்தபால் கானம் ாய்த்ணம் ிமந்ண பெல்தடதண்டும். 

 

12. கானநிந்ண பெல்தடுண வ்ாறு? 
1. குந் கருிகலடன் பெல்பைதலண்டும். 

 

13. ிருள்லருக்கு ங்கும் தறு பதர்கள் ாம? 
1) னற்தானர்  2) பய்ப்னனர் 3) பெந்ாப்ததாார் 

4) பதாய்ில்னனர் 5) பதருானர் 
 

14. தாிாென் ிருள்லம வ்ாறு னகழ்ந்ணள்பார்? 
“ள்லமணப்  பதற்நால்  னகழ் பதற்நத மகத” ன்று னழ்ந்டள்ரார். 
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15. னாி ணெற்குநிப்ன – மக. 
1. திபணண்கீழ்க்கக்கு ணெல்கலள் என்று. 
2. ெிமப்னப்பாிம், தற்ெிமப்னப்பாிம் உட்பை ண்தத்பாரு பண்தாக்கமபக் வாண்ைட. 
3. ான்கடிகபில் ஆறு அருங்ருத்டக்டர நலில்ிமட. 
4. இந்டைல் திழுக்கு அருருந்ண தபான்மட. 
5. இந்டையின் நற்ருத்டள், கற்ததாரின் அநிாமமப் ததாக்கும். 

 

16. கிதாிார் – குநிப்ன ழுணக. 
1. இலர் னாி, ிமாமன டைற்டமம்பட இற்மிலர் 
2. கிதமர் ன்ம வபரும் உண்டு. 
3. ெை ெத்தலர். 
4. பகால்னாம னதயான உரி ருத்டக்டர லயினேறுத்திலர் 
5. இலர் லாழ்ந்த ாயம் கி.தி. ந்ாம் டைற்மாண்டு. 

 

17. திில்னா ன்ணணாய் ாழ்தணின் தண்னகபாகக் கிதாிார் குநிப்திடுண ாம? 
1. பிமர்க்குப் தில் 

2. ல்ிில் நைத்தல் 

3. ொன்தமார் அநிவுமகமபப் தின்தற்றுல் 

4. டேண்ைமிவு ணெல்கமப ஆாய்ல் 

5. டைல்ள் வொல்லும்படி ாழ்ல் 
 

18. கம்தர் – ெிறு குநிப்ன மக. 
1. தழுந்ணர் ன்னும் ஊரில் பிமந்தலர். 
2. இலர் லாழ்ந்த ாயம் கி.தி.தன்ணிபண்டாம் டைற்மாண்டு 

3. இலடத் திருவலண்வைய் நல்லூர்ச் ெமடப்த ள்பல் ஆதரித்தார். 
4. கம்தாாம், ர் ழுதண, ெிமன ழுதண, ெசுி அந்ாி, ிருக்மக க்கம்  

ஆிலற்டமக் ம்பர் இற்மினேள்ரார். 
5. கம்தன் டீ்டுக் கட்டுத்நினேம் கிதாடும், எண்தாிற்கு உர் கம்தன், கல்ிில் ெிநந் 

கம்தன் – ஆி வதாைர்ள் ம்பரின் ெிமப்டப டுத்டடப்பன. 
 

19. மகனேமநப் பதாருள்கபாகக் குகன் பகாண்டு பென்நண ம?  ாருக்குக் பகாண்டு பென்நான்? 
1. தன், ீன்  

2. இானுக்குக்வாண்டு வென்மான். 
 

20. குகன் இாமணக் கண்டு வ்ாறு திந்ண ங்கிணான்? 
1. இருள்தபான்ம நீண்ைனடினேடை மன ண்ில் தடி, கீத ிழுந்ண, லைங்ினான். 
2. பின் ழுந்ட, ாமக் மகால் பதாத்ி, உடமன மபத்ண அடக்காக நின்மான். 

 

21. குகணின் தண்டுதகாள் ாண? 
“தண ங்கலக்கு தண்டி உி பெய்தன்!” ன்று குன் தலண்டினான். 

 

22. அன்னப இணி ாம்ஏர் ர்கள் உபாதணாம் – ார், ாரிடம் கூநிண? 
இான் குகணிடம் கூமிட. 

 

23. அப்னிடிகள் த்மக தண்தாபர்? 
1. காம், பதாய், கபவு, ெிணம் ஆகி குற்நங்கள் அற்நர் 
2. ெிதக்ி ிக்கர் 

3. ிருாவுக்கெரிடம் ததன்ன உடைலர். 
 

24. அப்னிடிகள் வ்பற்றுக்பகல்னாம் ிருாவுக்கசு ணப் பதர் மத்ார்? 
தம் லடீ்டிலுள்ர, 

1. அபமக் கருிகள் 

2. ணனாக்தகால் 

3. க்கள் 

4. தசுக்கள் 

5. ருமகள் 

6. ற்றுனள்ப ல்னா பதாருள்கள் 

  ன ல்யாலற்மிற்கும் திருநாவுக்சு னப் வபர் டலத்தார். 
 

25. ிருாவுக்கெர் அப்னிடிகபிடம் ிணிபன்ண? 
“ீிர் மத் ண்ரீ்ப்தந்னில் உம்பதர் ழுால் தறு எருர் பதர் ழுி காம் 

ன்ண? பொல்ீாக” ன்று திருநாவுக்சு லினலினார். 
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26. ந்ர் ாகீெர் ண அநிந்ணம் அப்னிடிகள் ன்ண பெய்ார்? 
1. மகம்னர்கள் மனதல் குலிந்தன. 
2. ண்ரில் ஆணந்க்கண்ரீ் பதருகி லறிந்தட. 
3. உம தடுாமிட. 
4. உைம்வபல்யாம் ிர்க்கூச்வெமி, மில் ழீ்ந்ார். 
5. திருநாவுக்ெரின் திருலடித் தாடடரத் மனால் ங்கிணார். 

 

27. னெத் ிருாவுக்கசுக்கு தர்ந்பன்ண? 
பாண ாம இபங்குருத்ிமண அரினேம்ததாண, எரு தாம்ன, கூரி தற்கபால், அன் 

உள்பங்மகமத் தீண்டிட. 
 

28. ிருாவுக்கெர் னெத் ிருாவுக்கெம ங்ஙணம் உிர்த்பச் பெய்ார்? 
ெிலவபருாடன அருலம்படி தலண்டி, “என்றுபகானாம்” னத் வதாைங்கும் திருப்பதிம் பாடி, 

பாம்பின் லிைத்டதப் தபாக்ி அருரினார். 
 

29. ணம்ததர் ழுாத தபநாருர் பதர் னன்பணழு தண்டி காம் ன்பகால்? - ார், ாரிடம் கூநிண? 

ிருாவுக்கெர் அப்னிடிகபிடம் கூமினார். 
 

30. இப்ததாண இங்கு அன் உான் – ார், ாரிடம் கூநிண? 
அப்னிடிகள் ிருாவுக்கெரிடம் கூமினார். 

 

31. னின் ப்னகபாகக் கூநப்தடுண ாம? 
லயின் லப்னரா, 

1) பண்தா 2) ஆெிரிப்தா 3) கனிப்தா 4) ஞ்ெிப்தா 

ஆிடல கூமப்படுின்மன. 
 

32. ல் ரும் ிமபவுகபாகத் ிழ்ிடுணண கூறுண ாம? 
லல் தரும் லிடரவுரா, 

1) அநம்  2) பதாருள் 3) இன்தம் 4) டீு 

னத் திழ்லிடுடெட கூறுிமட. 
 

33. ததானிப்னனர்கமபத் ண்டிப்ததார் ார்? 
1) அிீா தாண்டின் 2) ில்னிப்னத்ணான் 3) எட்டக்கூத்ன் 

ஆிதார் தபாயிப்னயலர்டரத் தண்டிப்தபார் ஆலர். 
 

34. ன்மனேள் ல்னாந் மனாண ண? 
அமிலில் ெிமந்த பதரிதாம உநிணாய் ற்று டத்ல் தடயாட ஆகும். 

 

35. ாருக்குப் தமகாலும் ஙீ்கு பெய் இனாண? 
அமிலில் ெிமந்த பதரிதாமச் ொர்ந்ண டப்தருக்குத் தீங்கு வெய் இயாட. 

 

36. பகடுப்தார் இனானுங் பகடுதர் ார்? 
வபரிாரின் தாணகாப்மதத் தடிக்பகாள்பா அென் ஆலான். 

 

37. ல்னார் பாடர்ன மகிடல்  த்ன்மண? 
பயடப் தமகத்ணக்பகாள்மிடப் தன டங்கு தீடானட. 

 

38. பதாருபல்னமப் பதாருபாகச் பெய்ண ண? 
பதாருட்பெல்ம் ஆகும். 

 

39. தமகம இருமபப் ததாக்குண ணபண ள்லர் கூறுகிநார்? 
பெல்ம் ன்னும் அமா ிபக்கு ஆகும். 

 

40. தந்ற்குரி பதாருள்கள் ம? 
1) அசுரிமால் லந்த வபாருள் 2) ரிப்வபாருள் 3) ிமநப் வபாருள் 

 

41. தாம் – பதாருள் ழுணக. 
பய்த்ிற்குச் சூட்டப்பதற்ந தாாமன ஆகும். 

 

42. ெிபதருான் த்ன்மன் ண ாவுக்கெர் கூறுகிநார்? 
1. லர்க்கும் ஆட்தடான் 

2. அறி பண்ெங்கிமணக் காில் குமாக அைிந்தலன் 
 

43. ஆற்றுல் ன்தண ாண? 
ருந்ி ந்ர்க்கு உவுல் ஆகும். 

 

44. தண்ன ணப்தடுண  ாண? 
ொன்தநார்ி அநிந்ண ாழ்ல் ஆகும். 
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45. அநிவு ணப்தடுண ாண? 
அநிற்நர் பொல் பதாறுத்ல் ஆகும். 

 

46. கனம்தக ணெல்கலள் னல்ணெல் ண? 
   ந்ிக் கனம்தகம் ஆகும். 
 

47. கனம்தக உறுப்னகள் ான்கமண ழுணக. 
1)  ம      2)  ம்      3) ெித்ண       4) கபி 

48. ந்ிக் கனம்தகம் ார்ீண தாடப்பதற்நண? 
தல்ன ன்ணன் னென்நாம் ந்ிர்ன்ீண பாைப்வபற்மட. 

 

49. ந்ிர்ன் ீம் த்மகண? 
ந்ிர்ணின் ாமனர்ததான்ந ிருடிகமப ங்கா அெர், தர் உனகத்ம 

ஆள்தர் ஆர். 
 

50. ஆழ்ார்கள் தாடி தாடல்கபின் பாகுப்தின் பதர் ன்ண? 
ானாித் ிவ்ிப் திதந்ம் ஆகும். 

 

51. குனதெகர் வ்பம் பாிகபில் ல்னர்? 
1. டபாி      2. பன்பாி      ஆிலற்மில் லல்யலர். 

 

குதி-2 உமமடப் தகுி (ிணா ண் 28-34 இல் – 1,5,6,7,8,9,10) 
 

1. உனகில் உள்ப பாிகலள் இனக்கி. இனக்க பனமட பாிகள் த்மண? 
னொிம் ஆகும். 

 

2. பால்காப்திம் குநித்ண னமணர் ிதணா கூறுண ாண? 
இன்மந பாிில் ல்லுர்கள் ததிப் தின்தற்நத்க்க ினமநகமபத் பால்காப்திம் 

கூறுகின்நண ன்மார். 
 

3. ிழ் பாிின் ணித்ன்மகமப ழுணக. 
1. இல், இமெ, ாடகம் ன்னும் னப்பிரிவுடரனேம் உடைட. 
2. அகம், னநம் ன லாழ்லிலுக்கு இயக்ைம் லகுத்டள்ரனர். 
3. இநா இனக்கி, இனக்க லரம் வாண்ைட. 

 

4. பாிக்குரி பெவ்ில் ன்மகள் ாம? 
1) பான்ம 2) ாய்ம 3) ணிம 4) பெம்ம 

 

5. எருபாி ிமனபதற்று ிற்தற்குரி குிப்தாடுகள் ாம? 
1) ததச்சுபாி  2) ழுத்ணபாி  3) ஆட்ெிபாி 
4) ீின்நபாி 5) திற்றுபாி  ன அடதலண்டும். 

 

6. பாிாற்நம் ன்நால் ன்ண? 
எரு பாிப்தடத்ம ற்ந பாிில் ாற்நி அமத்ல் ஆகும். 

 

7. கல்ிப்தடங்கள் ாினாக ாம் அநிண ாம? 
1. பல்லட ினங்குகபின் ாழ்க்மக 

2. பன்னாட்டு க்கபின் ாழ்க்மக 
 

8. ிமப்தடச்சுருள் தற்நி ீிர் அநிண ாம? 
1. பெல்லுனாய்டு ன்னும் வபாருரால் ஆனட. 
2. ிர்ச்சுருள் னப்படும். 
3. எனி, எபி ஆிலற்டமத் ணித்ணிாக அமப்தர். 

 

9. பகாடுங்கடனால் பகாள்பப்தட்ட ிகப் தகுிகள் ாம? 
1) தஃறுபி ஆறு  2) குரி டய 

 

10. ற்றுி, இநக்குி குநித்ணக் கூறும் ணெல்கள் ாம? 
1) ணமக்காஞ்ெி 2) தட்டிணப்தாமன 

 

11. ஞானம் – பதர்க்காம் கூறுக. 
ஞால் ன்பதற்குத் பாங்குல் ன்று வபாருள். வ்லிதப் பற்றுக்தாடுின்மி  அண்ட பபிில் 

உனகம் பாங்குால், ஞானம் னப்படுிமட. 
 

12. கண்ிடத்ண அப்திர் ார்? இில் கூநப்தடும் பெய்ி ாண? 
1. ண்ைிைத்ட அப்பிலர் கண்ப்தன். 
2. ஊனுக்கு ஊன் 
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13. அபரிக்க இாெிரிரிடம் காந்ிடிகள் தற்நிப் பதண்ி கூநிண ாண? 
“காந்ிடிகள் ணெனில்ான் உனகம் உய் உற்நி இருக்கின்நண” ன்று வபண்ைி கூமினார். 

 

14. காந்ிடிகமபக் கர்ந் குஜாத் தாடனின் கருத்ண ாண? 
1. ாகத்ிற்கு ீர் ருில் என்றுில்மன 

2. மீ பெய்ர்க்கும் ன்மத பெய் 

3. உண்மப் பதாருண்ம உண்டு 
 

15. இதசுின் மனப்பதாிவு ணெமனப் தடித்ணக் காந்ிடிகள் உர்ந்ண ன்ண? 
1. ீமண ிர்க்கால், அணின் மீம ிர்த்ண ிற்கதண்டும். 
2. தமகணிடம் அன்ன காட்டதண்டும். 

 

16. காந்ிடிகலக்கு இபம்தருத்ிதனத இல்தாக அமந் உர்தண்னகள் ாம? 
1) அன்ன  2) உண்ம 3) உறுி  4) இன்ணா பெய்ாம  

 

17. காந்ிடிகள் அநிப் ததாாட்டத்ில் உருாண இக்கங்கள் ாம? 
1) கர் இக்கம்  2) ண ினக்கு  3) ணீ்டாம எிப்ன 

 

18. காந்ிடிகள் மணப் தாம் ன்கிநார்? 
1. தகட்டாண ாழ்க்மகமப் தாம் ன்ிமார் ாந்தி. 

 

19. ற்மந அநபநிாகப் ததாற்நதண்டும் ன்று காந்ிடிகள் கூநிணார்? 
1) அன்ன  2) அருள் 3) பிம 

 

20. இந்ிாின் ாழ்வு குநித்ணக் காந்ிடிகள் கூறுண ாண? 
1. இனட்ெக்கக்காண கிாங்கபின் லாழ்வுதான். 
2. அந்தந்த கிாங்கபின் ாழ்வு. அந் ாட்டின் உர்கள், இமபஞர்கள் டில்தான் உள்ரட. 

 

21. இானிங்கர் ங்கு, ப்ததாண திநந்ார்? 
1. ருணரில் பிமந்தார். 
2. 05.10.1823 அன்று பிமந்தார். 

 

22. இானிங்கர் னணபநிகண்ட னனர் ணப் ததாற்நப்தடக்காம் ன்ண? 
டலூரில் தொித் ரிெணப் னணமமப் னகுத்திதால் னணபநிகண்ட னனர்  னப் 

தபாற்மப்பட்ைார். 
 

23. பரும் திள்மபகலக்கு இானிங்கர் ங்கி அநிவுமகள் இண்டு கூறு 

1. மகள் ிறு ரிச் பெய்ாத. 
2. ாய் ந்ம பாிமத் ள்பி டக்காத. 

 

24. ெத்ி ருச்ொமனில் ள்பனார் பெய் பாண்டு ாண? 
ொி,  தறுதாடின்நிப் தெித்ர்க்பகல்னாம் உைலிட்ைார். 

 

25. எவ்பாருரும் குமநந்ண க்கல்ித் குிிமணப் பதறுல்தண்டும்? 
தணிமனக்கல்ிில் தர்ச்ெி வபற்மிருத்தல்தலண்டும். 

 

26. ற்ததாண பர்ந்ண ரும் இண்டு பாில்ணட்தத் ணமநகள் ாம? 
1. உிரித் பாில்ணட்தத்ணமந 

2. ணண்ில்பாில்ணட்தத்ணமந 
 

27. தட்டப்தடிப்னகபில் மதனும் ான்கமண ழுணக. 
1. ிழ் (இரங்டய) 
2. ஆங்கினம் (இரங்டய) 
3. கிம் (இரம் அமிலில்) 
4. னாறு (இரங்டய) 

ஆின ஆகும். 
 

28. இமடிமனாெிரிர் திற்ெி குநித்ண ழுணக. 
1. தணிமனக் கல்ி தர்ச்ெி அடைந்திருக்தலண்டும். 
2. இண்டாண்டுகள் திற்ெி நடைவபறும் 

3. இண்டாண்டுகள் திற்ெி னடித்ணத் தர்ச்ெி பதற்நதின், இடைநிடயாெிரிாப் 
பைினரியாம். 
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திரிவு-III ெிறு ிணாக்கள்  (4 ிப்பதண் ிணாக்கள்) 
(பெய்னேலம் உமமடனேம் :ிணா ண் 35-39) 

 

குதி-1 பெய்னேட்தகுி (இல் – 2,3,4,8,10) 
 

1. ாிற்கானன் தாண்டி ன்ணமண வ்ாறு ாழ்த்ிணான்? 
ாிற்கானன் தாண்டி ன்ணமண ாழ்த்ணல் 

”லாறிவம் வாற்ட தலந்தத லாறி 
வதன்னம் வபாருப்பின் தடயல லாறி 
வெறி லாறி வதன்னல லாறி 
பதிவாடு பைாப் பஞ்ெல லாறி” 

1. பகாற்மக ன்னும் டடமனத்தின் பாண்டி ன்னதன லாழ்! 
2. வதற்குப் பகுதிில் உள்ர பதாிமனக்குத் தடயலதன லாழ்! 

3. பெிதண லாழ்! 

4. திழ்நாட்டின் பன்தகுித் மனதண லாழ்! 

5. இடலட திச்பொற்கள் தொ தஞ்ெதண லாழ்! 
 

ன்று லாிற்ாலயன், பாண்டி ன்னடன லாழ்த்தினார். 
 

2. கண்கி குநித்ண ாிற்கானன் கூநிற்மந ழுணக. 
கண்கி குநித் ாிற்கானன் கூநிண 

‘பிைர்த்தடயப் பீைம் மி ைக்வாடி 

வலற்மிதலல் தைக்டக் வாற்மடல அல்யள் 

அறுலர்க் ிடர நங்ட இடமலடன 

ஆைல்ண் ைருரி அைங்கு சூருடைக் 

ானம் உந்த ாரி தாருன் 

தபருங் ிறித்த வபண்ட ல்யள் 

வெற்மனள் தபாலும் வெிர்த்தனள் தபாலும்’ 

1. பீமிட்டு ழும் குருதி எழுகும் பிைர்த்தடயப் பீைத்தில் மி இரங்வாடிாி பகாற்நமனேம் அல்னள். 
2. ழு ன்னிரில் இடரலராி திடாரினேம் அல்னள். 
3. இடமலடன நைனாைச் வெய்த தத்காபினேம் அல்னள். 
4. அச்ெம்தரும் ாட்டைக் வாண்ை காபினேம் அல்னள். 
5. ாருகணின் ார்டபப் பிரந்த ணர்க்மகனேம் அல்னள். 
6. உள்ரத்தில் கருவும் ெிணனம் வாண்டு. தலடயப்பாைடந்த ெினம்பதான்மநக் மகில் ந்ி ம் ாினின் 

னன்தண கமண இந் எருத்ி நிற்ின்மாள். 
 

ன்று ண்ைி குமித்ட லாிற்ாலயன் கூறுின்மார். 
 

3. ெினப்திகாம் காட்டும் தொாட்டு ன்ணர்கபின் ெிநப்னகள் ாம? 
ெினப்திகாம் காட்டும் தொாட்டு ன்ணர்கபின் ெிநப்னகள் 

“ள்ரறு ெிமப்பின் இடலர் லிப்பப் 

னள்லறு னன்ண் தீர்த்ததான் அன்மினேம் 

லாிற் டைைி நடுநா நடுங் 

ஆலின் டைைி உகுநீர் வநஞ்சுெைத் தான்தன் 

அரும்வபமல் னதல்லடன ஆறிின் டித்ததான்” 

ெிதி ன்ணன் 

1. இழ்ச்ெி இல்யாத ெிமப்னடை தர்கள் ிக்க , னநாின் ணன்தத்மப்ததாக்க , தன் ெமம 
அறுத்ன் ெிதி ன்னன். 

னுீிச்தொன் 

2. அண்டன ாில் ி எனித்மக் தட்டுப் தசுின் ணத்ம அமிந்ட, தன் எப்பற்ம கமணத 
தர்ச்ெக்கத்ினிட்டுக் பகான்நன் னுநீதிச்தொறன். 

 

இடலத ெியப்பதிாம் ாட்டும் தொற ன்னர்ரின் ெிமப்னள் ஆகும். 
 

4. கண்கிக்குப் தாண்டின் படுஞ்பெின் கூநி றுபாி ாம? 
பாண்டின் வநடுஞ்வெறின் றுவாறி 
“............................................வபண்ைைங்த 
ள்லடனக் தாமல் டுங்தா யன்று 

வலள்தலற் வாற்மங் ாண்....................“ 
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பாண்டின் வநடுஞ்வெறின் ண்ைிிைம், “கள்மணக் பகால்ண பகாடுங்தகானன்று. அணத 
அெ ீி” ன்மான். 

 

5. பெந்ிமச் பெழுந்ிாய்ச் பெய்ற்குப் தாிாென் கூறும் ிகள் ாம? 
தாிாென் கூறும் ிகள் 

வதரிவுறுத்டம் பைங்வராடு சுலடிவல்யாம் வெய்ட 

    வெந்திடறச் வெழுந்திறாய்ச் வெய்லடவும் தலண்டும்  

1. பிமாண மடில் ழுததலண்டும். 
2. னி இனக்கணெல்கமப ழுததலண்டும் 

3. உயின் னி ஆய்வுச் ெிந்மணகமபத் ிழ்ப்தடுத்ி ிபக்கப்தடங்கலடன் டையாக்தலண்டும். 
 

இடலத வெந்திடறச் வெழுந்திறாய்ச் வெய்லதற்குப் பாதிதாென் கூறும் லறிள் ஆகும். 
 

6. ிழ் பாி பர்ச்ெி அமடற்குப் தாிாென் கூறும் ிமககள் ாம? 
தாிாென் கூறும் ிகள் 

தடயனடமள் பயறித்ததாம் குடமரந்ததா ில்டய 

தத்தாத் திடறத் தாபிப்தபாம் லாரீர் 
1. பயடடம டைல்டர ாரும் தடிக்கும்ண்ம் ிில் வலரிிைதலண்டும். 
2. ிநிம ங்கபில் ொய்க்ாடதலண்டும். 
3. ஊர்தாறும் இனெ ணெல்ிமனங்கமப ற்படுத்ததலண்டும். 

 

இடலத பாதிதாென் கூறும் லறிள் ஆகும். 
 

7. கம்தாாம் – ெிறுகுநிப்ன மக. 
கம்தாாம் 

1. ான்ீகி ாாத்மத் ழுிக் கம்தர் இற்மினார் 

2. தானகாண்டம், அதாத்ிா காண்டம், ஆண் காண்டம், கிட்கிந்ா காண்டம், சுந் காண்டம், 
னேத்காண்டம் ன ஆறு ாண்ைங்டர உடைட. 

3. பதருங்காப்தித்ிற்குரி இனக்கத்ம னழுடாப் வபற்மட 

4. பதாருள், அி, மட ஆிலற்மால் ெிமந்தட. 
5. கற்ததார்க்கு இணிம ரும் கிச்சும நிடமந்தட. 
6. பொற்சுமனேம் பதாருட்சுமனேம் ிழ்ப்தண்தாடும் ிரிர்ந்தட. 

 

இடலத ம்பாாைம் பற்மி ெிறுகுமிப்னள் ஆகும். 
 

8. ெமீ, இனக்குன் ஆகிதாரிடம் குகமணப்தற்நி இான் கூநிபன்ண? 
குகமணப்தற்நி இான் 

“ாதய னாகும் ன்று ருடைின் யர்ந்த ண்ைன் 

ாதினும் இனி நண்ப இருத்தீஈண்டு ம்வா வைன்மான்”. 
1. இலன் ம்ிடத்ண ீங்கா அன்னமடன் 

2. ல்யாலற்மிலும் இனி நண்பதன! இவ்ிடத்ில் ம்பாடு இருப்தாாக! 
 

ன்று குடனப் பற்மி இான் கூமினார். 
 

9. ிருத்ாம தாக்கி இான் கூநிம ாம? 
இான் கூநிம 

“அரிதாம் உலப்ப உள்ரத் தன்பினால் அடந்த ாதல் 

வதரிதக் வாைர்ந்த ன்மால் அிழ்தினும் ெீர்த்த லன்தம” 

1. அன்திணால் ழுந் தரிின் ாைாக் குன் வாண்டு லந்த இப்பதாருள்கள் கிமடத்ற்கரிண. 

2. அனத்மிடச் ெிமந்தன. 

3. இடல ப்படிாினும் அன்ன கனந்ால் ணய்மாணம. 
4. ம்தபான்மலர்க்கு உரின. 

5. ஆடால் இனிடான இடல. நாங்ள் ிரும்தி உண்டற்குச் ெம். 
 

ன்று லிருத்தாதலட தநாக்ி இான் கூமினார். 
 

10. மனனுக்குத் தாி கூறும் பெய்ிிமண ற்நிமப் தாடல்ித் பாகுத்ண ழுணக. 
மனனுக்குத் தாி கூறும் பெய்ி 

வநடி வாறிதலும் டி ஊர்தலும் 

தன் வெய்லிடனப் பதன 

...................................................................................... 

வன்ண் வெல்லம் வெல்லவன் படதல. 
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னன்ிமணப் தன் 

1. அெணால் ெிநப்ன அமடண, ாமண, தர், குிமில் அெர் னன் பெல்ண வெல்லன்று. 
2. அட அர் னன்ிமணப் தன் ட்டுத. 
பெல்ம் 

1. “னயிைம் லந்த பிதாமக் மகிடால் காக்கும் பன்மாண தண்தத பெல்ம்“ னச் ொன்தநார் 
கூறுின்மனர். 

 

இடலத தடயலனுக்குத் ததாறி கூறும் நற்மிடை வெய்திள் ஆகும். 
 

11. ொன்தநார் ட்னக்கு உமாகக் கருப்தடுண ாம? 
ொன்தநார் ட்னக்கு உமாகக் கருப்தடுண 

வபான்னும் டிரும் னத்டம் ன்னி 

ாடய பந்த ாரு ைினேம் 

1. பதான் , தபம், னத்ண, ாிக்கம் ஆிடல பவ்தறு இடங்கபில், என்றுக்பகான்று பாமனில் 
இருந்ாலும், ாடயாக் தார்த்ட திப்னிக் அிகனணாக அடக்கும்தபாட, அடல என்று தெரும். 

2. அடதபாய ொன்தநார் ன்றும் ொன்தநார் தக்கத இருப்தர். 
3. ொன்மாண்ட இல்யாதலர் ீர் தக்கத தெர்ர். 

 

12. ெநீாப்னாம் குநிப்ன ழுணக. 
ெநீாப்னாம் 

1. திகள் ாகத்ின் ெரீி னாற்மந டுத்திம்னிமட 

2. ெநீா – ாழ்க்மக, னாம் – னாறு னப் வபாருள்படும். 
3. ினாத்ணக்காண்டம், ணனத்ணக் காண்டம், ஹிஜித்ணக் காண்டம் ன னப்வபரும் பிரிவுடரக் வாண்ைட. 
4. 5027 ிருத்ப்தாக்கபால் ஆனட. 
5. இடத உறுப்னனர் இற்மினார். 

 

இடலத ெீமாப்னாைம் பற்மி குமிப்னள் ஆகும். 
 

13. னனிின் பகாடுஞ்பெல்கள் தற்நி உறுப்னனர் கூறுண ாம? 
னனிின் பகாடுஞ்பெல்கள் 

“நிம்னம் லள்லிர் ைங்யின் இனங்ரில் நிைனண் 

டிரும்ப டனக்டனம் தரிக் தாட்டிடன ீழ்த்திட் 

டும்பி ரந்டதி ங்டர ாந்திநின் றுமங்ா” 
 

1. கூர்நங்டரனேடை ெிங்கக்கூட்டங்கபன்நி, ற்ந ினங்குகபின் இமநச்ெிம உண்டம். 
2. படனதபான்ம டம்பிக்டனேம், னென்று தங்டரனேடை ாமணகபின் பகாம்னகமபப் திடித்ிழுத்ண, 

அற்நின் ார்மதக்கீநி, குருிமக் குடிக்கும். 
3. வபரி டயள் அதிரும்படி, இடிமிட அிகாக னங்கும் 

4. னயிின் னறக்த்தால் காட்படருமகள், தன்நிகள், கடிகள், கமனான்கள் கால்கள்  நியத்தில் பதிால் 
தடுாற்மடைந்ட ிழுந்ண டுக்கனறும். 

 

இடலத னயிின் வாடுஞ்வெல்ள் ஆகும். 
 

14. திகள் ாகத்மக் கண்ட னனிின் ிமனம ழுணக. 
னனிின் ிமன 

“ண்ை தபாதினில் லால்குடறத் தரிவய் யங்ிக் 

வாண்டு வன்வய நைந்டதன் வபருஞ்ெிங் குனித்டத்“ 
 

நபிடரக் ண்ை னயிானட, 
1. ாமன மபத்ண. 
2. அரி உடல் டுக்கனற்று பல்ன பல்ன டந்ண. 
3. குரிர்ச்ெி தங்ி தரிர்தபாலும் ிருடிக் காட்ெி கிமடத்பன்று , தன் மனமத் ாழ்த்ிப் திந்ண 

ங்கிண. 
 

இடதல னயிின் வெல் ஆகும். 
 

15. ொமணப் னக்கள் ன்று ற்மந இபந்ிமன் சுட்டுகிநார்? 
இமபந்ிமன் சுட்டுதம 

“ெீக்ிம் வெல் தநர்லறிில் – அடதச் 

   வெத்டதள் கூடித டெர்க்குனன்தன  

தநாக்ி அத்திடெ தநர்த்திடெில் – டரிச் 

   தொம்பலு ின்மி நடைடு நீ ” 
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1. லாழ்க்டாி லறித்தைங்ள் குப்மதக்கூபங்கபால் அமடதடும் னன், தர்ிில் பெல்க. 
2. கால்கள் இண்டும் கடப்தற்தக. 
3. மககள் இண்டும் னர்கமப அறுப்தற்தக. 
4. கண்கள் லறிாட்ை, காணகள் டடைல, ிண்மக் கீநி ி அமக்க, லீ ணத்ணடன் பெல்க. 
5. இன்று இமபப்தாறுதாம் ன்நில்னால் , தொம்படய எறித்டச் பெமன னடித்ால் , பற்நி ன்னும் 

தன் காில் தானேம். 
6. இமபப்தாநாச் பெடி, பற்நி ன்னும் னக்டரப் வபற்மிடும்.     

இடலத ொதடனப் னக்ள் பற்மி இரந்திடன் சுட்டும் ருத்டள் ஆகும். 
 
 

தகுி-2 உமமடப் தகுி (4 ிப்பதண் ிணா ண் 40-44  இல் – 2,3,4,6,8) 
 

1. பதண்கல்ி குநித்ணப் பதரிார் கூறும் கருத்ணகள் ாம? 
 

பதண்கல்ி குநித்ணப் பதரிார் 

பதண்கல்ினேம் ெனெக ாற்நனம் 

1. நட ெனதாத்தில் வபண்ள் ொர்ந்த மனகீாண னட்ெி ற்தட்டாபனாி, வபரி ாறுதல்டரக் வாண்டு 
லலியாட.  

2. அப்படி ாறுல்கள் ற்தட்டாலும் அதனால் தபணான்றும் லிடராட 

3. வபண்ள் ணிப்திநிகபாக டாட தண்டுாணால், னனில் அடுப்தங்கமம ிட்டு அலர்டர 

பபிதற்நதண்டும். 
4. வபண்ல்லி வபறுலட அலர்ள் உரிம ட்டுன்று 

5. ெனெ ாற்மத்திற்கு ி இன்மிடாதடம் ஆகும். 
6. வபண்ள் ல்லி ற்மாவயாறி ெனெக ாற்நங்கள் ற்தடா. 
7. ஆண்ள் பதண்கமபப் தடிக்க மக்கதண்டும். 

 

 அன ிமன எித்ல் 

8. அலர்லக்கு உனகப் தடிப்னம் ஆாய்ச்ெிப் தடிப்னம் தாாராய்க் வாடுக்தலண்டும்.  
9. நாட்டிலுள்ர தடுரில் ல்யாம் வபருங்தடு பதண்கமபப் தகுத்நிற்ந ெீன்கபாய் மத்ிருக்கும் 

பகாடும. 
10. இந்த ிமன எிக்கப்பைதலண்டும். 

 

   இடதல வபண்ல்லி குமித்டப் வபரிார் கூறும் ருத்டள் ஆகும். 
 

 

2.  பதண்ணுரிமம ிபக்குக. 
பதண்ணுரிம 

1. ஆடக்குப் பதண் இமபப்தில்மன 

2. வபண்ள் தத்தம் ைலனுக்கு ட்டுத உமக்கும் அடிமகபாக இருக்க்கூைாட. 
3. னித ெனதாத்திற்குத் பாண்டாற்றும் னகழ் பதற்ந பதண்ிகபாக லிரங்தலண்டும். 

 

ன்று வபண்டரிடடப் பற்மிப் வபரிார் கூறுிமார்   

3. க்பகாமட குநித்ணப் பதரிார் கூறுண ாம? 
க்பகாமட குநித்ணப் பதரிார் 

பதருதாய் 

1. திறர்ரிடைத இன்று பலினேள்ர பதருதாய் என்று உண்டு. அடதல க்பகாமட. 
2. ெனதாத்தில் னடமான எழுக்கனம் அன்னம் ிாக உர்ச்ெினேம் ற்தட்டால்ான் , இம்ாதிரிான 

மீகமப எிக்க இலும். 
தந்க்குிமகள் 

3. திழ்நாட்டு இமபஞர்கள், ார்கள், தட்டாரிகள்  ஆிதார் வெக்குாைா இல்யால், 
தந்க்குிமகபாக ாமதலண்டும். 

4. தாத தாடுதட்டு உமத்ண னன்தணநதண்டும்  ன்னும் உர்ந்த ண்ைம், நம்  இடரஞர்ரிடைத 
லரதலண்டும். 

ன்று ைக்வாடை குமித்டப் வபரிார் கூமினார். 
 

 

4. அம்ததத்கர் பதற்ந கல்ித் குிகள் ாம? 
அம்ததத்கர் கல்ித் குிகள் 

தள்பிப்தடிப்ன 

1. 1908இல் ல்தின்ஸ்டன் பள்ரிில் தம்னடை உர்ிமனப் தள்பிப் தடிப்மத னடித்தார். 
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கல்லூரிப் தடிப்ன 

2. 1912 இல் பதாைா ன்னர் வபாருலதலினேைன் தம்தாய் ல்தின்ஸ்டன் கல்லூரிில் இபங்கமனப் தட்டம்  
வபற்மார். 

3. 1915இல் அபரிக்கா பகானம்திா பல்டயக்றத்தில் னணகமனப்தட்டம் வபற்மார். 
4. 1916இல் இனண்டணில் பதாருபாாத்ில் னமணர் தட்டம் வபற்மார். 
5. அநிில் னணகமனப் தட்டனம், தாரிஸ்டர் தட்டனம் இயண்ைனில் வபற்மார். 

 

இடலத அம்தபத்ர் வபற்ம ல்லித்தகுதிள் ஆகும். 
 

5. கல்ி பர்ச்ெிக்கு அம்ததத்கர் ஆற்நி தி ாண? 
கல்ி பர்ச்ெிில் அம்ததத்கர் 

கல்ிக்ககம் 

1. 1946ஆம் ஆண்டு, க்கள் கல்ிக்ககத்மத் ததாற்றுலித்தார். 
ெித்ார்த்ா தல்கமனக் ககம் 

2. னம்மதில் அலரின் அரி னற்ெிால் உருலான ெித்ார்த்ா உர்கல்ி ிமனத்ில் இன்டம அநிவு 
பர்ச்ெிக்கு தண்டி அமணத்ணப் தாடங்கலம் ற்பிக்ப்படுின்மன. 

 

இடலத ல்லி லரர்ச்ெிக்கு அம்தபத்தர் ஆற்மி பைிள் ஆகும். 
 

6. ததச்ெின் பாடக்கம் வ்ாறு அமல் தண்டும்? 
ததச்ெின் பாடக்கம் 

அமதார் 

1. தகட்ததாம ப்படுத்ததலண்டும். 
2. அடலதார் உள்பங்கமபக் தகட்தற்குரி தக்குத்ில் மத்ிருத்ல்தலண்டும். 
3. அடலில் இருப்தபாட ிபித்ணச் சுருக்காண னன்னுமனேடன் தபெத் வதாைங்குலட ெிமப்ன. 
பதாருலம் இடனம் 

4. தபெத் வதாைங்ி ஏரிரு ித்ணபிகபில் தபெப்தபாகும் பதாருபில் னகுந்ணிடுண பாாட்டுக்குரிட. 
5. இடத்ிற்கும் சூலுக்கும் ற்பத் பாடக்கவும அமல் நன்று 

 

இடலத தபச்ெின் வதாைக்ம் அடனேம் னடமராகும். 
 

7. ததச்ெிமண னடிக்கும் னமநகள் ெினற்மந ழுணக. 
ததச்ெிமண னடிக்கும் னமநகள் 

1. தட்பலர் னதில் பதினோறு சுருக்கிக் கூநல் 

2. அடலதார் இங்கும்தடி தபச்ெிடன னடித்தல் 

3. உர்ச்ெிமத் ணண்டும் லிதத்தில் னடித்தல் 

4. தாாட்டி னடித்தல். 
5. கிமமக் கூநி னடித்தல் 

இடலத தபச்ெிடன னடிக்கும் ெிய னடமள் ஆகும். 
 

8. ததச்சுக்கமனில் பாினேம் னமநனேம் வ்ாறு அமல் தண்டும்? 
பாினேம் னமநனேம் 

பாிமட 

1. தபசும் வாறி அகிாகவும் பபிாகவும் ெிக்கனற்நாகவும் இருத்தல்தலண்டும். 
2. அறி பெஞ்பொற்கபால் இணிமாகவும் , பிமாகவும் , ணட்தாகவும்  ருத்திடன உைர்த்தலல்ய 

ெிமந்த வாறிநடை அடதல் தலண்டும். 
பொல்னமந 

3. வொல்டய ஆாய்ந்ண அநிந்ண அபாகப் பன்படுத்ததலண்டும். 
4. வொல் ிடைக்ிமதத ன்று நம்ட அமிால் அலற்டமக் பகாட்டிிடுல் கூடாண. 
5. நாம் வொல்லுின்ம வெய்திட ிமாகச் பொல்லுல்கூடாண. 
6. திரும்பத் ிரும்தச் பொல்லுல் று. 
7. பதாய்னேமனேம் ிமகப்தடுத்லும் தலண்ைா. 
8. வொல்ய நிடனப்படதத் பபிாகக் கானம் அநிந்ண பொல்லுல்தலண்டும். 
இடலத தபச்ெின் வாறினேம் னடமனே ஆகும். 

 

9. கடல் ாிகம் குநித்ண  ழுணக. 
கடல்ாிகம் 

அல்ாட்டுத் பாடர்ன 

1. ைல் லாைித்தில் ிர் ெிமந்திருந்தனர். 
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2. பதான், ி, னத்ண, ணகில்வாண்டு ைல் ைந்ட லாைிம் வெய்தனர். 
3. னம்னகார் னதயான வபருநங்ள், லைிர் லாழும் இைங்ரா இருந்தன. 
4. கிநித்ணக்கு னன்தப கிதக்கம், உதாானரி, கிப்ண ஆி நாடுலக்கு அரிெி, ில்தாமக, ெந்ணம் 

ஆிடல திறத்தியிருந்ட அனுப்பப்பட்டிருந்தன. 
ொனன் 

5. கி.ன. தத்ாம் டைற்மாண்டில் ொனன் அெனுக்கு ாமணத் ந்னம், ில்தாமகனேம், ாெமணப் 
பதாருள்கலம் திறத்தியிருந்ட அனுப்பப்பட்ைன. 

ொக ாடு 

6. திறர்லக்குச் ொகத்ணடன் கடல் ாிகத் பாடர்ன இருந்தட. 
 

இடலத ைல்லாைிம் பற்மி ருத்டள் ஆகும். 
 

10. உவுத் பாில் குநித்ண ழுணக. 
உவுத் பாில் 

உழுதத ாழ்ார் 

1. பறந்திறத்தில் உழுதத உர்ந்தாாக திக்ப்பட்ைனர். 
2. உழுணண்டு ாழ்ாத ாழ்ார் ன்பட ிருக்குநள். 
3. திறர், உழுட பிர் வெய்ட உனமகக் காக்கும் இத்பாிமனப் வபரிடம் தபாற்மினர். 
4. உண்டி பகாடுத்தார் உிர் பகாடுத்தாத  ன்னும் அன்டம னழ்வாறி இன்றும் திறால் 

தபாற்மப்படுிமட. 
ருினம் 

5. உறவுக்குச் ெிமப்னப் வபற்ம ருினம் லும் ல் ொர்ந் இடாக லடப்படுத்தப்பட்டு இருந்தட. 
6. ருினத்ின் பதரும ருதித தந்மண னன்மப்தடுத்ிணர் திறர். 

 

இடலத உறவுத் வதாறில் குமித்த வெய்திள் ஆகும். 
 

11. காந்ிடிகமபக் கர்ந் ாடகம் ண? ிபக்குக. 
காந்ிடிகமபக் கர்ந் ாடகனம் ிபக்கனம் 

ாடகம் 

1. ாந்திடிடரக் லர்ந்த நாைம் அரிச்ெந்ின் ாடகம் ஆகும். 
ிபக்கம் 

2. உண்டடத தபசும் அெர் அரிச்ெந்ிமணப் பதாய்ததெமக்க , பய இன்னல்டர உருலாக்குிமார் 
ிசுாித்ிர். இதனால் அரிச்ெந்ின் ாட்மடனேம் மணிமனேம் எத கமணனேம் இக்கிநார் . 
சுடுகாட்டில் தி னரிிமார்.  னனிலர் பல்தலறு இன்னல்டர இடறத்டம், “பதாய்பொல்தனன்” ன்று 
றுவாறி கூமினார். 

ாய்ம உறுி 
3. அலட லாய்டட நாைம் லாியா உர்ந் காந்ி , தாம் எரு ெத்ிாணாக இருக்கதண்டும் 

ன்று உறுிவாண்ைார். 
 

இடலத அரிச்ெந்தி நாைனம் லிரக்னம் ஆகும். 
 

12. ணிதம் குநித்ணக் காந்ிடிகள் கூநிண ாண? 
ணிதம் 

தொதிாணனம் ணிாதிாணனம் 

1. ததொபிானனம் னிதாபிானனம் என்றுான். 
2. நான் எரு தெதக்ன். 
3. அதற்கு அடிப்படைக் ாைம் நான் ணிணாக இருப்படம், அதற்குதல் ணிாதிாணிாக இருப்படம்தான். 
ணித்ன்ம 

4. னிதர்ள் பாிாலும் ாட்டாலும்  உைர்த்தப்படுலடதக் ாட்டிலும் ணித் ன்மால் திநருக்கு 
உர்த்ப் பதறுத ெிமப்பானதாகும். 

குநிக்தகாள் 

5. உயதார் அமணரும் குநிக்தகாலமட ணிாக இருந்ால் , உயத எரு ல்ன ெனாாக  
உருலாகும். 

 

இடலத னிததநம் குமித்டக் ாந்திடிள் கூமின ஆகும். 
 

13. இன்ணா பெய்ாம குநித்ணக் காந்ிடிகள் கூநிண ாண? 
இன்ணாபெய்ாம 

1. னிதனின் தாக்கம் உர்ந்ாகவும் ணய்மாணாகவும் இருந்தால்ட்டும் ததாாண.  

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html



www.Padasalai.Net

 

   10-ம் லகுப்ன திழ்  னதல் தாள்                 அசுத்ததர்வுக்ான லினா-லிடை லங்ி                            வலற்மிக்கு லறி 

way2s100@gmail.com                                      - 21 -                                   www.waytosuccess.org  

 

2. அதடன அடைனேம் ினமநகலம் ணய்மாணாகப் திநருக்குத் ணன்தம் ாாகவும்  
இருக்தலண்டும். 

 

ன்று ாந்தி இன்னா வெய்ாட பற்மிக் கூறுிமார் 
 

ிரிவு-IV  பொருள் உணர்தல் விொக்கள்  
பெய்யுளும் உரபரையும் (விொ எண் 45-46 பநொத்த நதிப்பண் 10) 

 

தகுி-1 பெய்னேள் தாடமனப் தடித்ண ிணாக்கலக்கு ிமடபி (ிணா ண் 45  5 ிப்பதண்) 
1  அரிால் ாமி அங்ண் அல்லல் 

றுால் உழுத ஈச் வெறுலின் 

லித்வதாடு வென்ம லட்டி பற்பய 

ீவனாடு வபரும் ாைர் ஊ 

வநடி வாறிதலும் டி ஊர்தலும் 

வெல்லம் அன்றுதன் வெய்லிடனப் பதன 

ொன்தமார் வெல்லம் ன்பட தெர்ந்ததார்  
னன்ண் அஞ்சும் பண்பின் 

வன்ண் வெல்லம் வெல்லவன படதல 

 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
நற்மிடை 

2. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
ிடரிறான் நல்தலட்ைனார் 

3. ட்டுத்பாமக ணெல்கபில் னல்ணெல் ண? 
நற்மிடை 

4. ல் ன்னும் அமடபாி பதற்ந ணெல் ண? 
நற்மிடை 

5. ற்நிமின் அடி ல்மனகள் ாம? 
ெிற்வமல்டய  - என்பட அடி  

தபவல்டய  - பன்னிண்டு அடி  

6. இப்தாடமனத் பாகுத்ர் ார்? 
பன்னாடு தந்த ாமன் லழுதி 

7. ற்நிமில் த்மண ததர் தாடினேள்பணர்? 
275 தபர். 

8. பொற்பதாருள் ருக. 
அரி  - வநற்திர்  

வெறு  - லல்  

ாைர்  - னடலருலாய்  

லட்டி  - படனதாடயப் வபட்டி  

9. இனக்கக்குநிப்ன ருக. 
வென்ம   - வபவச்ெம்  

வெய்லிடன  - லிடனத்வதாட  

னன்ண், வன்ண்  - பண்னத்வதாட  

ஊ   - லிரித்வதாைர்.  

10. திரித்நிக 

அங்ண்  - அம்   + ண்  

பற்பய  - பய  + பய 

னன்ண்  - னன்ட   + ண் 

வன்ண்  - வன்ட  + ண் 

 

2  வபான்னும் டிரும் னத்டம் ன்னி 

ாடய பந்த ாரு ைினேம் 

இடைப்பைச் தெ ஆினும் வதாடை னைர்ந்ட 

அருலிடய நன்யம் அடக்கும் ாடய 

எருலறித் ததான்மி ாங்கு ன்றும் ொன்தமார் 
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ொன்தமார் பாயர் ஆப 

ொயார் ொயார் பாயர் ஆகுபதல. 
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
னமநானூறு 

2. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
ண்ைனார் 

3. தகாப்பதருஞ்தொணின் அமப்னனர் ார்? 
ண்ைனார் 

4. னநானூற்நில் த்மண தாடல்கள் உள்பண? 
நானூறு 

5. டக்கிருந்ர் ார்? 
தாப்வபருஞ்தொறன் 

6. தகாப்பதருஞ்தொன் ார் ருமகக்காகக் காத்ிருந்ான்? 
பிெிாந்டதார் 

7. கண்கணார் ப்ததாண இந்ப் தாடமனப் தாடிணார்? 
தாப்வபருஞ்தொறன் உிர் டமந்ததபாட பாடினார். 

8. பொற்பதாருள் ருக. 
டிர் - பலரம்  

ன்னி - நிடயவபற்ம  

தெ - வதாடயவு  

வதாடை - ாடய  

யம் - அைி  

9. இனக்கக்குநிப்ன ருக. 
வபான்னும் டிரும் னத்டம் -  ண்டம்ட 

ாடய   -   உரிச்வொற்வமாைர் 

அருலிடய, நன்யம் -   பண்னத்வதாட 

10. திரித்நிக 

அருலிடய  -  அருட + லிடய 

நன்யம்   -  நன்ட   +  யம் 

 

3 அரிா ெனனனக்த ானால் உனக்குச் 

  ெரிாரும் உண்தைா திதற – லிரிலார் 

திழ்பா எருநான்குஞ் வெய்னேள்லம் பாப்

  னழ்பா லினங்ள்டைப் தபாக்ா - நிழ்தல 
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
திழ் லிடு டெட 

2. இப்தாடனின் உணக்கு ன்தண மணக் குநிக்கும்? 
திடறக் குமிக்கும். 

3. ால்மகப் தாக்கள் ாம? 
வலண்பா, ஆெிரிப்பா, யிப்பா, லஞ்ெிப்பா 

4. இப்தாடனில் தின்றுள்ப அடி ணமககள் ாம? 
அரிாெனம் - ெரிாகுதா 

5. அரிாெணம் பதாருள் கூறுக? 
ெிங்ாதனம். 

6. னின் மடகள் ாம? 
டடம, தாறிடெ, லிருத்தம். 

 

4  நல்தயரி னால் வெய்னேள் நாற்ைத் ததர்னட்டிச் 

   வொல்தயர் உறலர் வதாகுத்தீண்டி – நல்யவநமி 
நாதய லிடதா நனி லிடதத்ட நாற்வபாருலம் 

   ததய பயன்வபமச் வெய் லிக்குநாள் - ததயாரில் 

 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
திழ் லிடு டெட 
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2. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
வபர் இல்டய. 

3. ாற்கங்கள் ாம? 
னம், னத்தி, ெித்தம், அங்ாம் 

4. இப்தாடனில் தின்றுள்ப அடி ணமககள் ாம? 
நல்தயரினால் – வொல்தயர், நாதய - ததய  

5. பொல்தனர் உர்கள் ார்? 
னயலர்ள் 

6. ிழ் ன்ந னின் ிமகள் ாம? 
டலதருப்பம், வௌைம்,  பாஞ்ொயம், ாதம் 

7. னின் ிமபபதாருட்கள் ாம?. 
அமம், வபாருள், இன்பம், லடீு 

 
5 பாத்தனதாக் வாண்ைபிள்டரப் பாண்டின் லில்யிஎட்ைக் 

  கூத்தனிலர் ல்யாட தாட்டிக்வாலம் – ெீத்டதடக் 

குட்டிச் வெலிறுத்டக் கூட்டித் தடயவரல்யாம் 

  வலட்டிக் டரபமிக் தயாய்த்டெர் - ட்டி 
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
திழ் லிடு டெட 

2. இப்தாடனில் ரும் னனர்கள் பதர்கமப ழுணக? 
அதிலீ ாபாண்டின், லில்யிப்னத்டென், எட்ைக்கூத்தன் 

3. ததானிப் னனர்கமபக் குட்டுதர் ார்? 
அதிலீாபாண்டின் 

4. இப்தாடனில் தின்றுள்ப அடி ணமககள் ாம? 
பாத்தனாதக்-கூத்தனிலர், குட்டிச்  – வலட்டிச் 

5. ெதீ்மர் பதாருள் கூறுக? 
ீறானலர் அல்யட தபாயிப்னயலர் 

 

6 குட்டிச் வெலிமத்டக் கூட்டித் தடயவரல்யாம் 

  வலட்டிக் டரபமிக் தயாய்த்டெர் – ட்டி 

லரர்ந்தடன பால்னந்திரிட லாடறக் னிாய்க் 

  ிரர்ந்தரும் பாய்நாரி தத்ட - இரங்னிாய் 
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
திழ் லிடு டெட 

2. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
வபர் இல்டய. 

3. பெிறுத்ண – திரித்ண ழுணக? 
வெலி  +  அறுத்ட  

4. ாபிதகம் பதாருள் ழுணக? 
வதன்டன 

5. இப்தாடனில் தின்றுள்ப அடி ணமககள் ாம? 
குட்டிச்  – வலட்டிச், லரர்ந்தடன – ிரர்ந்தரும் 

 
7 தித்திக்கும் வதள்ரனதாய் வதள்ரனதின் தயான 

  னத்திக் னிதன் னத்திதற – னத்திக்குள் 

உண்ைப் படுந்தததன உன்தனா டுலந்டடமக்கும் 

  லிண்ைப்பம் உண்டு லிரம்பக் தள் 
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
திழ் லிடு டெட 

2. உன்தணாடு ந்ணமக்கும் – திரித்ண ழுணக? 
உன்தனாடு + உலந்ட + உடக்கும் 

3. னத்ிழ்  –ிரித்ண ழுணக? 
இல், இடெ, நாைம் 
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4. ிபம்தக்தகள் - பதாருள் ழுணக? 
தட்பாா 

5. இப்தாடனில் தின்றுள்ப அடி ணமககள் ாம? 
தித்திக்கும்-னத்திக்,  உண்ைப்-லிண்ைப்பம் 

 

8  ஆற்றுதல் ன்படஎன்று அயர்ந்தலர்க்கு உதவுதல் 

தபாற்றுதல் ன்பட னைர்ந்தாடப் பிரிாட 

பண்வபனப் படுலட பாடு அமிந்ட எழுல் 

அன்வபனப் படுலட தன்ிடர வெமாஅட 

அமிவலனப் படுலட தபடதார் வொல்தநான்மல் 

வெமிவலனப் படுலட கூமிட மாஅட 

நிடமவனப் படுலட டமபிமர் அமிாட 

னடமவனப் படுலட ண்தைாைாட உிர்வலௌலல் 

வபாடமவனப்படுலட தபாற்மாடப் வபாறுத்தல் 
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
யித்வதாட 

2. கனித்பாமக ந் ணெல்கலள் என்று? 
ட்டுத்வதாட டைல்லள் என்று 

3. கனித்பாமகம வ்ாறு ெிநப்திப்தர்? 
ற்மமிந்ததார் த்டம் யி 

4. கனிப்தா வ்தாமெ பதறும்? 
டள்ரல் ஏடெ 

5. கிமப, தான்நல் – பதாருள் கூறுக? 

ிடர-சுற்மம், தநான்மல்-வபாறுத்தல் 

6. அன்பதணப்தடுண – திரித்ண ழுணக? 
அன்ன + னப்படுலட 

7. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
நல்யந்டலனார். 

 

9 பதிவதாறு னல்வபாறி தருைி படைதரு 

  பருைி பாவநற்  

திர்வதாரு லருனனல் டவபாரு திறிதரு 

  ாலிரி லரநாைா  

நிதிதரு லிடனேம் நியள் உரிடனேம் 

  இடலிடல னேடைநந்தி  

திியி அெர்நின் யடி பைிியர் 
  லானம் ஆள்லாத.  
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
நந்திக்யம்பம் 

2. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
வபர் வதரிலில்டய. 

3. ெிற்நினக்கிங்கள் த்மண? 
வதாண்டற்மாறு 

4. கனம்தகத்ின் உறுப்னகள் த்மண? 
பதிவனட்டு 

5. இப்தாடனில் தின்றுரும் ிம ாண? 

பாைாண் திடை 

6. ாருமட பதருமமப் ததாற்றுகிநண? 
னென்மாம் நந்திலர்ன் னடறப் தபாற்றுிமட. 

7. பொற்பதாருள் ருக. 
னல்  - தம்  

படை  - னெங்ில்  

வபாருட  - தாதி  

லிட  - குடை  

னனல்  - நீர்  
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8. இனக்கக்குநிப்ன ருக. 
இடல இடல  - அடுக்குத்வதாைர்  

வபாறிதரு, படைதரு - லிடனத்வதாட  

       லருனனல், நிதிதரு  - லிடனத்வதாட  

 

10 ீன்தநாக்கும் நீள்லல்சூழ் லித்டலக்தாட் ைம்ான் 

பாதனாக்ா ாிலுனன் பற்மல்யால் பற்மில்தயன் 

தாதனாக்ா வதத்டம் வெய்திடினும் தார்தலந்தன் 

தாதனாக்ி லாழுங் குடிதபான் மிருந்தததன. 
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
நாயாித் திவ்லிப் பிபந்தம் 

2. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
குயதெ ஆழ்லார். 

3. ஆழ்ார்கள் த்மண ததர்? 
பன்னிண்டு 

4. குனதெகர் ழுி ணெனின் பதர் ன்ண? 
வபருாள் திருவாறி 

5. குனதெக ஆழ்ார் ன்தர் ார்? 
பன்னிரு ஆழ்லார்ரில் எருலர். 

6. பதருாள் ிருபாிில் இப்தாடல் ந்த் பாகுப்தில் இடம் பதற்று உள்பண? 
னதயாித்தில் உள்ரட. 

7. பொற்பதாருள் ருக. 
ன்பால்  - ன்னிைம்  

தால் தநாக்ி - வெங்தால் தநாக்ி  

8. இனக்கக்குநிப்ன ருக. 
லாழும்குடி  - எதிர்காலப் வபவச்ெம் 

9. திரித்நிக 

பற்மில்தயன் - பற்று    + இல்தயன் 

தபான்மிருந்ததன் - தபான்று        + இருந்ததன்  

 
 

11 ெீக்ிம் வெல்லு தநர்லறிில் – அடதச் 

  வெத்டதள் கூடித டெர்க்குனன்தன  

தநாக்ி அத்திடெ தநர்த்திடெில் – டரிச் 

  தொம்பலு ின்மி நடை டுநீ  

ால்ள் இண்டு படைத்தலநீ – வபருங் 

  ல்லும் டயனேம் ைப்பதற்த  

தயிரு டள் அடலலண்தை – அங்கு 

  லிம்னம் னதர்ள் அறுப்பதற்த  

ண்ைிண் டுள்ரன னன்னைக் – இரு 

  ாடள் உண்டு டடை லதல  

லிண்டரக் ீமிலறி ெடக் – உன்மன் 

  லீ னனண்டு வெல்லுதல  
 

இன்மிடரப் பாறுலம் ன்மி ருந்தால் – லறி 
  ன்வனன்ன லாகுதா ஏரிலில்  

வென்மிடரப் பாறு னற்மிைத்தத – தம்பி 
  ததன்லந்ட பானேம்உன் வநஞ்ெிைத்தத  

ொதடனப் னக்டர ந்டனன்தன – இங்கு 

  நல்யவெடி இடரப் பாமிடுதா  

தலதடன ாவும் மந்தடபார் –வெடி 

  வலற்மி வாண்தைந்தி னலினிதய  
 

1. இப்தாடனின் ணெல் பதர் ன்ண? 
நிற் தநில்டய 
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2. இப்தாடனின் ஆெிரிர் ார்? 
ொடய இரந்திடன். 

3. இந்ப் தாடல் ந் ணெனில் இடம் பதற்றுள்பண? 
னத்தட ானுைம்  

4. வ்ிில் பெல்னதண்டும்? 
தநர்லறிில் வெல்யதலண்டும் 

5. கால்கள் ற்குப் தன்தடுகின்நண? 
ல்டயனேம் டயடனேம் ைப்பதற்குப் பன்படுின்மன. 

6. னர்கமப அிக்க ம தன்தடுகின்நண? 
டள் 

7. பஞ்ெில் ண தாய்கிநண? 
ததன் 

8. பெடிின் பற்நி ில் உள்பண? 
அதன் னலில் உள்ரட. 

9. திரித்நிக 

ண்ைிண்டு - ண் + இண்டு  

ஏரிவு  - ஏர் + இவு  

10. பொற்பதாருள் ருக. 
வெத்டத  - குப்டபக்கூரம்  

இடரப்பாறுதல் - ஏய்வலடுத்தல்  

 
 
 

தகுி-2 உமமடமப் தகுிமப் தடித்ண ிமட அபித்ல் (ிணா ண் 46  ிப்பதண் 5) 
 

          பத்ட உடநடைரில் தாலட என்மின் பத்தி வாடுக்ப்பட்டு லினாக்ள் ந்ட தட்ப்படும். அட 
ரிடாவும் இருக்கும் .  ொன்மா எரு வபாடத்ததர்வு லினா-லிடை ீதற தப்பட்டுள்ரட. வபாடத்ததர்வு 
லினாப்பகுதிில் தட்ப்பட்ைடல ீண்டும் தட்ப்படுலதில்டய ன்படதக் லனத்தில் வாள்ரதலண்டும். 
 

ொன்று 

ெங் ாயத்தில் எரு னல்டயக் வாடிின் டர் நீக் பாரிலள்ரல் தன் ததடத ஈ ந்தார். பய 
டைற்மாண்டுள் றித்டப் பாரி லள்ரடயப் தபாய லள்ரயார், “லாடி பிடக் ண்ைதபாவதல்யாம் லாடிதனன் ” 

ன்று பிர் லாைத் தாம் லாடினார். லடீுததாறும் இந்டம் பெிாமாட அர்ந்தலடனேம் நீடி பிைிால் 
லருந்டதலாடனேம் ஈடில் ானிராய், டறராய் வநஞ்சு இடரத்ததாடனேம் ண்டு லருத்ததால் உிர் 
இடரத்தா லள்ரல்வபருான்.  இவ்லருத்தம் நீங்தல, லைலூரில் ெத்தி தருொடயட நிறுலிச் ொதி, இன, 
த தலறுபாடின்மிப் பெித்ததார்க்வல்யாம் உைலிட்ைார்.  அங்கு அலர் ற்மி டலத்த அடுப்பின் னல், இன்னும் 
பல்தயார் பெிப்பிைிடப் தபாக்ி லருின்மட. 
 

1. னல்மனக்பகாடிின் ணர் ீக்க தர் ஈந்ர் ார்?  

பாரி 

2. ாடி திமக் கண்டததாபல்னாம் ாடிதணன் ன்று கூநிர் ார்? 

லள்ரயார் 

3. ெத்ி ருச்ொமன ங்கு ிறுப்தட்டண? 

லைலூரில் நிறுலப்பட்ைட. 
4. ார் ாமபல்னாம் கண்டு உிர் இமபத்ார் ள்பற்பதருான்? 

பிைிால் லருந்டதலாடனேம், டறராய் வநஞ்சு இடரத்ததாடனேம் ண்டு உிர் இடரத்தார். 

5. இவ்வுமப் தகுிக்குப் பதாருத்ாண மனப்ன ருக. 
ெத்தி தருச் ொடய  
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திரிவு-V  படு ிணா நற்றும் நப்ொைப்குதி  
(பெய்யுள் நற்றும் உரபரை படுவிொ 8 ிப்பதண்  

தலும் பெய்னேள் ணப்தாடப்தகுி 10 ிப்பதண்) 
 

தகுி-1  ிணா ண் 47 பெய்னேட்தகுி படுிணா  
(எழுதவவண்டினது இனல் 1-5 லிருந்து ஒரு விொ அல்லது இனல் 6-10 லிருந்து ஒரு விொ) 
 

(இல் 1-5) 
1. எழுக்கனமடம தற்நி ள்லர் கூறும் கருத்ணக்கமபத் பாகுத்ண ழுணக. 

எழுக்கனமடம 

(ல்ன டத்ம உமடால்) 
குநிப்னச் ெட்டகம் 

னன்னுட 

எழுக்த்தின் உர்வு 

எழுக்த்தின் குைனம் எழுக்ின்டின் குற்மனம் 

எழுக்த்தின் லிடரவு 

வொல், வெயால் லரும் எழுக்ம் 

ருத்டட 

னடிவுட 
 

னன்னும 

 அநம், பதாருள், இன்தம் ன்னும் னப்பால் லறிா உயத்திற்குத் ததடலான அமவுடடரத் திருக்குமள் 
டுத்டடக்ிமட. இக்ருத்டள் ாடு, பாி, இணம், ம், கானம் கடந்ம . இதனாதயத, “இமில்மன 
னப்தாலுக்கு இந்ினத்த ” ன்று பாதிதாென் திருக்குமடரப் னழ்ிமார். னிதருக்குத் ததடலான 
எழுக்னடைடடப் பற்மித் திருலள்லலர் கூறும் ருத்டக்டரக் ீதற ாண்தபாம். 
 

எழுக்கத்ின் உர்வு 

1. எருலருக்கு அடனத்டச் ெிநப்னகமபனேம் ரும்  எழுக்கத்ம உிரினும் தனாகக் ருதிக் ாக்தலண்டும். 
எழுக்ம் லிழுப்பம் தயான் எழுக்ம்  
உிரினும் ஏம்பப் படும். 

 

2. ஆாய்ந்ட பார்த்தாலும் நல்ய டடைாகும் எழுக்த்டத, ிரும்திக் காக்கதண்டும். 
பரிந்ததாம்பிக் ாக் எழுக்ம் வதரிந்ததாம்பித் 

ததரினும் அஃதத டடை. 
 

எழுக்கத்ின் குனம் எழுக்கின்மின் குற்நனம் 

3. எழுக்ம் உமடர் உர்குடிிணர். இல்னாார் இிகுடிினர். 
எழுக் னடைட குடிட இழுக்ம் 

இறிந்த பிமப்பாய் லிடும். 
4. மந்த ல்லிட ீண்டும் ற்யாம். எழுக்ம் குடமந்தால் குடிெிநப்ன அினேம். 

மப்பினு தாத்டக் வாரயாகும் பார்ப்பான் 

பிமப்வபாழுக்ங் குன்றுங் வடும். 
5. வபாமாடக்ானிைம் பெல்ம் ிற்காணததால், எழுக்ற்மலரிைம் உர்வு அமாண. 

அழுக்ா றுடைான்ண் ஆக்ம்தபான் மில்டய, 
எழுக்ம் இயான்ண் உர்வு. 

6. எழுக்ின்டின் குற்நங்கமப அநிந் ணனிமனேமடதார், எழுக்கத்ினிருந்ண தலமார். 
எழுக்த்தின் எல்ார் உதலார் இழுக்த்தின் 

தம் படுபாக் மிந்ட. 
7. எழுக்கனமடர் தன்ம அடைலர். எழுக்கற்நர் அடைக்கூைாத தி அமடர். 

எழுக்த்தின் ய்டலர் தன்ட இழுக்த்தின் 

ய்டலர் ய்தாப் பறி. 
 

எழுக்கத்ின் ிமபவு 

8. ல்பனாழுக்கம் நன்டக்கு ிமாகும். பீாழுக்கம் ன்றும் ணன்தம் ரும். 
நன்மிக்கு லித்தாகும் நல்வயாழுக்ம் தீவாழுக்ம் 

ன்றும் இடும்டப தரும். 
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பொல், பெனால் ரும் எழுக்கம் 

9. எழுக்கனமடர் தம் லாால் தலமினேம் மீாண பொற்கமபச் பொல்ன இயாட. 
எழுக்ம் உடைலர்க் வால்யாதல தீ 

லழுக்ினேம் லாாற் வொயல். 
10. உர்ந்ருடன் பதாருந்ி லாழும் ல்லிடக் ற்ாதலர், வ்லரவு ற்மிருந்தாலும் அநிில்னார் ஆலார். 

உயத்ததா வைாட்ை எழுல் பயற்றும் 

ல்யார் அமிலியா தார். 
 

கருத்ணம 

 எரு ணின் ல்ன டத்மனேடன் ாழ்ல்தலண்டும். 
 

னடிவும 

 திருக்குமள் கூறும் எழுக்ம் பற்மி ருத்டடரப் பின்பற்மி ானம் எழுக்கனமடாக 
ாழ்ல்தண்டும். 

 

2. கானநிமன ள்லர் ி ின்று ிபக்குக. 
கானநில் 

(பெமன ிமநதற்றுற்குரி கானத்ம அநில்) 
குநிப்னச் ெட்டகம் 

னன்னுட - ாயமிதயின் ெிமப்ன-ாயமிதயின் 
பன்-ாத்திருத்தயின் ெிமப்ன-படலட 
திர்வாள்லம் னடம-வெல் வெய் னலுதல்- 
ாத்திருத்தலும் வெல்படுதலும் –ருத்டட-
னடிவுட 

 

னன்னும 

 அநம், பதாருள், இன்தம் ன்னும் னப்பால் லறிா உயத்திற்குத் ததடலான அமவுடடரத் திருக்குமள் 
டுத்டடக்ிமட. இக்ருத்டள் ாடு, பாி, இணம், ம், கானம் கடந்ம . இதனாதயத, “இமில்மன 
னப்தாலுக்கு இந்ினத்த ” ன்று பாதிதாென் திருக்குமடரப் னழ்ிமார். னிதருக்குத் ததடலான ாயமிதல் 
பற்மித் திருலள்லலர் கூறும் ருத்டக்டரக் ீதற ாண்தபாம். 
 

    கானநினின் ெிநப்ன 

1. தகாட்டாமணப் பயில் காக்மகவலல்லடதபால், தமகம வலல்யக் ருடபலர், கானநிந்ண 
பெல்தடதலண்டும்.. 

பல்வலல்லும் கூடடக் ாக்ட, இல்வலல்லும் 

தலந்தர்க்கு தலண்டும் வபாழுட. 
 

    கானநினின் தன் 

2. கானத்ணடன் பதாருந்ி பெமன தற்வாள்லதத வெல்லத்டத நீங்ால் நிற்கும் கட்டும் கிநாகும். 
பருலத்ததா வைாட்ை எழுல் திருலிடனத் 

தீாட ார்க்குங் ிறு. 
3. குந் கருிகலடன் கானநிந்ண வெல்பட்ைால் பெய்னடிா வெல் ன்று டில்டய.. 

அருலிடன ன்ப உரதலா, ருலிாற் 

ாயம் அமிந்ட வெின். 
4. கானனம், இடனம் அநிந்ண வெல்பட்ைால், உனகனம் மககூடும். 

ஞாயம் ருதினுங் டகூடும் ாயம் 

ருதி இைத்தாற் வெின். 
 

    காத்ிருத்னின் ெிநப்ன 

5. உனகம் அமட ிரும்னதர், ாயத்திற்ாக் யங்ாட காத்ிருப்தர். 
ாயம் ருதி இருப்பர் யங்ாட 

ஞாயம் ருட பலர். 
6. ஊக்கம் உமடர் காத்ிருப்தண ன்பட,  ஆட்டுக்கிடா தின்ாங்கித் ாக்குண தபான்மதாகும். 

ஊக்ம் உடைான் எடுக்ம் வபாருதர் 
தாக்ற்குப் தபருந் தடத்ட. 

 

     தமகம ிர்பகாள்லம் னமந 

7. அநிவுமடர்கள். தமகர் ீாண ெினத்டத உைதன வலரிப்படுத்தால், ாயத்திற்ா னதில் 
டலத்திருப்பர். 
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வபாள்வரன ஆங்த னமம்தலார் ாயம்பார்த் 

டள்தலர்ப்பர் எள்ரி லர். 
8. படலடக் ண்ைால் திக. தமகருக்கு னடிவு ாயம் லரும்தபாட நிடயட மனகீாகும்.. 

வெறுநடக் ாைின் சுக் இறுலடக் 

ாைின் ிறக்ாம் தடய. 
 

     பெல் பெய் னலுல் 

9. கிமடக்கும் ாய்ப்மதப் பன்படுத்தி, பெய்ற்கரி வெடயச் பெய்தண்டும். 
ய்தற் ரி திடந்தக்ால் அந்நிடயத 

வெய்தற் ரி வெல். 
 

     காத்ிருத்லும் பெல்தடுலும் 

1. வாக்டப்தபால் காத்ிரு.  கானம் ாய்த்தின் பகாக்மகப்ததால் லிடந்ட பெல்தடு.. 
வாக்வாக் கூம்னம் பருலத்ட ற்மதன் 

குத்வதாக் ெீர்த்த இைத்ட.. 
 

கருத்ணம 

 எரு ணின் கானத்ிமணனேம் இடத்ிமணனேம் அநிந்ண பெனாற்நதண்டும்..  
 

னடிவும 

 திருக்குமள் கூறும் ாயமிதல் பற்மி ருத்டடரப் பின்பற்மி ானம் கானம் அநிந்ண, இடத்ணடன் 
பெல்தடதண்டும். 

 

3 .“தா ன்ணா” ண ிபித்ணக் கண்கி கூநிண ாம? 
 

னன்னும 

 இல், இமெ, ாடகம்  ன்னும் னத்திழ்க் ாப்பித்தின் லறிா ண்ைிின் லயாற்டமச் 
ெியப்பதிாம் டுத்டடக்ிமட. அெில் திமத்தார்க்கு அநம் கூற்நாகும், உமொல் தத்ிணிம உர்ந்தார் 
த்ணர், ஊழ்ிமண உருத்ண ந்ண ஊட்டும்  ன்னும் னப்வபரும் உண்டடரக் கூறும் ெியப்பதிாத்தில், 
பாண்டி ன்னடன தநாக்ிக் ண்ைி, தா ன்ணா ன்று கூமத் வதாைங்ிலற்டமக் ீதற ாண்தபாம்.  
 

னமநீடு 

1. “ஆாய்ந்ட அமிந்ட நீதி லறங்ாத ன்ணதண! உன்னிைம் கூறுலட என்றுண்டு தகள்” ன்மாள் ண்ைி. 
ததா ன்னா வெப்னல டடைதன் 

 

தொ ன்ணர்கபின் னகார் கம் 

2. ததலர்லம் லிக்கும்லண்ைம், னநாின் ணன்தத்மப் ததாக்கி ெிதி  ன்னனும்,  தன் அண்டன 
லாியின் ைிதாடெ தட்டுப் தசுின் ணம அநிந்ண, ன் கமணத் தர்க்கானினிட்ட  
னுீிச்தொனும் ாழ்ந், பதரும் னகழுமட னகார் நத, ான் திநந் ஊாகும். 

 

ாழ்வு 

3. னாரில் னழ்ிக் ாொத்ணான் கமண ம்னரிந்ண, ஊழ்ிமணப் தணால் , லாழ்லதற்ா, உன் 
ணமக்கு லந்ததன். 

லாழ்தல் தலண்டி ஊழ்லிடன டப்பச் 

சூழ்றல் ன்னா நின்னர்ப் னகுந்தீங் 
 

தகானன் பகாமனக்கபம்தடுல் 

4. ன் ால்ெியம்டப லிற்தமன். ாைம் டம் அமிால் ன் ைலன் தாலயன், நற்மிம் பைா உன் நீதிால் 
வாடயக்ரம்பட்ைான். 

ன்ால் ெியம்னபர்தல் தலண்டி நின்பாற் 

வாடயக்ரப் பட்ை............ 
 

கண்கி 
5. அக்வாடயக்ரம்பட்ை தாலயன் டனலி, ண்ைி ன்பட ன் வபர்.  

வாடயக்ரப் பட்ை தாலயன் டனலி 
ண்ைி வன்பவதன் வபதவனப்..... 

 

கருத்ணம 

 தாண்டின்னன் கண்கி ன்மணப் தற்நி அநினகம் பெய்ணபகாண்டாள்.  
 

னடிவும 

 இக்ட்டுடில் தொற ன்னர்ரின் ெிமப்னம், அெனின் தலமி நீதினேம், தாலயனின் இமப்னம், ண்ைிின் 
அமினனம் ண்ைி லாியா அமினடிந்தட 
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4. கண்கிக்கும் தாண்டின்ணன் படுஞ்பெினுக்கும் டந் பொற்ததாரிமண உமாடனாக அமத்ண 
ழுணக. 

“ாட தாநீ ைக்வாடி தாய் ன” 

“வாடயக்ரப் பட்ை தாலயன் டனலி” 

“ண்ைி வன்பவதன்.....” 

“ன் ால்ெியம்ன ைினேடை அரித, னத்” 

“ானடைச் ெியம்ன னத்டடை அரித” 

“வபான்வெய் வால்யன் தன்வொல் தட்ை 

ாதனா அென் ாதன ள்லன்” 

“ன்னதற் பிடறத்தட வடுவலன் ஆனேவரன” 
 

னன்னும 

 இல், இமெ, ாடகம்  ன்னும் னத்திழ்க் ாப்பித்தின் லறிாக் ண்ைிின் லயாற்டமச் 
ெியப்பதிாம் டுத்டடக்ிமட. அெில் திமத்தார்க்கு அநம் கூற்நாகும், உமொல் தத்ிணிம 
உர்ந்தார் த்ணர், ஊழ்ிமண உருத்ண ந்ண ஊட்டும்  ன்னும் னப்வபரும் உண்டடரக் கூறும் 
ெியப்பதிாத்தில், தாண்டி ன்ணனுக்கும் கண்கிக்கும் டந் உமாடமனக் ீதற ாண்தபாம்.  
 

தாண்டின் தகள்ி 
தாண்டின்: இரடான வாடி தபான்மலதர! நீவாழுகும் ண்லைன் ம்னன் லந்ட நிற்கும் ீ, ார்?  
 

கண்கி கூற்று 

கண்கி: ஆாய்ந்ட அமிந்ட ீி ங்கா ன்ணதண! உன்ணிடம் கூறுண என்றுண்டு! 
 

கண்கி அநினகம் 

கண்கி: னமாலின் டன்பத்டதப் தபாக்ி ெிதி ன்ணனும் , பசுலின் டர்தபாக் தன் டனத் ததர்க்ாயில் 
இட்ை னுீிச்தொனும் ாழ்ந் னகார் நத, ான் திநந் ஊர். அப்னாரில் உர்குடிான ாொத்ணாணின் 
கமண ம்னரிந்ண , ஊழ்லிடனால், நின் ணம கருக்கு ந்ண , ன் காற்ெினம்மத ிற்க னன்று , 
உன்னால் பகாமன பெய்ப்தட்ட தகானன் மணி, நான்!. கண்கி ன்பட ன் வபர். 
 

அெீி 
தாண்டின்: கள்மணக் பகால்ண வாடுங்தாயன்று. அணத அெ ீி! 
 

தல்கள் 

கண்கி: அநபநிில் பெல்னா அெதண! ன் காற்ெினம்ன ாிக்கப் தல்கமபக் வாண்ைட! 
தாண்டின்: நீ கூமிட நல்யதத! ம்னமட ெினம்தின் தல்கள் னத்ணகதப! 
(தாலயனிைிருந்ட டப்பற்மி ெியம்டபக் வாண்டு லச்வெய்ட, அலள் னன் டலத்தான். டலத்த அச்ெியம்டபக் 
ண்ைி டுத்ட ஏங்ி உடைத்தாள். அதியிருந்ட வலரிப்பட்ை ாைிக்ப்பல்ள் என்று பாண்டி ன்னனின் 
உதட்டில்பட்டுத் வதமித்தட. அம்ாைிக்ப் பல்ள் ண்ை பாண்டி ன்னன் தாழ்வுற்ம குடைனாய்ச் 
தொர்வுற்மான்.) 
 

ாதணா அென்! ாதண கள்ன்!”  

தாண்டின்: “வபான் வதாறில் வெய்னேம் பகால்னணின் பதாய்னேமக்தகட்டு , அமவநமி நி ாதணா அென்! 
ாதண கள்ன்!” குடி ாக்கும் ன் ஆட்ெி தலமிட. ன் ாழ்ாள் அிட்டும்.” 

(பாண்டின் ங்ி லழீ்ந்தான்) 
 

கருத்ணம 

 வால்யனின் பதாய்னேமனேம், ஊழ்ிமணனேம் தாலயடனக் வான்மட, ண்ைிட உடாை டலத்தட.  
 

னடிவும 

 தாண்டின் ற்றும் கண்கிின் உர்ச்ெி ிக்க உமாடனில்  லறிா ஊழ்லிடனனேம் னிதர்ரின் 
தலறும் அமிப்படுிமட. இக்ட்டுடில் ன்னன்-ண்ைி உடாைடய அமினடிந்தட 

 
5.  குகனுக்கும் இானுக்கும்  மடபதற்ந உமாடமனத் பாகுத்ண ழுணக. 

“அருத்தின், ததனும் ீனும் அனதினுக்கு அடல தாத்” 

“வதரிதக் வாைர்ந்த ன்மால் அிழ்தினும் ெீர்த்த லன்தம” 

“... தீாக் ாதய னாகும் ன்று ருடைின் யர்ந்த ண்ைன்.” 

“ன்னுிர் அடனாய் நீ, இரலல்உன் இடரான், இந் 
நன்னுத யலள்நின்தள், நரிர்ைல் நியவல்யாம் 

உன்னுடை ட, நான்உன் வதாறில்உரி டின் உள்தரன்.”” 

“அன்னர இனிநாம்ஏர் லர்ள் உராதனாம்” 
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னன்னும 

 ம்பாாைத்தில் அதாத்திா ாண்ைம் இண்ைாம் ாண்ைாகும். இதில் றாம் பையான குப் 
பையத்தில் அடந்டள்ர குகன்-இான் அன்தின் உமாடமனக் ீதற ாண்தபாம். 
 

குகன் ெந்ிப்ன 

(இாடனக் ாை குன் லருிமான். லரும்வபாழுட ததன், ீன் வாண்டு லருிமான். 
குகன்: தமணனேம் ீமணனேம் பக்குலப்படுத்திக் வாண்டுலந்டள்தரன். இதடன ற்றுக்வாள்லட குமித்டத் 
ங்கள் கருத்ண ாதா? 
 

இான் தாாட்டு 

இான்: அன்னனிர்வு, தரிால்  அடந்த இப்வபாருள்ள் ிடைத்தற்ரின. அனத்மிடச் ெிநந்ண.  
இடல த்தடனலாய் இருப்பினும், அன்ன யந்தவதனில் ணய்மாணமத! ம்ததான்தநார்க்கு உரிண . 
ஆடால் இனிடான இடல, நாங்ள் ிரும்தி உண்டற்கும் ெம்.  
 

குகணின் தண்டுதகாள் 

குகன்: உயிற்குச் வெல்லம்தபான்மலதன! தங்டர இத்தலக்தாயத்தில் பார்த்த ன்னிரு ண்டர டுக் 
னடிாத நிடயில் உள்ர கள்ன் ான்.  இம் னத்டதாடு ன்னிருப்பிைம் வெல்யத் டைிதன்.  தண, 
ங்கலக்கு தண்டி பாண்டு பெய்தன். 
(இடதக் தட்ை இான், இயக்குலனின் ெீடதின் திருனத்டதப் பார்த்டப் தபெினான். குன் நம்ிைம் நீங்ாத 
அன்னடைலனா இருக்ிமான் ன்மான். பிமகு குடனப் பார்த்டப் தபெினான்.) 
 

இாணின் அனுி 
இான்: ல்யாலற்மினும் இனி நண்பதன! இவ்ிடத்ில் ம்தாடு இருப்தாாக! 
(இடதக் தட்ைபின் குன், இானின் குமிப்ன அமிந்ட, அந்தைர்ரிைம் இருந்ட லிடைவபற்ம  இான், 
இயக்குலன், ெீடத ஆிலர்டர ற்மிக்வாண்டு, பைட லிடலாச் வெலுத்தினான். தன்னுைன் லலிரும்பி 
குடன தநாக்ி இான் கூமத்வதாைங்ினான்)  
 

குகணின் ிருப்தனம் இாணின் கூற்றும் 

இான்: ன் உிர்  தபான்மலன் ீ. இனக்குன் உன் ம்தி. ெமீ உன் பகாழுந்ி . இந்நியவுயம் 
உன்னுடைட. ான் உணண ஆலமகக்குரின். டன்பனம் இன்பனம் இற்டத. இப்பிரிவு இடைக்ாயத்தட. 
லருந்தாதத. அன்னள்ப ாம் இணி ர்கள் ஆதணாம். 
 

கருத்ணம 

 தபன்பினால் குனும் இானும் உடன்திநா உநாணார்கள். 
 

னடிவும 

 இடதல அன்னம், பண்னம் ிக் குன்-இான் உடாைல் ஆகும்.  

 

6.  கங்மகின் றுகம அமடந் குகணிடம் இான் கூநிற்மநத் பாகுத்பழுணக. 
 

“ன்னுிர் அடனாய் நீ, இரலல்உன் இடரான், இந் 
நன்னுத யலள்நின்தள், நரிர்ைல் நியவல்யாம் 

உன்னுடை ட, நான்உன் வதாறில்உரி டின் உள்தரன்.”” 

“னன்னவரம் எருநால்தலம் னைவுர வதன உன்னா 
அன்னர இனிநாம்ஏர் லர்ள் உராதனாம் 

னன்னும 

 ம்பாாைத்தில் அதாத்திா ாண்ைம் இண்ைாம் ாண்ைாகும். இதில் றாம் பையான குப் 
பையத்தில் அடந்டள்ர குன்-இான் அன்பின் உடாையில், றுகம அமடந் இான், குகணிடம் 
கூநிமக் கீத காண்ததாம். 
(இானுைன் இருக் குன் லிரும்பினான். ஆனால் றுட அடைந்த இான் குனிைம் உள்ர உமடலப் 
பாாட்டிப் பின்ன பிரிலதற்குனன் ெிய வெய்திடரக் கூமினான்) 
 

இாணின் கூற்றுகள் 

இான்: ன் உிர்  தபான்மலன் ீ. இனக்குன் உன் ம்தி. ெமீ உன் பகாழுந்ி . இந்நியவுயம் 
உன்னுடைட. ான் உணண ஆலமகக்குரின்.  

டன்பம் உண்ைாின் அடத அடுத்ட இன்பனம் ததான்றுலட இற்ட. இப்பிரிவு இடைக்ாயத்தட. 
அதடன நிடனத்ட லருந்தாதத. நாங்ள் உைன் பிமந்ததார் நால்லாய் இருந்ததாம் லிரிந்த அன்பினால்.  ாம் இணி 
ர்கள் ஆதணாம். 
 

கருத்ணம 

 அன்பினால் லந்த உமலினால் குனும் இானும் உைன்பிமலா உமலானார்ள்.  
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னடிவும 

 இடதல ங்டக் ட அடைந்த இான், குடனப் பார்த்டக் கூமிடல ஆகும்.  

 

7.   அப்னிடிகள் ிருாவுக்கெர்தல் பகாண்டிருந் தற்நிமண ிரிக்க. 
 

“அரடலள் நிடமதால் க்ள் ஆவலாடு ததி ற்றும் 

உரயாம் அெின் நாம் ொற்றும்அவ் வலாழு யாற்மார்” 
 

.”பந்தருைன்  அனதாம் தண்ைரீும் பார்த்தருரிச் 
ெிந்டதலிப் னமலருலார் திருநாவுக் வெனும்தபர் 
ெந்தனம லடந்ததடன ம்ருங்கும் தாங்ண்ைார்” 

னன்னும 

 உனகம், உிர், கடவுள் ஆகி னென்மநனேம் எருங்தக காட்டும் காிந்ான் பதரினாம் ன்நார் 
ிரு.ி.க. தனிடிார் அறுபத்டனெலரும், வதாடடிார் என்பதின்ரும் ஆ ழுதத்ிருருள் எருாண 
அப்னிடிகள் ாணார் ிருாவுக்கெர்தல் அபற்ந தற்று க்வாண்ைலர். தம்னடை ல்யாப் 
பதாருலக்கும் உிர்கலக்கும் ிருாவுக்கெர் பதர்சூட்டி கிழ்ந்ர் . இக்ட்டுடில் திருநாவுக்ெர்தல், 
அப்னதிடிலக்ிருந்த பற்மிடனக் ாண்தபாம். 
 

பதாருட்கலக்குப் பதர் சூட்டல் 

1. குற்மற்மலரும், ெிலபக்தி ிக்லரும், திருநாவுக்ெரிைம் நீங்ாத தபன்னடைலருான அப்னதிடிள் தம் 
லடீ்டிலுள்ர அபமக் கருிகள், ணனாக்தகால், க்கள், தசுக்கள், ருமகள் ற்றுனள்ப 
ல்னாற்நிற்கும் ிருாவுக்கெர் னப் வபர் சூட்டினார். 

 

திள்மபகலக்குப் பதர் சூட்டல் 

2. தம் பிள்டரலக்கு னெத் ிருாவுக்கசு, இமப ிருாவுக்கசு னப் வபர் டலத்தார். 
 

ண்ரீ்ப்தந்லுக்குப் பதர் சூட்டல் 

3. அரலற்ம க்ள் நைந்ட வெல்லும் லறிில், தாடைின் ிகுந் பப்தத்ிமணப் ததாக்கி ருலம் 
ருடைிக் பதரிதார் உள்பம் ததான்றும் ீர்த்டாகம் ததான்றும்  அடந்த குரிர்ச்ெி வபாருந்தி 
தண்ைரீ்ப்பந்தடய அப்னதிடிள் அடத்தார். அடத்தட ட்டுல்யால், அதற்கு, “ ிருாவுக்கெர் 
ண்ரீ்ப்தந்ல்” னப் வபர் சூட்டினார். 

 

உபித்ல் 

4. திருநாவுக்ெர் அனட உண்ை ாமக்குருத்ண அரிச் வென்ம னெத்த திருநாவுக்டெப் பாம்ன தீண்டிட. 
இடத அமிந்த அப்னதிடிள், திருநாவுக்ெர் பெி ிகுதிால் இருப்பார் ன்று ண்ைி, தன் ன் இமந்தடத 
டமத்ட உைலரிக் னன்மார். ிருாவுக்கெர்ீண உள்ப தற்நிணால், ன் கணின் இநப்மதனேம் 
அப்னிடிகள் பதாருட்தடுத்ில்மன.  

 

கருத்ணம 

 திருநாவுக்ெர்ீட அப்னிடிகள் ததன்ன வாண்டிருந்தார்.. 
 

னடிவும 

 திருநாவுக்ெர்ீட அப்னதிடிள் தபன்ன வாண்டிருந்ததாதயத, அடனத்திற்கும் திருநாவுக்ெர் 
வபர்சூட்டிதன் னெயம், தன் னின் இமப்ன டமத்தடத அமி னடிிமட. 

 

8.  ிருாவுக்கெர் ண்ரீ்ப்தந்மனக் கண்டு ிந் ிகழ்ச்ெிிமணத் பாகுத்ண ழுணக. 
 

“அரடலள் நிடமதால் க்ள் ஆவலாடு ததி ற்றும் 

உரயாம் அெின் நாம் ொற்றும்அவ் வலாழு யாற்மார்” 
 
 

.”பந்தருைன்  அனதாம் தண்ைரீும் பார்த்தருரிச் 
ெிந்டதலிப் னமலருலார் திருநாவுக் வெனும்தபர் 
ெந்தனம லடந்ததடன ம்ருங்கும் தாங்ண்ைார்” 

 
னன்னும 

 உனகம், உிர், கடவுள் ஆகி னென்மநனேம் எருங்தக காட்டும் காிந்ான் பதரினாம் ன்நார் 
ிரு.ி.க. தனிடிார் அறுபத்டனெலரும், வதாடடிார் என்பதின்ரும் ஆ ழுதத்ிருருள் எருாண 
அப்னிடிகள் ாணார் ிருாவுக்கெர்தல் அபற்ந தற்றுக்வாண்ைலர். தம்னடை ல்யா பதாருலக்கும் 
உிர்கலக்கும் ிருாவுக்கெர் பதர்சூட்டி கிழ்ந்ர் . திருநாவுக்ெர் தண்ைரீ்ப்பந்தடய அடத்தார். 
இக்ட்டுடில் அப்னதிடிள் அடத்த தண்ைரீ்ப்பந்தடயக் ண்டு திருநாவுக்ெர் லிந்தடதக் ாண்தாம். 
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ண்ரீ்ப்தந்லுக்குப் பதர் சூட்டல் 

அரலற்ம க்ள் நைந்ட வெல்லும் லறிில், தாடைின் ிகுந் பப்தத்ிமணப் ததாக்கிருலம் ருடைிக் 
பதரிதார் உள்பம் ததான்றும் ீர்த்டாகம் ததான்றும்  அடந்த குரிர்ச்ெி வபாருந்தி தண்ைரீ்ப்பந்தடய 
அப்னதிடிள் அடத்தார். அடத்தட ட்டுல்யால், அதற்கு, “ிருாவுக்கெர் ண்ரீ்ப்தந்ல்” னப் வபர் 
சூட்டினார். 
 

ண்ரீ்ப்தந்மனக் கண்டு ித்ல் 

தண்ைரீ்ப்பந்தல் லந்தடைந்த லாீெர் இரந்வதன்மல் ாற்று லசீும் குரிர்ச்ெி ிக் ண்ரீ்ப்தந்மனனேம் 
அனாகி ண்மீனேம்  ண்ைார். அப்பந்தயில், ிருாவுக்கெர் ண்ரீ்ப்தந்ல்  ன அறா 
ழுதினேள்ரடதக் கண்டு ிப்னற்நார். 
 

கருத்ணம 

 திருநாவுக்ெர் தண்ைரீ்ப்பந்தடயக் ண்ை திருநாவுக்ெர் லிப்னற்மார்..  
 

னடிவும 

 திருநாவுக்ெர்ீட அப்னதிடிள் தற்றுக்பகாண்டிருந்ாதனத, தண்ைரீ்ப்பந்தலுக்கு அலர்தம் வபடச் 
சூட்டினார். அடதக்ண்ை ிருாவுக்கெர் லிந்தடதக் ண்தைாம். 

 

9.  அப்னிடிகபார் இல்னத்ில் ிகழ்ந்மண ிரிக்க. 
   

“ல்யயம் குருத்டத ஈரும் வபாழுதினில் லார ாவலான்று 

அல்யலுற் மழுங்ிச் தொ அங்டில் தீண்டிற் மன்தம.” 
 

1. “ல்ன ானேம் ந்மனேம் , தி பெய்னேம் ததறு பதற்தநன் ” ன்று, னெத்த திருநாவுக்சு னிழ்ந்ட 
லிடந்ட ததாட்ைத்தினுள் நடறந்ட, இரங்குருத்திடன அரினேம்தபாட, தாம்பதான்று, கூரி பற்ரால் னெத் 
ிருாவுக்கெமத் ணீ்டிண..  

 

ிருனண உண் அமத்ல் 

  “லிரங்ி குமினேம் ண்டு லிைத்தினால் லழீ்ந்தான் ன்று 

டரங்குதல் இன்மித் வதாண்ைர் அனடவெய் லதற்குச் சூழ்லார்.” 

2. ங்ி லழீ்ந்த னின் குருதி லறினேம் லடுடலனேம் உைற்குமிடனேம் ண்டு, லிைத்தினால் னெத்த 
ிருாவுக்கசு இநந்ான் ன்தம அநிந்ணம், ணருத்ம் ெிநிணின்நி, ிருாவுக்கெர் ிருனண  
வெய்லதற்குரி சூறடய ண்ைினார். 

 

அப்னிடிகள் ிமட 

  “ாடம்என் றுடார் இப்தபாட இங்லன் உதலான் ன்மார்.” 

3. “திருநீறு அைி னெத்த திருநாவுக்ெடக் ாட்டு ” ன்மார் திருநாவுக்ெர். நிழ்ந்த என்டமனேம் கூமால், 
“இப்ததாண இங்கு அன் உான்“ ன்மார் அப்னதிடிள். 

 

ிருாவுக்கெர் ிணா 

“ாடம்என் றுடார் இப்தபாட இங்லன் உதலான் ன்மார்.” 

4. இடதக் தட்ை திருநாவுக்ெரின் திருவுள்ரத்தில் தடுாற்மம் ற்பட்ைட. “ாங்கள் கூநி கருத்ிமண 
ன்னுள்பம் ற்கில்மன. உம் கனுக்கு ிகழ்ந்ண ாண?. உண்டட லிரித்ட உடனேம்? ” ன்று 
அப்னதிடிரிைம் தட்ைார். அப்னதிடிலம் கூமிலிட்ைார். 

 

உிர்ப்தித்ல் 

“ஆலிதீர் ெலத்டத தநாக்ி அண்ையார் அருலம் லண்ைம் 

பாலிடெப் பதிம் பாடிப் பைிலிைம் பாற்று லித்தார்.” 

5. உிர் நீங்ி பிள்டரின் உைடயக் வாண்டுலச் வெய்தார். ெிலவபருான் அருலம்படி தலண்டி, 
“என்றுபகானாம்” ணத் ிருப்திகம் தாடி, தாம்தின்ிடத்மத் திருநாவுக்ெர் தபாக்ி அருரினார்.. 

 

கருத்ணம 

 திருநாவுக்ெர் னெத்த திருநாவுக்டெப் பிடறக்ச் வெய்தார்.  
 

னடிவும 

 திருநாவுக்ெர்ீட அப்னதிடிள் தற்றுக்பகாண்டிருந்ாதனத, தன் ன் இமந்தடத டமத்ட அனட 
படைக் ண்ைினார். னத்தடுாற்மத்டைன் வெய்தி அமிந்த, திருநாவுக்ெர் “ என்றுபகானாம்” ன்னும் 
திகம்தாடி, னெத் ிருாவுக்கெம உிர்ப்தித்ார். இடலத அப்னதிடிள் இல்யத்தில் நிழ்ந்தடலாகும். 

 

(அல்னண) 
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(இல் 6-10 - அல்லது விொ) 
 

10.  ிழ் வ்ிம் பெித்ண பர்ந்ாகத் ிழ்ிடுணண கூறுகிநண? 
 

னன்னும 

 டடில் தாலில்வாண்டிருக்கும் பொக்கார்தல் ாதல்வாண்ை வபண்வைாருத்தி, தன் காமனக்கூநி 
ருாறு ிழ்பாிமத் ணண  லிடுலதாப் வபாருரடந்தட திழ்லிடு டெட ஆகும். இதில் திழ் வெறித்ட 
லரர்ந்த லிதத்டதக் ாண்தபாம்.  
 

னின் ப்னகள் 

1. பண்தா ஆெிரிப்தா, கனிப்தா, ஞ்ெிப்தா ஆிடல லயின் லப்னரா அடந்ட உள்ரன 
 

மடகள் 

2. ணமந, ாிமெ, ிருத்ம் ன்னும் பாலினங்ள் டைரா உள்ரன. 
 

ல்ன ர்கள் 

3. ணம், னத்ி, ெித்ம், அகங்காம்  ஆிலற்டம நல்ய ர்ராக்வாண்டு வொல்தயர் உறலர்ள் உறவு 
வெய்ின்மனர். 

  

ிமகள் 

4. மருப்தம், பகௌடம், தாஞ்ொனம், ாகம் ஆி வெய்னேள் நன்வனமிள் லிடதரா அடந்டள்ரன. 
 

ிமபபதாருட்கள் 

5. அநம்,பதாருள், இன்தம், டீு ஆிடல நல்ய லிடரவபாருள்ராின. 
 

கமப டுப்தர்கள் 

6. இப்பிர்ரிடைத லரரும் டரராி ததானிப்னனர்கள் கூட்டம் பதருகால் குட்டுற்கு அிீா 
தாண்டினும், பெிம அறுப்தற்கு ில்னிப்னத்ணானும், மனம பட்டுற்கு எட்டக்கூத்னும் 
இருக்ின்மனர். 

 

னடிவும 

 இக்ாைங்ராதயத திழ் வெறித்ட லரர்லதாத் திழ்லிடுடெட கூறுிமட.  

 

11.  பதரிாமத் ணமாகக் பகாள்ண குநித்ண ள்லர் கூறும் கருத்ணகமபத் பாகுத்ண ழுணக.. 
 

பதரிாமத் ணமக்தகாடல் 

னன்னும 

 அநம், பதாருள், இன்தம் ன்னும் னப்பால் லறிா உயத்திற்குத் ததடலான அமவுடடரத் திருக்குமள் 
டுத்டடக்ிமட. இக்ருத்டள் ாடு, பாி, இணம், ம், கானம் கடந்ம . இதனாதயத, “இமில்மன 
னப்தாலுக்கு இந்ினத்த” ன்று பாதிதாென் திருக்குமடரப் னழ்ிமார். னிதருக்குத் ததடலான வபரிாரின் 
டடை வாள்லடதப் பற்மித் திருலள்லலர் கூறும் ருத்டக்டரக் ீதற ாண்தபாம். 
 

பதரிாரின் இனக்கம், தம 

1. அநம் அநிந்ண, வபரிதாரின் நட்டப, ஆாய்ந்ட தர்ந்ண பகாள்பதண்டும்.  
அமனமிந்த னெத்த அமிவுடைார் தன்ட 

திமனமிந்ட ததர்ந்ட வாரல். 
 

2. நம் ணன்தத்மப்ததாக்கி, ீண்டும் ாாறு காப்தம நட்பாக்ிக் வாள்ர தலண்டும். 
உற்மதநாய் நீக்ி உமாஅட னற்ாக்கும் 

வபற்மிார்ப் தபைிக் வாரல். 
 

பதரிாமத் ணமக்பகாள்ின் ெிநப்ன 

3. அரி ததறுகபில், பதரிதாமப் ததாற்நி உநாகக் வாள்லததய அரிதாகும். 
அரிலற்றுள் ல்யாம் அரிதத, வபரிாடப் 
தபைித் தாக் வாரல். 

4. தம்டலிைச் ெிமந்த பதரிதாம உநாக ற்று டத்தன னிமகலள் லயிடாகும். 
தம்ிற் வபரிார் தா எழுகுதல் 

லன்டனேள் ல்யாம் தடய. 
5. ஆாய்ந்தமினேம் அநிஞர்கமப உயம் ண்ைாக் வாண்டு நைப்பதால், ன்ணனும் ஆாய்ந்ண ட்தாக்கிக்  

வாள்ரதலண்டும். 
சூழ்லார்ண் ைா எழுயான் ன்னலன் 

சூழ்லாடச் சூழ்ந்ட வாரல். 
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பதரிாமத் ணமக்தகாடனின் தன் 

6. பதரிாமச் ொர்ந்ண நைப்பலருக்கு, படலர் வெய்னேம் ஙீ்கு ணில்மன. 
தக்ார் இனத்தனாய்த் தாவனாழு லல்யாடனச் 

வெற்மார் வெக்ிைந்த தில். 
7. திருத்டம் வபரிாடத் ணமாகக் பகாண்டு ாழ்தமக் பகடுப்தர் ருினர். 

இடிக்குந் டடைாட ஆள்லாட ாத 
வடுக்குந் தடட லர். 

 

பதரிாமக் தகாடானின் குற்நம் 

8. திருத்டம் வபரிாரின் தாணகாப்மதத் தடிக்பகாள்பா அென், படலர் இல்யால் தாதன பகடுான். 
இடிப்பாட இல்யாத ா ன்னன் 

வடுப்பார் இயானுங் வடும். 
 

9. லைிர்க்கு னதலீடு இல்யால் லருலாய் இல்டய. அடதபாய, பதரிார் ணம இல்னால் ிமனத் 
ன்ம இல்மன. 

னதயியார்க்கு ஊதி ில்டய தடயாம் 

ொர்பியார்க் ில்டய நிடய. 
 

10. நல்யலரின் நட்டபக் டலிடுலட, படலடப் படத்டக் வாள்லடதலிைப் தத்ணடங்கு மீாணண. 
பல்யார் படவாரயிற் பத்தடுத்த தீடத்தத 

நல்யார் வதாைர்ட லிைல். 
 

கருத்ணம 

 ன்பணநிில் பெலுத்ணம் ததநிவுமடாமத் ணமாகக்வாள்லதல் தலண்டும் 
 

னடிவும 

 திருக்குமள் கூறும் வபரிாடத் டடைக்தாைல் பற்மி ருத்டடரப் பின்பற்மி ானம் பதரிர்கபின் 
உநம ித்ணப் ததிப் தின்தற்நி லாழ்தலாம். 

 

12.  பதாருள்பெல்மக ன்னும் அிகாத்ில் ள்லர் கூறும் பார்ந் கருத்ணகமபத் பாகுத்ண ழுணக.. 
பதாருள்பெல்மக 

னன்னும 

 அநம், பதாருள், இன்தம் ன்னும் னப்பால் லறிா உயத்திற்குத் ததடலான அமவுடடரத் திருக்குமள் 
டுத்டடக்ிமட. இக்ருத்டள் ாடு, பாி, இணம், ம், கானம் கடந்ம . இதனாதயத, “இமில்மன 
னப்தாலுக்கு இந்ினத்த” ன்று பாதிதாென் திருக்குமடரப் னழ்ிமார். னிதருக்குத் ததடலான வபாருடரக்  
வாள்லம் லிதம் பற்மித் திருலள்லலர் கூறும் ருத்டக்டரக் ீதற ாண்தபாம். 
 

பதாருபின் ெிநப்ன 

1. எரு வபாருட்ைா ிக்கத்காமனேம் ிக்கச் பெய்னேம் பதாருலக்கு இடைானட தலறு இல்டய..  
வபாருரல் யலடப் வபாருராச் வெய்னேம் 

வபாருரல்ய தில்டய வபாருள். 
2. பெல்ற்நம ல்யாரும் இகழ்ர். பெல்ம ல்யாரும் ெிநப்ன வெய்லர்.. 

இல்யாட ல்யாரும் ள்லலர் வெல்லட 
ல்யாரும் வெய்லர் ெிமப்ன 

3.  வெல்லம் ன்னும் அமா ிபக்கு, தமக ன்னும் இருமபப் தபாக்கும். 
வபாருவரன்னும் வபாய்ா லிரக்ம் இருரறுக்கும் 

ண்ைி ததத்டச் வென்று. 
 

பதாருபடீ்டும் பநி 
4. தீதின்மி ல்ிில் ந் பெல்ம், இன்தனம் அநனம் தரும். 

அமனனீும் இன்பனம் ஈனும் திமனமிந்ட 

தீதின்மி லந்த வபாருள் 

5. அருள், அன்ன இல்னால் ந் பெல்த்மப் பற்மால் நீக்தலண்டும்.. 
அருவராடும் அன்வபாடும் லாப் வபாருராக்ம் 

னல்யார் னர லிைல். 
6. அசு உரிமப்பதாருள், ரிப் பதாருள், தமகணின் பதாருள் ஆிடல தலந்தன் வபாருள்.  

உறுவபாருலம் உல்கு வபாருலந்தன் என்னார்த் 

வதறுவபாருலம் தலந்தன் வபாருள்.. 
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பதாருபின் தன் 

7. அன்பின் குறந்டத அருபாணண, பதாருள் ன்னும் பெினிால் லரர்க்ப்படும். 
அருவரன்னும் அன்பீன் குறலி வபாருவரன்னுஞ் 

வெல்லச் வெலியிால் உண்டு. 
8. தன் டப் பதாருபால் எருன் பெய்னேம் பெனாணண . குன்மின்தல் நின்மபடி ாமணகபின் ததாமக் 

ாண்பட தபான்மதாகும். 
   குன்தமமி ாடனப்தபார் ண்ைற்மால் தன்டத்வதான் 

றுண்ைாச் வெய்லான் லிடன. 
9. வபாருடரத் ததடு. அட படலரின் இறுாப்மத அறுக்கும் தமடக்கனம்  தபான்மட. அடதலிைக் 

கூர்டானட தலமில்டய. 
   வெய் வபாருடரச் வெறுநர் வெருக்றுக்கும் 

ஃதனிற் கூரி தில். 
10. நல்லறிில் ிகுதிா ஈட்டிலர்க்கு, ற்ம அநனம் இன்தனம் எருதெக் டகூடும். 

எண்வபாருள் ாழ்ப்ப இற்மிார்க் வண்வபாருள் 

டன ிண்டும் எருங்கு. 
 

கருத்ணம 

 பதாருமப ஆக்குற்கும் காப்தற்கும் ணச் ெின வாள்டள்தலண்டும் 
 

னடிவும 

 திருக்குமள் கூறும் வபாருள்வெல்லட பற்மி ருத்டடரப் பின்பற்மி,  ானம் அநத்மனேம் 
இன்தத்மனேம் ரும் பெல்த்மப் பதறுதாம். 

 

13.  னனி ெணித்ப் தடனத்ின் கருத்ணகமபத் பாகுத்ண ணக? 
 

னன்னும 

 இடமலனின் டெதர் நபிள் நாத்தின் ெீமி லயாற்டம டுத்திம்னம் இனி டைல் ெீமாப்னாைம் ஆகும். 
னயி லெனித்த பையத்தில் அடந்டள்ர டதின் லறிா திின் இமநத்ன்மமனேம், னனிின் 
அமிமனேம் ீதற ாண்தபாம்.  
 

காட்டு ணின் கூநிண 

வாடுந்த ைக்ரித் திவரனும் குழுலினுள் எருலன் 

அடைந்ட ெீகு தினடி வதாழுதடம குலனால் 

1. அடயள் வபருக்வடுத்டம் ஆற்மநனேம், ாமணகள் பெல்லும் காட்மடனேம் கடந்ண ந் ணின்  எருலன், 
னயிின் வாடுஞ்வெல்டர நபிரிைம் வொல்யத் வதாைங்ினான். 

 

னனிின் ாழ்ிடனம் தாற்நனம் 

னண்ை வலள்வரி மியங்ிை லாய்னயால் ற 

லணீ்டு னட்வெமி லனத்திடை ெினத்வதாடு இருக்கும் 

2. ஏடை அருத இருக்கும் ாட்டில், வாடி லரிலடை னயி உள்ரட. ானிணால் மம அடித்ண, உடல் 
ிிர்ந்ண, கால்கமப டக்கித் மில் தடுத்ண, கண்கபில் பீ்பதாநிகமபக் கக்க, பண்தற்கள் எபிெீ, 
ாில் னனால் ாற்நம் ெீ, னள்காட்டில் ெினத்ததாடு இருக்ிமட.  

 

னனிின் பநிச்பெல் 

இரும்ப டனக்டனம் தரிக் தாட்டிடன ிறித்திட்டு 

உம்பி ரந்டதி ங்டர ாந்திநின் றுமங்ா 
3. ெிங்ங்டர அன்மி, ற்ம லியங்குரின் இமநச்ெிம உண்ணும் . ாமணகபின் வாம்னடரப் பிடித்ட 

இழுத்ட, அலற்மின் ார்திமணக்கீநி, இத்ம் குடிக்கும்.  
 

வபாதிந்த வய்ி வண்ினங் லடப் தபாத்டம் 

பதிந்த ால்தடு ாமிை லழீ்ந்டைல் படதக்கும் 

4. காட்படருமகலம், கடிகலம், கமனான்கலம்  நியத்தில் பதிப்வபற்ம தங்ள் ால்ள் நடுக்னற்று 
லிழுந்ட, உடல் டுங்கும்தடி னனி உறுனம். 

 

திகமபப் னனி ங்குல் 

தண்ை ரிர்ப்பதத் வதரிெடனக் வனச்ெயாம் உடத்டத் 

வதண்ைன் இட்ைட லள்லிர் திண்டிமல் னயித.  
5. னயிின் இருப்பித்திற்குக் ாட்டுனிதன் அடறத்டச்வெல்ய, தலயிடனக் டில் ந்தி லரும் நபிடப் னயி 

பார்த்ட, ன் ாமன மபத்ண, உடல் டுங்க, பல்ன பல்ன டந்ண ந்ண, ிருடிக் காட்ெிக் 
கிமடத்பன்று, ன் மனமத் ாழ்த்ிப் திந்ண லைங்ிட. 
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6. னயிின் தடயடத் தன் ைிக்த்தினால் நபிள் தைலினார். 
 

திின் கட்டமபனேம் னனிின் னநப்தாடும் 

ன்மல் உன்மி னம்தின் யடி லைங்ி 
நன்று நன்வமனப் தபாற்மித நைந்தட தலங்ட. 

7. “இன்றுனல் உிர்ம பெய்ண ிடுத்ண, தபநாரு காட்டுக்குச் பெல்ாாக ” ன்று நபிள் வொல்ய, 
“ல்னண, ல்னண” ன்ந னனி அவ்லிைத்டதலிட்டு நீங்ிட. 

 

தி ன்னும் இமநத்ணர் 

உடை லன்திருத் டெதத உண்டவன் றுன்னித் 
தினன டைத்தவநஞ் ொினர் அமிலினில் வதரிந்ததார் 

8. னயி லைங்ி அற்னதத்தினால், அலர், “.இமநத்ணர்” ன்ம உண்டட உைர்ந்ட, உறுதிவாண்ை உள்ரம் 
உடைலர்ராப் வபரிதார்ள் ஆனார்ள். 

 

னடிவும 

 இ ந்த னயிலெனித்த பையத்தின் லறிா, நபி இடமத்டெதர் ன்படத அமியாம். 
 

14.  ாழ்க்மகில் அமணரும் தின்தற்ந தண்டி பநினமநகள் தற்நிக் கனித்பாமகப் தாடல் 
கூறுணற்மநத் பாகுத்ண ழுணக. 

 

னன்னும 

 லாழ்க்டக்குத் ததடலான அக்ருத்டள் அல்யால் னமக்ருத்டக்டரனேம் யித்வதாட கூறுிமட. 
கற்நநிந்ார் த்ணம் கனி  னப்தபாற்மப்படும் யித்வதாடில் கூமப்பட்டுள்ர லாழ்க்ட வநமினடமக் 
ருத்டக்டரக் ீதற ாண்தபாம். 
 

ன்தண 

ஆற்றுதல் ன்படஎன்று அயர்ந்தலர்க்கு உதவுதல் 

தபாற்றுதல் ன்பட னைர்ந்தாடப் பிரிாட 

1. இல்ாழ்பன்தண லருந்தி லந்ததார்க்கு உவுல் 

2. தாணகாப்ன ன்பட அன்னமடமப் திரிால் இருப்பட 
 

தடுண 

பண்வபனப் படுலட பாடுஅமிந்ட ஏழுகுதல் 

  அன்வபனப் படுலட தன்ிடர வெமாஅட 

  ....................................................................................... 

வபாடமவனப் படுலட தபாற்மாடப் வபாறுத்தல். 
3. தண்ன னப்படுலட ொன்தநார் ி அநிந்ண தின்தற்றுண ஆகும். 
4. அன்ன னப்படுலட சுற்நம் ழுி ாழ்ல் ஆகும். 
5. அநிவு னப்படுலட அநிற்நர் பொல்மனப் பதாறுத்ணக்வாள்லதல் ஆகும். 
6. பருக்கம் ன்பட வாடுத்த ாக்மகக் காப்தாற்றுண ஆகும். 
7. ிமநவு னப்படுலட  பிமர் அமிாதலாறு மநபதாருள் காப்தண ஆகும். 
8. ீினமந னப்படுலட எருதால் தகாடாம ஆகும். 
9. பதாறும னப்படுலட இகழ்தமப் பதாறுத்டக் வாள்லதல் ஆகும். 

 

னடிவும 

 இடலத லாழ்க்டில் பின்பற்ம தலண்டி வநமினடமள் பற்மிக் யித்வதாடப் பாைல் கூறுலனலாகும்.  

 
 

15.  ிற்க தில்மன – தாடல்னெனம் இபந்ிமன் கூறுணற்மநத் பாகுப்ன ழுணக 
 

னன்னும 

 திறினத்தின் னன்தனற்மத்திற்ான படைப்னடர அரித்தலர் ொடய.இரந்திடன் அலர்ள். “ னத்ண 
ானுடம்“ ன்னும் வதாகுப்பில் அடந்டள்ர “ ிற்கதில்மன“ கிமின்  லறிாக் லிஞர் கூறும் 
ருத்டக்டரக் ாண்தபாம்.  

 

தர்ிில் பெல் 

ெீக்ிம் வெல்லு தநர்லறிில் – அடதச் 

  வெத்டதள் கூடித டெர்க்கு னன்தன 

1. லாழ்க்டாி லறித்தைம் குப்டபக் கூரங் ரால் அடைபடுனன் தர்ிில், டரினேம் தொர்லில்யால் 
ிமந்ண பெல்னதண்டும். 
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பற்நிக்கு ி 
ால்ள் இண்டும் படைத்தலன்நீ – வபருங் 

   ல்லும் டயனேம் ைப்பதற்த 

தயிரு டள் அடலலண்தை – அங்கு 

   லிம்னம் னதர்ள் அறுப்பற்த 

2. ல்லும் னள்லம் உள்ர மனப்தகுிமக் கடப்தற்கு இண்டு கால்கள்  உள்ரன. னர்கமபக் அிக்க 
மககள் உள்ரன. ிில் பெல்ன கண்கலம் காணகலம்  உள்ரன. இலற்றுைன் ன உறுதினேம் இருந்தால், 
லிண்டைனேம் ைந்ட வலற்மிக்வாள்லம் லறி ாையாம். 

  

தி னடித்ண ஏய்வு பதறுல் 

ொதடனப் னக்டர ந்டனன்தன – இங்கு 

  நல்யவெடி இடரப் பாமிடுதா? 
3. இன்று  ஏய்வலடுத்ட நாடர வெல்ய ண்ைினால் லறித்தைத்தில் டவும் தநயாம். திம னடித்ண 

ஏய்படுத்ால், இணிக்கும் பெய்ி னதில் குலினேம். 
 

4. னப்பதற்கு னன் வெடிள் ஏய்வுவபறுலதில்டய. வெடிின் வலற்மி னலில் உள்ரட. அடதபாய உன் பற்நி உன் 
உமப்தில் உள்பண. 

 

னடிவும 

 இப்பாையின் லறிா, தநர்லறிில் உடறத்ட வலற்மிட அடைந்தபின்தப ஏய்வு டுக்தலண்டும் ன்படத 
அமினடிிமட. 

 

தகுி-1 ிணா ண் 48  படுிணா - உமமடப் தகுி (8 ிப்பதண்) 
(ழு தண்டிண இல் 1-5 னிருந்ண எரு ிணா அல்னண 6-10 னிருந்ண எரு ிணா) 
 

(இல் 1-5 உரபரை விொக்கள்) 
 

1.   பெம்பாிக்குரி மதனும் ந்ண குிப்தாடுகமப ிபக்கி ழுணக. 
 

னன்னும 

 ’திருந்தி தண்னம் ெரீ்த் ாகரிகனம் பதாருந்ி ணய்பாி ிழ்ச் பெம்பாிாம் ’ ன்று 
பரிதிாற்டயஞர் திழ்வாறிக்கு இயக்ைம் லகுத்டள்ரார். வெம்வாறிக்ான திபணாரு குிப்தாடுகமப  
அமிலில் திறமிஞர் னஸ்தாவும் பாில்லுர்கலம்  லகுத்டள்ரனர். அத்தகுதிபாடுரில் திழ் 
வாறிக்குரி  ந்திடனக் ீதற ாண்தபாம். 
 

பான்ம 

1. னதல் னிதன் ததான்மி குரிக்கண்டத்ில், அன் ததெி பாி ிழ்  ன்ின்மனர் ஆய்லாரர். 
னொிம் ஆண்டுகலக்கு னன்தத ிழ்ச்ெங்கம்  அடத்டத் திடற லரர்த்தனர். இதன் வதான்ட 
ருதித கம்தர், “ன்றுனபத் ிழ்“ ன்நார் . னதல் தகுதிக்தாட்பாைான வதான்ட, திழுக்குச் ொயப் 
வபாருந்டிமட. 

  

ாய்ம 

2. னென்மாலட தகுதி தாய்ட.  கன்ணடம், பலுங்கு, மனாபம், ணல னனி ிாிட பாிகலக்கும், 
டபாிாண திாகுிக்கும் ாாக  லிரங்கும் திறானட, ஆித்பண்ணூறு பாிகலக்கு 
தர்ச்பொற்கமபனேம், ணெற்பநண்தண பாிகலக்கு உநவுப்பதர்கமபனேம் தந்டள்ரட.  

உய வாறிலக்வல்யாம் தாய்வாறிாத் திழ்ிமட திழ். 
 

டுவுிமனம 

3. இணம், பாி, ம் கடந்ம  ெங் இயக்ிங்ள். இற்டதாடு இடந்ட, உயம் ற்கும் 
வபாடக்ருத்டடர உடைதால் டுிமனமமத் திழ் வபறுிமட. இட றாலட தகுதிாகும். 

 

தண்தாடு, கமன தட்டநிவு பபிப்தாடுகள் 

4. ெங்ப் படைப்னள் னிதப் தட்டநிின் னழு பபிப்தாடுகள் . அமிவுைன் வபாருந்டபடல. அநத்ணடன் 
நிடயநிற்படல. தகுத்ணண்டு தல்லுிர் ஏம்னல், ான் பதற்ந இன்தம் பதறுக இவ்மகம், திநன்மண 
தாக்காப் ததாண்ம னதயி பண்பாட்டு வநமிடரத் திழ் டுத்டடத்டள்ரட. இட ட்ைாலட 
தகுதிாகும். 

 

உர்ெிந்மண 

5. திறில் உர்ெிந்தடன உண்டு. “ ாணம் ஊத, ாரும் தகபிர்“ (னநானூறு), “திநப்பதாக்கும் ல்னா 
உிர்க்கும்“ (ிருக்குநள்) ன்று உர்ெிந்தடனடர திழ்வாறி டுத்டடக்ிமட. இட என்பதாலட தகுதி 
ஆகும். 
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னடிவும 

 இடலத பதிவனாரு தகுதிப்பாடுரில் உள்ர ந்ட வெம்வாறித் தகுதிபாடுள் ஆகும்.  

 

2.   பதண் னன்தணற்நத்ிற்காண அடிப்தமடத் தமகபாகப் பதரிார் கூநினேள்பற்மநத் பாகுத்பழுணக. 
னன்னும 

 வபரிாரின் வபண்லிடுதடயச் ெிந்மணகள் இண்டு மக . என்று, அடிப்படைத் ததடலள். .இன்வனான்று 
அற்மப்பைதலண்டிடல. வபண்ல்லி, வபண்டரிட, வொத்டரிட, அசுப்பைி ஆிலற்மில் வபண்ள் நிடமவு 
வாள்லம்தபாட ெனெம் தன்னிடமவு அடைனேம் ன்று வபரிார் கூறுிமார். வபரிார் கூறும் அடிப்படைத் 
ததடலடரப் பற்மிக் ீதற ாண்தபாம். 

 

பதண்கல்ி 
1. வபண்ள் ல்லி கற்நாபனாி ெனெக ாற்நங்கள் ற்பைாட. 
2. ஆண்ள் வபண்டரப் படிக் டலக்தலண்டும். அலர்லக்கு உனகப் தடிப்னம் ஆாய்ச்ெிப்தடிப்னம் 

ாாபாய்க் வாடுக்தலண்டும். 
3. நாட்டிலுள்ர தடுரில் ல்யாம் வபருங்தடு, வபண்டரப் தகுத்நிற்ந ெீன்கபாய் மத்ிருக்கும் 

பகாடும. இவ்லிறிவுநிடய எறிக்ப்பைதலண்டும். 
 

பதண் உரிம 

4. ஆடக்குப் பதண் இமபப்தில்மன. 
5. ைலனுக்கு ட்டும் உடறக்கும் அடிடா இல்யால், ணி ெனாத்ிற்குத் பாண்டாற்றும் 

னகழ்பதற்ந பதண்ிகபாகப் வபண்ள் லிரங்தலண்டும். 
 

பொத்ண உரிம 

6. வபண்ைடிடக்கு னதற்ாைம் பொத்ணரிம இல்னாம. 
7. வபண்லக்குச் வொத்டரிட ிடைத்டலிட்ைால், ல்யா அடிமத்ணங்கலம் எினேம். 
8. தாாராவும் டைிவுைனும் னன்லந்ட பொத்ணரிமக்காகப் பதண்கள் கிபர்ச்ெி வெய்தலண்டிட, 

இன்மிடாத உைனடி வெயாகும். 
  

அசுப் தி 
9. அடனத்டத் டடமரிலும் ஆண்டரப்தபாயதல பதண்கலம் அசுப்தி பதநதண்டும்.  

10. வபண்லக்கு ல்னா மகாண உத்ிதாகனம் கிமடக்கச் பெய்தண்டும்.  
 

னடிவும 

  வபண்தர ெனெத்தின் ண்ள் ன்மலர் வபரிார். வபண்டர அடிடத்தடரியிருந்ட ீட்ைலர் அலர். 
இலால் திறம் தடயநிிர்ந்ட நிற்ிமட. 

 

3.  பதண் னன்தணற்நத்ிற்குத் மடாக உள்பணாகப் பதரிார் கூறுணற்மந ழுணக.  
 

னன்னும 

 வபரிாரின் வபண்லிடுதடயச் ெிந்தடனள் இண்டு லட. என்று, அடிப்தமடத் தமகள். .இன்பணான்று 
அகற்நப்தடதண்டிம. அற்மப்பைதலண்டிவ்ற்மில் உள்ர குறந்டதத் திருைம், ைக்வாடை, டம்ட 
லாழ்வு ஆிடல வ்லாறு வபண்ள் னன்தனற்மத்திற்குத் தடைா உள்ரன ன்படதப் வபரிார் கூறும் 
ருத்டள்லறி ாண்தபாம். 
 

குந்மத் ிரும் 

1. ெிற்மில் ெிரித்ட லிடராடும் பருலத்தில் பதற்தநார் பெய் தமண ிமபாட்டு. 
2. ஆலம், அமிவும் லரர்லதற்கு னன்பா ாழ்க்மகப் தா? ன்ம தள்லிடரப் வபரிார் தட்ைார்.  

 

க்பகாமட 

3. திறர்ரிடைத பலினேள்ர பதருதாய் இட. 
4. ெனதாத்தில் னடமான எழுக்கனம் அன்னம் ிாக உர்ச்ெினேம்  ற்பட்ைால்தான், இம்ாதிரிான 

தீடடர எறிக் இலும். 
5. திழ்நாட்டு இமபஞர்கள், தட்டாரிகள்  ஆிதார் வெக்குாடுரா இல்யால், பந்தக்குதிடரா 

ாமதலண்டும். 
 

மகம்ம ாழ்வு 

6. ைலடன இறந்ததார் றும் பெய்ணபகாள்ில் ஙீ்கில்மன. 
 

னடிவும 

 வபண்தர ெனெத்தின் ண்ள் ன்மலர் வபரிார். வபண்டர அடிடத்தடரியிருந்ட ீட்ைலர். இலால் 
திறம் தடயநிிர்ந்ட நிற்ிமட. 
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4.   அம்ததத்கரின் அரும்திகள் குநித்ணத் பாகுத்பழுணக. 
 

னன்னும 

 ெனெக் தடுரியிருந்ட லிடுபடுலதத உண்டான லிடுதடயாகும். இவ்ிடுமனச் ெிந்மணாபர்கபில் 
அம்ததத்கரும் எருலர்.  அம்தபத்ர் இந்திா லிடுதடயக்ா அாட பைிாற்மினார். அப்பைிடரப் பற்மிக் ீதற 
ாண்தபாம். 
 

க்குமஞர் தி 
1. இந்திா திரும்பி அம்தபத்ர், கட்டின்நி மகலக்கு ாாடி நீதிடப் வபற்றுத் தந்தார். 

 

னல் உரிமப்ததார் 

2. 1927இல் ார்ச்சு ாதம் இருபதாம் நாள் அம்தபத்ர் ாட்டி காத்ணக்குபத்ில் நைத்தி தண்ைரீ் டுப்னப் 
தபாாட்ைம் ணி உரிமக்காண னல் ததாாட்டம்  ஆகும். 

 

ிடுமன உர்வு 

3. “இந்திாலிற்கு னழுடான லிடுதடய உைர்வு லறங்தலண்டும் , அதற்கு  ன்ணாட்ெித் குி 
ங்கதண்டும்“ ன்று ஆங்கிதனரிடம் கூமினார். 

 

ட்டதமெ ாாடு 

4. 1930 ஆம்ஆண்டு ட்டதமெ ாநாடு நைந்தட 

5. “அமிற்றுக் கஞ்ெிக்கு அல்னற்தடும் ஊமகபின் உறுப்திணாக ” நான் தபசுிதமன் ன்று வதாைங்ி, 
“ங்கள் மககபில் அெில் அிகாம் ந்பாபனாி, ங்கள் குமநகள் ீங்காண” ன வாறிந்தார். 

6. எடுக்ப்பட்தைாரின் இவ்வுரிடக்குல் லட்ைதடெ ாநாட்டின் லறித உய அங்ில் திவாயித்தட. 
 

ெட்டப்தி 
7. இந்தி அெியடப்னச் ெட்டத்மத் ணிாள் எருாக அம்தபத்ர் வெய்ட னடித்தார். 

 

கல்ி பர்ச்ெிப் தி 
8. 1946ஆம் ஆண்டு, க்கள் கல்ிக்ககத்மத் ததாற்றுலித்தார். 
9. னம்மதில் அலரின் அரி னற்ெிால் உருலான ெித்ார்த்ா உர்கல்ி ிமனத்ில் இன்டம அநிவு 

பர்ச்ெிக்கு தண்டி அமணத்ணப் தாடங்கலம் ற்பிக்ப்படுின்மன. 
 

பதாருபாாப் தி 
10. இந்ிாின் தெிப் தங்குீம் ன்ம டைடய ழுதினார். 
11. வதாறில்டடமில் வபாருராதா லரர்ச்ெிப் வபமப் னணப்னணக் கருத்ணகமப வலரிப்படுத்தினார்.  

 

னடிவும 

 னித உரிடக்ா உடறத்த அம்தபத்ரின் அரும்பைிள் அெில், ெட்ைம், வபாருராதாம் னப் பந்ட 
லிரிந்தடல ன்படத இக்ட்டுடின் லறி அமியாிமட. 

 

5.  அம்ததத்கர் த்மக இந்ிாம அமக்க ிரும்திணார்? 
 

னன்னும 

 அம்தபத்ர் ெிமந்த இயட்ெிலாதி. அலருக்கு இனட்ெி ாடாக இந்ிாம  உருலாக் லிருப்பம். அலர் 
ெிந்தடனில் இந்திா ப்படிானட ன்படத இக்ட்டுடில் ாண்தபாம். 
 

அடிப்தமடகள் 

1. ஏர் இயட்ெி ெனெம் சுந்ம், ெத்ணம், ெதகாத்ணம் ஆிலற்டம அடிப்படைாக் வாண்ைட. 
 

ெத்ணம் 

2. ெனநாத்தின் றுவபர்தான் ெதாதத்டலம். சுதந்தம் ன்பட சுதச்டொ டாடும் உரிம. 
உிமனேம் உமடமமனேம் தாணகாக்கும் உரிட அட.  

3. ல்யாருக்கும் ல்னாம் கிமடக்கும் மகில் ல்னா ணிர்கமபனேம்  எத ாதிரிா நைத்டலதத 
ெத்டலாகும். 

 

ணிதம் 

4. ெத்ணத்ின் றுபதத  னிததநம். ங்த ெத்டலம் றுக்ப்படுின்மததா அங்த னிதப் பண்ன 
டமந்டலிடுிமட. 

 

னடிவும 

 சுதந்தம், ெத்டலம், ெதாதத்டலம் ற்றும் னிததநத்டதக் வாண்ை இந்திாடல அம்தபத்ர் உருலாக் 
ண்ைினார். 
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6. தமடப்ததச்சு ெிநப்னந அமற்காண ிகள் ாம? 
 

னன்னும 

 ஆ கமனகள் அறுதத்ண ான்கு  ன்பர். அத்தட டயலள் தபச்சுக்டய என்று. தபச்ெில் 
வலறும்தபச்சுக்கும் தடைப்தபச்சுக்கும் வபருத்த தலறுபாடு உண்டு. இக்ட்டுடில் தடைப்தபச்சு ெிமப்னம 
அடலதற்ான லறிள் ாண்தபாம். 
 

ன்ம 

1. உர்ந்ம உர்த்ணம்மகில் வதரிலிக்கும் 

2. தட்தபாட ிப்திடுதாணாக திக்கும். 
3. இணி னடமில்  உைர்த்டம். 

 

கருத்ண 

4. தபச்சு வலற்மிவபம லயிடான ருத்டள் ததடல. 
5. தகட்டார்ப் திிக்கும் மகில் ருத்டடரப் தபெதலண்டும். 
6. தபச்ொரரின் வநஞ்ெிதய உள்ர ருத்ட, தகட்தரின் பஞ்ெில்தாதலண்டும். 

 

பாி 
7. தபசும் வாறி அகு, பபிவு, ெிக்கனற்று இருக்தலண்டும். 
8. வெஞ்வொற்ரால் இணிம, பிம, ணட்தம் வாண்ை ருத்திடன உைர்த்டலதத வாறிாகும். 

 

பொல் 

9. வொல்லுின்ம வொல்லுக்குத் ணிபதாருலம், ணிதகனம் பிமக்ின்மட. உிரும் உண்ைாிமட. 
10. வொல்டய ஆாய்ந்ண அநிந்ண அபாகப் பன்படுத்ததலண்டும். 
11. நம்ட அநிால் வொல்டயக் வாட்ைக்கூைாட. 

 

ிருத்ம் 

12. வெய்திட ிமாகச் பொல்னக்கூடாண. 
13. வொல்யிடதத் ிரும்தத் ிரும்தச் வொல்லுதல்கூைாட. 
14. பதாய்னேம, ிமகப்படுத்தல்கூைாட. 

 

கானநில் 

15. வொல்ய நிடனத்தடதத் பபிாகக் கானநிந்ண வொல்யதலண்டும். 
 

னடிவும 

 லிடந்ட வதாறில்தட்கும் ஞாயம் நிந்தனிட 

 வொல்லுதல் லல்யார்ப் வபமின்.  

ன்ம குமரின்படி, இடலத தடைப்தபச்சு ெிமப்னம அடலதற்ான லறிள் ஆகும். 
 

7.  தமடப்ததச்ெின் கூறுகமப ிபக்குக. 
 

னன்னும 

 தபசும்வபாருடர எழுங்குனடமக்குக் ட்டுப்படுத்தித் பாடக்கம், இறுி, இமடப்தகுி, னடிவு  னப் பகுத்டப் 
தபசுலதடனத தபச்சுனடம ன்ிதமாம். இப்தபச்சுனடமான டுத்தல், வதாடுத்தல், னடித்தல் ன்ம 
னக்கூறுடரப் பற்மிக் ீதற ாண்தபாம். 
 

டுத்ல் 

1. அடலில் தகட்ததாம ப்படுத்ததலண்டும். 
2. அடலதார் உள்பங்கமபக் தகட்தற்குரி தக்குத்ில் மத்ிருத்ல்தலண்டும். 
3. அடலில் இருப்தபாட ிபித்ணச் சுருக்காண னன்னுமனேடன் தபெத் வதாைங்குலட ெிமப்ன. 
4. தபெத் வதாைங்ி ஏரிரு ித்ணபிகபில் தபெப்தபாகும் பதாருபில் னகுந்ணிடுண பாாட்டுக்குரிட. 
5. இடத்ிற்கும் சூலுக்கும் ற்பத் பாடக்கவும அமல் நன்று 

 

பாடுத்ல் 

6. வதாைக்வுடக்குப் பிமகு, பதாருமப ிரித்ணப் ததசும் னமந இடலாகும். 
7. இடைிடைத சுமிக்க பொற்கலம் குிக்க கருத்ணகலம் பிடைத்டப் தபெதலண்டும். 
8. தன மனப்னகபின்கீழ் லரிடெப்படுத்திப் தபசுதல்தலண்டும். 

 

ததச்ெின் அிகனன் 

9. கருத்ணப்பதானிவு, குதனாமெ, உமகள், டுத்ணக்காட்டுகள், பொல்னாட்ெிகள், தல்தறு மடகள், ெிறு 
ெிறு கமகள் ஆிலற்டமப் தபச்ெின் அைியன்ரா ஆக்தலண்டும். 

 

உர்த்ணம் ிநன் 

10. சும, ில்தடல்கூநல், ிநம், பபிவு, உர்ச்ெி, ஊக்கம் ஆிடல தபச்ெின் வபாருண்டாகும். 
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11. தட்தபாரின் உள்ரத்தில் தாம் ிரும்தி உர்ச்ெிம ற்தடுத்ணம்தடி தபெதலண்டும். 
 

னடித்ல் 

12. தட்பலர் னதில் பதினோறு சுருக்காகக் கூநல். 
13. அடலதார் இங்கும்தடி தபச்ெிடன னடித்தல். 
14. உர்ச்ெிமத் ணண்டும் லிதத்தில் னடித்தல் 

15. தாாட்டி னடித்தல். 
16. கிமமக் கூநி னடித்தல் 

 

னடிவும 

 லிடந்ட வதாறில்தட்கும் ஞாயம் நிந்தனிட 

 வொல்லுதல் லல்யார்ப் வபமின் .  

ன்று குமள் கூறுிமட. தபசுபலர் இப்தபச்ெின் னக்கூறுடரனேம் பன்படுத்தி வலற்மி வபமதலண்டும். 

. 
8.  ிமப்தடம் டுத்லுக்குத் தமாண ஆத்ப்திகமபத் பாகுத்ண ழுணக.  
 

னன்னும 

 உள்பத்ால் ததெி, உர்ச்ெிகபால் உருாகி, க்கமபத் ன்ப்தடுத்ணம்  ஆற்மல் திடப்பைத்திற்கு 
உண்டு. எரு திடப்பைம் டுத்ட னடிக், பல்தலறு ஆத்தப் பைிள் உள்ரன. அலற்டமக் ீதற ாண்தபாம். 
 

கமனேம் ாந்ர்கலம் 

1. னதயில் கம ஆத்தப்படுத்தப்படுிமட. டதக்குழு லறிாத் ிமக்கம ஆத்ப்தடுத்ப்தடுகிநண. 
2. திடப்பை டிகர், டிமகர், தார், தாிர், திாபர் ததர்வு ஆத்தாிமட. 
3. உமாடல், தாடல், ெண்மட ஆின ஆத்தம் வெய்ப்படுின்மன. 
4. நடிரின் குல் இடெலா இல்டயவனில், ற்வமாருலரின் குல் ஆத்ம் வெய்ப்படுிமட. 

 

இக்குர் 

5. பைத்திற்கு இக்குர் அடலர். 
6. ணம இக்குர்கள் ஆத்தப்படுத்தப்படுலர். 

 

ிமப்தடச்சுருள் 

7. பைம் டுக் பன்படும் ிர்ச்சுருள் ஆத்தப்படுத்தப்படும். 
8. எனி, எபி திவுகள் வதாைங் த்தனிக்ப்படும். 

 

எனிப்திவு 

9. நடிர்ரின் டிப்மதனேம் தாடும் தாடல்கமபனேம் உமாடல்கமபனேம் எயிப்பதிவு வெய்லர்.. 
10. லிரக்ின் எபி, தடச்சுருபின் லிரிம்பிலுள்ர பகுதிில் லிழுந்ட, அங்கு எயிப்பாடதடத் ததாற்றுலிக்கும். 

 

ிமக்காட்ெிப் திவு 

11. எபி, எனிப்தடக்கருி ன்னும் ருலி ிமங்குகபில் திடப்பைம் ாட்ைப் பன்படுிமட. 
 

னடிவும 

 ல்யார்க்கும் ற்மார்க்கும் ரிப்பருலம் ரிப்தப 

ன்ம லரி, திடப்பைத்திற்குப் வபாருந்டம். அவ்லடில் திடப்பைம் டுப்பதற்ான ஆத்தப் பைிள் 
ன்னவலன்படதக் ண்தைாம். 

 

உமமட  இல் 6-10 அல்னண படுிணாக்கள் 
 

9.   ிர் இமெக்கமன குநித்ணத் பாகுத்ணமக்க 

னன்னும 

 உயில் வாறி பிமப்பதற்குனன்தப இடெ பிமந்டலிட்ைட. னிதன் தன் உைர்ச்ெிடர வலரிப்படுத்டலதற்கு 

இடெத ருலிாிற்று. பண்டைக்ாயத் திறர்ரின் லாழ்லில் இடெ இைம்வபற்மிருந்தடதக் ாண்தபாம். 
 

இனக்கித்ில், இனக்கத்ில் இமெ 

1. பண்ள், இடெக்ருலிள், இடெக்டயஞர்ள், இடெப்பாைல்ள் ன இடெடப் பற்மி ாரான குமிப்னள் 

இயக்ிங்ரில் உள்ரன. 

2. இடெடபத் வதால்ாப்பினம், ெங் இயக்ினம், ெியப்பதிானம் வலரிப்படுத்டின்மன. 

3. “நம்பின் டம” ன்று வதால்ாப்பிர் உடப்பதன்னெயம் இடெக்ான இயக்ைடைல் உண்வைன அமினடிிமட. 

4. பாைன், பாடினி, கூத்தன், லிமயி ன்று இயிடெ நாைக் டயஞர்ள் இருந்தடடனேம் அமினடிிமட. 
 

ிர் ாழ்ில் இமெ 

5. திறர் லாழ்லில் பிமப்பியிருந்ட இமப்னலடக்கும் இடெ இைம்வபற்மிருந்தட.  
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6. தாயாட்டு ன்பட குறந்டதடத் வதாட்டில் இட்டு ஆட்டுலட. 

7. எப்பாரி ன்பட இலருக்கு எப்பார் எருலருியர் ன்று இமந்தலடப் பாடுலட. 
 

ாய் 

8. ருநாை இடெக்குத் தாய் நம் திறிடெத. 

9. பண்வைாடு திவறாப்பாய் ன்று ததலாம், பண்டம் திழும் பிரிக்னடிாவதான்று ன்று நலிலும். 

10. திறர் ந்திடைக்கும் ற்ம பண்ைிடெ லகுத்தனர். 
 

இமெக்கருிகள் 

11. ததாற்ருலி, டடரக்ருலி, நம்னக்ருலி னப் பல்தலறு இடெக்ருலிடரப் பன்படுத்தி இன்னற்மனர். 

12. குறயினிட ாறினிட ன்று இடெவபாறினேம் ருலிடர லள்லலம் குமிக்ின்மட.  
 

னடிவும 

 இதன்னெயம் திறிடெ வதான்டனேம் ெிமப்னம் வபற்மிருந்ததடன அமியாம். 

 

10.  ின் அநிினின் னன்தணாடி  ன்தம ிபக்குக. 
 

னன்னும 

 அமிலின் டேண்ைிடய லரர்ச்ெித அமிலில். திறர்ள் அமிலியின் னன்தனாடிா லிரங்ினர் ன்படத 

இயக்ிங்ரின் லறி அமினடிிமட. அடதப் பற்மிக் ாண்தபாம். 
 

ிண்ினநிவு 

1. தபண்ைம் பற்மினேம், உயம் உருண்டை ன்படதப் பற்மினேம் பதிதனாமாம் டைற்மாண்டிற்குப் பிமத 

தடயநாட்டினர் உறுதி வெய்தனர். 

2. வபருவலடிப்னக் வாள்டின்படி இப்தபண்ைம் லிரிலடைந்ட நிற்படதத் திருலாெம் லிரக்குிமட. 

3. லானத்தில் ாற்மில்யா பகுதிட, லமிடநிடயஇ ானம் ன்று னமநானூறு கூறுிமட. 

4. லயலன் லா லானூர்தி ன்ம னமப்பாையின்லறி, வெற்டக்தாள் பற்மி அமினடிிமட. 
 

பதாநிில் அநிவு 

5. இன்டம லாழ்லில் வபாமிில் வபரும்பங்கு லிக்ிமட.  

6. பண்டைக்ாயத்தில் திறரிைம் ந்திம் பற்மி அமிவு அதிம் இருந்தடத அமினடிிமட. ரும்டபப் பிறி 

ந்திங்ள் உருலாக்ப்பட்ைடத தீம்பிறி ந்திம் பந்தல் லருந்த னப் பதிற்றுப்பத்ட குமிப்பிடும். 

7. ஆழ்டடரக்ிைறு இருந்தடத அந்தக்தைினேம் ந்திக் ிைறும் ன்னும் வபருங்டத லரிின் லாியா 

அமினடிிமட. 

8. வபருங்டதில் லரும் ந்திாடன, டிானேைன் எப்பிைப்படுிமட. 
 

கணிில் அநிவு 

9. லட ைிலம் எரிலிடும் திமத்தினால் வலவ்தலறு வபர்டரக் வாண்டுள்ரன. ஆனால் அவ்ற்மின் 

னெயப்வபாருள் என்தம இவ்லமிலில் ெிந்தடன, தற்தபாடத தலதிில் கூறுலைன் எப்னதநாக்த்தக்ட. 
 

ண்ில் அநிவு 

10. நிமத்தின் அடிப்படைில் வெம்ண் நியம் னவும், சுடலின் அடிப்படைில் உலர்நியம் னவும், தன்டின் 

அடிப்படைில் ரர் நியம் னவும் நியத்டதத் திறர் லடப்படுத்தினர். 
 

அணுில் அநிவு 

11. அடடலத் டடரத்ட ழ்ைடயப்னட்டி ன்ம ஐடலின், ஏர் அடலிடனச் ெதகூமிட்ை தாைினும் உரன் 

ன்ம ம்பரின் ருத்டள், அடச்தெர்ப்னம் அடப் பிரிப்னம் பற்மி ருத்டடரக் கூறுின்மன. 
 

ீரில் அநிவு 

12. ைல் லற்மினால் டற அடாட. டற இல்டயவன்மால் உயம் இங்ாட ன்படதப் பற்மி 
திருலள்லலர் கூறுிமார். னதல டற அிழ்தம் ன்ிமார்.  இட த்டடை அமிலில் ெிந்தடன! 

 

ருத்ண அநிவு 

13. திருக்குமலம் திருந்தினம் ருத்டலம் பற்மி வெய்திடரக் கூறுின்மன. 

14. ருந்தாித் தப்பா த்தற்மால் ன்று லள்லலம் கூறுிமட. 

15. பதிவைன்ெித்தர்ள் லரர்த்த ருத்டலத ெித்த ருத்டலாிமட. 

16. திருலாெத்தில் பல்லட அமிலில் வெய்திள், உிரில் வெய்திள், ருத்டலச் வெய்திள் லிலிக் 

ிைக்ின்மன.  னல்யாிப் னைாய் னத் வதாைங்கும் திருலாெ லரிள் பல்லட உிர்ரின் பரிைா 

லரர்ச்ெிட லிரிலாக் கூறுிமட. 
 

னடிவும 

 திறர்ள் பந்டபட்ை அமிலில் ெிந்தடன உடைலர்ள். லிண்ைில், ண்ைில், லியங்ில், நீரில், 

ருத்டல இல் பற்மி வெய்திடர அமினடிிமட. 
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11.  ிரின் ருத்ண அநிவு குநித்ணக்கூறும் பெய்ிகமபத் பாகுத்ண ழுணக. 
 

னன்னும 

 திறர்ள் பந்டபட்ை அமிலில் ெிந்தடன உடைலர்ள். லிண்ைில், ண்ைில், லியங்ில், நீரில், 

ருத்டல இல் னதயி அமிலில் கூறுடர நன்கு உைர்ந்தலர்ள். அலற்மில் அலர்ரின் ருத்டல அமிவு குமித்த 

வெய்திடரக் ாண்தபாம். 
 

ிருனெனர் 

1. உைம்பார் அறிின் உிார் அறிலர் ன்பார் திருனெயர். உைடய ஏம்பதலண்டிதன் இன்மிடாடடத் 

திறர் அமிந்திருந்தனர். 
 

ிருள்லர் 

2. ருந்ட ன்னும் அதிாத்டதத படைத்டள்ரார். 

3. உைல் உறுதிாய் இருப்பதற்கு லாதம், பித்தம், ெீதம் இம்னென்மின் ெநிடயத ாைாகும். 

அலற்மின் ெநிடய தலறும்தபாட தநாய்ிகும். அலற்டமச் ெப்படுத்த இற்ட தரும் ாய்னிரியிருந்தத 

ருந்ட ண்டு உண்ைனர். ருந்தாித் தப்பா த்தற்மால் ன்னும் திருக்குமள் லரி, திழ் ருத்டலத்தின் 

வதான்டட டுத்திம்னம்.  

4. இன்று பலயாப் பின்று லரும் இற்ட ருத்டலம் ன்னும் ருந்தில்யா ருத்டல னடமட அன்தம நம் 

திறர் ண்ைமிந்டள்ரனர். 

5. ருந்வதன தலண்ைாலாம் ாக்டக்கு அருந்திட 

அற்மட தபாற்மி உைின் – குமள் 942, 

ன்னும் திருக்குமள் இக்ருத்திற்கு அண் தெர்க்ிமட. 
 

ெித் ருத்ணம் 

6. பதிவனண்ெித்தர்ள் லரர்த்த ருத்டலம் ெித்த ருத்டலாிற்று. 

7. அத்திர், ததடர், தபார், னயிப்பாைி னதயி ெித்தர்ரின் ருத்டல டைல்ள் இன்றும் திறர்ரின் 

உைற்பிைிடப் தபாக்குின்மன.  உயில் பின்லிடரவுரற்ம ருத்டலங்லள் ெித்த ருத்டலனம் என்று.  
 

னடிவும 

 இயக்ிங்ரின் லறித  திறரின் ருத்டல அமிவு குமித்டக் கூறும் வெய்திடர அமிந்ததாம். நானம் நம் 

லாழ்லில் இற்ட ருத்டலத்டதக் டைப்பிடிப்தபாம். 

 

12.  காந்ிடிகள் தின்தற்நி பகாள்மகமபத் பாகுத்ண ழுணக. 
 

னன்னும 

 உயில் இன்று ாந்தி இல்டய. ஆனால் அலர் லிட்டுச் வென்ம ாந்திக் வாள்டள் இன்றும் உயட நல்லறி 
நைத்திச் வெல்ின்மன.  அலர் பின்பற்மி வாள்டடரக் ாண்தபாம். 
 

ாய்ம 

1. ாந்திின் னக்ிக் வாள்ட என்று லாய்ட. அரிச்ெந்தின் நாைத்தில், அரிச்ெந்தினின் லாய்டட உைர்ந்த 

ாந்தி, தாம் எரு ெத்திலானா இருக்தலண்டும் ன்று உறுதிவாண்ைார். 
 

அநி 
2. லன்னடமட அன்ன, அருள் ஆி அமலறிரில்தான் தடுக்னடினேம். அமலறிடப் பின்பற்மிப் வபறுிம 

லிடுதடயத நிடயக்கும் ன்று அலர் டுத்டக்கூமினார். 
 

பிம 

3. தானா ெடல் வெய்தல், றிப்படம ழுவுதல், ெிறு ாிதத்டதனேம் வபன்ெிடயனேம் லைீாக்ால் இருத்தல் 

ஆிடல அலருடை ரிட வாள்டட லயினேறுத்டம். டறள் அடாடை உடுத்டலடதக் ண்டு அலரும் 

அடாடை உடுத்தினார். 
 

ணிதம் 

4. குஜாத்தினா இருப்படதக் ாட்டிலும், இந்தினா இருப்படதக் ாட்டிலும் னிதனா இருப்பதத 

வபருடக்குரிட ன்று ண்ைதலண்டும் ன்று ாந்தி கூமினார். உயதார் அடனலரும் குமிக்தாலடை 

னிதனா இருந்தால், உயத எரு நல்ய ெனதாா உருலாகும் ன்மார் ாந்தி. 
 

இன்ணாபெய்ாம 

5. தனக்குக் டுங்ாலல் அரித்த ஸ்ட்ஸ் அலர்லக்குச் ெிடமில் தான் தாரித்த னதல் வெருப்டபக் 

ாைிக்டா அரித்தார் ாந்தி. இதன் லறி இன்னாவெய்ாடட உைர்த்தினார் ாந்தி. 
 

னடிவும 

 உள்ரத்தால் வபாய்ாட எழுி உயத்தார் உள்ரத்தில் ன்றும் நிடயத்ட இருக்கும் ாந்தி அடலதற்குக் ாைம் 

அலருடை வாள்டள்தான். 
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13.  அநி ிடுமனப்ததார் குநித் பெய்ிகமபத் பாகுத்ண ழுணக. 
 

னன்னும 

 தபாாட்ை னடமள் இருலடப்படும். என்று, தபார்னடமில் உரிடட நிடயநாட்டுலட. ற்வமான்று, 

அமலறிில் உரிடப்தபார் வெய்ட வலற்மி வபறுலட. இலற்றுள்  அமப்தபார் னடமிடனக் ாந்திடிள் ததர்ந்வதடுத்தார்.  
 

ணிணின் தாக்கம் 

 னிதனின் தநாக்ம் உர்ந்ததாவும் டெய்டானதாவும் இருந்தால் ட்டும்தபாதாட. அதடன அடைனேம் 

லறினடமலம் டெய்டானதாப் பிமருக்குத் டன்பம் தாததா இருக்தலண்டும் ன்று ாந்திடிள் கூமினார். 
 

அன்ன, அருள் 

 தநதாஜி லன்னடமட ஆதரிக்கும்தபாட, “ லன்னடமட லன்னடமால் வலல்ய நிடனப்பட தீடத் தீால் 

அடைக் னற்படுலட தபான்மட ன்று ாந்தி கூமினார். அன்ன. அருள் ஆி அமலறிரில்தான் தடுக்னடினேம் ன்று 

ருதிலர் ாந்தி. அமலறிடப் பின்பற்மிப் வபறுிம லிடுதடயத நிடயக்கும் ன்மார் ாந்தி. 
 

அநிப்ததார் 

 லயி தபாரில் ொின்மலர்ரின் ண்ைிக்டடலிை, அமலறிப்தபாரில் இமப்தபாரின் ண்ைிக்ட ிக் 

குடமலாதல இருக்கும் ன்றும், ற்ம உய நாடுள் இதடன ற்ாலிடினும் இந்திட அதடன ற்றுநைத்தி, டன 

நாடுலக்கு எரு லறிாட்டிாத் திழும் ன்மார் ாந்தி. இவ்லறிட உயிற்கு டுத்டக்ாட்ைதலண்டிட இந்திரின் 

ைட ன்மார் ாந்தி. 
 

க்கள் ஆவு 

 ாந்திடிரின் அமலறிப்தபாாட்ைங்லக்கு க்ள் ஆதவு வபருிட. தர் இக்ம், டலியக்கு, தீண்ைாட 

எறிப்ன ஆி இக்ங்ள் பலின. 
 

னடிவும 

 லன்னடமடலிை அமலறித உயிற்குச் ெிமந்தட ன்ம ாந்திின் அமலறிடப் பின்பற்மி லாழ்தலாம். 

 

14.  ள்பனார் அருபி தாடல்கள் தற்நினேம் ிழ்ப்தற்றுக் குநித்ணம் ிபக்கி ழுணக. 
 

னன்னும 

 னயலர் வபருக்ராலும் ெனெச் ெீர்த்திருத்தச் வெம்ல்ராலும் தபாற்மப்படும் வபருஞ்ெிமப்பிடனப் வபற்மலர் 

லள்ரயார். அலர்தம் பாைல்ரில் எருடனேம் திழ்ப்பற்றும் ிக்டல இலற்டமப் பற்மிக் ாண்தபாம். 
 

தாடல்கள் 

1. இாயிங்ர் அருரி பாைல்ள் அருட்ருடை நிடமந்தடல. 

2. இலர்தம் படைப்னடர திருலருட்பா ன க்ள் தபாற்றுின்மனர். 

3. உருல லறிபாட்டை நீக்ி, எரி லறிபாட்டை க்ள் பின்பற்ம டலத்தார். 

4. தொதி தரிெனப் னடடடப் னகுத்தினார். 

5. பாதிார் இலடப் னடவநமிண்ை னயலர் ன்று தபாற்மினார். 
 

ிழ்ப்தற்று 

6. லள்ரயார் வாறிப்பற்று ிக்லர்.  

7. திழ் வாறித இமலாத நிடய தரும் ன்று ருதினார். 

8. பில்லதற்கும் அமிலதற்கும் ிவும் இதயசுடைதாய், பாடுதலற்கும் டதித்தற்கும் ிவும் இனிடனேடைதாய், 

ொாக் ல்லிட ிவும் ரிடா அமிலிப்பதாய், திருலருள் லயத்தால் ிடைத்த வதன்வாறி என்மினிைத்தத 

னம்பற்மச் வெய்ட, அத்வதன்வாறிால் பல்லடத் ததாத்திப் பாைல்டரப் பாடுலித்தருரினரீ் ன்ம உண்ட 

உடத்தார். 
 

னடிவும 

 லள்ரயாரின் பாைல்ரின் னிததந ருத்டலம், திழ்வாறிீதான பற்றும் லிரங்குலடத நாம் ாையாம். 

 

15.  ள்பனார் ற்தடுத்ி ெெ சுத் ென்ார்க்க ெங்கம் குநித்ணக் கட்டும ழுணக. 

னன்னும 

 லள்ரயார் இடமலன் எருலதன. அலன் எரி லடிலினன் ன்படதனேம் அருட்வபருஞ்தொதிா லிரங்கும் 

இடமலடன அடைலதற்குத் தனிப்வபருங்ருடைத ருலி ன்படதனேம் உயதார்க்கு உைர்த்திலர். அலரின் ெெ 

சுத்த ென்ார்க் ெங்ம் பற்மிக் ாண்தபாம். 
 

ெெ சுத் ென்ார்க்க ெங்கம் 

1. ெெ சுத்த ென்ார்க் ெங்த்டத லைலூரில் நிறுலினார். 
 

ெங்கத்ின் தாக்கங்கள் 

2. ொதி, த, ெ, இன தலறுபாடு கூைாட. 
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3. வ்வுிடனேம் வால்யயாாட. 

4. னயால் னெித்தல்கூைாட. 

5. ல்யா உிர்டரனேம் தம்னிர்தபால் ண்டதல்தலண்டும். 

6. டற க்ரின் பெிடப் தபாக்குதல்தலண்டும். 

7. உய க்ள் அடனலடனேம் உைன்பிமப்னரா தநெித்தல்தலண்டும். 

னடிவும 

 லாடி பிடக் ண்ைதபாவதல்யாம் லாடிதனன் ன்னும் இாயிங்ரின் ெெ சுத்த ென்ார்க்த்தின் 

தநாக்ங்டரப் பின்பற்மி, னிதந ய, அன்ன நிடமந்த லாழ்டல லாழ்தலாம். 

 

16.  பாில்கல்ி, பாில்ணட்தக் கல்ி குநித்ண ிரிாக ழுணக. 
 

னன்னும 

 நாள்ததாறும் கல்ிில் னணப்னணத் ணமநகள்  ததான்மிபடி லருின்மன. குமிப்பாப் பைிலாய்ப்னக்கு உரி 
ல்லித் தகுதிடரத் வதாறில்ல்லி, வதாறில்டேட்பக்ல்லி, டய அமிலில் ல்லி, ெிறுவதாறில் ல்லி ஆிடல 
அரிக்ின்மன.  அலற்மில் பாிற்கல்ி, பாில்ணட்தக் கல்ி பற்மிக் ாண்தபாம். 
 

பாில்கல்ி 
1. ருத்ணம், பதாநிில், தபாண்ம, ெட்டம் ஆிடல வதாறிற்ல்லிள். 
2. தனிடயக்ல்லிில் உர்திப்வபண் வபற்று, யந்தாய்லில் ததர்ந்வதடுக்ப்பட்டு, ல்லூரிில் தெர்ந்ட படித்ட 

னடித்ட, குிதகற்த உள், பபிாடுகபில் தினரி லாய்ப்னண்டு. 
3. திில், ினங்கில், சுற்றுச்சூல், தபாண்ம, ருத்ணம்  னடித்தலர்லக்குத் 

வதாறிற்ல்லித்டடம ெிநந் தமன ாய்ப்தாக அடிமட. 
4. தற்தபாட உிரித் பாில்ணட்தத்ணமந, ணண்ில் பாில்ணட்தத்ணமந  ொர்ந்த வதாறிற்படிப்னள் 

ற்பிக்ப்படுின்மன. 
 

பாில்ணட்தக்கல்ி 
5. பத்தாம் லகுப்பில் உர்திப்வபண் வபற்று, தல்பாில்ணட்தக்கல்லூரிில் பில்பலர்க்கு தலடயலாய்ப்னள் 

வபம லாய்ப்னண்டு. 
6. தனிடயக்ல்லிில் ததர்ச்ெிப்வபற்மலர்ள், இாண்டாண்டு இமடிமன ஆெிரிர் திற்ெி படித்டச் ததர்ச்ெிப் 

வபற்று, இமடிமன ஆெிரிாகப் பைிாற்மயாம். 
7. பெினிர், கூட்டுநவுப் திற்ெி வபற்றும் தலடயலாய்ப்னள் வபமயாம். 

 

னடிவும 

  வலறுங்ட ன்பட னெைத்தனம் 

  லில்ள் பத்டம் னெயதனம்  

ன்னும் கிஞர் ாாதாிின்  பாைல் லரிலக்தற்பத் தன்னம்பிக்டனேைன், தலடய லாய்ப்பிடனப் வபற்று, 
நாட்டிற்கும் லடீ்டிற்கும் பன்தரும்லடில் லாறதலண்டும். 

 

17. கமன அநிில் கல்ி, ெிறுபாில் கல்ி குநித்ண ிரிக்க. 
 

னன்னும 

 நாள்ததாறும் ல்லிில் னணப்னணத் ணமநகள் ததான்மிபடி லருின்மன. குமிப்பாப் பைிலாய்ப்னக்கு உரி 
ல்லித் தகுதிடரத் வதாறில்ல்லி, வதாறில்டேட்பக்ல்லி, டய அமிலில் ல்லி, ெிறுவதாறில் ல்லி ஆிடல 
அரிக்ின்மன.  அலற்மில் கமன அநிில் கல்ி, ெிறுபாில் கல்ி பற்மிக் ாண்தபாம். 
 

கமன, அநிில் கல்ி 
1. தனிடயக்ல்லிில் ததர்ச்ெிப் வபற்தமார் ிழ், ஆங்கினம், கிம், இற்தில், திில், 

ினங்கில், ாில், பதாருபில், னாறு, கக்குப்திில், கிப்பதாநிில், ிகில் 
னதயி பிரிவுரில் இரங்டய ற்றும் னடடயப் பட்ைம் வபமயாம். 

2. பட்ைம் வபற்தமார் ல்லிில் ல்லூரிில் இபம் கல்ிில் தட்டம் பதற்று ஆெிரிாகனாம். 
3. ிழ்ாடு அசுத் தர்ாமம், டுசுத் தர்ாமம், ங்கித்ணமந, ஆனேள் காப்தீட்டுத்ணமந, 

பாடர்ண்டித்ணமந ஆிலற்மில் ததாட்டித் தர்வு ழுி தமன லாய்ப்ன  வபமயாம். 
4. ாட்ட தமனாய்ப்ன அலுனகத்ில் பதிவு வெய்டம் தலடய லாய்ப்னடரப் வபமயாம். 

 

ெிறுபாில் கல்ி  
5. பத்தாம் லகுப்ன ததர்ச்ெி பதற்நர்கள், பதநார்கள் ெிறுபாில்கல்ி தியயாம்.  

6. வதாறிற்பிற்ெி நிறுலனங்ரில் ஏாண்டு, ஈாண்டுப் திற்ெிப் வபற்றுப் பைிில் தெயாம். 
7. கம்ிர், கமடெல் திடிப்தர், கட்டட மாபர், ின அபமாபர், ச்ெர் னதயி படிப்னள் உள்ரன. 
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8. இந்ிம், ாகணம், பாமனக்காட்ெி, குபிரூட்டும் கருி, பெல்ததெி, கிணி னதயிலற்டமப் 
பழுடபார்க்கும் படிப்னலம் உள்ரன. 

9. அசுப்பைிக்ாக் ாத்திால், சுபாில் வதாைங்ி, தமனாய்ப்திமணப் பதருக்கதலண்டும். 
 

னடிவும 

  வலறுங்ட ன்பட னெைத்தனம் 

  லில்ள் பத்டம் னெயதனம்  

ன்னும் கிஞர் ாாதாிின்  பாைல் லரிலக்தற்பத் தன்னம்பிக்டனேைன், தலடய லாய்ப்பிடனப் வபற்று, 
ாட்டிற்கும் டீ்டிற்கும் தன்ரும்மகில் லாறதலண்டும். 

 
 

தகுி-2 ணப்தாடப் தகுி (ிணா ண் 49 பாத்ம் 10 ிப்பதண்) 
 

1. ாழ்த்ண 
 

வய்தான் அரும்பி லிதிர்லிதிர்த் டன்லிட ார்றற்வன் 

டதான் தடயடலத்டக் ண்ைரீ் தடம்பி வலடம்பிஉள்ரம் 

வபாய்தான் தலிர்ந்டன்டனப் தபாற்மி ெெ தபாற்மின்னும் 

டதான் வநிற லிதைன்உடை ாய்ன்டனக் ண்டுவாள்தர. 
ாிக்காெகர் 

 

2. ிருக்குநள் 
எழுக்ம் லிழுப்பம் தயான் எழுக்ம் 

உிரினும் ஏம்பப் படும். 
 

அழுக்ா றுடைான்ண் ஆக்ம்தபான் மில்டய 

எழுக்ம் இயான்ண் உர்வு 
 

எழுக்த்தின் ய்டலர் தன்ட இழுக்த்தின் 

ய்டலர் ய்தாப் பறி. 
 

நன்மிக்கு லித்தாகும் நல்வயாழுக்ம் தீவாழுக்ம் 

ன்றும் இடும்டப தரும். 
 

உயத்ததா வைாட்ை எழுல் பயற்றும் 

ல்யார் அமிலியா தார். 
 

பல்வலல்லும் கூடடக் ாக்ட இல்வலல்லும் 

தலந்தர்க்கு தலண்டும் வபாழுட. 
 

அருலிடன ன்ப உரதலா ருலிாற் 

ாயம் அமிந்ட வெின் 
 

ஞாயம் ருதினுங் டகூடும் ாயம் 

ருதி இைத்தாற் வெின் 
 

ாயம் ருதி இருப்பர் யங்ாட 

ஞாயம் ருட பலர். 
 

  ய்தற் ரி திடந்தக்ால் அந்நிடயத 

  வெய்தற் ரி வெல். 

அமனிந்ட னெத்த அமிவுடைார் தண்ட 

திமனமிந்ட ததர்ந்ட வாரல். 
 

அரிலற்றுள் ல்யாம் அரிதத வபரிாடப் 

தபைித் தாக் வாரல். 
 

இடிப்பாட இல்யாத ா ன்னன் 

வடுப்பார் இயானுங் வடும். 
 

னதயியார்க்கு ஊதிம் இல்டய தடயாம் 

ொர்பியார்க் ில்டய நிடய. 
 

பல்யார் படவாரயிற் பத்தடுத்த தீடத்தத 

நல்யார் வதாைர்ட லிைல். 
 

வபாருரல் யலடப் வபாருராச் வெய்னேம் 

வபாருரல்ய தில்டய வபாருள். 
 

அமனனீும் இன்பனம் ஈனும் திமனமிந்ட 

தீதின்மி லந்த வபாருள் 
 

அருவராடும் அன்வபாடும் லாாப் வபாருராக்ம் 

னல்யார் னரலிைல் 
 

குன்தமமி ாடனப்தபார் ண்ைற்மால் தன்டத்வதான்  

டண்ைாச் வெய்லான் லிடன 
 

வெய் வபாருடரச் வெறுநர் வெருக்றுக்கும் 

ஃதனிற் கூரி தில். 
 

ிருள்லர் 

 

3. கம்தாாம் 
லிடுநனி டிவதன்மான் வய்உிர் அடனானும் 

னடுினன் வநடுநாலாய் னரிதிட வநடுநீர்லாய்க் 

டிதினில் ை அன்னக் திட வெயநின்மார் 

இைர்உம டமதாரும் ரினேறு வழுானார். 

டன்னர வதனின் அன்தமா சுனரட அடலன்மிப் 

பின்னர திடைன்னும் பிரிவுரவதன உன்தனல் 

னன்னவரம் எருநால் தலம் னடிவுர வதன உன்னா 

அன்னர இனிநாம்ஏர் லர்ள் உராதனாம். 
கம்தர் 
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4. பதரி னாம் 

திருடமதார் அடவாறித் திருநாவுக் ெர்அலர் 

வபருடமிந் டடவெய்லார் பிமடடமி னின்தமம 

அருலவபருஞ் சூடயினால் ஆட்வாள்ர அடைந்டய்ந்த 

வதருலம்உைர் லில்யாத ெிறுடதன் ான்ன்மார். 
 

நல்யதாய் தந்டதல நானிட வெப்வபற் தமவனன்று 

எல்டயில் லிடந்ட ததாட்ைத் டள்னக்குப் வபரிலாடற 

ல்யயம் குருத்டத ஈரும் வபாழுதினில் லார ாவலான்று 

அல்யலுற் மழுங்ிச் தொ அங்டில் தீண்டிற் மன்தம.  
தெக்கிார் 

 

5. ெநீாப்னாம் 

இன்று வதாட்டிலண் வநமிினில் உிர்வெகுத் திடுல 

தன்று தலவமாரு ாட்டினிற் னகுவலன் மடமந்த 

ன்மல் உன்மி னம்தின் யடி லைங்ி 
நன்று நன்வமனப் தபாற்மித நைந்தட தலங்ட. 

உறுப்னனர் 

 

6.  ானாித் ிவ்ிப் திதந்ம் 

ீன்தநாக்கும் நீள்லல்சூழ் லித்டலக்தாட் ைம்ான் 

பாதனாக்ா ாிலுனன் பற்மல்யால் பற்மில்தயன் 

தாதனாக்ா வதத்டம் வெய்திடினும் தார்தலந்தன் 

தாதனாக்ி லாழுங் குடிதபான் மிருந்தததன. 
குனதெக ஆழ்ார் 

 
 

7. ிற்கதில்மன 

இன்மிடரப் பாறுலம் ன்மிருந்தால் – லறி 
  ன்வனன்ன லாகுதா ஏரிலில்  

வென்மிடரப் பாறு னற்மிைத்தத – தம்பி 
  ததன்லந்ட பானேம் உன் வநஞ்ெிைத்தத!  

ொதடனப் னக்டர ந்டனன்தன – இங்கு 

  நல்யவெடி இடரப் பாமிடுதா?  

தலதடன ாவும் மந்தடபார் – வெடி 

  வலற்மி வாண்தைந்தி னலினிதய  

     ொமன இபந்ிமன் 

 
 

- – ிழ் னல் ாள் னடிந்ண – 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html



www.Padasalai.Net

 

10-ம் குப்ன றழ்  இண்டரம் ரள்                 அசுத்தர்வுக்கரண ிணர-ிடட ங்கற                     வற்நறக்கு ற 

way2s100@gmail.com                                      - 49 -                                   www.waytosuccess.org  

 

ிழ் இண்டாம் ாள் – ிணாத்ாள் டிமப்பு 

திரிவு – I (எபே ிப்பதண் ிணாக்ள் ிணா ண் 1-20 பாத்ம் 20 ிப்பதண்ள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 1–5) உரி ிடடடத் தர்ந்வடுத்து ழுதுக.              5X1= 5 

தகுி - 2 (ிணா ண் 6–10) தகரடிட்ட இடத்ட றப்னக                5X1= 5 

தகுி - 3 (ிணா ண் 11–20) சுனக்கரக ிடடபித்ல் ( வரறப்திற்சற)           10X1=10 

 

திரிவு – II (இண்டு ிப்பதண் ிணாக்ள் ிணா ண் 21-27 பாத்ம் 10 ிப்பதண்ள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 21–27)  இனக்க ிணர-ிடட (றல் ந்னுக்கு)            5X2=10 

 

திரிவு – III (ந்து ிப்பதண் ிணாக்ள் ிணா ண் 28-39 பாத்ம் 50 ிப்பதண்ள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 28–30) தர, அி, அனகறடுல் (னென்நறல் இண்டு)                      2X5=10 

தகுி - 2 (ிணா ண் 31–33) துடப்தரடக் கட்டுட (னென்நறல் இண்டு)                      2X5=10 

தகுி - 3 (ிணா ண் 34) ஆங்கறனச் வசரல், அன ண் வரறரக்கம்            3+2 =  5 

          (ிணா ண் 35) ஆங்கறன உடப்தகுற, தவரற வரறரக்கம் வசய்ல்           3+2=  5 

         (கரது தகபரனக்கு ிணர ண் 35க்கு தறனரக ரற்று ிணர வகரடுக்கப்தடுகறநது) 
தகுி - 4 (ிணா ண் 36) கட றடநவு வசய்ல் (அ) கிட ழுதுல்                          5 

தகுி - 5 (ிணா ண் 37) தரம் தரரட்டுல்                1X5= 5 

தகுி - 6 (ிணா ண் 38) தடிம் றப்னல்                             5 

தகுி - 7 (ிணா ண் 39) ரழ்ில் சூடனப் தடித்து ிடடபித்ல்              3+2=5 

 

திரிவு – IV (டிம் ட்டும ிணாக்ள் ிணா ண் 40-41 பாத்ம் 20 ிப்பதண்ள்) 
தகுி - 1 (ிணா ண் 40) கடிம் ழுதுல் (இண்டில் என்று)          1X10=10 

தகுி - 2 (ிணா ண் 41) கட்டுட ழுதுல் (இண்டில் என்று)          1X10=10 

வரத் றப்வதண்கள் 100  
 

 
திரிவு – I  எபே ிப்பதண் ிணா-ிமடள் 

(ிணா ண் 1-10    10 ிப்பதண்) 

 

பகுதி-1 உரி ிமடமத் தர்ந்படுத்து ழுது 
 

1. இபகன் ந்ரன்.  இது பபிப்தமட வரடர்.  

2. ரடு ன்னும் வசரல் அஃநிமப் பதாதுப்பதர்  ஆகும். 

3. ரடு கன்டந ஈன்நது. இத்வரடரில் ரடு ன்தது தசுமக் குநறக்கும் 

4. டக்கு ன்னும் றடசப்வதவரடு திந றடசகள் ந்து தசனம்ததரது ிமனபாி ஈறும் பய்பம் ீங்கும் 

5. தற்கு ரடு ன்தது தணாடு ணச் தசனம். 

6. கனட  குற  ன்தது ஈறுததால், இணில் னும் ிறகபின் தடி  னனம். 

7. வதரனபினக்கம் இண்டு டகப்தடும். 

8. அகத்றடகள். ழு .டகப்தடும். 

9. ரர்கற, ட ஆகற இண்டும் பன்தணிக் கரனத்றற்குரிண. 

10. னறனத்றற்குரி வய்ம் இந்ின் 

11. தரடன றனத்றற்குரி தநடகள் புநா, தபேந்து  

12. னநத்றடகள் தன்ணிண்டு டகப்தடும். 

13. ண்ரடசக் கனறப் ததரனக்குச் வசல்து ஞ்சித்ிம 

14. தரடரண்றட ன்தது ஆண்ணின் எழுனாறுள்  கூறுது 

15. என டனக்கரம் ன்தது மக்ிமப  

16. ன் ரட்டடக் டகப்தற்ந ந் ரற்நசதணரடு றர்த்துப் ததரரிடுது ாஞ்சி .ஆகும். 

17. உனகு ன்னும் வசரல் வண்தரில் ஈற்நடிின் ஈற்றுச் சலரின் அன் ரய்தரடு திநப்பு 

18. ல்னட – இச்வசரல் அனகறட்டரல் தர்ிம ணப் திரினேம். 

19. தரிடசரசறரிப்தரின் ஈற்நனடி பச்சீாய் னம் 

20. ஆசறரிப்தரின் ஈற்றுச்சலர்  ாத்ில் னடிது சறநப்ன 
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கூடுல் ிணாக்ள்      (பதாதுத்தர்வு ிணாக்ள்) 

21. கலழ்னணற்றுள் வரடர்வரற அந்ான் 

22. கலழ்னணற்றுள் வதவச்சத் வரடட டுத்து ழுதுக தடித் கல்ிற 
23. எழுவாய் செய்யும் செல் அல்யது ச ாழிலயக் குமிக்கும் சொல் வினைச்ச ொல் 
24. கலழ்னணற்றுள் இணங்குநறத்ல் வசரல்டன டுத்து ழுதுக ிர்தல் பற்நிமன ின்நான் 

25. றர்கரன இடட றடன அடந் ிடணனற்று தடிப்தான் 

26. ணிவரறடத் தர்ந்வடு ண் 

27. எனவதரனட் தன்வரறடத் தர்ந்வடு  டுமம் 

28. டக்கு கறக்கு வ்டகப் னர்ச்சற ன்று கூறுக ிமசப்பதர்ப்புர்ச்சி 
29. டனன் – இச்வசரல்னறல் தின்று னம் குறுக்கம் ாக் குறுக்ம் 

30. என வதரனட்தன்வரறடத் தர்ந்வடு – குந்மின் ண்ள் குிந்ாழ்ந்து கரப்தடுகறன்நண. 

31. றர்கரன இடடறடன அடந் ிடணனற்று – போன் 

32. ஈற்நறல் கரம் குடநந்து னம் வசரல் ிண்ம 

33. வதரதுவரறடத் தர்ந்வடு – ாம 

34. என வதரனட்தன்வரறக்கு டுத்துக்கரட்டு – உர்ந்தாங்ி ம் 

35. குநறஞ்சற றனத்துப் தநடகள் ிபி, ில் 

36. னம் ண்டி – இச்வசரற்கபில் னம் குறுக்கம் க் குறுக்ம் 

37. கனர கனகனவணச் சறரித்ரள் இறல் கன கன ன்தது இட்மடக்ிபி 
38. சறநப்ன ன்னும் வசரல் வண்தரின் ஈற்நடிின் ஈற்றுச் சலரின் அன் ரய்தரடு திநப்பு ஆகும். 

 

தகுி-2 தாடிட்ட இடங்மப ிப்பு 
 

39. னங்குனற வதரம்ட வசய்ரள். இத்வரடடச் வசப்தரட்டு ிடணரக ரற்றும்ததரது, பதாம்ம பூங்குனிால் 

பசய்ப்தட்டது  ண னம். 

40. அகன் தரடம் ழுதுகறநரன்.  இத்வரடரில், ஏர் ழுரய் என தணிடனடக் வகரண்டு னடிந்ரல் ணிிமனத். 

வரடர் ஆகும். 

41. அன்தசன் றனக்குநடபக் கற்நரன்.  இத்வரடர் திநிடணரக ரறும்ததரது, அன்தசன் ிபேக்குநமபக் 

ற்தித்ான் ண னம். 

42. என வசரல் ணித்து றன்று வதரனள் னது ணிபாி 
43. வரறடனக் குநறக்கும் வசரல் ிமணச்பசால் 

44. ிடணனற்று  .பரிிமன, குநிப்பு ண இனடகப்தடும். 

45. ஏர் ச்ச ிடண பதமக் வகரண்டு னடிந்ரல், அது வதவச்சம் ணப்தடும். 

46. என வதரனள் குநறத்துனம் வசரற்கடபத எபே பதாபேட்தன்பாி .ன்தர் 

47. என வதரனட் தன்வரறக்குச் சரன்று டுமம். 

48. இது வசய்ரர ன்னும் ிணரிற்கு ிறு னறக்கும் ணக் கூறுது உறுது கூநல் ிடட. 

49. ஆடத் வரினேர ன்னும் ிணரிற்குப் தரடத் வரினேம் ணக் கூறுது இணபாி ிடட. 

50. ன்னூல் கறடடக்குர ணக் கடடக்கரரிடம் தகட்தது பாபல் ிணர. 

51. அகம், னநம் ஆகற இண்டும் பதாபேள் இனக்கம் ஆகும். 

52. குநறஞ்சற, னல்டன னனற ந்தும்  அன்தின் ந்ிம ணப்தடும் 

53. வய்ல் றடக்குரி றனப்தகுற டலும் டல் சார்ந் தகுறரகும். 

54. ரம் ன்தது இவு 10 ினல் இவு 2 ி  ம ஆகும். 

55. னம், வய்ல் ஆகற இண்டனுக்கும் ஆறு வதனம்வதரழுதுகலம் னம். 

56. றனரல் பல்மன றனத்றற்குரி வய்ம். 

57. னர, வல்னரிகறட ஆகற இண்டும் பேம்  றடக்குரி தடநகள். 

58. வய்ல் றடக்குரி வரறல் .ீன் திடித்ல், உப்பு ிமபித்ல் .ஆகும். 

59. தரிடச வண்தர இண்டரம் அடிில் ணிச்வசரல் வதற்று எபே ிகற்தத்ரனும் இபே ிகற்தத்ரனும் னம். 

60. இண்டரம் அடிில் ணிச்வசரல் வதற்றுப் தன ிகற்தத்ரனும் னது தரிமசச் சிந்ில் பண்தா .ஆகும். 

61. வண்தரின் ஏடச பசப்ததனாமச ஆகும். 

62. ஆசறரிப்தரின் தறு வதர் அற்தா ஆகும். 

63. ஆசறரிப்தரின் ஏடச அதனாமச ஆகும் 
 

கூடுல் ிணாக்ள் (பதாதுத்தர்வு ிணாக்ள்)  

64. தர் ன்தது படுல் ிாம் ஆகும். 

65. தய்னடதரள் – உ உனன பும 

66. ண்தகல் ன்தது தாமன றடக்குரி வதரழுது ஆகும். 
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67. வரறறழ்து – இவ்வுனகத்றற்கரண உட அிழ்துபாி 
68. வௌரல் – இச்வசரல்னறல் தின்று னம் குறுக்கம் ஐாக் குறுக்ம் 

69. கறபிததரனப் ததசறணரள் – இச்வசரல்னறல் அடந் உ உனன  ததான 

70. ரடன ன்தது பல்மனத் றடக்குரி சறறுவதரழுது ஆகும். 

71. டி – இச்வசரல்னறல் அடந்துள்ப னர்ச்சற  ஈற்றுப் புர்ச்சி ஆகும். 

72. இது வசய்ரர? ன்ந ிணரிற்கு, ீத வசய் ன்தது ல்ிமட 

73. தன்ததரன்ந வரற – இறல் உள்ப உ உனன ததான்ந 

74. னஃடீது – இச்வசரல்னறல் தின்று னம் குறுக்கம் ஆய்க்குறுக்ம் 

75. தடித்து ந்ரன் – இறல் தடித்து ன்தது ிமணபச்சம் ஆகும். 

76. னவு உநழ் டக்டக – இறல் உள்ப உ உனன உநழ் 

77. இந்றன் பல்மன றனத்றற்குரி வய்ம். 

78. வசம்வரற தண்புப்பதர்ப் புர்ச்சி ஆகும். 

79. றட கர்ல் பட்சி ன்னும் னநத்றடக்குரிது. 

80. உடடக் கூநறப் வதரனடபப் வதந டப்தது திநிதுபாில் அி ஆகும். 

81. ிடட ட்டு டகப்தடும். 

82. னன்ண தசடி – இறல் அடந்துள்ப உ உனன அன்ண 

83. அி ன்னும் வசரல்லுக்கு அகு ன்தது வதரனள் 

84. வசய்தன், கனி, றனம், வசல், கரனம், வசய்வதரனள் ஆறும் வபிப்தடடரக உர்த்துது பரிிமன 

பதபச்சம், பரிிமன ிமணபற்று. 

85. ரன் அநறர என வதரனடப அநறந்து வகரள்ற்கரகக் தகட்கும் ிணர அநிா ிணா 

86. னகழ்துததரன தறப்ததும், தறப்தது ததரன னகழ்தும் ஞ்சப்புழ்ச்சி அி ஆகும். 
 

(குநறப்ன – தகரடிட்ட இடத்றல் உள்பட ிடடதர்க-ிலும், ிடட தர்க-ில் உள்ப ிணரக்கள் தகரடிட்ட இடத்றலும் ரற்நறனேம் தகட்கப்தடுகறன்நண). 
 

தகுி-3 சுபேக்ா ிமடபிக்  (ிணா ண் 11-20  ிப்பதண் 10) 

பாடம ாற்நி அமக் 

87. றனக்குநடப  அடணனம் அநறர்  -  ிணரத்வரடரக ரற்றுக. 

ம அமணபேம் அநிர்? 

ிபேக்குநமப அமணபேம் அநிா? 

88. இடன றகவும் உரணது  -  உர்ச்சறத் வரடரக ரற்றுக. 

ன்தண! இமனின் உம்! 

89. கறபி கல்னரல் அடிதட்டது – உர்ச்சறத் வரடரக ரற்றுக. 

தா! ிபி ல்னால் அடிதட்டத! 

90. ரரிரர், “குந்ரய்!  ரள்தரறும் றனரசகம் தடிக்கதண்டும்’’ ன்நரர் – அற்கூற்நரக்குக. 

ாள்தாறும் ிபோசம் தடிக்குாறு ாரிார் குந்மிடம் கூநிணார். 

91. தற்று னல் சீறது. ங்கள் சரய்ந்ண – கனடத்வரடரக ரற்றுக. 

தற்று புல் சீிால் ங்ள் சாய்ந்ண 
92. மனசி ட்டும ழுிணாள் – ிர்மநத் பாடா ாற்று. 

மனசி ட்டும ழுினள். 
 

சந்ிப்திமற்ந பாடா ாற்று. 

93. கிற்றுகட்டினறல் ன்டண நந்து உநங்கறணரன் 

கிற்றுக் கட்டினறல் ன்டண நந்து உநங்கறணரன். 
 

எபேம தன்ம திம ீக்கு. 

94. அன் கிஞன் அல்ன. 

அன் கிஞன் அன்று 
 

திநபாி பசால்னற்ந பாடாக்கு. 

95. அர்கபினர்க்கும் இடடத ிரம் டந்து. 

அர்கபிடடத இடடத உமாடல் டந்து. 
 

ழுஉச் பசால்னற்ந பாடர் ஆக்கு. 

96. னதுதக்கச் சுற்நறல் ழுரத. 

னப்தக்ச் சுரில் ழுரத. 

97. ண்வ ின அறகரகறிட்டது. 

ண்பய் ிமன அறகரகறிட்டது. 

98. இன்ணக்கற என கறதனர அக்கர ரங்கற ந்தன். 

இன்மநக்கு என கறதனர அமக்ாய் ரங்கற ந்தன். 
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99. க ரப்தரள் ததரட நந்துட்தடன் 

மத் ாழ்ப்தாள் ததரட நந்துிட்தடன். 
 

பாமச் பசாற்மப ிரித்பழுது. 

100. இனிடண,னத்றழ், னெதந்ர், ரணினம், ந்றட, னக்கணி, இனறட, ரற்நறடச 

இனிடண - ன்ிமண, திநிமண 

னத்றழ் - இல், இமச, ாடம் 

னெதந்ர் - தச, தசா, தாண்டிர் 

ரணினம் - குநிஞ்சி, பல்மன, பேம், பய்ல் 

ந்றட - குநிஞ்சி, பல்மன, பேம், பய்ல், தாமன 

னக்கணி  - ா, தனா, ாம 

இனறட - உர்ிம, அஃநிம 

ரற்நறடச - ிக்கு, தற்கு, டக்கு, பற்கு 
 

உரி தற்றும உபேமத இமத்து ழுது. 

101. ரன் (கு) டில் டணது திடிக்கும். 

ணக்கு டில் டணது திடிக்கும். 

102. அண்ன், ம்தி டீு (கு) வசன்நரர் 

அண்ன், ம்தி டீ்டுக்குச் வசன்நரர். 

103. ரர்கள் () ட்டரக உட்கரச் வசய்க. 

ார்மப ட்டரக உட்கரச் வசய்க. 

104. ரன் (கு) றனக்குநபில் ஆர்ம் றகுற. 
ணக்குத் றனக்குநபில் ஆர்ம் றகுற 

105. தல்ிற றனக்குநள் () தடித்ரள். 

தல்ிற ிபேக்குநமபப் தடித்ரள். 
 

இபமப் பதர்மபப் பதாபேத்து 

106. ஆடு -    கன்று 

107. ரன் -    திள்டப 

108. கலரி -    குட்டி 

109. சறங்கம் -    குஞ்சு 

110. தகரற -    குனடப (ிமடள் - ஆட்டுக்குட்டி, ான்ன்று, ீரிப்திள்மப, சிங்க்குபேமப, தாிக்குஞ்சு) 
 

ிறுத்ற்குநி இடு. 

111. “சட்டத்ட றப்ததரம்; குற்நம் கடபந் ரழ்ட ரழ்தரம்; சட்டம் ம்ட கரக்கும்.” 

112. ‘அம்ததத்கர்  ஏர் இனட்சற சனெகம் சுந்றம், சத்தும், சதகரத்தும் ஆகறற்டந அடிப்தடடரகக் 

வகரண்டது’ ன்நரர். 

113. வரடனக்கரட்சற, குபினொட்டும் கனி, வசல்ததசற, கிணி னனறற்டநப் தழுதுதரர்க்கும் தடிப்னகலம் உள்பண. 

114. ஏட்டுர், டத்துர் னனரண திகலக்கும் உடற்கூறுத் குறனேடடர்கள் ட்டுத தச இலும். 
 
 

திநபாிச்பசாற்லக்குரி ிழ்ச்பசாற்மப ழுது. 

115. தத்றங்கள்தரறும் வசன்று ிக்கறகங்கடப றதடுக. 

ஆனங்ள் தரறும் வசன்று சிமனமப றதடுக. 

116. இம்ரர்க்கத்றல் ரத்றட வசல்லுங்கள். 

இவ்ிில் தம் வசல்லுங்கள். 

117. இந் ர்ட் றகவும் கரஸ்ட்னறரணது. 

இந்ச் சட்மட றகவும் ிமனிக்து. 

118. ரடப டக்கினக்கும் தட்சறல் இந்றர கண்டிப்தரக ின் வசய்னேம். 

ரடப டக்கினக்கும் ததாட்டிில் இந்றர கண்டிப்தரக பற்நி அமடபம். 

119. ரன் இந்க் கரதனஜறன் ஏல்ட் ஸ்டுடண்ட்.  

ரன் இந்க் ல்லூரிின் பன்ணாள் ான் 

120. தனன் சுவரறனறல் அறக இனரதம் ஈட்டிணரன் 

தனன் ன்பாினில் ிக் போய் ஈட்டிணரன் 

121. அந் ிஞ்ஞரணிின் கண்டுதிடிப்ன றகவும் னதுடரணது 

அந் அநிில் அநிஞரின் கண்டுதிடிப்ன றகவும் னதுடரணது. 

122. அடணடனேம் உண்ரிப் ததரரட்டத்றல் கனந்து வகரள்லரறு டனர் அடப்ன ிடுத்ரர். 

அடணடனேம் உண்ரதான்புப் ததரரட்டத்றல் கனந்துவகரள்லரறு டனர் அடப்ன ிடுத்ரர். 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html



www.Padasalai.Net

 

10-ம் குப்ன றழ்  இண்டரம் ரள்                 அசுத்தர்வுக்கரண ிணர-ிடட ங்கற                     வற்நறக்கு ற 

way2s100@gmail.com                                      - 53 -                                   www.waytosuccess.org  

 

123. அர் உடற்கூறு னத்துத்றல் றகச் சறநந் றனர் 

அர் உடற்கூறு னத்துத்றல் றகச் சறநந் ல்லுணர். 

124. அனங்கரித்துக் வகரள்றல் வதனினப்னக் வகரண்டினந்ரள் றனற. 
அகுதடுத்ிக் வகரள்றல் வதனினப்னக் வகரண்டினந்ரள் றனற. 

125. இடநடண தரக்கற ரத்றட வசல்னல் தக்னக்கரண ரர்க்கம். 

இடநடண தரக்கற தம் வசல்னல் பாண்டபேக்ாண ி. 
126. ல்னர ஸ்டூடன்சும் தஸ்மறல் நற ஸ்கூலுக்குப் ததரணரர்கள். 

ல்னர ார்லம் ததபேந்ில் நிப் தள்பிக்குப் ததரணரர்கள். 
127. இன்டந ிஞ்ஞரண பர்ச்சற ஆச்சரினெட்டுகறநது. 

இன்டந அநறில் பர்ச்சற ிப்னட்டுகறநது. 
 

உமமபச் பசாற்பநாடரில் அமக் 

128. ஆசறரிர் டத்ற தரடம் தசுத்ாிததான ணறல் தறந்து. 

129. குன்நின்  தனிட்ட ிபக்குப்ததான, ன் ந்டின் னகழ் ிபங்கறது. 

130. உநிணர் இநந்டக் தகட்டு அணனிமடப்தட்ட புழுமப்ததானத் துடித்தன். 

131. டனில் மந் பதபேங்ாம் ததான, ன் அநறவுட ன் ண்தணிடம் ீரணது. 

132.  ந்ல ின் வவலய  னக்குக் கிலைக்குசன நம்பி இனவு ாத் ிபி ததான ரந்துததரணரன் அகறனன். 
133. ன் தரல்ிரல் அடிற்ந ம்ததான ழீ்ந்தன். 

134. ன் அப்தர மடிநந் பள்பம்ததான ததசுரர் 

135. ன் ழுத்து ல்தல் ழுத்துததான அகரக இனக்கும். 

136. ட அத்ிப் பூத்ாற்ததான வதய்னேம் 

137. மாாப் திர்ததான ன் ண்தன் னடகக்கரகக் கரத்றனந்தன். 

138. ட்ன ன்தது னபேம் பம்ததான இனக்கதண்டும். 

139. தனித திம தய்ந்துததான, ண்தர்கடப ரற்நக்கூடரது. 

140. ரனறனேம் சுக்ரீனும் ீரிபம் தாம்பும்ததான இனந்ணர். 

141. ன் ந்டின் அநறவுட உள்பங்ம பல்னிக்ணிததான இணித்து. 

142. ிற்றுத்மபததான, என்றும் வரிரல் ரரத. 

143. ினவும் ாணபம் ததான ட்தரக இன. 
 

உ உபேபுமபக் ண்டு ழுது 

144. கறபிததானப் ததசறணரள்   - ததான 

145. தய்பும தரள்   - பும 

146. ரவரப்தப் ததசும் கள்.  - எப்த 

147. னவு உநழ் டக்டக   - உநழ் 

148. னன்ண தசடி    - அன்ண 
 

உமம உபோ ாற்று. 

149. றனகம் - பி 
150. தபரய் - ாய்ப்தபம் 

151. னடி  - அடினர் 

152. னத்துப்தல் - தல்பத்து 

153. னர்ப்தரம் - தானர் 
 

 

புத் பாடர் பதாபேபநி 

154. ஆிங்கரனத்துப் திர் - ீண்ட ானத்ிற்குரிது 

155. னடனக் கண்ரீ்  - பதாய்ழும 

156. அசக் குடுக்டக  - ண்ித் துிாார் 

157. ஆகரத்ரட  - இல்னா என்று 

158. குட்டிச் சுர்  - தணின்நி இபேத்ல் 

159. சலட்டுக் கறறந்துிட்டது - தமன ததாய்ிட்டது 

160. கிறு றரித்ல்   - பதாய் கூறுல் 

161. வகரட்டி அபத்ல்  - ிகுிாப் ததசுல் 

162. தஞ்சரப் தநத்ல் - அமனந்து ிரில் 

163. இபங்தகரின் குடும்தத்றணர் ரடடி ரடரக தபரண்டத் வரறல் வசய்து னகறன்நணர். 

இபங்தகரின் குடும்தத்றணர் தம்தமப்தம்தமா தபரண்டத் வரறல் வசய்து னகறன்நணர். 

164. ம்.ஜற.ரச்சந்றன் றடரணில் வகரடிகட்டிப் தநந்ரர். 

ம்.ஜற.ரச்சந்றன் றடரணில் ணிப்புதாடு ிபங்கறணரர். 
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எபேம தன்ம ீக்கு 

165. றடங்குகபில் றடப்தடம் கரட்ட எபி எனறப்தடக்கனி ன்ந கனி தன்தடுகறன்நண. 

றடங்குகபில் றடப்தடம் கரட்ட எபி எனறப்தடக்கனி ன்ந கனி தன்தடுகறன்நது. 

166. து சனரத்றல் அநறிலும் வரறல்தட்தனம் ஆங்கரங்கு எபிதப்னம் றன் ிபக்குகள் ததரல் இனக்கறன்நது. 

து சனரத்றல் அநறிலும் வரறல்தட்தனம் ஆங்கரங்கு எபிதப்னம் றன் ிபக்குகள் ததரல் இனக்கறன்நண 

167. இன்று ததனந்துகள் ஏடரது.  

இன்று ததனந்துகள் ஏடா. 

168. ஏர் அில் த்றல் நறண.  

ஏர் அில் த்றல் நறது. 

169. ரன் ரங்கற தல் இது அல்ன.  

ரன் ரங்கற தல் இது அன்று. 

170. வதண்கள் வதந தண்டிது வதண்கல்ி, வதண்டரிட, வசரத்துரிட. 

வதண்கள் வதந தண்டிம வதண்கல்ி, வதண்டரிட, வசரத்துரிட 

171. றர்கபின் ரழ்ில் இடச சறநந் இடத்டப் வதற்நறனந்ண. 

றர்கபின் ரழ்ில் இடச சறநந் இடத்டப் வதற்நறனந்து 

172. ஏர் இபம் வதண் தவனரன்டந ினம்திப் தடித்துக் வகரண்டினந்ரர்கள். 

ஏர் இபம் வதண் தவனரன்டந ினம்திப் தடித்துக் வகரண்டினந்ாள். 

173. ணிணின் தரக்கம் உர்ந்ரகவும், தூய்டரணரகவும் இனந்ரல் ட்டும் ததரர. 

ணிணின் தரக்கம் உர்ந்ரகவும், தூய்டரணரகவும் இனந்ரல் ட்டும் ததரரது. 
 

பாடபேக்கு ற்ந ிணா அமக். 

174. றடப்தடம் டுப்தடணிடச் வசய்றப்தடம் டுப்தது கடிணரண திரகும். 

ிமப்தடம் டுப்தமணிட ம டுப்தது டிணாண திாகும்? 

175. டிப்னக் கடனடனேம் அசறடனனேம் ம் இனகண்கபரக ம்.ஜற.ரச்சந்றன் கனறணரர். 

டிப்புக் மனமபம் அசிமனபம் ம் இபேண்பாக் பேிர் ார்? 
 

 
 

பசாற்லக்கு இபேபதாபேள் ழுது 

176. ஆறு  - ண், ி 
177. றங்கள்  - ிம, ாம் 

178. ரடன  - ாமனதமப, பூாமன 

179. டக  - சிரிப்பு, அினன் 

180. வய்  - உடல், உண்ம  
 

 

ிகும், ிா  இடம் என்நனுக்குச் சான்று பே 

181. ல்னறணம் றகும் இடம் என்நனுக்குச் சரன்று னக. 

அ, இ, உ னன் றகும்   சரன்று - அச்சட்டட 

182. ல்னறணம் றகர இடம் என்நனுக்குச் சரன்று னக 

ிடணத்வரடகில் றகரது  சரன்று – ஊறுகரய் 
 
 

உரி ிமணபுச் பசால்மனத் தர்ந்படுத்து ழுது. 

183. ங்கள் தள்பிக்குச் சுற்றுச்சுர். ழுப்தப்தட்டது. (கட்டப்தட்டது, ழுப்தப்தட்டது) 

184. தரறரர் வசய்னேடப இற்நிணார்  (தரடிணரர், இற்நிணார்) 

185. தடன்  ய் அம்ன ரடணட ழீ்த்றது. (ய், வசலுத்ற) 

186. ரநன் ஏித்ட புமணந்ான்  (டந்ரன், புமணந்ான்) 

187. அந்ச் சறற்தம் எத கல்னறல் டிக்ப்தட்டது .(டிக்ப்தட்டது, வசதுக்கப்தட்டது) 
 
 

பதாபேத்து 

188. ில்  - கடனேம் 

189. கூடக  - கத்தும் 

190. ரடண  - குறும் 

191. கரகம்  - அகவும் 

192. ஆடு  - திபிறும் 
 

(ிடடகள் - ில் அவும், கூம குறும், ாமண திபிறும், ாம் மபம், ஆடு த்தும்) 
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சந்ிப் திமமப ீக்ி ழுது 

193. றறல் னரற்றுக் கனத்துக்கடபனேம், தண்தரட்டுக் கூறுகடபனேம் கரனடினேம். 

194. அநறவு எபிவதந அங்கு தசரறத் ரிசணப் னதுடடப் னகுத்றணர். 

195. டகலக்குப் வதரனள் வதநரல் ரரடி ீற வதற்றுத் ந்ரர். 

196. ணி இணத்றன் னச் வசல்ரகத் றழ்வரற ிபங்குகறன்நது. 
 

ிமணபச்சா ாற்று 

197. தடி, (ிடட - தடித்து) 
 

பதபச்சா ாற்று 

198. திரி (ிடட - திரித், திரிக், திரி) 

 

 

திரிவு - II  இனக் ிணா-ிமடப் தகுி 
(ிணா ண் 21-27     2 ிப்பதண் விைொக்கள்) 

 

கீழ்கொணும் இலக்கண விைொக்களுக்கு சுருக்கமொை வினையளி 
1.  ாக் குறுக்த்ம டுத்துக்ாட்டுடன் ிபக்கு. 

1. கரம் குறுகற எனறப்தது கரக் குறுக்கம் ணப்தடும். 

2. ன் இண்டு ாத்ிமினிபேந்து என்நம, எபே ாத்ிமாக் குடநந்து எனறக்கும். 

சரன்று – ம்தது, டனர, கடட 

வசரல்லுக்கு னனறல் கரம் ன் ரத்றட அபினறனந்து என்நட ரத்றடரகக் குடநந்து எனறப்தரல் இது 

கரக் குறுக்கம் ஆணது. 
 

2.  ஐாக் குறுக்த்ம டுத்துக்ாட்டுடன் ிபக்கு 

1. எபகரம் குறுகற எனறப்தது எபகரக் குறுக்கம் ணப்தடும். 

2. ன் இண்டு ாத்ிமினிபேந்து என்நம  ாத்ிமாக் குடநந்து எனறக்கும். 

சரன்று – எபட 

வசரல்லுக்கு னனறல் கரம் ன் ரத்றட அபினறனந்து என்நட ரத்றடரகக் குடநந்து எனறப்தரல் இது 

எபகரக் குறுக்கம் ஆணது. 
 

3.  ஆய்க் குறுக்த்ம டுத்துக்ாட்டுடன் ிபக்கு. 

1. ஆய்ம் குடநந்து எனறப்தது ஆய்க் குறுக்கம் ணப்தடும். 

2. ன் அம ாத்ிமினிபேந்து ால் ாத்ிமாக் குடநந்து எனறக்கும். 

சரன்று – அஃது 

ன் அட ரத்றட அபினறனந்து கரல் ரத்றடரகக் குடநந்து எனறப்தரல் இது ஆய்க் குறுக்கம் ஆணது. 
 

4.  பாிின் மள் ாம? 

1. ணிவரற 
2. பாடர்வரற  
3. பதாதுவரற 

 

5.  ிமணச்பசால் ன்நால் ன்ண? 

பாிமனக் குநிக்கும் வசரல் ிடணச்வசரல் ணப்தடும்.  

சரன்று- கண்ன் டந்ரன் (டந்ரன் ன்தது ிடணச்வசரல்) 
 

6.  ிமணபற்மநக் பாண்டு வ்பற்மந அநினாம்? 

ிம, தால், ண்,  இடம்  அநறனரம். 
 

7.  பதபச்சம் ன்நால் ன்ண?  அன் மள் ாம? 

1. பதமக் பாண்டு படிபம் ச்சம் வதவச்சம் ணப்தடும். 

2. பரிிமன, குநிப்பு ண இனடகப்தடும். 
 

8.  ிமணபச்சம் ன்நால் ன்ண? அன் மள் ாம? 

1. ஏர் ச்சிமண, ிமணமக்பாண்டு னடிது ஆகும். 

2. பரிிமன, குநிப்பு ண இனடகப்தடும். 
 

9.  பற்பநச்சம் ன்நால் ன்ண? சான்று பே 

1. என ிமணபற்று ச்சப்பதாபேபில் ந்து, தபநாபே ிமணபற்மநக் பாண்டு படிது ஆகும். 

2. சரன்று – னனகன் தடித்ணன் தநறணன். 
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10. இணங்குநித்ல் ன்நால் ன்ண? டுத்துக்ாட்டுடன் ிபக்கு. 

1. என வசரல் ன்வதரனடபனேம் குநறத்து, ணக்கு இணாண பதாபேமபபம் குநித்து னது ஆகும். 

சரன்று – கறர்தல் வற்நறடன றன்நரன் 

இறல் கறர்தல் வற்நறடனனேடன், அற்கு இணரண தரக்கு, சுண்ரம்ன தசர்த்துத் றன்நரன் ன்தது 

இணங்குநறத்னரகறநது. 

 

11. அடுக்குத்பாடர் ன்நால் ன்ண? டுத்துக்ாட்டுடன் ிபக்கு. 

1. ிமவு, அச்சம், பகுபி, ிழ்ச்சி வதரனபில் னம் 

2. வசரற்கள் ணித்ணித றற்கும். 

3. திரித்ால் பதாபேள் னம் 

4. இண்டு, பன்று, ான்கு பமந அடுக்கற னம். 
 

சான்று 

 தகரடி தகரடி தகரடி தகரடித  

இறல் தகரடி ன்ந வசரல் ணித்ணிரக, திரித்ரல் வதரனள்னரக, இடசட றடநவு வசய், ரன்குனடந 

அடுக்கற னரல் இது அடுக்குத்வரடர் ஆகறநது. 
 

12. அடுக்குத்பாடபேக்கும் இட்மடக்ிபிக்கும் உள்ப தறுதாடுள் ாம? 
 

அடுக்குத் பாடர்     இட்மடக்ிபி 
1. வசரற்கள் ணித்ணிரக னம்   1. வசரற்கள் என்றுதட்டு னம் 

2. திரித்ரல் வதரனள் னம்    2. திரித்ரல் வதரனள் ரது. 

3. இண்டு, னென்று, ரன்கு ண அடுக்கறனம்  3. இட்டித்து னம் 

4. ிடவு, அச்சம், வகுபி, கறழ்ச்சறக்கரக னம். 4. இடச, குநறப்ன, தண்னக்கரக னம். 
 

13. ிணா த்மண மப்தடும்? அம ாம? 

1. ிணர ஆறு டகப்தடும். 

2. அநிிணா, அநிாிணா, ிணா, பாபல்ிணா, பாமடிணா, ல்ிணா ன்தண ஆகும். 
 

14. தாம்ததா? ிதநா? – வ்ம ிணா? 

 இது த்மப்ததாக்ிக் பாள்ப தட்ப்தட்டால் ிணர ஆகறநது. 
 

15. ிமட த்மண மப்தடும்? அம ாம? 

1. ட்டு டகப்தடும் 

2. சுட்டு, மந, தர், ல், ிணாிர்ிணால், உற்நது உமத்ல், உறுது கூநல், இணபாி ன்தண ஆகும். 
 

16. பற்நிமன – புர்ச்சி ிி கூறு. 

1. ஈறுததால் ிிப்தடி, றடனவரற இறுற ம ிகுற வகடும். ( வறு  + இடன)   

2. உிர்ரின் உக்குநள் பய்ிட்தடாடும் ிறப்தடி, றடனவரற இறுற உகம் வகடும்.(வற் + இடன) 

3. ன்பணாற்று இட்டல் ிறப்தடி றடனவரற இறுற வய் இட்டிக்கும் (வற் + ற் + இடன) 

4. உடல்தல் உிர்ந்து என்றுது இல்தத ன்ந ிறப்தடி னவரறனேடன் னனம் (வற்நிடன)  
 

17. தர் – பசால்மனப் திரித்துப் புர்ச்சி ிி கூறு. 

1. ம் + தர் ணப் திரினேம் 

2. வ்றீு எற்நிந்து, இல்தாப் புபேம் ( + தர்  = தர்) 
 

18. பசம்ம + பாி வ்ாறு புபேம்? 

1. ஈறுததால் ிிப்தடி, றடனவரற இறுற ம ிகுற வகட்டு,  

2. பசம்  + பாி = பசம்பாி ண  இல்தரகப் னனம். 
 

19. மீற்றுப் தண்புப்பதர்ள் ான்மக் கூறு. 

1. ன்ம, இபம, புதும, பசம்ம 
 

20. பற்பதாபேள் ன்தது ாது? 

1. ினம் 

2. பதாழுது 
 

21. ப்தசி, ார்த்ிம ஆி இபேிங்லம் க்ானத்ிற்குரிண? 

குபிர்ானத்ிற்கு உரிட. 
 

22. அன்தின் ந்ிம ன்தம ாம? 

குநிஞ்சி, பல்மன, பேம், பய்ல், தாமன ன்தண ஆகும். 
 

23. மமநக்குரி ான அபவு ாது? 

இவு 2 ி பல் ாமன 6 ி ட ஆகும். 
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24. பல்மன ினத்ிற்குரி பேப்பதாபேள்ள் ான்மண ழுது. 

வய்ம்   - றனரல் 

ன   - னல்டன 

ரழ்   - னல்டன 

தண்   - னல்டன 
 

25. புநத்ிம ன்தது ாது? 

புநம் தற்நி பநிமபக் கூறுது ஆகும். 
 

26. புநத்ிமள் ான்மணக் கூறு. 

1. வட்சற,  2. கந்ட 3. ஞ்சற 4. கரஞ்சற 
 

27. ில்ததார் தற்நி புநத்ிமள் ாம? 

1. வரச்சற  2. உறடஞ 
 

28. ாமத்ிம ன்தது ாது? 

வற்நற வதற்ந ன்ணன் ாமப்னச்சூடி கறழ்து ஆகும். 
 

29. தாடாண் ிம – ிபக்கு 

தரடுற்குத் குறனேடட ஏர் ஆண்ணின் ல்ி, ீம், பசல்ம், புழ், பேம னனறற்டநப் ததரற்நறப் 

தரடுது ஆகும். 
 

30. ால்மப் தாக்ள் ாம?   (அல்னது) தா த்மண மப்தடும்? அம ாம? 

தர ரன்கு டகப்தடும்  1. வண்தர 2. ஆசறரிப்தர 3. கனறப்தர 4. ஞ்சறப்தர 
 

31. தகுத உறுப்தினக்ம் பே -  

புரிந் 

புரிந் = புரி + த் (ந்) + த் + அ 

புரி  =  தகுற 
த்    = சந்ற (ந் ரணது ிகரம்) 

த்    = இநந்கரன இடடறடன 

அ   = வதவச்ச ிகுற 

32. தகுத உறுப்தினக்ம் பே -  

அநிந்து 

அநிந்து =  அநி + த் (ந்) + த் + உ 

அநி    = தகுற 
த் (ந்)   = சந்ற (ந் ரணது ிகரம்) 

த்         = இநந்கரன இடடறடன 

உ        = ிடணவச்ச ிகுற 

33. தகுத உறுப்தினக்ம் பே -  

ாழ்ான் 

ாழ் =  ாழ் + வ்  + ஆன்  

ாழ்  = தகுற 
வ்        = றர்கரன இடடறடன 

ஆன்   = ஆண்தரல் ிடணனற்று ிகுற 
 

 

 

திரிவு – III ஐந்து மதிப்சபண் விைொக்கள் 
7 பகுதிகனள உள்ளைக்கியது 

 
தகுி-1 ிணா ண் 28   இனக்ம் – தா  (5 ிப்பதண்) 
 

1.  பண்தாின் பதாது இனக்ம் ாது? 

1. ஈற்நடி பச்சீாய், மண அடி ாற்சீாய் னம் 

2. இற்சரீ், பண்சரீ் னம். திந சலர்கள் ரது. 

3. இற்சரீ் பண்டமப, பண்சரீ் பண்டமப னம். திந டபகள் ரது. 

4. பசப்ததனாமச வதறும் 

5. ஈற்நடிின் இறுறச்சலர் ாள், னர், ாசு, திநப்பு ன்னும் ரய்தரடுகபில் என்டநப்வதறும். 

6. இண்டடி பல் தன்ணிண்டு அடிட னம். 
 

2.  ஆசிரிப்தாின் பதாது இனக்ம் ாது? 

1. ான்கு சரீ் வதறும். 

2. இற்சரீ் வதறும் 

3. ஆசிரித்டப வதறும். 

4. குடநந்து பன்று அடி பேம். அடி மமந இல்டன. 

5. அதனாமச வதறும் 

6. ஈற்நடிின் ஈற்றுச் சரீ் ாத்ில் னடிது சறநப்ன 
 

3.  ஆசிரிப்தாின் மள் ாம? 

1. தரிடச ஆசறரிப்தர 

2. இடக்குநள் ஆசறரிப்தர 

3. றடனண்டின ஆசறரிப்தர 

4. அடிநறண்டின ஆசறரிப்தர 
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4.  தரிமச ஆசிரிப்தா டுத்துக்ாட்டுத் ந்து ிபக்கு. 

சான்று  தரரி தரரி ன்று தனத்ற 
   எனற் னகழ்ர் வசந்ரப் னனர் 

   தரரி எனனு ல்னன் 

   ரரினேம் உண்டீண் டுனகு னப்ததுத. 

ிபக்ம் 

 ஆசறரிப்தரின் வதரது இனக்கம் வதற்று, ஈற்நனடி னச்சலரய் னரல் இது தரிடச ஆசறரிப்தர  ஆணது. 
 

5.  அடிநி ண்டின ஆசிரிப்தாிமண டுத்துக்ாட்டு ந்து ிபக்கு. 

 சான்று  ரய்வரற பர்த்ல் றர்ங் கடதண 

   ரய்வரற னத்ல் ற்நர் கடதண 

   கரய்வரற ிர்த்ல் கற்நர் கடதண 

   ஆய்வரற னேடத்ல் அநறஞர்ங் கடதண 
 

ிபக்ம் 

 இது ஆசறரிப்தரின் வதரது இனக்கம் வதற்று, அடிகடப னன்தின் ரற்நறணரலும் வதரனலம் ஏடசனேம் 

ரநரல் னரல் அடிநறண்டின ஆசறரிப்தர  ஆணது. 

 

தகுி-1 ிணா ண்.29  அி  (5 ிப்பதண் ிணா) 

(இவ்ிணரப் தகுறில் டுத்துக்கரட்டு வகரடுத்தும், அிின் வதடக் குநறப்திட்டும் இன ிணரக்கள் ப்தடும். இங்தக 

டுத்துக்கரட்டுடன் ிணர ப்தட்டுள்பது. இற்டநத ீங்கள் அிரகவும் ரற்நறக் வகரள்பனரம்) 
 

1.  அிமச் சுட்டி ிபக்கு. தர் அடணர் கர் அனந்ரம் 

தண வசய்வரழுக னரன். 

அி சுட்டல் 

 இச்வசய்னேபில் ஞ்சப் புழ்ச்சி அி தின்றுள்பது. 

அி ிி 
 புழ்துததானப் திப்ததும், திப்ததுததானப் புழ்தும் ஞ்சப்னகழ்ச்சற அி ணப்தடும். 

ிபக்ம் 

 ீர்கடபத் தர்லக்கு இமாப் புழ்ந்து கூறுதுததரனக் கூநற, ீர்கள் ீ பசல்பால் 

அிார்ள் ணப் தித்துக் கூநறரல், இது ஞ்சப்னகழ்ச்சற அி ஆணது. 

 

2.  அிமச் சுட்டி ிபக்கு. வசரல்லுக வசரல்னறற் தனுடட வசரல்னற்க 

வசரல்னறல் தணினரச் வசரல். 

அி சுட்டல் 

 இச்வசய்னேபில் பசாற்பதாபேள் தின்பேிமன அி தின்றுள்பது. 

அி ிி 
 வசய்னேபில் பன்ணர் ந் பசால், ீண்டும் ீண்டும் ந்து எத பதாபேமபத் பேது வசரற்வதரனள் 

தின்னறடனி ணப்தடும். 

ிபக்ம் 

வசரல் ன்னும் வசரல்னரணது றனம்தத் றனம்த ந்து, வசரல்லுல் ன்ந எத வதரனடபத் னரல் இது 

வசரற்வதரனள்தின்னறடன அி ஆணது. 

 

3.  அிமச் சுட்டி ிபக்கு. வடும்னணலுள் வல்லும் னடன அடும்னணனறன் 

ீங்கறன் அடணப் திந. 

அி சுட்டல் 

 இச்வசய்னேபில் திநிது பாில்அி தின்றுள்பது. 

அி ிி 
 உமமக் கூநிப்பதாபேமப உமப்தது திநறது வரறல் அி ஆகு. 

ிபக்ம் 

 ீரில் வல்லும் னடன, றனத்றற் தரற்கும் ன்ந உடின் றரக. என அசனுக்கு அனுடட றனத 

வற்நற னம் ன்ந கனத்ட டநனகரகக் கூறுரல் இது திநறது வரறல் அி ஆணது. 

 

4.  அிமச் சுட்டி ிபக்கு. ீட ீ தத்னரல் ீட 

ீினும் அஞ்சப் தடும். 

அி சுட்டல் 

 இச்வசய்னேபில் பசாற்பதாபேள்தின்பேிமன அி தின்றுள்பது. 
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அி ிி 
 வசய்னேபில் பன்ணர் ந் பசால், ீண்டும் ீண்டும் ந்து எத பதாபேமபத் பேது வசரற்வதரனள் 

தின்னறடனி ணப்தடும். 
 

ிபக்ம் 

ீ ன்னும் வசரல்னரணது றனம்த றனம்த ந்து, ீட ன்ந எத வதரனடபத் னரல் இது 

வசரற்வதரனள்தின்னறடன அி ஆணது. 

 

5.  அிமச் சுட்டி ிபக்கு.    தகல்வல்லும் கூடகடக் கரக்டக இகல்வல்லும் 

தந்ர்க்கு தண்டும் வதரழுது. 

அி சுட்டல் 

 இச்வசய்னேபில் திநிது பாில்அி தின்றுள்பது. 

 

அி ிி 
 உடடக் கூநறப்வதரனடப உ டப்தது திநறது வரறல் அி ஆகு. 

 

ிபக்ம் 

 ஆந்டடப் தகனறல் கரக்டக வல்லும் ன்ந கனத்றன் றரக, தடக வல்ன ினம்னம் ன்ணர், தடகர் 

அறனேம் கரனத்றற்கரகக் கரத்றனக்கதண்டும் ன்தரல், இது திநறது வரறல் அி ஆணது. 

 

தகுி-1 இனக்ம் – அலகிட்டு வொய்பொடு எழுதுதல் (5 ிப்பதண்  ிணா ண் 30) 
 

(இவ்ிணரப்தகுறில் ரது என றனக்குநள் ப்தடும். அடண அனகறட்டு ரய்தரடு ழுதண்டும். ணத 

ஆசறரிர் வசரல்லும்னடநில் ழுதுக. சரன்றுக்கரக என றனக்குநள் அனகறட்டுக் கலத கரட்டப்தட்டுள்பது) 
 

சான்று 

சரீ் அனகு ாய்தாடு 

எழுக்கம் ிம  தர் புபிா 

ிழுப்தம் ிம  தர் புபிா 

னரன் ிம  தர் புபிா 

எழுக்கம் ிம  தர் புபிா 

உிரினும் ிம  ிம பேிபம் 

ஏம்தப் தர்  தர் தா 

தடும் ிம னர் 
      

ிமணில் பாள் 

தமச 

குநறல்   –  அ 

குநறல் எற்று - தல் 

வடில்   - தர 

வடில் எற்று - தரல் 

 

 ிமமச 

குநறல் குநறல்              -    த 

குநறல் குநறல் எற்று        -   தம் 

குநறல் வடில்                -   தனர 

குநறல் வடில் எற்று        -   ிபரம் 

   

ஏமசச்சரீ் 

தர்  - ரள் 

றட  - னர் 

தர்ன                   - கரசு 

றடன                 -                   திநப்ன 

 ஈமசச்சரீ் ாய்தாடு 

தர்  தர்               –     தர 

றட தர்               -     னபிர 

றட றட              –     கனிபம் 

தர் றட              -     கூிபம் 
 

பமசச்சரீ் ாய்தாடு 

தர் தர் தர் -     தரங்கரய்  தர் தர் றட      - தரங்கணி 
றடதர் தர் -     னபிரங்கரய்  றட தர் றட      - னபிரங்கரய் 

றட றட தர் -     கனிபங்கரய் றட றட றட      -  கனிபங்கணி 
தர் றட தர் -     கூிபங்கரய்  தர் றட றட      - கூிபங்கணி 
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   தகுி-2 ிணா ண் 31-33 துமப்தாடக் ட்டுமள் (அமப்தக்ம் 5 ிப்பதண்) 

 

1.  தரிிாற் மனஞரின் ிழ்ப்தற்நிமண ிபக்கு. 
 

பன்னும 

 தத்வரன்தரம் தற்நரண்டின் இறுறில் றழுக்குத் வரண்டரற்நறர்கபில் குநறப்திடத்க்கர் 
தரிரற்கடனஞர். அரின் றழ்ப்தற்நறடணக் கலத கரண்ததரம். 
 

பதாபேலம 

1. த்துத் துடநட ிடுத்து, வசன்டணக் கறநறத்க் கல்லூரிில் ிழ்த் துமநப் திம ினம்திக் தகட்டு 
ற்நரர். 

2. றழ் ஆர்ம் வகரண்ட ரர்கலக்குத் ம் இல்னத்ில் ிழ் ற்தித்ார் . இற்நிழ் ார் ணப் 
வதரிட்டரர். 

3. இரின் றழ்ப்தற்நறடண அநறந்து ரழ்ப்தரம் சற.ட.ரதரணரர், “ிாிட சா ஸ்ிரி” ன்று தட்டம் 
சூட்டிணரர். 

4. துடுப்னக்குப் தநடின் சறநடக உடரக ஆங்கறனத்றல் (ஆர்ரின் இறுற ன்னும் தரடனறல்) கூநறனேள்பட 
சுட்டிக்கரட்டி, இதுததரன உட றறல்  உண்டர? ன்று ில்னறம் றல்னர் தகட்டற்கு, றறல் கம்தர் 
ழுற “ிடுணி டிது” ன்ந தரடடனப் தரடித் றழ்ப்தற்நறடணக் கரட்டிணரர். 

5. ரன் இற்நற ணிப்தரசுத் வரடக தனறல், சூரி ாா சாஸ்ிரிார்  ன்கறந ன் வதடப் 
தரிிாற்மனஞர் ன்று ரற்நறக் வகரண்டரர். 

6. றழ்த்ரின் றல் றகுந் உடம்திற்கு, ிப்திாபமட ரிச்சல்பேம் ன்தரல், டபசாற்னப்மதக் 
ண்டித்ார். 
 

படிவும 

 றறல் வதர் சூட்டவும், றறன் வதனடகடபக் கரக்கவும் தரிறரற்கடனஞர் தரடுதட்டரர். 

 

2.    தரிிாற்மனஞரின் ிழ்த்பாண்டு 

பன்னும 

தத்வரன்தரம் தற்நரண்டின் இறுறில் றழுக்குத் வரண்டரற்நறர்கபில் குநறப்திடத்க்கர் 
தரிரற்கடனஞர். அரின் றழ்த்வரண்டடக் கலத கரண்ததரம். 
 

பதாபேலம 

1. தரிரற்கடனஞரின் ிர்ப்தால் தல்கடனக்ககப் தரடத்றட்டத்றல் இனந்து ிழ் ீக்ப்தடில்மன. 

2. பைதாி, னாி ரடகங்கடப ழுற, பதண்தடங்பில் டித்ரர். 

3. சித்ிக்ி ன்னும் தடனப் தடடத்ரர். 

4. குகுனதரின் ீிபநிிபக்த்ிற்கு உம ழுறணரர். 

5. ஞாணததாிணி இழ் டத்றணரர். 

6. டபாி தல்மப வரறவதர்த்ரர். 

7. பசந்ிழ் இறல், உர்ணிச்பசம்பாி ன்ந கட்டுடட ழுறத் றறன் அனட வதனடகடப 

ிபக்கறணரர். 

8. றட உர்ணிச் பசம்பாி ண பன்பனா ிமனாட்டிணார். 
 

படிவும 

தரிறரற் கடனஞர் றழுக்கரக ரழ்ந்ர். அர் ரழ்வு றழ்த்வரண்டிதனத கறந்து. 

 

3.   பல்ன பல்ன ந - மச்சுபேக்ம் 
 

பன்னும 

 சறறுகட ற்றும் ரனரசறரிரண னட்சுறின் தடடப்னகள் ணி ரழ்ின் சறநப்டத, ல்ன 

தக்க்ங்மப உர்த்துண. அரின் வல்ன வல்ன ந கடின் சுனக்கத்டக் கரண்ததரம். 
 

மச்சுபேக்ம் 

னத்துனகரம் வசன்ந தகரகறனர, டரக்டர் வகரடுத் “பும உங்லக்குப் தம” ன்ந தடனக் கனரணிடம் 

வகரடுத்ரள்.  

 னடக திடிக்கறநங்கலக்கு தத்துக்கு இனதத்ஞ்சு ததனக்கரது சுரசப் டதிதன னத்துதரய் னம் ன்று தகரகறனர 

வசரன்ணரள். கனரதணர, “ந்ரல் ததரகட்டும் ததர” ன்று றுத்ரன். 

தன ரள் கறத்து, அனுடட ண்தன் ானிங்ம் புமப்திடிக்கும் தக்த்ால் ந் புற்றுதாால் 

இநந்மப் தார்த் னான் தந்திட்டான். னவும் வதரட்டுறல்னர ரனறங்கத்றன் மணிமபம், 

அப்தாவுக்ா ங்கும் திள்மபமபபம் தரர்த்துப் தந் கனரன், அர்கலக்கு ஆறுல் வசரல்னறிட்டு டீு 

றனம்திணரன். 
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றில் ல்னறடகப்ன ரங்கற ந் கனரன், ன் டணிிடம், “ீ பதாட்டும்பூவுா சந்தாா 

இபேக்ணும். ான் சா ிபேம்தன. சிபட்மட நக் தப் திற்சி பசய்தநன். திள்மபலக்குச் பசால்னித் 

தன். ஆதிஸ்ன பம்பா தி பசய்தன்.” ன்நரன். 

“ஆண்டா, அிர்ச்சி உபேத்ிதனத ங்லக்குத் தும புரிஞ்சிாப்தா” ன்று தகரகறனர ணறற்குள் 

கடவுலக்கு ன்நற கூநறணரள். 
 

படிவும 

 னடக னெட்டத்றல் ிடுதட்ட கனரன், ன் டணி தகரகறனரவுடன் வடுங்கரனம் ரழ்ரன். 

 

4.  னான் ணம் ிபேந்ிணான் 

பன்னும 

 தகரகறனர வ்பவு வசரல்னறனேம், னடகப் தக்கத்டக் கனரன் ிடில்டன. அனுக்கு அறர்ச்சறரண என 

சம்தம் றகழ்ந்து. அறல் ப்தடி ணம் றனந்றணரன் ன்தடக் கலத கரண்ததரம். 
 

ணம் ிபேந்துல் 

ர்ர ர்சறங் தயரறல் உடம்ன சரிில்னரல் இனந் ண்தன் இரனறங்கத்டக் கனரன், தகரகறனரவுடன் 

தரர்க்கப்ததரணரன். இரனறங்கத்றற்குப் னடகப்திடிக்கும் தக்கம் இனக்கறநது. கனரனும் அப்தடித. 

“னடகப்திடிப்தரல் சுரசப் டதில் னற்றுதரய் ந்துிட்டது. கட்டிட டுத்ரலும் அஞ்சு அல்னது ஆறு 

பேம்ான் ாபடிபம் ண டரக்டர் வசரல்னறிட்டரர்“ ன்று ரனறங்கம் டணி சறரபர வசரல்னற 
னத்ப்தட்டரள். அன்நறத இரனறங்கம் இநந்துிட்டரர். 

அனுடட ண்தன் ானிங்ம் புமப்திடிக்கும் தக்த்ால் ந் புற்றுதாால் இநந்மப் தார்த் 

னான் தந்திட்டான்.  

சறனரள் கறத்து இரனறங்கம் டீ்டுக்குக் தகரகறனரவுடன் வசன்ந கனரன், சுரில் இானிங்ம் தடம் இனந்து. 

அறனறனந்து இானிங்ம் ட்டிப் தார்ப்தது ததான்று இபேந்து. அன் மணி சிாபாதா பறும் ழுத்தும் 

பநிச்தசாடி பற்நிபா இனந்ரள். னவும் வதரட்டுறல்னர ரனறங்கத்றன் மணிமபம், அப்தா ப்ததா 

போதா? ண ங்கும் திள்மபமபபம் தரர்த்துப் தந்ரன். கனரன் அடிிற்நறல் தகலவன்று உர்வு. 

அர்கலக்கு ஆறுல் வசரல்னறிட்டு டீு றனம்திணரன்.  

“இரனறங்கத்றன் ம் அன் குடும்தத்ட ப்தடிப் தரறச்சுட்டுதுன்னு ன் ணசு வரம்த துடிச்சுப்ததரிட்டது 

தகரகறனர. உன்மணபம் திள்மபமபபம் ிறுத்ிட்டு, ான் ஷ்டப்தட்டுச் சா ிபேம்தன” ன்ந கனரன் 

ழுழுத்ரன். ணம் றனந்றணரன். 
 

படிவும 

னடக னெட்டத்றல் ிடுதட்ட கனரன், ன் டணி தகரகறனரவுடன் வடுங்கரனம் ரழ்ரன் 

 

5.   சட்ட மள்  (அல்னது)  அன்நாட ாழ்ில் தன்தடும் சட்டங்ள் 
 

பன்னும 
 சட்டம் ன்தற்குச் வசம்ட ன்று வதரனள்.  வசம்ட ன்தற்கு டுவுறடன ன்றும் வதரனலண்டு. அன்நரட 

ரழ்ில் உள்ப சட்டங்கடபப் தற்நறக் கலத கரண்ததரம். 
 

சட்ட மள் 

1. உனக ரடுகலக்கரண சட்டத்ட அமணத்து ாட்டுச் சட்டம் ன்தர். 

2. ரழ்ின் அடிப்தடடச் சட்டத்ட அசில் அமப்புச் சட்டம் ன்கறதநரம். 

3. இந்றரில் உள்ப அடணத்துச் ச க்கலக்கரகச் சச் சார்புச் சட்டங்ள்  உள்பண. 

4. அந்ந் ரறனங்கபின் தக்கக்கங்கள், தண்தரடு, சூழ்றடனக்தகற்த ாினச் சட்டங்ள் உள்பண. 

5. சரடன ிறகலக்கரகப் ததாக்குத்துச் சட்டங்ள் உள்பண. 

6. கல்ி றறுணங்கபில் அடனேம் ன்வகரடுடக்கு றரக ாாக்ர் ன்பாடுமத் மடச்சட்டம் 

அடந்துள்பது. 

7. றுடக்கரகத் வரறனரபிரகும் குந்டகலக்கு ண, குந்மத்பாினாபர் மடச்சட்டம் உள்பது. 

8. தகர்தரர் உரிடக்கரக, தர்தார் தாதுாப்புச்சட்டம் அடந்துள்பது. 

9. ணிதர், றர்ரகம், றறுணத்டப் தற்நற கடன அநற, ல் அநிபம் உரிமச் சட்டம் அடந்துள்பது. 
 

படிவும 

 ணிகுன பர்ச்சறக்கு அடனேம் சட்டங்கபின் டககள் இடரகும். 

 

6.   தர்தார் தாதுாப்புச் சட்டம்  ற்றும் ல் அநிபம் உரிமச் சட்டம் 

பன்னும 

சட்டம் ன்தற்குச் வசம்ட ன்று வதரனள்.  வசம்ட ன்தற்கு டுவுறடன ன்றும் வதரனலண்டு. தகர்தரர் 

தரதுகரப்னச் சட்டம், கல் அநறனேம் உரிடச் சட்டம் தற்நறக் கலத கரண்ததரம். 
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தர்தார் தாதுாப்புச் சட்டம் 

1. தகர்தரர் உரிடக்கரக, தர்தார் தாதுாப்புச்சட்டம் அடந்துள்பது 

2. ிற்தடணப் வதரனபில்  குடநதரடுகள் இனந்ரல், ரறன, ரட்டக் குடநீர் ன்நங்கடப அடகறத் ீர்வு 

கரனரம். 
 

ல் உரிம அநிபம் சட்டம் 

3. ணிதர், றர்ரகம், றறுணத்டப் தற்நற கடன அநற, ல் அநிபம் உரிமச் சட்டம் அடந்துள்பது 

4. கல் உரிடச் சட்டம் 2005 திரிவு 6 ன்தடி, ணிரகதர அடப்தரகதர கல் வதநனரம். 

5. உரி அலுனகத்றல் வதரதுத் கல் அலுனரிடம் னு அபிக்கனரம். 

6. ரறன, ட அசு அடப்தில் கல் வதந, தத்து உனொதர ிண்ப்தக் கட்டம் வசலுத்தண்டும். ீறன்நக் 

கட்ட ில்டனடனேம் எட்டனரம். 

7. றுடக்தகரட்டிற்குக் கலழ் இனப்தர்கள் கல் வதந கட்டம் இல்டன. 
 

படிவும 

 இடத இச்சட்டங்கடபப் தற்நற குநறப்னகள் ஆகும். 

 

7.   அண்ாின் டிக் பேத்துள் 

பன்னும 

 அநறஞர் அண்ர கடிங்கள் றரகத் றழ் ரட்டு க்கலக்குப் தன கனத்துக்கடப ழுறணரர். ாஞ்சி இில் 

மப்பதாங்ல் ிபோபன்று ழுற கடித்றல் உள்ப கனத்துக்கடபக் கரண்ததரம். 
 

ாஞ்சிக் டிக் பேத்துள் 

1. தீடத்றல் ன்டண  க்கள் அர்த்றணர். 

2. ம்திக்டக ற்நதடி டந்துவகரள்தன். 

3. வதரங்கல் னதுரள், க்கு கறழ்ச்சறனேம் ரட்டுக்குப் வதரனறவும் தசர்ந்துிடுகறநது. 

4. இந்ரபில் உடப்தின் வதனட ததசனடிகறநது. 

5. றர் ரழ்ந் தர்த்ற றடணவுக்கு னகறநது. 

6. “உடத்து, உரி தத்றல், னற்சறரல் வதறு” ண றனடந்ட ணிர்கலக்கு ஆடிடுகறநரள். 

7. உடப்தின் வதனடடப் தற்நற னடிசன் கிட ழுறனேள்பரர். 

8. இன்தம், னதுட, வதரனறவு, பம், ரழ்வு ஆகறட சறநக்கதண்டும். 

9. றழும் றகனம் ரதண்டும். 
 

படிவும 

 இடத அண்ர ழுற கரஞ்சற கடித்றல் அடந்துள்ப கனத்துகள் ஆகும். 

 

8.   ம்.ஜி. இாச்சந்ின் 
 

பன்னும 

 னட்சறத் டனர் ணப் ததரற்நப்தடும் ம்.ஜற. இரச்சந்றன் தற்நறக் கலத கரண்ததரம். 
 

இபம ாழ்க்ம 

1. இனங்டகில் உள்ப ண்டிில் 17.01.1917 அன்று திநந்ரர். 

2. றுடில் ரடி ம்.ஜற.ஆர் அர்கபின் குடும்தம் கும்ததாத்ிற்கு ந்து. ஆமணடிப் தள்பிில்  

அண்ன் சக்கதரினேடன் ல்ி தின்நரர். 
 

ிடீர் ாற்நம் 

3. றர்தரர ிரக இனனம் ாடத்துடநில் சறறு சிறு தாத்ிங்பில் டித்ணர். ம்.ஜற.ஆர்.ிமப்தடத்ில் 

சறறு தரத்றங்கபில் டித்துப்தின் ாாணா உர்ந்ரர். 

4. தடங்கபில் ல்ன கனத்துகடபச் வசரல்னறப் தார், பிதார், உர்ள், பாினாபர்ள் னனறதரரிடம் 

வதரிதும் ாக்த்ம ற்தடுத்ிணார். 

5. புட்சித்மனர், க்ள் ினம், இக்ணி ண அடக்கப்தட்டரர். 
 

அசில் ாழ்வு 

6. அநறஞர் அண்ாின் கடட, கண்ிம், கட்டுப்தரடரல் கப்தட்ட இரச்சந்றன் அசினில் தடந்ரர். 

7. 1963, 1967 சட்டன்ந தனம உறுப்திணரணரர். 

8. 1972இல் புி ட்சி வரடங்கறணரர். 

9. 1977 பல் 11 ஆண்டுள் ட றக பல்ா ிபங்கறணரர். 

10. தள்பிகபில் சத்துவு ங்கும் ிட்டம் வகரண்டுந்ரர். 
 

தட்டங்ள் 

11. பசன்மணப் தல்மனக்ம் டாக்டர் தட்டம் ங்கறது. 
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12. இந்ி அசு, சறநந் டிகனக்கரண தாத் தட்டம் அபித்து. 

13. அர் இநப்திற்குப்தின், இந்ிா அசின் உர் ினரண தா த்ணா, 1988இல் ங்கப்தட்டது. 
 

மநவு 

14. னட்சறத்டனர் ம்.ஜற.ஆர் அர்கள் 24.12.1987ஆம்ஆண்டு இற்டக ய்றணரர். 
 

படிவும 

 ரழ்ந்னம் டநந்னம் தன தகரடி ன்நரலும், ல்னார் ணில் ாழும் ணிணா ம்.ஜற. இரச்சந்றன் 

இன்நபவும் றடனத்து றற்கறநரர். 

 

9.   பால்னில் துமந 

         முன்னுல 
1. வரல்தங்கரனத்டப் தற்நற ஆய்வு வசய்டனத வரல்னறல் அல்னது வரல்வதரனபில் ன்கறதநரம். 

2. வரன்டரண கரனத்றல் ரழ்ந் க்கபின் ரழ்க்டகனடந, வரறல்கள், ரிகம், தபரண்ட, அசறல், 

தண்கடனகள் னனறட தற்நற ஆய்கறநது இத்துடந. 

3. கல்வட்டுகள், கட்டடங்கள், கரசுகள், வசப்ததடுகள் அடிப்தடடில் ஆய்வு வசய்த வரல்னறனறன் னன்ட 

தரக்கம். 

4. ஆங்கறனத்றல், ஆர்க்கறரனஜற ன்தர். 
 

அழ்ாய்வுச் பசய்ிள் 

1. வரல்தங்கரனத்டப் தற்நற ஆய்வு வசய்டனத வரல்னறல் ணப்தடும். 

2. கல்வட்டுகள், கட்டடங்கள், கரசுகள், வசப்ததடுகள் அடிப்தடடில் ஆய்வு வசய்ப்தடுகறநது. 

3. னறின் தற்தப்தினறனந்து கலரகக் குநறப்திட்ட தகுறட, ண்ட, தட்தரகச் சறறுகச் சறறுகத் தரண்டி ஆய்து 

அகழ்ரய்வு ணப்தடும். 

4. அகழ்ரய்ில் கறடடக்கும் எவ்வரன டத்றலும் தல்தறு னரறு அநறப்தடுகறநது. 

5. க்கபின் ரழ்வு கரனம், தண்தரடு அகழ்ரய்ில் அநறப்தடும். 

6. ீனக்கு அடிில் அடனேம் அகழ்ரில் கடல் சலற்நத்ரல் னெழ்கற கங்கடபப் தற்நற னரறு கறடடக்கறநது. 

7. தடரண இனக்கறங்கள் அகழ்ரய்வுக்கு இடக் குநறப்னகடபத் னகறன்நண. 
 

பான்மக்ான  ிழ்வுமபக் ண்டநிற்கு உவும் டங்ள் 

1. வரல்னறல்துடநிணர் 1963ஆம் ஆண்டு னம்னகரர் அனகறல் உள்ப கலரர்வபிில் றகழ்ந் கடல் ஆய்ில் னத்ர் 

சறடன, தூண்கள் கறடடத்ண. இந் ச்சங்கள் றரக இனக்கறத்றல் னம் கரிரிப்னம்தட்டிணம் உண்ட ண 

அநறப்தட்டது. 

2. கடனரய்ில் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட தடகுத்துடந, னத்ர்தரம் ஆகறட ச்சங்கபரகக் கனப்தடுகறன்நண. 

3. அகழ்ரய்ில் கறடடக்கும் எவ்வரன டத்றலும் தல்தறு னரறு அநறப்தடுகறநது. 

4. க்கபின் ரழ்வு கரனம், தண்தரடு இத்டங்கபரல் அநறப்தடும். 
 

10.   குநட்மட எனி 
பன்னும 

 ன.. அர்கள் கடகள் ணி ாழ்மச் சித்ரிப்தண. ல்ன கனத்துக்கடப வபிப்தடுத்துண. அரின் குநட்டட 

எனற தற்நறக் கரண்ததரம். 
 

மப்பதாபேள் 

 டப்தகுிார் பசல்ம் ிக்ர். குந்ட இல்டன. அன்னம் இல்டன. பன்தகுிார் றும ிக்ர். 

ரது குந்டட டத்ரய் வதற்நரள். டதகுறரர் டீு ப்ததரதும் அடறரகத இனக்கும். வன்தகுறரர் 

டீ்டில், ப்ததரதும் ணிர் சண்டட, ரய்ச் சண்டட றகழும். அர்க்கபரகவும் அனங்தகரனரகவும் அசுத்ரகவும் 

இனக்கும்.  

 மத்ாய் ரது குந்ம வதற்நரபிதனத, அர்கள் டீ்டு ாபம் ந்து குட்டிகடபப் வதற்நது. குட்டிகபின் 

சத்த்டக் தகட்ட டப்தகுற ம்தறிணர் சன்ணடன னெடிிட்டணர். குங்குப்பூவும் சர்க்மபம் னந் தாமன 

அனந்றிட்டுத் தூங்கறணர். 

 ரய்க்குட்டிகபின் ாய் ங்தகர ாால்ததாய்ிட்டது. அட தசறரல் கத்றக்வகரண்டினந்ண. றடீவன்று 

அற்நறன் குடக்கும் சப்ம் சறநறது சறநறரகக் குடநந்துிட்டது. ன்ணதர, தர ன்று ட்டிப்தரர்த்ரர் ழுத்ரபர். 

 மத்ாய் இடக்டகில் உள்ப வகரட்டரங்குச்சறில் தால் டத்றனந்ரள். அள் தரல்ரன். அட எவ்வரன 

குட்டிக்கும் தஞ்சறல் தரய்த்து ஊட்டிணாள்.  ல்னர குட்டிலம் தால் அபேந்ி உநங்கறண. என ரய்க்குட்டிக்கு ட்டும் 

தத்ில்டன. சப்ம் ததரட்டது. 

 டத்ரய் னக்டகில் இனந் தஞ்சு ததரன்ந துிடத் ன் ார்பு அனதக வகரண்டுததரய், இடக்மால் 

அழுத்ித் ன் தானால் மணத்து, குட்டிின் ாில் மத்ாள். னென்றுனடந வசய் திநகு எனற அடங்கறது.  அந் 

இபம்ரய் சறறுிபக்டக டுத்துக்வகரண்டு ழுந்து டந்ரள். ிபக்வகரபிில் அலடட னகம், னர்ந் 

பசந்ாமப்ததால் கறழ்ச்சறனேடன் ிபங்கறது.  
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அன்தத இல்னர டதகுறில்  ப்த எனற ரநற, குநட்டட எனற ந்துவகரண்டினந்து. 
 

பேப்பதாபேள் 

 உிர்கபிடத்றல் பேமபம் அன்பும் தண்டும். 
 

படிவும 

 ல்ன தண்தத பசல்ம் ன்தது இக்கடின் னடிவு. 

 

11.   மத்ாின் தாத்ிப் தமடப்பு 

பன்னும 

 ன.. அர்கள் கடகள் ணி ாழ்மச் சித்ரிப்தண. ல்ன கனத்துக்கடப வபிப்தடுத்துண. அரின் குநட்டட 

எனறில் டத்ரின் தரத்றப் தடடப்டதப் தற்நறக் கரண்ததரம். 
 

தாத்ிப்தமடப்பு 

 மத்ாய் ரது குந்ம வதற்நரபிதனத, அர்கள் டீ்டு ாபம் ந்து குட்டிகடபப் வதற்நது. குட்டிகபின் 

சத்த்டக் தகட்ட டப்தகுற ம்தறிணர் சன்ணடன னெடிிட்டணர். குங்குப்பூவும் சர்க்மபம் னந் தாமன 

அனந்றிட்டுத் தூங்கறணர். 

 ரய்க்குட்டிகபின் ாய் ங்தகர ாால்ததாய்ிட்டது. அட தசறரல் கத்றக்வகரண்டினந்ண. றடீவன்று 

அற்நறன் குடக்கும் சப்ம் சறநறது சறநறரகக் குடநந்துிட்டது. ன்ணதர, தர ன்று ட்டிப்தரர்த்ரர் ழுத்ரபர். 

 மத்ாய் இடக்டகில் உள்ப வகரட்டரங்குச்சறில் தால் டத்றனந்ரள். அள் தரல்ரன். அட எவ்வரன 

குட்டிக்கும் தஞ்சறல் தரய்த்து ஊட்டிணாள்.  ல்னர குட்டிலம் தால் அபேந்ி உநங்கறண. என ரய்க்குட்டிக்கு ட்டும் 

ததரில்டன. சப்ம் ததரட்டது. 

 டத்ரய் னக்டகில் இனந் தஞ்சு ததரன்ந துிடத் ன் ார்பு அனதக வகரண்டுததரய், இடக்மால் 

அழுத்ித் ன் தானால் மணத்து, குட்டிின் ாில் மத்ாள். னென்றுனடந வசய் திநகு எனற அடங்கறது.  அந் 

இபம்ரய் சறறுிபக்டக டுத்துக்வகரண்டு ழுந்து டந்ரள். ிபக்வகரபிில் அலடட னகம், னர்ந் 

பசந்ாமப்ததால் கறழ்ச்சறனேடன் ிபங்கறது. . 
 

படிவும 

 இக்கடில், உிர்பிடத்ில் அன்பும் இக்பம் பாண்டபா மத்ாய் தமடக்ப்தட்டிபேப்தம 

அநறனரம். 

 

12.   இபேதறு குடும்தங்பின் இல்புள் 
 

பன்னும 

 ன.. அர்கள் கடகள் ணி ாழ்மச் சித்ரிப்தண. ல்ன கனத்துக்கடப வபிப்தடுத்துண. அரின் குநட்டட 

எனறில் உள்ப இனதறு குடும்தங்கபின் இல்னகடபக் கரண்ததரம்.. 
 

டதகுிார் 

1. டப்தகுிார் பசல்ம் ிக்ர்.  

2. இனதது ஆண்டரகறனேம் குந்ம இல்மன. கன் டணி ட்டுத ரழ்தர்கள். அர்கபின் தகுற 
தூய்மா இபேக்கும். வதரனள்கள்  டத்தடித இனக்கும்.  

3. டக்குடும்தரண பன்தகுிார் ீது பறுப்புக் வகரண்டர்கள். 

4. ரய்க்குட்டிகபின் தசறடப் ததரக்க ினம்தரல், குங்குப்ன கனந் சர்க்கடப்தரல் அனந்தும் சுனம் 

உடடர்கள். 
 

பன்தகுிார் 

5. வன்தகுறரர் குடும்தம் ஆாம் றக்கது.  

6. குந்மள் ந்தனம் அடித்துச் சண்மடிட்டுக்வகரள்லம்.  

7. தரட்டி னகடபத் ிட்டிக்பாண்தட இனப்தரள். 

8. அர்கள் பர்க்கும் ாய் னதரடப் ததரதரடப் தரர்த்துக் குமத்துக்பாண்தட இனக்கும்.  

9. அர்கபின் கூடத்றல் கண்டபதாபேட்ள் கண்டதடி சிநிக் கறடக்கும்.  

10. இர்கபிடம் என்றும் இனக்கரது. 

11. ாய்க்குட்டிலக்குத் ன்தாமன அபித்ள்ான் வன்தகுறில் ரழும் இந் மத்ாய். 
 

படிவும 

 டப்தகுறரர் ஈ வஞ்சம் அற்நர்கபரக, வன்தகுறரர் ஈ வஞ்சம்  உள்பர்கபரகச் சறத்ரிக்கப்தட்டுள்பணர். 
 

13.   இனிண்ட்ிபன் தண்பு னன்ள் 

பன்னும 

 சுடீன் ரட்டடச் தசர்ந் ததர் னரகர்குிஸ்ட் ழுற அடித்பம் சறறுகடில் உள்ப திச்டசக்கரர் 

இனறண்ட்கறவன் தண்னனன்கடபக் கரண்ததரம். 
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தண்புனன்ள் 

1. உனகம் ன்தல் பேமபடன் இபேப்தா றடணப்தர். 

2. ரன் சந்றப்தது ல்ன, அன்தாண ணிர்மப ட்டும்ரன் ன்று ம்னதர். 

3. ழ்டிலும் ன் ணடனேம் டீ்டடனேம் சுத்ா டத்றனப்தர். 

4. உனகறல் உள்ப ல்னர்மப ட்டும் ம்தி ரழ்தர். 

5. ம்தாணரகவும் திடித்ரணரகவும் ிபங்குதர்.  

6. இர் திச்டசக்கரர் ன்நததரதும், ரற்றுத் றநணரபி ன்நததரதும் ல்னாத் ிழ்ந்ால் அடித்பத்றல் டீு 

கறடடத்து. 
 

படிவும 

 ரனம் ல்னடத றடணப்ததரம். அன்தரக இனப்ததரம்.  
 

(இத்  துடப்தரடப்தகுறில் 1 னல் 8 இலுக்கரண ிடடகள் அடந்துள்பண. இற்டந ட்டும் தடித்ரதன ததரதும்.) 

 

தகுி-3 ிணா ண் 34அ   ஆங்ினச் பசாற்மபத் ிாக்ம் பசய்ல்  (3 ிப்பதண்) 
 

1. டரடி, ர்ந சண்வட ணக்குப் தர்த்தட, ீங்க இன்னும் ணக்குப் தர்த்தட டிஸ் டுக்கில்டனத, வரய் டரடி? 

ன்தணரட திண்ட்டமவல்னரம் டீ்டுக்கு ச்வசரல்னறக் கரல் தண்ிினக்தகன்.  
 

சண்வட ர்நதுக்கு இன்னும் மறக்ஸ் தடஸ் இனக்கு. தடரன்ட் வரர்ரி, டுரதர ஈிணிங் ரப்திங் ததரகனரம். இப்த 

உணக்கு தயப்திரதண.” 
 

ிமட 

அப்தா, ர்ந ஞாிறு ணக்குப் திநந்ாள், ீங்க இன்னும் ணக்குப் திநந்ாள் உமட டுக்கில்டனத, ன் 

அப்தா? ன்தணரட ண்தர்மபபல்னாம் டீ்டுக்கு ச்வசரல்னற அமத்ிபேக்ிதநன்.  
 

ஞாிறு ர்நதுக்கு இன்னும் ஆறு ாள் இனக்கு. கடனப்தடரத, ாமப ாமன மடக்குப் ததரகனரம். இப்த 

உணக்கு ிழ்ச்சிரதண.” 
 

2. சுதஷ் ரட் தயப்தண்ட்? ன் தனட்டர ர்தந?  
 

றிதன எத டிரதிக் ஜரம்டர, அணரல்ரன் தனட்.  சரி...சரி..தஸ் த்டண ிக்கு னம்? டிக்வகட் கறடடச்சுர?  
 

தஸ் வடன் தர்ட்டிக்கு னம்.  னரஸ்ட் கீ்தக ரிசர்வ் வசய்ரச்சு. 
 

ிமட 

சுதஷ் ன்ண ஆச்சு? ன் ாா ர்தந?  
 

றிதன எத ததாக்குத்து பரிசல்டர, அணரல்ரன் ாம்.  சரி...சரி..ததபேந்து த்டண ிக்கு னம்? 

தச்சடீ்டு கறடடச்சுர?  
 

ததபேந்து தத்து பப்ததுக்கு னம்.  பசன்ந ாத பன்திவு வசய்ரச்சு 
 

3. தள்பிினறனந்து டீ்டிற்குள் ிடந்து தடந் தரரி, ன் ஸ்கூல் ததக்டகத் தூக்கறப்ததரட்டு ிட்டு ம்ற ரட்டர் 

ன்று குல் வகரடுத்ரன். 
 

தள்பிினறனந்து ந்வுடன் ண்டர இப்தடிக் கத்துகறநரய்? டக கரல்கடப ரஷ் வசய்துவகரண்டு ர.  சூடரக 

உணக்குப் திடித் டிதன் வசய்து டத்றனக்கறதநன்.  ததரய் னைணிதரம் ரற்நறக்வகரண்டு ர ன்நரள், அள் ரய். 
 

ததரம்ர  ன்று கூநறக்வகரண்டு ததடணச் சுனிட்ட தரரி, டிிடப் தரர்த்ரன். 
 

ஸ்கூல்ிட்டு ந்வுடதண ற்கு டிி? தயரம் எர்க் வசய்துிட்டு அப்னநம் தரர்க்கனரம். ன்நரள், அள் ரய். 
 

ிமட 

தள்பிினறனந்து டீ்டிற்குள் ிடந்து தடந் தரரி, ன் புத்ப் மதமத் தூக்கறப்ததரட்டு ிட்டு அம்ா ண்ரீ் 

ன்று குல் வகரடுத்ரன். 
 

தள்பிினினந்து ந்வுடன் ண்டர இப்தடிக் கத்துகறநரய்? டக கரல்கடபச் சுத்ம் வசய்துவகரண்டு ர.  சூடரக 

உணக்குப் திடித் சிற்றுண்டி வசய்து டத்றனக்கறதநன்.  ததரய் சபீேமட ரற்நறக்வகரண்டு ர ன்நரள், அள் ரய். 
 

ததரம்ர  ன்று கூநறக்வகரண்டு ின்ிசிநிமச் சுனிட்ட தரரி, பாமனக்ாட்சிமப்  தரர்த்ரன். 
 

“தள்பிிட்டு ந்வுடதண ற்குத் பாமனக்ாட்சி?  டீ்டுப்தாடம் வசய்துிட்டு அப்னநம் தரர்க்கனரம்”. ன்நரள், 

அள் ரய். 
 

4. ன் ஆதிசுக்கு எபே பதசஜ் பசால்னதண்டும்.  ன் பசல்ததாணில் அவுட்தாிங் ததாில்மன.  ப்பஸீ் 
உன் பசல்ததாமணத் ா. ால் தண்ிட்டுத் பேிதநன். 
ன் அலுனகத்றற்கு என வசய்ற வசரல்ன தண்டும்.  ன் டகப்ததசறில் வபி அடப்ன ததரகில்டன. 
வுவசய் உன் டகப்ததசறடத் ர.  அடப்னக் வகரடுத்துிட்டுத் னகறதநன். 
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தகுி-3  ிணா ண் 34ஆ   அபு ண்மத் ிாக்ம் பசய்ல்  (2 ிப்பதண்) 

1. இட னத்கத்றல் இல் என்நறல் உள்பண. ற்வகணத என்தரம் குப்தில் ப்தட்டுள்பரல், கலழ்க்கரடம் 

வதரதுத்தர்ில் தகட்கப்தட்ட ண்கலக்குப் திற்சற வும். 

2. 52, 76, 183, 194, 13 , 45, 165, 789, 45, 79, 150, 250, 25, 41, 190 ஆகற ண்கபில் திற்சற வும். 
 

 

தகுி-3  ிணா ண் 35அ   ஆங்ின உமப்தத்ிமத் ிாக்ம் பசய்ல்   (3 ிப்பதண்) 
 

1. மதடங்ள் (Maps) 

தனடகரண கல்கடப அச்சடிக்கப்தட்ட னத்கங்கடபிட டதடங்கள் அபிக்கறன்நண. 

ழுதுற்கும் ரசறப்தற்கும் னன்தத டதடங்கடப உனரக்கவும் தன்தடுத்வும் க்கள் அநறந்றனந்ணர். 

னெரடர்கபின் டதடங்கடபக் கண்டுதிடிப்தரபர்கள் கண்டநறந்ணர். டதடங்கள் சறனதடப தரடநகபில் 

டிக்கப்தட்டினக்கும். 
 

2. ங்ள் (Trees) 

ங்கள் க்கு றகவும் தன்தடக்கூடிட. ிநடகனேம் த்துண்டங்கடபனேம் அட க்கு 

அபிக்கறன்நண. அடநகனன்கள், ரற்கரனறகள், தடசகள் வசய் த்துண்டங்கள் தன்தடுகறன்நண. சறன ங்கபின் 

ிடகபினந்து ண்வய் வதறுகறதநரம். சறன ங்கபின் இடனகள், தங்கள் னந்து ரரிக்கப்தன்தடுகறன்நண. 
 

3. அிாமனில் ழுல் (Early to Bed) 

சலக்கறரக இில் தூங்கற, ிடரக அறகரடனில் ழுந்துவகரள்து ன்தது எனடண 

னனடடணரக, பனடடணரக, அநறவுள்பணரக டக்கறநது. ரரக ழுதடிட, அறகரடனில் 

ழுதனக்குத் றணசரி தடனகபில் அறக கரனனம் ஊக்கனம் கறடடக்கறநது. ணக்குள் அர் சுறுசுறுப்டதனேம் 

உற்சரகத்டனேம் கரண்கறநரர். தடிப்தற்கு அறகரடனத சறநந்து. னெடப னத்துர்ச்சறனேடன் இனப்தரல் கடிணரண 

தரடம் பிடரகும். 
 

4. டிம் ழுதும் மன (Letter writing) 

கடிம் ழுதுது என கடன. சறநந் திற்சறிணரல் அது னழுடரகும். சறன கல்கடபப் 

தரிரநறக்வகரள்ப ண்தர்கலக்கும் உநிணர்கலக்கும் ழுப்தடுகறநது. இட ஏர் உடரடல். இண்டு 

தர்கலக்குள்பரண அந்ங்கரண, தடிரண வசய்றகள் அற்நறல் இனக்கும். ரசறக்கத்குந், வபிரண 

கடித்ட ப்தடி ழுதுது ன்தது கற்நறந்னக்குத் வரினேம். 
 

5. பாமனக்ாட்சி (Televisiion) 

ணீ இந்றரின் அறசம்ரன் வரடனக்கரட்சற.  கறரப்னநத்ரனக்குத் தடரண கல்ி, 
உடல்னம், ிசரம், குடும்தக்கட்டுப்தரடு றகழ்ச்சறகள் ரரிக்கப்தடுகறன்நண. க்கரண கரன இடடவபிகபில் 

ினப்தம்னம் ரடகங்கலம் றடப்தடங்கலம் வபிிடப்தடும். ிபம்தங்கலக்கரகவும் வரடனக்கரட்சற 
தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 
 

6. உவு (Food) 

ரழும் உிரிணங்கலக்கு உவு இன்நறடரது. உில்னரல் என ணின் ீண்டகரனம் ர 

இனரது.  ணக்கரண அபில் உட எவ்வரன ணின் உண்த்ரன்தண்டும்.  குடநந் உவு உண்தர் 

உடல்னத்றல் குடநவு ற்தட்டு, தரய்ரய்ப்தடுரர். ணத, ரழ்ற்குத் தடரண உட எவ்வரன 

ணினும் உண்தண்டும். 
 
 

7. ிணி (Computers) 

இது கிணி கரனம். இட சரசரி ரழ்ில் ஏர் அங்கம். றணசரி ிகம், வரறற்சரடனகள், றறுணம் 

வரடர்தரகவும், அசு றறுணங்கபில் அபற்ந கல் தரரிப்னத் தடப்தடுகறநது. றகச்சறநந் அறதகத் 

கல்தரரிப்னக் கனிரன் கிணி. 
 
 

8. ாந்ிடிள் (Gandhiji) 

ல்னரற்டநனேம்ிட கரந்றடிகள் உண்டடத ினம்தவும் றக்கவும் வசய்ரர். உண்டடக்  

கடடப்திடிக்கத ரழ்வு னழுதும் ததரரடிணரர்.  ரய்டடிட றகச்சறநந் கடவுள் தநறல்டன ன்தட 

உண்டடச் தசரறத்து அநறந்ரர்.  ம் ண்ம், வசரல், வசல் ரவும் உண்டரக இனக்கதண்டும் ன்று 

கற்தித்ரர்.  டக் கடடப்திடித்ரதர அடத ததரறத்ரர். 
 
 

9. தள்பிள் (Schools) 

ரர்கலக்குப் தரடம் ததரறப்ததரடு தள்பிகள் றறுத்றக்வகரள்றல்டன. இன்னும் வசல்தடுகறன்நண. 

இங்தகரன் ரர்கலம் ரிகலம் தக்கக்கங்கடபக் கற்றுக்வகரள்கறன்நணர்.  னடநரண றில் 

டக்கக் கற்கறன்நணர். ரர்கள் று வசய்னேம்ததரது றனத்ப்தடுகறநரர்கள்.   
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10. தனம் (Library) 

னத்கங்கள் ரசறக்க சறநந் இடம் தனகம் ஆகும். எவ்ரன தனகத்றலும் தனகர் இனப்தரர். அர்ரன் 

தல்கடபப் தரரிப்தர்.  ஆங்கறனத்றலு றறலும் கடப்னத்கங்கள் இனக்கும். ிகில், 

கக்குப்தறில், அநறில் தல்கலம் இனக்கும்.  றறலும் ஆங்கறனத்றலும் வசய்றத்ரள்கலம் இழ்கலம் 

இனக்கும்.  அற்டந ரம் அடறரக ரசறக்கதண்டும். அடறரண ரசறப்னக்கரண இடம் இது. இண்டு 

ரத்றற்குப் னத்கத்டக் கடன் வதற்றுச் வசல்னனரம். எவ்வரனனக்கும் தனுள்பதுரன் தனகம். 

 

 

தகுி-3  ிணா ண் 35ஆ   ஆங்ினப் தபாிமத் ிாக்ம் பசய்ல்  (2 ிப்பதண்) 

1. Old is gold    கரனம் வதரன் ததரன்நது 

2. No pain. No gain   உடப்தில்னரல் ஊறம் இல்டன 

3. Knowledge is power   அநறத ஆற்நல் 

4. Haste Makes waste   தநறண கரரிம் சறறும் 

5. Man proposes; god disposes  ணின் என்று றடணக்க, வய்ம் என்று றடணக்கும். 

6. Self help is the best help  ன் டகத ணக்குி 
7. A friend in need is a friend indeed. ஆதத்றல் உவுததண உற்ந ண்தன். 

8. All that glitters is not gold.  றன்னுவல்னரம் வதரன் அல்ன. 

9. Time is  gold.    கரனம் வதரன்ததரன்நது. 

10. The Face is the index of the mind அகத்றன் அகு னகத்றல் வரினேம். 

11. Look before you leap   ஆம் அநறரல் கரடன ிடரத. 

12. Live and let live.   ரழ் அல்னது ரிடு. 

13. Art is long but life is short.  கல்ி கடின , கற்தர் ரள் சறன. 

14. Efforts never fail.   னற்சற றனிடணரக்கும் 

15. Even a pin is good for nothing  சறறு துனம்னம் தல்குத் உவும் 

16. Failure is the stepping stone to success. தரல்ித வற்நறக்கு னற்தடி. 
17. Work is woship   வசய்னேம் வரறதன வய்ம். 

18. Health is wealth   தரற்ந ரழ்த குடநற்ந வசல்ம். 

19. Diamond cut diamonds   னள்டப னள்பரல் டு 

20. Little strokes fell Great oaks.  அடிதல் அடி டத்ரல் அம்றனேம் கனம். 

 

பகுதி-4  ிணா ண் 36   மம ிமநவு பசய்ல் அல்னது ிம ழுதுல் (5 ிப்பதண்) 

அ. கலத வகரடுக்கப்தட்டுள்ப கடின் வரடக்கத்டக்வகரண்டு கடட னழுடரக ழுதுக. கடக்குத் டனப்ன 

என்று னக. சரன்று கலத ப்தட்டுள்பது ( இத ததரன்ந ிணரக்கள் வதரதுத்தர்ில் தகட்கப்தடும். னறரகக் 

தகட்தரர்கள்.) 
 

ிணா கலழ்ரணம் சறக்கத் வரடங்கறினந்து. தநடகள் எனறவழுப்திரதந ங்கள் கூடுகடபிட்டுப் தநக்கத் 

வரடங்கறண.  அந்க் கரடனதடபில் ரணில் றடீவன்று ஏர் எபி தரன்நறது. அப்ததரது......... 
 

ிமட ின் ழுச்சி 
  கலழ்ரணம்  சறக்கத் வரடங்கறினந்து. தநடகள் எனறவழுப்திரதந ங்கள் கூடுகடபிட்டுப் 

தநக்கத் வரடங்கறண.  அந்க் கரடனதடபில் ரணில் றடீவன்று ஏர் எபி தரன்நறது. அப்ததரது ின் 

ாணில் தான்நிணான். அனுமட ிர்ள் பூிில் தாய்ந்ண. ாங்ள் மந்து அமணமபம் 

ழுப்திண. ிணின் பத்ில் ணிர்ள் ிித்ணர். மணாக்ள், குில்ள், பாண்டனாத்ிள் 

ிமணப் தாடி பாழுண.  பாக்குள் பதாழுது ிடிந்தும் னமச பசன்றுபாண்டிபேந்ண.  எபே 

ிாத்து ிசாி ன் தாபில் ரிமணச் சுந்தடி, னில் உவுச்பசய் பசன்றுபாண்டிபேந்ான். 

எவ்பாபே ாலம் ின் ந்து மநிநான். அது இற்மின் டம.  சூரின் பேமமப்ததால் 

அன்மந டம ஆற்ந ணிர்லம் த்ம் டமாற்ந பசன்றுபாண்டிபேந்ணர். 

      (அல்னது) 
 

ஆ. கலழ்க்கரடம் டனப்தில் ட்டு ரிகலக்குக் குடநரல் கிட என்று ழுதுக. 

(வதரதுத் தர்ில் கலழ்க்கரடம் என்நறனறனந்து னம்) 

 

ம 

அகரய் இனப்தது ட 
ஆர்ம் னது ட 
இன்தம் னது ட 
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ஈர்ப்ன னது ட 
உற்சரகம் னது ட 
ஊக்கம் னது ட 

பிடரய் இனப்தது ட 
ற்நம் னது ட 

 

ட்பு 

அன்தரய் இனப்தது ட்ன 
ஆர்ம் னது ட்ன 
இன்தம் னது ட்ன 
ஈர்ப்ன னது ட்ன 

உற்சரகம் னது ட்ன 
ஊக்கம் னது ட்ன 

பிடரய் இனப்தது ட்ன 
ற்நம் னது ட்ன 

 

குந்ம 

அகரய் இனப்தது குந்ட 
ஆர்ம் னது குந்ட 
இன்தம் னது குந்ட 
ஈர்ப்ன னது குந்ட 

உற்சரகம் னது குந்ட 
ஊக்கம் னது குந்ட 

 

தள்பி 
அநறட பர்க்கும் தள்பி 

ஆற்நல் னம் தள்பி 
இன்தம் னம் தள்பி 
ஈடக கரட்டும் தள்பி 
உனகம் கரட்டும் தள்பி 
ஊக்கம் னம் தள்பி 

பிட கற்திக்கும் தள்பி 
ற்நம் னம் தள்பி 
ம் ீக்கும் தள்பி 

டகம் ர டக்கும் தள்பி 
 

பற்சி 
அநறரய் இனப்தது னற்சற 
ஆர்ம் னது னற்சற 
இன்தம் னது னற்சற 
ஈர்ப்ன னது னற்சற 
உர்வு னது னற்சற 
ஊக்கம் னது னற்சற 

பிடரய் இனப்தது னற்சற 
ற்நம் னது னற்சற 

 
கடல் 

அகரய் இனப்தது கடல் 
ஆர்ம் னது கடல் 
இன்தம் னது கடல் 
ஈர்ப்ன னது கடல் 
உர்வு னது கடல் 
ஊக்கம் னது கடல் 

பிடரய் இனப்தது கடல் 
ற்நம் னது கடல் 
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ரணம் 

அகரய் இனப்தது ரணம் 
ஆர்ம் னது ரணம் 
இன்தம் னது ரணம் 
ஈர்ப்ன னது ரணம் 
உர்வு னது ரணம் 
ஊக்கம் னது ரணம் 

பிடரய் இனப்தது ரணம் 
ற்நம் னது ரணம் 

 
இற்டக 

அகரய் இனப்தது இற்டக 
ஆர்ம் னது இற்டக 
இன்தம் னது இற்டக 
ஈர்ப்ன னது இற்டக  
ஊக்கம் னது இற்டக 

பிடரய் இனப்தது இற்டக 
ற்நம் னது இற்டக 

 

தகுி-5 ிணா ண் 37   தாம் தாாட்டுல் (5 ிப்பதண்) 

திற்சி ிணா-1 

     ணிவனரம் அன்னவநற கரண்த ற்கும் 

தணரதரம் ரடணப்ததரல் ிரி டடந்து 

ணிணித் த்துரம் இனடபப் ததரக்கறச் 

     சக க்கள் என்வநன்த துர் ற்கும் 

இணிறணிரய் ழுந்உர் ண் வல்னரம் 

     இனகுது னனர்ன சுடிச் சரடன 

னணினற்று க்கள்னது ரழ்வு தண்டில் 

     னத்கசர டனதண்டும் ரட்டில் ரண்டும்   

- தரறரசன் 
 

தல் ிமனம் 
 

ிண்ட பேத்து 

ணிர்கள் அன்ன வநற கரவும், ணம் ிரிடடவும், சத்து உர்வு ற்தடவும், உர்ந் ண்ம் 

உனரகவும் அட தண்டிது தல்றடனம் ஆகும். க்கலக்குப் னதுரழ்வு ற்தடதண்டுவன்நரல் ரடு 

னழுதும் தல்றடனம் ற்தடதண்டும். 
 

மக் பேத்து 

தல்றடனங்கடப ரட்டில் அடதண்டும். 
 

தாமண ம் 

 கரட்டுக்கு அகு ரடண 

 கிடக்கு அகு தரடண 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் னல் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் தரடண 

தின்றுள்பது. 

சரன்று  - ணிவனரம், தணரதரம், இணிறணிரய், இனகுரய், 

  புணினற்று, புத்கசரடன 
 

தும ம் 

 ரடணக்கு அகு துறக்டக 

 கிடக்கு அகு துடக 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் இண்டரம் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் துடக 

தின்றுள்பது. 
 

சரன்று  - ணிவனரம்,  ணிவனரம் 

தணாதரம்,   ணிணித் 
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தாம் 

  ரழ்க்டகக்கு அகு தரப்தர 

  கிடக்கு அகு தர தர 
எவ்வரன அடிிலும் ட்டு சலர்கள் தின்றுள்பரல்,  அறுசரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம் ஆணது. 

அி ம் 

  கழுத்துக்கு அகு ி 
  கிடக்கு அகு அி 
என வசய்னேடபச் வசரல்னரலும் வதரனபரலும் அகுதடுத்றக் கூறுது அி ணப்தடும்.  

இப்தரடனறல் “ததால்” ன்று சலர் வபிப்தடடரக ந்துள்பது. ணத இது  உமி ஆகறநது. 

மனப்பு ம் 

  ணினுக்கு அகு டனப்ன 

  கிடக்கு அகு டனப்ன        இப்தரடனறன் டனப்ன தல்றடனம் அல்னது னத்கச்சரடன ஆகும். 

படிவும 

இப்தரடனறல், 
1. அடிதாமண  

2. அடி தும, சரீ் தும  

3. அறுசரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம்  

4. உமி  
5. மனப்தா தல்ிமனம் 

ஆகறட தின்றுள்பண. 
 

திற்சி ிணா-2 

    அப்தரரன் தண்டுல்தகட் டனள்னரில் தண்டும் 

      ஆனிர்க்கட் வகல்னரம்ரன் அன்னவசல் தண்டும் 

ப்தரனம் ப்தனம் ங்கடம்ரன் வசன்தந 

      ந்டறண னட்னகட இம்திடல் தண்டும் 

வசப்தர தணிடனதல் சுத்சற ரர்க்கம் 

      றகழ்ந்தரங்க அனட்தசரற வசலுத்றிடல் தண்டும் 

ப்ததது ரன்வசய்ினும் ீவதரறுத்ல் தண்டும் 

      டனறடணப் திரிரறடனடனேம்தண் டுதண. 

- ள்பனரர் 
 

தண்டும்  தண்டும் 
  

ிண்ட 

பேத்து 

 

ந்டத ன் தண்டுடனக்தகட்டு அனள்னரிதண்டும். ஆனிர்க்கு அன்ன வசலுத்துல் தண்டும். 

வ்ிடத்றலும் உன் னகடப்தரடுல் தண் டும். சற ரர்க்கம் வசறத்தரங்க, அனட்தசரற தரன்ந 
தண்டும். ன் டந ன்ணித்துப் திரிரல் இனக்கதண்டும் 

தாமண 

ம் 

 

    கரட்டுக்கு அகு ரடண      கிடக்கு அகு தரடண 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் னல் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் 

தரடண தின்றுள்பது. 
 

சரன்று  -    அப்தரரன்,  ப்தரனம்,  ப்ததது 

          ஆனிர்க   ந்டறன்  டனறடணப் 

 

தும 

ம் 

 

   ரடணக்கு அகு துறக்டக   கிடக்கு அகு துடக 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் இண்டரம் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் 

துடக தின்றுள்பது. 

சரன்று  - அப்தரரன்,  ப்தரனம் 

  வசப்தர,  ப்ததது 

 

இமபு 

ம் 

 

 னற்றுக்கு அகு தரம்ன 

 கிடக்கு அகு இடன 

எவ்வரன அடிிலும் கடடசற சலர், கடடசற ழுத்து என்நறனது இடன ணப்தடும். இப்தரடனறல் இடன 

தின்றுள்பது. 

சரன்று  - னரில்       தண்டும் 

  அன்ன வசல் தண்டும் 

 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html



www.Padasalai.Net

 

10-ம் குப்ன றழ்  இண்டரம் ரள்                 அசுத்தர்வுக்கரண ிணர-ிடட ங்கற                     வற்நறக்கு ற 

way2s100@gmail.com                                      - 71 -                                   www.waytosuccess.org  

 

தாம்            ரழ்க்டகக்கு அகு தரப்தர 

  கிடக்கு அகு தர  தர 

எவ்வரன அடிிலும் ட்டுச் சலர்கள் தின்றுள்பரல், இது ண்சரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம் 

ஆணது. 

அி 
ம் 

 

           கழுத்துக்கு அகு ி 
  கிடக்கு அகு அி 

என வசய்னேடபச் வசரல்னரலும் வதரனபரலும் அகுதடுத்றக் கூறுது அி ணப்தடும்.  இப்தரடனறல் 

இல்தரகக் கூநறனேள்பரல் இது  இல்பு ிற்சி அி ஆகறநது. 

 

சந் 
 ம் 

 

           ரடணக்கு அகு ந்ம் 
           கிடக்கு அகு சந்ம் 

என வசய்னேடபச் வசரல்னரல் அகுப்தடுத்துது சந்ம் ஆகும்.  
ரபம் - இப்தரடனறல் “ந்ந்ர ந்ர” ன்ந ரபம் தின்றுள்பது. ற்றும் ப்தனம், 
தணிடனதல், ப்ததது ஆகற னற வசரற்கள் கிடடச் சந்ரக ஆக்குகறன்நண. 

 

 ஏமச 

ம் 

 

                ணினுக்கு அகு ஆடச 
                கிடக்கு அகு ஏடச 
இப்தரடல் ஆசறரிப்தர டகடச் தசர்ந்ரல். இது அகதனரடச உடடது 

(தற்கண்ட இண்டு திற்சற னடநிலும் தரம் தரரட்டுல் ழுனரம். இண்டரத சரனச் சறநந்து) 
 

திற்சி ிணா- 3 

    திநரட்டு ல்னநறஞர் சரத்றங்கள் 

றழ்வரறிற் வதர்த்ல் தண்டும் 

    இநர னகழுடட னதுதல்கள் 

     றழ்வரறில் இற்நல்  தண்டும் 

    டநரக க்குள்தப தங்கடகள் 

     வசரல்றதனரர் கறட இல்டன 

    றநரண னனடவணில் வபிரட்டரர் 

     அடக்கம் வசய்ல் தண்டும். 

- தரறரர் 
 

தண்டும்  தண்டும் 

ிண்ட பேத்து 

திநரட்டு அநறஞர்கபின் தல்கடபத் றறல் வதர்க்கதண்டும். சரகரம் வதற்ந னற தல்கடப ழுதண்டும். 

ம்னடட தங்கடகடபப் ததசறப் தணில்டன. ம்னடட ழுத்துகள் றநடரணது ணில் அட 

வபிரட்டர்கள் தற்கதண்டும். 
 

மக் பேத்து 

சறநந் தல்கடப ழுதுது, வரறவதர்த்துப் தரரட்டுது. 
 

தாமண ம் 

 கரட்டுக்கு அகு ரடண 

 கிடக்கு அகு தரடண 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் னல் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் தாமண 

தினில்மன. 
 

தும ம் 

 ரடணக்கு அகு துறக்டக 

 கிடக்கு அகு துடக 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் இண்டரம் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் துடக 

தின்றுள்பது.  சரன்று   - திநரட்டு,  இநர 

      மநரக,  றநரண 

 இமபு ம் 

 னற்றுக்கு அகு தரம்ன 

 கிடக்கு அகு இடன 

எவ்வரன அடிிலும் கடடசற சலர், கடடசற ழுத்து என்நறனது இடன ணப்தடும். இப்தரடனறல் இடன 

தின்றுள்பது.  சரன்று   - வதர்த்ல் தண்டும் 

      இற்நல் தண்டும் 
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தாம் 

  ரழ்க்டகக்கு அகு தரப்தர 

  கிடக்கு அகு தர  தர 

எவ்வரன அடிிலும் ஆறு சலர்கள் தின்றுள்பரல், இது அறுசரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம் ஆணது. 
 

அி ம் 

  கழுத்துக்கு அகு ி 
  கிடக்கு அகு அி 
என வசய்னேடபச் வசரல்னரலும் வதரனபரலும் அகுதடுத்றக் கூறுது அி ணப்தடும்.  இப்தரடனறல் இல்தரகக் 

கூநறனேள்பரல் இது  இல்பு ிற்சி அி ஆகறநது. 
 

மனப்பு ம் 

  ணினுக்கு அகு டனப்ன 

  கிடக்கு அகு டனப்ன 

இப்தரடனறன் டனப்ன தமடப்தின் அகு அல்னது தண்டும் தண்டும் ஆகும். 
 

படிவும 

இப்தரடனறல்,  

1. அடி தும  

2. அறுசரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம் 

3. இல்பு ிற்சி அி  
4. மனப்தா -  தண்டும் தண்டும் 

ஆகறட தின்றுள்பண. 

 

பிற்ெி வினா - 4 

தரடனணம் தசரடனண ரக தண்டும் 

       தசுங்கறபிகள் அங்கறனந்து தரட தண்டும் 

சரடனகபிற் தனவரறலும் வதனக தண்டும் 

       சடதகபிதன றவழுந்து னங்க தண்டும் 

சலடன உடட கனடடரய்த் றக தண்டும் 

       தசதக்ற வசறத்தரங்கற ப தண்டும் 

தடனில்னரத் றண்டரட்டம் எற தண்டும் 

       வற்நறின்தல் வற்நற க்வகய் தண்டும் 

- கிி 
 

தண்டும்  தண்டும் 

ிண்ட பேத்து 

தச்டசக்கறபிகள் தரட, தரடனணங்கள் தசரடனரகதண்டும். வரறற்சரடனகபில் தனத் வரறல்கள் வதனகற, 
சடதகபில் றழ் ரதண்டும். கனடடனேடன், ரட்டுப்தற்று பதண்டும். தடனில்னர றண்டரட்டம் அறந்து, 

ரம் வற்நற அடடதண்டும். 
 

மக் பேத்து 

றனம், வரற, வரறனறல், தடனில் து னன்தணற்நம். 
 

தாமண ம் 

 கரட்டுக்கு அகு ரடண 

 கிடக்கு அகு தரடண 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் னல் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் தரடண 

தின்றுள்பது.  சரன்று   - தாடனணம்,    சாடனகபிற்,     தசுங்கறபிகள் 

      தசுங்கறபிகள்   சடதகபிதன     தாட 

தும ம் 

 ரடணக்கு அகு துறக்டக 

 கிடக்கு அகு துடக 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் இண்டரம் ழுத்து என்நறனது துடக ணப்தடும். இப்தரடனறல் துடக 

தின்றுள்பது. சரன்று   - தரமனணம்,   தரமனணம்,   

சரமனகபிற்,   தசரமனண, 

சலமன,    சரமனகபிற் 

தமனில்னரத்  தனவரறலும் 
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இமபு ம் 

 னற்றுக்கு அகு தரம்ன 

 கிடக்கு அகு இடன 

எவ்வரன அடிிலும் கடடசற சலர், கடடசற ழுத்து என்நறனது இடன ணப்தடும். இப்தரடனறல் இடன 

தின்றுள்பது. சரன்று   - ரக தண்டும் வதனக தண்டும் 

     தரட தண்டும் எற தண்டும் 

தாம் 

  ரழ்க்டகக்கு அகு தரப்தர 

  கிடக்கு அகு தர  தர 

எவ்வரன அடிிலும் ட்டு சலர்கள் தின்றுள்பரல், ண்சரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம் ஆணது. 
 

அி ம் 

  கழுத்துக்கு அகு ி 
  கிடக்கு அகு அி 
என வசய்னேடபச் வசரல்னரலும் வதரனபரலும் அகுதடுத்றக் கூறுது அி ணப்தடும்.  இப்தரடனறல் இல்தரகக் 

கூநறனேள்பரல் இது  இல்பு ிற்சி அி ஆகறநது. 
 

மனப்பு ம் 

  ணினுக்கு அகு டனப்ன 

  கிடக்கு அகு டனப்ன   இப்தரடனறன் டனப்ன தடடப்தின் அகு அல்னது தண்டும் தண்டும் ஆகும். 
 

படிவும 

இப்தரடனறல், 
1. அடி தும  

2. ண்சரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம் 

3. இல்பு ிற்சி அி  
4. மனப்தா -  தண்டும் தண்டும் 

ஆகறட தின்றுள்பண 
 
திற்சற-5 
 
 வசந்றழ்  ரவடனும்  ததரறணிதன  -  இன்தத் 
  தன்ந்து தரனேது கரறணிதன – ங்கள் 
 ந்டர்  ரவடன்ந ததச்சறணிதன  - என  
  சக்ற  திநக்குது னெச்சறணிதன 
 கரிரி வன்வதண்ட  தரனரறு – றழ் 
  கண்டதரர் டட  வதரனடற  -  ண 
 தி  ரறு தனதரடத்  -  றன 
  தணி வசறத்  றழ்ரடு  
 

- தரறரர் 

 
 
 

பசந்ிழ்ாடு 
  

ிண்ட 

பேத்து 

 

ன் றழ்ரட்டடச் வசந்றழ் ரடு ன்று வசரல்லும்ததரது. கரறல் இன்தம் ன்னும் தன் ந்து 
தரய்கறநது.  இது ங்கள் னெரடர் ரடு ன்று வசரல்லும்ததரது, னெச்சறல் னறட திநக்கறநது.  
கரிரி, வன்வதண்ட, தரனரறு, டடக, வதரனட ற ணப் தன றகள் ஏட, றழ்ரட்டின் 
தணி வசறக்கறநது. 

தாமண 

ம் 

 

    கரட்டுக்கு அகு ரடண 

 கிடக்கு அகு தரடண 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் னல் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் 

தரடண தின்றுள்பது. 
 

சரன்று  -    ாிரி ,         தி 

            கண்டதரர்    தணி   
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தும 

ம் 

 

   ரடணக்கு அகு துறக்டக 

 கிடக்கு அகு துடக 

எவ்வரன அடிிலும் னல் சலரின் இண்டரம் ழுத்து என்நறனது தரடண ணப்தடும். இப்தரடனறல் 

துடக தின்றுள்பது. 

சரன்று – வசந்றழ்,   கரிரி 
         ந்டர்   தி  

 

இமபு 

ம் 

 

 இப்தரடனறல் இடன இல்டன 
 

தாம்            ரழ்க்டகக்கு அகு தரப்தர 

  கிடக்கு அகு தர  தர 

எவ்வரன அடிிலும் ழு சலர்கள் தின்றுள்பரல், இது ழுசரீ்க்ிபடினடி ஆசிரி ிபேத்ம் ஆணது. 

 

அி 
ம் 

 

           கழுத்துக்கு அகு ி 
  கிடக்கு அகு அி 

என வசய்னேடபச் வசரல்னரலும் வதரனபரலும் அகுதடுத்றக் கூறுது அி ணப்தடும்.  இப்தரடனறல் 

றழ்ரட்டட உர்த்றக்  கூநறனேள்பரல் இது  உர்வு  ிற்சி அி ஆகறநது. தலும் ”இன்தத்தன்” 
(இன்தம் ஆகற தன்) ன்று உடப் தடுத்றனேள்பரல் “ இது உட அி” ன்றும் ஆகறநது. 
 

சந் 
 ம் 

 

           ரடணக்கு அகு ந்ம் 
           கிடக்கு அகு சந்ம் 

என வசய்னேடபச் வசரல்னரல் அகுப்தடுத்துது சந்ம் ஆகும்.  
ரபம் - இப்தரடனறல் “ந்ந்ர ந்ரர” ன்ந ரபம் தின்றுள்பது. ற்றும் இன்தத் தன், 
தி, தணி வசறத் னற வசரற்கள் கிடடச் சந்ரக ஆக்குகறன்நண. 

 

 ஏமச 

ம் 

 

                ணினுக்கு அகு ஆடச 
                கிடக்கு அகு ஏடச 
இப்தரடல் ஆசறரிப்தர டகடச் தசர்ந்ரல். இது அகதனரடச உடடது 

 
தகுி-6 ிணா ண் 38   தடிம் ிப்புல்  (5 ிப்பதண்) 
 

னத்கத்றல் உள்ப தடிங்கள் ற்றும்  வதரதுத்தர்வு ிணரக்கபில் தகட்கப்தட்ட தடிங்கடப றப்திப் திற்சற 
தற்வகரள்பனரம். ிவும் வரடர்ண்டி இனக்டக னன்தறவு - த்து தடித்டப் வதரறுத்ட, 

ிணரப்தகுறடக் கணித்துத் தர்னக்கரண வதடக் ( தர்ர் வதட ிணரப்தகுறில் இனக்கும்) கணரக 

ழுவும். ந்து துக்குட்தட்ட குந்டகபின் வதர்கடப அற்குரி கட்டத்றல் குநறப்திடவும்). சரன்றுக்கரண 

தடிங்கள் கடடசறில் ப்தட்டுள்பண. 
 

tq;fpf;fzf;fpy; gzk; nrYj;Jk; gbtk; 
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tq;fpf;fzf;fpypUe;J gzk; vLf;Fk; gbtk; 

 
 

njw;F ,uapy;Nt Kd;gjpT nra;Ak; gbtk; 
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தகுி-7 ிணா ண் 39   ாழ்ில் சூல் ிணா ிமட  (5 ிப்பதண்) 
 

1. ரநன் தத்ரம் குப்னப் தடிக்கறன்நரன். சறன ரட்கபரக அனுடட வசல்கபில் ரற்நம்  ற்தட்டினப்தடப் 

வதற்தநரர் உர்ந்ணர்.  தள்பி தம் னடிந்தும் அன் டீ்டிற்குத் ரரக னகறன்நரன்.  கரம் தகட்டரல், 

உண்டடச் வசரல்ன றுக்கறன்நரன். டீ்டில் அடிக்கடி தம் தகட்டுத் வரந்வு வசய்கறன்நரன். ல்ன 

ண்தர்கலடன் அன் தகரத இற்குக் கரம் ன்ந வதற்தநரர் றடணக்கறன்நணர். 
 

பதற்தநார் ாநமணப் தற்நி ிமணப்தது சரிா? 

சரி. 

ாம் ப்தடிப்தட்ட ண்தர்தபாடு ட்புபாள்ப தண்டும்? 

ல்ன ண்தர்கலடன் ட்னவகரள்பதண்டும். 

இச்சூனில் தன்தடுத்தண்டி ாழ்ில் ிநன்ள் ாம? 

சறக்கல்கடப றர்வகரள்லல், ீர்வு கரடல் 

 

2. வதற்தநரர் றர்தரர டகில் வபினைர் வசன்றுிடப் னங்குனற ட்டும் டீ்டில் ணிரகப் 

தடித்துக்வகரண்டினந்ரள். னங்குனறின் ந்டடத் தடி எனர் டீ்டிற்கு னகறநரர். ந்ட வபினைர் 

வசன்நறனக்கறநரர் ன்று னங்குனற கூநறணரலும் அள் அடக் தகட்கரல், அபிடம் ததசறக் வகரண்தட இனக்கறநரர். 
 

அந்ச் சூழ்ிமனமப் பூங்குனி வ்ாறு ிர்பாள்ாள்? 

அரிடம் ததசுட றறுத்றிட்டு, ந்ட ந்திநகு ததசறக்வகரள்லங்கள் ன்று வசரல்ரள். 

ீங்ள் பூங்குனிா இபேந்ால் ன்ண பசய்ரீ்ள்? 

அரிடம் ததசுட றறுத்றிட்டு, ந்ட ந்திநகு ததசறக்வகரள்லங்கள் ன்று வசரல்தன். 
 

3. இனக்கறர தடிப்தில் தடுசுட்டி.  அள்ரன் குப்தில் ப்ததரதும் னனரரக னரள். அலடட தரறகள் 

அலக்வகன்ண கடன? அள் அம்ர ஏர் ஆசறரிர். அலக்குப் தரடத்றல் ந் ம் ற்தட்டரலும் உடதண 

ீர்த்துிடுரர். ணத, அள் னல் றப்வதண் வதறுறல் ிப்தததும் இல்டன ன்று கூறுர். தள்பிில் 

ஆண்டுத்தர்வுப் தடிப்தற்கரக எனரம் ிடுனடந அபித்ரர்கள். இனக்கறர க்கம்ததரல் தடிப்தறல் கண்டம் 

கனத்துரக இனந்ரள்.  அப்ததரது வரடனததசற அடப்ன ந்து. அலடட அம்ர றடீவன்று 

க்கடடந்துிட்டரர்கள் ன்றும் உடணடிரக னத்துடணில் தசர்த்றனப்தரகவும் அம்ரவுடன் 

திரற்றும் ஆசறரிர் கூநறணரர். இனக்கறர றகுந் ண அழுத்த்றற்கு ஆபரணரள்.  
 

இனக்ிாின் பன்தணற்நத்ிற்கு ார் ாம்? 

அலடட அம்ர. 

இனக்ிாின் அம்ாம ற்ா பேத்துமணில் தசர்த்துள்பார்ள்?  

அலடட அம்ரிற்கு க்கம் ற்தட்டரல் னத்துடணில் தசர்த்துள்பரர்கள். 

அம்ாவுக்கு ற்தட்ட ிமன ண்டு இனக்ிாின் ிமன ன்ண? 

ண அழுத்த்றற்கு ஆபரணரள். 
 

4. இண்டு ரள் வதய் டின் கரரக, அன்று தள்பிக்கு ிடுனடந அநறிக்கறநரர்கள். தள்பிக்கு ந் 

ரர்கள் த்ம் டீ்டிற்குத் றனம்னகறநரர்கள். ஆணரல் கறணின் குப்னத் தரர்கள், அடணத் றடப்தடம் 

தரர்க்க னரறு அடக்கறநரர்கள். வதற்தநரனக்குத் வரிந்ரல் ன்டணக் கண்டிப்தரர்கள் ன்று கறனுக்குத் 

வரினேம்.  றடப்தடத்றற்குச் வசல்னரிடில் ண்தர்கள் ன்டண எதுக்கற ிடுரர்கள் ன்று அன் றடணக்கறநரன். 
 

இந்ிமனில் ின் ன் ணபழுச்சிமப வ்ாறு ட்டுப்தடுத்துான்? 

  வதற்தநரனக்குத்  வரிந்ரல் னத்ப்தடுரர்கள் ன்று கட்டுப்தடுத்துரன். 

ின் ிமனில் ீங்ள் இபேந்ால் ன்ண பசய்ரீ்ள்? 

அவ்ரறு வசல்து று ன்று டுத்துடத்து, றடப்தடம் வசல்டத் டுப்ததன். 
 

5. றனசனும் றசனும் வனங்கற ண்தர்கள். றனசனுக்குத் றசன் ட்டுத ண்தன் ஆணரல் 

றசனுக்தகர குப்தில் ட்டுறன்நறப் தள்பிிலும் அடணனம் ண்தர்கள். தரர்க்கும் ரரிடத்றலும் 

அன்தரகவும் ட்தரகவும் டந்துவகரள்ரன்.  ன்ணரல் னடிந் உிகலம் வசய்ரன். றனனும் ல்ன 

ரன்ரன். ஆணரல் ரணரகச் வசன்று தகரட்டரன். ிணரவுக்கு ட்டுத ிடட வசரல்ரன்.  றசணிடம் 

ல்னரனம் வனங்கறப் தகுது றனசனுக்கு தடண ந்து. 
 

இர்பில் ாமப்ததால் இபேப்தது ல்னது? 

  றசன்  ததரல் இனப்தது ல்னது. 

ன்ணிடம் அமணபேம் பபேங்ிப் த ினசன் ன்ண பசய்தண்டுபன்று ீ ிமணக்ிநாய்? 

றனசன் ற்நர்கலடன் னனறல் வனங்கறப்தக தண்டும். 

உங்லக்கு ண்தர்ள் உண்டா? த்மண ததர்? 

ணக்கு ண்தர்கள் உண்டு. தத்து ததர். 
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6. ததனந்றல் தம் வசய்து வகரண்டினக்கறநரீ்கள். உங்கள்தரள்ீது ரதர டகடப்தரக உர்கறநரீ்கள். றனம்திப் 

தரர்த்ரல் உங்கலக்கு அநறனகரணர்ரன்.  
 

அப்ததாது உங்ள் பசல் ப்தடி இபேக்கும்? 

வன்டரக ினகறச் வசல்தன். 

இதுததான்நபாபே சூனில் ீ வ்ாறு பசல்டுாய்? 

  வன்டரக  ினகறச் வசல்தன். 

இதுததான்ந ிழ்வு உங்லக்கு ற்தட்டதுண்டா? 

இல்டன. 

 

7. தறவணரன்நரம் குப்தில் தசர்ந்து சறன ரள் ஆகறநது.  தி அன்று தள்பிக்குப் ததரகரல் அழுது வகரண்டினந்ரள். 

அள் கண்கள் இண்டும் சறந்துிட்டண.  ஆணரல் அள் வதற்தநரர் அபின் அழுடகடப் 

வதரனட்தடுத்ில்டன.. “ரன்வசரன்ணது வசரன்ணதுரன். ீ தடித்து ததரதும். இன்னும் னென்று ரத்றல் உணக்குத் 

றனம் வசய்தண்டிதுரன்.“ ன்று கூநறரறு அலடட ந்ட வபித வசன்றுிட்டரர். “ அப்தர 

உணக்கு ல்னதுரன் வசய்ரர். அப்தரின் ததச்டசக் தகள்“ ன்று அம்ரவும் கூநத, ன்ண வசய்வன்று 

வரிரல் னத்த்துடன் இனந்ரள் தி. 
 

இத்ம ிமனில் தி த்ம படிபடுப்தாள்? 

  தடிப்டத  றறுத்றத் றனம் வசய்துவகரள்பக்கூடரது ன்று னடிவு டுப்தரள். 

உங்லக்கு இப்தடிபாபே ிமன ற்தட்டால் ீங்ள் ப்தடி ரீ்வு ாண்தீர்ள்? 

தடிப்ததன். றனம் வசய்து டப்தடத் டுப்ததன். 

இச்சூனில் தன்தடுத்தண்டி ாழ்ில் ிநன்ள் ாம? 

அநறல், ததசுல், உர்த்துல், னடிவு டுக்கும் றநன். 

 

8. னங்குனற ல்னரரிடனம் அன்தரகப் தகுரள். அள் டீ்டிற்கு ரர் ந்ரலும் அர்கபிடம் ன்டரகப் 

ததசுரள். அணரல் அடப ல்னரனக்கும் திடிக்கும். அள் ப்ததரதும் னன்னறுதனரடு டப னரள்.  

டீ்டிற்கு னதர்கடப ரங்க, ரங்க உட்கரனங்க, அம்ர ந்றடுரங்கன்று தற்தரள். அடபப் 

னன்ணடகப் னங்குனற ன்றுரன் ல்னரனம் அடப்தரர்கள்.  அர்கள் அடப அடப்தது சரிரணர, ீங்கதப 

வசரல்லுங்கள். 
 

பூங்குனிின் தண்மத ீ ற்றுக்பாள்ிநாா? 

  ஆம் . 

உங்ள் டீ்டிற்கு ாாது ந்ால், ீ வ்ாறு தற்தாய்? 

சறரித் னகத்துடன், அன்னடன் தற்ததன். 

பூங்குனிமப்ததால் ீபம் ல்னாரிடபம் ன்கு தகுின்நாா? 

ஆரம். ன்நரகப் தகுதன். 

 

9. ிறரற்றுத் றநணரபி எனர் சரடனடக் கடப்தற்கரக வடுதரகக் கரத்துக்வகரண்டு இனக்கறநரர்.  அந் 

றரகப் தனனம் கடந்து வசல்கறன்நணர். ஆணரல், அனக்கு உ எனனம் னன்ில்டன. 
 

இதுததான்ந சூனில் ீ வ்ாறு பசல்தடுாய்? 

  ிறரற்றுத்  றநணரபிக்கு உவுதன்.. 

திநபேக்கு உவுால் பபிப்தடும் தண்பு ாது? 

அன்ன. 

 

பிரிவு – IV  கடிதம் எழுதுதல் மற்றும் கட்டுனர எழுதுதல் 
 

தகுி-1 ிணா ண் 40   டிம் ழுதுல்  (10 ிப்பதண்) 
 

ிண்ப்தம் என்நரகவும், கடிம் என்நரகவும் தகட்கப்தடும். அறல் சறன டகரறரிகடப ட்டும் தடித்ரல் ததரதுரணது. 

இற்நறல் இனந்து என்று ந்துிடும். வதரதுத் தர்வு ிணரப்தகுறகபில் தகட்கப்தட்டட ீண்டும் தகட்கப்தடுகறன்நண. 

ணத கலழ்க்கரடம் ந்து ிணரக்கபில் ட்டும் திற்சற ந்ரல் ததரதுரணது. 
 

1.    தம் ஊரில் ின்ிபக்கு சி தண்டி ின்ாரித் மனபேக்குக் ிண்ப்தம் ம. 
 

அனுப்புர்          x x x 

 ஊர்ப் பதாதுக்ள்            (தர்வு ரள் ழுதுக) 

 1, னதுத் வன, 

 XXX 
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பதறுர் 

 ின்ாரித் மனர், 

 றன்ரரி அலுனகம், 

 XXX 
 

ா, 

 பதாபேள் : ின்ிபக்கு சி தண்டி – ிண்ப்தம் 

  - -  - - - 

க்கம். ங்கள் கறரத்றல் நத்ர 800 க்கள் ரழ்கறன்நணர். சுரர் 15 வனக்கள் உள்பண.  ங்கள்  

கறரத்றல் றன்ிபக்கு சறில்னரரல் அன்நாட ாழ்வு தாிப்தமடிநது. ாணர்லம் குந்மலம் 

ார்லம் துன்தத்ிற்கு ஆபாிநார்ள். றன்சற இல்னரரல் இில்  தூங்க னடிறல்டன. ரர்கபரல்  

தடிக்க னடிில்டன. இில் சரடனில் டப்தற்குப் தரக இனக்கறநது.   
 

 ணத றக ிடில் டடிக்டக டுத்து, ங்கள் கறரத்றற்கு றன்ிபக்கு சற வசய்துத் னம்தடி  

ரழ்டனேடன் தண்டுகறதநரம். 
 

 ன்நற,          இப்தடிக்கு, 

                  XXX 

                  (ஊர்ப் பதாதுக்ள்) 

உமநதல் பரி 

பதறுர் 

 றன்ரரித் டனர், 

 றன்ரரி அலுனகம், 

 XXX 
 

 

2.   தம் ஊரில் குடிீர் சி தண்டி ஊாட்சி என்நி ஆமபேக்குக் கூட்டு ிண்ப்தம் ம. 
 

அனுப்புர்          x x x 

 ஊர்ப் பதாதுக்ள்,           (தர்வு ரள் ழுதுக) 

 1, னதுத் வன, 

 XXX 
 

பதறுர் 

 ஊாட்சி என்நி ஆமர், 

 ஊரட்சற என்நற ஆடர் அலுனகம், 

 XXX 
 

ா, 

 பதாபேள் : குடிீர் சி தண்டி – ிண்ப்தம் 

 - -  - - - - 

க்கம். ங்கள் கறரத்றல் நத்ர 800 க்கள் ரழ்கறன்நணர். சுரர் 15 வனக்கள் உள்பண. ங்கள் ஊர் 

க்கள் அன்நரடத் தடக்கு பகுபாமனில் உள்ப ஊபேக்குச் பசன்றுான் ீர் வகரண்டு  னடிகறநது. அவ்வூரில் 

ீர்ப் தற்நாக்குமந ற்தட்டால், ங்கள் அன்நரட ரழ்ில் தரறப்ன ற்தடுகறநது.  
 

ணத, அன்நரடத் தடக்கரக ங்கள் ஊனக்வகன்று குடிீர் சற வசய்துத்னம்தடி ரழ்டனேடன் 

தண்டுகறதநரம். 
 

 ன்நற,          இப்தடிக்கு, 

                   XXX 

                   (ஊர்ப் பதாதுக்ள்) 

உமநதல் பரி 

பதறுர் 

 ஊாட்சி என்நி ஆமர், 

 ஊரட்சற என்நற ஆடர் அலுனகம், 

 XXX 
 

3.   தம் ஊரில் தடு தள்பபாக் ாட்சிபிக்கும் சாமனமச் பசப்தணிட்டுத் போறு படுஞ்சாமனத்துமந 

இக்குபேக்குக் டிம் ழுது. 
 

அனுப்புர்          x x x 

 ஊர்ப் பதாதுக்ள்,            (தர்வு ரள் ழுதுக) 

 1, னதுத் வன, 

 XXX 
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பதறுர் 

 இக்குர், 

 வடுஞ்சரடனத்துடந, 

 XXX 
 

ா, 

 பதாபேள் : சாமனமச் பசப்தணிட தண்டி -  ிண்ப்தம் 

- -  - - - - 

க்கம். ங்கள் கறரத்றல் நத்ர 800 க்கள் ரழ்கறன்நணர். சுரர் 15 வனக்கள் உள்பண. ங்கள் ஊனக்கு 

ரர்ச் சாமனமப் ததாட்டு ந்து பேடங்ள் ஆிிட்டண. சீதத்றல் பதய் டும் மால் சாமனள் 

தசமடந்துள்பண. சரடனகள் னழுதும் குண்டும் குறனேரக, தடுதள்பரக ஆகறிட்டண. கற்கள் 

வதர்ந்துனகறன்நண.    
 

சரடனில் வசல்லும்வதரழுது கரல்கபில் ற்ள் குத்ிக் ாம் ற்தடுத்துகறன்நண. றறண்டிடதர அல்னது 

ற்ந ண்டிமபதா ஏட்டபடிில்மன.  இில் சரடனதல் டப்தற்குப் தாவும் சிாவும் 

இனக்கறநது. கத்றற்குச் வசல்லும்தரட இது ன்தரல், அன்நரடப் தன்தரட்டிற்கு ற்நரக இல்டன. 
 

ணத, அன்நரடத் தடக்கரக ங்கள் ஊர்ச் சரடனடச் வசப்தணிட்டுத் னரறு ரழ்டனேடன் தண்டுகறதநரம். 
 

 ன்நற,          இப்தடிக்கு, 

                  XXX 

                  (ஊர்ப் பதாதுக்ள்) 

உமநதல் பரி 

பதறுர் 

 இக்குர், 

 வடுஞ்சரடனத்துடந, 

 XXX 
 

4.   தத்ாம் குப்புப் பதாதுத்தர்ில் பல் ிப்பதண் பதற்ந உன் ண்தமணப் தாாட்டிக் டிம் ழுது. 
 

          x x x 

                    ( தர்வு ாள் ழுது) 

அன்புள்ப ண்தா,     
க்கம்.  ரன் னம். உன் டீ்டில் அடணனம் னர? 
 

னனறல் ரழ்த்துகள் வசரல்னறக்வகரள்கறதநன். இந் னடம் டந் தத்ாம் குப்புப் பதாதுத்தர்ில் ீ, 

ாினத்ில் பனிடம் பதற்நிபேக்ிநாய் ன்ந வசய்ற கறடடத்ததரது ரன் கறழ்ச்சற அடடந்தன். 
 

ல்னர னடத்டனேம்ிட இந் னடம் 499/500 றப்வதண் வதற்றுச் சரடண னரிந்துிட்டரய். இச்சரடணட 

ரரலும் இணிதல் னநறடிக்க னடிரது ன்று றடணக்கறதநன். உன்னுடட ஊக்பம் அா உமப்பும்ான் 

உணக்கு பற்நிமத் தடித் ந்து. 
 

உன் குநிக்தாமப அமடந்து, உன் தள்பிக்கும் பதற்தநாபேக்கும் ீ பதபேம தசர்த்துள்பம றடணத்து ரன் 

றகவும் கறழ்ச்சற அடடகறதநன்.  ன் ண்தர்கபிடம் உன்டணப் தற்நறப் ததசற கறழ்ச்சற அடடகறதநன். 
 

இதததரன்று தடித்துப் தன்ணிண்டரம் குப்திலும் ரறன அபில் சரடண வசய்ரய் ண ினம்னகறதநன். 
 

டீ்டில் அடணடனேம் தகட்டரகச் வசரல்னவும். 

                                                 உன் அன்பு ண்தன், 

                XXX  

உமநதல் பரி 

பதறுர் 

 XXX, 

 1 னதுத் வன, 

 XXX 
 

5.   தம் ஊரில் ததபேந்து சி தண்டி ததாக்குத்துக்  தனாண்ம இக்குபேக்கு ிண்ப்தம் ம. 
 

அனுப்புர்          x x x 

 ஊர்ப் பதாதுக்ள்,            (தர்வு ரள் ழுதுக) 

 1, னதுத் வன, 

 XXX 
 

பதறுர் 

 தனாண்ம இக்குர் அர்ள், 

 ததரக்குத்துக் ககம், 

 XXX 
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ா, 

 பதாபேள் : ததாக்குத்து சி தண்டி – ிண்ப்தம் 

          - -  - - - -  

க்கம். ங்கள் கறரத்றல் நத்ர 800 க்கள் ரழ்கறன்நணர். இர்கபில் வதனம்தரதனரர் றகத் தூத்ில் 

இபேக்கும் த்ிற்குச் வசன்று தடித்துிட்டும், தமனக்குச் பசன்றுிட்டும் பேின்நணர். கறட்டத்ட்ட 10 கறதனர 

ீட்டர் வசன்று னரல் தடிப்திலும் தமனிலும் ணம் பசலுத்படிில்மன. அச உிக்குக்கூட ரகண 

சற இல்டன. 
 

 ணத றக ிடில் டடிக்டக டுத்து, ங்கள் கறரத்றற்குப் ததனந்து சற வசய்துத்னம்தடி ரழ்டனேடன் 

தண்டுகறதநரம். 
 

 ன்நற,          இப்தடிக்கு, 

                  XXX 

                 (ஊர்ப் பதாதுக்ள்) 

உமநதல் பரி 

பதறுர் 

 தனாண்ம இக்குர் அர்ள், 

 ததரக்குத்துக் ககம், 

 XXX 
 

6.   ண்டு பித் இடம் தற்நி ண்தனுக்குக் டிம் 

           x x x 

              (தர்வு ாள் ழுது) 
அன்புள்ப ண்தா,     

க்கம்.  ரன் னம். உன் டீ்டில் அடணனம் னர? 
 

வசன்ந ரம் ங்கள் தள்பிில் சுற்றுனர அடத்துச் வசன்நரர்கள். ங்தக வரினேர? தசுடப் தி 

ஞ்சரவூர்ரன். 
 

றறன் வதனடகடபப் தடநசரற்றும் ஞ்சாவூபேக்கு அறகரடன வசன்நடடந்தரம்.  னனறல் ரங்கள் 

தரர்த்து சஸ்ி ால்ான். வ்பவு வதரிது! சததாஜி ன்ணர்ானத்மச் தசர்ந்ரம். தம தல்ள், 

ஏமனச்சுடிள், தங்ான அண்மணள் ன்று தடடரண வசய்றனேடன் னரற்று னக்கறத்தும் 

ரய்ந்ரக இனக்கறநது.   
 

அன்று ரடன, வதரி தகரிடன அடடந்தரம். வதனக்தகற்நதடி பதரிதாில்ரன். அதடப்தர! கற்கபரல் 

ஆண அந்க் தகரில்னன் வ்பவு அகரண, வதரி ந்ற! இக்தகரில் திற்கரனச் தசார்பால் கட்டப்தட்டரம். 

ில்தடா ிாணம், ா ந்ி, பேவூார் சன்ணி, ாி அம்ன் சன்ணற ன்று தன சன்ணறகள் அங்தக உள்பண.  

இந்க் கரனத்ல் இப்தடிவரன தகரில் கட்டுது ன்தது டக்கர கரரிம். தகரிடனச் சுற்நற வ்பவு 

ல்பட்டுள்! சிற்தங்ள்! ஏிங்ள்! ல்னரற்டநனேம் ன் ஆசறரிர் ிபக்கறணரர். 
 

னரற்றுப் தரடத்றல் உள்ப இந்க் தகரிடன தடிரகப் தரர்த்வதரழுது, தாடம் பிமாப் புரிந்து. 

னற கல்கடபப் வதநனடிகறநது.  இதுததரன்று ீனேம் உங்கள் தள்பிில் டக்கும் கல்ிச் சுற்றுனரில் கனந்துவகரள்.  
 

ிடில் தறல் ழுது. 

                                உன் அன்பு ண்தன், 

             XXX  

உமநதல் பரி 
பதறுர் 

 XXX, 

 1 னதுத் வன, 

 XXX 
 

7.   ாற்றுச் சான்நிழ் தண்டி டிம் ம. 
 

அனுப்புர்          x x x 

 XXX,             (தர்வு ரள் ழுதுக) 

 1, னதுத் வன, 

 XXX 
 

பதறுர் 

 மனம ஆசிரிர் அர்ள், 

 அ.த.ற.தள்பி, 
 XXX 
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ா, 

 பதாபேள் : ாற்றுச் சான்நிழ் தண்டி – ிண்ப்தம் 

- -  - - - - 

க்கம்.  

ங்கள் தள்பிில், கடந் 2014-15 ஆம் கல்ி ஆண்டு  தத்ாம் குப்பு, அ – திரிில் தடித்துத் தர்ச்சற 
அடடந்துள்தபன். ற்ததரது கத்றல் இனக்கும் அசுத் பாில்தட்தக்ல்லூரிில் தசர்ந்து தடிக்க ினம்னகறதநன்.  அக் 

கல்லூரிில் தசர்ந்து தடிக்க ரற்றுச் சரன்நறழ் தடப்தடுகறநது.  
 

ணத ணக்கு ாற்றுச் சான்நிழ் அபிக்குரறு றகத் ரழ்டனேடன் தகட்டுக்வகரள்கறதநன். 
 

ன்நற,         இப்தடிக்கு, 

ங்கள் உண்டனேள்ப ரன், 

                    XXX 

அங் அமடாபங்ள் 

1. னது கன்ணத்றல் ச்சம் 

2. இடது கன்ணத்றல் ழும்ன   

 

8.    ட்டச்சர் திக்குத் ன் ிப்தட்டில் ாரித்து ழுது. 
 

அனுப்புர்          x x x 

 XXX,             (தர்வு ரள் ழுதுக) 

 1, னதுத் வன, 

 XXX 
 

பதறுர் 

 தனாண்ம இக்குர், 

 XXX கம்வதணி, 
 XXX 
 

ா, 

 பதாபேள் : ட்டச்சர் தி தண்டி – ிண்ப்தம் 

    - -  - - - -  

க்கம். ங்கலடட அலுனகத்றல் ட்டச்சர் தி கரனறரக இனப்தட ரபிறல் கண்தடன். அப்திக்கு 

ிண்ப்தித்துள்தபன். ங்கள் அலுனகத்றல் தி னரி ணக்குத் குற இனப்தின். ரங்கள் ட கூர்ந்து ன்டண 

அடக்க ினம்னகறதநன். இக்கடித்துடன் ன்-ிப் தட்டில் இடத்துள்தபன். 
 

ன்நற,          இப்தடிக்கு, 

                      ங்கள் உண்டனேள்ப, 

                                      XXX 
 .........................................................................................................................................................................................................................................  
 

ன் ிப் தட்டில் 

 

பதர்   - XXX 

   

திநந்தி  - 01.01.1990  

 

ல்ித்குி  - தி.கரம்.  

 

பாில்குி  - றழ், ஆங்கறனம் – உர்றடன 

    ட்டச்சு னல் குப்தில் தர்ச்சற 
    ம்.சற..,  

 

அனுதம்  -  5 ஆண்டுகள்  

 

பரிந் பாி  - றழ், ஆங்கறனம், கன்ணடம், டனரபம் 

 

பாடர்பு பரி - - XXX 
1, னதுத் வன, 
XXX 

 

ின்னஞ்ெல் முகவரி -  abcd@gmail.com  
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தகுி-2 ிணா ண் 41  குநிப்புமபக் பாண்டு ட்டும ழுதுல் (10 ிப்பதண்) 
 

(இக்கட்டுடில் உள்ப தத்றகபில் உள்ப னக்கறரண ரர்த்டகடபக் கனப்ன டில் ழுனரம்) 
 

 1. ானத்ம பல்லும் ிணி 
 

னன்னுட 

கிணிின் தரற்நம் 

கிணிின் பர்ச்சற 
கிணி டககள் 

இட டககள் 

இடப சற 
கிணிறக் கல்ி 

கிணி ித்கு சரடணகள் 

கிணி தன்தடும் துடநகள் 

உனகம் உள்பங்டகில் 

னடிவுட 
பன்னும 

இனதரம் தற்நரண்டின் றகச்சறநந் கண்டுதிடிப்ன கிணி. ணி னெடபடனேம் ிஞ்சும்தடி, எபே பாடிில் 

ில்னின் க்குமபபம் வசய்துகரட்டும். அத்டக கிணிடப் தற்நறக் கரண்ததரம். 
 

ிணிின் தாற்நம் 

கக்கறடும் ிச்சட்டத கிணி தரன்றுற்கரண னற்தடி.  தனி சறந்டணகலக்குப் திநகு, 

இங்கறனரந்டச் தசர்ந் சார்னஸ் தாப்ததஜ் ன்தர் கிணிட டிடத்ரர். இத கிணிின் ந்ட.  திநகு 

கிணி வசல்தரட்டிற்குத் தடரண கட்டடபகடப டிடத்ர் தனடி னவ்பனஸ் ன்தர் ஆரர். 
 

ிணிின் பர்ச்சி 
ஹர்ார்டு ன்தர் ண் இனக்கக் கிணிடக் கண்டுதிடித்ரர்.  அவரிக்கர, ஜப்தரன் ரடுகள் ீத்றநன் 

கிணிடக் கண்டுதிடித்ண.   
 

ிணி மள் 

ற்ததரது கிணிரணது டகடக்க கிணி, டுக்கிணி ணப் தனி ரற்நரகற னகறநது.  சூப்தர் கிணி 
ன்தது ததரய், பதர்சணல் ம்ப்பெட்டர் ந்துிட்டது. 
 

இமம் 

 இன்று இடம் கல் வரடர்தில் னக்கறரண தங்கு கறக்கறநது. ஜான்தாஸ்டல் ன்தத இடத்றற்கு 

ித்றட்டர். ின்ாந் ாடா, ஈர்பட் அட்மட, அன்ந மனதப்புப் தின்ணல் ன்தடக் கடந்து, இன்று உனகம் 

னழுடனேம் வசற்டகக்தகரபரல் இடத்து, உனக ிரிவு டன ன்று ரநறிட்டது.   
 

இம மள் 

 குறும்தப்பு மனப்தின்ணல் ( LAN), அன்ந தப்பு மனப்தின்ணல் ( WAN), ம ிரிவு மன (WWW) ண 

இடம் தன டகரகறநது. 
 

இமப சி 
 கறரங்கபில் கங்கபில் தசடரபரிடம் ணி கக்குப் வதற்று இடபசற  தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

ிணி, பாமனததசி, பாடர்பு பன்பதாபேள் ஆிற்நில் இமபசி உள்பது. து அசரங்கம் 

ரர்கள் தன்வதறும் டகில் தள்பிகபில் இட சற ற்தடுத்ற உள்பது.  கனம்தனடகில் கற்நல் ன்தது 

கிணிில் கற்நல் ஆகும்தடி இடசற ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 2ஜி, 3 ஜி அடன கற்டநகபில் இடப சற 
உனரகறவுள்பது. 
 

ிணி ிக் ல்ி 
 கிணி றரகக் கற்திக்கப்தடும் கல்ி இதுரகும். தள்பி, கல்லூரிில் னத்தும், வதரநறில், ரணில், 

வன்வதரனள் கல்ி ணப் தன துடநகபில் கல்ிரணது கிணி ற ததரறக்கப்தடுகறநது. கிணி றரக டுசாட் 

ன்ந தட்தத்றல் கல்ி கற்திக்கப்தடுகறநது. ரர்கள் தன்வதறும் டகில் கனம்தனடகில் கற்நல் ன்கறந ன 

ரநற, கிணிில் கற்நல் ன்ந ணீம் ற்ததரது உனரகறனேள்பது. 
 

ிணிின் ித்கு சாமணள் 

 கிணிரணது என வரடிில் றல்னறன் கக்குகடபச் வசய்துகரட்டுகறநது. எனனக்குத் கல் வும் ததசவும் 

உவுகறநது.  ல்னரி அநறவுகடபனேம் இறல் வதநனரம்.  ான்பபி, டனாய்வு ஆகறற்நறல் இன் தங்கு 

னக்கறரணது. இன்டந கல் வரறல்தட்தத்துடநக்கு இரகச் வசல்தடுகறநது.  கிணிில் ழுப்தடும் 

வரறகள் றரக டனேம் உனரக்கறப் தன்தடுத்னரம். 
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ிணி தன்தடும் துமநள் 

 கிணி தன்தரட்டுக் கனிில் ஏர் அங்கம்.  பேத்தும், பதாநிில், ல் பாில்தட்தம், ாணில், 

ஆழ்டனில், பிமக் மடள், ல்ி  ிறுணங்ள் ணப் தனற்நறலும் கிணி வசல்தடுகறநது. 
 

உனம் உள்பங்மில் 

 அமனததசி, மடக் ணி ண அடந் கிணிரல் உனகம் உள்பங்டகில் அடந்துிட்டது.  டகில் 

இனக்கும் கிணி ணக்குள் உனகத்ட டத்து, மன அபிக்கும் அபசுதிா உள்பது. உனகத்டப் தற்நற  

அத்டண வசய்றகடபனேம் னம் ஏர் ஆசரணரக ிபங்குகறநது. 
 

படிவும 

 தமண ிலும் புிண புகுலும் ன்கறந வசரல்லுக்தகற்நதடி, கிணிட ல்றக்குப் தன்தடுத்ற. ணி 

குனத்ட னன்தணற்றுதரம். 

 

2. ம ீர் தசரிப்பு 
 

னன்னுட 

ீரின்நற அடரது உனகம் 

ீர் றடனகபின் அடிப்தடடகள் 

ீர்ப் தற்நரக்குடந 

ீடச் தசறக்கும் றகள் 

டீர் தசறத்ல் 

றனத்டி ீடச் தசறத்ல் 

ம் பர்ப்ததரம் 

ட வதறுதரம் 

னடிவுட 
பன்னும 

ம்னங்கபில் என்நரணது ீர். இந் உனகறன் வதனம்தகுற ீரல் சூழ்ந்துள்பதுததரனத ணி ரழ்வும்  ீரல் 

அடகறநது. டத அனம் ன்கறநது இனக்கறம்.  அத்டக டீடச் தசகரிப்தது தற்நறக் கலத கரண்ததரம். 
 

ீரின்நி அமாது உனம் 

றனள்லர் டட னன்டத்து ான்சிநப்பு ழுறனேள்பரர். ண்டம் னம் னல்லும் னண்டும் 

ரங்கலம் ினங்குகலம் தரன்ந ீத அடிப்தடட.  அத்டக ீரில் டீர் னக்கறரணது. ட ீர் என்தந 

ரற்நறற்கும் அடிப்தடடரகறநது. இணரல்ரன் றனள்லர் “ீரின்நி அமாது உனகு” ன்நரர். 
 

ீர் ிமனபின் அடிப்தமட 

 குபம், குட்மட, ரி ஆகறற்நறற்கு றகள் அடிப்தடட.  கறறு, ீர் ஊற்நறற்கு றனத்டி ீத அடிப்தடட.  ட ீர், 

தனக் கரனத்றற்கரண ிசரத்றற்கும் இற்டக பர்ச்சறக்கும் அடிப்தடட.  
 

ீர்ப் தற்நாக்குமந 

 றகம் ட்டுல்னரல், உனவகங்கும் ீர் தற்நரக்குடந ற்தட்டுள்பது. ஆற்நறன் ீர்  ரட்டிற்கு உள்தபனேம் 

வபிதனேம் தங்கறடரல் ததரணரலும், கறடடக்கறன்ந ீடச் தசறக்கரல் ிட்டரலும் ீர் தற்நரக்குடந ற்தட்டுள்பது. 

குடிீபேக்ா பகுபாமனில் வசல்லும் கறரங்கலம் உண்டு. சலடக் கனதன ங்கள் ீட உநறஞ்சற ிடுரல் 

றனத்டிீர் தற்நரக்குடந ற்தட்டுிடுகறநது. 
 

ீமச் தசிக்கும் ிள் 

 கறரங்கபில் அங்கங்தக குபம், குட்மட வட்டி ஆற்றுீடச் தசறக்கனரம். இணரல் கடனறல் கனக்கும் ீட 

ீரக்குது குடநனேம். கங்கபில் ீட ீரக்கரல் தன்தடுத்றச் தசறக்கனரம்.  அங்கங்தக வதரி ீர்தசிக்கும் 

னன்மப உனரக்கறச் தசறக்கனரம். தசறக்கும் ீடச் சுத்கரிப்ன வசய்து தன்தடுத்னரம்.  
 

மீர் தசித்ல் 

 வதய்னேம் மமச் தசரிப்தத மீர் தசரித்ல் ணப்தடும். தனத்றற்குப் வதய்னேம் டடச் தசறக்க தன 

றட்டங்கள் உள்பண.  

1. வரட்டட ரடிில் ிழும் டீடக் குரய்கள் னெனம் டப்தகுறக்குக் வகரண்டுதண்டும். அடண 

டீர்த் வரட்டிில் தசகரிக்கதண்டும். அங்கு டிகட்டி, றநந்வபிக் கறற்நறல் தசர்க்கதண்டும். 

2. றநந்வபிக் கறறு இல்னர டீ்டில், டீட டிகட்டும் வரட்டிக்குள் டிகட்டி, குரய்க்கறற்றுக்குள் 

வசலுத்னரம். 
 

ம் பர்ப்ததாம் 

 ட னற்கு னக்கற கரத ங்கள் ஆகும்.  இன்று ணிகுனம் ன் ினப்தரண ரழ்ிற்கரகக் கரட்டட 

அறக்கறநது. த ஏதசான் தாிப்மத எிக்ிநது. ணத ம் பர்ப்ததரம். என டீ்டிற்கு என ம் பர்ப்தன் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html



www.Padasalai.Net

 

10-ம் குப்ன றழ்  இண்டரம் ரள்                 அசுத்தர்வுக்கரண ிணர-ிடட ங்கற                     வற்நறக்கு ற 

way2s100@gmail.com                                      - 84 -                                   www.waytosuccess.org  

 

றரக, ரடு னழுதும் ம் திிடும். டடப் வதந இடணிடச் சறநந் ற தும் இல்டன. த்ம 

பர்ப்தது ம் உனத்ின் ஆபமபக் கூட்டுாகும். 
 

ம பதறுதாம் 

 கரடு றடநந் தகுறகபில் ட அறகரகப் வதய்கறநது.  உரத்றற்குக் தபாவும் அசாபம் அறக ட 

வதறுகறன்நண. வணணில் அங்தக கரடுகள் றடநந்றனக்கறன்நண.   

ரம் பர்க்கும் எவ்வரன னம் எவ்வரன டதகத்றற்குச் சரணது. எவ்வரன த்றன் இடனனேம், 

எவ்வரன டத்துபிக்குச் சரணது.  “ாடு உ ாடு உபேம்” ன்ந ரக்கறன்தடி, டடப் வதற்று, ண்பம் 

கரத்து, ணி குனத்ட உர்த்துதரம். 
 

படிவும 

ம ீர்  ம்  உிர் ீர் 

ன்னும் உண்டிடண ற்று டீடச் தசகரித்து, ீரின்நற அடரது உனகம் ன்தடப் தடநசரற்றுதரம். 

னடரனடம் டவதய்னேம் அபட அறகப்தடுத்துதரம். 

 

3.  தனம் 

 

னன்னுட 

தல்கபின் தரற்நம் 

தண்டட றடன 

தனகத்றன் தறு வதர்கள் 

வதரது தனகத் துடந 

தள்பினேம் தனகனம் 

தனகனம் தன்தரடும் 

தனகத்றன் ன்டகள் 

னடிவுட 

பன்னும 

தல்கள் அடந்துள்ப இடத தனகம்.  அது அநிவுப் பதட்டம். தல்தறு துடந தல்கள் ரழும் இடத 

தனகம்.  ணி னெடபின் திநப்திடத தனகம்ரன்.  அத்டக தனகத்டப் தற்நறக் கரண்ததரம். 
 

தல்பின்  தாற்நம் 

தங்கரனத்றல் கற்தரடநகள், பிண்தனமள், ப்தட்மடள், தால்ள், துிள், தமண ஏமனள்  

தன்தடுத்ற ழுறப் தரதுகரத்ணர். தாதிதனாணிாில் உள்ப  றப்னர் கறரத்றல் கற.ன.2000 ஆண்டிற்கு னந்ட சுரர் 

2500 பிண்தனமபில் ழுப்தட்ட தல்கபின் வரகுப்ன கண்வடடுக்கப்தட்டது. இடண உனின் பல் தனாக் 

வகரள்பனரம். 
 

தண்மட ிமன 

 தண்டட கரனத்றல் ழுத்நறவு குடநத. அண்டணகபிலும் டங்கபிலும்  தகரில்கபிலும் ட்டுத தல்கள் 

இனந்ண.  
 

தனத்ின் தறு பதர்ள் 

 புத்ச்சாமன, டம், சுடிம், சுடிச்சாமன, ாசச்சாமன, தடிப்தம், தல்ிமனம், தண்டாம் ணப் 

தன வதர்கள் தனகத்றற்கு உண்டு. இனத்ணீில் னிப்ா ன்தத, ஆங்ினத்ில் மனப்ரி ஆணது. றறல் தனகம் 

ணப்தடுகறநது. 
 

பதாது தனத் துமந 

 தனகறல்னர ஊரில் அநறவு தரழ் ன்தது னதுவரற.  ஏர் அசறன் டனர கடட, க்கடப அநறில் 

சறநந்ரக்குரகும். ஊர்தரறும் தனகம் ன்ந குநறக்தகரபில் அசு பதாது தனத்துமந உனரணது.  றக  அசு 

1948இல் பசன்மணப்பதாது தனச் சட்டத்ம உபோக்ி, தனகப் திகடபச் சலரண வசல்தரட்டில் இக்குகறநது.  

றகத்றல் ாட்ட த்ி தனம், ிமப தனம், ஊர்ப்புந தனம், தகுி த தனம், டாடும் தனம் 

ணப் தந்து ிரிந்துள்பது. இற்கு வதரது தனகத்துடநத கரம் ஆகும். எவ்வரன ரட்ட தனக ஆடக்குழுவும் 

அந்ந் ரட்டத்றன் தனகங்கடபக் கணத்றல் வகரள்கறநது.  
 

தள்பிபம் தனபம் 

 ற்கரனத்றல், தள்பிகபில் தனகம் ன்நரகச் வசல்தடுகறநது.  புத்ப் பூங்பாத்து ன்ந றட்டம், எவ்வரன 

குப்தடநிலும் வசல்தடுகறநது. றணனம் ார்ள் தமன ாசித்துப் தணமடின்நணர்.  ஏய்வு தடபிலும், 

தள்பி னடிந் தின்னம் ரர்கள் தள்பிில் உள்ப தனகத்டப் தன்தடுத்றக் வகரள்கறன்நணர். தாடத்ிற்குத் 

பாடர்தாண பசய்ிமப அநிந்துபாள்ப தள்பி தனகம் தன்தடுகறன்நது.  
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தனபம் தன்தாடும் 

 அாிள், மனக் பஞ்சிங்ள், தற்தார்ம தல்ள், ாசிப்புக் டன் தல்கள் ண தனகம் 

தன்தடுகறநது.  றணச் வசய்றத்ரள்கள், ரந்ற, ர இழ்கள் க்குப் தன்தடுகறன்நண.  இனக்கறம், இனக்கம், 

றநணரய்வு, த்தும், அநறில், கிம், னரறு, வதரனபில், ரிகம், னத்தும், கடன, வரறவதர்ப்ன, வதரது 

அநறவு ணப் தன துடநகபில் தல்கள் உள்பண. றழ், ஆங்கறன றில் அடனேம் இந்தனகம் து ம்தின்நற 
அடணனக்கும் தணபிக்கறநது. அங்கறனந்தடி ரசறக்கவும் குநறப்வதடுக்கவும் உவுகறநது.  

ற்ததரது தனகங்கள், தல்மப ின்ணணுாக்கும் திடத் வரடங்கறிட்டண. இமத்ப தனம், 

குறுட்டு, ின்ணணு எபிட்டு, தண்சுபேள் ணப் தன டிங்கபில் தல்கள் உனரக்கப்தட்டுப் தன்தடுத்ப் 

தடுகறன்நண.  
 

தனத்ின் ன்மள் 

 வவ்தறு துடநசரர்ந் தல்கலம், அகரறகலம், தற்தரர்ட தல்கலம் றம்தி தனகம், ணிடண 

தம்தடுத்துதட. அன்நரட ரழ்வுக்குத் தடரண அநறடத் னம் ஆசரன்.  தள்பிப் தரடதல்கபில் குநறப்திடப்தடும் 

அடணத்துச் வசய்றகலக்கும் வரடர்தரண தன வசய்றகடப தனகம் அபிக்கறநது. என னத்கத்ட ரங்க இனர 

ரர்கள், தன னத்கங்கடப இனசரக தனகத்றல் ரசறக்கனரம். 
 

படிவும 

   “எபே ணின் ஆண்டுக்கு 2000 தக்ங்பாது தடித்ால்ான் அன்நாட உன டப்புமப அநிந் 

ணிணாக் பேப்தடுான்” ன்று பபணஸ்தா கூறுகறநது. ணத ரனம் றணம் தத்து தக்கங்கபரது தடித்து, 

தடனப் தன்தடுத்ற ம்ட அநறரபி ஆக்குதரம்.  

   

 4. சுற்றுப்புநச் சூல் தாதுாப்பு 
 

னன்னுட 

ரசுக் கட்டுப்தரடு 

இற்டகட அறத்ல் 

கரற்றுரசும் ச்சுப்னடகனேம் 

ீர் ரசு 

எனற ரசு 

ம்ன ண்டன தரறப்ன 

கட்டுப்தடுத்தும் றகள் 

னடிவுட 
பன்னும 

 தாற்ந ாழ்த குமநற்ந பசல்ம் ன்நணர் ம் னன்தணரர்.  உனதகரர் அடணனம் னரய் ரச் சுற்றுச் 

சூல் ரசுதடரல் இனத்ல் அசறம். அடணப் தரதுகரக்க தண்டிது  ம் அடணரின் கடடரகும். 

இக்கட்டுடில் ரசுக் கட்டுப்தரடு, இற்டகட அறத்ல், ரசு டககள், கட்டுப்தடுத்தும் றகள் தற்நறக் கரண்ததரம். 
 

ாசுக் ட்டுப்தாடு 

 ம்டச் சுற்நறனேள்ப ாசுமபக் ட்டுப்தடுத்துத ாசுக் ட்டுப்தாடு ணப்தடும். உவுப் வதரனள் 

உற்தத்றில், தறில் வதரனள்கபின் ஆறக்கத்டக் கட்டுப்தடுத்தண்டும். தபரண்டில் அடனேம் 

சரணத்டக் கட்டுப்தடுத்தண்டும். வகறற (திபரஸ்டிக்) கனரச்சரத்ட னழுதுரய்த் ிர்ப்தத ல்னது. 
 

இற்ம அித்ல் 

 இற்டக ன்தது ணினுக்கு அபிக்கப்தட்ட வகரடட. ம்னடட ததரடசக்கரகக் கரட்டட அறப்தது, ம் 

றர்கரனத்டத அறப்தற்குச் சம். டீ்டிற்குத் தமாண ங்மபச் சபக் ாட்டினிபேந்து 

தன்தடுத்தண்டும். இற்டகட அறப்தரல், அறனறனந்து க்குக் கறடடக்கும் தாதுாப்பு இல்னால் 

ததரய்ிடுகறநது. கரடுகள் இனந்ரல் ரன் தங்ள் உபோகும். ாற்று சுத்ாகும். ட னம். ங்கள் 

இல்டனதல் ட இல்டன.   
 

ாற்று ாசும் ச்சுப்புமபம் 

 ல்ன கரற்று ச்சு கரற்நரக ரநக் கரம் ரசுரன். இந் ரசு ணிர்கபரல் உனரக்கப்தட்டது. ாணங்பில், 

பாிற்சாமனபில் இனந்து வபிதறும் ச்சுப்பும, கரற்றுண்டனத்டப் தரறப்தடடச் வசய்கறநது.  கரற்நறன் 

தூய்ட வகடுகறநது. சுரசறக்கும் க்கு தமீல் சிக்ல் ழுகறநது.  
 

ீர் ாசு 

 ீரில் ற்தடும் ரடச ீர்ரசு ன்கறதநரம். அன்நரடம் ரம் தன்தடுத்தும் குபம், குட்மடபில் குப்மதள் 

தசர்ால், ீர் ாசுப்தட்டுத் தால்தாய்ள் உனரகறன்நண. அதுட்டுல்னரது, டீ்டின் கறவுீர் றனத்றல் 

கனப்தரல் ீரின் ன்ட ரறுகறநது. சாப்தட்டமநள், தால்பாிற்சாமனபில் பபிாகும் இசாண 

ிவுீர் ஆற்நறல் கனப்தரல், ஆற்று ீர் பம், ண் பம் பட்டுிடுிநது. இக்கறவுீர் ணினுக்கு எவ்ரடட 
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ற்தடுத்ற, அனுடட உினக்கு உடன டத்துிடுகறநது. ன்ணரீ் வகடுீர் ஆரல், எட்டுவரத் சனெகனம்  ரசு 

ீரல் தரறப்தடடகறநது. 
 

எனி ாசு 

 க்குக் தகட்கும் எனற அபவு கடந்து அடனேம் எனறத எனறரசு ணப்தடும். ணிணின் ாது 120 டிசிதிள் அபத 

தட்கும் றநன் ரய்ந்து. அற்குதற்தடும்ததரது, கரது தகட்கும் றநன் இல்னரல் ததரகறநது. எனறப்வதனக்கற. 
ாணங்ள், பாிற்சாமனள் பபிிடும் சப்த்ால் எனற ரசு அடடகறநது. 
 

ம்பு ண்டனம் தாிப்பு 

 அறக எனற தகட்தரல் ம்ன ண்டனம் தரறப்தடடகறநது. தகட்கும் சக்றடக் கடந்து எனறக்கும் ததரிடச்சனரல் 

கரறன் தகட்னத்றநணில் அடனேம் ம்புண்டனம் தாிப்தமடந்து, தகட்கும்றநன் குடநகறநது. அது ட்டுல்னரது, 

அறக சப்ம் ணழுச்சிம அிப்தடுத்ி, சிந்மணத் ிநமணக் குமநக்ிநது. இத்த்துடிப்ன, னெச்சறழுத்ல், இத் 

அழுத்ம் ஆகறற்நறல் வதனத் தறுதரடு ற்தட்டு, தரய்கள்  உனரகறன்நண. ம்ன ண்டனம் தரறப்தடடனேம்ததரது 

ணிணின் ரழ்வும் சலறகறநது. 
 

ட்டுப்தடுத்தும் ிள் 

1. சுற்றுப்னநச் சூடனக் வகடுக்கும் கரிகடபக் கண்டநறந்து, ாற்று ிமபக் கண்டுதிடிக்கதண்டும். 

2. ங்கடப, ாடுமப அிக்க்கூடாது. 

3. ீர் ஆா பங்மப உபோக்ிப் தரதுகரக்கதண்டும். 

4. ிவுமப இற்டக உாக்தண்டும். 

5. இசரணக் கறவுகடபச் சுத்ரிப்புச் வசய்து, று சுற்சற வசய்தண்டும். 
 

படிவும 

 ணனம், உடல்னம் சரிரக அட சுற்றுச்சூல் னக்கற தங்கு கறப்தரல், சுற்றுச்சூடனப் 

தரதுகரக்கதண்டும். ணிர்கலக்கு ட்டும் ன்று, தநமலக்கு, ினங்குலக்கு, ாங்லக்கு ன்று 

அடனேம் சூடன உனரக்கதண்டும். னநச்சூடனக் படுக்கும் ாிமப ாம் தன்தடுத்ால் 

இனக்கதண்டும். 

 

 5. ிழ் பாிின் சிநப்பு  

 

Fwpg;Gr;rl;lfk; 
Kd;Diu - cyf nkhopfspd; jha; - jdpj;jd;ik - ,yf;fpa tsk;;; - ,yf;fz tsk; - nrk;nkhop 
- fzpdpnkhop - KbTiu. 
 

Kd;Diu : 
 ‘fy; Njhd;wp kz; Njhd;whf; fhyj;Nj thnshL Kd; Njhd;wpa %j;jFb jkpo;f;Fb‟ vd;gH 
Md;NwhH. vd;W Njhd;wpaJ vd;W mwpa ,ayhg; gioikAilaJ jkpo;nkhop. cyf nkhopfSs; 
<uhapuk; Mz;LfSf;Fk; Nkw;gl;l tuyhw;Wj; njhd;ikAila nkhopfs; xU rpyNt. mtw;Ws; 
Kjd;ikahdJ jkpo; nkhop. gioikf;Fg; gioikAk; GJikf;Fg; GJikAk; cilaJ jkpo;nkhop 
MFk;. caHjdpr; nrk;nkhopahk; jkpo;nkhopapd; rpwg;Gfs; gw;wp ,f;fl;Liuapy; fhz;Nghk;. 
 

cyfpd; jha;nkhop : 
 jkpo;nkhop cyfk; Njhd;wpa NghNj Njhd;wpa nkhop. jkpo; jkpoUf;F kl;Lk; jha; nkhopad;W. 
njYq;F> fd;dlk; Kjypa gpw jpuhtpl nkhopfSf;Fk; gpuhFap Kjyhd tlnkhopfSf;Fk; jhahfj; 
jpfo;fpwJ. jkpo; Mapuj;Jj; njhz;Z}W nkhopfSf;F NtHr;nrhw;fisAk; E}w;nwz;gJ 
nkhopfSf;F cwTg; ngaHfisAk; toq;fpapUf;fpwJ. ,jdhy; jkpo; cyf nkhopfSf;Fk; jhahf 
tpsq;FfpwJ. 
 

jdpj;jd;ik : 
 jkpo;nkhop ,ay;> ,ir> ehlfk; vd;Dk; Kg;ngUk; gpHpTfisf; nfhz;L Kj;jkpohfj; 
jpfo;fpwJ. „ahJk; CNu@ ahtUk; NfspH‟> „xd;Nw Fyk;‟> gpwg;nghf;Fk; vy;yh capHf;Fk;‟ vd;gd 
Nghd;w nghJik mwq;fis cyFf;F toq;fp jdf;nfdj; jdpNehf;Fk; Nghf;Fk; nfhz;L 
tpsq;FtJ jkpo;nkhop.  
 gpwnkhopf; fyg;gpd;wpj; jdpj;J ,aq;f ty;yJ jkpo;nkhop. kpFjpahd NtHr;nrhw;fisj; 
jd;dfj;Nj nfhz;lJ. mt;NtHr; nrhw;fisf; nfhz;Nl Gfpa Gjpa fiyr;nrhw;fis cUthf;fpf; 
nfhs;s ,aYk;. 
 

,yf;fpa tsk; : 
 gioikahd cyf ,yf;fpaq;fs; ahTk; njhd;kf;fUj;Jfspd; mbg;gilapy; vOe;Js;sd. 
Mdhy; jkpo; ,yf;fpaq;fs; ahTk; kf;fspd; tho;tpay; newpfis mbg;gilahff; nfhz;L 
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cUthf;fg;gl;lit. tho;tpaiy mfk;> Gwk; vd ,uz;lhfg; gFj;J mtw;wpd; mbg;gilapNyNa 
jkpo; ,yf;fpaq;fs; Njhd;wpd. mjdhy; jhd; rq;f ,yf;fpak; kf;fs; ,yf;fpak; vdg;gLfpwJ. rq;f 
,yf;fpaq;fisg; Nghyg; gioik tha;e;j ,yf;fpaq;fs; cyfpy; NtW vk;nkhopapYk; ,y;iy 
vd;gJ Fwpg;gplj; jf;fJ.  
 gioikapy; Nt&d;wpa jkpo;,yf;fpak; GJikapy; fpisgug;gp tsHe;J tUfpd;wJ. jkpopy; 
fhye;NjhWk; GJg;GJ ,yf;fpa tbtq;fs; Njhd;wpf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd.  
 

nrk;nkhop : 
 jkpo;nkhop caHjdpr; nrk;nkhop MFk;. nkhopapayhH tFj;Js;s njhd;ik> ,yf;fpa tsk;> 
,yf;fz tsk;> nkhopf; Nfhl;ghLfs; Kjypa gjpndhU jFjpg; ghLfisAk; nfhz;L tpsq;FfpwJ. 
eLtz; muRk; 2004Mk; Mz;L mf;NlhgH jpq;fspy; jkpior; nrk;nkhopahf mwptpj;jJ. 
 

fzpdpnkhop : 
 jkpo; fhyg;GJikfis Vw;W tsUk; jd;ikAila nkhop MFk;. jkpopy; mwptpay;> 
njhopy;El;gk; rhHe;j Gjpa fiyr;nrhw;fs; cUthfpf; nfhz;Nl tUfpd;wd. mwptpay; jkpo;> 
mYtyfj; jkpo; vd;W jkpopy; fpisfs; Njhd;wpf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd.  
 jkpo; nkhop fzpdpg; gad;ghl;bw;Fk; Vw;w nkhop MFk;. jkpopy; Gjpa tpirg;gyiffs;> 
vOj;JUf;fs;> nkd;nghUl;fs;> ,iza jsq;fs; Nghd;wit Njhd;wpf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd. jkpo; 
,izag; gy;fiyf;fofKk; cUthfpAs;sJ. Xiyr; Rtb Kjy; fzpdp tiu fhye;NjhWk; jkpo; 
tsHr;rp ngw;W tUfpwJ.  
 

KbTiu : 
 epiyj;j jd;ikAk;> tw;whj ,yf;fpa ,yf;fz tsKk;> nrOikahd gz;ghl;ilAk; rPhj;j  
ehfupfj;ijAk; mfj;Nj nfhz;L> rPupsikj; jpwj;NjhL vd;Wk; tsUk; nkhop jkpo; nkhop.  
  nrk;nkhopahk; ek; jha;nkhopiag; Nghw;WNthk;! 
  jkpouha;j; jiy epkpHe;J tho;Nthk;!  

 

 

 6. சிக்ணபம் சிறு தசிப்பும் 

 

Fwpg;Gr; rl;lfk; :  
Kd;Diu - rpWJspg; ngUnts;sk; - rpf;fd tho;T - rpf;fdKk; rpWNrkpg;Gk; - Nrkpg;gpd; mtrpak; - 
Nrkpf;Fk; Kiwfs; - ed;ikfs; - KbTiu 
 

Kd;Diu :  
 ‘nghUspy;yhUf;F ,t;Tyfk; ,y;iy‟ vd;gJ ngha;ahnkhopg; Gytupd; nghd;nkhopahFk;. 
nghUis <l;LtJ kl;Lky;y mjidr; rpf;fdkhfg; gad;gLj;JtJk; mjpy; xU gFjpiar; 
Nrkpg;gJk; mtrpak; MFk;. nghUs; ehl;Lf;F kl;Lky;y tPl;Lf;Fk; mtrpak; MFk;. 
 

rpWJspg; ngUnts;sk;  
 Nrkpg;G vd;gJ jd;dplk; kpFjpahf cs;sijr; Nrkpj;jy; vd;gjd;W. <l;ba nghUspy; xU 
gFjpia vjpHfhyj; Njitf;Fr; Nrkpj;jy; MFk;. Nrkpg;Ng ekJ Kjy; nrythf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
rpwpjsthtJ ehk; md;whlk; Nrkpj;Jg; gof Ntz;Lk;. rpWfr; rpWfr; Nrkpj;jhy; rpW Jspg; ngU 
nts;sk; vd;gjw;Nfw;g Mz;L Kbtpy; mJ ngUe;njhifahf ekf;Fg; gad;gLk;.  
 

rpf;fd tho;T  
 Njitaw;w nryTfisj; jtpHj;J Njitahd nryTfis msTld; nra;tNj rpf;fdk; MFk;. 
tUtha; vt;tsT Fiwthf ,Ue;jhYk; guthapy;iy. mjw;Fs; nryTfis Kbj;Jr; rpwpjsthtJ 
Nrkpf;fTk; Ntz;Lk;. ,ijj;jhd; 
 MfhW mstpl;b jhapDq; Nfby;iy  
 NghfhW mfyhf; fil -   
vd;W ts;StUk; $WfpwhH. gzj;ij kl;Lkpd;wp kpd;rhuk;> ePH> vhpnghUs; midj;ijAk; 
rpf;fdkhfg; gad;gLj;j Ntz;Lk;. mg;NghJ jhd; tPLk; ehLk; eyk; ngWk;.  
  

rpf;fdKk; rpWNrkpg;Gk;  
 rpf;fdNk Nrkpg;gpd; jha; MFk;. rpf;fdj;ijf; filg;gpbf;Fk; NghJ mJ Nrkpg;ghf khWk;. 
<l;ba nghUis nay;yhk; ,d;gkhfj; Ja;j;Jtpl;L vjpHfhyj;jpw;F Vjpypfsha; epw;ff; $lhJ. 
vWk;GfSk; NjdPf;fSk; vjpHfhyj;jpw;nfd Nrkpf;fpd;wd. mtw;iwg; Nghy ehKk; Nrkpj;J tho 
Ntz;Lk;. tzpf epWtdq;fs; jq;fsJ cw;gj;jpg; nghUis vg;gbahtJ tpw;WtpLtjw;fhf 
ftHr;rpahd tpsk;guq;fs;> ,ytrq;fs;> rYif tpiy vd gy cj;jpfisf;  ifahs;fpd;wd. ehk; 
ftdKld; ,Ue;J ekf;Fj; Njitahd nghUs;fis kl;Lk; Njitahd mstpy; thq;fpf; nfhs;s 
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Ntz;Lk;. tPz; Mlk;guq;fisj; jtpHf;f Ntz;Lk;. Njitaw;w nryTfisj; jtpHj;J tpl;lhy; 
mg;gzk; Nrkpg;ghf khWk;.  
  

Nrkpg;gpd; mtrpak; : 
 xt;nthU kdpjDf;Fk; Nrkpg;G mtrpak; MFk;. vjpHghuhr; nrytpdq;fs;> jpBH kUj;Jtr; 
nrytpdq;fs; Nghd;wtw;wpw;F ehk; Nrkpj;J itj;jpUe;jhy; jhd; cjTk;. ,sikf; fhyj;jpy; 
Nrkpj;J tho;e;jhy;jhd; ciof;f ,ayhj KJikf; fhyj;jpy; vtH ifiaAk; ehlhky; thoKbAk;.  
 

Nrkpf;Fk; Kiwfs; 
 xt;nthU khjKk; tUthapy; xU rpW gFjpiar; Nrkpf;f Ntz;Lk;. „rpW Jsp ngU nts;sk;;‟ 
vd;gJ Md;NwhH thf;F. rpWfr; Nrkpj;Jg; ngUtho;T thoyhk;. nryT nra;jJ Nghf 
vQ;rpAs;sijr; Nrkpf;f Ntz;Lk; vd;W epidg;gtH xU NghJk; Nrkpf;f ,ayhJ. tUtha; iff;F 
te;jJk; Nrkpg;Gf;nfd xU njhifiaj; jdpahf xJf;fptpl Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; Nrkpf;f 
,aYk;.  
  

vq;F Nrkpg;gJ?  
 Nrkpf;Fk; gzj;ij ek; ifapNy itj;jpUj;jy; MfhJ. mJ kPz;Lk; nrythfp tplyhk;. Nrkpg;G 
tq;fpf; fzf;Ffspy; kl;Lkd;wp njhlHitg;Gf; fzf;Ffs;> epiyahd KjyPLfs; Mfpatw;wpYk; 
KjyPL nra;J Nrkpf;fyhk;. Fwpg;gpl;l njhif ekf;F tl;bahff; fpilf;Fk;. mJTk; ekf;F 
tUtha;jhd;.  
 mjpf tl;b fpilf;fpwJ vd;gjw;fhf ek;gfj; jd;ikaw;w epjpepWtdq;fsplNkh jdpegHfsplNkh 
gzj;ij KjyPL nra;J tpl;L vy;yhtw;iwAk; ,oe;J Vkhe;Jtplf;$lhJ. mQ;ry; epiyaq;fs;> 
ehl;Lilikahf;fg;gl;l tq;fpfs; Mfpatw;wpy; Nrkpf;fyhk;.  
 

gad;fs; 
 ehk; Nrkpf;Fk; gzk; ekf;F mtruj; Njitfspy; cjTk;. ehk; Nrkpf;Fk; njhif 
tsHr;rpaile;J ngUe;njhifahf khWk; NghJ gps;isfspd; fy;tp> jpUkzk;> Gjpa tPLfl;Ljy;> 
thfdq;fs; thq;Fjy;  Nghd;wtw;wpw;Fg; gad;gLtJld; ekJ tho;f;ifj; juKk; kjpg;gk; caUk;. 
,q;F ehk; Nrkpf;Fk; gzk; ekf;F kl;Lkpd;wp ehl;Leyj; jpl;lq;fSf;Fk; gad;gLk;. gyuJ Nrkpg;ghy; 
ehL tsHr;rp ngWk;. 
  

KbTiu : 
 rpWtajpNyNa Nrkpj;Jg; gof Ntz;Lk;. Nrkpf;Fk; gof;fj;jhy; epiyapy;yhj nry;tj;ij 
ek;kplk; epiy ngwr; nra;ayhk;. „rpf;fdk; tPl;ilf; fhf;Fk; Nrkpg;G ehl;ilf; fhf;Fk;.‟ rpWfr; 
Nrkpj;Jg; ngUf tho;Nthk;.  

  

 7. md;whl tho;tpy; mwptpaypd; gq;F  
 

Kd;Diu : 
 capupdq;fspd; gupzhk tsHr;rpapy; kdpjd; MwwpT gilj;jtdhfj; jpfo;fpwhd;. kdpjdpd; 
mwpT tsHr;rpahYk; rpe;jidj; jpwdhYk; ehSk; GJg;GJf; fz;Lgpbg;Gfs; Njhd;wp tsHfpd;wd. 
mwptpay; fz;Lgpbg;Gfshy; kdpjdpd; gzp vspjhfpwJ. tho;T tsk; ngWfpwJ. md;whl tho;tpy; 
mwptpaypd; gq;F mstplw;F mupaJ. mJ gw;wp ,f;fl;Liuapy; fhz;Nghk;. 
 

kpd; rhjdq;fs; : 
 ,d;iwa mwptpay; fz;Lgpbg;Gfs; midj;jpw;Fk; mbg;gilahf tpsq;FtJ kpd;rhuNk. 
kpd;rhukpd;wp vf;fUtpAk; ,aq;fhJ. kpd;rhjdq;fshy; kdpjdp;d; clYiog;Gf; Fiwe;Jtpl;lJ. ekJ 
tPLfspd; rikay; miwfSf;F mwptpay; fz;Lgpbg;Gfs; moF NrHf;fpd;wd. tpiutpy; rikg;gjw;F 
kpd;rhu mLg;Gfs;> ngl;Nuhypa thA mLg;Gfs;> caHmOj;jr; rikaw; fyd;fs; gad;gLfpd;wd. 
ePupiwf;Fk; Nkhl;lhHfs;> kpd;tprpwpfs;> miuit ,ae;jpuq;fs;> Mfpatw;wpd; gq;Fk; Fwpg;gplj;jf;fJ. 
fha;fwpfs;> goq;fs;> czTg; nghUl;fisf; nfl;Lg;Nghfhky; Gj;jk; Gjpjhf itj;jpUf;f 
FspHrhjdg;ngl;bfs; gad;gLfpd;wd.   
 

Nghf;Ftuj;J 
 thfdq;fspd; mzptFg;Gfshy; ,d;W Nghf;Ftuj;J vspjhfp tpl;lJ. Fwpj;j Neuj;jpy; Fwpj;j 
,lq;fSf;F tpiuthfr; nry;tjw;nfd ,Urf;fu thfq;fs; gad;gLfpd;wd. rw;Wj; njhiytpy; 
nry;tjw;nfd NgUe;JfSk;> ,uapy;fSk; cs;sd. fz;lq;fs; fle;J nry;tjw;F mjpNtf tpkhdg; 
Nghf;Ftuj;J gad;gLfpwJ. ,it ahTk; mwptpayhy; tpise;j ed;ikfs;. 
 

jfty; njhlHG 
 ,d;iwa cyiff; fzpdpfs; Ms;fpd;wd. miyNgrpfs;> fzpdpfs;> ,izajsk;> kpd;dQ;ry; 
Mfpatw;wpd; tuthYk; nraw;iff; Nfhs;fspd; nray;ghl;lhYk; cyfk; ,d;W cs;sq;iffSf;Fs; 
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RUq;fp tpl;lJ vdyhk;. nehbg; nghOjpy; cyf elg;Gfis mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
 

gzg;ghpkhw;wk;  
 mwptpaypd; mz;ikf; fz;Lgpbg;GfSs; Fwpg;gplj;jf;fJ ,iza trjp. ,iza tq;fpf; 
fzf;FfspypUe;J NgUe;J> ,uapy;> tpkhdg; gazr;rPl;Lfs; Kd;gjpT nra;aTk; kpd;fl;lzk;> 
njhiy Ngrpf;fl;lzk;> tq;fpf;fld; jtizfs; Nghd;w fl;lzq;fisr; nrYj;jTk; ,aYk;. 
tq;fpf;fzf;Ffspy; ,Ue;J ekJ gzj;ij ve;j Neuj;jpYk; ve;j CupypUe;Jk; 
jhdpaq;fpg;gzg;gl;Lthlh (V.bvk;) ikaq;fspypUe;J vLf;fyhk;. gzpahsHfspd; Cjpak; mtHfsJ 
tq;fpf; fzf;Ffspy; Neubahfr; nrYj;jg;gLfpwJ.   
 

kUj;Jtk; 
 “mwpT mw;wk; fhf;Fk; fUtp” vd;whH ts;Stg; ngUe;jif. kUj;Jt mwptpay; ,d;W 
kuzj;ijf;$l js;sp epw;fr; nra;fpwJ. cWg;G khw;W mWitr; rpfpr;irfs;> Neha; fz;lwpAk; 
Kiwfs;> Nyg;uh];Nfhg;gp vdg;gLk; Ez;Jis mWitr; rpfpr;ir> NyrH fjpH rpfpr;ir> 
Kfr;rPuikg;G vd kUj;Jtj; Jiwapd; rhjidfis mLf;fpf; nfhz;Nl Nghfyhk;.  
 

Ntshz;ik 
 ngUfptUk; kf;fs; njhiff;F Vw;g czT cw;gj;jpapy; mwptpay; Mf;fg+Htkhd 
tpisTfisj; je;Js;sJ. tPupa xl;Luf tpijfs;> nrhl;LePHg; ghrdk; njspg;GKiw ghrdk;> Gjpa 
Ntshz; fUtpfspd; fz;Lgpbg;Gfs; vd Ntshz; cw;gj;jpapy; kfj;jhd rhjid gilj;J 
tUfpNwhk;.  
 

Kuz;ghLfs; 
 mwptpaypd; tsHr;rpahy; kdpjd; jd; trjpfisg; ngUf;fpf; nfhz;lhd;@ ciog;igr; RUf;fpf; 
nfhz;lhd;. mwptpaypd; gad;fisj; Ja;f;Fk; mNjNtisapy; kdpjd; ,aw;ifNahL Kuz;gl;L 
tho;fpwhd;. mwptpay; njhopy; El;gq;fSs; gy #oy; rPHNfl;bw;Ff; fhuzkhf mikfpd;wd. Gtp 
ntg;g kakhjy;> gRik ,y;y tpisT> XNrhd;gly Xl;il> kiog;nghopT tPo;r;rp> gUt 
Kuz;ghLfs; Mfpadtw;iwr; rhd;whff; $wyhk;. xt;nthU ehLk; ghJfhg;G vd;W $wpf;nfhz;L 
mZ Majq;fisg; ngUf;fp itj;Js;sd. cz;ikapNyNa mit ghJghg;Gf;F my;y> kdpjFy 
moptpw;Nf toptFf;Fk;.  
 

KbTiu 
 mwptpaypd; tsHr;rp kdpjFy tsHr;rpf;Fk; ed;ikf;Fk; gad;gl Ntz;Lk;. ,aw;ifiag; 
Nghw;Wk; tifapy; mwptpay; fz;Lgpbg;Gfisg; gad;gLj;j Ntz;Lk;. “ed;wpd;ghy; ca;g;gJ mwpT” 
vd;Dk; ts;Stdpd; tha;nkhopf;Nfw;g Mf;fg; gzpfSf;Nf mwptpay; gad;gl Ntz;Lk;. 
mg;NghJjhd; kdpjFyk; khz;G ngWk;.  

   

 

 8. ehd; tpUk;Gk; ftpQH - ghujpahH  
 

 Fwpg;Gr;rl;lfk;  
kfhftp ghujpahH - gpwg;Gk; ,sikAk; - tpLjiy Ntl;if - xUikg;ghl;LzHT -nkhopg;gw;Wk; 
ehl;Lg;gw;Wk; - Kd;dwp GytH - rKjhaj; njhz;L. 

  

Kd;Diu  
  jha; ehl;Lf;fhfTk; ehl;L kf;fSf;fhfTk; jk; cly;> nghUs;> Mtp midj;ijAk; <e;J 
ehl;L kf;fspd; ed;kdq;fspy; tho;NthH Vuhsk;. mj;jF jpahf rPyHfSs; vd; kdq;ftHe;j ftpQH 
kfhftp Rg;gpukzpa ghujpahH MthH. mtiug; gw;wp ,f;fl;Liuapy; fhz;Nghk;. 
kfhftp ghujpahH 
  jha;nkhopiaAk; jha;ehl;ilAk; jk;kpU fz;fshff; fUjpatH ghujpahH. md;id g+kp 
mbikg;gl;Lf; fple;j fhyj;jpy; jk; ghl;Lj; jpwj;jhy; kf;fisj; jl;bnaOg;gpatH ghujpahH. 
ftpQHfSf;nfy;yhk; Kd;khjpupf; ftpQuhfj; jpfo;e;jhH kfhftp ghujpahH.     
 

gpwg;Gk; ,sikAk; 
  ghujpahH J}j;Jf;Fb khtl;lj;jpYs;s vl;laGuj;jpy; 11-12-1882-,y; gpwe;jhH. ,tiu 
<d;w ngUikAilj;NjhH rpd;dr;rhkp- ,yf;Fkp mk;ikahH MtH. ,aw;ngaH Rg;gpukzpad;. jk; 
gjpNdhuhk; mfitapy; mUe;jkpo;f; ftpijfis ,aw;wp> ‘ghujp’ vd;Dk; gl;lj;ijg; ngw;whH. mtuJ 
,sikf;fhyj;jpy; vl;laGuk; muritf; ftpQuhf tpsq;fpdhH. gpd;dH kJiu> NrJgjp caH epiyg; 
gs;spapy; jkpohrpupauhfg; gzpahw;wpdhH. nrd;idapy; ,johrpauhfg; gzpahw;wp kf;fs; kdq;fspy; 
tpLjiy czHit Cl;bdhH.  
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tpLjiy Ntl;if 
  ghujpahH tho;e;j fhyk;> ghujNjrk; Mq;fpNyaUf;F mbikg;gl;Lf; fple;jJ.  
     “Mapuk; ,q;Fz;L rhjp vdpy;  
     md;dpaH te;J Gfnyd;d ePjp”  
vd jk; ftpijfshy; tpLjiyf; fdiy %l;bdhH. mtHjk; ghly;fshy; kf;fs; Mq;fpy 
Vfhjpgj;jpaj;ij vjpHj;Jg; Nghuhlj; njhlq;fpdH.  
     “vd;W jzpAk; ,e;j Rje;jpu jhfk;?;  
     vd;W kbAk; vq;fs; mbikapd; Nkhfk;?”  
vd;W Nfs;tpf; fizfisj; njhLj;Jj; jk; ftpijfshy; kf;fs; kdq;fspy; tpLjiy Ntl;ifia 
Cl;bdhH. tpLjiy czHtpd;wp ,dj;jhYk;> rhjpahYk;> gpupe;J fple;j kf;fsplk; mtuJ ftpijfs; 
vOr;rpiaAk; xw;WikiaAk; Vw;gLj;jpd.   
 

xUikg;ghl;L czHT 
  ige;jkpo;f; fhtydhfj; jpfo;e;j ghujp> ghuj Njrk; Nghw;Wk; ghtyuhfTk; jpfo;e;jhH. 
vdNt mtH „Njrpaf; ftpQH‟ vd miof;fg;gl;lhH. vy;yhUk; XH Fyk;> vy;yhUk; XH epiw> 
vy;yhUk; ,e;ehl;L kd;dH ; vd;W Njrpa xUikg;ghl;LzHit Cl;bdhH. NkYk; „Kg;gJ Nfhb 
KfKilahs‟;> „nts;is epwj;njhU g+id‟ Mfpa ghly;fspy; ehk; midtUk; ,e;jpaj;jhapd; 
gps;isfs; vd;gij vLj;jpak;gpdhH.  
 

Kd;dwp GytH 
  vjpHfhy ,e;jpahit ghujp jk; ghly;fspy; md;Nw glk;gpbj;Jf; fhl;br; nrd;Ws;shH. 
md;id ehl;bd; mbikj;jisfs; mfYk; Kd;Ng “MLNthNk gs;Sg; ghLNthNk> Mde;j Rje;jpuk; 
mile;J tpl;Nlhnkd;W” vdg; ghbdhH. “tq;fj;jpy; XbtUk; ePupd; kpifahy;> ikaj;J ehLfspy; 
gapH nra;FNthk;” vd;W ejpePH ,izg;ig Kd;$l;bNa ghbdhH.  
  fhrp efHg;GytH NgRk; ciujhd; 
  fhQ;rpapy; Nfl;gjw;NfhH fUtp nra;Nthk;”  
vd;Dk; tupfis thndhyp te;J nka;g;gpj;jJ.  
  thid msg;Nghk;> fly; kPid msg;Nghk;> re;jpu kz;lyj;jpay; fz;L njspNthk; 
vd;nwy;yhk; ghbdhH ghujp. mit ahTk; ,d;W rhj;jpakhapd. Mk;> thidAk; GtpiaAk; Ma;T 
nra;Ak; gytifr; nraw;iff; Nfhs;fis ehk; tpz;zpy; VtpAs;Nshk;. ghujpapd; ftpij tupfis 
,d;W re;jpuahd;> kq;fs;ahd; jpl;lq;fs; edthf;fp cs;sd.  
 

rKjhaj; njhz;L 
  ghujpahH ,e;jr; rKjhaj;jpy; GiuNahbf; fple;j r%fr;rPHNfLfisj; jk; ghly;fshy; 
rhbdhH. “khjH jk;ik ,opT nra;Ak; klikjidf; nfhSj;JNthk;” vd;whH. “jdpnahUtDf;F 
cztpy;iy vd;why; ,e;jr; rfj;jpidf; mopj;jpLNthk;” vd;whH. rhjpaf;nfhLikfis vjpHj;jhH> 
Foe;ij kdq;fspy; “rhjpfs; ,y;iyab ghg;gh” vd;W czHj;jpa ghujp “NtjpauhapDk; xd;Nw> 
md;wp NtW Fyj;jtuhapDk; xd;Nw” vd;W rkj;Jt czHtpid kf;fs; kdq;fspy; Cl;bdhH. 
,t;thW ghujpahH jk; ftpijfshy; r%f Vw;wj;jho;Tfisr; rkd; nra;jhH. 
 

KbTiu 
  ghujpahH ,d;Wk; ,e;jpaHfspd; cs;sq;fspy; jk; ghly;fshy; tho;e;J 
nfhz;bUf;fpd;whH. “ghl;Lj;jpwj;jhy; ,e;j itaj;ijg; ghypj;jpl Ntz;Lk;” vd;W mtH guhrf;jpaplk; 
Ntz;baJ NghyNt mtuJ ghly;fs; itak; thOk; tiu thOk;. ,tNu ehd; tpUk;Gk; ftpQH. 

 

ார்ள் பசாந்ா ாரித்து மத்து தடிக் தண்டிம  

 

9. சரடன ிறகள் 

10. ரன் ததச்சரபரணரல்.... 

11. ரன் ினம்னம் டனர் 

12. தசற எனடப்தரடு 

13. ரனம் சனரத் வரண்டும் 

 

 

- ிழ் இண்டாம் ாள் படிந்து - 
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