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தமிழ்-எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் 

ஒன்றே குலம் 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.அறநெறியில் வாழ்பவரக்ள் உயிரரக ்கவர வரும் ……………… க ்கண்டு    அஞ்சமாட்டாரக்ள். 

  அ) புலரை  ஆ) அறரை  இ) ெமரை  ஈ) பலரை 

        இ) நமடன 

2.ஒை்றற ……………. எை்று கருதி வாழ்வறே மைிேப்பண்பாகும். 

  அ) குலம்  ஆ) குளம்  இ) குணம்  ஈ) குடம் 

        அ) குலம் 

 3.‘ெமைில்ரல எை்னும் நசால்ரலப் பிரிே்து எழுேக ்கிரடப்பது …………… 

  அ) ெம் + இல்ரல ஆ) ெமது + இல்ரல இ) ெமை் + ெில்ரல ஈ) ெமை் + இல்ரல 

        ஈ) நமன் + இல்டல 

 4.ெம்பரக்்கு + அங்கு எை்பேரைச ்றசரே்்நேழுேக் கிரடகக்ும் நசால் ……………… 

  அ) ெம்பரங்கு  ஆ) ெம்மாரக்க்ு  இ) ெம்பரக்க்ங்கு ஈ) ெம்பங்கு 

        இ) நம்பரக்்கங்கு 

குறுவினா 

 1.யாருக்கு எமடனப் பே்றிய அசச்ம் இல்டல? 

மைிேர ்அரைவரும் ஒறர இைேத்ிைர.் உலரகக் காக்கும் இரறவனும் ஒருவறை. 

இகக்ருே்துகரள ெை்றாக மைேத்ில் ெிறுேத்ுபவரக்ளுகக்ு எமரைப் பற்றிய அசச்ம் இல்ரல . 

 2.மக்களின் உள்ளத்தில் நிடலதபே்று வாழ விரும்புபவர ் தசய்ய றவண்டியது யாது? 

மகக்ளிை் உள்ளேத்ில் ெிரலநபற்று வாழ விரும்புபவர ்  நசய்ய றவண்டியது “மைிேர ்

அரைவரும் ஒறர இைே்திைர,் “உலரகக் காகக்ும் இரறவனும் ஒருவறை” எை்ற இக்கருேத்ுகரள 

மைே்தில் ெிறுே்திக ்நகாள்வது ஆகும். 

சிறுவினா 

 1.மக்களுக்குச ்தசய்ய றவண்டிய ததாண்டு குறித்துத் திருமூலர் கூறுவது யாது? 

அடியாரக்ளாகிய மகக்ளுக்குக ்நகாடுப்பது றகாயிலில் இருக்கும் இரறவனுக்கும் றசரும். 

சிந்தடன வினா 

 1.அன்ோை வாழ்வில் நாம் பிேருக்கு எத்தடகய உதவிகடளச ்தசய்யலாம்? 

1. பிறருக்கு உேவி நசய்யும் றபாது பயரை எதிரப்ாரக்க்ாமல் உேவி நசய்ய றவண்டும்.  

2. ொம் நவளியில் நசல்லும் றபாது ெம் வீட்டில் உள்ளவரக்ளுக்கு ஏோவது றேரவயா எை்று 

றகட்டு அவரக்ளிை் றேரவரய ெிரறறவற்றலாம். 

3. வீட்டில் அம்மாவிற்கும் அப்பாவிற்கும் அவரக்ள் கூறும் சிறு றவரலகரளச ்நசய்து 

அவரக்ளிை் றவரலச ்சுரமரயக் குரறகக்லாம்.  

4. பள்ளியில் உடை் பயிலும் மாணவரக்ளுகக்ுப் புே்ேகம், குறிப்றபடு, எழுதுறகால் 

றபாை்றரவ றேரவறயற்படிை் நகாடுே்து உேவலாம்.  

5. படிப்பில் பிை் ேங்கிய மாணவரக்ளுக்கு படிப்பேற்கு உேவி நசய்யலாம்.  

6. சாரலகளில் ெடெத்ு நசல்லும்றபாது, மாற்றுே ்திறைாளிகரளக் கண்டால், அவரக்ளுகக்ு 

உேவலாம். இவ்வாறு ெம்ரமச ்சுற்றியுள்ளவரக்ளிை் சிை்ை சிை்ை றேரவகரள 

ெிரறறவற்றலாம். 
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தமய்ஞ்ஞான ஒளி 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.மைிேரக்ள் ேம் ……………. தீய வழியில் நசல்ல விடாமல் காகக் றவண்டும். 

       அ) ஐெத்ிரணகரள      ஆ) அறுசுரவகரள     இ) ொற்றிரசகரள       ஈ) ஐம்நபாறிகரள 

       ஈ) ஐம்தபாறிகடள 

 2.ஞாைியர ்சிறெே் கருேத்ுகரள மகக்ளிடம் …………….. 

  அ) பகரெ்ே்ைர ்      ஆ) நுகரெ்்ேைர ்  இ) சிறெ்ேைர ்    ஈ) துறெ்ேைர ்

       அ) பகர்ந்தனர ்

 3.‘ஆைெ்ேநவள்ளம்’ எை்னும் நசால்ரலப் பிரிேத்ு எழுேக் கிரடப்பது ……………. 

  அ) ஆைெே் + நவள்ளம்    ஆ) ஆைெ்ேை் + நவள்ளம்    

இ) ஆைெ்ேம் + நவள்ளம்  ஈ) ஆைெே்ர ்+ நவள்ளம் 

       இ) ஆனந்தம் + தவள்ளம் 

 4.உள் + இருக்கும் எை்பேரைச ்றசரே்்நேழுேக் கிரடகக்ும் நசால் ……………….. 

  அ) உள்றளயிருக்கும் ஆ) உள்ளிருக்கும்  

இ) உளிருகக்ும்   ஈ) உளருகக்ும் 

       ஆ) உள்ளிருக்கும் 

குறுவினா 

 1.உண்டம அறிடவ உணர்ந்றதார ்உள்ளத்தில் நிகழ்வது யாது? 

உண்ரம அறிவரை உணரெ்ற்ோர ்உள்ளேத்ில் இரறவை் இை்பப் நபருகக்ாய்க் கரரகடெ்து 

நபாங்கிடும் கடலாக விளங்குகிை்றாை். 

 2.மனிதனின் மனம் கலங்கக் காரணமாக அடமவது யாது? 

இரறவைிை் திருவடிகளிை் றமல் பற்று ரவகக்ாமல், பணேத்ிை் மீது ஆரச ரவப்பது 

மைிேைிை் மைம் கலங்கக் காரணமாக அரமகிறது. 

சிறுவினா 

 1.குணங்குடியார ்பராபரத்திைம் றவண்டுவன யாடவ? 

(i) “றமலாை நபாருறள! ேம் தீய எண்ணங்கரள அடிறயாடு அழிேே்வரக்ள் பி மைே்துள்றள 

எழுெ்ேருளி இருக்கும் உண்ரமயாை அறிவு ஒளி ஆைவறை! உை் a திருவடிகளிை்றமல் பற்று 

ரவகக்ாமல் பணேத்ிை்மீது ஆரச ரவே்ேோல் ொை் மைம் கலங்கி அரலகிை்றறை். 

(ii) ெீ உண்ரம அறிவிரை உணரெ்்ேவரக்ளிை் உள்ளேத்ுக்குள் இை்பப் நபருக்காய்க ்கரரகடெத்ு 

நபாங்கிடும் கடலாக விளங்குகிை்றாய். 

(iii) றமலாை நபாருறள! ஐம்நபாறிகரள அடக்கி ஆள்வது மிகவும் அரிய நசயலாகும். 

அப்நபாறிகளிை் இயல்ரப உணரெ்த்ு ெல்வழிப்படுே்தும்  

சிந்தடன வினா 

 1.ஐம்தபாறிகடளக் தகாண்டு நாம் தசய்ய றவண்டிய நே்தசயல்கள்  யாடவ? 

(i) ேை்ைிலும் ேகுதி முேலாைவற்றில் குரறெ்ேவரக்ள் எை்றாலும் அவரக்ளுகக்ுே ் றேரவயாை 

உேவிகரளச ்நசய்ய றவண்டும். 

(ii) இை்நசால் மட்டுறம றபசி மகிழ றவண்டும். 
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(iii) பிறருக்கு உண்டாகும் துை்பங்கரளே் ேம் துை்பமாக எண்ணி, இரகக்ப்பட்டு, ேை்ைால் 

இயை்றரேச ்நசய்ய றவண்டும். 

(iv) ெம் உடல் உரழப்பால் பிறருக்கு உேவ றவண்டும். 

(v) பிறர ்மைம் புண்படாேபடி றபசுவறே நபரிய ெற்பண்பாகும். 

(vi) ெமது கண்கள் ெல்ல நூல்கரளப் படிகக்வும், ெல்ல காட்சிகரள (திரரப்படம், நோரலகக்ாட்சி 

காணவும் நசய்ய றவண்டும்.  

(vii) றகாபமிை்றி வாழ்ேல் றபாை்றரவ ொம் நசய்ய றவண்டிய ெற்நசயல்கள் ஆகும். 

அறயாதத்ிதாசர் சிந்தடனகள் 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.அறயாேத்ிோசர ்…………….. சமூகச ்சீரத்ிருே்ேே்திை் ேெர்ே எை்று  

     றபாற்றப்படுகிறார.் 

  அ) ேமிழக  ஆ) இெ்திய  இ) நேை்ைிெ்திய  ஈ) ஆசிய 

        இ) ததன்னிந்திய 

 2.அறயாேத்ிோசர ்ெடே்திய இேழ் …………….. 

  அ) ஒருரபசாே ்ேமிழை்  ஆ) காலணாே ்ேமிழை் 

  இ) அரரப்ரபசாே ்ேமிழை்                 ஈ) அரரயணாே ்ேமிழை் 

        அ) ஒருடபசாத் தமிழன் 

 3.கல்விறயாடு …………. கற்க றவண்டும் எை்பது அறயாேத்ிோசர ்கருே்து. 

  அ) சிலம்பமும்    ஆ) ரகே்நோழிலும்  

  இ) கணிப்நபாறியும்    ஈ) றபாரே்்நோழிலும் 

        ஆ) டகத்ததாழிலும் 

 4.அறயாேத்ிோசரிை் புதுரமயாை சிெ்ேரைகளுகக்ு அடிேே்ளமாக 

    அரமெ்ேது அவரது   ………… 

  அ) ஆழ்ெ்ே படிப்பு    ஆ) நவளிொட்டுப்பயணம் 

  இ) இேழியல் பட்டறிவு     ஈ) நமாழிப்புலரம 

        அ) ஆழ்ந்த படிப்பு 

 5.மகக்ளிை் ஒழுகக்ே்துடை் நோடரப்ுரடயது ……………. 

  அ) வாைம்  ஆ) கடல்  இ) மரழ  ஈ) கதிரவை் 

        இ) மடழ 

குறுவினா 

 1.அறயாத்திதாசரிைம் இருந்த ஐந்து பண்புகள் யாடவ? 

(i) ெல்ல சிெே்ரை 

(ii) சிறப்பாை நசயல் 

(iii) உயரவ்ாை றபசச்ு 

(iv) உவப்பாை எழுேத்ு 

(v) பாராட்டேே்கக் உரழப்பு 

 2.ஒரு சிேந்த வழிகாை்டி எவ்வாறு இருக்கறவண்டும் என அறயாத்திதாசர ் கூறுகிோர?் 

‘ஒரு சிறெே் வழிகாட்டி மகக்ளுள் மாமைிேராக, அறிவாற்றல் நபற்றவராக, ெை்நைறிரயக் 

கரடப்பிடிப்பவராக இருகக் றவண்டும்’ எை்று அறயாே்திோசர ்கூறுகிறார.் 
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 3.திராவிை மகாஜன சங்கம் எவே்றுக்காகப் றபாராடியது? 

திராவிட மகாஜை சங்கம் சாரலகள் அரமேே்ல், கால்வாய்கள் பராமரிேே்ல், குடிகளிை் 

பாதுகாப்புக்குக ் காவல்துரறயிைரர ெியமிேே்ல், நபாது மருே்துவமரைகள் அரமே்ேல், 

சிற்றூரக்ள் றோறும் கல்விகக்ூடங்கள் ஏற்படுேத்ுேல் றபாை்றவற்றுகக்ாகப் றபாராடியது. 

சிறுவினா 

 1.அறயாத்திதாசரின் இதழ்ப்பணி பே்றி எழுதுக. 

(i) அறயாே்திோசர ் 1907ஆம் ஆண்டு நசை்ரையில் “ஒரு ரபசாே ்ேமிழை்” எை்னும் வார இேரழ 

காலணா விரலயில் நோடங்கிைார.் 

(ii) ஓர ்ஆண்டிற்குப்பிை் அவ்விேழிை் நபயரரே ்“ேமிழை்” எை மாற்றிைார.் 

(iii) உயரெ்ிரலரயயும் இரடெிரலரயயும் கரடெிரலரயயும் பாகுபடுேத்ி அறியமுடியாே 

மகக்ளுக்கு ெீதி, றெரர்ம, சரியாை பாரே ஆகியவற்ரறே் நேளிவுபடுே்துவறே இவ்விேழிை் 

றொகக்ம் எை்று அறயாேத்ிோசர ்குறிப்பிட்டார.் 

(iv) இவர ் ‘ேமிழை் இேழ் மூலம் ேமிழ்ொடு மட்டுமிை்றி ரமசூர,் றகாலார,் ஐேராபாே,் இரங்கூை், 

மறலசியா, ஆஸ்திறரலியா, நேை் ஆப்பிரிகக்ா றபாை்ற ொடுகளில் வாழ்ெ்ே ேமிழரக்ளுகக்ும் 

பகுே்ேறிவுச ்சிெ்ேரை, இை உணரவ்ு, சமூகச ்சிெே்ரை ஆகியவற்ரற ஊட்டிைார.் 

(v) இவர ்ேமது நூல்கள் மூலமாகவும் ேமது சீரத்ிருேே்ச ்சிெே்ரைகரள நவளியிட்டார.் 

 2.அரசியல் விடுதடல பே்றிய அறயாத்திதாசரின் கருத்துகள் யாடவ? 

(i) விடுேரல எை்பது நவறும் ஆட்சிமாற்றம் மட்டுமை்று. 

(ii) அது மகக்ளிை் வாழ்கர்கயில் ெல்ல மாற்றங்கரள ஏற்படுேத்ுவோக அரமயறவண்டும் 

எை்பது அறயாே்திோசர ்கருேத்ு. 

(iii) “சுயராஜ்ஜியே்திை் றொகக்ம் அதிகாரேர்ேக ்ரகப்பற்றுவோக மட்டும் இருக்ககக்ூடாது; 

(iv) மகக்ளிை் சமூக நபாருளாோர வளரச்ச்ிரயயும் உள்ளடக்கியோக அஃது அரமயறவண்டும். 

(v) மக்கள் வாழ்கர்கயில் மாற்றம் உண்டாைால் ஒழிய, ொடு முை்றைற முடியாது” எை்று 

ஆணிே்ேரமாகக ்கூறிைார ்அறயாேத்ிோசர.் 

தநடுவினா 

 1.வாழும்முடே, சமத்துவம் ஆகியன பே்றிய அறயாத்திதாசரின்   சிந்தடனகடளத் ததாகுத்து  

     எழுதுக. 

(i) மகக்ள் வாழறவண்டிய முரற பற்றிய அறயாே்திோசரிை் சிெ்ேரைகள் சிறப்பாைரவயாகும். 

(ii) மகக்ள் அரைவரும் அை்புநகாண்டு வாழறவண்டும்; றகாபம், நபாறாரம, நபாய், களவு 

றபாை்றவற்ரறே் ேம் வாழ்விலிருெத்ு ெீக்கி வாழறவண்டும். 

(iii) பிற உயிரக்ளுக்குே் துை்பம் நசய்யகக்ூடாது. றமலும் மதிரய அழிகக்ும் றபாரேப் 

நபாருள்கரளக ்ரகயாலும் நோடுேல் கூடாது. 

(iv) ஒரு குடும்பேத்ில் அை்பும் ஆறுேலும் ெிரறெ்ோல் அக்குடும்பம் வாழும் ஊர ்முழுவதும் 

அை்பும் ஆறுேலும் நபறும். 

(v) ஊரக்ள் அை்பும் ஆறுேலும் நபறுமாைால் ொடு முழுவதும் அை்பும் ஆறுேலும் நபற்றுே் 

திகழும். 

(vi) இேே்ரகய ொட்டில் புலியும் பசுவும் ஒறர ெீரே்த்ுரறயில் ெீர ்அருெ்தும் எை்பரவ 

அறயாேத்ிோசர ்கருேத்ுகள் ஆகும். 

சமேத்ுவம் : 

(i) அறயாே்திோசர,் மகக்ள் அரைவரும் சம உரிரம நபற்றுச ்சமேத்ுவமாக வாழ றவண்டும் 

எை்று விரும்பிைார.் 
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(ii) கல்வி, றவளாண்ரம, காவல்துரற றபாை்ற அரைே்துே் துரறகளிலும் மகக்ள் 

அரைவருக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்க றவண்டும். 

(iii) ஊராட்சி, ெகராட்சி, சட்டமை்றம், ொடாளுமை்றம் றபாை்றவற்றிலும் எல்லா வகுப்பிைருக்கும் 

உரிய பிரதிெிதிேத்ுவம் வழங்கப்பட றவண்டும். 

(iv) இவற்றில் இெத்ு, நபௌே்ேர,் கிறிேத்ுவர,் இசுலாமியர,் ஆங்கிறலா இெ்தியர,் ஐறராப்பியர ்

றபாை்ற அரைவருக்கும் வாய்ப்பளிகக் றவண்டும் எைே் நோடரெ்த்ு வலியுறுேத்ி வெ்ோர ்

அறயாேத்ிோசர.் 

சிந்தடன வினா 

 1.ஒரு சமூகம் உயரவ்டைய றவண்டுமானால் மக்களிைம் இருக்க றவண்டிய உயரப்ண்புகள் யாடவ? 

(i) அரசாங்கம் கூறும் சட்டேத்ிட்டங்கரளப் பிை்பற்ற றவண்டும். உோரணமாக இருசகக்ர வாகை 

ஓட்டிகள் ேரலகக்வசம் அணிேல். 

(ii) சண்ரட சசச்ரவுகள் இை்றி வாழ்ேல், ஒற்றுரமரயப் றபணுேல். 

(iii) நபாது இடங்கரளச ்சரியாை முரறயில் பயை்படுேத்ுேல். 

(iv) சுற்றுசச்ூழரல பாதிக்கும் நசயல்களாை மரங்கரள நவட்டுேல், நெகிழிரயப் 

பயை்படுேத்ுேல் ஆகியவற்ரறே ்ேவிரே்்ேல். 

(v) ெமது ேமிழ்ப் பண்பாடு, ொகரிகம் ஆகியவற்ரற அடுே்ே ேரலமுரறயிைருகக்ு அறிவுறுே்ேல் . 

(vi) நபரிறயாரர மதிே்ேல், இரற வழிபாடு றபாை்றவற்ரற கரடப்பிடிேே்ல் ஆகிய 

உயரப்ண்புகள் அடிப்பரடப் பண்புகளாகும். 

 

மனித யந்திரம் 

மதிப்பீடு 

 1.மனித யந்திரம் கடதடய மீனாை்சிசுந்தரம் கூறுவதாக மாே்றி எழுதுக. 

ொை் ஒரு ஸ்றடாரில் குமாஸ்ோவாக ொற்பேர்ேெத்ு ஆண்டுகளாகப் பணிபுரிகிை்றறை். 

கரடயில் வரவு நசலவு வளரெ்்ேது. அறேறபால் எைக்குக் கவரலயும் வளரெ்்ேது.  

திைமும் ஆற்றில் குளியல், நெற்றியில் விபூதி, குங்குமம், செ்ேைம் எை ொை் றவரலகக்ுச ்நசல்லும் 

காட்சி பழுதுபடாே இயெத்ிரேர்ே ெிரைவுபடுேத்ும். ொை் சாதுவாக இருப்றபை். எை்ரைப் 

பாதுகாே்துக ்நகாள்ள உண்ரம , ொணயம் முேலிய பழக்கங்கரள உறுதியாக றமற்நகாள்றவை். 

இவ்வாறு இருெே் எை் மைதில் ஆரச துளிரவ்ிட்டது. மாடு கை்று வாங்க றவண்டும், அடகு ரவேே் 

ெிலேர்ேே் திருப்ப றவண்டும், ஒரு மீைாட்சி ஸ்றடார ்ரவேத்ு இஷ்டப்படி ஆட றவண்டும் எை்ற 

எண்ணம் ேரலதூக்கியது. அதுமட்டுமா? நகாழும்புக்குப் றபாய்விட்டு ஆடம்பரமாகே ் திரும்ப 

றவண்டும், எதிறர வருபவரக்ள் அண்ணாசச்ி நசௌக்கியமா? எை்று றகட்க றவண்டும் ! 

திைசரி பணப்புழக்கம் எை் ரகயில்ோை். ராே்திரிறயாடு ராே்தியாகக ்கம்பி ெீட்டிவிடலாம் எை்று 

எண்ணிறைை்.  

நபட்டிச ் நசாருரக இழுேத்ு நசம்பு, ெிகக்ல், நவள்ளி எை்று பாராமல் மடமடநவை்று 

எண்ணிறைை். ொற்பதும், சில்லரறயும் இருெ்ேது. எைது மடியில் எடுேத்ுக் கட்டிக் நகாண்றடை். 

விளகர்க அரணேற்ேை். கேரவப் பூட்டிறைை். ரயில்றவ ஸ்றடஷனுகக்ுச ்நசை்றறை். பேற்ேகால் 

அணாரவக ் நகாடுே்து டிக்நகட் வாங்கிறைை். தூேத்ுகக்ுடி இரயிலில் சை்ைறலாரேத்ில் 

உட்காரெ்ற்ேை். 

அங்கு வெ்ே எை் ெண்பராை ரயில்றவ றபாலீஸ் கலியாண சுெே்ரம் “ஏது இெே் ராே்திரியில்” 

எை்றார.் ொை் அவரரப் பாரக்க்வில்ரல. அவருரடய காக்கி உரடரயே்ோை் பாரே்ற்ேை். 

“தூே்துக்குடி வரர” எை்று வாய் எை்ரையறியாமல் கூறியது. 
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எைக்கு ொக்கு வறண்டது. கண்கள் சுழை்றை. றசாடா குடிே்றேை். கண்ரண மூடிறைை். 

கலியாணசுெ்ேரம் பாரே்்துவிட்டாை் ! ொரளகக்ு எை் குட்டு நவளிப்பட்டுப் றபாகும் எைே ்

றோை்றியது. நரயிரல விட்டு இறங்கிறைை் . றெராக ஸ்றடாருகக்ுச ் நசை்றறை். எடுே்ே 

சில்லரறரயப் நபட்டிக்குள் ரவே்றேை். எை் கணக்கில் பதிநைாை்றற காலணா எை்று 

எழுதிறைை். 

ஸ்றடாரர மூடிவிட்டுப் புறப்பட்றடை். முேலாளி வீட்டிற்குச ்நசை்றறை். அவர ்ஏை் இவ்வளவு 

றெரம் எை்று றகட்டார.் “இல்றல, றசாலி இருெ்ேது. எம்பே்துறல இை்ைிக்கி பதிநைாண்றண 

காலணா எழுதியிருகற்கை்,” எை்றறை். ொவறண்டு றபாைது. கண்ரண மூடிக்நகாண்டு 

உறங்கிய முேலாளிரயச ்சற்று றெரம் பாரே்்துவிட்டு நமதுவாக ெடெ்றேை். 

யாப்பு இலக்கணம் 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.அரச ………………. வரகப்படும். 

  அ) இரண்டு  ஆ) மூை்று  இ) ொை்கு  ஈ) ஐெத்ு 

        அ) இரண்டு 

 2.விடும் எை்பது ……………… சீர.் 

  அ) றெரரச  ஆ) ெிரரயரச  இ) மூவரச  ஈ) ொலரச 

        ஆ) நிடரயடச 

 3.அடி ……………….. வரகப்படும். 

  அ) இரண்டு  ஆ) ொை்கு  இ) எட்டு  ஈ) ஐெத்ு 

        ஈ) ஐந்து 

 4.முேல் எழுேத்ு ஒை்றிவரே ்நோடுப்பது ……………………. 

  அ) எதுரக  ஆ) இரயபு  இ) அெே்ாதி  ஈ) றமாரை 

        ஈ) றமாடன 

தபாருத்துக  

1.நவண்பா – துள்ளல் ஓரச 

2. ஆசிரியப்பா – நசப்பறலாரச 

3. கலிப்பா – தூங்கறலாரச 

4. வஞ்சிப்பா – அகவறலாரச 

விடைகள் 

1. தவண்பா – தசப்பறலாடச 

2. ஆசிரியப்பா – அகவறலாடச 

3. கலிப்பா – துள்ளல் ஓடச 

4. வஞ்சிப்பா – தூங்கறலாடச 

சிறுவினா 

 1.இருவடக அடசகடளயும் விளக்குக. 

  அரச றெரரச, ெிரரயரச எை இருவரகப்படும். 

       (i) றெரரச : குறில் அல்லது நெடில் எழுேத்ு, ேைிேத்ு வெே்ாலும் ஒற்றுடை்  

                                 றசரெ்த்ு    வெ்ோலும் றெரரசயாகும்.  க, கல், கா, கால். 

       (ii) ெிரரயரச : இரண்டு குறில் எழுேத்ுகள் அல்லது குறில், நெடில்  

                                          எழுே்துகள்   இரணெ்து வெ்ோலும் அவற்றுடை் ஒற்நறழுே்து 
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                                   றசரெ்த்ு வெே்ாலும்   ெிரரயரசயாகும். எ.கா. பல, பலர,்    

                                          சிவா, சவால். 

 2.தடள என்பது யாது? 

சீரக்ள் ஒை்றறாடு ஒை்றி நபாருெத்ுவது ேரள எைப்படும். முேல் சீரிை் இறுதியிலும் வரும்சீரிை் 

முேலிலும் உள்ள அரசகள் எவ்வரக அரசகள் எை்பேை் அடிப்பரடயில் ேரளகள் ஏழு 

வரகப்படும். 

 3.அந்தாதி என்ோல் என்ன? 

ஒரு பாடலிை் இறுதிசச்ீர ்அல்லது அடியிை் இறுதிப்பகுதி அடுேே் பாடலிை் முேல் சீர ்அல்லது 

அடியிை் முேலில் வருமாறு பாடப்படுவது அெ்ோதி ஆகும். 

 4.பா எத்தடன வடகப்படும்? அடவ யாடவ? 

பா ொை்கு வரகப்படும்: அரவ 

(i) நவண்பா 

(ii) ஆசிரியப்பா 

(iii) கலிப்பா 

(iv) வஞ்சிப்பா 

திருக்குேள் 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.ஆண்ரமயிை் கூரர்ம …………….. 

  அ) வறியவருகக்ு உேவுேல்  ஆ) பரகவருக்கு உேவுேல் 

  இ) ெண்பனுகக்ு உேவுேல்   ஈ) உறவிைருக்கு உேவுேல் 

       ஆ) படகவருக்கு உதவுதல் 

 2.வறுரம வெ்ே காலே்தில் …………….. குரறயாமல் வாழ றவண்டும். 

  அ) இை்பம் ஆ) தூகக்ம் இ) ஊகக்ம்  ஈ) ஏகக்ம் 

       இ) ஊக்கம் 

 3.‘நபருஞ்நசல்வம்’ எை்னும் நசால்ரலப் பிரிே்து எழுேக் கிரடப்பது …………….. 

  அ) நபரிய + நசல்வம்  ஆ) நபருஞ் + நசல்வம் 

  இ) நபரு + நசல்வம்   ஈ) நபருரம + நசல்வம் 

       ஈ) தபருடம + தசல்வம் 

 4.‘ஊராண்ரம ‘ எை்னும் நசால்ரலப் பிரிேத்ு எழுேக் கிரடப்பது ………………. 

  அ) ஊர ்+ ஆண்ரம  ஆ) ஊராண் + ரம 

  இ) ஊ + ஆண்ரம    ஈ) ஊரு + ஆண்ரம 

       அ) ஊர் + ஆண்டம 

 5.திரிெத்ு + அற்று எை்பேரைச ்றசரே்்நேழுேக் கிரடகக்ும் நசால் ………….. 

  அ) திரிெே்து அற்று  ஆ) திரிெ்ேற்று 

  இ) திரிெ்துற்று    ஈ) திரிவுற்று 

       ஆ) திரிந்தே்று 

தபாருத்துக 

1. இை்பம் ேருவது – ெற்பண்பில்லாேவை் நபற்ற நபருஞ்நசல்வம் 

2. ெட்பு எை்பது – குை்றிமணியளவு ேவறு 

3. நபருரமரய அழிப்பது – நசல்வம் மிகுெ்ே காலம் 
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4. பணிவு நகாள்ளும் காலம் – சிரிேத்ு மகிழ மட்டுமை்று 

5. பயைிை்றி அழிவது – பண்புரடயவர ்ெட்பு 

 

1. இன்பம் தருவது – பண்புடையவர ்நை்பு 

2. நை்பு என்பது – சிரித்து மகிழ மை்டுமன்று 

3. தபருடமடய அழிப்பது – குன்றிமணியளவு தவறு 

4. பணிவு தகாள்ளும் காலம் – தசல்வம் மிகுந்த காலம் 

5. பயைிை்றி அழிவது – ெற்பண்பில்லாேவை் நவற்ற நபருஞ்நசல்வம் 

குறுவினா 

 1.எது தபருடமடயத் தரும்? 

காட்டு முயரல வீழ்ேத்ிய அம்பிரை ஏெத்ுவரேவிட யாரைக்குக ்குறிரவேத்ுே் ேவறிய றவரல 

ஏெ்துவது நபருரம ேரும். 

 2.நண்பரக்ளின் இயல்டப அளந்து காை்டும் அளவுறகால் எது? 

ெமக்கு வரும் துை்பறம ெமது ெண்பரக்ளிை் உண்ரமயாை இயல்ரப அளெத்ு காட்டும் 

அளவுறகாலாகும். 

 3.இவ்வுலகம் யாரால் இயங்குவதாகத் திருக்குேள் கூறுகிேது? 

இவ்வுலகம் பண்பு உரடய சாை்றறாரிை் வழியில் ெடப்போல்ோை் இயங்குகிறது. 

 4.நை்பு எதே்கு உரியது என்று திருவள்ளுவர ்குறிப்பிடுகிோர?் 

ெட்பு சிரிே்துப் றபசி மகிழ்வேற்கு மட்டும் உரியேை்று. ெண்பர ்ேவறு நசய்ோல் அவரரக ்

கண்டிேத்ுே ்திருே்துவேற்கும் உரியது. 

உயிர்க்குணங்கள் 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.அடுே்ேவர ்வாழ்ரவக ்கண்டு …………… நகாள்ளகக்ூடாது. 

  அ) உவரக ஆ) ெிரற இ) அழுகக்ாறு  ஈ) இை்பம் 

        இ) அழுக்காறு 

 2.ொம் ெீக்கறவண்டியவற்றுள் ஒை்று …………….. 

  அ) நபாசச்ாப்பு ஆ) துணிவு இ) மாைம் ஈ) எளிரம 

        அ) தபாசச்ாப்பு 

 3.‘இை்பதுை்பம்’ எை்னும் நசால்ரலப் பிரிேத்ு எழுேக் கிரடப்பது …………………. 

  அ) இை் துை்பு    ஆ) இை்பம் + துை்பம் 

  இ) இை்ப + அை்பம்     ஈ) இை்ப + அை்பு 

        ஆ) இன்பம் + துன்பம் 

 4.குணங்கள் + எல்லாம் எை்பேரைச ்றசரே்்நேழுேக் கிரடகக்ும் நசால் ……………. 

  அ) குணங்கள் எல்லாம்  ஆ) குணநமல்லாம் 

  இ) குணங்களில்லாம்    ஈ) குணங்கநளல்லாம் 

        ஈ) குணங்கதளல்லாம் 

நபாருேத்ுக 

1. ெிரற – நபாறுரம 

2. நபாரற – விருப்பம் 

3. மேம் – றமை்ரம 
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4. ரமயல் – நகாள்ரக 

 

1. நிடே – றமன்டம 

2. தபாடே – தபாறுடம 

3. மதம் – தகாள்டக 

4. டமயல் – விருப்பம் 

குறுவினா 

 1.மனிதரக்ளின் தபாது இயல்பாகக் கன்னிப்பாடவ நூல் கூறுவது யாது? 

அறிவு, கருரண, ஆரச, அசச்ம், அை்பு, இரகக்ம், சிைம், ொணம், றமை்ரம , நபாறாரம, எளிரம, 

ெிரைவு, துணிவு, இை்பம், துை்பம், நபாறுரம, நகாள்ரகரயப் பிை்பற்றுேல், றசாரவ்ு, மாைம், 

அறம், நவறுப்பு, மகிழ்சச்ி, ஊக்கம், விருப்பம், நவற்றி, பரக, இளரம, முதுரம, மறதி, ஆராய்ெத்ு 

நேளிேல். 

 2.மனிதரக்ளிைம் உள்ள பண்புகளாகக் கன்னிப்பாடவ நூல்  கூறுவனவே்றுள்  நே்பண்புகள்  

     யாடவ? 

அறிவு, கருரண, அை்பு, இரக்கம், ொணம், றமை்ரம , எளிரம, ெிரைவு, துணிவு, இை்பம், 

நபாறுரம, நகாள்ரகரயப் பிை்பற்றுேல், மாைம், அறம், மகிழ்சச்ி, ஊக்கம், விருப்பம், நவற்றி, 

இளரம, ஆராய்ெ்து நேளிேல். 

சிறுவினா 

 1.மனிதரக்ளிைம் குவிந்திருக்கும் பண்புகளாகக் கன்னிப்பாடவ நூல்  கூறுவன யாடவ? 

அறிவு, கருரண, ஆரச, அசச்ம், அை்பு, இரகக்ம், சிைம், ொணம், றமை்ரம , நபாறாரம, எளிரம, 

ெிரைவு, துணிவு, இை்பம், துை்பம், நபாறுரம, நகாள்ரகரயப் பிை்பற்றுேல், றசாரவ்ு, மாைம், 

அறம், நவறுப்பு, மகிழ்சச்ி, ஊக்கம், விருப்பம், நவற்றி, பரக, இளரம, முதுரம, மறதி, ஆராய்ெத்ு 

நேளிேல் றபாை்றரவ மைிேரக்ளிடம் உள்ள பண்புகளாகும். 

இடளய றதாழனுக்கு 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.உன்னுைன் நீறய ………………… தகாள். 

  அ) றசரெ்்து  ஆ) பரக  இ) ரககுலுக்கிக ்  ஈ) ெட்பு 

        இ) டககுலுக்கிக் 

 2.கவரலகள் …………………. அல்ல. 

   அ) சுரமகள்    ஆ) சுரவகள்  இ) துை்பங்கள்    ஈ) ரகக்குழெர்ேகள் 

            ஈ) டகக்குழந்டதகள் 

 3.‘விழிே்நேழும் எை்னும் நசால்ரலப் பிரிேத்ு எழுேக் கிரடப்பது ……………….. 

  அ) விழி + எழும்   ஆ) விழிே்து + எழும் 

இ) விழி + நேழும்    ஈ) விழிே ்+ நேழும் 

      ஆ) விழித்து + எழும் 

 4.றபாவதில்ரல எை்னும் நசால்ரலப் பிரிேத்ு எழுேக் கிரடப்பது …………….. 

  அ) றபாவது + இல்ரல   ஆ) றபா + இல்ரல 

  இ) றபாவது + தில்ரல    ஈ) றபாவது + தில்ரல 

      அ) றபாவது + இல்டல 
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 5.‘படுகர்கயாகிறது எை்னும் நசால்ரலப் பிரிேத்ு எழுேக ்கிரடப்பது ………………… 

  அ) படுகர்க + யாகிறது  ஆ) படுகர்கயா + ஆகிறது 

  இ) படுகர்கயா + கிறது   ஈ) படுகர்க + ஆகிறது 

      ஈ) படுக்டக + ஆகிேது 

6.தூக்கி + நகாண்டு எை்பேரைச ்றசரே்்நேழுேக ்கிரடகக்ும் நசால் ………………. 

  அ) தூக்கிநகாண்டு   ஆ) தூக்குக்நகாண்டு 

  இ) தூக்கிக்நகாண்டு    ஈ) தூக்குநகாண்டு 

      இ) தூக்கிக்தகாண்டு 

 7.விழிேத்ு + எழும் எை்பேரைச ்றசரே்்நேழுேக ்கிரடகக்ும் நசால் ………………… 

  அ) விழிநயழும்   ஆ) விழிே்நேழும் 

இ) விழிே்ேழும்      ஈ) விழிேத்ு எழும் 

      ஆ) விழித்ததழும் 

குறுவினா 

 1.கவடலகடளக் கவிஞர ்எவ்வாறு உருவகப்படுத்துகிோர?் 

கவரலகரளக ்கவிஞர ்ரககக்ுழெர்ேகறளாடு உருவகப் படுேத்ுகிறார.் 

 2.றதால்வி எப்றபாது தூண்டுறகாலாகும்? 

உலகிற்கு ஒளிறயற்ற எண்நணயாய், திரியாய் ெம்ரமறய மாற்றிைால் றோல்வி ெம் உயரவ்ிற்குே் 

தூண்டுறகாலாகும். 

சிறுவினா 

 1.பூமி எப்றபாது பாடதயாகும்? 

(i) ொரள மட்டுமல்ல; இை்றும் ெமது ொள்ோை். அேைால் உடறை நசயல்படே் நோடங்க 

றவண்டும். ொம் நசல்லும் பாரேகள் ெம்ரம எதிரக்க்ப்றபாவதில்ரல. 

(ii) உலகிற்கு ஒளிறயற்ற எண்நணயாய், திரியாய் ெம்ரமறய ொம் மாற்றிைால் றோல்வியும் ெம் 

உயரவ்ிற்குே ்தூண்டுறகாலாகும். நவற்றி ெம் அங்கமாகி வாழ்வில் ஒளிறயற்றும். 

(iii) கவரலகரள உள்ளே்தில் றேங்கவிட றவண்டாம். ெம்ரமப் பாராட்டிப் புேத்ுணரவ்ூட்ட 

ஒருவரும் இல்ரலநயை்று வருெே்கக்ூடாது. ெம்ரமவிட ஒருவரும் ெம்ரமப் பாராட்டிப் 

புே்துணரவ்ூட்ட முடியாது. 

(iv) ொம் றசாரெ்த்ு ேளரெ்்ோல் பூமி ெம் றொய்ப்படுகர்கயாகிவிடும். ொம் கிளரெ்த்ு எழறவண்டும். 

அப்றபாது ெமக்குப் பூமி பாரேயாகும். 

சிந்தடன வினா 

 1.வாழ்வில் உயர நம்பிக்டகடயப் றபான்று றவறு என்தனன்ன பண்புகள்  

    றதடவ என்று நீங்கள் கருதுகிறீரக்ள்? 

1. இரடவிடா முயற்சி 

2. திட்டமிட்ட உரழப்பு 

3. காலமறிெத்ு நசயல்படுேல் 

4. கடிை உரழப்பு 

5. றசாரவ்ில்லாப் பண்பு 

6. றோல்விரயக ்கண்டு மைம் ேளராரம 

7. பேற்றமிை்றி நசயல்கரளச ்நசய்ேல் 

8. மிகுதியாை ேை்ைம்பிகர்க 

9. பிறரர எதிரப்ாரக்க்ாமல் நசயல்கரள றமற்நகாள்ளுேல் 
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10. விட்டுக்நகாடுேத்ு வாழும் பண்பு 

11. சிைமிை்ரம 

சை்ைறமடத அம்றபத்கர ்

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.இெத்ியாவிை் முேல் சட்ட அரமசச்ர ்……………. 

  அ) இராோகிருட்டிணை்  ஆ) அம்றபேக்ர ்

  இ) நெௌறராஜி     ஈ) ஜவஹரல்ால் றெரு 

     ஆ) அம்றபத்கர ்

 2.பூைா ஒப்பெ்ேம் ………………….. மாற்ற ஏற்படுேே்ப்பட்டது. 

  அ) நசாே்துரிரமரய   ஆ) றபசச்ுரிரமரய 

  இ) எழுேத்ுரிரமரய     ஈ) இரட்ரட வாக்குரிரமரய 

     ஈ) இரை்டை வாக்குரிடமடய 

 3.சமேத்ுவச ்சமுோயம் அரமய அம்றபேக்ர ்ஏற்படுே்திய இயகக்ம் ……………. 

  அ) சமாஜ் சமாே சங்கம்  ஆ) சமாே சமாஜ றபரரவ 

  இ) தீண்டாரம ஒழிப்புப் றபரரவ  ஈ) மகக்ள் ெல இயக்கம் 

     அ) சமாஜ் சமாத சங்கம் 

 4.அம்றபேக்ரிை் சமூகப்பணிகரளப் பாராட்டி இெத்ிய அரசு ……….. விருது 

   வழங்கியது. 

  அ) பே்மஸ்ரீ    ஆ) பாரே ரேை்ா  

   இ) பே்மவிபூசண்     ஈ) பே்மபூசை் 

     ஆ) பாரத ரத்னா 

றகாடிை்ை இைத்டத நிரப்புக. 

1. புேே் சமயம் நோடரப்ாக அம்றபே்கர ்எழுதிய நூல் ………………….. 

2. அம்றபேக்ர ்ெிறுவிய அரசியல் கட்சியிை் நபயர ்…………………. 

3. நபாருளாோரப் படிப்பிற்காக அம்றபேக்ர ்……………… நசை்றார.் 

1. புத்தரும் அவரின் தம்மமும். 

2. சுதந்திரத் ததாழிலாளர ்கை்சி 

3. இலண்ைன் 

குறுவினா 

 1.அம்றபத்கர் தன் தபயடர ஏன் மாே்றிக்தகாண்ைார?் 

அம்றபேக்ர ்சோராவில் உள்ள பள்ளியில் ேமது கல்விரயே ்நோடங்கிைார.் இவர ்ஒடுகக்ப்பட்ட 

பிரிரவச ் றசரெ்்ேவர ் எை்போல் பள்ளிப்பருவேத்ிறலறய பல அவமதிப்புகளுக்கு ஆளாைார.் 

மகாறேவ் அம்றபே்கர ் எை்ற ஆசிரியர,் இவரம்ீது அை்பும் அக்கரறயும் நகாண்டவராக 

விளங்கிைார.் இேைால், பீமாராவ் சக்பால் அம்பவாறேகர ்எை்னும் ேம் நபயரரப் பீமாராவ் ராம்ஜி 

அம்றபேக்ர ்எை்று மாற்றிக் நகாண்டார.் 

 2.தீண்ைாடமக்கு எதிராக அம்றபத்கர் றமே்தகாண்ை பணிகள் இரண்டிடன எழுதுக. 

(i) அம்றபேக்ர ் இெத்ியச ் சமூக அரமப்பில் ெிலவிய சாதியரமப்ரபயும் தீண்டாரமக ்

நகாடுரமகரளயும் எதிரே்த்ுே ்தீவிரமாகப் றபாராடிைார.் 

(ii) ஒடுகக்ப்பட்ட பாரேம் எை்னும் இேரழ 1927ஆம் ஆண்டு துவங்கிைார.் சமேத்ுவச ்சமுோயேர்ே 

அரமக்கும் றொக்கில் இவர ்சமாஜ் சமாே சங்கம் எை்னும் அரமப்ரப உருவாக்கிைார.் 
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(iii) 1930ஆம் ஆண்டு ொசிக் றகாயில் நுரழவுப் றபாராட்டேத்ிரை ெடேத்ி நவற்றி கண்டார.் 

 3.வை்ைறமடச மாநாை்டில் கலந்து தகாள்ளும் முன் அம்றபத்கர் கூறியது  யாது? 

வட்டறமரச மாொட்டில் கலெத்ு நகாள்ளும் முை் அம்றபே்கர ் கூறியது: ‘எை் மகக்ளுக்கு 

ெியாயமாக எை்ை கிரடகக் றவண்டுறமா, அேற்காகப் றபாராடுறவை். அறே சமயே்தில் சுயராஜ்ய 

றகாரிகர்ககரள முழு மைேத்ுடை் ஆேரிப்றபை்’ எை்று அம்றபேக்ர ்கூறிைார.் 

சிறுவினா 

 1.இந்திய அரசியல் அடமப்புச ்சை்ைம் உருவாக அம்றபத்கர ்ஆே்றிய  பணிகள் யாடவ? 

(i) 15-08-1947 அை்று இெத்ியா விடுேரல நபற்றது. ஜவகரல்ால் றெரு ேரலரமயில் அரமெே் அரசில் 

அம்றபேக்ர ் சட்ட அரமசச்ராகவும் இெத்ிய அரசியல் சாசை சரபயிை் ேரலவராகவும் 

நபாறுப்றபற்றுக ்நகாண்டார.் 

(ii) 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 29ஆம் ொள் அரசியல் ெிரண்ய மை்றம் ஒரு தீரம்ாைம் 

ெிரறறவற்றியது. அேை்படி இெத்ிய அரசியலரமப்புச ் சட்டேர்ே எழுே அம்றபேக்ர ்

ேரலரமயில் அவர ் உட்பட ஏழுறபர ் நகாண்ட அரசியலரமப்புச ் சட்ட வரரவுக்குழு 

உருவாக்கப்பட்டது. 

(iii) இக்குழுவில் றகாபால்சாமி, அல்லாடி கிருஷ்ணமூரே்த்ி, றக.எம். முை்ஷி, ரசயது முகமது 

சாதுல்லா, மாேவராவ், டி.பி. ரகோை் ஆகிறயார ்உறுப்பிைரக்ளாக இடம் நபற்றைர.் இகக்ுழு 

ேைது அறிகர்கரய 1948, பிப்ரவரி 21-இல் ஒப்பரடே்ேது. 

(iv) அம்றபேக்ர ்ேரலரமயிலாை சட்ட வரரவுகக்ுழு, அப்றபாது மக்களாட்சி ெரடநபற்ற ொடுகள் 

பலவற்றிலிருெத்ு இெ்திய ெரடமுரறக்குப் நபாருெத்ும் சட்டகக்ூறுகரள. இெ்திய 

அரசியலரமப்பு வரரவில் றசரே்ே்து. 

(v) அம்றபே்கரால் உருவாக்கப்பட்ட இெே் அரசியல் அரமப்புச ் சட்டம், குடிமகக்ளிை் 

உரிரமகளுகக்ுப் பலவரககளில் பாதுகாப்ரப அளிப்போக அரமெே்து. இது மிகசச்ிறெ்ே சமூக 

ஆவணம் எை வரலாற்று ஆசிரியரக்ளால் றபாற்றப்படுகிறது. 

 2.அம்றபத்கரின் முதல் றதரத்ல் தவே்றி குறித்து எழுதுக. 

(i) 1935ஆம் ஆண்டில் மாெில சுயாட்சி வழங்குவேற்காை இெத்ிய அரசாங்கச ் சட்டம் 

ெிரறறவற்றப்பட்டது. அேை்படி நபாதுேற்ேரே்ல் ெரடநபறும் எை்று அறிவிகக்ப்பட்டது. 

(ii) ஏரழ விவசாயிகள், நோழிலாளரக்ள் ஆகிறயாரிை் ெலரைக் பாதுகாகக்ே ் றேரே்லில் 

றபாட்டியிட அம்றபே்கர ்விரும்பிைார.் 

(iii) சுேெ்திரே ்நோழிலாளர ்கட்சிரயே ்நோடங்கிே ்றேரே்லில் றபாட்டியிட்டார.் 

(iv) அவர ்நவற்றி நபற்றதுடை் அவரிை் கட்சி றவட்பாளரக்ள் பதிரைெத்ு றபரும் நவற்றி நபற்றைர.் 

தநடுவினா 

 1.பூனா ஒப்பந்தம் பே்றி எழுதுக. 

(i) ஒடுகக்ப்பட்றடாருக்குே் ேைி வாக்குரிரமயும் விகிோசச்ாரப் பிரதிெிதிே்துவமும் வழங்கப்பட 

றவண்டும் எை்று இரண்டாவது வட்டறமரச மாொட்டில் அம்றபேக்ர ்வலியுறுே்திைார.் 

(ii) இேை் விரளவாக ஒரு நோகுதியில் நபாது றவட்பாளரரே ் றேரெ்ந்ேடுக்க ஒரு வாக்கும் 

ஒடுகக்ப்பட்ட சமூக றவட்பாளரரே் றேரெ்ந்ேடுகக் ஒரு வாக்கும் அளிகக்ும் இரட்ரட வாக்குரிரம 

வழங்கப்பட்டது. ஆைால் இரே ஏற்க மறுே்ே காெ்தியடிகள் உண்ணாவிரேம் றமற்நகாண்டார.் 

(iii) இேை் விரளவாக 1931ஆம் ஆண்டு நசப்டம்பரே் ் திங்கள் இருபேத்ு ொை்காம் ொள் 

காெத்ியடிகளும் அம்றபேக்ரும் ஓர ்ஒப்பெ்ேம் நசய்து நகாண்டைர.் 
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(iv) அேை்படி ஒடுகக்ப்பட்றடாருக்குே ் ேைி வாகக்ுரிரம எை்பேற்குப் பதிலாகப் நபாது 

வாக்நகடுப்பில் ேைிே்நோகுதி வழங்குவது எை முடிவு நசய்யப்பட்டது. இெ்ே ஒப்பெ்ேறம பூைா 

ஒப்பெே்ம் எைப்பட்டது. 

சிந்தடன வினா 

 1.பாகுபாடில்லாத மக்கள் சமூகம் உருவாக நமது கைடமகளாக நீங்கள்  கருதுவன யாடவ? 

ொம் வாழும் சமூகேத்ில் ஒவ்நவாரு ேைிமைிேனுக்கும் பங்குண்டு. ொம் றபசும் நசாற்கள், 

நசய்யும் நசயல்கள் மற்றவரரப் பாதிகக்ாமலும், துை்புறுே்ோமலும் இருக்க றவண்டும். 

ஒவ்நவாரு மைிேரும் நவவ்றவறு நபயரக்ளுடனும் நவவ்றவறு கடரமகளுடை்ோை் வாழ்கிறறாம். 

வீட்டில் மகை் அல்லது மகள், பள்ளியில் மாணவை், அலுவலகே்தில் நோழிலாளி அல்லது 

முேலாளி, சமுோயேத்ில் குடிமகை் எைப் பல்றவறு றவடங்கரளே் ே ேரிே்துக் நகாண்டுள்றளாம். 

ேரிே்துள்ள றவடேத்ில் ேவறிை்றி ெடெத்ுநகாள்ள றவண்டும். 

ேைகக்ுக் கீழ் உள்ளவரக்ளுக்கும், ேை்றைாடு வாழ்பவரக்ளுக்கும் உண்டாை உரிரமகரளப் 

றபணி வாழ்வேற்கு அவை் முை் வர றவண்டும். அவ்வாறு வாழும்றபாது சமுோயேத்ில் மைிே 

றெயம் ேரழேத்ுவிடும். மைிே றெயம் றபணப்பட்டால் உரிரமகள் றபணப்படும். சமூகச ்

சீரக்ுரலவு இருகக்ாது. ஒழுகக்கற்கடு, அசச்ம் ெிரறெே் சூழ்ெிரல இரவநயல்லாம் இல்லாமல் 

மகக்ள் ெிம்மதியாக வாழ்வாரக்ள். 

ஆண், நபண் றவறுபாடுகளும், உயரெ்ே்வர.் ோழ்ெே்வர ்எை்று பாகுபாடிை்றி இருகக் றவண்டும். 

இரு பாலரும் சம உரிரம நபற்று வாழ்ெ்ோல், பாகுபாடில்லாே மகக்ள் சமூகம் ெீ உருவாகும். 

பால் மனம் 

 1.குழந்டதகளின் நே்பண்புகளாகப் ‘பால் மனம்’ கடதயின் வழி நீங்கள் அறிந்தவே்டே எழுதுக. 

(i) குழெர்ேக்கு வீட்டு ொய், நேருொய் றவறுபாடு நேரியாது. இரண்ரடயும் ஒை்றாகறவ பாரக்க்ும். 

(ii) கீரர விற்கும் கிழவிரயக் கூட ேை் வீட்டில் ஒருவராகப் பாரக்்கும் பரெ்ே குணம். 

(iii) கூலிே்நோழிலாளி நவயிலில் காலில் நசருப்பில்லாமல் சுரம ெிரறெே் வண்டிரய 

இழுப்பரேப் பாரக்க்ும் றபாது அே்நோழிலாளியிை் துை்பரேக் கண்டு நபாறுகக்ாே மைம். 

(iv) ஆட்டுக்குட்டியிை் பசிரயப் றபாகக், குழெர்ேக்கு ரவேத்ிருெே் புட்டிப்பாரலக ்நகாடுகக்ும் 

கருரணப் பரிவு. இரவறய பால் மைம் கரேயிை் வழி ொை் அறிெ்ே குழெர்ேகளிை் 

ெற்பண்புகள். 

மதிப்பீடு 

 1.குழந்டத கிருஷ்ணாவின் பண்புநலன்டளப் பே்றித் ததாகுத்து எழுதுக. 

மைிேைிை் பரடப்பு விசிே்திரமாைது. அதிலும் குழெர்ே பிராயம் மிகவும் அழகாைது. குழெர்ே 

கிருஷ்ணாவிை் உள்ள அழகு பற்றி இகக்ரேயிை் மூலம் பாரக்க்லாம். 

குழெர்ே கிருஷ்ணா பிஞ்சுவிரல், நவள்ளரிப் பிஞ்சாக முகம், சிறகு றபாை்ற இரமகள், கண்ணாடி 

றபாை்ற விழிகள், பூ றபால் உேடுகள், ஒளியரும்புகளாை பற்கள், நுங்கு ெீரிை் குளிரச்ச்ியாை குரல், 

நேய்வ வடிவாை அழகு, முகம் உலரகப் புரிெத்ு நகாள்ள முயலும் மைவளரச்ச்ிகக்ாை சிெ்ேரைச ்

சாயல். இெ்ே ஒட்டு நமாே்ே இரணப்புோை் கிருஷ்ணா. 

சை்ைரலப் பிடிேே்வாறு நேருவில் பாரே்ே் கிருஷ்ணா ேை் அம்மாவிடம் குப்ரபே ்

நோட்டிறயாரம் இருெ்ே நசாறிொரயக ்காட்டிைாள். அம்மா அது அசிங்கம் எை்றும் ேை் வீட்டில் 

இருகக்ும் டாமி அழகாைது, சுேே்மாைது’ எை்றும் கூறிைாள். றமலும் ‘அேரைே ்நோடகக்ூடாது, 

அப்பா திட்டுவார’் எை்றும் கூறிைாள். கிருஷ்ணா , “திட்டவில்ரலநயை்றால் நோடலாமா?” எை்று 

றகட்டாள். கிருஷ்ணாவிற்குே ்நேரு ொயும், வீட்டு ொயும் றவறில்ரல. 
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வீட்டுவாசலில் கீரரவிற்கும் கிழவிரயப் பாரே்ே்தும் உற்சாகமாக நசை்ற கிருஷ்ணாரவ அம்மா 

“அவரளே் நோடாறே உடம்பு சரியில்லாேவள்” எை்று கூவிைாள். அகக்ண்டிப்பில் 3 திரகே்ே 

கிருஷ்ணா “அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாேப்றபா ெீ நோடவில்ரலயா சிேே்ப்பா?” எை்று 

றகட்டாள். 

கிருஷ்ணா சிேே்ப்பாவுடை் காெ்தி மண்டபேத்ுகக்ுச ்நசை்று விட்டுே் திரும்பி வரும் 5 றபாது ஒருவர ்

காலில் நசருப்பில்லாமல் ெிரறெே் பாரேத்ுடை் ரகவண்டிரய இழுேத்ுச ்நசல்வரேப் பாரே்்ோள். 

அவருக்குக ் கல்குேத்ும், நவயில் சுடும் எைக ் கவரலப்பட்டாள். ேை் சிே்ேப்பாவிடம் “உை் 

நசருப்ரபக ்நகாடுே்து விடு, ெீோை் பூட்ஸ் வசச்ிருக்கிறய” எை்றாள். 

அடுே்ே ொள் காரலயில் நேருரவ ஒட்டிய வராெே்ாவில் மரழயிை் குளிர ்ோங்காமல் இரண்டு 

சிறு ஆட்டுக்குட்டிகள் ெிற்பரேக் கண்டாள். உடறை கிருஷ்ணா, ரககக்ுழெர்ேயிை் அருகில் 

ரவே்திருெே் பால் புட்டிரய எடுேத்ு வெ்து ஒரு குட்டியிை் வாயில் ரவே்து அேற்குப் பால் 

ஊட்டிைாள். அரேக ்கண்ட அம்மாவும், அப்பாவும், சிேே்ப்பாவும் வியப்புடை் ெிை்றைர.் 

நேருொயும் வீட்டு ொயும் றவறில்ரல எை்ற சமரச றொகக்ம், கீரர விற்கும் பாட்டியிடம் காட்டிய 

பாசம், வண்டி இழுக்கும் மைிேரிை் துை்பரேக் கண்டு நபாறுகக்ாே மைம், ஆட்டுக்குட்டியிடம் 

காட்டிய கருரணப் பரிவு இரவநயல்லாம் குழெர்ே கிருஷ்ணாவிை் சிறப்பு பண்புெலை்கள். 

ஆைால் அவள் எட்டு வயதில் ேை் ேம்பி நேருொய்கக்ுப் பால் சாேம் றபடுவரேே் ேவறு எைக ்

கூறுகிறாள். கல்லடிப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டிரயப் பாரே்த்ுக் ரகநகாட்டி ெரகக்கிறாள். கூலியாள் 

குடிகக்ே ் ேண்ணரீ ் றகட்டால், “எப்பவும் இங்றகோை் வருவாயா? ொை் ேரமாட்றடை்” எை்று 

கூறுகிறாள். இரேநயல்லாம் கிருஷ்ணாவிை் அம்மா ஏற்றுக் நகாள்கிறார.் 

உலகசச்ூழல் ஒவ்நவாரு குழெர்ேரயயும் மாற்றிவிடுகிறது. 

அணி இலக்கணம் 

மதிப்பீடு 

சரியான விடைடயத் றதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

 1.பிறிதுநமாழிேல் அணியில் ………….. மட்டும் இடம்நபறும். 

  அ) உவரம  ஆ) உவறமயம்   இ) நோரட  ஈ) செ்ேம் 

      அ) உவடம 

 2.இரண்டு நபாருள்களுகக்ு இரடறய உள்ள ஒற்றுரமரயயும்  

     றவற்றுரமரயயும் கூறுவது ………………… அணி. 

  அ) ஒற்றுரம   ஆ) றவற்றுரம 

இ) சிறலரட    ஈ) இரட்டுற நமாழிேல் 

      ஆ) றவே்றுடம 

 3.ஒறர நசய்யுரள இருநபாருள் படும்படி பாடுவது ………….. அணி. 

  அ) பிறிதுநமாழிேல்  ஆ) இரட்டுறநமாழிேல் 

  இ) இயல்பு ெவிற்சி   ஈ) உயரவ்ு ெவிற்சி 

      ஆ) இரை்டுேதமாழிதல் 

 4.இரட்டுறநமாழிேல் அணியிை் றவறு நபயர ்……………… அணி. 

  அ) பிறிதுநமாழிேல்  ஆ) றவற்றுரம 

இ) உவரம    ஈ) சிறலரட 

      ஈ) சிறலடை 

சிறுவினா 

 1.பிறிதுதமாழிதல் அணிடய விளக்கி எடுத்துக்காை்டுத் தருக. 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

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/


15 
 

அணி விளக்கம் : 

உவரமரய மட்டும் கூறி, அேை் மூலம் கூற வெ்ே கருேர்ே உணரரவப்பது பிறிதுநமாழிேல் 

அணி எைப்படும். 

எ.கா. கடறலாடா கால்வல் நெடுெற்ேர ்கடறலாடும் 

ொவாயும் ஓடா ெிலே்து. 

இே்திருகக்ுறள், “ெிலே்தில் ஓடும் றேர ்கடலில் ஓடாது. கடலில் ஓடும் கப்பல் ெிலே்தில் ஓடாது 

எை்று உவரமரய மட்டும் கூறுகிறது. 

இேை் மூலம் ‘ஒவ்நவாருவரும் ேமகக்ு உரிய இடே்தில் நவற்றி நபற முடியும். ேமக்குப் 

நபாருேே்மில்லாே இடே்தில் நவற்றி நபறுேல் இயலாது’ எை்னும் கருே்து விளகக்ப்படுகிறது. 

எைறவ இக்குறட்பாவில் பிறிதுநமாழிேல் அணி இடம் நபற்றுள்ளது. 

 2.றவே்றுடம அணி என்ோல் என்ன? 

இரண்டு நபாருள்களுகக்ு இரடறய உள்ள ஒற்றுரமரயக ் கூறி பிறகு அவற்றுள் ஒை்ரற 

றவறுபடுேத்ிக் காட்டுவது றவற்றுரமயணி எைப்படும். 

 3.இரை்டுேதமாழிதல் அணி எவ்வாறு தபாருள் தரும்? 

இரட்டுறநமாழிேல் அணியில் ஒரு நசால் அல்லது நோடர ்இருநபாருள் ேருமாறு அரமயும். 

இைங்கடளப் தபாருத்தமான தசாே்களால் நிரப்புக. 

1. சிறுமி ……………… (ேைது/ேமது) ரகயில் மலரக்ரள ரவே்திருெே்ாள். 

2. அம்றபேக்ர ்ஒடுகக்ப்பட்ட மகக்ளிை் உயரவ்ுக்காகே ்……………… (ேைது ேமது) 

      உரழப்ரப ெல்கிைார.் 

3. உயரெ்ற்ோர ்…………… (ேம்ரமே்ோறம/ேை்ரைேே்ாறை) புகழ்ெ்து  

    நகாள்ளமாட்டாரக்ள். 

4. இரவ ………………. (ோை்/ோம்) எைக்குப் பிடிேே் நூல்கள். 

5. குழெர்ேகள்……………. (ேை்ைால் ேம்மால்) இயை்ற உேவிகரளப் பிறருகக்ுச ்

    நசய்கிை்றைர.் 

1. தனது 

2. தமது 

3. தம்டமத்தாறம 

4. தாம் 

5. தம்மால் 

ததாைரில் உள்ள பிடழகடளத் திருத்தி எழுதுக. 

முதியவர ்ஒருவர ்ேைது கால்களில் நசருப்பில்லாமல் ேை்ைால் இழுகக் முடியாே வண்டிரய இழுே்துச ்

நசை்றார.் அேரைக் கண்ட கிருஷ்ணா ேம்முரடய சிே்ேப்பாவிடம் அவருரடய காலணிகரளக ்

நகாடுக்குமாறு கூறிைாள். அவரிடம் விரலயுயரெ்ே் காலணிகள் இருெ்ேை. எைறவ, ேைது றவறு 

காலணிகரளப் பிறகு ேருவோகச ்சிேே்ப்பா கூறிைார.் 

முதியவர ்ஒருவர ்ேைது கால்களில் நசருப்பில்லாமல் ேை்ைால் இழுகக் முடியாே வண்டிரய இழுே்துச ்

நசை்றார.் அேரைக் கண்ட கிருஷ்ணா ேை்னுரடய சிேே்ப்பாவிடம் அவருரடய காலணிகரளக் 

நகாடுக்குமாறு கூறிைாள். அவரிடம் விரலயுயரெ்ே் காலணிகள் இருெ்ேை. எைறவ, ேைது றவறு 

காலணிகரளப் பிறகு ேருவோகச ்சிேே்ப்பா கூறிைார.் 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

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/


16 
 

கை்டுடர எழுதுக 

உடழப்றப உயரவ்ு 

முன்னுடர: 

ொம் றமற்நகாண்ட நசயலில் நவற்றி நபறுவேற்கு உரழப்பரேே ் ேவிர றவறுவழியில்ரல. 

அேே்ரகய உரழப்ரபப் பற்றி இகக்ட்டுரரயில் காண்றபாம். 

மாணவரக்ளின் உடழப்பு : 

முயற்சி உரடயார ் இகழ்சச்ி அரடயார’் எை்பது சாை்றறார ் வாகக்ு. இது அரைேத்ு 

மாணவரக்ளுக்கும் நபாருெத்ும். ஒரு றேரவ்ில் மட்டும் முேல் மாணவைாக இருெ்ோல் றபாோது. 

எல்லாே் றேரவ்ுகளிலும் முேல் மாணவைாகே ் திகழ முயற்சியும் பயிற்சியும் றேரவ. 

இம்முயற்சியும் பயிற்சியுறம உரழப்பு. மாணவரக்ள் ஒவ்நவாருவரும் ஓர ்உயரெ்்ே குறிகற்காரள 

மைதில் ெிறுேத்ி அக்குறிகற்காளில் நவற்றி நபற உரழகக் றவண்டும். 

ஊக்கமில்லா உடழப்பு : 

றசாம்பல், விரரெ்து நசய்ய றவண்டியவற்ரற ோமதிே்துச ் நசய்யும் இயல்பு, மறதி, தூகக்ம் 

ஆகியை ஊகக்ேர்ே அறறவ ஒழிக்கும் திறமுரடயை. ஊக்கமில்லாேவர ் மகக்ளாகார;் 

மரங்களாவர’் எை்பது வள்ளுவர ் நமாழி. காட்டில் ெிற்கும் மரங்கள் காய்கைிகரளே் ேரும். 

இரறவை் உரறயும் திருகற்காயில், இல்லம், றேர,் மரகக்லம் ஆகியை நசய்வேற்கு மரம் 

பயை்படுகிறது. ஆைால், ஊகக்மற்ற மகக்ளாகிய மரங்கறளா எேற்கும் பயை்படுவதில்ரல. 

ஊகக்மில்லா உரழப்பு வீணாைது. 

உடழப்பின் பயன் : 

ொம் ஒரு நசயரலச ்நசய்ய றவண்டும் எை்று எண்ணுவது நபரிேல்ல. அேரைச ்நசயல்படுே்தி 

அேற்றகற்ப உரழகக் றவண்டும். அவ்வாறு ஓயாமல் உரழப்பவரக்ள் விதிரயக்கூட தூர 

விரட்டிவிடுவாரக்ள். கடுரமயாை உரழப்பிற்கு ஈடு இரண எதுவுறமயில்ரல. 

நபாறுரமயாகவும் இரடவிடாமலும் உரழே்ோல் நவற்றி ெிசச்யம். நவற்றிரய உருவாக்குவதில் 

உரழப்பு மிகப்நபரிய மூலேைம்.  

முடிவுடர : 

‘ரகயும் காலும் ோை் உேவி – நகாண்ட கடரமோை் ெமக்குப் பேவி’ எை்று பட்டுகற்காட்ரட 

கல்யாணசுெே்ரைாரிை் பாடல் வரிகரள ெிரைவில் ரவேத்ு உரழப்றபாம்; உயரற்வாம். 

தமாழிறயாடு விடளயாடு 

பின்வரும் வினாக்கடளப் படித்து இருவினாக்களுக்கு ஒரு விடை தருக. 

(எ.கா.) குழம்பும் கூை்டும் மணப்பது ஏன்? குருதி மிகுதியாய்க் தகாை்டுவது  

                  ஏன்? தபருங்காயத்தால் 

1. ஆரட நெய்வது எேைாறல? அறிரவப் நபறுவது எேைாறல? 

2. மாடுகள் ரவகற்கால் திை்பது எங்றக? மை்ைரக்ள் பலரும் இறெே்து எங்றக? 

3. கதிரவை் மரறயும் றெரம் எது? கழுே்தில் அழகாய்ச ்சூடுவது எது? 

4. வாைில் றேய்ெ்து வளரவ்து எது? வாரம் ொை்கு நகாண்டது எது? 

1. நாலால் 

2. றபாரில் 

3. மாடல 

4. திங்கள் 
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கடலசத்சால் அறிறவாம் 

1. குறிக்றகாள் – Objective 

2. நம்பிக்டக – Confidence 

3. முடனவர் பை்ைம் – Doctorate 

4. வை்ை றமடச மாநாடு – Round Table Conference 

5. இரை்டை வாக்குரிடம – Double voting 

6. பல்கடலக்கழகம் – University    

7. ஒப்பந்தம் – Agreement 

8. அரசியலடமப்பு – Constitution 
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