
காலாண்�த் ேதா்வ� - ெசப்டம்பா்  2022
மாத�ாி வினாத்தாள்- 1

ேநரம்: 3:மணி வ�ப்ப�-1 2 மத�ப்ெபண்:90

ெபா�த்தம�ழ்

அ��ைரக� :

i) அைன�� �னா�க�� ச�யாக� ப�வா� உ�ளனவா எ�பதைன� ச� பா����ெகா�ள��

அ��� ப��� �ைற இ���� அைறக�கா��பாள�ட� உடன�யாக� ெத���க��.

ii) �ல� அ�ல� க��� ைம ம��ேம எ��வத��� அ��ேகா��வத��� பய�ப��த ேவ���.

����   :

i) �ைடக� ெத�வாக�� ���த அள�னதாக��,  ெசா�த நைட���   அைமத� ேவ���.

ii) ெகா��க�ப�ட நா�� �ைடக�� �க�� ஏ��ைடய �ைட�ைன� ேத��ெத����

�����ட� �ைட�ைண�� ேச��� எ��க.

ப��-1

அைன�� வ�னா�க���� வ�ைட த�க                                                14 x 1 = 14
1. வாத� ெச�த� ப�றி�  ��� ��
அ) ம�ைர�கா�சி              ஆ) சி�தாமண�            இ) தமி�வ�� ��      ஈ) ந���

2. �ரதா  நட�திய கவ�ைத இத�
அ) இல�கிய�                      ஆ) காவ�ய�                  இ) ஊ�வல�                 ஈ) வ��ம��

3. ெபா��தி� ேத�க
அ) மா�சீ�                                      -  1. க�வ�ள� , �வ�ள�
ஆ) கா��சீ�                                 -   2. நா�, மல�
இ) வ�ள�சீ�                                   -   3. ேதமா�கா�,  �ள�மா�கா�
ஈ)  ஓரைச�சீ�                              -   4. ேதமா ,  �ள�மா
அ) 1 2 4 3                               ஆ) 4 3 1  2                          இ) 2 3 1 4                       ஈ) 3 4 2 1
4. “உவா  உறவ�� ���
உ�பதி இரவ� ஒ�தா�” யா� ?யா� ?

அ) சடா�, இராம�                         ஆ) இராம�, �க�
இ) இராம�,  ���வ�                    ஈ)  இராம�, சப�
5. இவ�ைற வாய�����  ெச�� இ��க��ட� வரேவ�பாயாக  எ�� ஜலா�த�� �மி
�றி�ப��வ� யா�?
அ) வ�கிர�                                       ஆ) அவமான�
இ) வ�சைன                                    ஈ) இைவ அைன���
6. தவறானைத�  க��ப��
அ) ப� + �ள� = ப��ள�                       ஆ) ெசா� + �ைண = ெசா��ைண
இ) ப�+  �� = ப���                       ஈ) நா�+ ம��             = நா�ம��
7. �மண� எ�திய சி�கைத ெதா���
அ) ப�ற�                 ஆ) ெவ�ைக              இ) ெகா�ைம            ஈ) வய��க�

8. ‘ARCHIVE’ -எ�பத� கைல�ெசா�
அ) �ைன�            ஆ) அழகிய�              இ) கா�பக�             ஈ) ��நிர�
9. ப�ம� எ�பத� ெபா��
அ) ெசா�               ஆ) ெசய�                    இ) கா�சி                   ஈ) ஒலி
10. ‘ெந�ைல ெத�ற�’ எ��� ��
அ) கவ�ைத ��                                     ஆ) உைரநைட ��
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இ) க�த இல�கிய ��                         ஈ) வரலா�� ��
11. ச�யானைத� ேத�க
அ) �வ� நதி                                                 -  ெகா�றைல ஆ�
ஆ)  ப�ரா�சி� ேட                                      -   நா��றி��
இ) ப�லாவர�                                              -   க�ேகாட�
ஈ) ��வா�ேச�                                          -  �ைடவைர
12.ச�யான நி��த��றி உைடய ெதாட�ைன� ேத�க.
அ) ‘த� அறியல� ெகா�;  எ� அறியல� ெகா�?’
ஆ) “த� அறியல� ெகா�  எ� அறியல� ெகா�!”
இ) த� அறியல� ெகா�!  எ� அறியல� ெகா�!
ஈ)  த� அறியல� ெகா�?  எ� அறியல� ெகா�?

13. �வ� ேயா� ெபா��தாத ஒ�ைற�  ேத�� ெச�க
அ) வச��      ஆ) மண�த�காள�ய�ைல�சா�            இ) க��கா�    ஈ) மாவ�ைல�க�

14. ‘ந��ப� ப��கல�’ - இதி� ‘ப��கல�’ எ�ற ெசா�லி� இல�கண� �றி��
அ) வ�ைன�ெதாைக    ஆ) எ���ைம     இ) ப���ெதாைக      ஈ) உ�ைம�ெதாைக

ப�தி - 2
ப��� – 1

இர�� அ�ல� ��� வ�கள�� வ�ைட த�க.த�க.
எைவேய�� ��ற��� வ�ைடத�க                                                      3 x 2 = 6

15. இைடய�� -  எவ�ைற� �றிய�டாக�  �றி�ப��கிற�?
16. கவ�ஞ� சி�ப� எவ�ைற வ�ய�� பாட,  தமிழி� �ைண ேவ��� எ�கிறா�
17. கலிவ�ழா , ஒலிவ�ழா வ�ள�க� த�க
18. நகர� ப�ைட  த���ய ெவ�ைள ைவரமாகிற� - வ�ள�க� த�க.

ப��� – 2
எைவேய�� இர�ட��� வ�ைடத�க                                             2 x 2 = 4

19. நைட அழகிய� ப�றி� ெதா�கா�ப�ய� ��� க��ைத��றி�ப��க
20. அ�கால���  க�வ��ைறய��  மனன�  பய��சி�� உதவ�ய ��க� யாைவ ?
21. ��கி�, த�மைன – சி��றி�� எ��க.

ப��� – 3
எைவேய�� ஏழ��� வ�ைடத�க 7 x 2  = 14

22.உவைம�ெதாட�கைள� ெசா�ெறாட�� அைம�� எ��க
அ) உ�ள�ைக ெந�லி�கன� ேபால
ஆ) அ�சாண� இ�லாத ேத�ேபால
23.மய�ெகாலி� ெசா�கைள ஒேர ெதாட�� அைம�� எ��க
கைல, கைள, கைழ

24.வ�லின ெம�க� இ��� ந��கி�� எ��க
மாணவ�க� ெப�ேறா�கைள தம� ந�ப�களாக பாவ��� ந��� ெகா�ள
ேவ���. தம� இ�ப��ப�கைள ெப�ேறா�க�ட� பகி���� ெகா�ள
ேவ���.

25.ஏேத�� ஒ�ற��� ம��� ப�பத உ��ப�ல�கண�த�க
அ) வ���கி�ற ஆ) அம��தன�
26.ஏேத�� ஒ�ற���� �ண��சி வ�தி த�க
அ) உ���டா� ஆ) தன�யாழி
27. ெதாட�� உ�ளப�ைழகைள ந��கி எ��க
அ) மான� பா��த �மிய�� பய�� வைகக� பய��ட�ப�கி�றன.
ஆ) எ�க� ஊ�� �லக� க��ட� க�ட அற� நிதி ஒ��கிய�.
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28. ேப�� வழ�ைக எ��� வழ�காககாக மா��க
அ) ��டா�ட ெவைளயா�ட ெகாய�ைதைய அ�பா எ�க இ��கி�
ேபானா�.

ஆ) ரைவ�� சி�த�பன காவ���� ேபாவ ெசா�.
29. ெபா��தமான ேவ��ைம உ��கைள�  ேச��� �ைறயான ெதாட�களாக
ஆ��க

அ) �மர� வ �� பா��ேத�.
ஆ) ேபா�� ெவ�றி ெப�ற� கைல�ெச�வ� பாரா��க� �வ��தன.
30.ஒ� வ�க�ப�,பல வ�க�ப� எ�றா� எ�ன?

ப�தி – 3
ப���-1

ஐ�� அ�ல� ஆ� வ�கள�� வ�ைட த�க
எைவேய�� இர�ட��� ம��� வ�ைடத�க                                              2 x 4 = 8
31. “வ�பவ� எவராய���

ந�றி ெச���” - இட����� ெபா�� வ�ள��க.
32. ‘ெந�லி� ேநேர ெவ� க� உ��’ -  இ�ெதாட�� வழி ப�டமா�� வண�க�ைத
வ�ள��க

33. சின�தா� வ�� ேக��ைன� ��க.
34. ‘வாய�ேலாேய’  என� ெதாட��� �றநா���� பாட� பாடா�திைண��
உ�ய� எ�பைத நி��க.

ப���-2
எைவேய�� இர�ட��� ம��� வ�ைடத�க 2 x 4 = 8

35. தா�வழி� ���ப� �றி��� ச�க இல�கிய�தி� �றி�ப��� ெச�திக� யாைவ ?
36. எ��தாண�க� -  �றி�� வைரக.
37.ேப�ட� ேமலா�ைம ஆைணய� -  வ�ள�க� த�க.
38. ெச�ைனய�� ப�பா�� அைடயாள�கள��, இ��� நிைல��
இ��பனவ�ைற�  �றி�ப��க

ப���-3
எைவேய�� ��ற��� ம��� வ�ைடத�க                                     3 x 4 = 12

39.  “சின�எ��� ேச��தாைர� ெகா�லி இன�எ���
ஏம� �ைணைய� ���” -  �ற�பாவ�� பய��� வ�� அண�ைய வ�ள��க.

அ�ல�
நிர�நிைற அண�ைய� சா�� த�� வ�ள��க.

40. கீ��கா�� பழெமாழிகள��  ஏேத��  ஒ�றிைன வா��ைக நிக�ேவா�
ெபா��தி எ��க.

அ) "��ற� பா��கி� ��ற� இ�ைல" (அ�ல�)
ஆ) “ஊழி ெபய��� தா� ெபயரா�”

41.பாநய� பாரா��க: ைமய�க��ைத எ�தி ஏேத�� ��� நய�கைள எ��க.

ெப�ெற��த தமி��தாைய� ப��னா� த�ள�
ப�றெமாழி��� சிற�பள��த ப�ைழைய ந��கி

ஊ�ெற��த அ��ைரயா� உ��க ைவ�தி�
உலக�தி� தமி�ெமாழி�� நிக�� உ�ேடா?

க��ண��ேத அத� இன�ைம கா�பா� எ��
க�பெனா� வ��வைன� ���� கா���

ெத�ெறனந� அக�க�ைண� திற�� வ��ட
ெத�வ�கவ� பாரதிஓ� ஆசா� தி�ண�

- நாம�க�கவ�ஞ�

42. தமிழா�க� த�க
அ) A new language is a new life.
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ஆ) The limits of my language are the limits of my world.
இ)  Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.
ஈ)  If you want people to understand you, speak their language.

43. கீ��கா�� அைழ�ப�தைழ� ப�தியாக மா��க
ேப�ட� ேமலா�ைம க��தர�க�

நா�:  அ�ேடாப� 2 ேநர� : காைல   10:00
இட� :  கைலவாண� அர�க�, ெச�ைன

நிக��சி நிர�
தமி��தா� வா���
வரேவ��ைர: தி�மதி. அரசி, ெச�சி�ைவ ச�க ஒ��கிைண�பாள�.
��ன�ைல : தி�. அ�த�, இய�ைக ேவளா� உழவ�.
தைலைம�ைர :தி�. இமயவர�ப�, ேப�ட� ேமலா�ைம இய��ந�.

க��தர�க தைல��க�
இய�ைக த���த�க�� ப�வகால மா�ற�க�� :  �ைனவ�  ெச����வ�
ேப�ட�கைள எதி�ெகா��த�� த���க��: தி�. �கில�
ந�� வழி பாைதகைள� பா�கா�த�: தி�மதி. பா�திமா
ேப�ட� கால�கள�� ெச�ய���ய�� ெச�ய��டாத��:  தி�. வ��ெச��

ந�றி�ைர: ப�வ ��, ப�ைம� பைட மாணவ� தைலவ�
நா���ப�

ப�தி –  4
ப��வ�� வ�னா�க��� இ� ப�க�க��� மிகாம�
வ�ைட த�க. 3 x 6 = 18
44.அ) ப�ப�� ப�மமாக� பைட�க�ப�ட இராம� ப�ற உய��க�ட�ெகா����த

உற� நிைலைய� பாட�ப�தி வழி நி��க.
(அ�ல�)

ஆ) ெச��ந�றியறிதேல அற� எ�பைத வா�ைற வா��தி��ைண ெகா��
நி��க

45.அ) கவ�ைதய�� நைடைய� க�டைம��� அழகிய� ��கைள எ����கா��
வ�ள��க.

(அ�ல�)
ஆ) ப�ைட�கால க�வ� �ைறய�� ஆசி�ய� மாணவ�க� இைடேய நிக��த க�ற�
க�ப��த� �ைறகைள� ெதா��� எ��க.

46.“கிராம�க� த�க� �கவ�ைய இழ�� வ�கி�றன” -  இ��றி�� உ�க�
க��ைத வ�வ��க.

(அ�ல�)
ஆ)  பாரதிய�� க�த� வாய�லாக ந��க� அறி�� ெகா�ட ெமாழி�ப��, ச�க�ப��
ஆகியவ�ைற வ�வ��க.

ப�தி- 5
அ�மாறாம� ெச��� வ�வ�� எ��க 4 + 2 = 6
47.அ) “ ைவயக� பன��ப “   - என� ெதாட��� ெந�ந�வாைட பாடைல எ��க.
ஆ)  ‘ெபா��’   என ���� தி���றைள எ��க.

��ச� எம்.ஏ.ெஜலஸ்�ன், காா்மல் ேமனிைலப் பள்ளி , நாகா்ேகாவில் - 4,  📞 9843448095
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காலாண்�த் ேதா்வ� - ெசப்டம்பா்  2022
மாத�ாி வினாத்தாள்- 1

ேநரம்: 3:மணி வ�ப்ப�-1 2 மத�ப்ெபண்:90

ெபா�த்தம�ழ்

விைடகள்

ப��-1

அைன�� வ�னா�க���� வ�ைட த�க                                                14 x 1 = 14
1. அ) ம�ைர�கா�சி
2.ஆ) காவ�ய�
3. ஆ) 4 3 1  2
4. இ) இராம�,  ���வ�
5. ஈ) இைவ அைன���
6. அ) ப� + �ள� = ப��ள�
7. ஈ) வய��க�
8. இ) கா�பக�
9. இ) கா�சி
10. அ) கவ�ைத ��
11. இ) ப�லாவர� - க�ேகாட�
12. ஈ)  த� அறியல� ெகா�?  எ� அறியல� ெகா�?
13. இ) க��கா�
14. இ) ப���ெதாைக

ப�தி - 2
ப��� – 1

இர�� அ�ல� ��� வ�கள�� வ�ைட த�க.த�க.
எைவேய�� ��ற��� வ�ைடத�க                                                      3 x 2 = 6
15.     இைடய�� எ��� கவ�ைத கவ�ஞ�� கவ�ைத சா��த எ�ண�, அதைன ெவள��ப����
வ�ண�, எ�த�ப�ட கவ�ைதைய உ�வா��� மனநிைல ேபா�றவ�ைற� �றிய�டாக�
�றி�ப��கிற�. (இய� - 4 -இைடய��,வ�னா ப� : 101)

16. தமிழி� �ைண ேவ���:
ெச�நிற�� வான�ேபால� த�க� ைகக� சிவ�திட உைழ��� ெதாழிலாள�கள��

வ�ய�ைவ ெவ�ள� அவ�கள�� திர�ட ேதா�ம�� �����தா� வ ��றி����. இ�த அழகிைன
வ�ய�� பாட� ெச�தமிழி� �ைண ேவ��ெமன� கவ�ஞ� சி�ப� ��கி�றா�. (இய� - 1 -
இள�தமிேழ,வ�னா ப� : 19)

17. கலிவ�ழா - தி�மய�ைலய�� நைடெப�� எ��சி மி�க வ�ழா
ஒலி வ�ழா   - தி�மய�ைலய�� நைடெப�� ஆரவார வ�ழா

(இய� - 5 - ேதவார� ,வ�னா ப� : 125)

18. நகர� ப�ைட த���ய ெவ�ைள ைவரமாகிற� :
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மைழ�கால� பக�ெபா�தி� ��ய� தி�ெரன த� �க�ைத� கா�ட மைழ ேமக�தா�
மைற�தி��த நகர� ப�ரகாசமா�� கா�சியள��கி�ற�. இ��� உறி�ச�படாம� இ���� ஒ�
சில மைழ� �ள�கள�� ம�� வ��கி�ற ��ய� கதி�கள�� ப�ரதிபலி�பா� நகரேம ப�ைட த���ய
ெவ�ைள ைவரமாக� கா�சியள��கி�ற�. (இய� - 2 - ப�றெகா�நா� ேகாைட ,வ�னா ப� : 42 )

ப��� – 2
எைவேய�� இர�ட��� வ�ைடத�க                                             2 x 2 = 4
19. நைட அழகிய�:

கவ�ைதய�� இய�கா�ற�தா� நைட என�ப��. ெதா�கா�ப�ய�� இதைனேய
��கி�ற�. 'நைடெப�றிய��', 'நைட நவ��ெறா���' எ��� ெசா�ெறாட�கைள�
ெதா�கா�ப�ய� ைகயா���ள�. ஒ�ெவா� பா�� இ�வாேற அைமய ேவ��� எ��
ெதா�கா�ப�ய� ��கிற�.

(இய� - 1 - தமி�ெமாழிய�� நைட அழகிய� ,வ�னா ப� : 18 )

20.மனன� பய��சி�� உதவ�ய ��க�:
நிக��, ந���, கா�ைக, த��யல�கார�, ந�தி ��க�, கண�த�தி� கீ�வாய�ல�க�,

ேம�வாய�ல�க�, �ழிமா�� �தலிய பலவைக வா�பா�க�, ஆ�தி��, ெகா�ைறேவ�த�
ேபா�றைவ அ�கால��� க�வ��ைறய�� மனன� பய��சி�� உதவ�ய ��களா��.

(இய� - 4 - ப�ைடய கால��� ப�ள���ட�க�, வ�னா ப� : 101 )

21. ��கி�:
��கி� எ�ப� த�காலிகமாக� த��� இட�ைத� �றி���.

த�மைன:
தி�மண�தி��� ப�� கணவ�� மைனவ��� ெப�ேறா�டமி��� ப���� தன�யாக

வா�� இட� 'த�மைன' என அைழ�க�ப�ட�.
(இய� - 3 -தமிழ� ���ப �ைற, வ�னா ப� : 68 )

ப��� – 3
எைவேய�� ஏழ��� வ�ைடத�க 7 x 2  = 14
22.உவைம�ெதாட�கைள� ெசா�ெறாட�� அைம�� எ��க
அ) உ�ள�ைக ெந�லி�கன� ேபால - ெவள��பைடயாக, ெதள�வாக(ப� : 20 )

தமிழாசி�ய� க�ப��த �ண��சி இல�கண� எ�க���உ�ள�ைக ெந�லி�கன� ேபால�
ெதள�வா� வ�ள�கிய�
ஆ) அ�சாண� இ�லாத ேத�ேபால - ச�யான வழிகா�� இ�லாத (ப� : 20 )

நா�ைட வழிநட�த ச�யான தைலவ� இ�லாததா� நா�� ம�க�அ�சாண� இ�லாத
ேத�ேபால ச�வர இய�காம� தவ��கி�றன�.
23.மய�ெகாலி� ெசா�கைள ஒேர ெதாட�� அைம�� எ��க
கைல, கைள, கைழ(ப� : 44 )

கைல, கைள, கைழ
கைல  - ��ப�, ஆைட, க�வ�, கைலமா�
கைள  - ந���, அழ�
கைழ  - ��கி�
கைழ கா��� த� ப���ததா� கைள�ெச�க�ட� ேச��� கைலமா�க�� த��கிைரயாகின.
24.வ�லின ெம�க� இ��� ந��கி�� எ��க (ப� : 71 )

மாணவ�க� ெப�ேறா�கைள� தம� ந�ப�களாக� பாவ��� ந��� ெகா�ள
ேவ���. தம� இ�ப��ப�கைள� ெப�ேறா�க�ட� பகி���_ ெகா�ள
ேவ���.

25.ஏேத�� ஒ�ற��� ம��� ப�பத உ��ப�ல�கண�த�க
அ) வ���கி�ற (ப� : 3 )

வ���கி�ற  - வ��� + கி�� + அ
வ���  - ப�தி
கி�� - நிக�கால இைடநிைல

அ - ெபயெர�ச வ��தி
ஆ) அம��தா� (ப� : 114 )
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அம��தா�  -  அம� + � ( � ) + � + அ�
அம�   -   ப�தி
�   -   ச�தி , ‘�’, ‘�’ -ஆன� வ�கார�
�   -   இற�தகால இைடநிைல

அ�  -   ஆ�பா� வ�ைன��� வ��தி
26.ஏேத�� ஒ�ற���� �ண��சி வ�தி த�க
அ) ெச�லிட��

ெச�லிட��  - ெச� + இட��   ( ப� : 78)
வ�தி 1) : தன���றி� �� ஒ�� உய��வ�� இர��� >  ெச� + � + இட��
வ�தி 2) : உட�ேம� உய��வ�� ஒ��வ� இய�ேப > ெச�லிட��

ஆ) தன�யாழி
தன�யாழி    -  தன� + ஆழி    ( ப� : 9)

வ�தி  1 : இ ஈ ஐ வழி ய��� < தன� + � + ஆழி
வ�தி 2 : உட�ேம� உய�� வ�� ஒ��வ� இய�ேப < தன�யாழி
27. ெதாட�� உ�ளப�ைழகைள ந��கி எ��க
அ)வான� பா��த �மிய�� பய� வைகக� பய��ட�ப�கி�றன. ( ப� : 102)
ஆ) எ�க� ஊ�� �லக� க�டட� க�ட அர� நிதி ஒ��கிய�. ( ப� :102)
28. ேப�� வழ�ைக எ��� வழ�காககாக மா��க
அ) வ ����� அ�கி� வ�ைளயா��ெகா����த �ழ�ைதைய அ�பா எ�ேக
அைழ��� ெச�றா�.( ப� :127)

ஆ) இரவ�� சி�ற�பாைவ� காவ���� ேபாக� ெசா�.( ப� :127127)
29. ெபா��தமான ேவ��ைம உ��கைள�  ேச��� �ைறயான ெதாட�களாக
ஆ��க

அ) �மரைனவ ���� பா��ேத�. ( ப� : 72)
ஆ) ேபா��ய�� ெவ�றி ெப�ற கைல�ெச�வ���� பாரா��க��வ��தன.

( ப� : 72)
30.ஒ� வ�க�ப�,பல வ�க�ப�:

ெவ�பாவ�� எ�லா அ�க�� ஒேர எ�ைகைய �ெப�� வ�வ� ஒ� வ�க�ப�
என�ப��.  ெவ�பாவ�� ஒ�ெவா� அ��� ேவ�ேவ� எ�ைகைய� ெப�� வ�வ� பல
வ�க�ப� என�ப��. (இய� - 4 -பா இய�ற� பழகலா� , வ�னா ப� : 100 )

ப�தி – 3
ப���-1

ஐ�� அ�ல� ஆ� வ�கள�� வ�ைட த�க
எைவேய�� இர�ட��� ம��� வ�ைடத�க                                              2 x 4 = 8
31. “வ�பவ� எவராய���

ந�றி ெச���” -இட����� ெபா�� வ�ள��க.
இட�:
இ�பாட� வ�க� ஜலா��த�� �மி அவ�க� எ�திய கவ�ைதய�� ஆ�கில

ெமாழி�ெபய��ப�� இ��� சில பாட�கைள எ�.ச�திய���தி எ�பவ�.
‘தாக�ெகா�டம�ெனா��’ எ�ற தைல�ப�� ெவள�ய����ள கவ�ைத�ெதா��ப�� உ�ள�.
அ�ெதா��ப�� உ�ள ‘வ���தின� இ�ல�’ எ��� ப�திய�� இ�வ� இட� ெப���ள�.
ெபா��:

இ��லகி� வா�கி�ற நா�, தின�� ச�தி�கி�ற எதி�பாராத இ�ப�, ��ப�, அவமான�.
வ�கிர�, வ�சைன எ�வானா�� அத�காக ந�றி ெச��த ேவ���.
வ�ள�க�:

மன�த வா��ைக வ���தின� இ�ல� ேபா�ற�. ந� வ ����� வ�� வ���தின�க�
எ�ேலா�� ஒேர மனநிைலய�� வ�வதி�ைல. ஒேர மாதி�யான ெச�திகைள�� ெகா��
வ�வதி�ைல. அ�ேபா�ேற ந� வா��ைகய�� ச�தி��� அ�பவ�களான ஆன�த�,
மன�ேசா��, அ�ப�தன�, வ�ழி��ண��, வ�கிர�, அவமான�, வ�சைன, ��க� எ�பைவ பல
வா�வ�ய� வ�வ�கள�� வ��. அைவ நம��� �திய உவைகைய��, �திய
வழிகா��த�கைள�� த�வதா� ‘வ�பவ� எவராய��� ந�றி ெச��த ேவ���’ எ��
கவ�ஞ� ��கிறா�.
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(இய� - 3 - வ���தின� இ�ல�  , வ�னா ப� : 68 )

32.ப�டமா�� வண�க�:
ப�ைடய கால�கள�� ப�டமா�� வண�கேம சிற���றி��த�. பழ�தமிழ�கள��

ெதாழி� நில�தி� இய�ைப� சா��� அைம�தி��த�. பழ�தமிழ� த�கள�ட�தி� உ�ள
வள�கைள� பய�ப��தி� ெதாழி� ெச�தன�. அ�வா� ெதாழி� ெச�� வ�ைளவ��த
ெபா��கைள� ப�ற நில ம�கள�ட� ப�டமா�� �ைறய�� வண�க� ெச�தன�.

த�கள� நில�தி� வ�ைளயாத  ெபா��கைள� ெபற த�க� நில�தி� வ�ைள�த
ெபா��கைள� ெகா����  ப�டமா�� �ைறய�� ெப��� ெகா�வ�.
ப�ைடய தமிழக�:

பழ�கால�தி� தமி�நா��� ச�ைத���ய உ�ப�தி� ெபா�ளாக உ�� வ�ள�கிய�. உ��
வ�ைளவ��த ப�ற� உமண�க� அ�த உ�ைப� ெகா�� ப�ற நில�கள�� வ�ைள�த ெபா��கைள�
ப�டமா�� �ைறய�� ெப��� ெகா�டன�.

ப�டமா�� வண�க�தி� வ�ைளவ��க�ப�� ெபா��க���� பண� ெகா��பதி�ைல.
மாறாக, த�க� நில�கள�� வ�ைள�த ெபா��கேள ெப��� ெகா�ள�ப�டன. இதைனேய
உமண� மக�, “உ���� மா�றாக ெந�ைல� த�� உ�ப�ைன� ெப���ெகா�ள வா�ேரா!” எ��
��வத� �ல� அறி��ெகா�ளலா�. இத� வழியாக� ப�ைடய தமிழக�தி� நட�த வண�க�
ப�டமா�� வண�க� எ�பைத அறியலா�. (இய� - 5 - அகநா��,வ�னா ப� : 125 )

33. சின�தா� வ�� ேக�
ஒ�வ���� த�ைமயான வ�ைள�க�அைன��� சின�தாேலேய ஏ�ப�� எ�பதா�,

ஒ�வ�ட�� சின� ெகா�ளாம� அதைன மற��வ�ட ேவ��ெமன �ற� ��கி�ற�. சின�
எ��� பைக ந�மிடமி���மானா� , ந� �க�தி�� அழ� த�கி�ற சி��ைப��, உ�ள�தி�
அ���� அழ� த�கி�ற மகி��சிைய�� ந�மிடமி��� அழி��வ���.

ஒ�வ� த�ைன� கா��� ெகா�ள வ���ப�னா� அவ� சின�ைத� கா�க ேவ���.
ஏெனன��, சினமான� த�ைன� ெகா�டவைனேய அழி��வ���.
சினமான� த�ைன ம��ம�ல த�ைன� ேச��தவைர�� அழி��� ெந��பா��.
அ�ம��ம�லாம� தன��� பா�கா�பாக இ��கி�ற ெத�பமான ��ற�தாைர��
��டழி��வ���. எனேவ ��ற� ேபண சின�ைத வ�டேவ��� என��ற� ��கி�ற�. (இய� -
3 - வா�வ�ய� - தி���ற�, வ�னா ப� : 78 )

34. ‘வாய�ேலாேய’  என� ெதாட��� �றநா���� பாட� பாடா�திைண��
உ�ய�:
பா� + ஆ� + திைண =  பாடா�திைண,பாட�ப�� ஆ�மகன�� ஒ��க�.

ஒ�வன�� �க�, வலிைம, வ�ள�ைம, வ �ர�, ெவ�றி �தலியவ�ைற� �க��� பா�வ�.
த�ைன நா�வ�� �லவ�க� �த�  அைனவ���� அவரவ� ேதைவைய அறி�� வா�

வழ��� வ�ள� அதியமா� ெந�மா� அ�சி. அதியமா� த�ைன நா� வ�ேவா��� இ�ைல
எ�� ெசா�லாதவ� எ�பைத� “ப�சில��� அைடயா வாய� ேலாேய!” எ�ற வ�க� �ல�
அறியலா�. இத��ல� அதியமான�� ெகாைட�த�ைம� �லனாகிற�.

வ�ைர�� ஓ�� �திைரைய� த� பைடய�� ெகா�டவ� அதியமா� எ�பைத “க�மா�
ேதா�ற� ெந�மா� அ�சி” எ�ற வ�க� �ல� அறியலா�. இத��ல� அதியமான��
பைட�சிற��� �லனாகி�ற�. இ�வா� அதியமான�� ெகாைட� த�ைம��, பைட த�ைம��
(வ �ர�) �லனாவதா� இ�பாட� பாடா� திைணைய� சா��ததா��. (இய� - 4 - �றநா��, வ�னா
ப� : 101 )

ப���-2
எைவேய�� இர�ட��� ம��� வ�ைடத�க 2 x 4 = 8
35. தா�வழி� ���ப�:

ச�க கால�தி� கண ச�க�தி��� தாேய தைலைமேய�� இ��தா�. பதி���ப��
��� ேசர நா�� ‘ம�ம�க� தாய�ைற’ இத��� சிற�த சா�றா��. ேம��,

“ெச��� ெப��� காதலா�சிறா  அ�”(�ற� : 276)
“ �ள�ம��கி� �திேயா� சி�வ�”( �ற� : 278)

எ���  பாட� வ�க� �ல� ‘இவள� மக�’ எ�ேற �ழ�ைதக� �றி�ப�ட�ப���ளன�.
இத��ல� ச�க கால�தி� காண�ப�ட தா�வழி� ச�க�ைத அறி�� ெகா�ள ����.
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ச�ககால�தி� தி�மண�தி��� ப�� த� இ�ல�தி� ெதாட��� வா�� ‘தாய�ைற’
வழ�க�தி� இ����ள�. தி�மண�தி��� ப��� மைனவ�ய�� இ�ல�தி��� ெச�� கணவ�
வா�வ� நைட�ைறயாக இ��த�. ெப� �ழ�ைதய�� ேப� �த�ைமயாக வ���ப�ப�ட�.
தா�வழி �ைறய�� ���ப�தி� ெசா�� வள�க�� ெப�க���� ெச�� ேச��தன.
தா�வழி ���ப�கள�� ெப�கேள �ல ெதாட��சி�� உ�யவராக இ��தன�.

(இய� - 3 - தமிழ� ���ப �ைற , ��தக உ� வ�னா- வ�ைட  ப� : 49 )

36. எ��தாண�க�:
ஓைலய�� எ��வத���ய   எ��தாண�ையஊசி எ��� ��வ�.  எ��தாண�,

மட�ெக��தாண� , வாெர��தாண� , ��� எ��தாண� என பலவைக இ����ள�.
ஒ� ப�க� வா�வத���  க�தி�� ம�ப�க� எ��வத�� எ��தாண��� உைடய
எ��தாண�க� இ����ளன.  ஒ� ப�க�தி� இர�� க�தி�� ஒ� ப�க� இர��
எ��தாண��� உ�ள மட�� எ��தாண��� இ����ளன.  ஒ� ப�க�தி� மிக ��ண�ய
எ���களாக 20 �த�  30  வ� வைரய��� எ��வத���ய  ெம�லிய எ��தாண���
இ����ள�.

(இய� - 4  - ப�ைடய கால��� ப�ள�� �ட�க�, ��தக உ� வ�னா- வ�ைட  ப� : 83 )

37.ேப�ட� ேமலா�ைம ஆைணய�:
ந�வ� அர� 2005 ஆ� ஆ�� �ச�ப� 23 அ�� ேதசிய ேப�ட� ேமலா�ைம

ஆைணய�ைத அைம�த�.  �ய�, ெவ�ள�, நிலந��க�, வற�சி, �னாமி, நில�ச��,  த� வ�ப��,
�றாவள�, பன� �ய�, ேவதி வ�ப���க� �தலான ேப�ட�க� நிக��ேபா� ப�ேவ�
அைம��கைள ஒ��கிைண��� ெசயலா�ற இ�த ஆைணய� உத�கிற�.  இத�காக மாநில�,
மாவ�ட�, ஊரா�சி, சி��ரா�சி என அைன�� நிைலகள��� ப�ேவ� ���க� அைம���
ேப�ட� கால�கள�� ெசயலா�ற ேப�ட� ேமலா�ைம ஆைணய� வழிவைக ெச���ள�.
(இய� - 2 -ெப�மைழ�கால� - வ�னா ப� : 43 )

38. ெச�ைனய�� ப�பா�� அைடயாள�கள��, இ��� நிைல��
இ��பைவ :

‘இ�திய சராசான�� க�டட� கைல’ பாண�ய�� க�ட�ப�ட ம�திய ெதாட�வ��
நிைலய�, ெத�னக ெதாட�வ�� தைலைமயக�, எ���� ெதாட�வ�� நிைலய�, ெபா�
அ�ச� அ�வலக�, உய� ந�திம�ற�, ெச�ைன� ப�கைல�கழக�, ��ப� க�டட�ர
வ��ேடா�யா அர��, தமி�நா� ஆவண� கா�பக� எ�� வழ�க�ப�� ‘ெம�ரா� ெர�கா��
ஆப��’, எ���� ம��� ேகா�ைட அ��கா�சிய�க�, க�ன�மாரா �லக�, திைர�பட�
ெதாழி� சா��த இட�க�� திைரயர��க�� ெச�ைனய�� ப�பா�� அைடயாள�கள��
இ��� நிைல�� இ��பைவ ஆ��. (இய� - 5 -மதராச�ப��ன� - வ�னா ப� : 125)

ப���-3
எைவேய�� ��ற��� ம��� வ�ைடத�க                                     3 x 4 = 12
39.“ சின� எ��� ேச��தாைர� ெகா�லி இன�எ���
ஏம� �ைணைய� ���”

இ��ற�பாவ�� ஏகேதச உ�வக அண� பய��� வ�கிற�.
அண�ய�ல�கண�:

கவ�ஞ� ெச��ள�� இ� ெபா��கைள� �றி அதி�ஒ�ைற ம��� உ�வக�ப��தி அத��
ஏ�ப இைணயானெதா�  ெபா�ைள உ�வக� ெச�யா� வ��� வ��வ� ஏகேதச உ�வக
அண�யா��.
சா��  வ�ள�க�:
சின� த�ைன� ெகா�டவைன ம��ம�லா� அவைன� ேச��த ��ற�ைத�� ேச���
அழி�� வ���. த�ைன� ேச��த வைர�� அழி��வ��� ெகா�லியாகிய சின� ந�ைம
ம��ம�லாம� நம��� பா�கா�பாக இ��க ��ய இன� எ��� ெவ�ப�ைத அழி��வ���.
அண�� ெபா��த�:
இ��ற�பாவ�� இன� எ�பைத� ெத�பமாக உ�வக�ப��தி��ள  வ��வ� சின�ைத
உ�வக�ப��தாம� வ����ளா�. எனேவ, இ��ற�பாவ�� ஏகேதச உ�வக அண� பய���
வ���ள�.(இய� - 3 வா�வ�ய� - தி���ற� - வ�னா ப� : 78)

அ�ல�
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நிர� நிைற அண�
அண� இல�கண�:

ஒ� ெச��ள�� �தலி� ஒ� ெசா�ைல�� ெபா�ைள�� வ�ைசயாக நி��தி,
அ�வ�ைச�ப�ேய ெபா��ெகா��� �ைற நிர� நிைற ஆ��. அதாவ� சிலெசா�கைள
�தலி� ஒ� வ�ைசய�� ைவ�� அதேனா�
ெதாட��ைடய ெசா�கைள அ��த வ�ைசய�� �ைற மாறாம� ெசா�வ� நிர� நிைற அண�
ஆ��.
சா�� :
“அ��� அற�� உைட�தாய�� இ�வா��ைக
ப��� பய�� அ�”
வ�ள�க�:
இ�வா��ைகய�� நா� அ��� அற�� ெகா�� ஒ�கினா�, அ�ேவ நம�� வா��ைகய��

ப�ப�ைன�� பயைன�� ��ைமயாக� த��.
அண��ெபா��த�:
இ��ற�பாவ�� அ��, அர� எ�ற ெசா�கைள �தலி� ஒ� வ�ைசய�� நி��திய

தி�வ��வ� அவ�ேறா� ெதாட��ைடய ப�� பய� எ�பவ�ைற �ைறேய அ��த
வ�ைசய�� இைண��� ெபா�� ெகா��மா� அைம���ளா�. எனேவ, இ�த� தி���ற�
நிர� நிைற அண� ஆ��.(இய� - 3 வா�வ�ய� - தி���ற� - வ�னா ப� : 78)

40. அ) "��ற� பா��கி� ��ற� இ�ைல"
பழெமாழி வ�ள�க�:

உட�வா�கி�றவ�க�ட��, ெசா�த�க�ட�� நா� எ�ேபா�� �ைறகைள ம��ேம
க��ப���� அதைன ம��ேம ����கா�� நா� ந�லவ�களாக இ��ப� ேபா�� நட��
ெகா�ேடா� எ�றா�, நம�� எ�� ஒ� ெசா�த�� இ��கா�.
வா�வ�ய� நிக��:

எ� அ�மாவ�� அ�ண� ேகாபா� மிக�� �����பானவ�. ���ப�கள�� நைடெப��
அைன��� ெசய�பா�கள��� த�ைன இைண��� ெகா�� எ�லா கா�ய�கைள��
��ன��� நட��வா�. அவ�ட� இ���� ஓேர த�ய�ண� அவ� ெச�வ� ம��ேம ச� எ���
அ��தவ�க� ெச�வ� எ�லா� தவறான� எ��� எ��வதா��.

த� ��ற�தா� எைத� ெச�தா�� அதி� ��ற� க��ப���ப�� �ைற கா�ப�ேம
அவர� வழ�க�. ��ற�தா�ட� இன�ய ெசா�கைள� ேபசாம� எ�ேபா�� �ைற �றி�ெகா�ேட
இ���� இவர� இ��ண�தா� ��ற�தா� அைனவ�� இவ�ட� அதிகமாக� ேப�வ�
கிைடயா�. ஏென�றா� ேபசினா� �ட அதி� �ைற க��ப����� மனநிைல�ட� அவ�
காண�ப�டா�. ஆனா� ��ற�தா�� அ�தைன வ�ேசச�க���� வ�� நி�� எ�லா
கா�ய�கைள�� நட�தி� ெகா��பா�.

அவ�ைடய மகன�� தி�மண வ�ழாவ���� ெசா�த�க��� அைழ��� ெகா��தி��தா�.
தி�மண�தி�� ��தின� நைடெப�ற வரேவ�� நிக��சிய�� த� ெசா�த�க� எ�ேலா��
வ�� நி�� சிற�பாக நட�தி� த�வா�க� எ�� எ�ண�� ெகா����தா�. ஆனா�
��ற�தா�� ஒ�வ� �ட அ�நிக�வ�� கல�� ெகா�ளவ��ைல. எ�ன காரண� என வ�சா��த
ேபா� அவ� வ ������ ெச�� நா� எதாவ� ெச�தா� �ைற��, ��ற�� க��ப�����
தி��� ெகா�ேட இ��பா� எ�� நிைன�� ஒ�வ�� ெச�லவ��ைல. ��ற� பா��தா�
��ற� இ�லாம� தன�யாக எ�லா ேவைலகைள�� ெச��� க�டாய�தி�� உ�ளானா�
ேகாபா�.
ந�தி : ெசா�த�க� ெச��� தவ�கைள� ����கா��அவ�கைள�  தி���வ� ந�ல�.
அத�காக எ�ேபா�� �ைற �றி� ெகா����தா� ஒ� ெசா�த�� ந��ட� இ��கா�.(இய�
- 4- ெமாழிைய ஆ�ேவா�  - வ�னா ப� : 103)

அ�ல�
ஆ) “ஊழி ெபய��� தா� ெபயரா�”
பழெமாழி வ�ள�க� :

சா�றா�ைம எ��� �ண� உைடயவ�க� உலகேம அழி�� ஊழி கால� வ�தா�� த�
நிைலய�லி��� ேவ�படாம� இ��ப�
வா�வ�ய� நிக��:
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எ� மாமா ேவதமாண��க� மிக�� அ�பானவ� உ�ைமயானவ� ேந�ைமயானவ�
எ�க� ஊ�� அவ��� எ�� சிற�பான ெபய�க�� உ��. எ���நிைலய��� த�
சா�றா�ைம எ��� �ண�தி� இ��� அவ� ேவ�ப�ட� இ�ைல. அவ�ைடய ெசா����
எ�க� கிராமேம க���ப�� அ�த அளவ��� ந�ல �ண� உைடயவ�. எ�க� கிராம����
உ�ப�ட ப�சாய�� ேத�த� வ�த� எ�க� ப�க�� கிராம�ைத� சா��த ெப�� பண�கார�
ஒ�வ� ேத�தலி� ேபா��ய�ட இ��பதாக�  ெச�தி வ�த� எ�க� கிராம�ைத� சா��த ப��த
ப���ள இைளஞ� ஒ�வ�� ேத�தலி� ேபா��ய��வதாக� ெத�வ��தா�.

ஆ�� ��வ�� மைழ இ�லாததா� வ�வசாய� நைடெபறவ��ைல, எ� மாமாவ��
மக� தி�மண� இ���  ஒ� மாத கால�தி� நட�க இ��த� இதைன அறி�த ப�க��
கிராம�ைத� சா��த ேபா��யாள�  எ� மாமாவ����  �� அ��ப�, அவ� மகள��
தி�மண�தி�� உ�ய ெசல� அ�தைன�� தாேன ஏ�பேதா� இ��� அதிகமாக�  பண�
த�வதாக வா���தி ெகா����  ேத�தலி� தன���  சாதகமாக ஊ� ம�கைள வா�கள���மா�
�றேவ��� எ��� �றி ஆ�  அ��ப� இ��தா�.  அ�வா� நைடெபறவ��ைல என��
அவர� உய���� ஆப�� வ�� எ�� எ�ச��ைக வ���தி��தா�.

எ� மாமா  எ�ன நட�தா�� பரவாய��ைல உ�ைமயான நப��ேக  வா�கள��க
ேவ��� எ���, எ� உய�� ேபாவ� ப�றி கவைல இ�ைல எ���, எ� மகள�� தி�மண�
மிக சிற�பாக நட��� எ��� �றினா� “ஊழி ெபய��� தா�ெபயராம� த�
சா�றா�ைமைய  அவ� ெவள��ப��தினா�.
ந�தி : சா�றா�ைம எ��� �ண� பைட�தவ�க�  �யநல�தி�காக� தா� ெகா�ட
ெகா�ைகய�� இ��� ஒ� நா�� நிைலத�மாற மா�டா�க�.

(இய� - 4- ெமாழிைய ஆ�ேவா�  - வ�னா ப� : 103)

41.பாநய� பாரா��க:
‘தமிேழ இன�ைம'

���ைர:
இ�பாடைல� பா�யவ� நாம�க� கவ�ஞ� ‘க�திய��றி இர�தமி�றி ��தெமா�� வ���’

எ�ற வ��தைல� ேபாரா�ட வ �ர�கள�� வழிநைட� பாடைல எ�திய கவ�ஞ� எ�தி��ள
இ�பாடலி� காண�ப�� நய�கைள� கா�ேபா�.
ைமய�க��� :
தா� அறி�த ெமாழிகள�ேல தமி� ெமாழிேய சிற�த ெமாழி எ��ைர�கி�ற மகாகவ� பாரதி

ந��ைடய ஆசா�.
ெசா�நய� :
இ�பாடலி� அைட�ெசா�கைள� பய�ப��தி��ளா�,கவ�ஞ�,

சா��:
i) அ��ைரயா�

ii) உ��க ைவ�தி��லக�
iii) ெத�ெறன
iv) ஆசா�

ெபா��நய�:
தமிழி� ெப�ைமைய உண��தவ� பாரதி. நாேமா தமிைழ� �ற�கண��கி�ேறா�. தமிழி�

தன��த�ைமைய உண��த பாரதி தமி�ெமாழிேபால� தரண�ய�ேல சிற�த
ெமாழி இ�ைல எ�கிறா�. தமிழி� சிற�த கவ�ஞ�கைள நம�� அறி�க� ெச�� ைவ�கி�றா�.
பாரதிய�� சிற�ைப��, தமிழி� ெப�ைமைய�� திற�பட� கவ�ஞ� எ���� ��கி�றா�.
ெதாைடநய�:

பாடலி� ேமாைன, எ�ைக, இைய�, �ர�, அளெபைட ஆகியவ�ைற� ெகா�� ெதா��ப�
ெதாைடயா��.
ேமாைன நய�:

பாடலி� சீ�கள�ேலா, அ�கள�ேலா �தெல��� ஒ�றி வர� ெதா��ப� ேமாைனயா��.
இ�பாடலி� சீ�ேமாைன பய��� வ���ள� .
சா�� :
ெப�ெற��த - ப��னா� - ப�றெமாழி��- ப�ைழைய
ஊ�ெற��ேத-உ��க - உலக�தி� -உ�ேடா
க��ண�ேத - கா�பா� - க�பெனா� - கா��
ெத�ெறனந� - திற�� - ெத�வ�கவ� - தி�ண�.
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எ�ைக நய�:
பாடலி� சீ�ேதா�� அ�ல� அ�ேதா��. �தெல��� அளெவா�� நி�க இர�டாவ�

எ��� எ�றிவ�வ� எ�ைக என�ப��.
இ�பாடலி� சீ�எ�ைக ம��� அ�எ�ைக பய��� வ���ள�.

சீ�எ�ைக:
ெத�ெறனந� -  திற��

அ�எ�ைக:
ெப�ெற��த
க��ண��த
ெத�ெறன

ச�தநய�:
இ�பாடைல ஏ�ற இைச�க�வ��ட� . இைச��� பா�னா� பா�ேவா����

ேக�பவ����. மி��த கவ� இ�ப�ைத� த�� ச�த நய�க�ட� கவ�ஞ� இ�பாடைல
இய�றி��ளா�. இ�பாட� எ�சீ��கழிெந�ல� ஆசி�யவ���தவைகைய� ச��த�. இ�பாட�
அகவேலாைசய�� அைம���ள�.
அண�நய�:

1) இ�பாடலி� தமி�ெமாழிைய� தாயாக உ�வக�
ெச���ளதா�உ�வக அண�இட�ெப���ள�.

2) தமி� ெமாழி ம���  பாரதியா� ப�றி மிக�� உய�வாக
எ���� ��வதா� இ�பாடலி�உய�� நவ��சி அண�
இட� ெப���ள�.

�ைவநய�:
தமி�ெமாழிய�� ெப�ைமைய��, பாரதியா�� ெப�ைமைய�� ப�றி இ�பாட�

உைர�பதா� இ�பாடலி� ெப�மித� �ைவ அைம���ள�.
���ைர:

“கால� கவ�ஞைன� ெகா�ற�; ஆனா� அவ� கவ�ைத கால�ைத ெவ�ற�” எ�ற ��றி��
ஏ�ப நாம�க� கவ�ஞ� இ�கவ�ைதய�� கவ�ைத���ய நய�கைள எ�லா� அைம��
கவ�நய�களா� தமிழ�ைன��� ெப�ைம ேச����ளா�.

(இய� - 3 - ெமாழிைய ஆ�ேவா�  - வ�னா ப� : 70)
( மாணா�கேர !
ேக�வ�ைய� கவன��� எ�தைன  நய�க� ேக�க�ப����கி�றேதா அ�தைன நய�க� ம���
எ�தினா� ேபா�மானதா��.)

42. தமிழா�க� த�க
அ) �திய ெமாழி �திய வா��ைக.
ஆ) எ� ெமாழிய�� எ�ைல எ� உலக�தி� எ�ைல.
இ) க�ேறா����  ெச�ற இடெம�லா� சிற��
ஈ) ப�ற� உ�ைன� ���� ெகா�ள ேவ��மாய�� அவ� ெமாழிய�� ேப�.

(இய� - 1 - ெமாழிைய ஆ�ேவா�  - வ�னா ப� : 20 )

43.அைழ�ப�தைழ� ப�தியா��த� :
ெச�ைன, கைலவாண� அர�க�தி� அ�ேடாப� 2 ஆ� நா� அ�� ேப�ட� ேமலா�ைம

க��தர�க� நைடெபற உ�ள�.
நிக��சி, தமி��தா� வா���ட� ெதாட���.ெச�சி�ைவ� ச�க ஒ��கிைண�பாள�

தி�மதி அரசி வரேவ��ைர ந�க, இய�ைக ேவளா� உழவ� தி�. அ�த� அவ�க� ��ன�ைல
வகி�பா�. ேப�ட� ேமலா�ைம இய��ந� தி�. இமயவர�ப� நிக��சி��� தைலைம ஏ��
உைரயா��வா�.

ெதாட��� க��தர�க� நைடெப��. அதி� ‘இய�ைக� சீ�ற�க��  ப�வ மா�ற�க��’
எ��� தைல�ப��  �ைனவ� ெச����வ� அவ�க�� , ‘ேப�ட�கைள எதி�ெகா��த��
த���க��’ எ��� தைல�ப�� தி�. �கில� அவ�க��, ‘ந��வழி� பாைதகைள� பா�கா�த�’
எ��� தைல�ப�� தி�மதி பா�திமா அவ�க��, ‘ேப�ட�� கால�கள�� ெச�ய���ய��
ெச�ய��டாத��’ எ��� தைல�ப�� தி�. வ��ெச�� அவ�க�� க���ைர வழ��வ�.
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ப�ைம�பைட மாணவ� தைலவ� ப�வ �� ந�றி நவ��ற ப�� நா��� ப��ட� ��ட�
நிைறவைட��. (இய� - 2 - ெமாழிைய ஆ�ேவா�  - வ�னா ப� : 45 )

ப�தி –  4
ப��வ�� வ�னா�க��� இ� ப�க�க��� மிகாம�
வ�ைட த�க.                                                                                           3 x 6 = 18

44.அ) ப�ப�� ப�மமாக� பைட�க�ப�ட இராம� ப�ற உய��க�ட�
ெகா����த   உற� நிைல:

இராம� அைன�� உய��கைள�� கீ� ேம� என� க�தா� சமமாக அ�� கா���
ப�ப�� அைடயாளமாக வ�ள��கி�றா�. த�ைத, தா� ம�தான அ��, உட�ப�ற��க� ம�� அ��
ஆகியவ�ைற எ�ைலக� அைன�ைத�� கட�� இராம� வ���ப���கிறா�. ேவட�, பறைவ,
எள�ய �தியவ�, வானர�, எதி�ய�� த�ப� எ�ற ேவலிக� அவ� அ�ப���� தைடயாக
இ��கவ��ைல.
மக� எ�ற உற� நிைல:

● சீைதைய இராவண� சிைற எ���� ெச�றெபா� அதைன�த��� இராவண�ட�
ேபா���, காயமைட�� ப�� உய�� �ற�தா� சடா�.
இதைன� ேக�வ��ப�ட இராம� மி��த வ��தமைட�தா�.

● த� த�ைத தசரதன�� ந�பனான சடா�ைவ� த� த�ைதயாக� க�தி, த�ைத�� மக�
ெச��� இ�தி� சட��கைள �ைறயாக� ெச�தா�.

● த�ைனேய நிைன��� தவ� ெச�� ெகா����த எள�ய �தியவளான சவ�ய�ட�
தாய�ட� கா��� அ�ைப� கா��னா�.

● அவ� இராமைன� பா��ததா� தா� ேம�ெகா�ட தவ� பலி�த� எ�� �றி இன�ய
உணவ�ைன வ���தாக� பைட�தா�.

● அவ� அ�ப�� மன� மகி��த இராம� த� தாயாக அவைள நிைன��. மக� தா����
ெச���� அ�ைப� ெச��தினா�.

உட�ப�ற�� எ�ற உற�நிைல:
● த�ம�� அளவ�ற அ�ைப� ெகா����த �க�. த�ைன� ப��ய மனமி�லாம�
வ���வைத இராம� அறிகி�றா�.

● இராம� �கன�ட� "��� உட� ப�ற�தவ�க� நா��ேபராக இ��ேதா�. இ�ேபா�
உ�ைன�� ேச��� ஐ�� ேபராக உ�ேளா�" எ�றா�.

● இல�ைக ெச�ற இராவன�ட� க��ேபா����� தி��ப�ய ���வன�� ெசயைல�
க�� வ�ய�த இராம� ���வன�ட� ந� ேவ� நா� ேவற�ல எ�� ��கி�றா�.

● சீைதைய� கவ��� வ�த இராவணன�� ெசயைல� க���தா� வ �டண�. இராவண�
அவைன� க��� ெகா�டதா� இல�ைகைய வ��� ெவள�ேயறிய வ �டண� இராமன�ட�
அைட�கலமானா�.

● வ �டண��� இல�ைகைய ஆ�� உ�ைமைய� ெகா��த�ட� அவைன�� த�
உட�ப�ற�பாக இராம� ஏ��� ெகா�கி�றா�.

இ�வாறாக இராம� பண�யாளனா�, சேகாதரனா�, த�ைத�� உ�ற மகனா�, தா� ம�� அ��
ெகா�ட ேசயா�, உய��த�� ந�பனா�, உ�ைமைய வழ��� உட�ப�ற�பா� ப�ற
உய��க�ட� உற� ெகா����தா�.

(இய� - 3 - க�பராமாயண�, வ�னா ப� : 69 )
அ�ல�

ஆ) ெச��ந�றியறிதேல அற�:
ஈ��லா உதவ�:

● ஒ�வ� ப�ற��� எ�த ஒ� உதவ��� ெச�யாமலி���� நிைலய��� அவ� நம���
ச�யான ேநர�தி� ஏேத�� உதவ� ெச�தா�, அ�த உதவ���� ைக�மாறாக இ�த
நில�லக�ைத��, வா�லக�ைத�� ேச���� ெகா��தா�� ஈடாகா�.

உலகி�� ெப�ய உதவ�:
● ஒ�வ� நம�� உ�ய கால�தி� ெச�த உதவ�யான� அளவ�� சிறியதாக இ��தா��
அ��தவ� இ�த உலைகவ�ட� ெப�யதா��.

பய� எதி�பாராத உதவ�:
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● ஒ�வ� எ�த� பயைன�� ந�மிட� இ��� எதி�பா��காம� நம��� ெச�த உதவ�ய��
அளைவ ஆரா��� பா��தா�, அத� ந�ைம கடைலவ�ட� ெப�யதா��.

உதவ�ய�� பய� பைனயள�:
● ஒ�வ� திைனயள� உதவ�ைய� ெச�தா�� அ�த உதவ�ய�� பயைன� ெத��தவ�க�,
திைனயள� உதவ�ைய�� பைனயளவாக� ெகா�� ேபா��வ�.

அற�ைத அறிக:
● ஒ�வ� நம��� ெச�த ந�ைமைய ஒ�நா�� மற�க��டா�. ஆனா� ஒ�வ� நம���
ெச�த த�ைமைய அ�ேபா�ேத மற��வ�ட ேவ���.

த�ப��க ��த� வழி:
● ஒ�வ� எ�த அற�ைத அழி�தா�� அதிலி��� த�ப�� ப�ைழ�க வா��� உ��. ஆனா�
ஒ�வ� ெச�த உதவ�ைய மற�தவ��� அதிலி��� த�ப��ப�ைழ��� வழிேய கிைடயா�.

இய� - 3 - வா�வ�ய� - தி���ற�,வ�னா ப� : 78 )

45.அ) கவ�ைதய�� நைடைய� க�டைம��� அழகிய� ��க�
கவ�ைதய�� நைடைய� க�டைம��� அழகிய� ��கள��

1. ஒலி�ேகால�க�
2. ெசா��ல�
3. ெதாட�ய� ேபா��க�

ஆகியைவ மிக ��கியமானைவயா��.
ஒலி�ேகால�:

இைசேயா�� இைச�க�வ�ேயா�� தா� ெமாழி சா��த கவ�ைத ப�ற���
ஓைச�� ெபா��� இைண�� கைலவ�வ� ெகா�வைத ஒலி�ேகால� (ஒலி�ப��ன�) எ�ப�

● வ�ைம உண��சிைய ெவள��ப��த ச�க�பாடலி� வ�லின ெம�ெயாலிக� மி�தியாக
இட� ெப���ளன.
சா��: கட�த� தாைன…… (�ற�:110)

● இன�ய இைச�காக ெந�� ஒலிக� அதிகமாக இட�ெப��
சா��: படாஅ� ஈ�த…. (�ற�:145)

● சில ஒலிக�� சில ெசா�க�� தி��ப தி��பவ�� த�ைம�� உ��.
சா��: �ண�� �ணரா�…..(ந�:16)

● ெசா�வ�ைளயா��க�� ச�க�பாட�கள�� இட�ெப�வ� உ��.
சா��:��ைத த�ைத�� இவ� த�ைத த�ைத….(�ற�:290)

இைவேய ச�க�பாட�கள�� ஒலி�ேகால� ெகா����த �றி�ப�ட�த�க ப��களா��.
ெசா��ல�:

● உண���, ெபா���, கைல��, ப�பா��, வரலா��, அரசிய�� ெசா�கள��
ெபாதி�� கிட�கி�றன.

● ஒ� ெபா�� �றி�� வ�� பல ெசா�க��, பல ெபா�� �றி�� வ�� ஒ� ெசா���
ெசா� வள�தி��� சா��.

● ப�ேவ� �ைறக�, �ழ�க�, �ைன�க���� உ�ய வைகய�� உண��� ெதள���
ெகா�டதாக� ெசழி�பானெதா� தள�ைத� ெசா� ெகா����கிற�.

● தன��ெசா�லாக��, ெதாைக ெமாழியாக�� ெசா�க� இய��கி�றன.
ெதாட�ய� ேபா��க�:

● பாடலி� தள�ைத ��ைமயைடய ெச�வ� ெதாட�ய� ேபா�கா��.
● ெசா�பவ�ைடய ெமாழி�திறைன, ேக�பவ� அ�ல� வாசி�பவ� ��ைமயாக� ெபற
ேவ���.

● ெசா�ல�ப�� உண��க���� ெச�திக���� ஏ�ப� ெதாட�க�
i)  ேந� நட���
ii)  ஏறிய�ற�கி��
III) தி��ப��� �ழ��� - இய���

இைவேய கவ�ைதய�� நைடைய� க�டைம��� அழகிய� ��க� ஆ��.
( இய� - 1 - தமி�ெமாழிய�� நைடஅழகிய� ,வ�னா ப� : 19 )

(அ�ல�)
ஆ) ப�ைட�கால க�வ� �ைறய�� ஆசி�ய� மாணவ�க� இைடேய நிக��த
க�ற� க�ப��த� �ைறக�:
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���ைர:
க�வ��� அத� ேநா�க�� க�வ���ட அைம��� க�ப���� �ைறக�� கால�ேதா��

மா�ற� அைடகி�றன. ப�ைடய கால� க�வ� �ைறய�� ஆசி�ய� மாணவ�க� இைடேய
நிக��த க�ற� க�ப��த� �ைறகைள இ��� கா�ேபா�.
வ��தியார�ப�:

● ப�ைடய கால�தி� ‘ம�ற�’ எ��� ‘அ�பல�’ எ��� அைழ�க�ப�� மர�த�ய��
உ�ள தி�ைணய�ேலேய க�ற�, க�ப��த� பண� இய�ைகேயா� நட�த�.

● �த��தலி� ஐ�தா� வயதி� வ��தியா�ப�யாச� ெச���ெபா�� தா� த�ைதய�
ப��ைளகைள ஆசி�ய�கள�ட� அைட�கலமாக� ெகா��� வ�தா�க�.

● ப��ைளகைள� ப�ள�ய�� ேச���� கால� ஒ� வ�ேசட நாளாக ெகா�டாட�ப��.
● க�வ� பய��சி�காக வ�� மாணவ�கள�ட� ஏ��� ம�� ம�ச� �சி �சி��
மாணவ�கள�ட� வாசி�க� ெசா�வா�. இதைன அ�ரா�ப�யாச� (எ��� அறிவ��த�)
எ�ப�.

�ைற ைவ�ப�:
● ஏ��� ம�� ம�ச� �சி �சி��, ைபயன�ட� ெகா��� வாசி�க� ெச�வா�க�.
● உபா�தியா� ெந��கண�ைக� ெசா�லி�ெகா��க மாணா�க� அதைன ப��ப�றி
ெசா�ல ேவ���.

● இ�வா� உபா�தியா� ஒ�ைற� ெசா�ல அைத மாணா�க�க� பல�� ேச��� ெசா���
“�ைற ைவ��” �ைறய�� க�ப��த� நைடெப�ற�.

ைமயாட� வ�ழா:
● �வ�கள�� உ�ள எ����க� ெச�வேன ெத�வத�காக� �வ�ய�� வச��, ம�ச�,
மண�த�காள� இைல�சா� அ�ல� ஊம�ைத இைல�சா�, மாவ�ைல�க�,
�தலியவ�ைற� தட�வா�க�.

● இ�ஙன� ைம தடவ�ய ��தக�ைத வாசி�க ெதாட��வதா� “ைமயாட� வ�ழா” எ��
அைழ�க�ப�ட�. ைமயாட� வ�ழா �ல� மாணவ�க��� எ����கைள எ���
�ைறைய ஆசி�ய� க��� ெகா��பா�.

எ��த�:
● ஆசி�ய� �தலி� தைரய�� எ�த அத� ேம� மாணா�க� எ��வ�.
● இ�வா� எ����கைள� க�ப��தன�.
● மாணா�க�� எ����கைள வ�ைசயாக�� ந�றாக�� எ�த க��� ெகா�டன�.
● பைழய கால�தி� எ����க� ஒ�ேறாெடா�� ஒ�டாம�, வ� ேகாணாம� எ���
�ைறைய� க��� ெகா��தன�.

● ��ள�, கா�, ெகா��, வ�ல�� �தலியைவ வ�எ��தி� உ���க� ஆ��. இதைன
�ைறயாக� க��� ெகா��தன�.

மனன�பய��சி:
● அ��பைடயான ��க� எ�லா� மாணவ�க��� மனமாக இ����.
● தமிழி� நிக��, ந���, கா�ைக, த��யல�கார�, ந�தி ��க�, �தலியன
�லமாக�� ஆ�தி���, ெகா�ைறேவ�த� �தலிய அகராதி வ�ைசய�� அைம�த
��க� �லமாக�� மனன� ெச��� �ைறைய� க��� ெகா��தன�.

● கண�த�தி� கீ�வாய�ல�க�, ேம�வாய�ல�க�, �ழிமா�� �தலிய பலவைக
வா��பா�க� �ல� க�ப��த� நைடெப�ற�.

● எ�ேலா�� ஒ�றாக� �� ேக�வ�க� ேக��� வ�ைட �றி�� வ�� �ைற��
இ��த�.

● �வ�ய�� எ����கைள எ��� �ைறைய�� க��� ெகா��தன�.
● மாணவ�க� அதிக �ய�சி எ��� மனன� ெச�தன�.

அ�ப�னா� அட��த�:
● ��கால�தி� ஆசி�ய�க� மாணா�க�கைள அ�ப�னா� வழி நட�தி வ�தா�க�.
● ெகா�ய த�டைனக� இ�ைல.
● அவ�க� பா� இ��த ம�யாைத பய�ைத உ�டா�கிய�.

வாத� ��த�:
● க�வ�ய�� வாத� ��த� ந� நா��� ப�ள���ட�கள�� இ��த�.
● அரசைவய�� �ட வா����� அளவ���� க�ற� �ைறக� இ��தன.
● ப�ள���ட�தி� மாணா�க�க� �� பய��� இய�ைப

“வ�னாத� வ�னாயைவ  வ��த� எனறிைவ
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கடனா� ெகாள�ேன மடநன� இக���” எ�ற ந��� ��பாவா� அறியலா�.
ஞாபகச�தி அதிக��த�:

● ஞாபகச�திைய வள��க தின�� �, மி�க�, ப�சி, ஊ�, இவ�றி� ெபய�கள�� வைக��
ஒ�ைற ஆசி�ய� ெசா�லி அ��ப, மாணா�க� அ�த� ெபய�கைள ம�நா� மறவாம�
வ�� ெசா�னா�க�.

சா��ைண�� க�ற�:
● ப�ள���ட�திலி��� க��� கால� கட�த ப��ன�,  பைழய கால�தவ�க� ப����
எ�ெக�� கைலகைள� க�ப���� ஆசி�ய�க� இ��தா�கேளா அ�ேக ெச�� அவ�ட�
தா� ��� க�லாதவ�ைற� க�� வ�தா�க�.

���ைர:
அ�நாைளய க�ப��த� �ைறகைள� பைழயன எ�� �ற�த�ள� வ�டாம�

ேதைவயானவ�ைற�  ேத��� பய�ப��தினா� அைவ இ�ைறய க�வ��� ஏ�ற உரமாக
அைம��. ஏெனன��, மாணவன�� எ�லா திறைமகைள�� வள���� வ�தமாக� ப�ைடய
கால�தி� க�ப��த� இ��த�. மாணவ�க�� த�கள�� அறிைவ வள���� வ�தமாக� க�றன�.

( இய� - 4 - ப�ைடய கால��� ப�ள�� �ட�க� ,வ�னா ப� : 101 )

46.“கிராம�க� த�க� �கவ�ைய இழ�� வ�கி�றன”
���ைர :

இ�தியாவ�� ��ெக��� கிராமமா��. அழகிய� த�ைமேயா� வ�ள��� கிராம�க�
இ�� த�க� அழகியைல இழ�� கிராம�தி�ேக உ�ய இல�கண�கைள இழ��, ெகா�ச�
ெகா�சமாக� தம� வ�வழைக�� இழ�� வ�கி�றன.
வா�ேவா� இைண�த கிராம�:

அதிகாைலய�� எ��ப� வ ��� ��ற�ைத� ��ைம ெச��, ேகாலமி��� கட�ைள�
ெதா�� ��கலாமாக� ெபா�திைன� ெதாட��� வா��ைக கிராம ம�கள�� வா�ேவா�
இைண�தி��த�. ஏேலேலா பா�� கிராம� ெத�றலி� தாேலேலா பா� வ�வசாய� ெச�த கால�
மைலேயற, கண�ன�ய�� கான� ந�ரா� ந� கிராம ம�கள�� வா��ைக�� கைர�த�. அ�த�த
கிராம�தி� வ�ைள�தைத அ�க�ேக தி�� வா��த கால�தி� எ�த ேநா�க�� தைல
��கியதி�ைல.
அழைக இழ��� கிராம�க�:

இ�� ெப�கி வ�� நக���ற நாக�க�தினா� கிராம�க� த�க� அழைக இழ�கி�றன.
பா�� தி��த பறைவகள�� ஒலிக� இ�ேபா� ேக�க ��யவ��ைல. மன�த� நக���ற
நாக�க�ைத நா�யதா� �ள�க� ��ய����களாக மாறிவ��டன. அக�ற ெத��கெள�லா�
த�க� இ��ைப� ���கி� ெகா�டன. கலா�சார மா�ற�களா� �ைர ேவய�ப�ட, ஓ�களா�
நிர�ப�ய வ ��க� எ�லா� அ��கி ைவ�க�ப������ த��ெப�� ேபால மா�ற� ெப���ளன.
எ�ேலா�� ந�� இைற��� ஊ�� கிண� கவன��பார��� கிட�கி�ற�.
�கவ� இழ��� கிராம�க�:

கிராம�க��ேக உ��தான நா����ற வ�ைளயா��கைள எ�லா� இ�ைறய
அைலேபசிக��, �க��க��, �லன�க�� �ட�கி வ��டன. ப�ைச�பேசலன வள���
நி��� ெந�பய�ைர இ�� காண��யவ��ைல. உ�� உணைவ� த�த வய�க� எ�லா�
இ�� ��ய����க��காக அள�க�ப�� எ�ைல� க�களா� ப���க�ப�� வ ��களாக மாற
ஆய�தமாகி� ெகா����கி�றன.
நாக�க ேமாக�தா� அழி�� கிராம�:

கிராம�தி�ேக உ�ய அ���, வ���ேதா�ப� ப���, ெவ�ள�தியான பழ�க�� இ��
ெகா�ச� ெகா�சமாக� தன� இய�ைப இழ�� வ�கி�ற�. கிராம ம�க� நக���ற
நாக�க�தி� ம�� ெகா�ட ேமாக�தா� இய�ைகைய இழ�� நக���ற� ேத� வ�வ��,
ஊடக�தா�க��, ச�க வைல�தள�கள�� தா�க�� இய�பான கிராம வா��ைகைய மா�றி
வ��கி�றன. ஒ����� ஒ�றாக உற�களாக இ���� கிராம ம�க� இ�� நாக�க
ேமாக�தா� உற�கைள ேம�ப���� ெசயலி� இ���� வ�லகி வ��கி�றன�.
���ைர :

இ�வாறாக அைமதியான �ழலி� அ�பாக வா��� வ�த கிராம ம�க� த�க� இய�ைப
மா�ற வ����வதா�, தா�க� பழகிய, ஓ�� உறவா�ய கிராம�ைத வ��� நக���ற�
ெச�வதா� கிராம�க� த�க� அழகியைல இழ�ப�ட� கிராம�க��ேக உ�ய இய�ைக�
த�ைமைய�� இழ�� த�கள� �கவ�ைய� ெதாைல�� நக��ற� சாய�ட� ����வா�க�
அைடகி�றன.
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( இய� - 5 - தைல��ள� - ���� எ��� வ�னா - வ�னா ப� : 125 )

(அ�ல�)
ஆ) பாரதிய�� க�த� வாய�லாக அறி�� ெகா�ட ெமாழி�ப��, ச�க�ப��:

ெமாழி�ப��:
● யாமறி�த ெமாழிகள�ேல தமி�ெமாழி ேபால இன�தான ெமாழி எ��மி�ைல எ�� �றிய
பாரதி, �.ெந�ைலய�ப��� எ�திய க�த�தி�� அதைன உ�தி�ப���கி�றா�.

● ெந�ைலய�ப�ட� அவ� ���ேபா�, 'ந� ப�றெமாழிகைள அறி�தி��தா�� தமிைழ
வள��பைத� கடைமயாக� ெகா�ளேவ���' எ�� ��கி�றா�.

● �திய �திய ெச�திக�� �திய �திய உ�ைமக��, �திய �திய இ�ப��
தமி�ெமாழிய�� ஏ�ற� ெபற ேவ���.

● தமி�நா��� வ �திக� ேதா�� தமி�� ப�ள���ட�க� ெப�க ேவ���. அ�த�
ப�ள�கள�� எ�லா� �திய �திய கைலக� பய��சி அள��க� ெப�� வளர ேவ���.

● தா� ெமாழிய�ேல க�பதா� தமி� உண�� அதிகமா��, தா�நா��� ம�� ப�� ஏ�ப��.
● ப�றநா�� ெமாழிக� எ�லா� அைட���ள வள��சிைய� பா��த ப��பாவ� நா� ந�
தா�ெமாழியா� தமி�ெமாழிய�� ம�� ப��� ெகா�ள �யலேவ���.

● �திய �திய சி�தைனக� தமி�ெமாழிய�� ேதா�ற� ேவ��� எ�கிறா�.
ச�க�ப��:

● ச�க�தி� அவலமாக இ��கி�ற ஆ� ெப� ேவ�பா� ��றி�மாக அழிய ேவ���.
● ஆ� உய��தவ� ெப� அ�ைம எ�ற நிைல ச�க அவலமா��.
● "ஆ�� ெப��� ஒ�ய��� இர�� தைலக�, அவ�றி� ஒ�றிெலா��
தா�வ��ைல", எ�கிறா�.

● ெப�ைண� தா��தினா� ச�கேம சாப�ேக�����ளா�� எ�பைத உண��த
ெப�ைண� தா��தினவ�, த� க�ைண� ��தியவ���� சம� எ�� ஆேவச��ட�
��கி�றா�.

● ெப�ைண வ ������ேள அைட�தவ� த� க�ைண இழ�த ��ட� ேபால�
ப�தவ��பா� எ��� �றி ஆ�� ெப��� சம� எ�ற ச�க ந�திைய
வலி����கி�றா�.

● ச�க� வள��சி அைடய� ெதாழி� ெப�க ேவ���, வ�யாபார� சிற�க ேவ���
ெதாழி�சாைலக� வளர ேவ��� எ�கிறா�.

● ச�க மா�ற� காண ச�கீத�, சி�ப�, இய�திர�, �+மி, வான�, இய�ைக சா��த ��க�
ஆய�ர� ஆய�ரமாக� தா�ெமாழிய�� உ�வாகிட ேவ���.

● ந� தமி��ச�க� மா�ற� ெபற அைனவ�� எ�ண�ட ேவ���
● அத���ய ச�திைய அைனவ�� ெப�றிட�� ேவ��ெம�� பாரதியா�
�.ெந�ைலய�ப��� எ�திய க�த� �ல� த� உ�ள� க��ைத ெவள��ப���கி�றா�.

( இய� - 1 - த�ப� ெந�ைலய�ப���, வ�னா ப� : 19 )

ப�தி- 5
அ�மாறாம� ெச��� வ�வ�� எ��க 4 + 2 = 6
47.அ) “ ைவயக� பன��ப “   - என� ெதாட��� ெந�ந�வாைட பாட�

ைவயக� பன��ப வலேன�� வைளஇ�
ெபா�யா வான� ���ெபய� ெபாழி�ெதன
ஆ�கலி �ைனஇய ெகா��ேகா� ேகாவல�
ஏ�ைட இனநிைர ேவ��ல� பர�ப��
�ல�ெபய� �ல�ெபா� கல�கி� ேகாட�
ந��இத�� க�ண�ந�� அைல�  கலவா
ெம��ெகா� ெப��பன� நலிய பல�ட�
ைக�ெகா� ெகா�ள�ய�  க���ைட�உ  ந��க

( இய� - 2 -  ெந��ந�வாைட , ப� : 30 )

ஆ) ‘ெபா��’   என ���� தி���ற�:
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அஃகாைம ெச�வ�தி�� யாெதன�� ெவஃகாைம
ேவ��� ப�ற�ைக� ெபா��.

( இய� - 3 - வா�வ�ய� - தி���ற� - ெவஃகாைம , ப� : 74 )

��ச� எம்.ஏ.ெஜலஸ்�ன், காா்மல் ேமனிைலப் பள்ளி , நாகா்ேகாவில் - 4,  📞 9843448095
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