
 
தமிழ் முதல்தாள் 

ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை 
 

உரிய விடைடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 
 

1. திருக்குறடைப் தொற்றிப்ொடும் நூல் திருவள்ளுவமாலை 

2. திருக்குறள் குறள் பவண்ொக்கைால் ஆனது. 
3. இடையில்டை முப்ொலுக்கு இந்நிைத்தத எனப் ொடியவர் 

பாரதிதாசன் 

4. ஏைாதி பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று  

5. கைிதமதாவியாரின் காைம். கி.பி.ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 

6. மருந்துப் பொருள்கைின் பெயரில் அடமந்த இரு நூல்கள்  

திரிகடுகம், ஏைாதி    

7. இைங்தகாவடிகள் சசர நாட்டைச் தேர்ந்தவர். 
8. பநஞ்டே அள்ளும் ேிைப்ெதிகாரம் என்று ொடியவர் பாரதியார் 

9. குடும்ெ விைக்கு பாரதிதாசன் ெடைப்புகளுள் ஒன்று. 
10. ொரதிதாேனார் புரட்சிக் கவிஞர் என அடைக்கப்ெடுகிறார். 
11. கம்ெராமாயைம் ஆறு காண்ைங்கடைக் பகாண்ை நூல் 

12. ேரசுவதி அந்தாதி கம்பர் இயற்றிய நூல்களுள் ஒன்று. 
13. கம்ெடரப் புரந்தவர் சலையப்ப வள்ளல். 
14. நல் என்னும அடைபமாைி பெற்ற நூல் நற்றிலண 

15. நற்றிடைடயத் பதாகுப்ெித்தவர் பன்ொடு தந்த மாறன் 
வழுதி. 

16. நற்றிடை எட்டுத்னதாலக நூல்கடைச் ோர்ந்தது. 
17. தேக்கிைார் பெருமான் அருைியது னபரியபுராணம் 

18. தம் வடீ்டிலுள்ை அடனத்துப் பொருள்களுக்கும் திருநாவுக்கரேர் 
எனப் பெயர் சூட்டியவர் அப்பூதியடிகள் 

19. ெக்திச் சுடவநனி போட்ைச் போட்ைப் ொடிய கவிவைவ எனப் 
ொடியவர் மகாவித்துவான் மீொட்சிசுந்தரொர். 

20. திறனறிந்து ததர்ந்து பகாள்ை தவண்டியவர் மூத்த 
அறிவுலையார் 

21. அரியவற்றுள் எல்ைாம் அரிது னபரியார் தெைித் தமராக் 
பகாைல். 

22. முதைிைார்க்கு ஊதியம் இல்டை. 
23. திருநாவுக்கரேர் காைம்  கி.பி.7 ஆம் நூற்றாண்டு. 
24. நாமார்க்கும் குடியல்தைாம் என்னும் ொைல் பாரதியாலர 

அச்ேமில்டை அச்ேமில்டை எனப் ொைத் தூண்டியது. 
25. ேீறாப்புராைம் மூன்று காண்ைங்கடை உடையது. 
26. “தகைல்“ என்ெதன் பொருள் பன்றி 
27. கைித்பதாடக எட்டுத்னதாலக நூல்களுள் ஒன்று. 
28. பநய்தல்கைிடயப் ொடியவர் நல்ைந்துவொர் 

29. தொற்றாடரப் பொறுத்தல் என்ெது னபாலற எனப்ெடும். 
30. பெருமாள் திருபமாைியில் நூற்லறந்து ொசுரங்கள் உள்ைன. 
31. குைதேகர ஆழ்வார் ொைல் முதைாயிரத்தில் உள்ைது. 
32. ெதினாறு பேவ்வியல் தன்டமகடைக் பகாண்ைது பேம்பமாைி 

எனக் கூறியவர் பாவாணர் 

33. இன்டறய மதுடரயில் மூன்றாம் தமிழ்ச்ேங்கம் இருந்தது. 
34. அரேின் அடனத்துத் துடறகைிலும் பெண்கள் 

ெைியாற்றும்தொது நம் ேமுதாயத்தில் புரட்ேி ஏற்ெடும் 
என்றவர் னபரியார். 

35. பெண் அடிடம ஆனதற்கு உரிய காரைங்களுள் ஒன்று 
னசாத்துரிலம இல்ைாலம 

36. மும்டெயில் அம்தெத்கர் ேிறிது காைம் னபாருளியல் 
தெராேிரியராகப் ெைியாற்றினார். 

37. அம்தெத்கருக்கு இந்திய அரசு வைங்கிய விருது பாரத ரத்ொ. 
38. நுண்ைிய நூல் ெை கற்றவர்க்தக அடமந்த அரிய கடை 

சபச்சுக் கலை 

39. தமிழ்த்பதன்றல் எனச் ேிறப்ெிக்கப்ெடுெவர் திரு.வி.க. 
40. ெண்பைாடு தமிபைாப்ொய் எனத் பதாைங்கும் ொைல் 

இைம்பெறும் நூல் சதவாரம். 
41. உைகம் என்னும் தமிழ்ச்போல் உைவு என்னும் போல்ைின் 

அடியாகப் ெிறந்தது. 
42. தமிைர்கள் நிைத்டத ஐந்து வடகயாகப் ெிரித்துக் 

காட்டியிருக்கிறார்கள். 
43. காந்தியடிகள் அரிச்சந்திரன் நாைகத்டதப் ொர்த்து உண்டமதய 

தெேதவண்டும் என்று உறுதி பூண்ைார். 
44. ெடகவனிைம் அன்பு காட்டு எனக் கூறிய நூல் லபபிள் 

45. அறபநறியாகப் தொற்றப்ெைதவண்டியடவ  அன்பு, அருள். 
46. உைபகைாம் உைர்ந்து ஓதற்கரியவன் எனத் பதாைங்கும் ொைல் 

இைம் பெற்றுள்ை நூல் னபரியபுராணம் 

47. வள்ைைாரின் இயற்பெயர் இராமைிங்கர். 
48. பெரும்ொைான ெைிகளுக்கு அடிப்ெடைத் தகுதி 

பன்ெிரண்ைாம் வகுப்பு. 
49. விரல்கள் ெத்தும் மூைதனம் என்னும் ொைைின் ஆேிரியர் 

தாராபாரதி. 
50.                                       

           .          

51.                                        
    .          

52. 1991                                   
    .          

 

தகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக. 

 

53. மாைிக்கவாேகர் ெிறந்த ஊர்  திருவாதவூர். 
54. மாைிக்கவாேகர் ொைல்கள் எட்ைாம் திருமுடறயில் 

இைம்பெற்றுள்ைன. 
55. மாைிக்கவாேகர் கட்டிய தகாவில் திருப்னபருந்துலறயில் 

உள்ைது. 
56. மாைிக்கவாேகர் அரிமர்த்தெ பாண்டிய மன்ெெிைம் 

தடைடமயடமச்ேராகப் ெைியாற்றினார் 

57. ஜி.யு.தொப் திருவாேகத்டத ஆங்கிை பமாைியில் 
பமாைிபெயர்த்தார். 

58. திருவாேகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார். 
59. பமய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்துன் விலரயார் கைற்கு. 
60. டகதான் பநகிை விதைன். இதில் பநகிை என்ெது தளர என்னும் 

பொருைில் வந்துள்ைது. 
61. திருக்குறைில் 133 அதிகாரங்களும் 1330 குறட்ொக்களும் 

உள்ைன. 
62. திருக்குறள் ஆங்கிைம், கிசரக்கம், இைத்தீன் முதைான உைக 

பமாைிகைில் பமாைிபெயர்க்கப்ெட்டுள்ைது. 
63. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் சமன்லம இழுக்கத்தின் எய்துவர் 

எய்தாப் ெைி. 
64. இறுவடர காைின் கிழக்காம் தடை 

65. மனவைிடமயுடைதயார் என்னும் பொருள் தரும் போல் 
உரசவார். 

66. நூல்தநாக்கி வாழ்வான் நுெித்து 

67. இரட்டைக் காப்ெியம் என்ென ேிைப்ெதிகாரமும் 
மணிசமகலையும் ஆகும். 

68. ேிைப்ெதிகாரம், மைிதமகடை, சவீகசிந்தாமணி, வடையாெதி, 
குண்ைைசகசி என்ென ஐம்பெருங் காப்ெியங்கள் ஆகும். 

69. வாழ்தல் தவண்டி ஊழ்விடன துரப்ெ. 
70. தாழ்ந்த குடையன் தைர்ந்த பேங்தகாைன் 

71. இருந்த வள்ைடைக் காண வந்பதய்தினான் 

72. இைருற மலறதயாரும் எரியுறு பமழுகானார். 
73. நற்றிடை ஒன்ெதடிச் ேிற்பறல்டையும் பன்ெிரண்டு அடிப் 

தெபரல்டையும் பகாண்ை நூல். 
74. அரி என்னும் போல்ைின் பொருள் னநற்கதிர் 

75. கண்ைகனார் சகாப்னபருஞ்சசாழெின் அடவக்கைப் 
புைவர்களுள் ஒருவர். 

76. புறநானூறு எட்டுத்னதாலக நூல்களுள் ஒன்று. 
77. வளம்மருவும் நிழல்தரும் தண்ணரீ்ப் ெந்தர் வந்தலணந்தார். 
78. ேந்தமுற வலரந்ததடன எம்மருங்கும் தாங்கண்ைார். 
79. தொைிப்புைவர்கள் தடையில் குட்டுெவர் அதிவரீராம 

பாண்டியன் 

80. நால்வடகப் ொக்களும் வயலுக்கு வரப்புகளாக 
அடமந்துள்ைன. 

81. இல்ைாடர எல்ைாரும் எள்ளுவர். 
82. அறனனீும் இன்ெமும் ஈனும் திறெறிந்து தீதின்றி வந்த 

பொருள். 
83. அருனளாடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம் 

84. உறுபொருளும் உல்குபொருளுமந் தன் ஒன்னார். 
85. திருநாவுக்கரேரின் தமக்டகயார் திைகவதியார் ஆவார். 
86. திருநாவுக்கரேர் அருைிய ொைல்கள் சதவாரம் என 

வைங்கப்ெடுகிறது. 
87. தாண்ைகதவந்தர் என அடைக்கப்ெடுெவர் திருநாவுக்கரசர். 
88. ேீறாப்புராைத்டத இயற்றியவர் உமறுப்புைவர் 

89. உமறுப்புைவடர ஆதரித்த வள்ைல் சதீக்காதி 
90. கைம்ெகம் னதாண்ணூற்றாறு வடகச் ேிற்றிைக்கியங்கைில் 

ஒன்று. 
91. ெடை என்னும் போல்ைின் பொருள் மூங்கில். 
92. தார்தவந்தன் தகால் தநாக்கி வாழும் குடி தொன்றிருந்தததன. 
93. நாைாயிரத் திவ்வியப் ெிரெந்தத்தில் னபருமாள் திருனமாழி 

குைதேகரர் ொடியதாகும். 
94. தமிைர் மனித வாழ்டவ அகம், புறம் எனப் ெிரித்தனர். 
95. குமரிக் கண்ைத்தில் ததான்றிய முதல் மனிதன் தெேியபமாைி 

தமிழ். 
96. 2004 ஆம் ஆண்டு அக்சைாபர் திங்கைில் தமிழ்பமாைிடயச் 

பேம்பமாைியாக நடுவைரசு  அறிவித்தது. 
97. தமிழ் மிகவும் ெண்ெட்ை பமாைிபயனக் கூறிய பமாைியியல் 

அறிஞர் மாக்சுமுல்ைர். 
98. தமிைர்கைிைம் இன்று ெரவியுள்ள் னபருசநாய் ஒன்று உண்டு. 
99. பெரியார் ேமூக முரண்கடையும் மூைக்கருத்துகலளயும் 

எதிர்த்தவர். 
100. பவறும் தெச்சுக்கும் சமலைப் தெச்சுக்கும் தவறுொடு உண்டு. 
101. தெச்சு முடிவில் சுருக்கத்லதக் கூறிக் கருத்திடன நிடைநாட்டி 

முடித்தல் தவண்டும். 
102. நடிப்ொற்றல் மிக்கவடரயும் நடிப்டெக் கற்றுத் தருெவடரயும் 

இயக்குநர் என அடைப்ெர். 
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103. ெைப்ெிடிப்புக் கருவிடய நகர்த்தும் வண்டியில் பொருத்துவதும் 
உண்டு. 

104. இயங்குருப் ெைங்கள் ொர்ப்ெதற்கு சவடிக்லகயாக இருக்கும். 
105. இபைமூரியாடவ மெித நாகரிகத் பதாட்டில் என்ெர். 
106. தனக்குவடமயில்ைா ஒரு தெி இெம் தமிழ் இனம். 
107. காந்தியடிகள் சிரவண பிதுர்த்தி என்னும் நாைக நூடைப் 

ெடித்தார். 
108. இன்னா பேய்தார்க்கும் என்னும் திருக்குறடை பமாைிபெயர்த்த 

உருேிய அறிஞர் தால்சுதாய். 
109. இராமைிங்கர் ேத்திய தருமோடைடய நிறுவிய இைம் வைலூர் 

110. இராமைிங்கர் தமிழ் பமாைிதய இறவாநிலை தரும் என்று 
கருதினார். 

111. ேங்க காைத்தில் பெண்கள் கைல் கைந்து பேல்ைக்கூைாது. 
112. நாள்ததாறும் கல்வியில் புதுப்புதுத் துலறகள் உருவாகிக் 

பகாண்டிருக்கின்றன. 
113. காவைர், இராணுவம் தொன்ற ெைிகளுக்கு உைற்கூறு ததர்வும் 

எழுத்துத் ததர்வும் உண்டு. 
 

        

114.          விடர  - மணம் 

     -         
       -        
     -     

 

115. இைர்  - துன்பம் 

நாவாய்  - பைகு 

இடற  - தலைவன் 

இந்து  - நிைவு 
 

116.   பேறு  - வயல் 

வித்து  - விலத  

யாைர்  - புதுவருவாய் 

வட்டி  - பலெசயாலைப்னபட்டி 
 

117.    தமதி  - எருலம 

          ேந்தம்  - அழகு 

          தகாதில்  - குற்றமில்ைாத 

          அங்கைர்  - சிவன் 
 

118.         கான்  - காடு 

          உழுடவ  - புைி 
          மைங்கல்  - சிங்கம் 

           எண்கு  - கரடி 
 

119.         ெண்பு  - பாைறிந்து ஒழுகல் 

          அன்பு  - தன்கிடை பேறாஅடம 

          அறிவு  -   தெடதயார் போல் தநான்றல் 

          பேறிவு  - கூறியது மறாடம 
 
 
 

120.          ஈஸ்ட்பமன்  -பைச்சுருள் 

           எடிேன்  - ஒருவர் மட்டும் ொர்க்கும் ெைக்கருவி 
          எட்வர்ட் டமெிரிைே -  இயக்கப்ெைம் 

          வால்ட் டிஸ்னி -  கருத்துப்ெைம். 

 

121.                ேத்தியதோதடன - காந்தியடிகள் 

                ெகவத் கீடத - இந்து ேமய நூல் 

                திருக்குறள் - திருவள்ளுவர் 

                டெெிள் - கிறித்துவ ேமய நூல் 

 

122.  விடனதய ஆைவர்க்கு உயிர்  - குறுந்னதாலக 

       முந்நீர் வைக்கம் மகடூஉதவா டில்டை  -  னதால்காப்பியம் 

        உைம்டெ வைர்த்ததன் உயிர் வைர்த்ததன்   - திருமூைர் 

        விரல்கள் ெத்தும் மூைதனம்   - தாராபாரதி. 
 

விடைக்தகற்ற வினா அடமக்க 

  

123.  பெண்கள் உரிடமப் பெற்றுப் புது உைடகப் ெடைக்கதவண்டும் 
என்று விரும்ெியர் பெரியார். 

விலை  -  பெரியார் எடத விரும்ெினார்? 

124. பெரியார் பெண்ணுரிடமக்கு ஊறு விடைவிக்கும் ெடைய 
நம்ெிக்டககடை ஏற்க மறுத்தார். 

விலை  -  பெரியார் எடத  ஏற்க மறுத்தார்? 

125. பேய்திப் ெைங்கைின் வாயிைாக நிகழ்வுகடை நம் 
இருப்ெிைத்திதைதய கண்டு கைிக்கைாம் 

விலை  -  எப்ெைங்கைின் வாயிைாக நிகழ்வுகடை நம் 
இருப்ெிைத்திதைதய கண்டு கைிக்கைாம்? 

126. திடரயரங்குகைில் திடரப்ெைம் காட்ை ஒைி ஒைிப் ெைக்கருவி 
ெயன்ெடுகிறது. 

விலை  -  திடரயரங்குகைில் திடரப்ெைம் காட்ை எக்கருவிகள் 
ெயன்ெடுகின்றன? 

127. தமிைர்கள் அரபு நாட்டுைனும் யவன நாட்டுைனும் வாைிகத் 
பதாைர்புபகாண்டிருந்தார்கள் 

விலை  -  தமிைர்கள் எந்பதந்த நாட்டுைன் வாைிகத் 
பதாைர்புபகாண்டிருந்தார்கள்? 

128. காந்தியடிகள் ெைதகாடி மக்கைின் ெட்டினிடயப் தொக்கும் 
வாழ்வாதாரம் கதர் என்று கருதினார் 

      - காந்தியடிகள் ெைதகாடி மக்கைின் ெட்டினிடயப் 
தொக்கும் வாழ்வாதாரம் என்று          எடத         .? 

129. இடைஞர்கைின் உள்ைத்தில் நாட்டுப் ெற்றும் பமாைிப்ெற்றும் 
பதய்வப்ெற்றும் வைரும் வடகயில்  கல்வி 
அடமதல்தவண்டும். 

விலை  -  இடைஞர்கைின் உள்ைத்தில் எத்தடகய வடகயில்  
கல்வி அடமதல்தவண்டும்?  

130. இைங்கடைப் ெட்ைம் பெற்றவர்கள் இைங்கடைக் கல்வியியல் 
ெட்ைம் பெற்றிருந்தால் ெட்ைதாரி ஆேிரியர் ெைியில் தேரைாம். 

விலை  - இைங்கடைப் ெட்ைம் பெற்றவர்கள் எப் ெட்ைம் 
பெற்றிருந்தால் ெட்ைதாரி ஆேிரியர்  ெைியில் தேரைாம்? 

னபாதுத்சதர்வு விொக்கள் 

131. தமிைர் மனித வாழ்டவ அகம், புறம் எனப் ெிரித்தனர். 
விலை  -  தமிைர் மனித வாழ்டவ எவ்வாறு ெிரித்தனர்? 

132. தமடைப் தெச்சு மிகுந்த ெயடனத் தரவல்ைது. 
விலை   -                          ? 

133. இராமைிங்கர் ேத்திய தருமச்ோடைடய நிறுவிய இைம் 
வைலூர். 
விலை  -  இராமைிங்கர் ேத்திய தருமச்ோடைடய நிறுவிய 
இைம் எது? 

134. பதாைக்கம், இடைப்ெகுதி, முடிவு தெச்ேின் முக்கூறுகள் 

விலை  -  தெச்ேின் முக்கூறுகள் யாடவ? 

135. உைக இைக்கியங்கைில் முதன்டம பெற்றடவ ேங்க 
இைக்கியங்கள் 

                   விலை - உைக இைக்கியங்கைில் முதன்டம பெற்றடவ எடவ? 

136. இபைமூரியாடவ மனித நாகரிகத் பதாட்டில் என்ெர் 

விலை  -                      ? 

137. இடைநிடை ஆேிரியர் ெயிற்ேி ஈராண்டுகள் ஆகும். 
விலை  -  இடைநிடை ஆேிரியர் ெயிற்ேி எத்தடன 
ஆண்டுகள்? 

138. நமக்குக் கிடைத்த இைக்கை நூல்களுள் மிகப் ெைடமயானது 
பதால்காப்ெியம். 

விலை  -   நமக்குக் கிடைத்த இைக்கை நூல்களுள் மிகப் 
ெைடமயானது எது? 

139. ஆேிரியர் என்ெவர் அறிவுக் கைைாக மட்டுமின்றி, அறத்தின் 
ஆைியாகவும் விைங்க தவண்டும். 

விலை   -   ஆேிரியர் எப்ெடி விைங்கதவண்டும்? 

140. இைக்கியக் கூறுகள் என்ெடவ மருந்தின் தமைிட்ை இனிப்புப் 
தொன்றடவ. 
      -  இைக்கியக்கூறுகள் எடதப் தொன்றடவ? 

141. திருக்குறடை பமாைிபெயர்த்த உருேிய அறிஞர் தால்சுதாய் 

                   விலை  -  திருக்குறடை பமாைிபெயர்த்த உருேிய அறிஞர் யார்? 

142. வள்ைைார் அருைிய வைிகடைக் கடைப்ெிடித்து ஒழுகினால் 
மனிததநயம் மைரும். 
      -  வள்ைைார் அருைிய வைிகடைக் கடைப்ெிடித்து 
ஒழுகினால் எது மைரும்? 

143. அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்றார் திருவள்ளுவர் 

விலை  -   அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்றவர் யார்? 

144. இைக்கைம் வகுத்தெின்தெ இைக்கியம் ததான்றியது 

விலை  -   இைக்கைம் வகுத்தெின்பு எது ததான்றியது? 

145. இராமைிங்கர் தமிழ்பமாைிதய இறவாத நிடை தரும் என்றார். 
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விலை  -   தமிழ்பமாைிதய இறவாத  நிடை தரும் என்றவர் 
யார்? 

146. பதாைில்நுட்ெப்ெயிைகத்தில் ெயில்தவார்க்கு நிடறய 
தவடைவாய்ப்புகள் உள்ைன. 
      -   எதில் ெயில்தவார்க்கு நிடறய 
தவடைவாய்ப்புகள் உள்ைன? 

147. தமிைர்கள் நிைத்டத ஆறுவடகயாகப் ெிரித்துக் 
காட்டியிருக்கிறார்கள். 

விலை  -   தமிைர்கள் நிைத்டத எத்தடன வடகயாகப் 
ெிரித்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள்? 

148. ெரிதிமாற்கடைஞர் பேம்பமாைிக்கு இைக்கைம் வகுத்துள்ைார். 
விலை  -   பேம்பமாைிக்கு இைக்கைம் வகுத்தவர் யார்? 

149. 1918இல் மும்டெயில் அம்தெத்கர் ேிறிது காைம் பொருைியல் 
தெராேிரியராகப் ெைியாற்றினார். 

விலை: 1918இல் மும்டெயில் அம்தெத்கர் ேிறிது காைம் எப் 
தெராேிரியராகப் ெைியாற்றினார்? 

150. வள்ைைாரின் இயற்பெயர் ராமைிங்கம். 
விலை  -  வள்ைைாரின் இயற்பெயர் என்ன? 

151. பெரும்ொைான ெைிகளுக்கு அடிப்ெடைத் தகுதி 
தமனிடைக்கல்வித் ததர்ச்ேி ஆகும். 

விலை  -   பெரும்ொைான ெைிகளுக்கு அடிப்ெடைத் தகுதி 
எது? 

152. நுண்ைிய நூல் ெை கற்றவர்க்தக அடமநத அரிய கடை 
தெச்சுக்கடை 

விலை  -  நுண்ைிய நூல் ெை கற்றவர்க்கு அடமந்த அரிய 
கடை எது? 

153. இராமைிங்கர் இடறயருள் பெற்ற திருக்குைந்டத என்று 
ொராட்ைப்ெட்ைார் 

விலை  -   இடறயருள் பெற்ற திருக்குைந்டத என்று 
ொராட்ைப்ெட்ைவர் யார்? 

154. உைகில் ஆறாயிரத்திற்கும் தமற்ெட்ை பமாைிகள் உள்ைன. 
விலை  -   உைகில் எத்தடன பமாைிகள் உள்ைன? 

155. நடிப்புக் கடைடயயும் அரேியடையும் தம் இரு கண்கைாகக் 
கருதினார் எம்.ஜி.ராமச்ேந்திரன். 

விலை  -    .  .                        
              ? 

156. திடரப்ெைம் எடுப்ெதடனவிைச் பேய்திப்ெைம் எடுப்ெது 
கடினமாகும். 
விலை  -   திடரப்ெைம் எடுப்ெதடனவிை எப்ெைம் எடுப்ெது 

கடினமாகும்?  

குறுவிொக்கள்  (2 மதிப்னபண்) 

1. கம்பர் – சிறு குறிப்பு வலரக. 
1.          ெிறந்தவர். 
2. இவர் வாழ்ந்த காைம் கி.பி. 12 
3. இவடரச் சலையப்ப வள்ளல் ஆதரித்தார். 
4. கம்பராமாயணம், ஏர் எழுபது, சிலை 

எழுபது, சரசுவதி அந்தாதி, திருக்லக 
வழக்கம் ஆகியவற்டறக் கம்ெர் 
இயற்றியுள்ைார். 

5. கம்பன் வடீ்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிபாடும், 
ஒண்பாவிற்கு உயர் கம்பன், கல்வியில் 
சிறந்த கம்பன் – ஆகிய பதாைர்கள் 
கம்ெரின் ேிறப்டெ எடுத்துடரப்ென. 
 

2. லகயுலறப் னபாருள்களாகக் குகன் னகாண்டு னசன்றெ 
எலவ?  யாருக்குக் னகாண்டு னசன்றான்? 

1. சதன், மீன்  

2. இராமனுக்குக்பகாண்டு பேன்றான். 
 

3. குகன் இராமலெக் கண்டு எவ்வாறு பணிந்து 
வணங்கிொன்? 

1. தலை மண்ணில் படிய, கீசழ விழுந்து, 
வைங்கினான். 

2. ெின் எழுந்து, வாலயக் லகயால் னபாத்தி, 
உைலை வலளத்து அைக்கமாக நின்றான். 
 

4. குகெின் சவண்டுசகாள் யாது? 

“ஐயசெ தங்களுக்கு சவண்டிய னதாண்டு 
னசய்சவன்” -  என்று குகன் தவண்டினான். 

5. அன்புள இெி நாம்ஓர் ஐவர்கள் உளராசொம் – யார், 
யாரிைம் கூறியது? 

இராமன் குகெிைம் கூறியது. 

6. அப்பூதியடிகள் எத்தலகய பண்பாளர்? 

1. காமம், னபாய், களவு, சிெம் ஆகிய 
குற்றங்கள் அற்றவர் 

2. சிவபக்தி மிக்கவர் 

3. திருநாவுக்கரசரிைம் சபரன்பு உடையவர். 
7. அப்பூதியடிகள் எவ்னவவற்றுக்னகல்ைாம் திருநாவுக்கரசு 

எெப் னபயர் லவத்தார்? 

தம் வடீ்டிலுள்ை, 

1. அளலவக் கருவிகள் 

2. துைாக்சகால் 

3. மக்கள் 

4. பசுக்கள் 

5. எருலமகள் 

6. மற்றுமுள்ள எல்ைா னபாருள்கள் 

8. திருநாவுக்கரசர் அப்பூதியடிகளிைம் விெவியனதன்ெ? 

“நீவிர் லவத்த தண்ணரீ்ப்பந்தைில் உம்னபயர் 
எழுதாமல் சவறு ஒருவர் னபயர் எழுதிய காரணம் 
என்ெ? னசால்வரீாக” என்று திருநாவுக்கரசு வினவினார். 

9. வந்தவர் வாகீசர் எெ அறிந்ததும் அப்பூதியடிகள் என்ெ 
னசய்தார்? 

1. லகம்மைர்கள் தலைசமல் குவிந்தன. 
2. கண்கைில் ஆெந்தக்கண்ணரீ் னபருகி 

வைிந்தது. 
3. உலர தடுமாறியது. 
4. உைம்பெல்ைாம் மயிர்க்கூச்பேறிய, 

தலரயில் வழீ்ந்தார். 
5. திருநாவுக்கரேரின் திருவடித் 

தாமடரகடைத் தலையால் வணங்கிொர். 
 

10. மூத்த திருநாவுக்கரசுக்கு சநர்ந்தனதன்ெ? 

வாலழ இலைலய அரியும்சபாது, ஒரு பாம்பு, 
கூரிய பற்களால், அவன் உள்ளங்லகலயத் தீண்டியது. 

11. திருநாவுக்கரசர் மூத்த திருநாவுக்கரசலர எங்ஙெம் 
உயிர்த்னதழச் னசய்தார்? 

ேிவபெருமாடன அருளும்ெடி தவண்டி, 
“ஒன்றுனகாைாம்” எனத் பதாைங்கும் திருப்ெதிகம் ொடி, 
ொம்ெின் விைத்டதப் தொக்கி அருைினார். 

12. நும்சபர் எழுதாசத சவனறாருவர் னபயர் முன்னெழுத 
சவண்டிய காரணம் என்னகால்? - யார், யாரிைம் கூறியது? 

திருநாவுக்கரசர் அப்பூதியடிகளிைம் கூறினார். 

13. இப்சபாது இங்கு அவன் உதவான் – யார், யாரிைம் 
கூறியது? 

அப்பூதியடிகள் திருநாவுக்கரசரிைம் கூறினார். 

14. வயைின் வரப்புகளாகக் கூறப்படுவெ யாலவ? 

1. னவண்பா    2.  ஆசிரியப்பா     3.   கைிப்பா   4.   

வஞ்சிப்பா 

 

15. வயல் தரும் விலளவுகளாகத் தமிழ்விடுதூது கூறுவெ 
யாலவ? 

1. அறம்    2.  னபாருள்  3.  இன்பம்     4.  வடீு 

16. சபாைிப்புைவர்கலளத் தண்டிப்சபார் யாவர்? 

1. அதிவரீராம பாண்டியன்     

2. 2.  வில்ைிப்புத்தூரன்   

3.   ஒட்ைக்கூத்தன் 

 

17. வன்லமயுள் எல்ைாந் தலையாயது எது? 

அறிவில் ேிறந்த னபரிசயாலர உறவிெராய் 
ஏற்று நைத்தல் ஆகும். 

18. யாருக்குப் பலகவராலும் தீங்கு னசய்ய இயைாது? 

அறிவில் ேிறந்த னபரிசயாலரச் சார்ந்து 
நைப்பவருக்குத் தீங்கு பேய்ய இயைாது. 

19. னகடுப்பார் இைானுங் னகடுபவர் யார்? 

பெரியாரின் பாதுகாப்லபத் சதடிக்னகாள்ளாத 
அரசன் ஆவான். 

20. நல்ைார் னதாைர்பு லகவிைல்  எத்தன்லமயது? 

ெைடரப் பலகத்துக்னகாள்வலதவிைப் பை 
மைங்கு தீடமயானது. 
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21. னபாருளல்ைவலரப் னபாருளாகச் னசய்வது எது? 

னபாருட்னசல்வம் ஆகும். 

22. பலகலம இருலளப் சபாக்குவது எதுனவெ வள்ளுவர் 
கூறுகிறார்? 

னசல்வம் என்னும் அலணயா விளக்கு ஆகும். 

23. சவந்தற்குரிய னபாருள்கள் எலவ? 

1. அரசுரிலமயால் வந்த பொருள்   2.   வரிப்பொருள்    3.   

திலறப் பொருள் 

 

24. சதவாரம் – னபாருள் எழுதுக. 
னதய்வத்திற்குச் சூட்ைப்னபற்ற பாமாலை ஆகும். 

25. சிவனபருமான் எத்தன்லமயன் எெ நாவுக்கரசர் 
கூறுகிறார்? 

1. எவர்க்கும் ஆட்பைாதவன் 

2. அைகிய னவண்சங்கிலெக் காதில் 
குலழயாக அைிந்தவன் 

26. ஆற்றுதல் என்பது யாது? 

வருந்தி வந்தவர்க்கு உதவுதல் ஆகும். 

27. பண்பு எெப்படுவது  யாது? 

சான்சறார்வழி அறிந்து வாழ்தல் ஆகும். 

28. அறிவு எெப்படுவது யாது? 

அறிவற்றவர் னசால் னபாறுத்தல் ஆகும். 

29. கைம்பக நூல்களுள் முதல்நூல் எது? 

   நந்திக் கைம்பகம் ஆகும். 

30. கைம்பக உறுப்புகள் நான்கலெ எழுதுக. 
1. தலழ    2.                           

31. நந்திக் கைம்பகம் யார்மீது பாைப்னபற்றது? 

பல்ைவ மன்ென் மூன்றாம் நந்திவர்மன்மீது 
ொைப்பெற்றது. 

32. நந்திவர்மன் வரீம் எத்தலகயது? 

நந்திவர்மெின் தாமலரமைர்சபான்ற 
திருவடிகலள வணங்காத அரசர், சதவர் உைகத்லத 
ஆள்பவர் ஆவர். 

33. ஆழ்வார்கள் பாடிய பாைல்களின் னதாகுப்பின் னபயர் 
என்ெ? 

நாைாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் ஆகும். 

34. குைசசகரர் எவ்னவம் னமாழிகளில் வல்ைவர்? 

1. வைனமாழி      2. னதன்னமாழி      ஆகியவற்றில் வல்ைவர். 

உலரநலைப் பகுதி(விொ எண் 28-34) 

1. உைகில் உள்ள னமாழிகளுள் இைக்கிய. இைக்கண 
வளமுலைய னமாழிகள் எத்தலெ? 

மூவாயிரம் ஆகும். 

2. னதால்காப்பியம் குறித்து முலெவர் எமிசொ கூறுவது 
யாது? 

இன்லறய னமாழியியல் வல்லுநர்கள் சபணிப் 
பின்பற்றத்தக்க வழிமுலறகலளத் னதால்காப்பியம் 
கூறுகின்றது என்றார். 

3. தமிழ் னமாழியின் தெித்தன்லமகலள எழுதுக. 
1. இயல், இலச, நாைகம் என்னும் 

முப்ெிரிவுகடையும் உடையது. 
2. அகம், புறம் என வாழ்வியலுக்கு 

இைக்கைம் வகுத்துள்ைனர். 
3. இறவா இைக்கிய, இைக்கண வைம் 

பகாண்ைது. 
 

4. னமாழிக்குரிய னசவ்வியல் தன்லமகள் யாலவ? 

1. னதான்லம    

2.   தாய்லம    

3.    தெிலம   

4.    னசம்லம 

 

5. ஒருனமாழி நிலைனபற்று நிற்பதற்குரிய தகுதிப்பாடுகள் 
யாலவ? 

1. சபச்சுனமாழி 
2. எழுத்துனமாழி 
3. ஆட்சினமாழி 
4. நீதிமன்றனமாழி 
5. பயிற்றுனமாழி என அடமயதவண்டும். 

6. னமாழிமாற்றம் என்றால் என்ெ? 

ஒரு னமாழிப்பைத்லத மற்ற னமாழியில் மாற்றி 
அலமத்தல் ஆகும். 

7. கல்விப்பைங்கள் வாயிைாக நாம் அறிவெ யாலவ? 

1. ெல்வடக விைங்குகளின் வாழ்க்லக 

2. ென்னாட்டு மக்களின் வாழ்க்லக 

8. திலரப்பைச்சுருள் பற்றி நீவிர் அறிவெ யாலவ? 

1. னசல்லுைாய்டு என்னும் பொருைால் 
ஆனது. 

2. எதிர்ச்சுருள் எனப்ெடும். 
3. ஒைி, ஒளி ஆகியவற்டறத் தெித்தெியாக 

அலமப்பர். 
 

9. னகாடுங்கைைால் னகாள்ளப்பட்ை தமிழகப் பகுதிகள் 
யாலவ? 

1. பஃறுளி ஆறு        2.   குமரி மடை 

 

10. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி குறித்துக் கூறும் நூல்கள் யாலவ? 

1. மதுலரக்காஞ்சி            2.    பட்டிெப்பாலை 

11. ஞாைம் – னபயர்க்காரணம் கூறுக. 
ஞால் என்ெதற்குத் னதாங்குதல் என்று பொருள். 

எவ்விதப் ெற்றுக்தகாடுமின்றி அண்ை னவளியில் உைகம் 
னதாங்குவதால், ஞாைம் எனப்ெடுகிறது. 

12. கண்ணிைத்து அப்பியவர் யார்? இதில் கூறப்படும் னசய்தி 
யாது? 

1. கண்ைிைத்து அப்ெியவர் கண்ணப்பன். 
2. ஊனுக்கு ஊன் 

 

13. இராமைிங்கர் எங்கு, எப்சபாது பிறந்தார்? 

1. மருதூரில் ெிறந்தார். 
2. 05.10.1823 அன்று ெிறந்தார். 

14. இராமைிங்கர் புதுனநறிகண்ை புைவர் எெப் 
சபாற்றப்பைக்காரணம் என்ெ? 

வைலூரில் சசாதித் தரிசெப் புதுலமலயப் 
புகுத்தியதால் புதுனநறிகண்ை புைவர் எனப் 
தொற்றப்ெட்ைார். 

15. வளரும் பிள்லளகளுக்கு இராமைிங்கர் வழங்கிய 
அறிவுலரகள் இரண்டு கூறு 

1. ஏலழகள் வயிறு எரியச் னசய்யாசத. 
2. தாய் தந்லத னமாழிலயத் தள்ளி 

நைக்காசத. 
 

16. சத்திய தருமச்சாலையில் வள்ளைார் னசய்த னதாண்டு 
யாது? 

சாதி, மத சவறுபாடின்றிப் 
பசித்தவர்க்னகல்ைாம் உைவிட்ைார். 

17. ஒவ்னவாருவரும் குலறந்தது எக்கல்வித் தகுதியிலெப் 
னபறுதல்சவண்டும்? 

சமெிலைக்கல்வியில் சதர்ச்சி 
பெற்றிருத்தல்தவண்டும். 

18. தற்சபாது வளர்ந்து வரும் இரண்டு னதாழில்நுட்பத் 
துலறகள் யாலவ? 

1. உயிரித் னதாழில்நுட்பத்துலற 

2. நுண்ணியல்னதாழில்நுட்பத்துலற 

 

19. பட்ைப்படிப்புகளில் எலவசயனும் நான்கலெ எழுதுக. 
1.   .ஏ.         தமிழ் (இைங்கடை) 
2. பி.ஏ.         ஆங்கிைம் (இைங்கடை) 
3. பி.எஸ்ஸி.   கணிதம் (இைம் அறிவியல்) 
4. பி.ஏ.         வரைாறு (இைங்கடை) 
 
 

 

20. இலைநிலையாசிரியர் பயிற்சி குறித்து எழுதுக. 
1. சமெிலைக் கல்வி சதர்ச்சி 

அடைந்திருக்கதவண்டும். 
2. இரண்ைாண்டுகள் பயிற்சி நடைபெறும் 

3. இரண்ைாண்டுகள் பயிற்சி முடித்துத் 
சதர்ச்சி னபற்றபின், 
இடைநிடையாேிரியராகப் ெைிபுரியைாம். 

 

ேிறு வினாக்கள்  (4 மதிப்பெண்) 
 

1. தலைவனுக்குத் சதாழி கூறும் னசய்தியிலெ நற்றிலணப் 
பாைல்வழித் னதாகுத்து எழுதுக. 
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1. அரசொல் சிறப்பு அலைவது, யாலெ, சதர், 
குதிலரயில் அரசர் முன் னசல்வது பேல்வமன்று. 

2. அது அவரவர் முன்விலெப் பயன் மட்டுதம. 
3. “புகைிைம் வந்த எளிசயாலரக் லகவிைாமல் காக்கும் 

னமன்லமயாெ பண்சப னசல்வம்“ எனச் சான்சறார் 
கூறுகின்றனர். 
 

2.சான்சறார் நட்புக்கு உவலமயாகக் கருதப்படுவெ யாலவ? 

1. னபான் , பவளம், முத்து, மாணிக்கம் ஆகியடவ 
னவவ்சவறு இைங்களில், ஒன்றுக்னகான்று 
னதாலைவில் இருந்தாலும், மாடையாகக் தகாத்து 
மதிப்புமிக்க அணிகைொக அடமக்கும்தொது, அடவ 
ஒன்று சசரும். 

2. அதுதொை சான்சறார் என்றும் சான்சறார் பக்கசம 
இருப்பர். 

3. ோன்றாண்டம இல்ைாதவர் தீயவர் பக்கசம சசர்வர். 
 

3.சறீாப்புராணம் குறிப்பு எழுதுக. 

1. நபிகள் நாயகத்தின் சரீிய வரைாற்லற எடுத்தியம்புகிறது 

2. சறீா – வாழ்க்லக, புராணம் – வரைாறு எனப் பொருள்ெடும். 
3. விைாதத்துக்காண்ைம், நுபுவத்துக் காண்ைம், ஹிஜிரத்துக் 

காண்ைம் என முப்பெரும் ெிரிவுகடைக் பகாண்ைது. 
4. 5027 விருத்தப்பாக்களால் ஆனது. 
5. இடத உமறுப்புைவர் இயற்றினார். 

 

4..புைியின் னகாடுஞ்னசயல்கள் பற்றி உமறுப்புைவர் கூறுவெ 
யாலவ? 

1. சிங்கக்கூட்ைங்களன்றி, மற்ற விைங்குகளின் 
இலறச்சிலய உண்ணும். 

2. யாலெகளின் னகாம்புகலளப் பிடித்திழுத்து, அவற்றின் 
மார்லபக்கீறி, குருதிலயக் குடிக்கும். 

3. மடைகள் அதிரும்ெடி, இடிலயவிை அதிகமாக முழங்கும் 

4. புைியின் முைக்கத்தால் காட்னைருலமகள், பன்றிகள், 
கரடிகள், கலைமான்கள் கால்கள் நிைத்தில் ெதியாமல் 
தடுமாற்றமடைந்து விழுந்து நடுக்கமுறும். 

 
 

 

5. நபிகள் நாயகத்லதக் கண்ை புைியின் நிலைலய எழுதுக. 

1. வாலை வலளத்தது. 
2. அரிய உைல் நடுக்கமுற்று னமல்ை னமல்ை நைந்தது. 
3. திருவடிக் காட்சி கிலைத்தனதன்று, தன் தலைலயத் 

தாழ்த்திப் பணிந்து வணங்கியது. 
 

6.சாதலெப் பூக்கள் என்று எவற்லற இளந்திலரயன் சுட்டுகிறார்? 

1. வாழ்க்டகயாகிய வைித்தைங்கள் குப்லபக்கூளங்களால் 
அலைபடும் முன், சநர்வழியில் னசல்க. 

2. கால்கள் இரண்டும் கைப்பதற்சக. 
3. லககள் இரண்டும் புதர்கலள அறுப்பதற்சக. 

4. கண்கள் வைிகாட்ை, காதுகள் துடைவர, விண்லணக் கீறி 
வழி அலமக்க, வரீ மெத்துைன் னசல்க. 

5. இன்று இலளப்பாறுசவாம் என்றில்ைாமல், தோம்ெடை 
ஒைித்துச் னசயலை முடித்தால், னவற்றி என்னும் சதன் 
காதில் பாயும். 

6. இலளபாறாத னசடி, னவற்றி என்னும் பூக்கடைப் 
பெற்றிடும். 

    

உடரநடைப் ெகுதி (4 மதிப்பெண்) 
1.அம்சபத்கர் னபற்ற கல்வித் தகுதிகள் யாலவ? 

1. 1908இல் எல்பின்ஸ்ைன் ெள்ைியில் தம்முடைய 
உயர்நிலைப் பள்ளிப் படிப்லப முடித்தார். 

2. 1912 இல் ெதராைா மன்னர் பொருளுதவியுைன் பம்பாய் 
எல்பின்ஸ்ைன் கல்லூரியில் இளங்கலைப் பட்ைம் 
பெற்றார். 

3. 1915இல் அனமரிக்கா னகாைம்பியா ெல்கடைக்கைகத்தில் 
முதுகலைப்பட்ைம் பெற்றார். 

4. 1916இல் இைண்ைெில் னபாருளாதாரத்தில் முலெவர் 
பட்ைம் பெற்றார். 

5. அறிவியல் முதுகலைப் பட்ைமும், பாரிஸ்ைர் பட்ைமும் 
இைண்ைனில் பெற்றார். 
 

2.கல்வி வளர்ச்சிக்கு அம்சபத்கர் ஆற்றிய பணி யாது? 

1. 1946ஆம் ஆண்டு, மக்கள் கல்விக்கழகத்லதத் 
ததாற்றுவித்தார். 

2. மும்லபயில் அவரின் அரிய முயற்ேியால் உருவான 
சித்தார்த்தா உயர்கல்வி நிலையத்தில் இன்றடய அறிவு 
வளர்ச்சிக்கு சவண்டிய அலெத்துப் பாைங்களும் 
கற்ெிக்கப்ெடுகின்றன. 
 

3.சபச்சின் னதாைக்கம் எவ்வாறு அலமதல் சவண்டும்? 

1. சகட்சபாலர வயப்ெடுத்ததவண்டும். 
2. அடவதயார் உள்ளங்கலளக் சகட்பதற்குரிய பக்குவத்தில் 

லவத்திருத்தல்தவண்டும். 
3. அடவயில் இருப்தொடர விளித்துச் சுருக்கமாெ 

முன்னுலரயுைன் தெேத் பதாைங்குவது ேிறப்பு. 
4. தெேத் பதாைங்கிய ஓரிரு மணித்துளிகளில் தெேப்தொகும் 

னபாருளில் புகுந்துவிடுவது ொராட்டுக்குரியது. 
5. இைத்திற்கும் சூழலுக்கும் ஏற்ெத் னதாைக்கவுலர 

அலமதல் நன்று 

4.சபச்சிலெ முடிக்கும் முலறகள் சிைவற்லற எழுதுக. 

1. தகட்ெவர் மனதில் ெதியுமாறு சுருக்கிக் கூறல் 

2. அடவதயார் இணங்கும்படி தெச்ேிடன முடித்தல் 

3. உணர்ச்சிலயத் தூண்டும் விதத்தில் முடித்தல் 

4. பாராட்டி முடித்தல். 
5. கவிலதலயக் கூறி முடித்தல் 

 
 
 

5.சபச்சுக்கலையில் னமாழியும் முலறயும் எவ்வாறு அலமதல் 
சவண்டும்? 

1. தெசும் பமாைி அழகியதாகவும் னதளிவாகவும் 
சிக்கைற்றதாகவும் இருத்தல்தவண்டும். 

2. அைகிய னசஞ்னசாற்களால் இெிலமயாகவும் 
எளிலமயாகவும் நுட்பமாகவும் கருத்திடன 
உைர்த்தவல்ை ேிறந்த பமாைிநடை அடமதல்தவண்டும். 

3. போல்டை ஆராய்ந்து அறிந்து அளவாகப் 
ெயன்ெடுத்ததவண்டும். 

4. போல் கிடைக்கிறதத என்று நம்டம அறியாமல் அவற்டறக் 
னகாட்டிவிடுதல் கூைாது. 

5. நாம் போல்லுகின்ற பேய்திடய விலரவாகச் 
னசால்லுதல்கூைாது. 

6. திரும்ெத் திரும்பச் னசால்லுதல் தவறு. 
7. னபாய்யுலரயும் மிலகப்படுத்தலும் தவண்ைா. 
8. போல்ை நிடனப்ெடதத் னதளிவாகக் காைம் அறிந்து 

னசால்லுதல்தவண்டும். 
 

6. கைல் வாணிகம் குறித்து  எழுதுக. 

1. கைல் வாைிகத்தில் தமிழர் ேிறந்திருந்தனர். 
2. னபான், மணி, முத்து, துகில்பகாண்டு கைல் கைந்து 

வாைிகம் பேய்தனர். 
3. பூம்புகார் முதைான பெருநகரங்கள், வைிகர் வாழும் 

இைங்கைாக இருந்தன. 
4. கிறித்துக்கு முன்தெ கிசரக்கம், உசராமாபுரி, எகிப்து 

ஆகிய நாடுகளுக்கு அரிசி, மயில்சதாலக, சந்தெம் 
ஆகியடவ தமிைகத்திைிருந்து அனுப்ெப்ெட்டிருந்தன. 

5. கி.மு. பத்தாம் நூற்றாண்டில் சாைமன் அரசனுக்கு 
யாலெத் தந்தமும், மயில்சதாலகயும், வாசலெப் 
னபாருள்களும் தமிைகத்திைிருந்து அனுப்ெப்ெட்ைன. 

6. தமிைர்களுக்குச் சாவகத்துைன் கைல் வாணிகத் னதாைர்பு 
இருந்தது. 

 

7.உழவுத் னதாழில் குறித்து எழுதுக. 
 

1. ெைந்தமிைகத்தில் உழுபவசர உயர்ந்சதாராக 
மதிக்கப்ெட்ைனர். 

2. உழுதுண்டு வாழ்வாசர வாழ்வார் என்ெது திருக்குறள். 
3. தமிைர், உழுது ெயிர் பேய்து உைலகக் காக்கும் 

இத்னதாழிலைப் பெரிதும் தொற்றினர். 
4. உண்டி னகாடுத்சதார் உயிர் னகாடுத்சதாசர என்னும் 

அன்டறய புகழ்பமாைி இன்றும் தமிைரால் 
தொற்றப்ெடுகிறது. 

5. உைவுக்குச் ேிறப்புப் பெற்ற மருதநிைம் வயலும் வயல் 
சார்ந்த இைமாக வடகப்ெடுத்தப்ெட்டு இருந்தது. 

6. மருதநிைத்தின் னபருலம கருதிதய சவந்தலெ 
முதன்லமப்படுத்திெர் தமிைர். 
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தமிழ்    இரண்ைாம்    தாள் 

ஒரு மதிப்னபண் விொ-விலைகள் 

(விொ எண் 1-10) 

(10 மதிப்னபண்) 

உரிய விலைலயத் சதர்ந்னதடுத்து எழுதுக 

1. இைவைகன் வந்தான்.  இது னவளிப்பலை பதாைர்.  

2. மாடு என்னும் போல் அஃறிலணப் னபாதுப்னபயர்  ஆகும். 

3. மாடு கன்டற ஈன்றது. இத்பதாைரில் மாடு என்ெது பசுலவக் 

குறிக்கும் 

4. வைக்கு என்னும் திடேப்பெயபராடு ெிற திடேகள் வந்து 

தேரும்தொது நிலைனமாழி ஈறும் னமய்யும் நீங்கும் 

5. தமற்கு நாடு என்ெது சமொடு எனச் தேரும். 

6. கருடம  குைி  என்ெது ஈறுசபாதல், இெமிகல் எனும் 

விதிகைின் ெடி  புைரும். 

7. பொருைிைக்கைம் இரண்டு வடகப்ெடும். 

8. அகத்திடைகள். ஏழு .வடகப்ெடும். 

9. மார்கைி, டத ஆகிய இரண்டும் முன்பெிக் காைத்திற்குரியன. 

10. மருதநிைத்திற்குரிய பதய்வம் இந்திரன் 

11. ொடை நிைத்திற்குரிய ெறடவகள் புறா, பருந்து  

12. புறத்திடைகள் பன்ெிரண்டு வடகப்ெடும். 

13. மண்ைாடேக் கருதிப் தொருக்குச் பேல்வது வஞ்சித்திலண 

14. ொைாண்திடை என்ெது ஆண்மகெின் ஒழுகைாறுகள்  

கூறுவது 

15. ஒரு தடைக்காமம் என்ெது லகக்கிலள  

16. தன் நாட்டைக் டகப்ெற்ற வந்த மாற்றரேதனாடு எதிர்த்துப் 

தொரிடுவது காஞ்சி .ஆகும். 

17. உைகு என்னும் போல் பவண்ொவில் ஈற்றடியின் ஈற்றுச் 

ேீராயின் அதன் வாய்ொடு பிறப்பு 

18. நல்ைடவ – இச்போல் அைகிட்ைால் சநர்நிலர எனப் ெிரியும். 

19. தநரிடேயாேிரியப்ொவின் ஈற்றயைடி முச்சரீாய் வரும் 

20. ஆேிரியப்ொவின் ஈற்றுச்ேீர்  ஏகாரத்தில் முடிவது ேிறப்பு 

கூடுதல் விொக்கள்      (னபாதுத்சதர்வு விொக்கள்) 

21. கீழ்வருவனவற்றுள் பொதுபமாைி அந்தமான் 

22. கீழ்வருவனவற்றுள் பெயபரச்ேத் பதாைடர எடுத்து எழுதுக 

படித்த கயல்விைி 
23. கீழ்வருவனவற்றுள் இனங்குறித்தல் போல்டை எடுத்து 

எழுதுக கதிர்சவல் னவற்றிலை தின்றான் 

24. எதிர்காை இடை நிடை அடமந்த விடனமுற்று படிப்பான் 

25. தனிபமாைிடயத் ததர்ந்பதடு கண் 

26. ஒருபொருட் ென்பமாைிடயத் ததர்ந்பதடு  நடுலமயம் 

27. வைக்கு கிைக்கு எவ்வடகப் புைர்ச்ேி என்று கூறுக 

திலசப்னபயர்ப்புணர்ச்சி 
28. தடைவன் – இச்போல்ைில் ெயின்று வரும் குறுக்கம் ஐகாரக் 

குறுக்கம் 

29. ஒரு பொருட்ென்பமாைிடயத் ததர்ந்பதடு – குழந்லதயின் 

கண்கள் குழிந்தாழ்ந்து காைப்ெடுகின்றன. 

30. எதிர்காை இடைநிடை அடமந்த விடனமுற்று – வருவான் 

31. ஈற்றில் ஐகாரம் குடறந்து வரும் போல் திண்லண 

32. பொதுபமாைிடயத் ததர்ந்பதடு – தாமலர 

33. ஒரு பொருட்ென்பமாைிக்கு எடுத்துக்காட்டு – உயர்நசதாங்கிய 

மரம் 

34. குறிஞ்ேி நிைத்துப் ெறடவகள் கிளி, மயில் 

35. வரும் வண்டி – இச்போற்கைில் வரும் குறுக்கம் மகரக் 

குறுக்கம் 

36. கைா கைகைபவனச் ேிரித்தாள் இதில் கை கை என்ெது 

இரட்லைக்கிளவி 
37. ேிறப்பு என்னும் போல் பவண்ொவின் ஈற்றடியின் ஈற்றுச் 

ேீராயின் அதன் வாய்ொடு பிறப்பு ஆகும். 

 

சகாடிட்ை இைங்கலள நிரப்புக 

 

38. பூங்குைைி பொம்டம பேய்தாள். இத்பதாைடரச் பேயப்ொட்டு 

விடனயாக மாற்றும்தொது, னபாம்லம பூங்குழைியால் 

னசய்யப்பட்ைது  என வரும். 

39. அைகன் ொைம் எழுதுகிறான்.  இத்பதாைரில், ஓர் எழுவாய் ஒரு 

ெயனிடைடயக் பகாண்டு முடிந்தால் தெிநிலைத். பதாைர் 

ஆகும். 

40. அன்ெரேன் திருக்குறடைக் கற்றான்.  இத்பதாைர் 

ெிறவிடனயாக மாறும்தொது, அன்ெரேன் திருக்குறலளக் 

கற்பித்தான் என வரும். 

41. ஒரு போல் தனித்து நின்று பொருள் தருவது தெினமாழி 
42. பதாைிடைக் குறிக்கும் போல் விலெச்னசால் 

43. விடனமுற்று  .னதரிநிலை, குறிப்பு என இருவடகப்ெடும். 

44. ஓர் எச்ே விடன னபயலரக் பகாண்டு முடிந்தால், அது 

பெயபரச்ேம் எனப்ெடும். 

45. ஒரு பொருள் குறித்துவரும் போற்கடைதய ஒரு 

னபாருட்பன்னமாழி .என்ெர் 

46. ஒரு பொருட் ென்பமாைிக்குச் ோன்று நடுலமயம். 

47. இது பேய்வாயா என்னும் வினாவிற்கு வயிறு வைிக்கும் எனக் 

கூறுவது உறுவது கூறல் விடை. 

48. ஆைத் பதரியுமா என்னும் வினாவிற்குப் ொைத் பதரியும் எனக் 

கூறுவது இெனமாழி விடை. 

49. நன்னூல் கிடைக்குமா எனக் கடைக்காரரிைம் தகட்ெது 

னகாளல் வினா. 

50. அகம், புறம் ஆகிய இரண்டும் னபாருள் இைக்கைம் ஆகும். 

51. குறிஞ்ேி, முல்டை முதைிய ஐந்தும்  அன்பின் ஐந்திலண 

எனப்ெடும் 

52. பநய்தல் திடைக்குரிய நிைப்ெகுதி கைலும் கைல் சார்ந்த 

ெகுதியாகும். 

53. யாமம் என்ெது இரவு 10 மைிமுதல் இரவு 2 மணி  வலர 

ஆகும். 

54. மருதம், பநய்தல் ஆகிய இரண்ைனுக்கும் ஆறு 

பெரும்பொழுதுகளும் வரும். 

55. திருமால் முல்லை நிைத்திற்குரிய பதய்வம். 

56. மைமுைா, பநல்ைரிகிடை ஆகிய இரண்டும் மருதம்  

திடைக்குரிய ெடறகள். 

57. பநய்தல் திடைக்குரிய பதாைில் .மீன் பிடித்தல், உப்பு 

விலளவித்தல் .ஆகும். 

58. தநரிடே பவண்ொ இரண்ைாம் அடியில் தனிச்போல் பெற்று 

ஒரு விகற்ெத்தானும் இரு விகற்ெத்தானும வரும். 

59. இரண்ைாம் அடியில் தனிச்போல் பெற்றுப் ெை விகற்ெத்தானும் 

வருவது சநரிலசச் சிந்தியல் னவண்பா .ஆகும். 

60. பவண்ொவின் ஓடே னசப்பசைாலச ஆகும். 

61. ஆேிரியப்ொவின் தவறு பெயர் அகவற்பா ஆகும். 

62. ஆேிரியப்ொவின் ஓடே அகவசைாலச ஆகும் 

 

கூடுதல் விொக்கள் (னபாதுத்சதர்வு விொக்கள்)  

63. மரதவர் என்ெது னகடுதல் விகாரம் ஆகும். 

64. தவய்புடரததாள் – உவம உருபு புலர 

65. நண்ெகல் என்ெது பாலை திடைக்குரிய பொழுது ஆகும். 

66. பமாைியமிழ்து – இவ்வுருவகத்திற்கான உவடம 

அமிழ்துனமாழி 
67. பவௌவால் – இச்போல்ைில் ெயின்று வரும் குறுக்கம் 

ஔகாரக் குறுக்கம் 

68. கிைிதொைப் தெேினாள் – இச்போல்ைில் அடமந்த உவம உருபு  

சபாை 

69. மாடை என்ெது முல்லைத் திடைக்குரிய ேிறுபொழுது ஆகும். 

70. மரவடி – இச்போல்ைில் அடமந்துள்ை புைர்ச்ேி மகர ஈற்றுப் 

புணர்ச்சி ஆகும். 

71. இது பேய்வாயா? என்ற வினாவிற்கு, நீதய பேய் என்ெது 

ஏவல்விலை 

72. ததன்தொன்ற பமாைி – இதில் உள்ை உவம உருபு சபான்ற 

73. முஃடீது – இச்போல்ைில் ெயின்று வரும் குறுக்கம் 

ஆய்தக்குறுக்கம் 

74. ெடித்து வந்தான் – இதில் ெடித்து என்ெது விலெனயச்சம் 

ஆகும். 

75. முைவு உறழ் தைக்டக – இதில் உள்ை உவம உருபு உறழ் 

76. இந்திரன் மருதம் நிைத்திற்குரிய பதய்வம். 

77. பேம்பமாைி பண்புப்னபயர்ப் புணர்ச்சி ஆகும். 

78. நிடர கவர்தல் னவட்சி என்னும் புறத்திடைக்குரியது. 

79. உவடமடயக் கூறிப் பொருடைப் பெற டவப்ெது 

பிறிதுனமாழிதல் அணி ஆகும். 

80. விடை எட்டு வடகப்ெடும். 

81. மைரன்ன தேவடி – இதில் அடமந்துள்ை உவம உருபு அன்ெ 

82. அைி என்னும் போல்லுக்கு அழகு என்ெது பொருள் 

83. பேய்ெவன், கருவி, நிைம், பேயல், காைம், பேய்பொருள் ஆறும் 

பவைிப்ெடையாக உைர்த்துவது னதரிநிலை னபயனரச்சம், 

னதரிநிலை விலெமுற்று. 

84. தான் அறியாத ஒரு பொருடை அறிந்து பகாள்வதற்காகக் 

தகட்கும் வினா அறியா விொ 

85. புகழ்வதுதொை ெைிப்ெதும், ெைிப்ெது தொை புகழ்வதும் 

வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி ஆகும். 

 

(குறிப்பு – தகாடிட்ை இைத்தில் உள்ைடவ விடைததர்க-விலும், விடை 
ததர்க-வில் உள்ை வினாக்கள் தகாடிட்ை இைத்திலும் மாற்றியும் 

தகட்கப்ெடுகின்றன). 
 

 

சுருக்கமாக விலையளிக்க 

(விொ எண் 11-20) 

(மதிப்னபண் 10) 

னதாைலர மாற்றி அலமக்க 

86. திருக்குறடை  அடனவரும் அறிவர்  -  வினாத்பதாைாக 

மாற்றுக. 

எலத அலெவரும் அறிவர்? 

திருக்குறலள அலெவரும் அறிவரா? 

87. இமயமடை மிகவும் உயரமானது  -  உைர்ச்ேித் பதாைராக 

மாற்றுக. 

www.Padasalai.Net                                             www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



என்செ! இமயமலையின் உயரம்! 

88. கிைி கல்ைால் அடிெட்ைது – உைர்ச்ேித் பதாைராக மாற்றுக. 

ஐசயா! கிளி கல்ைால் அடிபட்ைசத! 

89. வாரியார், “குைந்தாய்!  நாள்ததாறும் திருவாேகம் 

ெடிக்கதவண்டும்’’ என்றார் – அயற்கூற்றாக்குக. 

நாள்சதாறும் திருவாசகம் படிக்குமாறு வாரியார் 

குழந்லதயிைம் கூறிொர். 

90. தநற்று புயல் வேீியது. மரங்கள் ோய்ந்தன – கைடவத்பதாைராக 

மாற்றுக. 

சநற்று புயல் வசீியதால் மரங்கள் சாய்ந்தெ 

 

சந்திப்பிலழயற்ற னதாைராக மாற்றுக. 

91. கயிற்றுகட்டிைில் தன்டன மறந்து உறங்கினான் 

கயிற்றுக் கட்டிைில் தன்டன மறந்து உறங்கினான். 

 

ஒருலம பன்லம பிலழ நீக்குக. 

92. அவன் கவிஞன் அல்ை. 

அவன் கவிஞன் அன்று 

 

பிறனமாழி னசால்ைற்ற னதாைராக்குக. 

93. அவர்கைிருவர்க்கும் இடைதய விவாதம் நைந்தது. 

அவர்கைிடைதய இடைதய உலரயாைல் நைந்தது. 

 

வழுஉச் னசால்ைற்ற னதாைர் ஆக்குக. 

94. வைதுெக்கச் சுவற்றில் எழுதாதத. 

வைப்பக்கச் சுவரில் எழுதாதத. 

95. எண்பை விை அதிகமாகிவிட்ைது. 

எண்னணய் விலை அதிகமாகிவிட்ைது. 

96. இன்னக்கி ஒரு கிதைா அவரக்கா வாங்கி வந்ததன். 

இன்லறக்கு ஒரு கிதைா அவலரக்காய் வாங்கி வந்ததன். 

97. கதவ தாப்ொள் தொை மறந்துட்தைன் 

கதலவத் தாழ்ப்பாள் தொை மறந்துவிட்தைன். 

 

னதாலகச் னசாற்கலள விரித்னதழுதுக. 

98. இருவிடன- தன்விலெ, பிறவிலெ 

முத்தமிழ் -  இயல், இலச, நாைகம் 

மூதவந்தர் -  சசர, சசாழ, பாண்டியர் 

நானிைம் -  குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், னநய்தல் 

ஐந்திடை -   குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், னநய்தல், பாலை 

முக்கனி -  மா, பைா, வாலழ 

இருதிடை  - உயர்திலண, அஃறிலண 

நாற்றிடே -  கிழக்கு, சமற்கு, வைக்கு, னதற்கு 

 

உரிய சவற்றுலம உருலப இலணத்து எழுதுக. 

99. நான் (கு) மடையில் நடனவது ெிடிக்கும். 

எெக்கு மடையில் நடனவது ெிடிக்கும். 

100. அண்ைன், தம்ெி வடீு (கு) பேன்றார் 

அண்ைன் தம்ெி வடீ்டுக்குச் பேன்றார். 

101. மாைவர்கள் (ஐ) வட்ைமாக உட்காரச் பேய்க. 

மாணவர்கலள வட்ைமாக உட்காரச் பேய்க. 

102. நான் (கு) திருக்குறைில் ஆர்வம் மிகுதி. 
எெக்குத் திருக்குறைில் ஆர்வம் மிகுதி 

103. தவல்விைி திருக்குறள் (ஐ) ெடித்தாள். 

தவல்விைி திருக்குறலளப் ெடித்தாள். 

 

 

இளலமப் னபயர்கலளப் னபாருத்துக 

104. ஆடு  - கன்று 

105. மான்  - ெிள்டை 

106. கீரி  - குட்டி 

107. ேிங்கம்  - குஞ்சு 

108. தகாைி  - குருடை 

 

(விலைகள் - ஆட்டுக்குட்டி, மான்கன்று, கீரிப்பிள்லள, 

சிங்கக்குருலள, சகாழிக்குஞ்சு) 

 

நிறுத்தற்குறி இடுக. 

109. “ேட்ைத்டத மதிப்தொம்; குற்றம் கடைந்த வாழ்டவ 

வாழ்தவாம்; ேட்ைம் நம்டம காக்கும்.” 

110. ‘அம்தெத்கர்  ஓர் இைட்ேிய ேமூகம் சுதந்திரம், ேமத்துவம், 

ேதகாதரத்துவம் ஆகியவற்டற அடிப்ெடையாகக் பகாண்ைது’ 

என்றார். 

111. பதாடைக்காட்ேி, குைிரூட்டும் கருவி, பேல்தெேி, கைினி 
முதைியவற்டறப் ெழுதுொர்க்கும் ெடிப்புகளும் உள்ைன. 

112. ஓட்டுநர், நைத்துநர் முதைான ெைிகளுக்கும் உைற்கூறுத் 

தகுதியுடையவர்கள் மட்டுதம தேர இயலும். 

 

பிறனமாழிச்னசாற்களுக்குரிய தமிழ்ச்னசாற்கலள எழுதுக. 

113. தேத்திரங்கள்ததாறும் பேன்று விக்கிரகங்கடை வைிெடுக. 

ஆையங்கள் ததாறும் பேன்று சிலைகலள வைிெடுக. 

114. இம்மார்க்கத்தில் யாத்திடர பேல்லுங்கள். 

இவ்வழியில் பயணம் பேல்லுங்கள். 

115. இந்த ேர்ட் மிகவும் காஸ்ட்ைியானது. 

இந்தச் சட்லை மிகவும் விலைமிக்கது. 

116. நாடை நைக்கவிருக்கும் தமட்ேில் இந்தியா கண்டிப்ொக வின் 

பேய்யும். 

நாடை நைக்கவிருக்கும் சபாட்டியில் இந்தியா கண்டிப்ொக 

னவற்றி அலையும். 

117. நான் இந்தக் காதைஜின் ஓல்ட் ஸ்டுைண்ட்.  

நான் இந்தக் கல்லூரியின் முன்ொள் மாணவன் 

118. தவைன் சுயபதாைிைில் அதிக இைாெம் ஈட்டினான் 

தவைன் தன்னதாழிைில் மிக்க வருவாய் ஈட்டினான் 

119. அந்த விஞ்ஞானியின் கண்டுெிடிப்பு மிகவும் புதுடமயானது 

அந்த அறிவியல் அறிஞரின் கண்டுெிடிப்பு மிகவும் 

புதுடமயானது. 

120. அடனவடரயும் உண்ைாவிரதப் தொராட்ைத்தில் கைந்து 

பகாள்ளுமாறு தடைவர் அடைப்பு விடுத்தார். 

அடனவடரயும் உண்ைாசநான்புப் தொராட்ைத்தில் 

கைந்துபகாள்ளுமாறு தடைவர் அடைப்பு விடுத்தார். 

121. அவர் உைற்கூறு மருத்துவத்தில் மிகச் ேிறந்த நிபுைர் 

அவர் உைற்கூறு மருத்துவத்தில் மிகச் ேிறந்த வல்லுெர். 

122. அைங்கரித்துக் பகாள்வதில் பெருவிருப்புக் பகாண்டிருந்தாள் 

எைிைி. 
அழகுபடுத்திக் பகாள்வதில் பெருவிருப்புக் பகாண்டிருந்தாள் 

எைிைி. 
123. இடறவடன தநாக்கி யாத்திடர பேல்ைல் ெக்தருக்கான 

மார்க்கம். 

இடறவடன தநாக்கி பயணம் பேல்ைல் னதாண்ைருக்காெ 

வழி. 
124. எல்ைா ஸ்டூைன்சும் ெஸ்ஸில் ஏறி ஸ்கூலுக்குப் தொனார்கள். 

எல்ைா மாணவர்களும் சபருந்தில் ஏறிப் பள்ளிக்குப் 

தொனார்கள். 

 

உவலமகலளச் னசாற்னறாைரில் அலமக்க 

125. ஆேிரியர் நைத்திய ொைம் பசுமரத்தாணிசபாை மனதில் 

ெதிந்தது. 

126. குன்றின்  சமைிட்ை விளக்குப்சபாை, என் தந்டதயின் புகழ் 

விைங்கியது. 

127. உறவினர் இறந்தடதக் தகட்டு அெைிலைப்பட்ை 

புழுலவப்சபாைத் துடித்ததன். 

128. கைைில் கலரந்த னபருங்காயம் சபாை, என் அறிவுடர என் 

நண்ெனிைம் வைீானது. 

129. என் எழுதுதகாடை இைவு காத்த கிளி சபாை காத்து 

வருகிதறன். 

130. என் ததால்வியால் அடியற்ற மரம்சபாை வழீ்ந்ததன். 

131. என் அப்ொ மலைதிறந்த னவள்ளம்சபாை தெசுவார் 

132. என் எழுத்து கல்சமல் எழுத்துசபாை அைகாக இருக்கும். 

133. மடை அத்திப் பூத்தாற்சபாை பெய்யும் 

134. மலழகாணாப் பயிர்சபாை என் நண்ென் வருடகக்காகக் 

காத்திருந்ததன். 

135. நட்பு என்ெது மைரும் மணமும்சபாை இருக்கதவண்டும். 

136. சவைிசய பயிலர சமய்ந்ததுசபாை, நண்ெர்கடை 

ஏமாற்றக்கூைாது. 

137. வாைியும் சுக்ரீவனும் கீரியும் பாம்பும்சபாை இருந்தனர். 

138. என் தந்டதயின் அறிவுடர உள்ளங்லக னநல்ைிக்கெிசபாை 

இனித்தது. 

139. கிணற்றுத்தவலளசபாை, ஒன்றும் பதரியாமல் வாைாதத. 

140. நிைவும் வாெமும் சபாை நட்ொக இரு. 

 

உவம உருபுகலளக் கண்டு எழுதுக 

141. கிைிசபாைப் தெேினாள்  - சபாை 

142. தவய்புலர ததாள்   - புலர 

143. தாபயாப்பப் தெசும் மகள். - ஒப்ப 

144. முைவு உறழ் தைக்டக  - உறழ் 

145. மைரன்ெ தேவடி   - அன்ெ 

 

உவலமலய உருவக  மாக மாற்றுக. 

146. மதிமுகம் -  முகமதி 
147. ெவைவாய்  - வாய்ப்பவளம் 

148. மைரடி - அடிமைர் 

149. முத்துப்ெல்   - பல்முத்து 

150. மைர்ப்ொதம; - பாதமைர் 

 

மரபுத் னதாைர் னபாருளறிக 

151. ஆயிரங்காைத்துப் ெயிர்- நீண்ை காைத்திற்குரியது 

152. முதடைக் கண்ைரீ்  - னபாய்யழுலக 

153. அவேரக் குடுக்டக - எண்ணித் துணியாதார் 

154. ஆகாயத்தாமடர - இல்ைாத ஒன்று 

155. குட்டிச் சுவர் - பயெின்றி இருத்தல் 

156. ேீட்டுக் கிைிந்துவிட்ைது- சவலை சபாய்விட்ைது 

157. கயிறு திரித்தல்  - னபாய் கூறுதல் 

158. பகாட்டி அைத்தல் - மிகுதியாகப் சபசுதல் 

159. ெஞ்ோயப் ெறத்தல் - அலைந்து திரிதல் 

160. இைங்தகாவின் குடும்ெத்தினர் வாடையடி வாடையாக 

தவைாண்டமத் பதாைில் பேய்து வருகின்றனர். 
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இைங்தகாவின் குடும்ெத்தினர் பரம்பலரப்பரம்பலரயாக 

தவைாண்டமத் பதாைில் பேய்து வருகின்றனர். 

161. எம்.ஜி.ராமச்ேந்திரன் திடரவானில் பகாடிகட்டிப் ெறந்தார். 

எம்.ஜி.ராமச்ேந்திரன் திடரவானில் தெிப்புகசழாடு 

விைங்கினார். 

 

ஒருலம பன்லம நீக்குக 

162. திடரயரங்குகைில் திடரப்ெைம் காட்ை ஒைி ஒைிப்ெைக்கருவி 
என்ற கருவி ெயன்ெடுகின்றன. 

திடரயரங்குகைில் திடரப்ெைம் காட்ை ஒைி ஒைிப்ெைக்கருவி 
என்ற கருவி ெயன்ெடுகின்றது. 

163. நமது ேமுதாயத்தில் அறிவியலும் பதாைில்நுட்ெமும் 

ஆங்காங்கு ஒைிெரப்பும் மின் விைக்குகள் தொல் இருக்கின்றது. 

நமது ேமுதாயத்தில் அறிவியலும் பதாைில்நுட்ெமும் 

ஆங்காங்கு ஒைிெரப்பும் மின் விைக்குகள் தொல் இருக்கின்றெ 

164. இன்று தெருந்துகள் ஓைாது.  

இன்று தெருந்துகள் ஓைா. 

165. ஓர் அைில் மரத்தில் ஏறின.  

ஓர் அைில் மரத்தில் ஏறியது. 

166. நான் வாங்கிய நூல் இது அல்ை.  

நான் வாங்கிய நூல் இது அன்று. 

167. பெண்கள் பெற தவண்டியது பெண்கல்வி, பெண்ணுரிடம, 

போத்துரிடம. 

பெண்கள் பெற தவண்டியலவ பெண்கல்வி, பெண்ணுரிடம, 

போத்துரிடம 

168. தமிைர்கைின் வாழ்வில் இடே ேிறந்த இைத்டதப் 

பெற்றிருந்தன. 

தமிைர்கைின் வாழ்வில் இடே ேிறந்த இைத்டதப் பெற்றிருந்தது 

169. ஓர் இைம் பெண் நூபைான்டற விரும்ெிப் ெடித்துக் 

பகாண்டிருந்தார்கள். 

ஓர் இைம் பெண் நூபைான்டற விரும்ெிப் ெடித்துக் 

பகாண்டிருந்தாள். 

170. மனிதனின் தநாக்கம் உயர்ந்த்தாகவும், தூய்டமயானதாகவும் 

இருந்தால் மட்டும் தொதா. 

மனிதனின் தநாக்கம் உயர்ந்ததாகவும், தூய்டமயானதாகவும் 

இருந்தால் மட்டும் தொதாது. 

 

னதாைருக்கு ஏற்ற விொ அலமக்க. 

171. திடரப்ெைம் எடுப்ெதடனவிைச் பேய்திப்ெைம் எடுப்ெது 

கடினமான ெைியாகும். 

திலரப்பைம் எடுப்பதலெவிை எலத எடுப்பது கடிெமாெ 

பணியாகும்? 

172. நடிப்புக் கடைடயயும் அரேியடையும் தம் இருகண்கைாக 

எம்.ஜி.ராமச்ேந்திரன் கருதினார். 

நடிப்புக் கலைலயயும் அரசியலையும் தம் இருகண்களாகக் 

கருதியவர் யார்? 

 

 

னசாற்களுக்கு இருனபாருள் எழுதுக 

173. ஆறு  - எண், நதி 
174. திங்கள்  - கிழலம, மாதம் 

175. மாடை  - மாலைசவலள, பூமாலை 

176. நடக  - சிரிப்பு, அணிகைன் 

177. பமய்  - உைல், உண்லம  

 

மிகும், மிகா  இைம் ஒன்றனுக்குச் சான்று தருக 

178. வல்ைினம் மிகும் இைம் ஒன்றனக்குச் ோன்று தருக. 

அ, இ, உ முன் மிகும்   ோன்று - அச்ேட்டை 

179. வல்ைினம் மிகா இைம் ஒன்றனுக்குச் ோன்று தருக 

விடனத்பதாடகயில் மிகாது  ோன்று – ஊறுகாய் 

 

உரிய விலெமரபுச் னசால்லைத் சதர்ந்னதடுத்து எழுதுக. 

180. எங்கள் ெள்ைிக்குச்  சுற்றுச்சுவர்  எழுப்பப்பட்ைது. 

(கட்ைப்ெட்ைது, எழுப்பப்பட்ைது) 

181. ொரதியார்  பேய்யுடை  இயற்றிொர்  (ொடினார், இயற்றிொர்) 

182. தவைன்  எய்த அம்பு யாடனடய வழீ்த்தியது. (எய்த, 

பேலுத்திய) 

183. மாறன் ஓவியத்டத  புலெந்தான்  (வடரந்தான், புலெந்தான்) 

184. அந்தச் ேிற்ெம் ஒதர கல்ைில் வடிக்கப்பட்ைது . 

(வடிக்கப்பட்ைது, பேதுக்கப்ெட்ைது) 

 

னபாருத்துக 

185. மயில்  - கடரயும் 

186. கூடக  - கத்தும் 

187. யாடன  - குைறும் 

188. காகம்  - அகவும் 

189. ஆடு  - ெிைிறும் 

 

(விடைகள் - மயில் அகவும், கூலக குழறும், யாலெ பிளிறும், 

காகம் கலரயும், ஆடு கத்தும்) 

 

 

சந்திப் பிலழகலள நீக்கி எழுதுக 

190. தமிைில் வரைாற்றுக் கருத்துக்கடையும், ெண்ொட்டுக் 

கூறுகடையும் காைமுடியும். 

191. அறிவு ஒைிபெற அங்கு தோதி தரிேனப் புதுடமடயப் 

புகுத்தினர். 

192. ஏடைகளுக்குப் பொருள் பெறாமல் வாதாடி நீதி பெற்றுத் 

தந்தார். 

193. மனித இனத்தின் மரபுச் பேல்வமாகத் தமிழ்பமாைி 
விைங்குகின்றது. 

 

விலெனயச்சமாக மாற்றுக 

194. ெடி, (விடை - படித்து) 

 

னபயனரச்சமாக மாற்றுக 

195. ெிரி (விடை - பிரித்த, பிரிக்க, பிரிய) 

 

 

விொ-விலைப் பகுதி 
(2 மதிப்னபண்) 

(விொ எண் 21-27) 

 

ஐகாரக் குறுக்கத்லத எடுத்துக்காட்டுைன் விளக்குக. 

1. ஐகாரம் குறுகி ஒைிப்ெது ஐகாரக் குறுக்கம் எனப்ெடும். 

2. தன் இரண்டு மாத்திலரயிைிருந்து ஒன்றலர, ஒரு 

மாத்திலரயாகக் குடறந்து ஒைிக்கும். 

ோன்று – ஐம்ெது, தடைவா, கடை 

 

ஔகாரக் குறுக்கத்லத எடுத்துக்காட்டுைன் விளக்குக 

1. ஓைகாரம் குறுகி ஒைிப்ெது ஓைகாரக் குறுக்கம் எனப்ெடும். 

2. தன் இரண்டு மாத்திலரயிைிருந்து ஒன்றலர  

மாத்திலரயாகக் குடறந்து ஒைிக்கும். 

ோன்று – ஓைடவ 

ஆய்தக் குறுக்கத்லத எடுத்துக்காட்டுைன் விளக்குக. 

1. ஆய்தம் குடறந்து ஒைிப்ெது ஆய்தக் குறுக்கம் எனப்ெடும். 

2. தன் அலர மாத்திலரயிைிருந்து கால் மாத்திலரயாகக் 

குடறந்து ஒைிக்கும். 

ோன்று – அஃது 

 

னமாழியின் வலககள் யாலவ? 

1. தெிபமாைி 
2. னதாைர்பமாைி  
3. னபாதுபமாைி 

 

 

இெங்குறித்தல் என்றால் என்ெ? எடுத்துக்காட்டுைன் விளக்குக. 

1. ஒரு போல் தன்பொருடையும் குறித்து, தெக்கு இெமாெ 

னபாருலளயும் குறித்து வருவது ஆகும். 

ோன்று – கதிர்தவல் பவற்றிடை தின்றான் 

இதில் கதிர்தவல் பவற்றிடையுைன், அதற்கு இனமான ொக்கு, 

சுண்ைாம்பு தேர்த்துத் தின்றான் என்ெது இனங்குறித்தைாகிறது. 

 

அடுக்குத்னதாைர் என்றால் என்ெ? எடுத்துக்காட்டுைன் விளக்குக. 

1. விலரவு, அச்சம், னவகுளி, மகிழ்ச்சி பொருைில் வரும் 

2. போற்கள் தெித்தெிசய நிற்கும். 

3. பிரித்தால் னபாருள் தரும் 

4. இரண்டு, மூன்று, நான்கு முலற அடுக்கி வரும். 

 

சான்று 

 தகாடி தகாடி தகாடி தகாடிதய  

 

விொ எத்தலெ வலகப்படும்? அலவ யாலவ? 

1. வினா ஆறு வடகப்ெடும். 

2. அறிவிொ, அறியாவிொ, ஐயவிொ, னகாளல்விொ, 

னகாலைவிொ, ஏவல்விொ என்ென ஆகும். 

 

பாம்சபா? கயிசறா? – எவ்வலக விொ? 

 இது ஐயத்லதப்சபாக்கிக் னகாள்ள சகட்கப்பட்ைதால் 

ஐயவினா ஆகிறது. 

 

விலை எத்தலெ வலகப்படும்? அலவ யாலவ? 

1. எட்டு வடகப்ெடும் 

2. சுட்டு, மலற, சநர், ஏவல், விொஎதிர்விொதல், உற்றது 

உலரத்தல், உறுவது கூறல், இெனமாழி என்ென ஆகும். 

 

லமயீற்றுப் பண்புப்னபயர்கள் நான்லகக் கூறுக. 

1. நன்லம, இளலம, புதுலம, னசம்லம 

 

முதற்னபாருள் என்பது யாது? 

1. நிைம் 

2. னபாழுது 

 

ஐப்பசி, கார்த்திலக ஆகிய இருதிங்களும் எக்காைத்திற்குரியெ? 

குளிர்காைத்திற்கு உரியடவ. 

 

அன்பின் ஐந்திலண என்பலவ யாலவ? 

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், னநய்தல், பாலை என்ென ஆகும். 
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லவகலறக்குரிய காை அளவு யாது? 

இரவு 2 மணி முதல் காலை 6 மணி வடர ஆகும். 

 

முல்லை நிைத்திற்குரிய கருப்னபாருள்கள் நான்கலெ எழுதுக. 

பதய்வம்   - திருமால் 

பூ  - முல்டை 

யாழ்  - முல்டை 

ெண்  - முல்டை 

 

புறத்திலண என்பது யாது? 

புறம் பற்றிய னநறிகலளக் கூறுவது ஆகும். 

 

புறத்திலணகள் நான்கலெக் கூறுக. 

1. பவட்ேி,  2. கரந்டத 3. வஞ்ேி 4. காஞ்ேி 
 

மதில்சபார் பற்றிய புறத்திலணகள் யாலவ? 

1. பநாச்ேி  2. உைிடஞ 

 

வாலகத்திலண என்பது யாது? 

பவற்றி பெற்ற மன்னன் வாலகப்பூச்சூடி மகிழ்வது ஆகும். 

 

பாைாண் திலண – விளக்குக 

ொடுவதற்குத் தகுதியுடைய ஓர் ஆண்மகெின் கல்வி, வரீம், 

னசல்வம், புகழ், கருலண முதைியவ்ற்டறப் தொற்றிப் ொடுவது ஆகும். 

 

நால்வலகப் பாக்கள் யாலவ? (அல்ைது) பா எத்தலெ வலகப்படும்? 

அலவ யாலவ? 
1. பவண்ொ 2. ஆேிரியப்ொ 3. கைிப்ொ 4. வஞ்ேிப்ொ 

 

 

விொ-விலைப் பகுதி 
(5 மதிப்னபண்) 

(விொ எண் 28) 

 

னவண்பாவின் னபாது இைக்கணம் யாது? 

1. ஈற்றடி முச்சரீாய், ஏலெய அடி நாற்சரீாய் வரும் 

2. இயற்சரீ், னவண்சரீ் வரும். ெிற ேீர்கள் வராது. 

3. இயற்சரீ் னவண்ைலள, னவண்சரீ் னவண்ைலள வரும். ெிற 

தடைகள் வராது. 

4. னசப்பசைாலச பெறும் 

5. ஈற்றடியின் இறுதிச்ேீர் நாள், மைர், காசு, பிறப்பு என்னும் 

வாய்ொடுகைில் ஒன்டறப்பெறும். 

6. இரண்ைடி முதல் பன்ெிரண்டு அடிவடர வரும். 

 

ஆசிரியப்பாவின் னபாது இைக்கணம் யாது? 

1. நான்கு சரீ் பெறும். 

2. இயற்சரீ் பெறும் 

3. ஆசிரியத்தடை பெறும். 

4. குடறந்தது மூன்று அடி வரும். அடி வலரயலற இல்டை. 

5. அகவசைாலச பெறும் 

6. ஈற்றடியின் ஈற்றுச் சரீ் ஏகாரத்தில் முடிவது ேிறப்பு 

 

 

ஆசிரியப்பாவின் வலககள் யாலவ? 

1. தநரிடே ஆேிரியப்ொ 

2. இடைக்குறள் ஆேிரியப்ொ 

3. நிடைமண்டிை ஆேிரியப்ொ 

4. அடிமறிமண்டிை ஆேிரியப்ொ 

 

அைகிடுதல் (        30) 

 (5 மதிப்னபண்) 

(இவ்வினாப்ெகுதியில் ஏதாவது ஒரு திருக்குறள் தரப்ெடும். அதடன 

அைகிட்டு வாய்ொடு எழுததவண்டும். எனதவ ஆேிரியர் 

போல்லும்முடறயில் எழுதுக. ோன்றுக்காக ஒரு திருக்குறள் அைகிட்டுக் 

கீதை காட்ைப்ெட்டுள்ைது. 

சான்று 

சரீ் அைகு வாய்பாடு 

ஒழுக்கம் நிலர/  சநர் புளிமா 

விழுப்ெம் நிலர/  சநர் புளிமா 

தரைான் நிலர  / சநர் புளிமா 

ஒழுக்கம் நிலர/  சநர் புளிமா 

உயிரினும் நிலர / நிலர கருவிளம் 

ஓம்ெப் சநர் /  சநர் சதமா 

ெடும் நிலர மைர் 

      

ஆங்கிைச் னசாற்கலளத் தமிழாக்கம் னசய்தல் 

(விொ எண் 34 - அ) 

(3 மதிப்னபண்) 

 

1. ைாடி, வர்ற ேண்பை எனக்குப் ெர்த்தை, நீங்க இன்னும் எனக்குப் 

ெர்த்தை டிரஸ் எடுக்கவில்டைதய, பவாய் ைாடி? என்தனாை 

ெிரண்ட்டஸபயல்ைாம் வடீ்டுக்கு வரச்போல்ைிக் கால் 

ெண்ைியிருக்தகன்.  

 

ேண்பை வர்றதுக்கு இன்னும் ஸிக்ஸ் தைஸ் இருக்கு. தைான்ட் 

பவார்ரி, டுமாதரா ஈவினிங் ோப்ெிங் தொகைாம். இப்ெ உனக்கு 

தேப்ெிதாதன.” 

 

விலை 

அப்பா, வர்ற ஞாயிறு எனக்குப் பிறந்தநாள், நீங்க இன்னும் 

எனக்குப் பிறந்தநாள் உலை எடுக்கவில்டைதய, ஏன் அப்பா? 

என்தனாை நண்பர்கலளனயல்ைாம் வடீ்டுக்கு வரச்போல்ைி 
அலழத்திருக்கிசறன்.  

 

ஞாயிறு வர்றதுக்கு இன்னும் ஆறு நாள் இருக்கு. 

கவடைப்ெைாதத, நாலள மாலை கலைக்குப் தொகைாம். இப்ெ 

உனக்கு மகிழ்ச்சிதாதன.” 

 

2. சுதரஷ் வாட் தேப்ெண்ட்? ஏன் தைட்ைா வர்தற?  

 

வைியிதை ஒதர டிராெிக் ஜாம்ைா, அதனால்தான் தைட்.  

ேரி...ேரி..ெஸ் எத்தடன மைிக்கு வரும்? டிக்பகட் கிடைச்சுதா?  

 

ெஸ் பைன் ததர்ட்டிக்கு வரும்.  ைாஸ்ட் வகீ்தக ரிேர்வ் 

பேய்தாச்சு. 

 

விலை 

சுதரஷ் என்ெ ஆச்சு? ஏன் தாமதமா வர்தற?  

 

வைியிதை ஒசர சபாக்குவரத்து னநரிசல்ைா, அதனால்தான் 

தாமதம்.  ேரி...ேரி..சபருந்து எத்தடன மைிக்கு வரும்? 

பயணச்சடீ்டு கிடைச்சுதா?  

 

சபருந்து பத்து முப்பதுக்கு வரும்.  னசன்ற வாரசம முன்பதிவு 

பேய்தாச்சு 

 

3. ெள்ைியிைிருந்து வடீ்டிற்குள் விடரந்து நுடைந்த ொரி, தன் 

ஸ்கூல் தெக்டகத் தூக்கிப்தொட்டு விட்டு மம்மி வாட்ைர் என்று 

குரல் பகாடுத்தான். 

 

ெள்ைியிைிருந்து வந்தவுைன் ஏண்ைா இப்ெடிக் கத்துகிறாய்? டக 

கால்கடை வாஷ் பேய்துபகாண்டு வா.  சூைாக உனக்குப் ெிடித்த 

டிென் பேய்து டவத்திருக்கிதறன்.  தொய் யூனிொரம் 

மாற்றிக்பகாண்டு வா என்றாள், அவள் தாய். 

 

தொம்மா  என்று கூறிக்பகாண்டு தெடனச் சுைைவிட்ை ொரி, 

டிவிடயப் ொர்த்தான். 

 

ஸ்கூல்விட்டு வந்தவுைதன எதற்கு டிவி? தோம் ஒர்க் 

பேய்துவிட்டு அப்புறம் ொர்க்கைாம். என்றாள், அவள் தாய். 

 

விலை 

ெள்ைியிைிருந்து வடீ்டிற்குள் விடரந்து நுடைந்த ொரி, தன் 

புத்தகப் லபலயத் தூக்கிப்தொட்டு விட்டு அம்மா தண்ணரீ் 

என்று குரல் பகாடுத்தான். 

 

பள்ளியிைிருந்து வந்தவுைன் ஏண்ைா இப்ெடிக் கத்துகிறாய்? 

டக கால்கடைச் சுத்தம் பேய்துபகாண்டு வா.  சூைாக உனக்குப் 

ெிடித்த சிற்றுண்டி பேய்து டவத்திருக்கிதறன்.  தொய் சரீுலை 

மாற்றிக்பகாண்டு வா என்றாள், அவள் தாய். 

 

தொம்மா  என்று கூறிக்பகாண்டு மின்விசிறிலயச் சுைைவிட்ை 

ொரி, னதாலைக்காட்சிலயப்  ொர்த்தான். 

 

“பள்ளிவிட்டு வந்தவுைதன எதற்கு னதாலைக்காட்சி? 

வடீ்டுப்பாைம் பேய்துவிட்டு அப்புறம் ொர்க்கைாம்”. என்றாள், 

அவள் தாய். 

 

 அரபு எண்லணத் தமிழாக்கம் னசய்தல் 

(விொ எண் 34 - ஆ) 

(2 மதிப்னபண்) 

 

1. இடவ புத்தகத்தில் இயல் ஒன்றில் உள்ைன. ஏற்பகனதவ 

ஒன்ெதாம் வகுப்ெில் தரப்ெட்டுள்ைதால், கீழ்க்காணும் 

பொதுத்ததர்வில் தகட்கப்ெட்ை எண்களுக்குப் ெயிற்ேி தரவும். 

 

2. 52, 76, 183, 194, 13 , 45, 165, 789, 45, 79, 150, 250, 25, 41, 190 ஆகிய 

எண்கைில் ெயிற்ேி தரவும். 

 

 

ஆங்கிைப் பழனமாழிலயத் தமிழாக்கம் னசய்தல் 
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(2 மதிப்னபண்) 

1. Old is gold  

காைம் பொன் தொன்றது 

2. No pain. No gain   

உடைப்ெில்ைாமல் ஊதியம் இல்டை 

3. Knowledge is power    

அறிதவ ஆற்றல் 

4. Haste Makes waste    

ெதறின காரியம் ேிதறும் 

5. Man proposes; god disposes   

மனிதன் ஒன்று நிடனக்க, பதய்வம ஒன்று நிடனக்கும். 

6. Self help is the best help   

தன் டகதய தனக்குதவி 
7. A friend in need is a friend indeed.  

ஆெத்தில் உதவுெவதன உற்ற நண்ென். 

8. All that glitters is not gold.   

9. மின்னுவபதல்ைாம் பொன் அல்ை. 

10. Time is  gold.     

11. காைம் பொன்தொன்றது. 

12. The Face is the index of the mind  

அகத்தின் அைகு முகத்தில் பதரியும். 

13. Look before you leap    

ஆைம் அறியாமல் காடை விைாதத. 

14. Live and let live.    

வாழ் அல்ைது வாைவிடு. 

15. Art is long but life is short.   

கல்வி கடரயிை , கற்ெவர் நாள் ேிை. 

16. Efforts never fail.    

முயற்ேி   திருவிடனயாக்கும் 

17. Even a pin is good for nothing   

ேிறு துரும்பும் ெல்குத்த உதவும் 

18. Failure is the stepping stone to success.  

முயற்ேி திருவிடனயாக்கும் 

19. Work is woship    

பேய்யும் பதாைிதை பதய்வம். 

20. Health is wealth    

21. தநாயற்ற வாழ்தவ குடறவற்ற பேல்வம். 

 

கலதலய நிலறவு னசய்தல் அல்ைது கவிலத எழுதுதல்  

(விொ எண் 36) 

(5 மதிப்னபண்) 

 

ஆ. கீழ்க்காணும் தடைப்ெில் எட்டு வரிகளுக்குக் குடறயாமல் 

எழுதுக.(பொதுத் ததர்வில் கீழ்க்காணும் ஒன்றிைிருந்து வரும். 

இடதச் ோன்றாக டவத்துக் கைல், முயற்ேி எழுதைாம்) 

 

மலழ 

 

அைகாய் இருக்கும் மடை 
ஆர்வம் ஊட்டும் மடை 
இன்ெம் தரும மடை 

ஈர்ப்ொய் இருக்கும் மடை 
உற்ோகம் தரும் மடை 

ஊேியாய்க் குத்தும் மடை 
ெருவம் தவறாது பெய்யும் மடை 

தாகம் தீர்க்கும் மடை 
டவயகம் வாை டவக்கும் மடை 

 

 

 

 

 

நட்பு 

 

அன்ெின் ேிகரம் நட்பு 

இன்ெ ஊற்றாம் நட்பு 

துன்ெம் கடைவது நட்பு 

துயரினில் ஆறுதல் நட்பு 

வைர்ச்ேியில் துடைதான் நட்பு 

தைர்ச்ேிக்குத் ததாள்தரும் நட்பு 

உயிருக்கு உயிரானது நட்பு 

உனக்காய் உயிர் தரும் நட்பு 

 

குழந்லத 

 

அைகாய் இருக்கும் குைந்டத 
ஆர்வமாய்ச் ேிரிக்கும் குைந்டத 

இன்ெம் தரும் குைந்டத 
ஈர்ப்பு தரும் குைந்டத 

உற்ோகம் தரும் குைந்டத 
ஊஊ என்று போல்லும் குைந்டத 
எைிடமயாய் இருக்கும் குைந்டத 

ஏற்றம் தரும் குைந்டத 
டவயம் வாை டவக்கும் குைந்டத 

 

 

பள்ளி 
 

அறிடவ வைர்க்கும் ெள்ைி 
ஆற்றல் தரும் ெள்ைி 
இன்ெம் தரும் ெள்ைி 
ஈடக காட்டும் ெள்ைி 
உைகம் காட்டும் ெள்ைி 
ஊக்கம் தரும் ெள்ைி 

எைிடம கற்ெிக்கும் ெள்ைி 
ஏற்ற  தரும் ெள்ைி 
ஐயம் நீக்கும் ெள்ைி 

டவயகம் வாை டவக்கும் ெள்ைி 
 

      
 

                 
                
                
                
                
                

                     
                

 
    

 
                
              
              
              
              
              

                   
              

 
               

 
                          
                           

                               
                             
                         
                         

                              
                         

 
பாநயம் பாராட்டுதல் 

(விொ எண் 37) 

(5 மதிப்னபண்) 

 

1 

  மனிதபரைாம்  அன்புபநறி  காண்ெ  தற்கும் 

மதனாொவம்  வாடனப்தொல்  விரிவ   டைந்து 

தனிமனிதத்  தத்துவமாம்  இருடைப் தொக்கிச் 

  ேக மக்கள்  ஒன்பறன்ெ  துைர் வ  த ற்கும் 

இனிதினிதாய்  எழுந்தஉயர்   எண்ை   பமல்ைாம் 

  இைகுவது   புைவர்தரு  சுவடிச் ோடை 

புனிதமுற்று  மக்கள்புது   வாழ்வு   தவண்டில் 

  புத்தகோ  டைதவண்டும்  நாட்டில்    யாண்டும்   

- ொரதிதாேன் 

 

நூல் நிலையம் 

 

திரண்ை 

கருத்து 

 

மனிதர்கள் அன்பு பநறி காைவும், மனம் விரிவடையவும், 

ேமத்துவ உைர்வு ஏற்ெைவும், உயர்ந்த எண்ைம் 

உருவாகவும் அடமய தவண்டியது நூல்நிடையம் ஆகும். 

மக்களுக்குப் புதுவாழ்வு ஏற்ெைதவண்டுபமன்றால் நாடு 

முழுவதும் நூல்நிடையம் ஏற்ெைதவண்டும் 

சமாலெ 

நயம் 

 

மனிதபரைாம்,                          
 மதனாொவம்,           ,             
 

எதுலக 

நயம் 

 

மெிதபரைாம்,  மெிதபரைாம் 

மசொொவம்,       தெிமனிதத் 

 

பாநயம் 

 

இது எண்சரீ்க்கழினநடிைடி ஆசிரிய விருத்தம் ஆனது. 

             . 
 

அணி நயம் 

 

         “    ”                     

      .                       . 

        1.                           . 
2.                           

              

3.                            
                          
           . 
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. 

 

2 

 அப்ொநான்   தவண்டுதல்தகட்   ைருள்புரிதல்    

   ஆருயிர்க்கட்   பகல்ைாம்நான்   அன்புபேயல்   தவண்டும் 

எப்ொரும்   எப்ெதமும்   எங்கணும்நான்   பேன்தற 

  எந்டதநின   தருட்புகடை   இயம்ெிைல்   தவண்டும் 

பேப்ொத   தமனிடைதமல்   சுத்தேிவ   மார்க்கம் 

  திகழ்ந்ததாங்க  அருட்தோதி  பேலுத்தியிைல்   தவண்டும் 

தப்தெது   நான்பேய்யினும்   நீபொறுத்தல்   தவண்டும் 

   தடைவநிடனப்   ெிரியாத  நிடைடமயும்தவண்   டுவதன. 

- வள்ைைார் 

 

            
 

திரண்ை 

கருத்து 

 

தந்டததய என் தவண்டுதடைக்தகட்டு 

அருள்புரியதவண்டும். ஆருயிர்க்கு அன்பு பேலுத்துதல் 

தவண்டும். எவ்விைத்திலும் உன் 

புகடைப்ொடுதல்தைடும். ேிவ மார்க்கம் பேழுத்ததாங்க 

அருட்தோதி ததான்றதவைடும். என் தவடற 

மன்னித்துப் ெிரியாமல் இருக்கதவண்டும். 

சமாலெ 

நயம் 

 

அப்ொநான்,     எப்ொரும்,     தப்தெது 

ஆருயிர்க        எந்டதநின்    தடைவநிடனப் 

 

எதுலக நயம் 

 

அப்ொநான்,  எப்ொரும் 

பேப்ொத,  தப்தெது 

 

        புரிதல்             சவண்டும் 

அன்பு பேயல் சவண்டும் 

 

பாநயம் 

 

இது எண்சரீ்க்கழினநடிைடி ஆசிரிய விருத்தம் ஆனது. 

             . 
 

அணி நயம் 

 

இப்ொைைில் கருத்துகள் இயல்ொகக் கூறியுள்ைதால் 

இது  இயல்பு நவிற்சி அணி ஆகிறது 

        1.                   
        . 

2.                           
              

3.                              
                    
           . 

      சவண்டும்  சவண்டும் 

 
 

 
3 

ெிறநாட்டு  நல்ைறிஞர்  ோத்திரங்கள் 

தமிழ்பமாைியிற்   பெயர்த்தல்   தவண்டும் 

 இறவாத   புகழுடைய   புதுநூல்கள் 

  தமிழ்பமாைியில்   இயற்றல்    தவண்டும் 

 மடறவாக   நமக்குள்தை   ெைங்கடதகள் 

  போல்வதிதைார்   மகிடம   இல்டை 

 திறமான   புைடமபயனில்   பவைிநாட்ைார் 

  அடதவைக்கம்   பேய்தல்   தவண்டும். 

- ொரதியார் 

 

 

 

திரண்ை 

கருத்து 

 

ெிறநாட்டு அறிஞர்கைின் நூல்கடைத் தமிைில் 

பெயர்க்கதவண்டும். ோகாவரம் பெற்ற புதிய நூல்கடை 

எழுததவண்டும். நம்முடைய ெைங்கடதகடைப் தெேிப் 

ெயனில்டை. நம்முடைய எழுத்துகள் திறடமயானது 

எனில் அடத பவைிநாட்ைவர்கள் வரதவற்கதவண்டும். 

 

சமாலெ 

நயம் 

 

இப்ொைைில் சமாலெ பயிைவில்லை  

எதுலக நயம் 

 

ெிறநாட்டு,  இறவாத 

மலறவாக,  திறமான 

  

 

        பெயர்த்தல் சவண்டும் 

இயற்றல் சவண்டும் 

 

பாநயம் 

 

இது எண்சரீ்க்கழினநடிைடி ஆசிரிய விருத்தம் ஆனது. 

             . 
 

அணி நயம் 

 

இப்ொைைில் கருத்துகள் இயல்ொகக் கூறியுள்ைதால் 

இது  இயல்பு நவிற்சி அணி ஆகிறது 

        1.                   
        . 

2.                           
              

3.                ,             
                    
           . 

      சவண்டும்  சவண்டும் 

 
 

 (                                 ) 
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ொடைவனம் தோடைவன மாக தவண்டும் 

   ெசுங்கிைிகள் அங்கிருந்து ொை தவண்டும் 

ோடைகைிற் ெைபதாைிலும் பெருக தவண்டும் 

   ேடெகைிதை தமிபைழுந்து முைங்க தவண்டும் 

ேீடை உடை கதருடையாய்த் திகை தவண்டும் 

   ததேெக்தி பேைித்ததாங்கி வைர தவண்டும் 

தவடையில்ைாத் திண்ைாட்ைம் ஒைிய தவண்டும் 

   பவற்றியின்தமல் பவற்றி எமக்பகய்த தவண்டும் 

- கவிமைி 
 

 

திரண்ை 

கருத்து 

 

ெச்டேக்கிைிகள் ொை, ொடைவனங்கள் 

தோடையாகதவண்டும். பதாைிற்ோடைகைில் ெைத் 

பதாைில்கள் பெருகி, ேடெகைில் தமிழ் வாைதவண்டும். 

கதருடையுைன், நாட்டுப்ெற்று வைரதவண்டும். 

தவடையில்ைா திண்ைாட்ைம் அைிந்து, நாம் பவற்றி 
அடையதவண்டும். 

 

சமாலெ பாடைனம்,    சாடைகைிற்,     பசுங்கிைிகள் 

நயம் 

 

பசுங்கிைிகள்   சடெகைிதை     பாை 

 

எதுலக 

நயம் 

 

ொலைவனம்,   ோலைகைிற்,  தோலைவன, 

ேீலை,  ோலைகைிற் தவலையில்ைாத்  

 

பாநயம் 

 

இது எண்சரீ்க்கழினநடிைடி ஆசிரிய விருத்தம் ஆனது. 

             . 
 

அணி நயம் 

 

இப்ொைைில் இயல்ொகக் கூறியுள்ைதால் இது  

இயல்பு நவிற்சி அணி ஆகிறது. 

        1.                           . 
2.                           

              

3.                            
                     
           . 

              
. 

 

வாழ்வியல் சூழல் விொ விலை 

விொ எண் 39 

(5 மதிப்னபண்) 

1. மாறன் ெத்தாம் வகுப்புப் ெடிக்கின்றான். ேிை நாட்கைாக 

அவனுடைய பேயல்கைில் மாற்றம்  ஏற்ெட்டிருப்ெடதப் 

பெற்தறார் உைர்ந்தனர்.  ெள்ைி தநரம் முடிந்ததும் அவன் 

வடீ்டிற்குத் தாமதமாக வருகின்றான்.  காரைம் தகட்ைால், 

உண்டமடயச் போல்ை மறுக்கின்றான். வடீ்டில் அடிக்கடி 

ெைம் தகட்டுத் பதாந்தரவு பேய்கின்றான். நல்ை 

நண்ெர்களுைன் அவன் ெைகாததத இதற்குக் காரைம் என்ற 

பெற்தறார் நிடனக்கின்றனர். 

 

னபற்சறார் மாறலெப் பற்றி நிலெப்பது சரியா? 
ேரி. 

நாம் எப்படிப்பட்ை நண்பர்கசளாடு நட்புனகாள்ள 
சவண்டும்? 

நல்ை நண்ெர்களுைன் நட்புபகாள்ைதவண்டும். 
இச்சூழைில் பயன்படுத்தசவண்டிய வாழ்வியல் திறன்கள் 
யாலவ? 
ேிக்கல்கடை எதிர்பகாள்ளுதல், தீர்வு காணுதல் 

 

2. பெற்தறார் எதிர்ொராத வடகயில் பவைியூர் பேன்றுவிைப் 

பூங்குைைி மட்டும் வடீ்டில் தனியாகப் 

ெடித்துக்பகாண்டிருந்தாள். பூங்குைைியின் தந்டதடயத் ததடி 

ஒருவர் வடீ்டிற்கு வருகிறார். தநடத பவைியூர் 

பேன்றிருக்கிறார் என்று பூங்குைைி கூறினாலும் அவள் அடதக் 

தகட்காமல், அவைிைம் தெேிக் பகாண்தை இருக்கிறார். 

 

அந்தச் சூழ்நிடைடயப் பூங்குைைி எவ்வாறு 
எதிர்பகாள்வாள்? 
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அவரிைம் தெசுவடத நிறுத்திவிட்டு, தந்டத 
வந்தெிறகு தெேிக்பகாள்ளுங்கள் என்று 
போல்வாள். 

நீங்கள் பூங்குைைியாக இருந்தால் என்ன பேய்வரீ்கள்? 
அவரிைம் தெசுவடத நிறுத்திவிட்டு, தந்டத வந்தெிறகு 
தெேிக்பகாள்ளுங்கள் என்று போல்தவன். 

 

3. இைக்கியா ெடிப்ெில் ெடுசுட்டி.  அவள்தான் வகுப்ெில் 

எப்தொதும் முதைாவதாக வருவாள். அவளுடைய ததாைிகள் 

அவளுக்பகன்ன கவடை? அவள் அம்மா ஓர் ஆேிரியர். 

அவளுக்குப் ொைத்தில் எநத ஐயம் ஏற்ெட்ைாலும் உைதன 

தீர்த்துவிடுவார். எனதவ, அவள் முதல் மதிப்பெண் பெறுவதில் 

வியப்தெதும் இல்டை என்று கூறுவர். ெள்ைியில் 

ஆண்டுத்ததர்வுப் ெடிப்ெதற்காக ஒருவாரம் விடுமுடற 

அைித்தார்கள். இைக்கியா வைக்கம்தொல் ெடிப்ெதில் கண்ணும் 

கருத்துமாக இருந்தாள்.  அப்தொது பதாடைதெேி அடைப்பு 

வந்தது. அவளுடைய அம்மா திடீபரன்று 

மயக்கமடைந்துவிட்ைார்கள் என்றும் உைனடியாக 

மருத்துவமடனயில் தேர்த்திருப்ெதாகவும் அம்மாவுைன் 

ெைியாற்றும் ஆேிரியர் கூறினார். இைக்கியா மிகுந்த மன 

அழுத்தத்திற்கு ஆைானாள்.  

 

இைக்கியாவின் முன்தனற்றத்திற்  யார் காரைம்? 
அவளுடைய அம்மா. 

இைக்கியாவின் அம்மாடவ எதற்காக மருத்துவமடனயில் 
தேர்த்துள்ைார்கள்?  

அவளுடைய அம்மாவிற்கு மயக்கம் 
ஏற்ெட்ைதால் மருத்துவமடனயில் 
தேர்த்துள்ைார்கள். 

அம்மாவுக்கு ஏற்ெட்ை நிடை கண்டு இைக்கியாவின் நிடை 
என்ன? 

மன அழுத்தத்திற்கு ஆைானாள். 
 

4. இரண்டு நாள் பெய்த மடையின் காரைமாக, அன்று ெள்ைிக்கு 

விடுமுடற அறிவிக்கிறார்கள். ெள்ைிக்கு வந்த மாைவர்கள் 

தத்தம் வடீ்டிற்குத் திரும்புகிறார்கள். ஆனால் கதிரவனின் 

வகுப்புத் ததாைர்கள், அவடனத் திடரப்ெைம் ொர்க்க வருமாறு 

அடைக்கிறார்கள். பெற்தறாருக்குத் பதரிந்தால் தன்டனக் 

கண்டிப்ொர்கள் என்று கதிரவனுக்குத் பதரியும்.  

திடரப்ெைத்திற்குச் பேல்ைாவிடில் நண்ெர்கள் தன்டன ஒதுக்கி 
விடுவார்கள் என்று அவன் நிடனக்கிறான். 

 

இந்நிடையில் கதிரவன் தன் மனபவழுச்ேிகடை எவ்வாறு 

கட்டுப்ெடுத்துவான்? 

பெற்தறாருக்குத் பதரிந்தால் வருத்தப்ெடுவார்கள் 

என்று கட்டுப்ெடுத்துவான். 

கதிரவன் நிடையில் நீங்கள் இருந்தால் என்ன பேய்வரீ்கள்? 

அவ்வாறு பேல்வது தவறு என்று எடுத்துடரத்து, 

திடரப்ெைம் பேல்வடதத் தடுப்தென். 

5. எைிைரேனும் தமிைரேனும் பநருங்கிய நண்ெர்கள். 

எைிைரேனுக்குத் தமிைரேன் மட்டுதம நண்ென் ஆனால் 

தமிைரேனுக்தகா வகுப்ெில் மட்டுமின்றி ெள்ைியிலும் 

அடனவரும் நண்ெர்கள். ொர்க்கும் யாவரிைத்திலும் 

அன்ொகவும் நட்ொகவும் நைந்துபகாள்வான்.  தன்னால் முடிந்த 

உதவிகளும் பேய்வான். எைிைரனும் நல்ை மாைவன்தான். 

ஆனால் தானாகச் பேன்று ெைகமாட்ைான். வினாவுக்கு 

மட்டுதம விடை போல்வான்.  தமிைரேனிைம் எல்ைாரும் 

பநருங்கிப் ெைகுவது எைிைரேனுக்கு தவதடன தந்தது. 

 

இவர்கைில் யாடரப்தொல் இருப்ெது நல்ைது? 
  தமிைரேன் தொல் இருப்ெது நல்ைது. 

தன்னிைம் அடனவரும் பநருங்கிப் ெைக எைிைன் என்ன 
பேய்யதவண்டுபமன்று நீ நிடனக்கிறாய்? 

எைிைரேன் மற்றவர்களுைன் முதைில் 
பநருங்கிப்ெைக தவண்டும். 
உங்களுக்கு நண்ெர்கள் உண்ைா? எத்தடன தெர்? 

எனக்கு நண்ெர்கள் உண்டு. ெத்து தெர். 
 

6. தெருந்தில் ெயைம் பேய்து பகாண்டிருக்கிறரீ்கள். 

உங்கள்ததாள்மீது யாதரா டகடவப்ெதாக உைர்கிறரீ்கள். 

திரும்ெிப் ொர்த்தால் உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்தான்.  

 

அப்தொது உங்கள் பேயல் எப்ெடி இருக்கும்? 
பமன்டமயாக விைகிச் பேல்தவன். 

இதுதொன்றபதாரு சூைைில் நீ எவ்வாறு பேயல்டுவாய்? 
  பமன்டமயாக விைகிச் பேல்தவன். 

இதுதொன்ற நிகழ்வு உங்களுக்கு ஏற்ெட்ைதுண்ைா? 
இல்டை. 

 

7. ெதிபனான்றாம் வகுப்ெில் தேர்ந்து ேிை நாள் ஆகிறது.  ததவி 
அன்று ெள்ைிக்குப் தொகாமல் அழுது பகாண்டிருந்தாள். அவள் 

கண்கள் இரண்டும் ேிவந்துவிட்ைன.  ஆனால் அவள் பெற்தறார் 

அவைின் அழுடகடயப் பொருட்ெடுத்தவில்டை.. 

“நான்போன்னது போன்னதுதான். நீ ெடித்தது தொதும். இன்னும் 

மூன்று மாதத்தில் உனக்குத் திருமைம் 

பேய்யதவண்டியதுதான்.“ என்று கூறியவாறு அவளுடைய 

தந்டத பவைிதய பேன்றுவிட்ைார். “அப்ொ உனக்கு 

நல்ைதுதான் பேய்வார். அப்ொவின் தெச்டேக் தகள்“ என்று 

அம்மாவும் கூறதவ, என்ன பேய்வபதன்று பதரியாமல் 

வருத்தத்துைன் இருந்தாள் ததவி. 
 

இத்தடகய நிடையில் ததவி எத்தடகய முடிபவடுப்ொள்? 
ெடிப்டெ நிறுத்தித் திருமைம் 

பேய்துபகாள்ைக்கூைாது என்று முடிவு எடுப்ொள். 
உங்களுக்கு இப்ெடிபயாரு நிடை ஏற்ெட்ைால் நீங்கள் எப்ெடி 
தீர்வு காண்ெரீ்கள்? 

ெடிப்தென். திருமைம் பேய்து டவப்ெடதத் 
தடுப்தென். 
இச்சூைைில் ெயன்ெடுத்ததவண்டிய வாழ்வியல் திறன்கள் 
யாடவ? 

அறிதல், தெசுதல், உைர்த்துதல், முடிவு எடுக்கும் திறன். 
 

8. பூங்குைைி எல்ைாரிைமும் அன்ொகப் ெைகுவாள். அவள் 

வடீ்டிற்கு யார் வந்தாலும் அவர்கைிைம் தன்டமயாகப் 

தெசுவாள். அதனால் அவடை எல்ைாருக்கும் ெிடிக்கும். அவள் 

எப்தொதும் புன்முறுவதைாடு வடைய வருவாள்.  வடீ்டிற்கு 

வருெவர்கடை வாங்க, வாங்க உட்காருங்க, அம்மா 

வந்திடுவாங்கஎன்று வரதவற்ொள். அவடைப் புன்னடகப் 

பூங்குைைி என்றுதான் எல்ைாரும் அடைப்ொர்கள்.  அவர்கள் 

அவடை அடைப்ெது ேரிதானா, நீங்கதை போல்லுங்கள். 

பூங்குைைியின் ெண்டெ நீ ஏற்றுக்பகாள்கிறாயா? 
  ஆம். 

உங்கள் வடீ்டிற்கு யாராவது வந்தால், நீ எவ்வாறு 
வரதவற்ொய்? 

ேிரித்த முகத்துைன், அன்புைன் வரதவற்தென். 
பூங்குைைிடயப்தொல் நீயும் எல்ைாரிைமும் நன்கு 
ெைகுகின்றாயா? 

ஆமாம். நன்றாகப் ெைகுதவன். 
 

9. விைிமாற்றுத் திறனாைி ஒருவர் ோடைடயக் கைப்ெதற்காக 

பநடுதநரமாகக் காத்துக்பகாண்டு இருக்கிறார்.  அந்த வைியாகப் 

ெைரும் கைந்து பேல்கின்றனர். ஆனால், அவருக்கு உதவ 

ஒருவரும் முன்வரவில்டை. 

 

இதுதொன்ற சூைைில் நீ எவ்வாறு பேயல்ெடுவாய்? 
  விைிமாற்றுத் திறனாைிக்கு உதவுதவன்.. 

ெிறருக்கு உதவுவதால் பவைிப்ெடும் ெண்பு யாது? 
அன்பு. 

 

கடிதம் எழுதுதல் 

விொ எண் 40 

(10 மதிப்னபண்) 

விண்ைப்ெம் ஒன்றாகவும், கடிதம் ஒன்றாகவும் தகட்கப்ெடும். அதில் ேிை 

வடகமாதிரிகடை மட்டும் ெடித்தால் தொதுமானது. இவற்றில் இருந்து 

ஒன்று வந்துவிடும். பொதுத் ததர்வு வினாப்ெகுதிகைில் தகட்கப்ெட்ைடவ 

மீண்டும் தகட்கப்ெடுகின்றன. எனதவ கீழ்க்காணும் ஐந்து வினாக்கைில் 

மட்டும் ெயிற்ேி தந்தால் தொதுமானது. 

1.  நும் ஊரில் மின்விளக்கு வசதி சவண்டி மின்வாரியத் தலைவருக்குக் 

விண்ணப்பம் வலரக. 

அனுப்புநர்      

    

 ஊர்ப் பொதுமக்கள்     

       

 1, புதுத் பதரு, 

 XXX 
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பெறுநர் 

 மின்வாரியத் தடைவர், 

 மின்வாரிய அலுவைகம், 

 XXX 

 

ஐயா, 

 பொருள் :மின்விைக்கு வேதி தவண்டி – விண்ைப்ெம் 

       - -  - - - 

வைக்கம். எங்கள் கிராமத்தில் ஏறத்தாை 800 மக்கள் 

வாழ்கின்றனர். சுமார் 15 பதருக்கள் உள்ைன.  எங்கள்  கிராமத்தில் 

மின்விைக்கு வேதியில்ைாததால் அன்றாை வாழ்வு ொதிப்ெடைகிறது. 

வயதானவர்களும் குைந்டதகளும் மாைவர்களும் துன்ெத்திற்கு 

ஆைாகிறார்கள். மின்வேதி இல்ைாததால் இரவில்  தூங்க முடிவதில்டை. 

மாைவர்கைால் ெடிக்க முடியவில்டை. இரவில் ோடையில் நைப்ெதற்குப் 

ெயமாக இருக்கிறது.   

 

 எனதவ மிக விடரவில் நைவடிக்டக எடுத்து, எங்கள் 

கிராமத்திற்கு மின்விைக்கு வேதி பேய்துத் தரும்ெடி தாழ்டமயுைன் 

தவண்டுகிதறாம். 

 

 நன்றி,     
     இப்ெடிக்கு, 

      

            XXX 

இைம்-XXX 
   -             

   (ஊர்ப் பொதுமக்கள்) 

உடறதமல் முகவரி 

பெறுநர் 

 மின்வாரியத் தடைவர், 

 மின்வாரிய அலுவைகம், 

 XXX 

 

(                  ,        ,         ,       
    ,                            ) 

 
கட்டுடர எழுதுதல் 

வினா எண் 41 
(10 மதிப்பெண்) 

 
(இக்கட்டுடரயில் உள்ை ெத்திகைில் உள்ை முக்கியமான 
வார்த்டதகடைக் கருப்பு டமயில் எழுதைாம்) 
 

காைத்டத பவல்லும் கைினி 
 
முன்னுடர 

இருெதாம் நூற்றாண்டின் மிகச்ேிறந்த கண்டுெிடிப்பு கைினி. 
மனித மூடைடயயும் விஞ்சும்ெடி, ஒரு பநாடியில் மில்ைியன் 
கைக்குகடையும் பேய்துகாட்டும். அத்தடகய கைினிடயப் ெற்றிக் 
காண்தொம். 
கைினியின் ததாற்றம் 

கைக்கிடும் மைிச்ேட்ைகதம கைினி ததான்றுவதற்கான 
முதற்ெடி.  ெைவித ேிந்தடனகளுக்குப் ெிறகு, இங்கிைாந்டதச் தேர்ந்த 

ோர்ைஸ் ொப்தெஜ் என்ெவர் கைினிடய வடிவடமத்தார். 
கட்ைடைகடை வடிவடமத்தவர் தைடி ைவ்பைஸ் என்ெவர் ஆவார். 
கைினியின் வைர்ச்ேி 
ேர்வார்டு என்ெவர் எண் இைக்கக் கைினிடயக் கண்டுெிடித்தார்.  
அபமரிக்கா, ஜப்ொன் நாடுகள் மீத்திறன் கைினிடயக் கண்டுெிடித்தன.   
கைினி வடககள் 
தற்தொது கைினியானது டகயைக்க கைினி, ஏடுக்கைினி என ெைவித 
மாற்றமாகி வருகிறது.  சூப்ெர் கைினி என்ெது தொய், பெர்ேனல் 
கம்ப்யூட்ைர் வந்துவிட்ைது. 
 
இடையம் 
 இன்று இடையம் தகவல் பதாைர்ெில் முக்கியமான ெங்கு 
வகிக்கிறது. ஜான்ொஸ்ைல் என்ெவதர இடையத்திற்கு வித்திட்ைவர்..   
இடைய வடககள் 
 குறும்ெரப்பு வடைப்ெின்னல் (LAN), அகன்ற ெரப்பு 
வடைப்ெின்னல் (WAN), டவயக விரிவு வடை (WWW) என இடையம் 
ெை வடகயாகிறது. 
இடையதை வேதி 
 . நமது அரோங்கம் மாைவர்கள் ெயன்பெறும் வடகயில் 
ெள்ைிகைில் இடைய வேதி ஏற்ெடுத்தி உள்ைது.  கரும்ெைடகயில் 
கற்றல் என்ெது கைினியில் கற்றல் ஆகும்ெடி இடையவேதி 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.  
 
கைினி வைிக் கல்வி 
 கைினி வைியாகக் கற்ெிக்கப்ெடும் கல்வி இதுவாகும். ெள்ைி, 
கல்லூரியில் மருத்துவம், பொறியியல், வானியல், பமன்பொருள் 
கல்வி எனப் ெை துடறகைில் கல்வியானது கைினி வைி 
தொதிக்கப்ெடுகிறது.. 
கைினியின் வியத்தகு ோதடனகள் 
 கைினியானது ஒரு பநாடியில் மில்ைியன் கைக்குகடைச் 
பேய்துகாட்டுகிறது.  
கைினி ெயன்ெடும் துடறகள் 
 கைினி ெயன்ொட்டுக் கருவியில் ஓர் அங்கம்.  மருத்துவம், 
பொறியியல், தகவல் பதாைில்நுட்ெம், வானியல், ஆழ்கைைியல், 
மைிடகக் கடைகள், கல்வி  நிறுவனங்கள் எனப் ெைவற்றிலும் கைினி 
பேயல்ெடுகிறது. 
 
உைகம் உள்ைங்டகயில் 
 அடைதெேி, டகயைக்க கைனி என அடமந்த கைினியால் 
உைகம் உள்ைங்டகயில் அடமந்துவிட்ைது.  டகயில் இருக்கும் 
கைினி தனக்குள் உைகத்டத டவத்து, தகவடை அைிக்கும் 
அமுதசுரெியாக உள்ைது. உைகத்டதப் ெற்றிய  அத்தடன 
பேய்திகடையும் தரும் ஓர் ஆோனாக விைங்குகிறது. 
முடிவுடர 
 ெடையன கைிதலும் புதியன புகுதலும் என்கிற 
போல்லுக்தகற்றெடி, கைினிடய நல்வைிக்குப் ெயன்ெடுத்தி. மனித 
குைத்டத முன்தனற்றுதவாம். 
 
 

மடை நீர் தேகரிப்பு 
 
முன்னுடர 

ஐம்பூதங்கைில் ஒன்றானது நீர். இந்த உைகின் பெரும்ெகுதி 
நீரால் சூழ்ந்துள்ைதுதொைதவ மனித வாழ்வும்  நீரால் அடமகிறது. 

மடைதய அமுதம் என்கிறது இைக்கியம்.  அத்தடகய மடைநீடரச் 
தேகரிப்ெது ெற்றிக் கீதை காண்தொம். 
 
நீரின்றி அடமயாது உைகம் 

திருவள்ளுவர் மடைடய முன்டவத்து வான்ேிறப்பு 
எழுதியுள்ைார். மண்ணும் மரமும் புல்லும் பூண்டும் தாவரங்களும் 
விைங்குகளும் ததான்ற நீதர அடிப்ெடை.  அத்தடகய நீரில் மடைநீர் 
முக்கியமானது. மடை நீர் ஒன்தற யாவற்றிற்கும் அடிப்ெடையாகிறது. 
இதனால்தான் திருவள்ளுவர் “நீரின்றி அடமயாது உைகு” என்றார். 
 
நீர் நிடைகைின் அடிப்ெடை 
 குைம், குட்டை, ஏரி ஆகியவற்றிற்கு நதிகள் அடிப்ெடை.  
கிைறு, நீர் ஊற்றிற்கு நிைத்தடி நீதர அடிப்ெடை.   
நீர் ெற்றாக்குடற 
 தமிைகம் மட்டுமல்ைாமல், உைபகங்கும் நீர் ெற்றாக்குடற 
ஏற்ெட்டுள்ைது. ஆற்றின் நீர்  நாட்டிற்கு உள்தையும் பவைிதயயும் 
ெங்கிைாமல் தொனதாலும், கிடைக்கின்ற நீடரச் தேமிக்காமல் 
விட்ைதாலும் நீர் ெற்றாக்குடற ஏற்ெட்டுள்ைது. குடிநீருக்காக 
பவகுபதாடைவில் பேல்லும் கிராமங்களும் உண்டு.  ேீடமக் கருதவை 
மரங்கள் நீடர உறிஞ்ேி விடுவதால் நிைத்தடிநீர் ெற்றாக்குடற 
ஏற்ெட்டுவிடுகிறது. 
நீடரச் தேமிக்கும் வைிகள் 
 கிராமங்கைில் அங்கங்தக குைம், குட்டை பவட்டி 
ஆற்றுநீடரச் தேமிக்கைாம்.  
                     

நிைத்தில் பெய்யும் மடைடயச் தேகரிப்ெதத நிைத்தடி நீடரச் 
தேகரித்தல் எனப்ெடும். ெருவத்திற்குப் பெய்யும் மடைடயச் தேமிக்க 
ெை திட்ைங்கள் உள்ைன. அதில் குைங்கள், குட்டைகள், ஊருைிகள், 
கண்மாய்கள், ேமுதாய குைங்கள் மூைமாக நிைத்தடி நீடரச் 
தேமிக்கைாம். 
மடைநீர் தேமித்தல் 

1. பெய்யும் மடைடயச் தேகரிப்ெதத மடைநீர் தேகரித்தல் 
எனப்ெடும். ெருவத்திற்குப் பெய்யும் மடைடயச் தேமிக்க 
ெை திட்ைங்கள் உள்ைன.  

2. பமாட்டை மாடியில் விழும் மடைநீடரக் குைாய்கள் மூைம் 
தடரப்ெகுதிக்குக் பகாண்டுவரதவண்டும். அதடன மடைநீர்த் 
பதாட்டியில் தேகரிக்கதவண்டும். அங்கு வடிகட்டி, 
திறந்தபவைிக் கிைற்றில் தேர்க்கதவண்டும். 

3. திறந்தபவைிக் கிைறு இல்ைாத வடீ்டில், மடைநீடர 
வடிகட்டும் பதாட்டிக்குள் வடிகட்டி, குைாய்க்கிைற்றுக்குள் 
பேலுத்தைாம். 

மரம் வைர்ப்தொம் 
 மரதம ஓதோன் ொதிப்டெ ஒைிக்கிறது. எனதவ மரம் 
வைர்ப்தொம். ஒரு வடீ்டிற்கு ஒரு மரம் வைர்ப்ெதன் வைியாக, நாடு 
முழுவதும் மரம் ெரவிவிடும். மடைடயப் பெற இதடனவிைச் ேிறந்த 
வைி ஏதும் இல்டை.  
மடை பெறுதவாம் 
 காடு நிடறந்த ெகுதிகைில் மடை அதிகமாகப் பெய்கிறது.    
“காடு உயர நாடு உயரும்” என்ற வாக்கின்ெடி, மடைடயப் பெற்று, 
மண்வைம் காத்து, மனித குைத்டத உயர்த்துதவாம். 
முடிவுடர 

மடை நீர்  
நம்  
உயிர் நீர் 
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என்னும் உண்டமயிடன ஏற்று மடைநீடரச் தேகரித்து, நீரின்றி 
அடமயாது உைகம் என்ெடதப் ெடறோற்றுதவாம். வருைாவருைம் 
மடைபெய்யும் அைடவ அதிகப்ெடுத்துதவாம். 
 

சுற்றுப்புறச் சூைல் 
 
முன்னுடர 
 தநாயற்ற வாழ்தவ குடறவற்ற பேல்வம் என்றனர் நம் 
முன்தனார்.  உைதகார் அடனவரும் நைமாய் வாைச் சுற்றுச் சூைல் 
மாசுெைாமல் இருத்தால் அவேியம்.. 
 
மாசுக் கட்டுப்ொடு 
 நம்டமச் சுற்றியுள்ை மாசுகடைக் கட்டுப்ெடுத்துவதத மாசுக் 
கட்டுப்ொடு எனப்ெடும். உைவுப் பொருள் உற்ெத்தியில், தவதியியல் 
பொருள்கைின் ஆதிக்கத்டதக் கட்டுப்ெடுத்ததவண்டும். 
தவைாண்டமயில் அடமயும் ரோயனத்டதக் கட்டுப்ெடுத்ததவண்டும். 
ப்ைாஸ்டிக் கைாச்ோரத்டத முழுவதுமாய்த் தவிர்ப்ெதத நல்ைது. 
 
இயற்டக அைித்தல் 
 இயற்டக என்ெது மனிதனுக்கு அைிக்கப்ெட்ை பகாடை. 
நம்முடைய தெராடேக்காகக் காட்டை அைிப்ெது, நம் எதிர்காைத்டததய 
அைிப்ெதற்குச் ேமம். வடீ்டிற்குத் ததடவயான மரஙகடைச் ேமூகக் 
காட்டிைிருந்து ெயன்ெடுத்ததவண்டும்.  
காற்று மாசும் நச்சுப்புடகயும் 
 நல்ை காற்று நச்சு காற்றாக மாறக் காரைம் மாசுதான். 
இந்த மாசு மனிதர்கைால் உருவாக்கப்ெட்ைது. வாகனங்கைில், 
பதாைிற்ோடைகைில் இருந்து பவைிதயறும் நச்சுப்புடக, 
காற்றுமண்ைைத்டதப் ொதிப்ெடையச் பேய்கிறது.  காற்றின் தூய்டம 
பகடுகிறது. சுவாேிக்கும் நமக்கு நுடரயீரல் ேிக்கல் எழுகிறது.  
 
நீர் மாசு 
 நீரில் ஏற்ெடும் மாடே நீர்மாசு என்கிதறாம். அன்றாைம் நாம் 
ெயன்ெடுத்தும் குைம், குட்டைகைில் குப்டெகள் தேர்வதால், நீர் 
மாசுப்ெட்டுத் ததால்தநாய்கள் உருவாகின்றன. மட்டுமல்ைாது, வடீ்டின் 
கைிவுநீர் நிைத்தில் கைப்ெதால் நீரின் தன்டம மாறுகிறது. 
ோயப்ெட்ைடறகள், ததால்பதாைிற்ோடைகைில் பவைியாகும் இரோயன 
கைிவுநீர் ஆற்றில் கைப்ெதால், ஆற்று நீர் வைம், மண் வைம் 
பகட்டுவிடுகிறது.  
ஒைி மாசு 
 நமக்குக் தகட்கும் ஒைி அைவு கைந்து அடமயும் ஒைிதய 
ஒைிமாசு எனப்ெடும். மனிதனின் காது 120 டிேிெிள் அைதவ தகட்கும் 
திறன் வாய்ந்தது. அதற்கு தமற்ெடும்தொது, காது தகட்கும் திறன் 
இல்ைாமல் தொகிறது. ஒைிப்பெருக்கி, வாகனங்கள், பதாைிற்ோடைகள் 
பவைியிடும் ேப்தத்தால் ஒைி மாசு அடைகிறது. 
 
நரம்பு மண்ைைம் ொதிப்பு 
 அதிக ஒைி தகட்ெதால் நரம்பு மண்ைைம் ொதிப்ெடைகிறது. 
தகட்கும் ேக்திடயக் கைந்து ஒைிக்கும் தெரிடரச்ேைால் காதின் 
தகட்புத்திறனில் அடமயும் நரம்புமண்ைைம ொதிப்ெடைந்து, 
தகட்கும்திறன் குடறகிறது. அது மட்டுமல்ைாது, அதிக ேப்தம் 
மனஎழுச்ேிடய அதிகப்ெடுத்தி, ேிந்தடனத் திறடனக் குடறக்கிறது. 
இரத்தத்துடிப்பு, மூச்ேிழுத்தல், இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றில் பெருத்த 
தவறுொடு ஏற்ெட்டு, தநாய்கள்  உருவாகின்றன. நரம்பு மண்ைைம் 
ொதிப்ெடையும்தொது மனிதனின் வாழ்வும் ேீரைிகிறது. 

 
கட்டுப்ெடுத்தும் வைிகள் 

1. சுற்றுப்புறச் சூைடைக் பகடுக்கும் காரைிகடைக் 
கண்ைறிந்து, மாற்று வைிகடைக் கண்டுெிடிக்கதவண்டும். 

2. மரங்கடை, காடுகடை அைிக்கக்கூைாது. 
3. நீர் ஆதார வைங்கடை உருவாக்கிப் ொதுகாக்கதவண்டும். 
4. கைிவுகடை இயற்டக உரமாக்கதவண்டும். 
5. இரோயனக் கைிவுகடைச் சுத்தகரிப்புச் பேய்து, மறு சுைற்ேி 

பேய்யதவண்டும். 
 
முடிவுடர 
 மனநைம், உைல்நைம் ேரியாக அடமய சுற்றுச்சூைல் 
முக்கிய ெங்கு வகிப்ெதால், சுற்றுச்சூைடைப் ொதுகாக்கதவண்டும். 
மனிதர்களுக்கு மட்டும் என்று, ெறடவகளுக்கு, விைங்குகளுக்கு, 
தாவரங்களுக்கு எனறு அடமயும் சூைடை உருவாக்கதவண்டும். 
புறச்சூைடைக் பகடுக்கும் காரைிகடை நாம் ெயன்ெடுத்தாமல் 
இருக்கதவண்டும். 
 

ேிக்கனமும் தேமிப்பும் 
முன்னுடர 
 “ேிக்கனம் வடீ்டைக் காக்கும். தேமிப்பு நாட்டைக் காக்கும்“ 
என்ெது ெைபமாைி. “பொருைிைார்க்கு இவ்வுைகம் இல்டை“ என்கிறார் 
திருவள்ளுவர். இத்தடகய ேிக்கனத்டதயும் தேமிப்டெயும் ெற்றிக் 
காண்தொம். 
ேிறுதுைி பெருபவள்ைம் 
 ேிறுேிறு துைிமடைத்துைிகள் பெய்து பெருபவௌைம் 
ஆவதுதொல், ேிறு ேிறு பதாடககடைச் தேமித்தால், அது ெிற்காைத்தில் 
பெருந்பதாடகயாக மாறிவிடும். ததனகீ்கள் தேமிப்ெதுதொல் 
ேிறுகச்ேிறுகச் தேமித்தால், ததனடைடயப்தொல் பெருந்பதாடக 
அடமயும். 
ேிக்கனமும் தேமிப்பும் 
 ததடவயானவற்றிற்குச் பேைவிடுவதத ேிக்கனம் ஆகும். 
வருவாய்க்கு ஏற்றெடி, திட்ைமிட்டுச் பேைவிடுவது ேிக்கனம் ஆகும். 
ஒரு ததடவக்கான பேைவு ததடவப்ெைாததொது அது தேமிப்பு ஆகிறது. 
ததடவயில்ைாத பேைடவக் கட்டுப்ெடுத்தினாதை தேமிப்பு உண்ைாகும். 
தேமிக்கும் வைிமுடறகள் 
 தினமும் வடீ்டில் மாைவர்களுக்குத் தரப்ெடும் 
ேிறுபதாடகடய உண்டியைில் தேமித்தால் அது மாதந்ததாறும் 
பெருந்பதாடகயாகும்.  மாைவர்களுக்காக மத்திய அரசு ேஞ்ேயிகா 
திட்ைத்டத அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. மாதச்தேமிப்புத் திட்ைம், ததேிய 
தேமிப்புத் திட்ைம், ொதுகாப்புச் தேமிப்புத் திட்ைம், ெரிசுப் ெத்திரத்திட்ைம் 
எனப் ெை திட்ைங்கடை அஞ்ேைகத் துடற மாைவர்களுக்கு 
ஏற்ெடுத்தியுள்ைது. ேிறுவர்களுக்கான ஆயுட்காை, ெடிப்புக்காை 
திட்ைத்டத பொதுத் துடற வங்கிகள், ஆயுள்காப்ெடீ்டுக்கைகங்கள், 
கூட்டுறவு வங்கிகள் டவத்துள்ைன. 
தேமிப்ெின் ெயன்கள் 
 நாம் தேமிக்கும் ெைம் வட்டியுைன் கிடைக்கிறது. நாட்டுத் 
திட்ைங்கைான கல்வி, மருத்துவம், ோடை தொன்றவற்றிற்குப் 
ெயன்ெடுகிறது. தேமிப்ெதால் எதிர்ொராத ததடவகளுக்கப் 
ெயன்ெடுகிறது. நீண்ைகாை தேமிப்ெின்ெின் அது பெருந்பதாடகச் 
பேைவாக மாறிவிடுகிறது.  
முடிவுடர 

 “ேிக்கனம் ததடவ இக்கைம்“ என்கிற தாரக மந்திரத்டத 
மனதில் டவத்துச் ேிக்கனமாக இருந்து, தேமிப்டெ உருவாக்கி வைமாக 
வாழ்தவாம். 
 
 

தமிழ் இரண்ைாம் தாள்  முடிந்தது 
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