
                                      மமெல்ல கற்கும் மொணவர்களுக்கான கற்றல் ககயயேட

                                                    10 ஆம் வகுுப் - தமெிழ

      -   ஒரமதிபபபணவினா- விகட

பலவுள் மதரிக ( வினா எண்  1 முதல் 11 வகர )

1)      பமததவணிகலனஎனனமபதாடரில தமிழழகனாரகறிபபிடவத

                 வணிகக கபபலகளமஐமபபரஙகாபபியஙகளம

2) .        காயநதஇலலயமகாயநத ததாலகயமநிலததககநலலஉரஙகள -   

     இதபதாடரில காயநதஇலலயமகாயநத ததாலகயமகறிபபத

            சரகம சணடம

3) .     எநதமிழநா எனபலதப பிரிததாலஇவவாறவரம.

         எம +  தமிழ + நா

4) .     தகடடவர மகிழப பாடய பாடலஇத. -   இதபதாடரில பதாழிறபபயரம
  விலனயாலலணயமபபயரமமலறதய

          பாடல , தகடடவர

5.)  தவரககடலல ,  மிளகாயவிலத ,    மாஙபகாடலடஆகியவறலறககறிககம
பயிரவலக

            மணிவலக

6) .   உனககபபாடடகளபாடகிதறாம

  உனககபபகழசசிகளகறகிதறாம-    இவவடகளிலஇடமபபறறளளநயஙகள

           தமாலன , எதலக

7) .  பசயதி 1 -    ஒவதவாரஆணடமஜூன 15   உலகக காறறநாள

 பசயதி 2 -       காறறாலலமினஉறபததியிலஇநதியாவில தமிழகமஇரணடாவத
இடம

 பசயதி 3 -        காறறினஆறறலலப பயனபடததி கடலகடநதவணிகமபசயதஅதில
  பவறறி கணடவரகளதமிழரகள

       பசயதி 1 , 3  ஆகியனசரி
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8)    பாடஇமிழ பனிககடல பரகி -     எனனமமலலலபபாடடஉணரததமஅறிவியல
பசயதி

             கடலநீரஆவியாகி தமகமாதல

9) .   பபரியமீலச சிரிததார -   தகாடடட பசாலலககானபதாலக

          அனபமாழிதபதாலக

10)   பபாரநதமவிலடவரிலசலயத ததரநபதடகக.

  அ)  பகாணடல -1.தமறக

  ஆ)        தகாலட - 2.பதறக

   இ)           வாலட - 3.கிழகக

   ஈ)        பதனறல - 4.வடகக

             3 , 1 , 4 , 2

11)   பினவரவனவறறளமலறயானபதாடர

                தமிழர பணபாடடலவாலழஇலலககததனிததஇடமணட.

12) ’    ’ சிலமபஅலடநதிரநத பாககம எயதி -    எனனமஅடயில பாககம எனபத

            சிறறர

13)   அறிஞரககநல ,      அறிஞரதநலஆகியபசாறபறாடரகளில பபாரலள
  தவறபடததககாரணமாயஅலமவத.

             தவறறலமஉரப

14)   காசிக காணடம எனபத

                காசி நகரததினபபரலமலயபபாடமநல

15) '     விரநதினலரப தபணவதறகபபபாரளததலவபபடடதால ,  தன
       கரஙதகாடடச சீறி யாலழப பணயமலவததவிரநதளிததானஎனகிறத

பறநானற'.    இசபசயதி உணரததமவிரநத

             இனலமயிலமவிரநத

16)    உனதரதளபாரபபனஅடதயதன -   யாரிடம யாரகறியத

             இலறவனிடமகலதசகராழவார்
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17) .     தலலபபககமகறிபபககமபபாரததமானவிலடலயத ததரநபதடகக.

தலலபப:  பசயறலகநணணறிவ

கறிபப:  கணகாணிககமகரவி,      அலசவநிகழமபககம தனபாரலவலயத
திரபபகிறத.       திறனதபசியிலஉளளவலரபடம தபாககவரததிறகசசரககமான

 வழிலயககாடடகிறத.

              தலலபபககபபபாரததமானகறிபபகளஇடமபபறறளளன.

18)   ‘  ’    பரிபாடலஅடயில விசமபமஇலசயம எனனமபதாடர எதலனககறிககிறதுு
?

             வானதலதயம தபபராலலயயம

19).      கலதசகராழவாரவிததவகதகாடடமமா எனறஆணபதயவதலதஅலழததப
பாடகிறார.

   பலனயார பாலதசாறலறக கணடதமவரகிறார.

    இதபதாடரகளிலஇடமபபறறளளவழவலமதிமலறதய

                பாலவழவலமதி ,  திலணவழவலமதி

20)      பாரதஸதடடவஙகியினஉலரயாடபமனபபாரளஎத?

               இலா

21) .’     ’  மாபாரதம தமிழபபடததமமதராபரிச சஙகமலவததம எனனம
    சினனமனரசபசபதபடடககறிபபஉணரததமபசயதி

              சஙககாலததிலபமாழிபபயரபபஇரநதத.

22)   அரநதலணஎனபலதப பிரிததால

              அரலம + தலண

23) .’   இஙகநகரபதபரநதநிறகமா?”    எனறவழிபதபாககர தகடடத ____ வினா.

”அததா,  ”   அஙதக நிறகம மறபறாரவரகறியத _____ விலட.

              அறியாவினா , சடடவிலட

24) .  அரலளபபபரககி,  அறிலவததிரததி

    மரலளஅகறறி மதிககமபதரலள -   இவவடகளிலகறிபபிடபபடவதஎத?

             கலவி
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25) .    இலடககாடனாரின பாடலலஇகழநதவர _____    இலடககாடனாரிடமஅனப
 லவததவர ___

                  மனனன , இலறவன

26) .    களிரகாலதலதபபபாழதாகக பகாணடநிலஙகள

                    கறிஞசி ,  மரதம ,  பநயதலநிலஙகள

27) .     ஒயிலாடடததிலஇரவரிலசயில நினறஆடகினறனர.   இதபதாடரின
  பசயபபாடடவிலனதபதாடர எத?.

                   ஒயிலாடடமஇரவரிலசயில நினறஆடபபடகிறத.

28) .   மலரகளதலரயில நழவம.  எபதபாத?

               தளரப பிலணததால

29)      கரகாடடதலதககமபாடடம எனறமகடககததஎனறமகறவர. 

  இதபதாடரககானவினா எத?

                  கரகாடடததின தவறபபயரகளயாலவ?

30) .      தகாசல நாடடலபகாலடஇலலாத காரணமஎனன?

                   அஙகவறலமஇலலாததால

31) .    சரியானஅகரவரிலசலயத ததரநபதடகக.

                உழவ ,  ஏர ,  மண , மாட

32)   மாலவனகனறமதபானாபலனன?    தவலவனகனறமாவதஎஙகளகக
தவணடம. 

    மாலவனகனறமமதவலவனகனறமமமலறதய

               திரபபதியமதிரததணியம

33) .          தனநாடடமககளககததநலதயமதாயமமகனமாகஇரநதஅரசனஎனனம

   பமயகீரததித பதாடரஉணரததமபபாரள்

                பநறிதயாட நினறகாவலகாபபவர

34) .       இரநாடடஅரசரகளமதமலபபபலவசசடப தபாரிடவதனகாரணம

            வலலமலயநிலலநாடடல

35) .    தமிழினதலதஒனறபடததமஇலககியமாக ம.பபா.சி.கரதியத

                சிலபபதிகாரம
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36) .    தமனலமதரமஅறம எனபத

                     லகமாறகரதாமலஅறமபசயவத

37) ’    வடலடததலடததச சாயமடததல -  இவவடகறிபபிடவத

                   இலடயறாதஅறபபணிபசயதலல

38) .      உலகதமவறலமயறறாலமபகாடபபவனஎனறமபபாரளகளின
    இரபலபககடஅறியாமலபகாடபபவனஎனறமபாராடடபபடதவார

                   அதியன , பபரஞசாததன

39) .     காலககணிதம கவிலதயிலஇடமபபறறளளபதாடர

                  இகழநதாலஎனமனமஇறநதவிடாத

40)    சிலபபதிகாரததிலமமணிதமகலலயிலமஅலமநத பாவினம

                 அகவறபுா

41) .   இவளதலலயில எழதியததா

   கறகாலம தானஎபதபாதம -    இவவடகளிலகறகாலம எனபத

                   தலலயில கலசமபபத

42)       சதநதிரஇநதியாவினமகததானசாதலனயமசவாலமாகபசயகாநதன
கரதவத

                  பபறறசதநதிரதலதப தபணிக காததல

43) .       பகலகலயககவிததபபதவபரிபவாட காகக எனற ------------    , -------------- 

தவணடனார.

                 கரலணயன , எலசபபததககாக

44) .   வாயலமதயமலழநீராகி -   இதபதாடரில பவளிபபடமஅணுி

                 உரவகமு்

45) .      கலலயினகணவனாகவம சமதாயததினபதலவனாகவமஇரநத
 எழதகிதறன -   இககறறிலரநதநாம பரிநதபகாளவத

                   சமகப பாரலவதயாட கலலபபணி பரியதவஎழதினார.
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பகுதி 2 இல் வினா எண் : 17 க்கு - மெதிுபமபண்கள் : 2

1) விகடக்யகற்ற வினா அகமெக்க.

 அ - நாயேக்கர், மெராட்டியேர் ஆட்சிக் காலங்கிில் மெிகுதியோன சததிரங்கள் 

வழிசமசல்யவார்க்காகக் கட்டுபபட்டன.

        யோருகடயே ஆட்சிக் காலங்கிில் மெிகுதியோன சததிரங்கள் 

வழிசமசல்யவார்க்காகக் கட்டுபபட்டன.?

ஆ- ஒரு மமொழி மபாதமெக்கிாும் அதன இலக்கியேம் ்ல மெக்கிாும் 

அகமெயேுபமபறும்.

     பபாதமககளாலமஅதனஇலககியம பலமககளாலமஅலமயபபமுறுபகவ 

எகவ ?

இ- 18 ஆம் நூற்றாண்ட வகர வடமமொழி நூல்கள் பல தமெிழியல ஆக்குபபட்டன..

           எந்த        நறறாணடவலரவடபமாழிநலகளபலதமிழிதலஆககபபடடன.?

ஈ- வீரதகதுப யபாலயவ மகாகடயும் தமெிழர்கிால் விரும்புபபட்டத.

         வீரதகதுப யபாலயவ மகாகடகயேயும் விரும்பியேவர்கள் யோர் ?

( இத யபானற விகடக்யகற்ற பகுதிககிுப பயேிற்சி அிிக்கவும் )

         பகுதி 3 இல் வினா எண் : 39 க்கு - மெதிுபமபண்கள் :5

கடிதம்

1) உணவுுப பாதகாுப் ஆகணயேருக்குக் கடிதம்

அனுுப்நர் :

                     யச. இராமென,

                     101/22, மதற்குரத வீதி,

                      அஅஅஅஅ.

மபறுநர்  : 

                     உணவுுப பாதகாுப் ஆகணயேர்,
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                     உணவுுப பாதகாுப் ஆகணயேம்,

                     ஆஆஆஆஆ.

          ஐயோ,

                      மபாருள் : உணவு விடதி மெதத நடவடிக்கக எடக்க யவண்டி கடிதம்.

                   வணக்கம், இனறு காகல யமெலவீதியேில் உள்ி தனியோர் உணவு 

விடதியேில் காகல உணவு சாுபபிட்யடன. அவ்வுணவு தரம் இல்லாமெும் விகல 

அதிகமொகவும்  இருந்தத. அதனால் மபரிதம் பாதிக்குபபட்யடன. எனயவ அந்த 

உணவு விடதி மெதத உரியே நடவடிக்கக எடக்க யவண்டகியறன.

இடம் : அஅஅஅஅ.                                                                                           இுபபடிக்கு

நாள் : 15-5-2021                                                                                    தங்கள் உண்கமெயுள்ி

                                                                                                                              யச.இராமென

உகறயமெல் முகவரி :

மபறுநர் :

             உணவுுப பாதகாுப் ஆகணயேர்,

             உணவுுப பாதகாுப் ஆகணயேம்,

             ஆஆஆஆஆஆ.

2) மொநில அிவில் நகடமபற்ற , மெரம் இயேற்ககயேின வரம் எனனும் தகலுபபிலான 

கட்டகருப யபாட்டியேில் மவற்றி மபற்று முதல் பரிபமபற்ற யதாழகன வாழததி மெடல் 

எழுதக.

                                                                                                                                              அஅஅஅஅ

                                                                                                                                            15-5-2021

அன்ள்ி யதாழனுக்கு,
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                         நலம். நலமெறியே ஆவல். மொநில அிவில் நகடமபற்ற, " மெரம் 

இயேற்ககயேின வரம் " எனனும் தகலுபபில் நகடமபற்ற கட்டகருப யபாட்டியேில் நத 

கலந்த மகாண்ட மவற்றிமபற்றகத அறிந்த மெிக்க மெகிழசசி.

இதகனுப யபாலயவ இனனும் பல மவற்றிகள் மபற யவண்டம் எனறு 

வாழததகியறன.

                                                                                                                                இுபபடிக்கு

                                                                                                                       உன அன் யதாழன

உகறயமெல் முகவரி :

                    ச. சந்திரன,

                     132, காந்தி நகர்,

                       அஅஅஅஅ.

3) நாிிதழ ஆசிரியேருக்குக் கடிதம்.

அனுுப்நர் :

                    வி. கார்ததிக்,

                    18, கணபதி நகர்,

                     அஅஅஅஅ.

மபறுநர் : 

                  நாிிதழ ஆசிரியேர்,

                  தினமெணி நாிிதழ,

                  மசனகன

ஐயோ,

           மபாருள் : மபாங்கல் மெலரில் கட்டகர மவிியேிட யவண்டி கடிதம்.

            வணக்கம் நான அஅஅஅஅ  கணபதி நகரில் வசிதத வருகியறன. தாங்கள் 

இதழில் மவிிவந்த விிம்பரதகதுப பார்தயதன.அதில் குறிுபபிட்டவாறு, உழவுத 

மதாழிுக்கு வந்தகண மசெயவாம் எனற தகலுபபில் கட்டகர அனுுபபியுள்யின. 

அதகனுப மபாங்கல் மெலரில் மவிியேிட யவண்டமொெ பணிவுடன யவண்டகியறன.
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                                                                                                                                              இுபபடிக்கு

                                                                                                                                             வி.கார்ததிக்.  

இகணுப் : கட்டகர

உகறயமெல் முகவரி :

  பபறநர : 

                   நாளிதழஆசிரியர,

                   தினமணி நாளிதழ,

                  பசனலன.

4) பழுதபட்ட மெினவிிக்குககிச சரிமசெயே யவண்டி மெினவாரியே அுவலருக்குக் 

கடிதம்.

அனுுப்நர் :

                      வி. காரததிக,

                    18,  கணபதி நகர,

                     அஅஅஅஅ.

மபறுநர்   : 

                       மெினவாரியே அுவலர்,

                        தமெிழநாட மெினவாரியேம்,

                         ஆஆஆஆஆ.

ஐயோ,

            மபாருள் : பழுதபட்ட மெினவிிக்குககிச சரிமசெயேயவண்டி, கடிதம்

               வணக்கம், நான அஅஅஅஅ கணபதி நகரில் வசிதத வருகியறன. இங்குள்ி

பகுதிகிில் மெினவிிக்குகள் பழுதகடந்தள்ின.இரவில் நடந்த மசல்பவர்கள் 

மபரிதம் பாதிக்குபபடகினறனர். எனயவ மெினவிிக்குககிச சரி மசெயும்படி 

பணிவுடன யகட்டக்மகாள்கியறன.

                                                                                                                                              இபபடகக

                                                                                                                                             வி.கார்ததிக்.  

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


உகறயமெல் முகவரி :

          பபறநர : 

                       மெினவாரியே அுவலர்,

                        தமெிழநாட மெினவாரியேம்,

                         ஆஆஆஆஆ.

குறுவினா  மெற்றும் மமொழியயோட விகியோட ( வினா எண் 16 முதல்  28 வகர ) 

 இயல -1

  கடடபபபயரகலளககணடபிடததஎழதக.

1) கல் - குவியேல், பழம் - குகல, ்ல் - கட்ட, ஆட - மெந்கத. 

விகனமுற்கற விகனயோலகணயும் மபயேராக மொற்றித மதாடர்ககி இகணதத 

எழுதக.

1) ககலயேரங்கததில் எனக்காகக் காததிருக்கிறார். அவகர  அகழதத வாருங்கள்.   

விகட : ககலயேரங்கததில் எனக்காகக் காததிருுபபவகர, அகழதத வாருங்கள்.

2) ஊட்டமெிகு உணவு உண்டார். அவர் நதண்ட வாழநாள் மபற்றார்.                                      

விகட : ஊட்டமெிகு உணவு உண்டவர் நதண்ட வாழநாள் மபற்றார்

3) யநற்று எனகனச சந்திததார். அவர் என நண்பர்.                                                           விகட

: யநற்று எனகனச சந்திததவர் என நண்பர்.

4) மபாத அறிவு நூல்ககித யதடிுபபடிததார். யபாட்டித யதர்வில் மவனறார்.                

விகட : மபாத அறிவு நூல்ககித யதடிுப படிததவர் யபாட்டிதயதர்வில் மவனறார்.

மதாடர்கிில் உள்ி வண்ணச மசாற்களுக்குுப பதிலாக அயத மபாருளுகடயே 

யவறு மசாற்ககிுப பயேனபடததித மதாடர்ககி மெதி எழுதக.

1) உலகில்  வாழும் மெக்கிில் சிலர் கனியேிருக்கக் காெ ்சிததகலுப 

யபால,இனமசால் இருக்க வனமசால் யபசி இனனற் படகினறனர்.                          

விகட : ்வியேில் வாழும் மெனிதர்கிில் சிலர் பழம் இருக்கக் காெ உண்ணதகலுப 

யபால, இனமசால் இருக்க வனமசால் யபசித தனபுபபடகினறனர்.

2) வள்ில் குமெணன வறுகமெயோல்  வாடிவந்த ்லவனுக்குத தனத தகலகயேக் 

மகாடததமெங்காுப  ்கழ மபற்றான.                                                                                          விகட : 
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வள்ில் குமெணன ஏழகமெயோல் வாடிவந்த கவிஞனனுக்குத தனத தகலகயேத தந்த 

மெங்காுப மபருகமெ மபற்றான.

3) நினும் அவனத தகணவியும் நிடதநாட்டக்கு வந்தகதக் கண்ட, அந்நாட்ட 

மெக்கள் மெகழ முகில் கண்ட மெஞ்கஞன யபாலக் கிி மகாண்டனர்.                                         

விகட : நினும் அவனத மெகனவியும் நிடதநாட்டக்கு வந்தகதக் கண்ட,அந்நாட்ட 

மெக்கள் மெகழயமெகம் கண்ட மெயேில் யபால மெகிழசசி மகாண்டனர்.

        தசாலலயிறபததமணமலரகளிலசரமபகள பமாயததப பணபாட மதவணடன. 

 விலட :        பஙகாவிற பததமணமலரகளிலவணடகளபமாயததப பணபாடத ததன
உணடன.

5) பபுபயபால் சாந்தமும் ்லயபால் ததரமும் யோகன யபால உகழுப்ம் மெனிதனுக்கு 

யவண்டம்.                                                                                                                                  விகட : ஆ 

யபால் அகமெதியும் யவங்கக யபால் வலகமெயும் யவழம் யபால உகழுப்ம் 

மெனிதனுக்கு யவண்டம்.

மசாற்ககி இகணததுப ்தியே மசாற்ககி உருவாக்குக.

1) யதன, விிக்கு, மெகழ,விண், மெணி, விலங்கு, மசெ, யமெககல, வான, மபான, ப

     விகட : யதனமெகழ,      விண் விிக்கு,    மபான மெணி,    மபான விலங்கு,     

மசெவான,      மெணியமெககல,      வானமெகழ,    மபான விிக்கு,     பமெகழ

குறிுப்ககிக் மகாண்ட வினாவியலயயே விகட இருுபபத யபானறு 

வினாதமதாடர்கள் அகமெக்க.

 குறிினபம், பகவக்காத இிநதர், காுபபியேசபகவ, மெனிதகுல யமெனகமெ, 

விடமுகறநாள்.

விகட : மெனிதன பகவக்காத இிநதர் உலகில் உண்யடா?                           காுபபியேச 

பகவயேில்  மெயேங்காத  தமெிழர்கள் உண்யடா ?                                               மெனிதகுல 

யமெனகமெகயேுப பற்றிக் ூறாத இலக்கியேமும் உண்டா ?                             மொணவருக்கு 

இனபதகதத தராத விடமுகற நாளும் உண்யடா ? 

எண்ணுபமபயேர்ககிக் கண்ட, தமெிழ எண்கிில் எழுதக.

நாற்றிகச.   - நானகு.  - ௪              ;  எண்சாண்.    -    எட்ட.        - ௮.                   ஐந்தசால்்.  

- ஐந்த.     - ௫            ; நாும் இரண்டம்  - நானகு, இரண்ட   - ௪,௨.                 ஆயேிரம்  -   

௧௦௦௦

அகராதியேிற் காண்க
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  அடவி  -  காட,                   அவல் - பள்ிமொன நிலம்,                   பவல் -  யமெடான நிலம்.       

மசறு     -   வயேல்,                 பழனம் - வயேல்.                                     ்றவு  - யதாட்டம், ்றா

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

            இயேல் -2:

மசால்கலக் கண்டபிடிததுப ்திகர விடவிக்க.

 1) முதல் எழுதகத நதக்கினாும் வாசகன தரும், நதக்காவிட்டாும் வாசகன தரும்.    

விகட       :             நறுமெணம்.

2) பழகமெக்கு எதிரானத. எழுதயகாலல்  பயேனபடம்.                                                             

விகட.      :                ்தகமெ

3) இருக்கும்யபாத உருவமெில்கல, - இல்லாமெல்  உயேிரினம்   இல்கல                              

விகட        :                 காற்று

4) நாமலழுததில் கண் சிமெிட்டம்  -  ககடயேிரண்டில் நதந்திச மசல்ும்.                        

விகட        :           விண்மெதன

5) ஓமரழுததில் யசாகல     -    இரண்மடழுததில் வனம்.                                            விகட       

:            காட

    மசாற்கிில் மெகறந்தள்ி மதாககககி அகடயோிம் கண்ட மதாடரில் 

அகமெக்க.

   எழுகதிர், கதரிபாம்், பங்குழல் வந்தாள், மெகல வாழவார், முததுபபல்

எழுகதிர் -    விகனதமதாகக. ; எழுகதிகரக் கண்டவுடன தாமெகரமுகம் மெலர்ந்தத.    

கதரிபாம்் -    உம்கமெதமதாகக ; கதரியும் பாம்்ம் எதிரிகள்.                                              

பங்குழல் வந்தாள் - அனமமொழிதமதாகக ; பங்குழல் பரிுபயபாட வந்தாள்.                

மெகல வாழவார். -  ஏழாம் யவற்றுகமெ மதாகக ; மெகல வாழவார் மெகிழசசியுடன 

வாழவார்.                                                                                                                                   முததுபபல்        

- உவகமெதமதாகக ;  முகததிற்கு அழகு யசர்ுபபத முததுபபற்கயி.

      அகராதியேில் காண்க.

அகனபடர்  -  சூரியேன                 ஆர்கல  - கடல்           கட்்ள்  - காகம்                  

மகாடவாெ - ்ல                         திருவில் - வானவில்.

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

             இயேல் - 3
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பழமமொழிககி நிகறவு மசெக.

1) உுபபில்லாுப ....... பண்டம் குுபகபயேியல.                                                                               2) ஒரு 

பாகன.........யசாற்றுக்கு ஒரு யசாறு பதம்.                                                                     3) 

உுபபிட்டவகர .......... உள்ிிவும் நிகன.                                                                             4) 

விருந்தம் .................மெருந்தம் மனறு நாகிக்கு.                                                                5) 

அிவுக்கு ............... மெதறினால் அமுதமும் நஞ்ப.

விடபட்ட எழுததககி நிருபபி அந்த எழுததககி மெட்டம் இகணதத ஒிிந்தள்ி 

ஒரு நூலன மபயேகரக் கண்டபிடிக்க.

1) இறகு - பறகவயேிடம் இருுபபத.                   2) குருதி - சிவுப் நிறததில் இருக்கும்.         

3) வாள்   - மெனனரிடம் இருுபபத .                     4) அக் கா - தங்ககக்கு மததவள்.                    

5) மெதி    - அறிவின மெறுமபயேர்.                           6) படகு   - நதரில் மசல்வத . 

                   நூலன மபயேர் : திருக்குறள்.

இருமசாற்ககியும் ஒயர மதாடரில் அகமெதத எழுதக.

 மதாட - யதாட,  மெட - மொட,  மெகல - மொகல,  விி - வாிி,   விட - வீட. 

  1) யதாகடத மதாட.                                               2) மெடவில் மொட யமெெந்தத.                                  

3)  மொகலயேில் மெகல அழகு.                                  4) வாிியேில் விிகயேத யதடினார்.               

5) பள்ிி விட்ட வீட மசல்க.

     அகராதியேில் கண்ட மபாருள் எழுதக.

அ) ஊண்  - உணவு ;                   ஊன  -  இகறசசி, தகச                                                             

ஆ) திகண - ஒழுக்கம் ;             திகன -  தானியே வகக.                                                                இ)

அண்ணம் - யமெல்வாெ ;       அனனம் - பறகவ                                                                       ஈ) 

மவல்லம்  - இனிுப்ுபமபாருள் ;   மவள்ிம் - நதர்ுபமபருக்கு

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

 இயேல் -4

மகாடக்குபபட்டள்ி இருமசாற்ககிுப பயேனபடததி ஒரு மதாடர் அகமெக்க.  

அ) மகாட - யகாட            மகாடுபபதற்கு எல்கலக் யகாட இல்கல.                                         

ஆ) மகாள் - யகாள்           நல்ல உறவுககிக் மகாள்க, யகாள் மசால்வகதத 

தவிர்க்க.                       இ) சிறு -    சதறு                  சிறுகமெ கண்ட சதறுக.                                          

ஈ)  தான - தாம்                   தான எனறால் உதடகள் ஒட்டாத, தாம் எனறால் ஒட்டம்.       

உ) விதி.  - வீதி                   சாகல விதிககி வீதியேில் மசல்யவார் மெதிக்க யவண்டம்
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 மதாடகருப படிதத விகடகயேக் கண்டறிக.

1) நூலன பயேன படிததல் எனில், கல்வியேின பயேன.............  கற்றல்.                                         

2) விகதக்குத யதகவ எரு எனில், ககதக்குத யதகவ........... .கரு.                                             

3) கல் சிகல ஆகுமமெனில், மநல்.........ஆகும்.               ............ யசாறு.                                       4) 

குரலல் இருந்த யபசப எனில், விரலல் இருந்த ................ எழுதத.                                         

5) மெதன இருுபபத நதரில், யதன இருுபபத.                       .............. பவில்.

குறிுப்ககிுப பயேனபடததி விகடதருக.      (    குறிுப் -எதிர்மெகறயோன மசாற்கள்).  

மெதிாத தயேர்        -    மெதண்ட இனபம்               மகாடததச சிவந்த. -  மகாடாமெல்  கருதத  

மெகறததக் காட்ட - மவிிுபபடததி மட      அருகில் அமெர்க.      - மதாகலவில் நிற்க.  

மபரியேவரின அகமெதி - சிறியேவரின ூசசல்  ்யேுக்குுப பின. - மதனறுக்கு முன

     கீழககாணமபதாடரகளிலவழவலமதி வலககலளஇனஙகணடஎழதக.

1) அகமெசசர் நாகி விழாவிற்கு வருகிறார்.                             - கால வழுவகமெதி.                

2) அவனும் நதயும் அுவலகருப பார்க்க ஆயேததமொகுங்கள்.   - இட வழுவகமெதி            

3) " இந்தக் கண்ணன ஒனகறச மசெதான எனறால் அகத அகனவரும் ஏற்பர் " 

எனறு ூறினான.                 -  இட வழுவகமெதி.                                                                        4) 

சிறியே வயேதில் இந்த மெரததில் ஊஞ்சல் கட்டி விகியோடயவாம்-.கால வழுவகமெதி 

5) இியவலள் இந்தச சிறுவயேதியலயயே விகியோட்டத தகறயேில் சாதகன 

்ரிந்திருக்கிறார்.  -  கால வழுவகமெதி.

அகராதியேில் காண்க.

  அவிர்தல்   -   ஒிிர்தல் ;                                    அழல். -     மநருுப்                                             

உவா            - முழுநிலா ;                                      கங்குல் -    இரவு.                                         கனல.   

- சூரியேன.

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

இயேல் - 5

மதாடர்கிில் உள்ி எழுவாகயேச மசழுகமெ மசெக.

1) மெரதகத விர்ுபபத நனகமெ பயேக்கும்.  -     குிிர்ந்த நிழல் தரும் மெரதகத 

விர்ுபபத நனகமெ பயேக்கும்.                                                                                                             2) 

வாழக்ககுபபயேணயமெ யவறுபட்ட பாடங்ககிக் கற்றுத தருகிறத       -    

இனிகமெயோன வாழக்ககுபபயேணயமெ யவறுபட்ட பாடங்ககிக் கற்றுத தருகிறத.       

3) கல்வியயே ஒருவருக்கு உயேர்வு தரும்.  -   சிறந்த கல்வியயே ஒருவருக்கு உயேர்வு 

தரும்.                                                                                                                                                             4) 
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குழந்கதகள் தனிததனியயே எழுதிததரயவண்டம்    -  சினனஞ்சிறு குழந்கதகள் 

தனிததனியயே எழுதிததரயவண்டம்.

அகராதியேில் காண்க.

மெனறல்      -  திருமெணம்                                        அடிசபவட       -   அடிததடம்.                             

அகராதி     -  அகர வரிகசயேிற் மபாருள் விிக்கும் நூல்                                                        

தூவல்        - இறகு                                                  மெருள்.   - மெயேக்கம்

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

இயேல் - 6

பிறமமொழிச மசாற்ககித தமெிழசமசாற்கிாக மொற்றி எழுதக.

யகால்ட பிஸகட்     -  தங்கக் கட்டி                                  கஸ பண்ணி   - பயேனபடததி        

மவயேிட்                    -  எகட                                               ஈக்வலாக          - சமெமொக                      

பட்                            - ஆனால்                           எக்ஸமபரிமமெண்ட்கட - பரியசாதகனகயே  

ரிுபபீட்                      - மெதண்டம்                                            ஆனசகர        - விகடகயே                

ஆல் தி மபஸட்     - வாழததகள்

மதாடரில் விடபட்ட வண்ணங்ககி உங்கிின எண்ணங்கிால் நிருப்க.

1) வானம்...கருக்கத...மதாடங்கியேத. மெகழ வரும்யபாலருக்கிறத.                                    2) 

அகனவரின பாராட்டகிால், மவட்கததில் பாடகரின முகம்..... சிவந்தத.                   

3) .....மவள்கி...மெனம் உள்ிவகர அுபபாவி எனகியறாம்.                                                 4) 

கண்ணக்குக் குளுகமெயோக இருக்கும்... பபகமெுப....்ல்மவிிகிில் கதிரவனின

....மெஞ்சள்... மவயேில் பரவிக்கிடக்கிறத.                                                           5) மவயேிலல் 

அகலயோயத உடல்..... கருததவிடம்.

மபாருததமொனவற்கறச மசாற்மபட்டியேில் கண்ட எழுதக.

1) விரட்டாததர்கள்   - பறகவக்கு மெரம் வீட.                                                                                         

மவட்டாததர்கள்       - மெனிதருக்கு அகவதரும் மெரவீட

2) காகல ஒிியேினில் மெலரிதழ    - அவிழும்                                                                          

யசாகலுப பவினில் வண்டினம்   -  கவிழும்

3) மெகல முகட்டில் யமெகம் ....தங்கும்...... அகதுப                                                                       

பார்க்கும் மெனங்கள் மசல்லத....தயேங்கும்...

4) வாழக்ககயேில்...யதாற்பகவ...மெதண்டம் மவல்ும்- இகதத.                                            

தததவமொெத....யதாற்பாகவ... ூதத மசால்ும்.
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5) மதருக்ூததில் நடிகருக்குக் ககததட்டயல....விருத.....அதில்.                                                

வரும்காப குகறந்தாும் அதயவயேவர்...விருந்த.

அகராதியேில் காண்க.

தால்        -    நாக்கு                                                     உழகவ       -    ்ல.                                            

அகவுதல் -  அகழததல்                                             ஏந்மதழில்  - மெிகுந்த அழகு.                       

அணிகமெ. - பக்கம்

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

 இயேல் - 7

பினவரும் மதாடர்ககிக் மகாண்ட மபாருததமொன மதாடர் அகமெக்க.

இல்லாமெல் இருக்கிறத, மகாஞ்சம் அதிகம், முனனுக்குுப பின, மெறக்க 

நிகனக்கியறன.

1) இனகறயே நாிில் மெனிதயநயேம் இல்லாமெல் இருக்கிறத.                                                       

2) ஊட்டியேில் குிிர் மகாஞ்சம் அதிகம்.                                                                                        3) 

முனனுக்குுப பின பதிலிிதததால் திருடன மொட்டிக்மகாண்டான.                                           

4) வாழவில் நடந்த தயேரங்ககி மெறக்க நிகனக்கியறன.

மதாககசமசாற்ககிுப பிரிதத எழுதி, தமெிழ எண்ணரு தருக.

மயவந்தர்கள் - மனறு + யவந்தர்கள் - ௩.                                                                       நாற்றிகச  

- நானகு + திகச           - ௪                                                                      முததமெிழ          - மனறு 

+ தமெிழ           - ௩                                                                             இருதிகண     - இரு + 

திகண             - ௨                                                                   முுபபால்           -  மனறு + பால்    

- ௩                                                                             ஐந்திகண      - ஐந்த + திகண           - ௫   

நானிலம்         - நானகு +நிலம்             - ௪                                                                           

அறுபகவ        - ஆறு + பகவ                - ௬                                                                 

பததுபபாட்ட    - பதத + பாட்ட              - ௧௦                                                                 

எட்டதமதாகக - எட்ட + மதாகக          - ௮

ஊர்ுபமபயேர்கிின மெரூஉகவ எழுதக.

்தக்யகாட்கட.   - ்தகக                                      திருசசிராுபபள்ிி     - திருசசி.                     

உதகமெண்டலம்    - உதகக                                      யகாயேம்்ததூர்        - யகாகவ                  

நாகுபபட்டினம்      - நாகக                                      ்தசயசரி                   - ்தகவ                    

கும்பயகாணம்      - குடந்கத                                   திருமநல்யவல       - மநல்கல.                 
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மெனனார்குடி         - மெனகன                                    மெயேிலாுபபர்             - மெயேிகல                   

கசதாுபயபட்கட   - கசகத

அகராதியேில் காண்க.

மெிரியேல்   - மெிிகு                                     வருததகன. - மபருக்குதல்                                         

அதசி       - சணல்                                     தரிஞ்சில்      - மவௌவால்

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

     இயேல் -8

மெர்த மதாடருக்கான மபாருிறிந்த மதாடரில் அகமெதத எழுதக.

1) மெனக்யகாட்கட    - படிக்காமெல் யதர்வில் மவற்றி மபறலாம் எனறு மொணவர்கள் 

மெனக்யகாட்கட கட்டக்ூடாத.

2) கண்ணம் கருததம். - யராஜா தன குழந்கதகயேக் கண்ணம் கருததமொக 

விர்ததாள்.

3) அள்ிி இகறததல்     - நாம் பிறரிடம் யபபம்யபாத வார்தகதகயே அள்ிி 

இகறததல் ூடாத.

4) ஆறுபயபாடதல்   - சில பிரசசகனககி ஆறுபயபாட்டால் அகவ தானாகயவ 

முடிந்தவிடம்.

மசாற்ககிுப பிரிததுப பார்ததுப மபாருள் தருக.

1) வருந்தாமெகர                                                                              வரும் + தாமெகர       - 

வருகினற தாமெகர மெலர்.                                                             வருந்தா + மெகர        - தன்றாத

மொன.                                                                              வருந்த+ ஆ+ மெகர.   - வருந்தம் பபவும் 

மொனும்

2) பிண்ணாக்கு                                                                                       பின+ நாக்கு.            - 

பிிவுபட்ட நாக்கு.                                                                 பிண்ணாக்கு         மடன,     

எண்மணெ எடதத பினனர் வரும் கழிவு 

3) பலககமயோல.                                                               பல+ கக+ ஒல                                  - பல 

கககிின ஒல                                                                     பலகக+ ஒல.           - 

மெருபபலககயேின சததம்

அகராதியேில் காண்க.
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ஆபகவி        -   விகரவில் கவிகத இயேற்றுயவான.                                               மெதரகவி      

- காதக்கும் கருததக்கும் இனிகமெயோன கவி பாடயவான                                

சிததிரகவி    - ஓவியேததக்குள் உள்ிடக்கி கவிகத பாடயவான.                                         

விததாரக்கவி. - விரிதத கவிகத இயேற்றுபவர்

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

இயேல் -9

உவகமெகயேுப பயேனபடததச மசாற்மறாடர் உருவாக்குக.

1) தாமெகர இகல நதர்யபால -  இராமெலங்க அடிகள் தாமெகர இகல நதர்யபால உலக 

வாழவில் பற்றற்று இருந்தார்.

2) மெகழமுகம் காணாுப பயேிர்யபால   - தன தாகயேுப பிரிந்த குழந்கத மெகழமுகம் 

காணாுப பயேிர்யபால வாடியேத.

3) கண்ணிகனக் காக்கும் இகமெ யபால - என மபற்யறார் எனகனக் கண்ணிகனக் 

காக்கும் இகமெ யபால காதத வருகிறார்கள்.

4) சிகல யமெல் எழுதத யபால   - ஆசிரியேர் ூறியே அறிவுகர சிகல யமெல் எழுதத 

யபால எனறும் அழியோமெல் இருக்கும்.

 அகராதியேில் காண்க.

 குணதரன  -      நற்குணமுள்ிவன.                                                                                        

மசவ்கவ     -       யநர்கமெ, மெிகுதி                                                                                               

நகல்            -   படி, பிரதி                                                                                                        பட்கக 

- மகாள்கக, வலகமெ.

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

  

குறுவினாக்கள்

1. ' யவங்கக '  எனபகதத  மதாடர்மமொழியோகவும்  மபாதமமொழியோகவும் 

யவறுபடததிக் காட்டக .

தனிமமொழி :  'யவங்கக'  எனனும் மசால்லன மபாருள் ' மெரம்'  எனவும்
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மதாடர்மமொழி :  ' யவம் + கக -  யவகினற கக  எனவும் மபாருள் தரும் .

2. ' மெனனும் சிலம்யப !  மெணியமெககல வடியவ !

முனனும் நிகனவால் முடிதாழ வாழததவயமெ ! -  இடம்மபற்றுள்ி ஐம்மபரும் 

காுபபியேங்ககித  தவிர எஞ்சியுள்ி காுபபியேங்கிின  மபயேர்ககி எழுதக .

1 .  சதவகசிந்தாமெணி  2 .  வகியோபதி 3. குண்டலயகசி

3. ஒரு தாற்றில்  பல ச துப்  வாகழுபபழங்கள் உள்ின .

ஒரு சதுபபில்  பல தாறு வாகழுபபழங்கள் உள்ின .

ஒரு சதுபபில் பல வாகழுபபழங்கள் உள்ின .- யமெற்கண்ட மதாடர்கிில் சரியோன 

மதாடர்ககிச பட்டிக்காட்டி , எஞ்சியே பிகழயோன  மதாடரிுள்ி பிகழக்கான 

காரணதகத எழுதக .

 ஒரு மதாடரில் பல  ச துப் வாகழுபபழங்கள் உள்ின . -  இத சரி .

ஒரு சதுபபில் பல தாறு வாகழுபபழங்கள் உள்ின  -  இத தவறு .

 ஏமனனில், தாற்றில் தான வாகழுபபழ  ச துப்கள் இருக்கும் .

 ஒரு சதுபபில் பல வாகழுபபழங்கள் உள்ின -  இத சரி .

4.'" உடுபபதூஉம் உண்பதூஉம்  காணின பிறர்யமெல்

வடக்காண்  வற்றாகும் கதழ " -  இக்குறிில் அகமெந்தள்ி அிமபகடயேின 

வகககயேச  பட்டி ,  அதன இலக்கணம் தருக .

உடுபபதூஉம் ,  உண்பதூஉம் -  இனனிகச அிமபகட

      இலக்கணம் :  மசெயுிில் ஓகச குகறயோத  இடததிும் இனியே ஓகசக்காக 

அிமபடுபபத  இனனிகச அிமபகட ஆகும் .  

5. தற்கால உகரநகடயேில்  சியலகட அகமெயும் நயேததிற்கு  ஓர் எடததக்காட்ட தருக
.

      காகல யநரம் மதாடர்வண்டியேில் வநத இறங்கினார் தமெிழறிஞனர் 

கி.வா.ஜகநாதன . அவகர மொகலயேிட்ட வரயவற்றனர் .அுபயபாத கி.வா.ஜ "அடயட! 

காகலயேியலயயே மொகலயும் வந்தவிட்டயத!"எனறார்.

6. ' நமெக்கு உயேிர் காற்று

     காற்றுக்கு வரம் மெரம் -  மெரங்ககி
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    மவட்டி எறியோமெல் நட்ட விர்ுபயபாம் '-

இதயபானற  உலகக் காற்று நாள்  விழிுப்ணர்வுக்கான இரண்ட 

முழக்கதமதாடர்ககி  எழுதக.

1. உயேிர்கிின பவாசம் காற்று. 2. காற்றின பவாசம் மெரம்.

7. வசன கவிகத -  குறிுப் வகரக .

* உகரநகடயும் கவிகதயும் இகணந்த யோுப்க் கட்டகளுக்கு  அுபபாற்பட்டத. 

தமெிழில் அறிமுகம் மசெதவர் பாரதியோர்

8. தண்ணதர் குடி ,   தயேிர்க்குடம்   ஆகியே மதாககசமசாற்ககி   விரிதத எழுதக;  

மதாடரில் அகமெக்க .

விரிதத எழுததல்  ;

            தண்ணதர் குடி -  தண்ணதகரக் குடி

            தயேிர்க்குடம்  -   தயேிகர உகடயே குடம்

 வாணி  தயேிகர உகடயே குடதகத எடததாள்.

9. மபற்யறார் யவகலயேிலருந்த திரும்ப தாமெதமொகும் யபாத அழும் தம்பிக்கு  

நதங்கள் ூறும் ஆறுதல் மசாற்ககி எழுதக  .

        தம்பி அழாயத. அுபபா  நமெக்காக   சாக்யலட் ,  பழங்கள் வாங்கி வருவார்கள்  

எனறு ஆறுதல் ூறுயவன .

10 .மொஅல்  -  மபாருளும் இலக்கணக்குறிுப் தருக .

மபாருள்  :  திருமொல் .

இலக்கணக்குறிுப்  : இகசநிகற அிமபகட .

11. விருந்தினகர   மெகிழவிததக் ூறும்  முகமென மசாற்ககி எழுதக .

     வருக...... வருக..  வாருங்கள்   . உட்காருங்கள் !

 முதலல் நதர் பருகுங்கள்  ;  அமெருங்கள், அகனவரும் நலமொ ? 

12 .  தானியேம் ஏதம் இல்லாத நிகலயேில்  விகதக்காக கவததிருந்த  திகனகயே 

உரலல் இட்டக்  ஒற்றி எடதத விருந்தினருக்கு விருந்திிததாள்  தகலவி எனபத 
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இலக்கியே மசெதி . விருந்யதாம்புக்குச  மசல்வம் மெட்டயமெ  இனறியேகமெயோத 

ஒனறா ?   உங்கள் கருதகத குறிுபபிடக .

       விருந்தினருக்கு விருந்த பகடக்கச  மசல்வம் யதகவயேில்கல . நல்ல மெனம் 

இருந்தால் , நம்மெிடம் உள்ிகதக் மகாண்ட  சிறந்த முகறயேில் விருந்த அிிக்க 

முடியும்  எனபதாகும் .

13 . ' எழுத எனறாள்'  எனபத விகரவு காரணமொக ' எழுத  எழுத  எனறாள் '  என  

அடக்குதமதாடரானத . ' சிரிததுப யபசினார்' எனபத  எவ்வாறு 

அடக்குதமதாடராகும் ?

' சிரிததச சிரிததுப யபசினார் 'எனபத மெகிழசசி காரணமொக அடக்குதமதாடர் 

14 .  ' இறடிுப மபாம்மெல் மபறுகுவிர் ' -  இதமதாடர் உணர்ததம் மபாருகி எழுதக .

இறடி -  திகன  ;  மபாம்மெல் -  யசாறு   - திகனச யசாற்கறுப  மபறுவீர்கள் .

15 . பாரதியோர் கவிஞனர்,  நூலகம் மசனறார் . அவர் யோர் ?  ஆகியே மதாடர்கிில் 

எழுவாயுடன  மதாடரும் பயேனிகலகள் யோகவ ?

           

பாரதியோர் கவிஞனர் - மபயேர்.       நூலகம் மசனறார் -  விகன.   அவர் யோர் ?  -  வினா

           யமெற்கண்ட  முனறு மதாடர்கிில் எழுவாயுடன மபயேர் , விகன ,  வினா 

ஆகியேவற்றிற்கான  பயேனிகலகள் மதாடர்ந்த வந்த  எழுவாெ மதாடர்கள் 

அகமெந்தள்ின .

16. ' நசசுப படாதவன ' மசல்வம் -  இதமதாடரில்  வண்ணமெிட்ட மசால்ுக்குுப  

மபாருள் தருக .

நசசுப படாதவன -  பிறருக்கு உதவி மசெயோதவன . 

17.  மகடுபபதூஉம் தெுபபதூஉம்  இல்லார்க்கு அடக்கியே

       யகாடிஉண் டாயேினும் இல் .         -  இக் குறிில் வரும் அிமபகடககி எடதத 

எழுதக .

     மகாடுபபதம் ,  தெுபபதூஉம் -  இனனிகச அிமபகடகள்

18 . மபாருளுக்யகற்ற அடிகயே மபாருததக .

1.  உயேிகர விட சிறுபபாக யபணி காக்குபபடம் .  -  உயேிரினும் ஓம்புப படம் .
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2 . ஊரின நடவில் நசப மெரம்பழுததத யபானறத . -  நட ஊருள்  நசப மெரம் பழுதற்று
.

3 . ஒழுக்கததின வழி உயேர்வு அகடவர் . -  ஒழுக்கததின எெதவர் யமெனகமெ .

19 .  எெதவர் எெதாுப பழி -  இுபபடிக்கு மபாருந்தம் வாெபாட எத ?

 அ )  ூவிிம் யதமொ மெலர்

20 . வருங்காலததில் யதகவமயேனக் கருதகினற  மசயேற்கக நண்ணறிவு 

மபாதிந்த  இரண்ட அறிவியேல் கண்டபிடிுப்ககிக்  குறிுபபிடக .

எ.கா :  மசயேற்கக நண்ணறிவால் இயேங்கும் யபாக்குவரதத ஊர்திகள் .

1 . மசயேற்கக நண்ணறிவால் இயேங்கும்  கட்டமொன மதாழிலாிர்கள் .

2 . மசயேற்கக நண்ணறிவால் இயேங்கும்  எரிமபாருள் நிகலயேங்கள் .

21 .  வருகினற யகாகட விடமுகறயேில் காற்றாகல மெின உற்பததிகயே யநரில் 

காண்பதற்கு ஆரல்வாெமமொழிக்குச  மசல்கியறன . _  இதமதாடர் காலவழுவகமெதி 

எடததக்காட்டாக அகமெவத எவ்வாறு ?

     இதமதாடர்.. காலவழுவகமெதியோக அகமெகிறத .   மசல்கியறன - நிகழகாலம்

,மசல்யவன - எதிர்காலம் . எனயவ இலக்கணுபபடி பிகழயோகக் கருதவதில்கல. 

ஏமனனில் மசல்வதன உறுதி்ததனகமெகயே யநாக்கி காலவழுவகமெதியோக ஏற்றுக் 

மகாள்ிுபபட்டத.

22 .  மெருததவததில் மெருந்தடன அன்ம் நம்பிக்ககயும் ஆற்றும் பங்கிகன எழுதக .

      மெருததவததில் மெருந்தால் மெட்டயமெ யநாெ நதங்காத .மெருததவர் யபபம்                  

வார்தகதகயி யநாயோிிக்கு நம்பிக்கக அிிக்கும் .யநாயேின இயேல்பறிந்த 

நம்பிக்ககயயோட மெருததவர் அிிக்கும் மெருததவயமெ  யநாெ ததரும் .

24 . உயேிர்கள் உருவாகி விர ஏற்ற சூழல் பமெியேில் எகவ எகவமயேனுப  பரிபாடல் 

வழி அறிந்தவற்கற குறிுபபிடக .

     மபருமவிியேில் அண்டத யதாற்றததக்குக் காரணமொன யபமராலயுடன  

யதானறி ,  காற்று ,  வானம்  முதலயே பதங்கிின அணக்கிின ஆற்றல் கிிர்ந்த , 

ஊழிக் காலங்ககி கடந்த , மநருுப் பந்த யபால  ஊழிக்காலம் மதாடர்ந்தத .

   பினனர் பமெி குிிரும்படி மதாடர்ந்த மபெத மெகழயோல்   உயேிர்கள் வாழவதற்கு 

ஏற்ற சூழல் யதானறியேத.

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


25. " சதசர் எுபயபாதம் என மசால்யபசகசக் யகட்பான .  ்தியேவர்ககிுப பார்ததக் 

கததவயன  தவிர கடிக்க மொட்டான "  எனறு இிமொறன தனனுகடயே விர்ுப் 

நாகயேுப பற்றி மபருகமெயோகக் ூறினார் .-  இதில் உள்ி  திகண வழுக்ககித 

திருததி எழுதக .

       சசீர எனபத நாலயககறிககிறத.    ஆனாலஇதபதாடரிலஉயரதிலண
    விலனகளாக தகடபான ,  கததவான,      கடககமாடடானஎனககறபபடடளளத .  

    இலவமலறதய தகடகம ,   கததம ,       கடககாத எனககறதலதவணடம .

26 ." கழிந்த மபரும்  யகள்வியேினான  எனக் யகட்ட  முழுத உணர்ந்த கபிலன தன 

பால் மபாழிந்த மபரும் காதல்மெிகு  யகனகமெயேினான  இகடக்காட்டுப  ்லவன  

மதனமசால் "

  -  இவ்வடிகிில் கழிந்த மபரும் யகள்வியேினான யோர் ?  காதல்மெிகு 

யகனகமெயேினான யோர் ?

கழிந்த மபரும் யகள்வியேினான -  மெனனன 

காதல்மெிகு  யகனகமெயேினான -  ்லவர் இகடக்காடனார்

27 . மசெகுதம்பிுப பாவலரின  கல்வி பற்றியே   கருததிகன 

முழக்கதமதாடர்கிாக்குக .

     கல்வியயே அறிகவ சதராக்கும் ; கல்வியயே அருகிுப மபருக்கும்.

28 . அமெர்ந்தான -  பகுபத உறுுபபிலக்கணம் தருக .

அமெர்ந்தான -   அமெர் + த (ந் ) + த + ஆன

அமெர் - பகுதி

த - சந்தி 'ந் ' ஆனத விகாரம்

த -  இறந்தகால இகடநிகல

ஆன -  ஆண்பால் விகனமுற்று விகுதி

29 . தாெமமொழியும் ஆங்கிலமும் தவிர நதங்கள் கற்க விரும்்ம் மமொழியேிகனக்  

குறிுபபிட்டக் காரணம் எழுதக .

    தாெமமொழியும்  ஆங்கிலமும் தவிர  நான கற்க விரும்்ம் மமொழி  மதுங்கு.  

ஏமனனில்,  அத யதன யபானற இனியே மமொழியோகும்.
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30 . இந்த அகற இருட்டாக இருக்கிறத. மெினவிிக்கின மசாடக்கி எந்துப பக்கம் 

இருக்கிறத ?  இயதா.... இருக்கிறயத !  மசாடக்கிகயேுப யபாட்டாும்  மவிிசசம் 

வரவில்கலயயே !  மெினசாரம் இருக்கிறதா , இல்கலயோ ?

யமெற்கண்ட உகரயோடலல் உள்ி வினாக்கிின வககககி எடதமதழுதக .

*  மெினவிிக்கின மசாடக்கி எந்துப பக்கம் உள்ித ? - அறியோ வினா

*  மெினசாரம் இருக்கிறதா , இல்கலயோ ?  -  ஐயே வினா

31 . காட்டில் விகிந்த வரகில் சகமெதத உணவு  மெகழக்கால மொகலயேில் சூடாக 

உண்ணச பகவ மெிகுந்திருக்கும் .  இதமதாடரில் அகமெந்தள்ி  முதற்மபாருள், 

கருுபமபாருள்ககி  வககுபபடததி எழுதக .

 முதற்மபாருள் :

நிலம் -  காடம் காட சார்ந்த இடமும் -  முல்கல

மபரும்மபாழுத -   மெகழக்காலம் ,  கார்காலம்

சிறுமபாழுத -  மொகலுபமபாழுத

கருுபமபாருள் :  உணவு -  வரகு .

32 ." யநற்று நான பார்தத  அருசபனன  தபப எனற ூததில்  அழகியே 

ஒுபபகனகயேயும்   சிறந்த நடிுபகபயும்  இனியே பாடல்ககியும்  நகர்ந்த மெிக 

மெகிழந்யதன ! "  எனறு யசகர் எனனிடம் ூறினான . இக்ூற்கற அயேர்ூற்றாக 

எழுதக. 

  முனதினம்  அவன பார்தத 'அர்சபனன தபப '  எனற ூததில்  அழகியே 

ஒுபபகனகயேயும் ,  சிறந்த நடிுபகபயும்  இனியே பாடல்ககியும்  நகர்ந்த  மெிக 

மெகிழந்ததாகச  யசகர் எனனிடம் ூறினான .

33. உறங்குகினற கும்பகனன "  எழுந்திராெ எழுந்திராெ "காலதூதர் ககயேியல "  

உறங்குவாெ உறங்குவாெ "கும்பகனனகன  எனன மசால்ல எழுுப்கிறார்கள் ? 

எங்கு அவகன உறங்கச  மசால்கிறார்கள்  ?

*   "உறங்குகினற கும்பகனனயன!மபாெயோன உன வாழவு அழியேத 

மதாடங்கிவிட்டத.அதகனக் காண எழுந்திருுபபாயோக " எனறு எழுுப்கினறனர்.

  எமெதூதர் ககயேில் இனிுப படதத உறங்குவாயோக " எனகிறார்.

34 . சாந்தமொனமதாரு பிரபஞ்சதகதச  பமெக்கினற ஒல்லத தண்டகள் -  கவிகத 

அடிகள் உணர்ததம் உள்ிழகக எழுதக .
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*  ஒல்லயோன தண்டில் ,  மெிக  மமெனகமெயோன மெலர் இருுபபத  இயேற்ககயேின வரம் .

*   மெலரின தண்கட விட  மெலர் மபரியேதாக  இருந்தாும்  ,  தண்ட அதகன தாங்கிக் 

மகாள்கிறத . எனயவ , மமெனகமெயோன அனயப  இந்த உலககக் காதத நிற்கிறத. 

35 . கதழவரும் மதாடர்கிில் மபாருந்தாத கருுபமபாருகித திருததி எழுதக .

உழவர்கள் மெகலயேின உழுதனர் .  முல்கலுப பச மசடிகயேுப  பார்ததவாயர பரதவர் 

கடுக்குச மசனறார் .

உழவர்கள் வயேலல் உழுதனர்.

முல்கலுப பசமசடிகயேுப பார்ததவாயற ஆயேர்கள் காட்டிற்குச மசனறனர்   

 36 . கருபபிடம்கப இல்லார் -  இதமதாடரின மபாருள் ூறுக .

" தம்மெிடம் உள்ி மபாருகி மெகறதத கவததல்  எனனும்  தனபம் தராத  நல்லவர் 

"  எனபத மபாருள் .

37 . தஞ்சம் எிியேன பககக்கு -  இவ்வடி குரியே அகசககியும்  வாெபாடககியும் 

எழுதக .

சதர்        -          அகச      -   வாெபாட

தஞ் | சம் -   யநர் - யநர்  - யதமொ

எிி | யேன -   நிகர  - யநர்  - ்ிிமொ

பககக் | கு -   நிகர் --  பிறுப்

38 . வறுகமெயேின காரணமொக உதவியகட்ட வருபவரின தனமொனதகத எள்ிி 

நககயோடவத குறிததக் குறிின கருதத எனன ?

            வறுகமெயேின  காரணமொக உதவி யகட்ட வருபவரின தனமொனதகத எள்ிி 

நககயோடாமெல்  மகாடுபபவகரக் கண்டால் , இருபபவரின உள்ிததியல மெகிழசசிுப 

மபாங்கும் .

39 . பினவருவனவற்றுள் ூரான ஆயுதம் எத எனறு மசந்நாுபயபாதார் ூறுகிறார் ? 

ஏன எனபகத எழுதக .

*  உகழததால் கிகடக்கும் ஊதியேதகதக்  ூரான ஆயுதம் எனறு மசந்நாுபயபாதார் 

ூறுகிறார் .பககவரின   ஆணவதகத அழிக்கும் வாள்  மபாருயி ஆகும் . 

அகதவிட வலகமெ உகடயேத எதவுமெில்கல . 
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40 . பாசவர் ,  வாசவர் ,  பல்நிண விகலஞனர் , உமெணர் -  சிலுபபதிகாரம் காட்டம் 

வணிகர்கள் யோவர் ?

பாசவர் -  மவற்றிகல விற்பவர் .

வாசவர் -  ஏலம் முதலான ஐந்த நறுமெணுப மபாருள்கள் விற்பவர் .

பல்நிண விகலஞனர் -  பலவககயோன இகறசசி விற்பவர்

உமெணர் - மவண்கமெயோன உுப் விற்பவர் .

41 . மமெெக்கதர்ததி பாடுபபடவதன யநாக்கம் யோத ?

அரசர்கள்  தங்கள் வரலாறும் மபருகமெயும்  கடந்த நிகலக்க ,  அழியோத வககயேில் 

அதகன கல்லல் மசதக்கினார்கள்  . தங்கிின மசெதிககிக்  கல்மவட்டகிிும்

மசுபயபடகிிும் மபாறிதத  கவததள்ினர் . இதயவ மமெெக்கதர்ததி பாடுபபடவத

யநாக்கமொகும் .

42 . வறுகமெயேிும் படிுபபின மெதத நாட்டம் மகாண்டவர் மெ. மபா .சி . எனபதற்கு 

சானறு தருக .

* மெ.மபா.சி  குடம்பததின வறுகமெயோல்   நூல் வாங்குவதற்குுப  யபாதியே பணம் 

இல்லாத குகறயோல் பகழயே ்ததகங்கள் விற்கும் ககடக்குச மசனறு விருுபபமொன 

்ததகங்ககி விகலக்கு வாங்குவகத  வழக்கமொக்கிக் மகாண்டார் .

*   உணவுக்காக கவததிருக்கும் பணததில்  ்ததகங்கள் வாங்கிவிட்ட ,  பல 

யவகிகிில் பட்டினி கிடந்த ,  குகறந்த விகலக்கு நல்ல நூமலானறு கிகடததயத

எனறு  யபரானந்தம் அகடவார் .

43 . ்றததிகணகிில் எதிமரதிர்  திகணககி அட்டவகணுபபடததக .

மவட்சி ×  கரந்கத

வஞ்சி ×  காஞ்சி

உழிகஞன ×  மநாசசி

44 . மபாருததமொன இடங்கிில் நிறுததற் குறியேிடக.

   பழங்காலததியல  பாண்டியேன ஆண்ட மபருகமெகயேக் ூறி யசாழன ஆண்ட 

சிறுபகபச மசால்ல யசரன ஆண்ட மொண்பிகனக் காட்டி  நம் அருகமெத தமெிழநாட 
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ஆங்கியலயேருக்கு அடிகமெுபபட்டிருந்த சிறுகமெகயேயும் நிகனவட்டி  விடதகலுப 

யபாரில்  ஈடபட வருமொறு தமெிழர்க்கு அகழுப் விடததிருந்யதன . - மெ. மபா .சி .

விகட 

        பழங்காலததியல  பாண்டியேன  ஆண்ட மபருகமெகயேக் ூறி ,  யசாழன ஆண்ட 

சிறுபகபச மசால்ல '  யசரன ஆண்ட மொண்பிகனக் காட்டி ,   நம் அருகமெத 

தமெிழநாட , ஆங்கியலயேருக்கு அடிகமெுபபட்டிருந்த சிறுகமெகயேயும் நிகனவட்டி 

விடதகலுபயபாரில்  ஈடபட வருமொறு  தமெிழர்க்கு  அகழுப் விடததிருந்யதன . - மெ. 

மபா .சி .

45.' மகாள்யவார் மகாள்க ;  குகருபயபார் குகரக்க !

உள்வாெ வார்தகத  உடம்் மதாடாத '

அ)  அடி எதகககயே எடதமதழுதக .

ஆ)  இலக்கண குறிுப் எழுதக  -  மகாள்க ,  குகரக்க

அ)அடி எதகக  :மகாள்யவார்  ,  உள்வாெ

ஆ )இலக்கண குறிுப் :

மகாள்க ,  குகரக்க -  வியேங்யகாள் விகனமுற்று

46 . குறள்மவண்பாவின இலக்கணதகத எழுதி எடததக்காட்டத தருக

         மவண்பாவின மபாத இலக்கணம்  மபற்று ,  இரண்ட அடிகிாெ வரும்

.முதலடி நானகு சதராகவும் ( அிவடி ) இரண்டாம் அடி மனறு சதராகவும் ( சிந்தடி ) 

வரும் .

எ.கா : 

            உலகதயதா மடாட்ட ஒழுகல்  பலகற்றும்

            கல்லார் அறிவிலா தார் .

47.  குறிுப் வகரக - அகவயேம் .

      அறம் ூறும் மெனறங்கள்  அரசனின அறமநறி ஆட்சிக்குத தகண்ரிந்தன . 

உகறகரிலருந்த அறஅகவயேம்  தனிசசிறுப் மபற்றத எனறு இலக்கியேங்கள் 

குறிுபபிடகினறன .அகவ தலாக்யகால் யபால  நடநிகல மெிக்கத .

48 . காலக் கழுகத கட்மடறும்பானதம்  கவிஞனர் மசெவத யோத ?
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      அனறு  சாிரதகதத  தூெகமெ மசெத கவிஞனர் , இனறு  காலக் கழுகத 

கட்மடறும்பானாளும்  வாிித தண்ணதர் , சாயேக் குவகி ,  கந்கத தணி , கட்கடத 

தூரிகக மகாண்ட  அறுபபணிகள் மசெகிறார் .

49. வஞ்சிுபபாவிற்கு உரியே ஓகச  தூங்கயலாகச ஆகும் .  தள்ில் ஓகச 

கலுபபாவுக்கு உரியேத . இதமதாடர்ககி  ஒயர மதாடராக இகணதத எழுதக .

        வஞ்சிுபபாவிற்குத   தூங்கல் ஓகசயும் ,  கலுபபாவிற்கு  தள்ில் ஓகசயும்  

உரியேன .

50. ததவக அணியேின வகககள் யோகவ ?

ததவக அணி  மனறு வககுபபடம் ; அகவ

1 . முதல் நிகலத ததவகம்

2 .  இகடநிகலத ததவகம்

3.  ககடநிகல ததவகம்

51.  நான எழுதவதற்கு ஒரு தூண்டதும் அதற்குரியே காரணமும் உண்ட . 

இதமதாடகர இரு மதாடர்கிாக்குக .

*  நான எழுதவதற்கு ஒரு தூண்டதும் உண்ட .

*  நான எழுதவதற்கு அதற்குரியே காரணமும் உண்ட .

52. "காெமெணி யோகு முனனர்க் காெந்மதனக் காெந்யதன " உவகமெ உணர்ததம் 

கருதத யோத ?

இிம்பயேிர் விர்ந்த முதிர்ந்த  மநல்மெணிககிக் காணம் முனயன  தூயேமெணி 

யபானற தூவும் மெகழ திி இல்லாமெல் வாடி காெந்த விட்டகதுப யபால "  

கருகணயேன விர்ந்த ஆிாகும் முனனயர ,  தன தாகயே இழந்தத  வாடகினறான

" எனபகத இவ்வுவகமெ உணர்ததகிறத .

53 . அன்ம் அறனும்  உகடததாயேின இல்வாழக்கக

பண்்ம் பயேனும் அத . -   இக்குறிில் பயேினறு வந்தள்ி அணியேின இலக்கணம் 

யோத ?

*  இக்குறிில்  நிரல்நிகற அணி  வந்தள்ித .

    மசால்கலயும் மபாருகியும் வரிகசயோக நிறுததி ,  அயத வரிகசுபபடி  

இகணததுப மபாருள் மகாள்ளுமொறு வருவத  நிரல்நிகற  அணி ஆகும் .
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54. ' வாழவில் தகலக்கனம் , தகலக்கனயமெ வாழவு ' எனறு நாூர் ரூமெி யோருகடயே 

வாழகவக் குறிததக் ூறுகிறார் ?

*   "தகலக்கனயமெ வாழவு " என சிததாளுவின வாழகவக் குறிுபபிடகிறார் .

*   மசங்கற்ககி தகலயேில் பமெந்த மசல்ும்  சிததாளுக்கு "தகலக்கணயமெ 

வாழவாகிுப யபானத"  

பகுதி 3 இல் வினா எண் 29 முதல் 33 வகர

சிறுவினாக்கள்

    1). தமெிழனகனகயே வாழததவதற்கான காரணங்கிாகுப பாவலயரறு பட்டவன 

யோகவ ?

 அனகன மமொழியயே!  அழகான மசந்தமெியழ !  முனகனக்கும் முனகனயோன 

நறுங்கனியயே !   கடல்மகாண்ட குமெரிக் கண்டததில் அரசாண்ட  மெண்ணலகுப 

யபரரயச !  பாண்டியேனின மெகயி!  திருக்குறிின மபருகமெக்குரியேவயி !  

பததுபபாட்யட !  எட்டதமதாககயயே !  பதிமனண் கதழக்கணக்யக !   நிகலதத 

சிலுபபதிகாரயமெ ! நிகனவுகிால் தகல பணிந்த வாழததகினயறாம்  எனக்  

குறிுபபிடகினறார் 

2)  '்ிியேங்கனறு ஆழமொக நடுபபட்டள்ித ' . இத யபால்  இிம் பயேிர் வகக  வகக 

ஐந்தின மபயேர்ககித மதாடர்கிில் அகமெக்க.

1.  வயேலல் மநல் நாற்று நட்யடன .

2. வயேலல் மொங்கனறு வாங்கி  நட்யடன .

3. மதனனம்பிள்கி வாங்கி வந்யதன.

4. காட்டில் பகன மெடலகயேுப பார்தயதன .

3) அறிந்தத ,  அறியோதத ,  ்ரிந்தத , ்ரியோதத , மதரிந்தத , மதரியோதத , பிறந்தத

, பிறவாதத இகவ அகனதத ம் யோம் அறியவாம் .அதபற்றி  உமெத அறிவுகர 

எமெக்குத யதகவ இல்கல. எல்லாம் எமெக்குத மதரியும் .

இக்ூற்றில் வண்ண எழுததகிில் உள்ி விகனமுற்றுககித 

மதாழிற்மபயேர்கிாக மொற்றி எழுதக.

 1.  அறிதல் ,  அறியோகமெ
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2.  ்ரிதல் ,  ்ரியோகமெ

3. மதரிதல் ,  மதரியோகமெ

4. பிறததல் ,  பிறவாகமெ

4)   தமெிழழகனார் தமெிகழயும் கடகலயும்  இரட்டறமமொழியும் பாங்கிகன விிக்குக
.

தமெிழ  :

1.  இயேல் , இகச, நாடகம்   என முததமெிழாெ விர்ந்தத .

2.  முதல் , இகட , ககட ஆகியே முசசங்கங்கள் விர்க்குபபட்டத .

3. ஐம்மபருங்காுபபியேங்ககி அணிகலனகிாகுப மபற்றத.

4.  சங்குப பலககயேில் அமெர்ந்திருந்த சங்குப்லவர்கிால் காக்குபபட்டத .

கடல் :

1.   முததிகனயும் அமெிழதிகனயும் தருகிறத .

2. மவண்சங்கு ,  சலஞ்சலம் ,  பாஞ்சசனயேம்  என மனறு சங்குககித தருகிறத .

3. மெிகுதியோன வணிகக்குபபல்கள் மசல்ும்படி இருக்கிறத .

4. அகலகிால் சங்கிகனத தடதத காக்கிறத.

5)  உயேிராக நான , பல மபயேர்கிில்  நான ,  நானகு திகசகிிும் நான ,   

இலக்கியேததில் நான ,  முந்நதர் நாவாெ ஓட்டியோக நான ..... முதலயே தகலுப்கிில் 

காற்று தனகனுப பற்றி யபபகிறத . இவ்வாறு  'நதர் ' தனகனுப பற்றி யபசினால்........ 

உங்களுகடயே கற்பகனயேில் தகலுப்ககி எழுதக.

  நதர்   யபபகியறன.....

நதராக  நான

உயேிர்வாழ  அவசியேம் நான

உலகில் மனறு பங்கு நான

பமெிகயேக் காக்கினயறன

வீட்கடச பததம் மசெகியறன

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


உடகலச பததம் மசெகியறன

யமெகமொக உருவாகி

மெகழயோகுப மபாழிகியறன

பயேிர்ககி  விர்க்கியறன

மெரங்ககி விர்க்கியறன

மெகலயேிலருந்த

வயேல்கிில் ஓடகியறன

ஆறுககிக் கடக்கியறன

உயேிர்ககியும் காக்கினயறன.....

6) . யசாகலக் ( பங்கா )  காற்றும் மெினவிசிறிக் காற்றும் யபசிக்மகாள்வத யபால் ஒரு

உகரயோடல் அகமெக்க .

1. யசாகலக் காற்று :  அடர்ந்த  மெரங்கள்,  நதர் நிகறந்த பங்காக்கள் , மசடிகள் 

மகாடிகள்   நிகறந்த குிிர்சசியோன  இடயமெ எனத இடம் ஆகும்.

மெினவிசிறி காற்று ;   நானகு பவர்கள் அடங்கியே  அகறயயே  எனத இருுபபிடம்  

ஆகும் .

2. யசாகலக் காற்று  :  நான எுபயபாதம் குிிர்சசி நிகறந்த காற்கறயயே வீசிக் 

மகாண்டிருக்கியறன.

மெினவிசிறி காற்று :  நான எுபயபாதம்  மவதமவதுபபான சூடான  காற்கறயயே 

வீசிக் மகாண்டிருக்கியறன.

3. யசாகலக் காற்று : மெக்கள் மொகல யநரங்கிில்  மபாழுதயபாக்கிற்காக  தூயே 

காற்கறுப மபற  என இருுபபிடம் யதடி வருகினறனர் .

மெினவிசிறிக் காற்று :   வீட்டில் இருுபபவர்கள்,  பணி மசெபவர்கள்   என  இருுபபிடம் 

யதடி வந்த   காற்கறுப மபறுகிறார்கள்.

4 .யசாகலக் காற்று :  சிறுவர்கள் மொகல யநரங்கிில் விகியோடவதற்காகவும்  

காதலர்கள் மபாழுதயபாக்கவும்  நான பயேனபடகியறன. 

மெினவிசிறிக் காற்று :  எல்லா யநரங்கிிும்  மெனிதர்களுக்கு யதகவுபபடம் 

யநரததில்  நான காற்று தந்த உதவுகியறன.
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7) யதாட்டததில் மெல்லககுபப பறிதத பங்மகாடி ,  வரும் வழியேில் ஆட 

மொடகளுக்குத தண்ணதர்தான  மதாட்டியேில் குடிநதர் நிருபபினாள்.  வீட்டினுள் 

வந்தவள் பவர்க்கடிகாரததில் மெணி பார்ததாள் . இுபபதியேில் உள்ி மதாககச 

மசாற்கிின வககககிக் குறிுபபிட்ட,   விரிதத எழுதக .

1. மெல்லககுபப - இருமபயேமராட்டுப பண்்தமதாகக

மெல்லகக  - சிறுப்ுப மபயேர் ;ப - மபாதுபமபயேர்

        2. பங்மகாடி -  உவகமெதமதாகக

ப யபானற மகாடி  எனுப மபாருள்

        3.  தண்ணதர்த மதாட்டி -  இரண்டாம் யவற்றுகமெ உரு்ம் பயேனும் உடன மதாக்க 

மதாகக தண்ணதகர உகடயே மதாட்டி( ஐ) .

        4.  குடிநதர் -  விகனதமதாகக

குடி நதர் ,  குடிக்கினற நதர் ,  குடிக்கும் நதர் என மனறு காலங்கிில்  வரும் .

        5.  குடிநதர் நிருபபினாள் -  இரண்டாம் யவற்றுகமெத  மதாகக

குடிநதகர நிருபபினாள் ( ஐ)

7) மெகழ நினறவுடன ்லுபபடம் காட்சிகயே வர்ணிதத எழுதக .

குறிுப் :   இகலகிில் மசாட்டம் நதர்-  உடலல் ஓடம் மமெல்லயே குிிர் -  யதங்கியே 

குட்கடயேில் ' சிுப திுப '   எனறு குதிக்கும் குழந்கதகள் - ஓடம் நதரில் காகிதக் 

குபபல் .

      மெகழ நினறவுடன குிிர்ந்த காற்கற  உணர்ந்யதன . மெரங்கிின  இகலகிில்   ' 

மசாட் மசாட்ட '  என  வழியும் நதர் திிகள் . வீட்கட விட்ட மவிியயே வந்த  

அதகனக் காணம் மபாழுத   உடலல் ஓடம் மமெல்லயே குிிகர உணர்ந்யதன .

       மெகழநதர் யநராக ஓடிசமசனறு குட்கடகிில் யதங்கியேிருந்தத . சிறுவர்கள்  

யதங்கியே குட்கடயேில் இறங்கி ' சிுப திுப '  எனறு குதிதத விகியோடி  மெகிழும் 

சுபதங்கள் என காதகிில் இகசகயே உணர முடிகிறத .

     மெகழ நினறபின   ஓடிச மசல்ும் நதயராட்டம்  சிறுசிறு காகிதங்கள் ,   குுபகபகள்,  

கட்கடகள்  மதருவில்  ஓடிச மசல்ும் வாெக்கால்கள்.  அதியல  'காகிதக்குபபல்' 

விட்ட கடலயல விட்டகதுப யபானற  மெகிழசசி.!

8)  மெனனன இகடக்காடனார் எனற ்லவனுக்குச சிறுப் மசெதத ஏன ? விிக்கம் 

தருக.
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ு்ு்  பாண்டியே மெனனன  ,  ்லவர் இகடக்காடனார் பாடியே பாடகல தகலகயே 

அகசக்காமெல் அவமெதிததான .அதனால் இகடக்காடனார் இகறவனிடம் 

முகறயேிட்டார். .  மெனனகனத   திருதத இகறவன கடம்ப வனதகத விட்ட 

மவிியயேறி  கவகக ஆற்றில்  யகாவில் அகமெதத  அங்யக அமெர்ந்தார் .மெனனன 

தவகற உணர்ந்த ்லவருக்குச சிறுப் மசெதான.

9)  . உங்களுடன பயேிும் மொணவர் ஒருவர்  பள்ிிுப படிுபகப பாதியேில் நிறுததி 

யவகலக்குச மசல்ல விரும்்கிறார் . அவரிடம் கற்பதன இனறியேகமெயோகமெகயே  

எவ்வககயேில்  எடததகருபபீர்கள் ?

1.  இிகமெயேில் கல்வி  கற்க யவண்டம் . 

2.  இிம் வயேதில்   படிுபபத  வருங்காலததில்  மபரியே யவகல யவகலவாெுப்க்கு 

உதவி மசெயும்.

3.  அதனால் சிறிதம் யயோசிக்காமெல்  பள்ிிக்குச மசல் .  இுபமபாழுத யவகலக்குச  

மசல்வதால்  பிற்காலததில் படிக்கவில்கலயயே எனறு வருததுபபட யநரிடம் .

10)  முயேற்சி திருவிகனயோக்கும்   முயேற்றினகமெ 

     இனகமெ ்குததி விடம்.  - இக்குறட்பாவில் அகமெந்தள்ி மபாருள்யகாிின 

வகககயேச பட்டி விிக்குக.

 ஆற்றுநதர்ுப மபாருள்யகாள் இுபபாடலல் அகமெந்தள்ித .

  ஆற்றில் நதர் மதாடர்சசியோக ஓடவகதுப யபால ,  பாடலன மபாருள் மதாடக்கம் 

முதல் முடிவு வகர யநராக மபாருள்மகாள்ளும் வககயேில் அகமெதல்  ஆற்றுநதர்ுப 

மபாருள்யகாள் எனுபபடம் .

பாடலன மபாருள் :

      முயேற்சி ஒருவருக்கு மசல்வதகத உண்டாக்கும் ;  முயேற்சி இல்லாகமெ 

வறுகமெகயே உண்டாக்கும் வறுகமெகயே உண்டாக்கிவிடம் .

 11) ' கண்யண கண்ணறங்கு !

        காகலயேில் நதமயேழும்்  !

        மொமெகழ மபெககயேியல !

        மொம்பயவ கண்ணறங்கு !

        பாடியனன தாலாட்ட !
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        ஆடி ஆடி ஓெந்தறங்கு !

 -- இததாலாட்ட பாடலல் அகமெந்தள்ி   மதாடர் வககககி  எழுதக.

1 . கண்யண கண்ணறங்கு -  விிிதமதாடர்

2. காகலயேில்  நதமயேழும்் -   யவற்றுகமெத மதாகாநிகலத மதாடர்

3. மொமெகல மபெககயேியல -  உரிசமசால் மதாடர்

4. மொம்பயவ கண்ணறங்கு -  விிிதமதாடர்

5.  பாடியனன தாலாட்ட - விகனமுற்று மதாடர்

6. ஆடி ஆடி ஓெந்தறங்கு -  அடக்குதமதாடர்

12)  முல்கல நிலததிலருந்தம் மெருத நிலததிலருந்தம் கிகடக்கும் உணவுுப 

மபாருட்கள் யோகவ?

முல்கல நிலம்

காடம் காட சார்ந்த பகுதி

உணவுுப மபாருட்கள் : வரகு ,  சாகமெ ,  திகன , பால் ,  மநெ யபானறகவ

மெருத நிலம் : 

வயேும் வயேல் சார்ந்த இடமும்

உணவுுப மபாருட்கள் : மசந்மநல் ,  மவண்மணல்

13) . * ்தியேதாக வருயவார் இரவில் தங்குவதற்காக  வீட்டின முன்றம் 

திண்கணயும் அதில் தகல கவக்கத திண்டம் அகமெததனர் .

* திருவிழாக் காலங்கிில் ஊருக்கு வரும் ்தியேவர்ககியும் அகழதத  அனயபாட

விருந்திிுபபகதச சில இடங்கிில் காண முடிகிறத .

இுபபடியோகக் காலமொற்றம் ,   தமெிழர் விருந்யதாம்பலல் ஏற்படததியே மொற்றங்கள் 

குறிதத கருததககி  எழுதக.

   * அமெரும் திண்கண இல்லாகமெ :

*  இனறு  அறிமுகமெில்லாத  ்தியேவர்ககி விருந்தினராக  ஏற்பத இல்கல .
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*  இனறு  வீட்டின முன உட்காருவதற்கு திண்கண கவதத  கட்டவதில்கல .

*  இருுபபினும் திருவிழாக்காலங்கிில் ஊருக்கு வரும் ்தியேவர்ககி       

அகழதத அனயபாட விருந்திிுபபத சில இடங்கிில் காணமுடிகிறத . 

காலமொற்றததால்  இனறு   திருவிழாக்கள், பண்டிகக நாட்கள்   யபானறவற்றிற்கு 

சில இடங்கிில்  விருந்தினர்ககி  வரயவற்று   விருந்திிுபபத  முகறயோக 

உள்ித .

14) ூததகனக் ூததன ஆற்றுுபபடததகலக் ூததராற்றுுபபகட  எவ்வாறு 

காட்டகிறத ?

* அயசாக மெரங்கள் நிகறந்த சிற்்கர அகடயுங்கள்.

* நனனனின ூததன எனறு மசால்ுங்கள்.

* உங்கள் வீட யபால அவர்கள் வீட்டிற்குள் மசல்ுங்கள்.

* மநெயேில் மவந்த மொமெிசுப மபாரியேுடன திகனசயசாற்கறுப மபறுவீர்.

15) . யவமலாட நினறான இடஎனறத  யபாும்

யகாமலாட நினறான இரவு 

---குறிில் பயேினறுவரும் அணிகயே விிக்குக.  

இக்குறிில் உவகமெஅணி அகமெந்தள்ித. 

          ஒரு மபாருகி ஒுப்கமெுபபடததம் யபாத ,   உவகமெ தனிதமதாடராகவும்  

உவயமெயேம் தனித மதாடராகவும் அகமெந்த , இகடயேில் உவமெஉரு்  

மவிிுபபகடயோக வருவத  உவகமெ அணி ஆகும்.

குறள் விிக்கம்:

      யவகலக் ககயேில் ஏந்தி நினறு வழிுபபறி மசெயும் கள்வர்ககிுப யபால,  

ஆட்சியேில் மகாடங்யகாகலக் ககயேியலந்தி  குடிமெக்கிிடம் வரி விதிதத  மபாருள் 

மபறுவதாகும் . 

அணிுப மபாருததம்:

யவமலாட நினறான இடஎனறத  - உவகமெ

யகாமலாட நினறான இரவு -  உவயமெயேம் (  மபாருள் )
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யபாும் -  உவமெ உரு்

16)   யநற்றிரவு மபெத மெகழ எல்லாம் மதாட்டிகயே நிகறததிருந்தத . 

வாகழதயதாுபபில் குட்டியுடன நினறிருந்த மொட கததியேத ;  தந்கத எனனிடம், "  

இலசபமெி ூுபபிடகிறாள் ,  யபாெுப  பார் "  எனறார் . " இயதா மசனறுவிட்யடன "  

எனறவாறு அங்குச மசனயறன.  தள்ிியே குட்டிகயேத  தடவிக்மகாடதத , "  எனனடா

விகியோட யவண்டமொ ?"  யகட்ட அவகன அவிழததவிட்யடன.  என தங்கக 

அங்யக வந்தாள் . அவிிடம் , "  இவனும் விகியோடங்கள் "  எனறு ூறியனன.  

அவிழதத விடுபபட்ட இலசபமெி  மதாட்டியேிலருந்த நதகரக் குடிததாள்.

இுபபதியேில் உள்ி வழுவகமெதிககிுப பட்டியேலட்ட எழுதக.

1 .நிகறந்திருந்தத ( நிகறந்தத ) - கால வழுவகமெதி

2. வாகழத யதாுப் (வாகழத யதாட்டம்) - மெர் வழுவகமெதி

3. குட்டியுடன நினறிருந்த மொட - கனறுடன நினறிருந்த மொட  - திகண வழுவகமெதி

4. இலசபமெி ூுபபிடகிறாள் ( இலசபமெி ூுபபிடகிறத) ( மொட ) - திகண வழுவகமெதி

5. இயதா மசனறு விட்யடன (மசனறு விடகியறன )  - கால வழுவகமெதி

6.தள்ிியே குட்டிகயே (கனகற) -  மெர் வழுவகமெதி

17 ) படங்கள் மவிிுபபடததம் நிகழததககல குறிதத இரண்ட  வினாக்ககியும் 

அவற்றுக்கான விகடககியும் எழுதக.

1.யதவராட்டம் குறிதத எழுதக.

   * வானதத யதவர்கள் ஆடியே ஆட்டம் எனுப மபாருள் மகாள்ிுபபடகிறத .

* இத ஆண்கள் மெட்டயமெ ஆடம் ஆட்டம் .

*  இந்தக் ககல ,  யவட்டி கட்டியும்  தகலயேிும் இகடயேிும் சிறு தணி கட்டியும்  

கால்கிில் சலங்கக அணிந்தம்  எிியே ஒுபபகனயுடன நிகழததுபபடகிறத .

*  இவ்வாட்டததில்  8 முதல் 13 ககலஞனர்கள்  கலந்த மகாண்ட ,  சடங்கு சார்பாக 

ஆடுபபடகினறத .

2.  கரகச மசாம்பின அகமெுபகப விவரி.
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*  கரகச மசாம்பின அடிபாகதகத உட்்றமொகத தட்டி ,  ஆடபவரின தகலயேில் நனகு

படியும்படி  மசெகினறனர் .

* தகலயேில் மசாம்் நிற்கும் அிவு எகடக்கு  பசசரிசி அல்லத மெணகல 

நிருப்கினறனர் .

18) வள்ளுவம் ,  சிறந்த அகமெசசருக்குக் ூறியே இலக்கணங்கள் நமெக்கும்  

மபாருந்தவகதக் குறள் வழி விிக்குக.

* மதாழில் மசெவதற்குத யதகவயோன  கருவி ,  அதற்கு ஏற்ற காலம் ,  மசயேலன 

தனகமெ , மசெயும் முகற  அரியே மசயேல்ககிச மசெதல்  யவண்டம்.

* மெனவலகமெ , குடிககிக் காததல் , ஆட்சி முகறககிக் கற்றல் , நூல்ககிக் 

கற்றல் , விடாமுயேற்சி ஆகியே ஐந்தம் சிறுபபாக அகமெதல் யவண்டம்.

* இயேற்ககயோன நண்ணறிவும்  நூலறிவும் உகடயே அகமெசசர்களுக்கு முன ,  

மெட்டமொன சூழசசிகள்  நிற்க  இயேலாத.

* ஒரு  மசயேகலச மசெவதற்குரியே முகறககி நூல்வழியோக அறிந்திருுபபினும் ,  

உலகியேல் நகடமுகறககி அறிந்த மசயேல்பட யவண்டம் .

19)   பலரிடம் உதவி  மபற்று கடின உகழுபபால் முனயனறியே ஒருவர்,  அவருக்கு 

உதவியே நல்ல உள்ிங்ககியும் பற்றங்ககியும் அருகில் யசர்க்கவில்கல.  

அவருக்கு உணர்ததம் யநாக்கில் வள்ளுவர் குறிுபபிடம் கருததகள் யோகவ ?

* பற்றததாரிடம்  ஒருவர்

 அன் இல்லாமெும் 

மபாருந்தியே தகண இல்லாமெும் , 

வலகமெ இல்லாமெும் இருந்தால் 

அவர்  பககவரின வலகமெகயே மவல்லமுடியோத .

 மெனததில் தணிவு இல்லாதவராெ ,  

மபாருந்தம் பண்் இல்லாதவராெ , 

 பிறர்க்குக்  மகாடதத உதவாதவராெ  இருந்தால்  

எிிதில் பககக்கு ஆட்பட யநரும்
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20) .முதல் மெகழ விழுந்ததம் '  எனனமவல்லாம் நிகழவதாக கு .ப.   ராஜயகாபாலன 

கவிபாடகிறார் ?

1. முதல் மெகழ விழுந்ததம்  யமெல் மெண் பதமொகிவிட்டத .

2.  மவள்ிி முகிததிடத ;  காகிககி ஓட்டி விகரவாகச மசனறு  

மபானயனரியல மொட்கடுப பட்டி , காட்கடக் கதறுயவாம் .

3. ஏர் ்திதல்ல , நாள் தான ்தித ; நட்சததிரம் ்தித .ஊக்கம் ்தித , உரம் ்தித .

4. மொட்கடத தூண்டி , மகாழுகவ அமுததி மெண் ்ரி , மெகழ மபாழியும் .

5. நிலம் சிலர்க்கும் ; நாற்று நிமெிரும் ;  எல்கல மதெவம் எல்லாம் காக்கும்;  கவகல 

இல்கல ;  நல்ல யவகியேில்  உழவுத மதாழில்  மசெயவாம்.

21)   அவந்தி நாட்ட மெனனன,  மெருத நாட்ட மெனனனுடன யபார்்ரிந்த அந்நாட்கடக்  

ககுபபற்ற நிகனக்கிறான ;  அுபயபார் நிகழகவுப ்றுபமபாருள் மவண்பாமொகல 

ூறும் இலக்கணததின வழி விிக்குக .

1 . " வஞ்சித திகண "  இந்நிகழவுக்குுப மபாருததமொன திகண  ஆகும் .

 2. மெண்ணாகச காரணமொக பககவர் நாட்கடக் ககுபபற்ற ,  வஞ்சிுப பகவச சூடி 

யபாருக்குச மசல்வத வஞ்சிததிகண ஆகும் .

அவந்தி நாட்ட மெனனன ,  மெருத நாட்ட மெனனனுடன  யபார்்ரிந்த  நாட்கட 

ககுபபற்ற நிகனதத ,  அவந்தி நாட்ட பகடவீரர்கள் வஞ்சிுப பகவச சூடி  

யபாருக்குச மசல்வத "வஞ்சித திகண " ஆகும் .

22) ." தகலகயேக்  மகாடதயதனும் தகலநககரக் காுபயபாம் "  இடம் பட்டிுப மபாருள் 

விிக்குக .

இடம் : 

         " சிற்றகல் ஒிி "  எனனும்  மொ . மபா. சிவஞனானததின 'எனத யபாராட்டம் ' 

தனவரலாற்று நூலல் இடம்மபற்றுள்ித. .

 மபாருள் : 

      ஆந்திர மொநிலம் பிரியும்யபாத மசனகன தான அதன தகலநகரமொக இருக்க 

யவண்டம் எனறு  அதன தகலவர்கள் கருதினர் . அதகன எதிர்தத மொநகராட்சி 

சிறுப்க் ூட்டம்  மசங்கல்வராயேன தகலகமெயேில் ூட்டி ,  மசனகன பற்றியே 

ததர்மொனதகத முனமமொழிந்த ,  மெ .மபா.சி .  முழங்கியே முழக்கமொகும் .
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விிக்கம் :  

        மசனகன மொகாணததிலருந்த   ஆந்திர மொநிலம் பிரியும்யபாத  ,  மசனகன 

தான அதன தகலநகராக இருக்க யவண்டமமென ஆந்திர தகலவர்கள் கருதினர் . 

இதகன எதிர்தத மொநகராட்சி  சிறுப் ூட்டம் ஒனகற  மசங்கல்வராயேன 

தகலகமெயேில் ூட்டி , "  தகலகயேக் மகாடதயதனும்  தகலநககரக் காுபயபாம் "  

எனற முழக்கதகத மெ. மபா .சி .  முனமமொழிந்தார் . 

23) பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் :

     பட்டினும் மெயேிரினும் பருததி நூலனும்

    கட்ட நண்விகனக் காருகர் இருக்ககயும் :

    தூபம் தகிரும் ஆரமும் அகிும் "

அ)  இவ்வடிகள் இடம் மபற்றுள்ி நூல் எத ?

ஆ)  பாடலல் அகமெந்த யமொகனகயே எடதத எழுதக .

இ) எதககச மசாற்ககி அடிக்யகாடிடக.

ஈ)  காருகர் -  மபாருள் தருக .

உ)  இுபபாடலல் காணுபபடம் நறுமெணுப மபாருள்கள் யோகவ ?

விகட :

அ)  சிலுபபதிகாரம்

ஆ) பகர்வனர் , பட்டினும்

        பட்டினம் ,  பருததி

இ)  பகர்வனர், நகர வீதியும்

       பட்டினம் , ூட்ட நண்விகன

ஈ) மநெபவர்

உ) சந்தனமும் அகிும்

24) எகவமயேல்லாம் அறியயேன எனறு கருகணயேன ூறுகிறார் ?
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         * உயேிர் பிகழக்கும் வழிவகக அறியயேன.

         * உடலன தனகமெகயே அறியயேன.

         * உணகவத யதடம் வழி அறியயேன.

         * காட்டில் மசல்ும் வழிககியும் அறியயேன.

25) சிததாிின மெனசபகமெகள் 

     மசங்கற்கள் அறியோத - இடஞ்பட்டிுப மபாருள் ூறுக.

இடம் :

      சிததாளு- எனனும் தகலுபபில் நாூர் ரூமெி எழுதியே கவிகதயேில் 

இடம்மபற்றுள்ி வரி.

மபாருள் :

சிததாிின தனபங்ககிச மசங்கற்கள் அறிவத இல்கல.

விிக்கம் :

       அடதத யவகி உணவுக்காக பகமெககி இறக்காமெல் பமெக்கும் இவர்கிின 

மெனசபகமெகயேச மசங்கற்கள் அறியோத.

26) . கவததியேநாத்ரி முருகன குழந்கதயோக அணிந்திருக்கும் அணிகலனகளுடன

மசங்கதகர ஆடியே நயேதகத விிக்குக.

        திருவடியேில் உள்ி கிண்கிணிகமிாட மசம்மபான ஆடகிறத.

         இடுபபில் உள்ி அகரவடங்கள் ஆடகினறன.

         பபம்மபான மதாந்தியுடன சிறுவயேிறு ஆடகிறத.

         மநற்றிுப மபாட்டடன, பட்டி ஆடகிறத.

         காதில் குண்டலமும், குகழகளும் ஆடகினறன

        இவற்றுடன அழகியே பவிம்யபானற திருயமெனி ஆடகிறத.

27) மவண்பாவின மபாத இலக்கணதகத எழுதக.

        * ஈற்றடி மனறுசதராெ ஏகனயே அடிகள் நானகு சதராெ வரும்.
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* மசுபபயலாகச மபற்று வரும்.

* இயேற்சதர் மவண்டகி, மவண்சதர் மவண்டகி வரும்.

* ஈற்றுசசதர் நாள், மெலர், காப, பிறுப் மகாண்ட முடியும்.

28) ஆசிரியேுபபாவின மபாத இலக்கணதகத விவரிக்க.

          * ஈகரகசச ச தரும் காெசசதரும் வரும்.

         * அகவல் ஓகச மபற்று வரும்.

         * ஆசிரியேததகி மெிகுந்த வரும்.

          * ஏகாரததில் முடிவத சிறுப்.

29) கவிஞனர் தாம் ூறவிரும்்ம் கருததிற்கு ஏற்றவாறு தற்குறிுபயபற்ற அணி 

அகமெவகத எடததக்காட்டக.

இயேல்பாக நிகழும் நிகழசசியேின மெதத கவிஞனன தன குறிுபகப ஏற்றிக் ூறுவத 

தற்குறிுபயபற்ற அணி.

எ.கா. - யபாருழந் மதடதத ஆமரயேில் மநடங்மகாடி

              வாரல் எனபன யபால் மெறிததக்கக காட்ட

மகாடிகள் காற்றில் அகசவத இயேற்கக. ஆனால் யகாவலன மெதகரக்குச 

மசனறால் மகாகல மசெயேுபபடவான எனக்கருதி அக்மகாடிகள், அவகன மசல்ல 

யவண்டாம் எனறு தடுபபதாக தம் மெனக்கருதகதக் மகாடியேின மெதத ஏற்றிக் 

ூறியுள்ிார்.

        வினா எண 31 (  உலரபபததி வினா-விலட). மெதிுபமபண்கள் :3

         உகருபபததி வினா விகடுப பகுதியேில் ்ததகததில் மெட்டமெல்லாமெல் 

்தியேதாகவும் தருபபடம்.  மசாற்ககியும் வரிககியும் கவனமொக வாசிக்கவும். 

வினாக்களுக்கான விகடகள் பததியேில் யநரடியோகவும் இல்லாமெல் இருக்கலாம். 

இலக்கணக் குறிுப், மபாருள் தருதல், பிரிதத எழுததல், எதிர்சமசால் தருதல் என 

எுபபடி யவண்டமொனாும் அகமெயேலாம்.

மொதிரி :1

  இலடககாடனர எனனமபலவர,  கதசலபாணடயமனனனமனபாட, அகதுப 

மபாருட்படததால் அவமெதிததான.  மெனம் வருந்தியே இகடக்காடனார் இகறவனிடம் 

முகறயேிட்டார்.  மெனனனின பிகழகயே உணர்தத, கடம்பவனக் யகாவில் 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


விட்டவிட்ட, வடதிரு ஆலவாயேில் மசனறு தங்கினார். இகத அறிந்த மெனனன, 

பிகழகயே மெனனிக்க இகறவகன யவண்டி, இகடக்காடனாருக்குச  சிறுப் 

மசெதான.

அ) இகறவன எந்தக் யகாயேிகல விட்ட நதங்கினார் ?

              கடம்பவனக் யகாவில்

ஆ) இகடக்காடனார் இகறவனிடம் முகறயேிட்டத யோத ?

            ்லவர் இகறவனிடம் தம் பாடகல மெனனன அவமெதிததாக முகறயேிட்டார்.

இ) இகத + அறிந்த - யசர்தமதழுதக.

              இகதயேறிந்த.

வினா எண் : 41 படிவம் நிருப்தல் ( மெதிுபமபண்கள் :5)

1) நூலக உறுுபபினர் படிவம்

                   தஞ்சாவர் மொவட்ட நூலக ஆகணக்குழு

அட்கட எண் : 0087                              உறுுபபினர் எண் : 112114

1. மபயேர்                                   : அஅஅ

2. தந்கத மபயேர்                    : தமெிழ

3. பிறந்த யததி                       : 16-03-2008

4. வயேத                                     : 14

5. படிுப்                                     : பததாம் வகுுப்

6. மதாகலயபசி எண்           : 9443740120

7. முகவரி.                                  : 23, காந்தி நகர், கும்பயகாணம் -612001.

காுப்தமதாகக :100, சந்தா மதாகக 25,  மமொததம் :125.

                                                             தங்கள் உண்கமெயுள்ி,

2) யமெல்நிகல வகுுப் யசர்க்கக விண்ணுபபம்

யசர்க்கக எண் : 2678                  யததி 14- 6- 2022              வகுுப், பிரிவு -11:அ
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1. மபயேர்                                     : அஅஅ

2. பிறந்த யததி                        : 16-03-2008

3. யதசியே இனம்                      : இந்தியேன

4. மபற்யறார்  மபயேர்              : தமெிழ

5. இல்ல முகவரி                      14 , காந்தி நகர், கும்பயகாணம்.

6. இறுதியோகுப படிதத வகுுப் : 10 ஆம் வகுுப்

7. பயேினற மமொழி                          : தமெிழ

8. மபற்ற மெதிுபமபண்கள்           : 479/500

9. இறுதியோகுப படிதத பள்ிி    : அரப உயேர்நிகலுபபள்ிி. ஆஆஆஆ

 ( தமெிழ - 98 ,  ஆங்கிலம் - 91, கணிதம் - 97, அறிவியேல் - 94, சமக அறிவியேல் -99)

10. மொற்றுச சானறு உள்ிதா     : ஆம்

11. தாெமமொழி.                                 : தமெிழ.

3) தமெிழநாட விகியோட்ட யமெம்பாட்ட ஆகணயேததின உறுுபபினர் யசர்க்கக 

விண்ணுபபுப படிவம்.

 1. மபயேர்                                     : அஅஅ

2. பாலனம்                                : ஆண்

3. பிறந்த யததி                        : 16-03-2008

4. யதசியே இனம்                      : இந்தியேன

5 . மபற்யறார்  மபயேர்              : தமெிழ

6. இரதத வகக                         : ஓ -

7. உயேரம் மெற்றும் எகட          : 150 மச.மெத  43 கி

8.  இல்ல முகவரி                      14 , காந்தி நகர், கும்பயகாணம்.

9. மதாகலயபசி எண்             : 9443740121
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10. படிதத வகுுப்                     : 10 ஆம் வகுுப்

11. பள்ிி முகவரி                     : அரப உயேர்நிகலுபபள்ிி, ஆஆஆ

12. யசர விரும்்ம் விகியோட்ட : கால்பந்த

4) பணிவாெுப் யவண்டி தனவிவருப பட்டியேல் நிருப்தல்

   1. மபயேர்                                     : அஅஅ

    2. பாலனம்                                : ஆண

    3. பிறந்த யததி                        : 16-03-2008

    4. யதசியே இனம்                                     : இந்தியேன

    5 . மபற்யறார்  மபயேர்                           :   தமெிழ

    6.  இல்ல முகவரி                                   14 , காந்தி நகர், கும்பயகாணம்.

     7. மதாகலயபசி எண்                         : 9443740121

      8. 10 ஆம் வகுுபபில் மெதிுபமபண்.   : 460/500

      9. தாெமமொழி                                         : தமெிழ

     10. பயேினற மமொழிகள்                         : தமெிழ, ஆங்கிலம்

     11. தட்டசப                                                 : இிநிகல, முதநிகல யதர்சசி

     12. கணினி                                                : ஆம்

யமெற்கண்ட விவரங்கள் யோவும் உண்கமெமயேன உறுதி ூறுகியறன.

                                   தங்கள் உண்கமெயுள்ி,

 

         

  தயாரிபப : 

                                 எஸ. பஜயபசலவன,   படடதாரிஆசிரியர (  தமிழ )
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                                 திருவாவடதகற ஆததனம் .யமெனிகலுபபள்ிி,                                          

                                 திருவிகடமெருதூர் 

                                 மசல் : 9443740120.
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