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6ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம்

தமிழ் ஒரு மதிப்பபண் இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்
1. கண்பெனத் தகும்
I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. மாணவர்கள் நூல்களை _________ க் கற்க வவண்டும்.
அ. வமவ ாட்டமாக

ஆ. மாசற

இ. மாசுற

ஈ. மயக்கமுற

2. இடமமல் ாம் என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது
அ. இடம் + மமல் ாம்

ஆ. இடம் + எல்லாம்

இ. இட + எல் ாம்

ஈ. இட + மமல் ாம்

3. மா ற என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது
அ. ம + அற

ஆ. மாசு + அற

இ. மா +உற

ஈ. மாசு +உற

4. குற்றம் + இல் ாதவர் என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்
அ. குற்றமில்லாதவர்

ஆ. குற்றம் இல் ாதவர்

இ. குற்றமல் ாதவர்

ஈ. குற்றம் அல் ாதவர்

5. சிறப்பு + உளடயார் என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்
அ. சிறப்புஉளடயார்

ஆ. சிறப்புடடயார்

இ. சிறப்பளடயார்

ஈ. சிறப்பிளடயார்

6. ‘மன்ைனும்’ எைத்மதாடங்கும் பாடல் அளமந்திருக்கும் நூல் ___________
அ. ஆத்திச்சூடி

ஆ. மகான்ளறவவந்தன்

இ. மூதுடர

ஈ. நல்வழி

7. மூதுளை நூலின் ஆசிரியர்
அ. ஔடவயார்

ஆ. மபான்முடியார்
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குறுவினாக்கள்
1. கற்றவரின் பபருடமகளாக மூதுடர கூறுவன யாடவ?
மன்ைளையும் மைக்குற்றம் நீங்கும்படி கற்றவளையும் ஒப்பிட்டு ஆைாய்ந்து பார்த்தால் கற்றவவை
மன்ைளைக் காட்டிலும் சிறந்தவர். ஏமைன்றால், மன்ைனுக்கு அவைது நாட்டில் மட்டும் சிறப்பு உண்டு.
கல்வி கற்றவருக்வகா அவர் ம ல்லும் இடங்களில் எல் ாம் சிறப்பு உண்டாகும்.
2. மூதுடர – குறிப்பு வடரக.
மூதுளை

என்னும்

ம ால்லுக்கு

மூத்வதார்

கூறும்

அறிவுளை

என்பது

மபாருள்.

சிறந்த

அறிவுளைகளைக் கூறுவதால் இந்நூல் மூதுளை எைப் மபயர் மபற்றது. இந்நூலில் முப்பத்மதாரு பாடல்கள்
உள்ைை. இந்நூலின் ஆசிரியர் ஔளவயார்.
3. கல்வியின் சிறப்பாக நீங்கள் எதடனக் கருதுகிறீர்கள்?
எத்தளைவயா ம ல்வங்கள் உள்ைை. அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்களவ மூன்று. அருட்ம ல்வம்
அவ்வு கத்துக்கு உரியது. மபாருட் ம ல்வம் இவ்வு கத்துக்கு உரியது. கல்விச் ம ல்வம் எவ்வு கத்தும்
சிறப்புத்தருவது ; ஏழு பிறப்புகளிலும் உதவுவது; மகாடுத்தால் குளறயாது; புகழ் தருவது; அழியாதது.
இவற்றுள் “மகாடுத்தால் குளறயாது” என்பளதவய கல்வியின் சிறப்பாக நான் கருதுகிவறன்.
4. கல்லாதவருக்கு ஏற்படும் இழப்புகடளப் பட்டியலிடுக.
கல்லாதவருக்கு ஏற்படும் இழப்புகள்:
1.

கல் ாதவர்க்குச்

ான்வறார் அளவயில் மதிப்பு இருக்காது; அங்கு அவர் அளமதியாய் இருப்பது

ஒரு நாய் இருப்பது வபான்றது; ஏதாவது வபசிைால் அது நாய் குளைப்பது வபான்றது.
2.

கல் ாதவர்

அறிவு

சி

மயங்களில்

–

மவயாசிதமாய்

–

மவளிப்பட்டாலும்

அதளை

அறிவுளடயார் ஏற்கமாட்டார்.
3.

கல் ாதவர்,

அைசு

அலுவ கங்கள்,

வங்கிகள்

முதலியவற்றிற்குச்

ம ன்றால்

தம்முளடய

பணிகளை முடிக்க இடர்ப்படுவர்; பிறர் உதவிளய நாடிவய நிற்பர்.
4.

தம்மிடம் உள்ை பணத்ளத எண்ணிக்ளகயிடவும் மதரியாமல் திண்டாடுவர்.

கல்விதய அழியாத பசல்வம்
கல்வி

என்பது

மபறுவதற்காகச்

வாழும்

உயிர்களுக்மகல் ாம்

மபாது.

ஒரு

ம டி

கதிைவைது

ஒளிளயப்

ற்வற வளைவது அதன் கல்வி எை ாம். தாயிளை நன்றாகப் பிடித்துக் மகாள்ைத்

Learning Leads To Ruling

Page 2 of 41

General Tamil

Prepared By www.winmeen.com

மதரியாத குைங்குக் குட்டிளயக் ‘கல் ாவன்பறழ்’ எை நூல்கள் கூறும். குழந்ளத பிறந்தது முத ாகக் கற்கத்
மதாடங்கிவிடுகிறது. கண்டும் வகட்டும் அறிளவப் மபறும் குழந்ளத வாசிக்கக் கற்றுக்மகாள்ை எடுத்துக்
மகாள்ளும் நிள ளயவய ‘கல்விகற்றல்’ என்கிவறாம்.
கல்வியின் மபருளமளய எடுத்துக் கூறும் நூல்கள் ப . மனிதனுக்குக் கண் வபான்றது கல்வி
என்பார் திருவள்ளுவர். எண் எழுத்து இகவழல் எை ஆத்திசூடியிலும், எண்ணும் எழுத்தும் கண் எைத்
தகும் எைக் மகான்ளற வவந்தனிலும் ஔளவயார் கூறுவார். கல்வியின் பிரிவுகள் ப ப் ப . ஆய
கள கள் அறுபத்து நான்கு என்பர். இன்ளறக்வகா அளவ ப
கல்வியாகிய

‘வபார்க்கல்வி’

மதாடங்கி

இன்ளறய

நூறு எை வைர்ந்து விட்டை. பழங்கா த்துக்

கணினிக்

கல்விவளை

அளைத்தும்

மனித

இைவைர்ச்சியின் அளடயாைங்கவை. ‘கல்வி களை இ , கற்பவர் நாள் சி ’ எை நா டியார் என்னும் நூல்
ம ால்வது உண்ளமவய!
கல்விச் ம ல்வம் அழிவற்றது. மபாருட் ம ல்வம் அழியும் தன்ளமயுளடயது.
‘தகடு இல் விழுச்பசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ல மற்டற யடவ’
என்று திருவள்ளுவர் கூறியுள்ைார்.
டவப்புழிக் தகாட்படா, வாய்த்து ஈயின் தகடு இல்டல
மிக்க சிறப்பின் அரசர் பசறின் வவ்வார்
எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்குச் பசய்வன
விச்டச மற்று அல்ல பிற
என்பது நா டியார்.
“மவள்ைத்வத வபாகாது; மவந்தணலில் வவகாது; மகாள்ைத்தான் வபாகாது;
மகாடுத்தாலு குளறயாது ; கள்ைருக்கும் எட்டாது; காவலுக்குள் அளமயாது” என்று கல்வியின்
மபருளமளயப் மபரிவயார் கூறுவர்.
அழியாத ம ல்வமாகிய கல்விளயச் வ ர்ப்வபாம். அழியாத புக்ளழ ஈட்டுவவாம்.
1.

கற்ளக நன்வற கற்ளக நன்வற

Learning Leads To Ruling

Page 3 of 41

General Tamil

Prepared By www.winmeen.com

பிச்ள புகினும் கற்ளக நன்வற
2.

- மவற்றிவவற்ளக

மள வாளழ அல் வவா கல்வி – நீ
வாயாை உண்ணுவாய் வபா என் புதல்வி

- பாைதிதா ன்

துன்பம் பவல்லும் கல்வி
I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. மாணவர் பிறர் _______ நடக்கக் கூடாது.
அ. வபாற்றும்படி

ஆ. தூற்றும்படி

இ. பார்க்கும்படி

ஈ. வியக்கும்படி

2. நாம் _______ ம ாற்படி நடக்க வவண்டும்.
அ. இளைவயார்

ஆ. ஊைார்

இ. மூத்ததார்

ஈ. வழிப்வபாக்கர்

3. ளகப்மபாருள் என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது _______
அ. ளகயில் + மபாருள்

ஆ, ளகப் + மபாருள்

இ. டக+பபாருள்

ஈ. ளகப்பு + மபாருள்

4. மாைம் + இல் ா என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்________
அ. மாைம்இல் ா

ஆ. மானமில்லா

இ. மாைமல் ா

ஈ. மாைம்மில் ா

5. துன்பத்ளத மவல்லும் _______ வவணும்.
அ. கல்வி

ஆ. ம ல்வம்

இ. துணிவு

ஈ. கா ம்

II. பசாற்பறாடரில் அடமத்து எழுதுக.
1. மனமாற்றம் :

கலிங்கப்வபாரில் அவ ாகர்க்கு மைமாற்றம் ஏற்பட்டது.

2. ஏட்டுக்கல்வி :

ஏட்டுக் கல்வி வாழ்க்ளகக்கும்ப் பயன்பட வவண்டும்.

3. நல்லவர்கள் :

உ கில் நல் வர்கள் ப ர் உள்ைைர்.
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வ ாம்பல் தவிர்த்தால் வாழ்வில் உயை ாம்.

III. குறுவினாக்கள்
1. நாம் யாருடன் தசரக் கூடாது?
தன்மாைம் இல் ாத வகாளழகளுடன் நாம் வ ைக் கூடாது.
2. எடத நம்பி வாழக் கூடாது?
மற்றவர் ளகப்மபாருளை நம்பி வாழக் கூடாது.
3. இந்தப் பாடலின் முதல் இருவரிகள் நிடனவூட்டும் திருக்குறள் எது?
ஏட்டில் படித்தவதாடு இருந்துவிடாவத – நீ
ஏன்படித்வதாம் என்பளதயும் மறந்து விடாவத.
இந்த வரிகள் நிளைவூட்டும் திருக்குறள்:
கற்க க டறக் கற்பளவ கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
4. நாம் எவ்வாறு வாழ்ந்தால் பபருடம பபறலாம்?
மவற்றிவமல் மவற்றி வைவும், அவற்றால் மபருளம மபறவும் வம ாை அறிஞர்கள் கூறிய
அறிவுளைகளின்படி வாழவவண்டும்.
5. நாம் எடத மறந்துவிடக் கூடாது?
நாம் கற்றதன் பயளை மறந்துவிடக் கூடாது.
6. நாம் எப்படி நடக்கக் கூடாது?
நாம் நம் நாட்டின் மநறி தவறி நடக்கக் கூடாது.
7. நாம் எவற்டற மீறக் கூடாது?
நாம் மபரிவயார் ம ால்லும் அறிவுளைகளை மீறக் கூடாது.
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8. நாம் எடத விட்டு விட தவண்டும்?
பிறருடன் வம்பு ம ய்யும் வழக்கம் இருந்தால் அளத நாம் விட்டுவிட வவண்டும்.
9. வற்றாமல் நம்தமாடு வாழதவண்டியடவ யாடவ?
மபற்ற தாயின் புகழும் பிறந்த நாட்டின் புகழும் வற்றாத வளகயில் நாம் வாழ வவண்டும்.
10. பட்டுக்தகாட்டட கல்யாெ சுந்தரத்திற்கு உரிய சிறப்புப் பபயர் யாது?
பட்டுக்வகாட்ளடக் கல்யாண சுந்தைத்திற்கு உரிய சிறப்புப் மபயர் “ மக்கள்” கவிஞர் என்பது.
11. நாம் எவ்வாறு வாழக்கூடாது எனப் பட்டுதகாட்டடயார் கூறுகிறார்?
நாம் நூல்களைக் கற்பவதாடி இருந்துவிடக்கூடாது; கற்றதன் பயளை மறக்கக் கூடாது; நம் நாட்டின்
மநறி தவறி நடக்கக் கூடாது; நல் வர்கள் குளற ம ால்லும்படி வைைக் கூடாது;
மபரிவயார் கூறும் அறிவுளைகளை மீறக்கூடாது; பிறரிடம் பழகும் முளறயிலும் வபசும் முளறயிலும்
பண்பு மநறி மாறக் கூடாது; பிறர் உளழப்பில் வாழக் கூடாது; தன்மாைம் இல் ாத வகாளழகளுடன் வ ைக்
கூடாது எைப் பட்டுக்வகாட்ளடயார் கூறுகிறார்.
12. நாம் எவற்டறபயல்லாம் பகாள்ள தவண்டும் எனப் பட்டுக்தகாட்டடயார் கூறுகிறார்?
நாம், துன்பத்ளத நீக்கும் கல்வியிளைக் கற்க வவண்டும்; வ ாம்பள க் மகால்லும் திறன் மபற்றிட
வவண்டும்; வாளைத் மதாடும் அைவுக்கு அறிளவ வைர்த்துக் மகாள்ை வவண்டும்; வம ாை அறிஞர்கள்
கூறிய

அறிவுளைகளின்படி

நடக்க

வவண்டும்;

இளவ

மூ ம்

மவற்றிகளையும்

விருதுகளையும்

மபருளமளயயும் மபற வவண்டும்; மபற்ற தாயின் புகழும் நம் நாட்டின் புகழும் அழியாத வளகயில் வாழ
வவண்டும் எைப் பட்டுக்வகாட்ளடயார் கூறுகிறார்.
13. பட்டுக்தகாட்டடயார் பாடற் பபாருடளத் பதாகுத்துக் கூறுக.
நாம் நூல்களைக் கற்பவதாடு இருந்துவிடக்கூடாது; கற்றதன் பளை மறக்கக் கூடாது; நம் நாட்டின்
மநறி தவறி நடக்கக் கூடாது. நல் வர்கள் குளற ம ால்லும்படி வைைக் கூடாது;
மபரிவயார் கூறும் அறிவுளைகளை மீறக்கூடாது; பிறரிடம் பழகும் முளறயிலும் வபசும் முளறயிலும்
பண்பு மநறி மாறக் கூடாது; பிறர் உளழப்பில் வாழக் கூடாது; தன்மாைம் இல் ாத வகாளழகளுடன் வ ைக்
கூடாது; பிறருடன் வம்பு ம ய்யும் வழக்கம் இருந்தால் அளத விட்டுவிட வவண்டும்.
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நாம் துன்பத்ளத நீக்கும் கல்வியிளைக் கற்க வவண்டும்; வ ாம்பள க் மகால்லும் திறன் மபற்றிட
வவண்டும்; வாளைத் மதாடும் அைவுக்கு அறிளவ வைர்த்துக் மகாள்ை வவண்டும்; வம ாை அறிஞர்கள்
கூறிய

அறிவுளைகளின்படி

நடக்க

வவண்டும்;

இளவ

மூ ம்

மவற்றிகளையும்

விருதுகளையும்

மபருளமளயயும் மபற வவண்டும்; மபற்ற தாயின் புகழும் நம் தாய்நாட்டின் புகழும் அழியாத வளகயில்
வாழ வவண்டும் எைப் பட்டுக்வகாட்ளடயார் கூறுகிறார்.
வரும்பளகவர் பளடகண்டு
மார்தட்டிக் கைம் புகும்
மக்களைப் மபற்வறார் வாழ்க!
மைம் மகாண்ட துளணவர்க்கு
விளடதந்து வவல்தந்த
மறக்கு ப் மபண்கள் வாழ்க!
உைங்மகாண்டு வபாைாடி
உதிைத்தில் நீைாடி
அறம் காத்த உன்ைம் வாழ்க!
திறமாை புகழ்மகாண்ட
திடமாை வதாள்களும்
ம யல் வீைர் மைபும் வாழ்க!
-

பட்டுக்தகாட்டடக் கல்யாெசுந்தரம்

கல்விக்கண் திறந்தவர்
I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. பள்ளிக்கூடம் ம ல் ாததற்கு ஆடு வமய்க்கும் சிறுவர்கள் கூறிய காைணம் _________
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அ. ஆடு வமய்க்க ஆள் இல்ள

ஆ. ஊரில் பள்ளிக்கூடம் இல்டல

இ. வழி மதரியவில்ள

ஈ. வபருந்து வ தியில்ள

2. பசியின்றி என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது __________
அ. பசி + இன்றி

ஆ. பசி+யின்றி

இ. பசு +இன்றி

ஈ. பசு + யின்றி

3. காடு+ஆறு என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடப்பது_______
அ. காட்டாறு ஆ. காடாறு

இ. காட்டுஆறு

ஈ. காடுஆறு

4. படிப்பறிவு என்னும்ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது _________
அ. படிப்பு + அறிவு

ஆ. படிப்பு+அறிவு

இ. படி+அறிவு

ஈ. படிப்பு+ வறிவு

5. _________ தூைத்தில் ஆைம்பப் பள்ளி, _______ தூைத்தில் நடுநிள ப் பள்ளி, _________ தூைத்தில்
உயர்நிள ப்பள்ளி இருக்க வவண்டும் என்று காமைா ர் திட்டம் வகுத்தார்.
அ. ஐந்து ளமல், ஒரு ளமல், மூன்று ளமல்
ஆ. ஒரு டமல், மூன்று டமல், ஐந்து டமல்
இ. மூன்று ளமல், ஒரு ளமல், ஐந்து ளமல்
ஈ. ஒரு ளமல், ஐந்து ளமல், மூன்று ளமல்
பசாற்பறாடரில் அடமத்து எழுதுக.
அ) வகுப்பு : நான் ஆறாம் வகுப்பு மாணவன்.
ஆ) உயர்கல்வி : உயர்கல்வி கற்க மவளியூருக்குப் வபாவவன்.
இ) சீருடட

: சீருளட அணியாத மாணவளை ஆசிரியர் கண்டித்தார்.

தகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1. குழந்ளதகளைப் பள்ளியில் ஏற்றத்தாழ்வின்றிப் படிக்கச் _______ அறிமுகப்படுத்திைார்.
விடட: சீருடடத் திட்டத்டத
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2. காமைா ளைக் ‘கல்விக் கண் திறந்தவர்’ எை மைமாைப் பாைாட்டியவர்___________
விடட: தந்டத பபரியார்
குறுவினாக்கள்
1. காமராசர் காலத்தில் பதாடக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் யாடவ?
காமைா ர் கா த்தில் மதாடக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவைங்கள் ஆைம்பப் பள்ளிகள், நடுநிள ப்
பள்ளிகள், உயர்நிள ப் பள்ளிகள், மபாறியியற் கல்லூரிகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள், கால்நளட
மருத்துவக் கல்லூரிகள், ஆசிரியப் பயிற்சி நிறுவைங்கள் என்பை.
2. காமராசர் முதல்வராய்ப் பபாறுப்தபற்றதும் கல்விக்காகச் பசய்த முதல் பணி யாது?
காமைா ர்

முதல்வைாய்ப்

மதாடக்கப்பள்ளிகள்

மபாறுப்வபற்ற

மூடப்பட்டிருந்தை.

வநைத்தில்

அவற்ளற

தமிழகத்தில்

உடைடியாகத்

ஏறக்குளறய

திறக்க

ஆறாயிைம்

ஆளணயிட்டார்.இதுவவ

கல்விக்காக அவர் ம ய்த முதற் பணி.
3. காமராசரின் சிறப்புப் பபயர்கள் யாடவ?
காமைா ரின் சிறப்புப் மபயர்கள்:

மபருந்தள வர், கறுப்பு காந்தி, படிக்காத வமளத, ஏளழப்

பங்காைர், கர்ம வீைர், தள வர்களை உருவாகுபவர், கல்விக்கண் திறந்தவர், கல்விப்புைட்சிக்கு வித்திட்டவர்.
4. காமராசரின் மதிய உெவுத் திட்டம் குறித்து எழுதுக.
பள்ளி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் வதசியக் மகாடி ஏற்றுமாறு அளழக்கக் காமைா ர் எழுந்தார். அளைவரும்
எழுந்து நின்றார்.அப்வபாது ஒரு மாணவன் மயங்கிக் கீவழ விந்தான். அளைவரும் பதற்றம் அளடந்தைர்.
தண்ணீர் மதளித்து அவளை எழுப்பிைர்.
மயக்கம் மதளிந்த சிறுவனிடம் அவர் “காள யில்

ாப்பிட்டாய” எைக் வகட்டார். அவன் “எதுவும்

ாப்பிடவில்ள ” என்றான். அதறு அவர் “ஏன்?” என்று வகட்டார். மாணவன் “ ாப்பிட எதுவும் இல்ள ”
என்று பதில் கூறிைான். இதற்குப் பிறகு படிக்க வரும் மாணவர்களுக்கு ஒருவவளை உணவாவது வழங்க
வவண்டும் என்று முடிவு ம ய்தார் அவர். காமைா ரின் மதிய உணவுத் திட்டம் இவ்வாறு உருவாைது.
5. காமராசர் கல்விப் புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் என்படத விளக்குக.
காமைா ர்

முதல்

அளமச் ைாய்ப்

பதவிவயற்ற

வநைத்தில்

ஏறக்குளறய

ஆறாயிைம்

மதாடக்கப்பள்ளிகள் மூடப்பட்டு இருந்தை. அவற்ளற உடைடியாகத் திறக்க ஆளையிட்டார். மாநி ம்
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இ வ க்

கட்டாயக்

கல்விக்காை

ட்டத்ளத

இயற்றித்

தீவிைமாக

நளடமுளறப்படுத்திைார். மாணவர்கள் பசியின்றிப் படிக்க மதிய உணவுத் திட்ட்த்ளதக் மகாண்டு வந்தார்.
பள்ளிகளில் ஏற்றத்தாழ்வின்றிக் குழந்ளதகள் கல்வி கற்கச் சீருளடத் திட்டத்ளத அறிமுகம் ம ய்தார்.
பள்ளிகளின் வ திகளைப் மபருக்கப் பள்ளிச் சீைளமப்பு மாநாடுகள் நடத்திைார். தமிழ்நாட்டில் ப

கிளை

நூ கங்களைத் மதாடங்கிைார். மாணவர்கள் உயர்கல்வி மபறப் மபாறியியல் கல்லூரிகள், மருத்துவக்
கல்லூரிகள், ஆசிரியப் பயிற்சி நிறுவைங்கள் ஆகியவற்ளற மதாடக்கிைார். இவ்வாறு கல்விப்புைட்சிக்கு
வித்திட்டவர் காமைா வை ஆவார்.
6. காமராசருக்குத் தமிழக அரசு பசய்துள்ள சிறப்புகள் யாடவ?
 மதுளைப் பல்கள க் கழகத்திற்கு ‘மதுளை காமைா ர் பல்கள க்கழகம்’ எைப்மபயர் சூட்டப்பட்டது.
 நடுவண் அைசு 1976 இல் பாைதைத்ைா விருது வழங்கியது.
 காமைா ர் வாழ்ந்த ம ன்ளை இல் ம் மற்றும் விருதுநகர் இல் ம் ஆகியை அைசுளடளம
ஆக்கப்பட்டு நிளைவு இல் ங்கைாக மாற்றப்பட்டை.
 ம ன்ளை மமரிைா கடற்களையில் சிள

நிறுவப்பட்டது.

 ம ன்ளையில் உள்ை உள்நாட்டு விமாை நிள யத்திற்குக் காமைா ர் மபயர் சூட்டப்பட்டுள்ைது.
 கன்னியாகுமரியில் காமைா ருக்கு மணிமண்டபம் 02.10.2000 ஆம் ஆண்டு அளமக்கப்பட்டது.
நூல்களின் பட்டியல்
1.

அக்னிச் சிறகுகள்

- ஆ.ப.மெ. அப்துல்க ாம்

2.

அழகின் சிரிப்பு

- பாைதிதா ன்

3.

என் ரித்திைம்

- டாக்டர் உ.வவ. ாமிநாளதயர்

4.

கப்பவ ாட்டிய தமிழர்

- ம.மபா.சி

5.

கல்வ ா? காவியவமா?

- இன்பவ கைன்

6.

கள்வைா? காவியவமா?

- டாக்டர்.மு.வ.

7.

கிமைௌஞ் வதம்

- காண்வடகர் (கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ)

8.

கீதாஞ் லி

- தாகூர்

9.

த்திய வ ாதளை

- மகாத்மாகாந்தி

10. சீறாப்புைாணத் திறைாய்வு

- சி ம்மபாலி ம ல் ப்பன்

11. தமிழ்க் காதல்

- டாக்டர். வ.சுப. மாணிக்கம்

12. திருக்குறள்

- திருவள்ளுவர்

13. திருவா கம்

- மாணிக்கவா கர்
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14. வதம்பாவணி ஆைாய்ச்சி

- மரிய அந்வதாணி

15. பத்துப்பாட்டு ஆைாய்ச்சி

- டாக்டர். மா. இைா மாணிக்கைார்

16. மபான்னியின் ம ல்வன்

- கல்கி

17. ம ரும் மாள யும்

- கவிமணி

18. மள க்கள்ைன்

- நாமக்கல் கவிஞர்

19. வீைவாஞ்சி

- ம. கண்ணன்

20. ெய ெய ங்கை

- மெயகாந்தன்

கவிமணி
சிறப்புகள்:

ம ந்தமிழ் நாட்டுச் சிறுவர் சிறுமியர்க்கு ம ரும் மாள யும் என்றும் உரிளமயாகும்.

நூல்கள்:

ம ரும் மாள யும், வதவியின் கீர்த்தைங்கள், ஆசிய வொதி, உமர்கய்யாம் பாடல்கள்,

நாஞ்சில் நாட்டு மருமக்கள் வழிமான்மியம். காந்தளூர்ச்

ாள , கவிமணியின் உளைமணிகள் என்பை

இவருளடய பளடப்புகள்.
கா ம்: 27.7.1876 – 26.9.1954
இன எழுத்துகள்
1. மமல்லிைத்திற்காை இை எழுத்து இடம்மபறாத ம ால் எது?
அ. மஞ் ள்

ஆ. வந்தான்

2. தவறாை ம ால்ள

வட்டமிடுக.

அ. கண்டான்

ஆ. வென்ரான்

இ. கல்வி

இ. நண்டு

ஈ. தம்பி

ஈ. வண்டு

பின்வரும் பசாற்கடளத் திருத்தி எழுதுக.
பிடழயான பசால்

திருத்தம்

மதண்றல்

மதன்றல்

கன்டம்

கண்டம்

நன்ரி

நன்றி
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மண்டபம்

சிறுவினா.
1. இன எழுத்துகள் என்றால் என்ன?
சி

எழுத்துகளுக்கு இளடவய ஒலிக்கும் முயற்சி, பிறக்கும் இடம் ஆகியவற்றில் ஒற்றுளம உண்டு.

இவ்வாறு ஒற்றுளம உள்ை எழுத்துகள் இை எழுத்துகள் எைப்படும்.
2. இன எழுத்துகள் எவ்வாறு அடமகின்றன?
ஆறு வல்லிை மமய் எழுத்துகளுக்கும் ஆறு மமல்லிை எழுத்துகளும் இை எழுத்துகள் ஆகும்.
ம ாற்களில் மமல்லிை மமய் எழுத்ளத அடுத்துப் மபரும்பாலும் அதன் இைமாகிய வல்லிை எழுத்து
வரும்.
3. உயிர் எழுத்துகளில் இன எழுத்துகள் யாடவ?
மமய்மயழுத்துகளைப்

வபா வவ

உயிர்

எழுத்துகளிலும்

இை

எழுத்துகள்

உண்டு.

உயிர்

எழுத்துகளில் குறிலுக்கு மநடிலும், மநடிலுக்குக் குறிலும் இை எழுத்துகள் ஆகும். குறில் எழுத்து இல் ாத
ஐ என்னும் எழுத்துக்கு இ என்பது இை எழுத்தாகும். ஔ என்னும் எழுத்துக்கு உ என்பது இை எழுத்தாகும்.
ம ால்லில் உயிர் எழுத்துகள் வ ர்ந்து வருவது இல்ள . அைமபளடயில் மட்டும் மநடிள த் மதாடர்ந்து
அதன் இைமாகிய குறில் எழுத்து வ ர்ந்து வரும்.
இருபபாருள் தரக்கூடிய பசாற்கடளப் பயன்படுத்திச் பசாற்பறாடர்கள் அடமக்க.
(நூல், மாடல, ஆறு, படி)
1. நூல்

- ஆளட ளதக்க உதவுவது நூல்.
- மூதுளை அற நூல்

2. மாடல

- பூக்கைால் உருவாவது மாள .
- பகலுக்கும் இைவுக்கும் இளடப்பட்ட வநைம் மாள .

3. ஆறு - ஐந்துக்கு அடுத்த எண் ஆறு.
- ஊருக்கு அழகு தருவது ஆறு.
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- மாடிக்குப் வபாக உதவுவது படி.
- நூள ப்படி.

கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள தடலவர்களின் பிறந்த நாள் எந்த நாளாகக் பகாண்டாடப்படுகிறது?
(குழந்டதகள் தினம், மாெவர் தினம், ஆசிரியர் தினம், பதசிய இடளஞர் தினம், கல்வி
வளர்ச்சி நாள்)
1. காமைா ர் பிறந்த நாள் கல்வி வளர்ச்சி நாள்.
2. டாக்டர் எஸ்.இைாதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாள் ஆசிரியர் தினம்.
3. அப்துல்க ாம் பிறந்த நாள் மாெவர் தினம்.
4. விவவகாைந்தர் பிறந்த நாள் ததசிய இடளஞர் தினம்.
5.ெவஹர் ால் வநரு பிறந்த நாள் குழந்டதகள் தினம்.

காமராசர்
முன்னுடர:
மபருந்தள வர், படிக்காத வமளத, கர்ம வீைர், கறுப்புக் காந்தி என்மறல் ாம்
வபாற்றப்படுபவர்

காமைா ர்.

அவருளடய

இைளமக்கா ம்,

கல்விப்பணி,

மக்கைால்

மதாண்டுகள்

பற்றி

இக்கட்டுளையில் காண்வபாம்.
இளடமக் காலம்:
காமைா ர் தமிழ்நாட்டின் மதன் பகுதியில் உள்ை விருதுநகரில் 15.7.1903 இல் பிறந்தார். இவர் தந்ளத
குமாை ாமி ; தாய் சிவகாமி. காமைா ர் இைளமயிவ வய துணிவும் மபாறுளமயும் நுட்பமாை

அறிவும்

உளடயவைாய் விைங்கிைார். ஆறாம் வகுப்புப் படித்துக் மகாண்டிருக்கும் வபாவத படிப்பு நிறுத்தப்பட்டது.
தாய்மாமன் களடயில் வியாபாை அனுபவம் மபறக் காமைா ர் அனுப்பப்பட்டார். காமைா ர் பத்திரிக்ளககள்
படித்தும் கூட்டங்கள் நளடமபறும் இடங்களுக்குச் ம ன்றும் அைசியலில் ஈடுபாடு மகாண்டார்; உப்புச்
த்தியாக் கிைகம் ட்டமறுப்பு இயக்கம் , மவள்ளையவை மவளிவயறு இயக்கம் எைப்ப
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க ந்து மகாண்டு சிறப்பட்டார். ப

கா ம் ப

வபாைாட்டங்களில் ஈடுபட்ட்தால் சிளறயில் கழித்த மமாத்த

நாள்கள் 3000 எைப் புள்ளி விவைம் கூறுகிறது.
காமராசரின் கல்விப்பணிகள்:
காமைா ர் 1954 இல் தமிழ் நாட்டின் முதள ச் ைாைார். காமைா ர் முதல் அளமச் ைாய்ப்பதவிவயற்ற
வநைத்தில் ஏறக்குளறய ஆறாயிைம் மதாடக்கப்பள்ளிகள் மூடப்பட்டு இருந்தை. அவற்ளற உடைடியாகத்
திறக்க ஆளணயிட்டார். மாநி ம் முழுக்க அளைவருக்கும் இ வ க் கட்டாயக் கல்விக்காை

ட்டத்ளத

இயற்றித் தீவிைமாக நளடமுளறப்படுத்திைார். மாணவர்கள் பசியின்றிப் படிக்கமதிய உணவுத் திட்டத்ளதக்
மகாண்டு வந்தார். பள்ளிகளில் ஏற்றத்தாழ்வின்றிக் குழந்ளதகள் கல்வி கற்கச் சீருளடத் திட்டத்ளத
அறிமுகம் ம ய்தார். பள்ளிகளின் வ திகளைப் மபருக்கப் பள்ளிச்சீைளமப்பு மாநாடுகள் நடத்திைார்.
தமிழ்நாட்டில் ப

கிளை நூ கங்களைத் மதாடங்கிைார். மாணவர்கள் உயர்கல்வி மபறப் மபாறியியல்

கல்லூரிகள், கால்நளட மருத்துவக் கல்லூரிகள் ஆசிரியப் பயிற்சி நிறுவைங்கள் ஆகியவற்ளறத்
மதாடங்கிைார். இவ்வாறு கல்விப்புைட்சிக்கு வித்திட்டவர் காமைா வை ஆவார்.
நிடறதவற்றிய பிறதிட்டங்கள்:
காமைா ர் ஒன்பது ஆண்டுகா ம் முத ளமச் ைாய் இருந்தார். ம ன்ளைத் துளறமுக விரிவாக்கம்,
மநய்வவலி நி க்கரித் திட்டம், நீ கிரித் திளைப்படச் சுருள் மதாழிற் ாள , கிண்டி ஆறுளவச் சிகிச்ள த்
மதாழிற் ாள . ஆவடி ையில்வவ வாைத் மதாழிற் ாள , வமட்டூர்க் காகிதத் மதாழிற் ாள . குந்தா
மின்திட்டம் முதலிய ப

அவைது ஆட்சிக் கா த்தில் ம யற்பாட்டுக்கு வந்தை.

முடிவுடர:
காமைா ர் காந்தியவாதி, வநர்ளமயாை மதாண்டர்; தூய்ளமயாை அைசியல்வாதி. காந்தி பிறந்த
நாைாை அக்வடாபர் இைண்டாம் நாள் காமைா ர் மளறந்தார். ஆண்டு 1975. என்மறன்றும் அவர் புகழ் நிற்கும்.
காமைா ைது பிறந்தநாள் கல்வி வைர்ச்சி நாைாகக் மகாண்டாடப்படுகிறது.
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2. பாடறிந்து ஒழுகுதல்
கவிடதப் தபடழ
ஆசாரக் தகாடவ

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. பிறரிடம் நான் _______ வபசுவவன்.
அ. கடுஞ்ம ால்

ஆ. இன்பசால்

இ. வன்ம ால் ஈ. மகாடுஞ்ம ால்

2. பிறர் நமக்குச் ம ய்யும் தீங்ளகப் மபாறுத்துக் மகாள்வது _________ ஆகும்.
அ. வம்பு

ஆ. அளமதி

இ. அடக்கம்

ஈ. பபாடற

3. அறிவு +உளடளம என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்_____
அ. அறிவுடடடம

ஆ. அறிவுஉளடளம

இ. அறியுளடளம

ஈ. அறிஉளடளம

4. இளவ + எட்டும் என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால் _________
அ. இளவஎட்டும்

ஆ. இடவபயட்டும்

இ. இவ்மவட்டும்

ஈ. இவ்எட்டும்

5. நன்றியறிதல் என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது ___
அ. நன்றி+ யறிதல்

ஆ. நன்றி + அறிதல்

இ. நன்று + அறிதல்

ஈ. நன்று+அறிதல்

6. மபாளறயுளடளம என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது _________
அ. மபாறுளம+உளடளம

ஆ.மபாளற+யுளடளம

இ. மபாறு+யுளடளம

ஈ. பபாடற+உடடடம

7. ஆ ாைக் வகாளவயின் ஆசிரியர்_______
அ. கணிதவமதாவியார்

ஆ. காரியா ான்

இ. பபருவாயின் முள்ளியார்

ஈ. மபாய்ளகயார்
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குறுவினாக்கள்
1. எந்த உயிருக்கும் பசய்யக் கூடாதது எது?
எந்த உயிருக்கும் ம ய்யக் கூடாதது துன்பம்.
2. நாம் யாருடன் நட்புக் பகாள்ள தவண்டும்?
நாம் நற்பண்புகள் உளடயவவைாடு நட்புக் மகாள்ை வவண்டும்.
3. ஆசாரக்தகாடவ கூறும் எட்டு வித்துகள் யாடவ?
பிறர் ம ய்த உதவிளய மறவாதிருத்தல், பிறர் ம ய்யும் தீளமகளைப் மபாறுத்துக் மகாள்ளுதல்,
இனிய ம ாற்களைப் வபசுதல், எவ்வுயிருக்கும் துன்பம் ம ய்யாதிருத்தல், கல்வி அறிவு மபறுதல்,
பிறருக்கு உதவுதல், அறிவுளடயவைாய் இருத்தல், நற்பண்புகள் உளடயவவைாடு நட்புக் மகாள்ளுதல்
ஆகிய எட்டும் நல்ம ாழுக்கத்ளத விளதக்கும் விளதகள் ஆகும்.

கண்மணிதய கண்ணுறங்கு
சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. பாட்டிள த்து என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது ________
அ. பாட்டி+ள த்து

ஆ. பாட்டி+இள த்து

இ. பாட்டு + இடசத்து

ஈ. பாட்டு+ள த்து

2. கண்ணுறங்கு என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது _____
அ. கண் + உறங்கு

ஆ. கண்ணு+உறங்கு

இ. கண் + றங்கு

ஈ. கண்ணு + றங்கு

3. வாளழ + இள
அ. வாடழயிடல

என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால் __________
ஆ. வாளழஇள

இ. வாளழள

ஈ. வாழிள

4. ளக + அமர்த்தி என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால் _________
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ஆ.ளகஅமர்த்தி

இ. டகயமர்த்தி

ஈ. ளகளயமர்த்தி

5. உதித்த என்ற ம ால்லிற்குரிய எதிர்ச்ம ால்_______
அ. மடறந்த

ஆ. நிளறந்த

இ. குளறந்த

ஈ. வதான்றிய

6. முத்தமிழ் என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்தால் கிளடப்பது _______
அ. மு+தமிழ்

ஆ. முத்து+தமிழ்

இ. முத்து+அமிழ்

ஈ. மூன்று+தமிழ்

குறுவினா.
1. இப்பாடலில் குறிப்பிடப்படும் மூன்று நாடுகள் யாடவ?
தா ாட்டுப்பாடலில் குறிப்பிடப்படும் மூன்று நாடுகள் வ ை நாடு, வ ாழ நாடு, பாண்டிய நாடு
என்பை.
2. நமது வீட்டிற்கு வந்தவடர உபசரிக்கும் முடறயாக நாட்டுப்புறப் பாடல் கூறுவது யாது?
இல் ம் வந்தவளை இன்முகத்வதாடு வைவவற்று வாளழஇள

விரித்து அறுசுளவ

உணவளித்தூப ாைம் ம ய்ய வவண்டும் எை நாட்டுப் புறப்பாடல் கூறுகிறது.
3. தசர, தசாழ, பாண்டிய நாடுகளில் சிறப்புப் பபற்றடவ யாடவ?
வ ை நாட்டில் சிறப்புளடயளவ முத்வதன். அளவ மகாம்புத்வதன், மபாந்துத்வதன், மகாசுத்வதன்
என்பை.
வ ாழ நாட்டில் சிைப்புளடயளவ முக்கனி. அளவ மா, ப ா, வாளழ ஆகும்.
பாண்டிய நாட்டுக்குச் சிறப்புத் தருவை முத்தமிழ். அளவ இயல், இள , நாடகம் ஆகும்.
4. தாய் தன் குழந்டதடய எவ்வாபறல்லாம் பாராட்டுகிறார்?
தமிழ்ச் வ ாள யில் பூ எடுத்து, இள யுடன் பாடு உ கம் புகழ வந்தாவயா! தங்கப் பூப் பதித்த
தந்தத்தாஅல் ஆை மதாட்டிலில் ம ல் மாய் உறங்க வந்த வ ைநாட்டின் முத்வதவைா! இல் ம் வந்தவளை
இன்முகத்வதாடு வைவவற்று அறுசுளவ உைவளிக்கும் வ ாழ நாட்டின் முக்கனிவயா! குைம் மவட்டி, அளண
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கட்டிக் குடிமக்களின் பசிளயப் வபாக்கும் பாண்டி நாட்டின் முத்தமிவழா! கண்வண கண்மணிவய கண்மூடி
உறங்குவாயாக! என்று, தாய் தன் குழந்ளதளயப் பாைாட்டுகிறாள்.
5. வாய்பமாழி இலக்கிய வடககளின் பபயர்கடளத் பதாகுக்க.
வாய்பமாழி இலக்கிய வடககள்:

மீைவர் பாடல், வவட்டுவ்வரி, குைள ப் பாட்டு, குன்றக் குைளவ,

அம்மாளை, ஊஞ் ற்பாடல், உ க்ளகப் பாட்டு, கும்மி, தா ாட்டு.

உடரநடட உலகம்
தமிழர் பபருவிழா
சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்துஎழுதுக.
1. கதிர் முற்றியதும் ________ ம ய்வர்.
அ. அறுவடட

ஆ. உைமிடுதல்

இ. நடவு

ஈ. களைமயடுத்தல்

2. விழாக்கா ங்களில் வீட்டின் வாயிலில் மாவிள யால் _________ கட்டுவர்.
அ. ம டி

ஆ. மகாடி

இ. ததாரெம்

ஈ. அ ங்காை வளைவு

3. மபாங்கல்+ அன்று என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்__________
அ. பபாங்கலன்று

ஆ. மபாங்கல்அன்று

இ. மபாங்கம ன்று

ஈ. மபாங்கஅன்று

4. வபாகிப் பண்டிளக என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்_________
அ. தபாகி +பண்டிடக

ஆ. வபா+பண்டிளக

இ.வபாகு + பண்டிளக

ஈ. வபாகிப்+பண்டிளக

5. பளழயை கழிதலும் ________ புகுதலும்.
அ. புதியன

ஆ. புதுளம

Learning Leads To Ruling

இ. புதிய

ஈ. புதுளமயாை

Page 18 of 41

General Tamil

Prepared By www.winmeen.com

6. பச்ள ப் பவ ல் என்ற வயள க் காண இன்பம் தரும்
பட்டுப்வபாை மைத்ளதக் காண்பது ________ தரும்.
அ. அயர்வு

ஆ. கைவு

இ. துன்பம்

ஈ. வ ார்வு

7. ________ நன்றி கூறிச் சிறப்புச் ம ய்யும் விழா மபாங்கல் விழா.
அ. கதிரவனுக்கு

ஆ. ந்திைனுக்கு

இ. முருகனுக்கு

ஈ. விைருக்கு

8. ____________மாதத்தின் களடசி நாள் வபாகிப் பண்டிளக.
அ. மார்கழி

ஆ. ளத

இ. மாசி

ஈ. பங்குனி

9. ளதம் முதல் நாளில் மதாடங்கும் ஆண்டு_________
அ. தமிழ் ஆண்டு

ஆ. ஆங்கி

ஆண்டு

இ. திருவள்ளுவர் ஆண்டு

ஈ. ாலிவாகை ஆண்டு

10. திருவள்ளுவர் மபா.ஆ.மு._________இல் பிறந்தார்.
அ. 13

ஆ. 31

இ. 41

ஈ. 21

குறுவினா.
1. தபாகிப் பண்டிடக எதற்காகக் பகாண்டாடப்படுகிறது?
“பளழயை கழிதலும் புதியை புகுதலும்” என்பது ஆன்வறார் மமாழி. வீட்டில் உள்ை பயைற்ற
மபாருள்களை நீக்கி வீட்ளடத் தூய்ளம ம ய்யும் நாள் வபாகித் திருநாள். இது மார்கழி மாதத்தின் இறுதி
நாள் ஆகும்.
2. உழவர்கள் ஏன் மாடுகளுக்கு நன்று பசலுத்துகின்றனர்?
உழவுக்கும் உழவருக்கும் உற்ற துளணயாக மாடுகள் விைங்குவதால் உழவர்கள் மாடுகளுக்கு நன்று
ம லுத்துகின்றைர்.
3. தமிழர் வழிபாட்டு முடற யாது?
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இயற்ளகவயாடு இளணந்து வாழ்வவத தமிழரின் வாழ்க்ளக முளற ஆகும். இயற்ளகளயக்
கடவுைாக வணங்குதல் தமிழர் மைபு. தமிழர் மகாண்டாடும் ப

விழாக்கள் இயற்ளகளயப் வபாற்றும்

வளகயிவ வய அளமந்து இருக்கின்றை. அவற்றுள் சிறப்பாைது மபாங்கல் விழா ஆகும்.
4. அறுவடடத் திருநாள் – குறிப்பு வடரக.
உழவர்கள்

ஆடித்திங்களில்

விளதப்பர்.

ளதத்திங்களில்

அறுவளட

ம ய்து

பயைளடவர்.

ளதத்திங்கள் முதல் நாளில் மபாங்கலிட்டு வழிபடுவர். எைவவ இத்திருவிழாளவ அறுவளடத் திருவிழா
என்பர்.
5. மஞ்சு விரட்டு பற்றி எழுதுக.
மாட்டுப் மபாங்கள் நாளிவ ா அதற்கு அடுத்த நாளிவ ா சி
நளடமபறும்.

மஞ்சுவிைட்டு

என்பது

மாடுகளை

அடக்கித்

தழுவும்

ஊர்களில் மஞ்சு விைட்டு
வீை

விளையாட்டு

ஆகும்.

இவ்விளையாட்டு மாடு பிடித்தல்,ெல்லிக்கட்டு, ஏறுதழுவுத என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.
6. காணும் பபாங்கடள மக்கள் எவ்வாறு பகாண்டாடுகின்றனர்?
மாட்டுப் மபாங்கலுக்கு அடுத்த நாள் காணும் மபாங்கல் ஆகும். மக்கள் இந்நாளில் உற்றார்
உறவிைர் மற்றும் நண்பர் விடுகளுக்குச் ம ன்று அவர்களைக் கண்டு மகிழ்வர்; குடும்பத்திைருடன்
விரும்பிய

இடங்களுக்குச்

ம ன்று

மகிழ்வுடன்

மபாழுளதக்

கழிப்பர்;

வமலும்

பட்டிமன்றங்கள்,

கள நிகழ்ச்சிகள் முதலியவற்ளற நடத்துவர்; விளையாட்டுப் வபாட்டிகள் நட்த்தி மவற்றி மபற்வறாருக்குப்
பரிசுகளை வழங்கிப் பாைாட்டுவர்.
7. விழாக்களினால் விடளயும் பயன்கள் யாடவ?
உறவுகள் ஒன்றுகூடிக் மகாண்டாடும் விழாக்கள் மைத்திற்கு மகிழ்ளவத் தரும்;மனிதரிளடவய
ஒற்றுளமளய வைர்க்கும். தமிழரின் நாகரிகம், வீைம் ஆகியவற்ளற எடுத்துக்காட்டும் வளகயில் ப
விழாக்கள்

மகாண்டாடப்படுகின்றை. அளவ நமது பண்பாட்ளட அடுத்த தள முளறயிைருக்குக்

மகாண்டு வ ர்க்கின்றை.
8. தபாகித் திருநாள் அன்றும் இன்றும் பகாண்டாடப்படும் முடற பற்றி எழுதுக.
வாழ்க்ளகக்கு வைம் தரும் மளழக் கடவுளை வழிபடும் வநாக்கில் அக்கா த்தில் வபாகிப் பண்டிளக
இந்திை விழாவாகக் மகாண்டாடப்பட்டது.
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“பளழயை கழிதலும் புதியை புகுதலும்” என்பது ஆன்வறார் மமாழி. வீட்டில் உள்ை பயைற்ற
மபாருள்களை நீக்கி வீட்ளடத் தூய்ளம ம ய்யும் நாள் வபாகித் திருநாள்.இது இன்ளறயமுளற.
9. பபாங்கல் திருநாடள மக்கள் எங்ஙனம் பகாண்டாடுகின்றனர்?
ளதம் மாதத்தின் முதல் நாள் மபாங்கல் திருநாள் ஆகும். மக்கள் இத்திருநாைன்று வா லில்
வண்ணக் வகா மிடுவர்; மாவிள த் வதாைணம் கட்டுவர்; புதுப்பாளையில் புத்தரிசிவயாடு மவல் ம்,
முந்திரி, மநய் வ ர்த்துப் மபாங்கலிடுவர். மபாங்கல் என்பதற்குப் மபாங்கிப்மபருகி வருவது என்ற்ய்
மபாருள். மபாங்கல் மபாங்கி வரும் வவளையில் “மபாங்கவ ா மபாங்கல்” என்று மங்க

ஒலி எழுப்பிப்

வபாற்றுவர். மபாங்கல் மபாங்கி வருவது வபால் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மபாங்கிப் மபருகும் என்பது மக்களின்
நம்பிக்ளக ஆகும். பின்ைர்த் தள வாளழ இள யிட்டுப் மபாங்கள ப் பளடப்பர். கரும்பு, மஞ் ள்
மகாத்து, வதங்காய், பழங்கள், மவற்றிள

பாக்கு ஆகியவற்ளற ளவத்து வழிபடுவர். விளைச் லுக்குக்

காைணமாை கதிைவளை நன்றிவயாடு வணங்கி மகிழ்வர்.

ர்க்களைப் மபாங்கள

அளைவருக்கும்

அளித்துத் தாமும் உண்டு மகிழ்வர்.
10. மாட்டுப் பபாங்கல் எவ்வாறு பகாண்டாடப்படுகிறது?
மபாங்கலுக்கு அடுத்த நாள் மாட்டுப்மபாங்கல். உழவுக்கும் உழவருக்கும் உற்ற துளணயாக மாடுகள்
விைங்குகின்றை. அவற்றிற்கு நன்றி ம லுத்தும் வளகயில் மாட்டுப்மபாங்கல் மகாண்டாடப்படுகிறது.
மக்கள், மாட்டுப் மபாங்க ன்று மாடுகளை நீைாட்டுவர்; மகாம்புகள ச் சீவி வண்ணங்கள் தீட்டுவர்;
மாடுகளின் கழுத்திவ

மணிகளைக் கட்டுவர்; பூவும் தளழயும் சூட்டுவர்; மாட்டுக்கு மஞ் ள், குங்குமம்

இடுவர்; மபாங்கல், வதங்காய், பழங்கள், மவற்றிள

பாக்குப் வபான்றவற்ளறப் பளடத்து வழிபடுவர்.

ததசிய விழாக்கள்
1.

வதசிய இளைஞர் நாள் விழா

- ெைவரி 12

2.

குடியைசு நாள் விழா

- ெைவரி 26

3.

விடுதள

- ஆகஸ்டு 15

4.

ஆசிரியர் திை விழா

- ம ப்டம்பர் 5

5.

காந்தி பிறந்த நாள் விழா

- அக்வடாபர் 2

6.

மாணவர் திை விழா

- அக்வடாபர் 15

7.

குழந்ளதகள் திை விழா

- நவம்பர் 15

நாள் விழா

தமிழகத்தில் ஏறுதழுவுதல் நடடபபறும் இடங்கள்:
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மதுளை

மாவட்டம்

அவனியாபுைம்,

உறங்கான்பட்டி,

வாடிப்பட்டி,

சிறுகுடி,

காளைக்குடி.
தலங்களும் காெ தவண்டிய இடங்களும்
1.

பசன்டன

:

கடற்களை, அண்ணா நூ கம், கிண்டி, பார்த்த ாைதிப் மபருமாள்

வகாவில், வள்ளுவர் வகாட்டம், மயி ாப்பூர்.
2.

மதுடர

:

மீைாட்சி வகாவில், அழகர் வகாவில், திருப்பைங்குன்றம், காந்தி

அருங்காட்சியகம், திருவமாகூர், யாளைமள , திருமள நாயக்கர் அைண்மளை, தூய மரியன்ளை
வபைா யம்.
3.

திருச்சிராப்பள்ளி

:

மள க்வகாட்ளட,

திருவளைக்கா,

திருவைங்கம்,

கல் ளண,

தூயவைைார் வபைா யம்.
4. தஞ்சாவூர்

:

மபரிய வகாவில், தமிழ்ப் பல்கள க்கழகம், ைசுவதி மகால்.

:

வகாயில், கடற்களை

:

சிற்பங்கள், கடற்களை

:

அருவிகள், சித்திை ளப

8. பகாடடக்கானல்

:

ஏரி, குறிஞ்சியாண்டவர் வகாயில், ம ண்பகனூர்.

9. உதகமண்டலம்

:

குன்னூர், மதாட்டமபட்டா

10. முதுமடலக்காடு

:

வி ங்குகள் ைணா யம்.

5.

இராதமசுவரம்

6. மாமல்டல
7.

குற்றாலம்

மயங்பகாலிகள்
சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. சிைம் என்பது __________

(தள /தளை)

விடட: தடல
2. இள க்கு வவறுமபயர் _________

(தளை/ தளழ)

விடட: தடள
3. வண்டி இழுப்பது _________

(காள / காளை)

விடட: காடள
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4 கடலுக்கு வவறுமபயர் _________

(பைளவ/ பறளவ)

விடட: பரடவ
5. பறளவ வானில் ___________

(பைந்தது/ பறந்தது)

விடட: பறந்தது
6. கதளவ மமல் த் _________

(திைந்தான்/ திறந்தான்)

விடட: திறந்தான்
7. பூ __________ வீசும்.

(மணம்/ மைம்)

விடட: மெம்
8. புலியின் __________ சிவந்து காைப்படும்.

(கன்/ கண்)

விடட: கண்
9. குழந்ளதகள் _________ விளையாடிைர்.

(பந்து/ பன்து)

விடட: பந்து
10. வீட்டு வா ள ல் _______ வபாட்டைர்.

(வகா ம்/ வகாைம்)

விடட:தகாலம்
குறுவினா.
1. மயங்பகாலி என்றால் என்ன? மயங்பகாலி எழுத்துக்கள் யாடவ?
சி

எசுத்துக்கள் உச் ரிக்கும் வபாது ஏறத்தாழ ஒன்று வபா வவ ஒலிக்கும். ஆைால் அவற்றுக்கு

இளடவய வவறுபாடு உண்டு. இவ்வாறு உச் ரிப்பில் சிறிதைவு மட்டுவம வவறுபாடு உள்ை ஒலிகளை
மயங்மகாலிகள் என்கிவறாம்.
ண ை ந,

ழ ை, ை ற ஆகிய எட்டும் மயங்மகாலி எழுத்துகள் ஆகும்.

2. ெ, ன, ந இடவ எவ்வாறு பிறக்கின்றன?
ண

- நாவின் நுனி வம ாய் அண்ணத்தின் நடுப்பகுதிளயத் மதாடுவதால் ணகைம் பிறக்கிறது.
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- நாவின் நுனி வமல்வாய் அண்ணத்தின் முன் பகுதிளயத் மதாடுவதால் ைகைம்

பிறக்கிறது.
ந

- நாவின் நுனி வமல்வாய்ப் பல்லின் அடிப் பகுதிளயத் மதாடுவதால் நகைம் பிறக்கிறது.

3. ண், ந்,ன் – இபவழுத்துக்கள் எச்பசால்லால் குறிக்கப்படுகின்றன?
(ட், ண்) (த்,ந்) (ற்,ன்) ஆகியளவ இை எழுத்துகள்.
டகைத்ளத அடுத்து வரும் ணகைம் டண்ணகைம் என்றும்,
தகைத்ளத அடுத்து வரும் நகைம் தந்நகைம் என்றும், றகைத்ளத அடுத்து வரும் ைகைம் றன்ைகைம்
என்றும் அளழக்கப்படுகின்றை.
4. ல –எழுத்து எம்முயற்சியால் பிறக்கின்றது? எவ்வாறு குறிக்கப்படுகின்றது?
– நாவின் இருபக்கங்கள் தடித்து வமற் பற்களின் அடிளயத் மதாடுவதால்
இளடயிை எழுத்துகைாை
ஆகும். எைவவ இது முதல்

கைம் வதான்றும்.

, ழ,ை என்னும் மூன்றனுள், வரிள முளறயில் முதலில் இருப்பது ‘ ’

கைம் எைப்படுகிறது.

5. ள – எழுத்து எம்முயற்சியால் பிறக்கிறது? அது எவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறது?
ை – நாவின் இருபக்கங்கள் தடித்து வமல் அண்ணத்தின் நடுப்பகுதிளயத் மதாடுவதால் ைகைம்
வதான்றும். இதளைப் மபாது ைகைம் என்கிவறாம்.
6. ழ – எழுத்து எம்முயற்சியால் பிறக்கிறது? அது எப்படிக் குறிக்கப்படுகிறது?
ழ- நாவின் நுனி வமல்வநாக்கி வளைந்து வருடுவதால் ழகைம் வதான்றும். ‘ழ’ தமிழுக்வக
சிறப்பாைது. எைவவ சிறப்பு ழகைம் என்று அளழக்கிவறாம்.
7. ர – எழுத்து எம்முயற்சியால் பிறக்கிறது? அடத எவ்வாறு குறிக்கிதறாம்?
ை – நாவின்நுனி, வமல் அண்ணத்தில் முதல் பகுதிளயத் மதாட்டு வருவதால் ைகைம் வதான்றுகிறது.
இஃது இளடயிை எழுத்து என்பதால் இளடயிை ைகைம் என்கிவறாம்.
8. ற –எழுத்து எவ்வடகயில் பிறக்கிறது? அடத எப்படிக் குறிப்பிடுகிதறாம்?

Learning Leads To Ruling

Page 24 of 41

General Tamil

Prepared By www.winmeen.com

ற – நாவின்நுனி, வமல் அண்ணத்தில் ளமயப் பகுதிளய உைசுவதால் றகைம் வதான்றுகிறது. இஃது
வல்லிை எழுத்து என்பதால் வல்லிை றகைம் என்கிவறாம்.

வாழ்வியல்
திருக்குறள்
சரியான விடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. விருந்திைரின் முகம் எப்வபாது வாடும்?
அ. நம் முகம் மாறினால்

ஆ. நம் வீடு மாறிைால்

இ. நாம் நன்கு வைவவற்றால்

ஈ. நம் முகவரி மாறிைால்

2. நிள யாை ம ல்வம் ______
அ. தங்கம்

ஆ. பணம்

இ. ஊக்கம்

ஈ. ஏக்கம்

3. ஆைாயும் அறிவு உளடயவர்கள் _______ ம ாற்களைப் வப மாட்டார்.
அ. உயர்வாை

ஆ. விள யற்ற

இ. பயன்தராத

ஈ. பயன்உளடய

4.மபாருளுளடளம என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது _______
அ. மபாருளு+ளடளம

ஆ. மபாரு+ளுளடளம

இ. பபாருள்+உடடடம

ஈ. மபாருள்+ளுளடளம

5. உள்ளுவது+எல் ாம் என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்
அ. உள்ளுவதுஎல் ாம்

ஆ. உள்ளுவபதல்லாம்

இ. உள்ளுவத்மதல் ாம்

ஈ. உள்ளுவதுமதல் ாம்

6. பயன்+இை என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்
அ. பயனிலா

ஆ.பயன்னில் ா
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எதுடக, தமாடனச் பசாற்கடள எடுத்து எழுதுக.
உள்ளுவது எல் ாம் உயர்வுள்ைல் மற்றது
தள்ளினும் தள்ைாளம நீர்த்து.
எதுடக:

உள்ளுவது, தள்ளினும்

தள்ளினும், தள்ைாளம

தமாடன:

உள்ளுவது, உயர்வுள்ைல்

தள்ளினும், தள்ைாளம

இடம் மாறியுள்ள சீர்கடள முடறப்படுத்தி எழுதுக.
பணிவுளடயான் ஆதல் இன்ம ா ன் ஒருவற்கு

1.

மற்றுப் பிற அணியல் .
விடட:
பணிவுளடயான் இன்ம ா ன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்

மற்றுப் பிற.

உள்ளுவது உயர்வுள்ைல் எல் ாம் மற்றது

2.

தள்ைாளம தள்ளினும் நீர்த்து
விடட:
உள்ளுவது எல் ாம் உயர்வுள்ைல் மற்றது
தள்ளினும் தள்ைாளம நீர்த்து.
“ஊக்கமது டகவிதடல்” என்பது ஔடவயாரின் ஆத்திசூடி பதாடர்புடடய திருக்குறடளத்
ததர்ந்பதடுக்க.
விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் ாவா
மருந்மதனினும் வவண்டற்பாற்று அன்று.
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உள்ளம் உடடடம உடடடம பபாருளுடடடம
நில்லாது நீங்கி விடும்.
ம ால்லுக ம ால்லில் பயனுளடய ம ால் ற்க
ம ால்லில் பயன்இ ாச் ம ால்
குறுவினா.
1. எப்படி உண்பது விரும்பத்தக்கது?
அமிழ்தவம ஆைாலும் விருந்திைர் இருக்கும்வபாது தான்மட்டும் உண்பது விரும்பத்தக்கது அன்று.
எைவவ, விருந்வதாடு வ ர்ந்து உண்பது விரும்பத்தக்கது.
2. விருந்தினரின் மனம் எத்தன்டமயானது என வள்ளுவர் கூறுகிறார்?
வமாந்து பார்த்தால் அனிச்

ம ர் வாடிவிடும். நம் முகம் மாறிைாவ

விருந்திைர் உள்ைம்

வாடிவிடும் எை வள்ளுவர் கூறுகிறார்.
3. எது தீடமயானது என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்?
அடுத்தவர் மபாருளைக் கைவாட ாம் எை உள்ைத்தால் நிளைப்பதுகூட தீளமயாைது என்று
வள்ளுவர் கூறுகிறார்.
4. களவினால் தசர்க்கும் என்ன ஆகும்?
கைவு மூ ம் வ ர்க்கப்படும் ம ல்வம் வைர்வது வபா த் வதான்றிைாலும் முடிவில் அழிந்துவிடும்.
5. எது நிடலயான பசல்வம் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்?
ஊக்கவம நிள யாை ம ல்வம். மற்றளவ எல் ாம் நிள த்து நில் ாமல் அழிந்து விடும்.
6. ஆக்கம் யாரிடம் வழிதகட்டுச் பசல்லும்?
தைைாத ஊக்கம் உளடயவனிடம் ஆக்கமாைது தாவை வழிவகட்டுக் மகாண்டு ம ல்லும்.
7. எந்த உவடமயின் மூலம் ஊக்கம் உடடடமயின் உயர்விடன வள்ளுவர் விளக்குகிறார்?
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தண்ணீரின் உயைத்துக்கு ஏற்ப நீர்ப்பூக்கள் வைரும். அதுவபா , ஊக்கத்தின் அைவுக்கு ஏற்ப
மனிதர்கள் உயர்வார்கள் எை வள்ளுவர் விைக்குகிறார்.
8. எண்ெத்தின் சிறப்பு யாது?
எண்ணுவளத உயர்வாகவவ என்ை வவண்டும். எண்ணியளத அளடயாவிட்டாலும் எண்ணவம
மைநிளறளவத் தரும்.
9. அறிவுடடயார் இயல்பு யாது?
நன்ளம எது எை ஆைாயும் அறிவு உளடயவர்கள் பயன்தைாத ம ாற்களைப் வப மாட்டார்கள்.
10. நாம் எத்தடகய பசாற்கடளப் தபச தவண்டும் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்?
பயனுளடய ம ாற்களை மட்டுவம வபசுக. பயன் இல் ாத ம ாற்களைப் வப ாமல் விட்டு விடுக எை
வள்ளுவர் கூறுகிறார்.
11. திருக்குறள் உலகப் பபாதுமடற எனப்படுவது ஏன்?
படிப்பதற்கு எளிதாய் உணர்வதற்கு அரிதாய் விைங்குவது திருக்குறள். உ கத்து விைங்கும்
மமாழிகளில் மபரும்பா ாை மக்கள் வபசுகிற மமாழியல் . எனினும் உ கத்து மக்கள் வநசிக்கிற
மமாழியாய்த் தமிழ் திகழ்கிறது. காைணம் என்ை? திருக்குறள் தான்.
‘வள்ளுவன் தன்டன உலகினுக்தக தந்து
வான்புகழ் பகாண்ட தமிழ்நாடு’
எைப்பாடிைார் மகாகவி பாைதியார்.
தமிழ்மளற எைப் வபாற்றப்படும் திருக்குறள் உ கப் மபாதுமளறயாகவும் திகழ்கிறது. ஏமைனில்
திருக்குறள் ஒரு மதத்திைருக்வகா ஒரு மமாழியிைருக்வகா ஒரு இைத்திைருக்வகா உரியதல் .
எம்மதத்தவர் கடவுள் குறித்தும் ‘கடவுள் வாழ்த்து’ என்னும்

அதிகாைத்தில் ‘கடவுள் வாழ்த்து’

என்னும் அதிகாைத்தில் வள்ளுவர் பாடவில்ள . இளறவனின் திருவடிகளைப் பற்றி மட்டுவம. ‘நற்றாள்,
மாணடி’ என்று அளடமமாழி மகாடுத்தும் அடி, தாள் எை அளடமமாழி மகாடுக்காமலும் கூறுகிறார்.
குறள் தமிழில் அளமந்தது எனினும் தமிழ் என்னும் ம ால்வ ா மமாழி பற்றிய ம ய்திவயா நூலில்
இல்ள .
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அறமநறி எல் ாக்
மமாழியிைருக்கும்

கா த்திற்கும் எல் ா

எல் ாச்

நாட்டிைருக்கும் எல் ா மதத்தவருக்கும் எல் ா

ாதியிைருக்கும்

மபாதுதான்.

அளதவய

வள்ளுவர்

கூறுகிறார்.

திருக்குறளுக்கு அளமந்த வவறு மபயர்களுள் ‘அறம்’ என்பதும் ஒன்று.
எைவவ திருக்குறள் உ கப் மபாதுமளற எை உ கத்தவைால் வபாற்றப்படுகிறது. இதற்குச்

ான்று

யாது? உ கத்தில் அதிகமாை மமாழிகளில் மமாழி மபயர்க்கப்பட்டிருக்கும் அறநூல் திருக்குறள்.

3. கூடித் பதாழில் பசய்
கவிடதப் தபடழ
நானிலம் படடத்தவன்
சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. வபார்க்கைத்தில் மவளிப்படும் குணம் __________
அ. மகிழ்ச்சி

ஆ. துன்பம்

இ. வீைம்

ஈ. அழுளக.

2. கல்ம டுத்து என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது
அ. கல் + அடுத்து

ஆ. கல் +எடுத்து

இ. கல்+ டுத்து

ஈ. கல் +ம டுத்து

3. நானி ம் என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது
அ. நா+னி ம்

ஆ. நான்கு+நிலம்

இ. நா+நி ம்

ஈ. நான்+நி ம்

4. நாடு+ என்ற என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்
அ. நாபடன்ற

ஆ. நாடன்ற

இ. நாடுஎன்ற

ஈ. நாடுஅன்ற

5. க ம்+ ஏறி என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்__________அ. க ம்ஏறி

ஆ. க மறி

இ. க ன்ஏறி

ஈ. கலதமறி

6. மபருமவலி என்னும் மதாடர்ச் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது______
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அ. மபரிய+மவளி

ஆ. மபரு+மவளி

இ. பபருடம+பவளி

ஈ. மபருகு+மவளி

7. திண்வடாள் என்பது ______ எைப் பிரியும்.
அ. திண்+வதாள்

ஆ. திண்டு+வதாள்

இ. திண்டம+ததாள்

ஈ. திண்ணிய+வதாள்

8. மாந்தன்+அவன் என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்
அ. மாந்தனவன்

ஆ. மாந்தைவான்

இ. மாந்தவ ன்

ஈ. மாத்தைவன்

9. முத்மதடுத்தான் என்பது ________ எைப் பிரியும்.
அ. முத்து+எடுத்தான்

ஆ. முத்தம்+எடுத்தான்

இ. மும்ளம+எடுத்தான்

ஈ. மு+எடுத்தான்

10. முடியை ன் இயற்மபயர்________
அ. கைகைாசு

ஆ. சுப்புைாசு

இ. துடரராசு

ஈ. வீைைாசு

குறுவினா.
1. நான்கு நிலங்கள் யாடவ?
நான்கு நி ங்கள் என்பை முல்ள , மருதம், குறிஞ்சி, மநய்தல் என்பை.
2. தமிழன் எதற்கு அஞ்சினான்?
தமிழன், ான்வறர்கள் அஞ்சும் தீளமகளைச் ம ய்ய அஞ்சிைான்.
3. தமிழன் எதற்காகக் கண்டங்கடளச் சுற்றி வந்தான்?
தமிழன் வாணிகத்திற்காக ஏ ம், மிைகு ஆகியவற்ளறக் கப்பல்களில் ஏற்றிக் கண்டங்களைச்
சுற்றி வந்தான்; வபாருக்காகவும் சுற்றி வந்தான்.
4. முடியரன் – குறிப்புத் தருக.
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முடியை னின் இயற்மபயர் துளைைாசு. பூங்மகாடி, வீைகாவியம், காவியப்பாளவ முதலிய நூல்களை
எழுதியுள்ைார். திைாவிட நாட்டின் வாைம்பாடி என்று பாைாட்டப்மபற்றவர் அவர்.
5. தமிழன், தான் வளர்ந்த நாட்டிடன எவ்வாறு உருவாக்கினான்?
தமிழன் கற்களும் முட்களும் நிளறந்திருந்த மபரிய நி ப்பைப்ளபத் திருத்திப் பண்படுத்திைான்;
தைது உடல் வலிளமயால் வைத்ளதப் மபருக்கிைான்; ஊர், நகைம், நாடு ஆகியவற்ளற உருவாக்கி வாழும்
மபருளமளயப் மபற்றான்; முல்ள , மருதம், குறிஞ்சி, மநய்தல் எை நி த்ளத நால்வளகப்படுத்திைான்.
6. தமிழனின் பசயல்களாக முடியரசன் கூறுவன யாடவ?
பழந்தமிழன் ஆழமாை கடல்களைக் கடந்து பயணம் ம ய்தான்; அச் ம் தரும் வபார்களிலும்
எளிதாக மவற்றி கண்டான்; பனி சூழ்ந்த இமயமள யில் தன் மவற்றிக் மகாடிளய நாட்டிைான்;
ஆழ்கடலில் மூழ்கி முத்மதடுத்தான்; ஏ ம், மிைகு ஆகியவற்ளறப் மபருமகிழ்ச்சிவயாடு கப்பல்களில்
ஏற்றிக் கண்டங்கள்வதாறும் அனுப்பி வணிகம் ம ய்தான்; கப்பலில் உ ளக வ ம் வந்தான்; அவன்
எதற்கும் அஞ் ாதவன். ஆைால்,

ான்வறார்கள் அஞ்சும் தீளமகளைச் ம ய்ய அஞ்சுவான் எை முடியை ர்

கூறுகிறார்.
குறிஞ்சி, முடல, மருதம், பநய்தலுக்கு உரிய நிலங்கடள அறிந்து எழுதுக.
குறிஞ்சி

:

மள யும் மள

ார்ந்த இடமும்

முல்டல

:

காடும் காடு ார்ந்த இடமும்

மருதம்

:

வயலும் வயல் ார்ந்த இடமும்.

பநய்தல்

:

கடலும் கடல் ார்ந்த இடமும்

கவிடதப்தபடழ
கடதலாடு விடளயாடு
சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. கதிர்ச்சுடர் என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது ________
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அ. கதிர்ச்+சுடர்

ஆ. கதிரின்+சுடர்

இ. கதிைவன்+சுடர்

ஈ. கதிர்+சுடர்

2. மூச் டக்கி என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது______
அ. மூச்சு+அடக்கி

ஆ. மூச்+அடக்கி

இ. மூச்+ டக்கி

ஈ. மூச்ள +அடக்கி

3. மபருளம+வாைம் என்பதமைௌச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்_________
அ. மபருளமவாைம்
4. அடிக்கும்+அள

ஆ. பபருவானம்

இ. மபருமாைம்

ஈ. வபர்வாைம்

என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்_______

அ. அடிக்குமடல

ஆ. அடிக்கும் அள

இ. அடிக்கிள ஈ. அடியள

5. மவண்மணல் _____________ பிரித்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்
அ. மவண்+மணல்

ஆ. பவண்டம+மெல்

இ. மவள்ளை+மணல்

ஈ. மவள்ளி+மணல்

6. உடல்+வபார்ளவ – வ ர்த்து எழுதக் கிளடப்பது________
அ. உடல் வபார்ளவ

ஆ. உடப்வபார்ளவ

இ. உடல்ப்வபார்ளவ

ஈ. உடற்தபார்டவ

குறுவினா.
1. அடலடயயும் தமகத்டதயும் மீனவர்கள் என்னவாகக் கருதுகின்றனர்?
மீைவர்கள் அள ளயத் வதாழைாகவும் வமகத்ளதக் குளடயாகவும் கருதுகின்றைர்.
2. கடல் பாடலில் கண்ொடியாகவும் தடலவனாகவும் குறிப்பிடப்படுவன யாடவ?
கடல் பாடலில் நி வு கண்ணாடியாகவும் வாைம் தள வைாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றை.
3. மீனவர்க்கு விளக்கு எது? பள்ளிக்கூடம் எது?
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மீைவர்க்கு விடிமவள்ளிவய விைக்கு; கடவ

பள்ளிக்கூடம்

4. மீனவர்க்குப் பஞ்சுபமத்டதயும் அவர்கள் காணும் கூத்தும் எடவ?
மீைவர்க்கும் மவண்மணவ

பஞ்சுமமத்ளத. வாைத்தின் இடிவய அவர்கள் காணும் கூத்து.

5. மீனவர்க்கு ஊஞ்சலும் தபார்டவயும் யாடவ?
பாய்ந்து வரும் புயவ

மீைவர்க்கு ஊஞ் ல், பனிமூட்டவம அவர்களுக்குப் வபார்ளவ.

6. மீனவர்க்கு வீடும் கூடரயும் எடவ?
மீைவர்க்குக் கட்டுமைவம வீடு; கதிைவன் ஒளிவய கூளை.
7. கடல் பாடலின் பபாருடள உங்கள் பசாந்த நடடயில் எழுதுக.
மீன் பிடிக்கக் கடலுக்குச் ம ல்பவர்கள் மீைவர்கள். அவர்களுக்கு விண்மீன்கவை விைக்குகள்.
விரிந்த கடவ

பள்ளிக்கூடம். கடல் அள வய வதாழன். வமகவம குளட மவண்ளமயாை மணவ

படுத்துறங்கும் பஞ்சு மமத்ளத. விண்ணின் இடி அவர்கள் காணும் கூத்து. சீறிவரும் புயவ ா விளையாடும்
ஊஞ் ல். பனிமூட்டம்தான் உடள ச் சுற்றும் வபார்ளவ. அைல் வீசும் கதிைவனின் ஒளிச்சுடர்தான்
வமற்கூளை. கட்டுமைம் அவர்கள் வாழும் வீடு. மின்ைல் வகாடுகவை அடிப்பளடப் பாடம். வள வீடுப்
பிடிக்கும் மீன்கவ

அவர்கைது ம ல்வம். முழு நி வுதான் கண்ணாடி. மூச் டக்கிச் ம ய்யும் நீச் வ

அவர்கள் ம ய்யும் தவம். இவற்றுக்கு இளடவய மீைவர்கள் மை உருதிவயாடு மதாழில் ம ய்கின்றைர்.
8. நாட்டுப்புற இலக்கியங்கடள வாய்பமாழி இலக்கியங்கள் என்று கூறக் காரெம் என்ன?
உளழக்கும் மக்கள் தம் களைப்ளப மறக்க உற் ாகத்துடன் பாடும் பாடவ

நாட்டுப்புறப் பாட ாகும்.

காதால் வகட்டு வாய்மமாழியாகவவ வழங்கப்பட்டு வருவதால் இதளை வாய்மமாழி இ க்கியம் என்பர்.
ஏற்றப்பாட்டு, ஓடப்பாட்டு முத ாை மதாழில்பாடல்களும் விளையாட்டுப் பாடல்கள், தா ாட்டுப் பாடல்கள்
முதலியைவும் நாட்டுப்புறப் பாடல்களுள் அடங்கும்.

உடரநடட உலகம்
வளரும் வணிகம்
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சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. வீட்டுப் பயன்பாட்டிற்காகப் மபாருள் வாங்குபவர்_______
அ. நுகர்தவார்

ஆ. மதாழி ாளி

இ. முதலீட்டாைர்

ஈ. மந வாளி

2. வணிகம் + ாத்து என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்______
அ. வணிக ாத்து

ஆ. வணிகம் ாத்து

இ. வணிகச்சாத்து

ஈ. வணிகத்து ாத்து

3. பண்டம்+மாற்று என்பதளைச் வ ர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் ம ால்________
அ. பண்டமாற்று

ஆ. பண்டம்மாற்று

இ. பண்மாற்று

ஈ. பண்டுமாற்று

4. வண்ணப் படங்கள் என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது_________
அ. வண்ெம்+படங்கள்

ஆ. வண்ணப்+படங்கள்

இ. வண்ண+படங்கள்

ஈ. வண்ணமாை+படங்கள்

5. விரிவளடந்த என்னும் ம ால்ள ப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது_________
அ. விரி+வளடந்த

ஆ. விரி+ அளடந்த

இ. விரிவு+அடடந்த

ஈ. விரிவ்+அளடந்த

குறுவினா.
1. வணிகம் என்றால் என்ன?
ஒரு மபாருளை பிறரிடம் இருந்து வாங்குவதும் பிறருக்கு விற்பதும் வணிகம் ஆகும்.
2. பண்டமாற்று முடறக்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக.
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நம் வீட்டிற்வக வந்து பளழய ம ய்தித்தாள்கள், பயைற்ற மநகிழிப் மபாருள்கள் வபான்றவற்ளறப்
மபற்றுக் மகாண்டு அவற்றுக்குப் பதி ாக வீட்டு உபவயாகப் மபாருள்களைத் தருகின்றைர். இது
பண்டமாற்று முளறக்கு எடுத்துக்காட்டு.
3. பண்டமாற்று முடறயின் படழடமடய விளக்குக.
நம்மிடம் கூடுத ாக இருக்கும் மபாருள்களைக் மகாடுத்து நமக்குத் வதளவயாை மபாருள்களைப்
மபற்றுக் மகாள்வது பண்டமாற்று வணிகம் ஆகும். மநல்ள க் மகாடுத்து அதற்குப் பதி ாக உப்ளபப்
மபற்றைர். ஆட்டின் பாள க் மகாடுத்து தானியத்ளதப் மபற்றைர். இந்தச் ம ய்திகள் ங்க இ க்கியங்கள்
காணப்படுக்கின்றை.
4. சிறு வணிகப் பபாருள்கள் யாது?
நம் அன்றாடத் வதளவகளை பால், கீளை, காய்கறிகள் வபான்றளவ சிறுவணிகப் மபாருள்கள்
ஆகும்.
5. பபாருள்கடள விற்பவரும் வாங்குபவரும் எவ்வாறு குறிக்கப்படுகின்றனர்?
மபாருள்கள் விற்பவளை வணிகர் என்பர். வாங்குபவளை நுகர்வவார் என்பர்.
6. தடரவழி வணிகம் என்பது யாது?
தளைவழியாகப்

மபாருள்களைக்

மகாண்டு

தளைவழியாகப் மபாருள்களைக் மகாண்டு ம ல்

ம ன்று

விற்பது

தளைவழி

வணிகம்

ஆகும்.

எருது, கழுளத, குதிளை வபான்ற வி ங்குகளும்

வண்டிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டை.
7. ‘வணிகச் சாத்து’ என்பது யாது?
வணிகர்கள் வண்டிகளில் மபாருள்களை ஏற்றி மவளியூருக்குச் ம ல்லும் வபாது குழுவாகவவ
ம ல்வார்கள். இக்குழுளவ வணிகச் ாத்து என்பவர்.
8. நீர்வழி வணிகம் என்பது யாது?
கடல்வழியாகக் கப்பல்கள் மூ ம் மபாருள்களை அனுப்புவதும் வைவளழப்பதும் நீர்வழி வணிகம்
ஆகும்.
9. துடறமுகம் – குறிப்பு வடரக.
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கப்பல்கள் வந்து நிற்கும் இடங்கள் துளறமுகங்கள் ஆகும். துளறமுக நகைங்கள் பட்டிைம் என்றும்
பாக்கம் என்றும் குறிக்கப்பட்டை.
10. தமிழ்நாட்டின் தடலசிறந்த படழய துடறமுகம் பற்றி எழுதுக.
தமிழ்நாட்டின் தள சிறந்த துளறமுகமாகப் பூம்புகார் விைங்கியது. அவ்வூர்த் துளறமுகத்தில்
பல்வவறு நாட்டுக் கப்பல்கள் தத்தம் நாட்டுக் மகாடிகவைாடு வந்து நின்றை. அவற்றின் மூ ம்
மவளிநாட்டுப்

மபாருள்கள்

இறக்குமதி

ம ய்யப்பட்டை.

தமிழ்நாட்டுப்

மபாருள்கள்

ஏற்றுமதி

ம ய்யப்பட்டை.
11. வணிகர்கள் தநர்டமயாகத் பதாழில் பசய்வர் என்படதத் தமிழ் இலக்கியங்கள் எங்ஙனம்
எடுத்துக்காட்டுகின்றன?
வாணிகம் ம ய்வார்க்கு வாணிகம் வபணிப்
பிறவும் தமவபால் ம யின்.
என்னும்

திருக்குறள்

வணிகரின்

வநர்ளமளயப்

பற்றிக்

கூறுகிறது.

வணிகர்கள்

மபாருளை

வாங்கும்மபாழுது உரிய அளைளவவிட அதிகமாக வாங்க மாட்டர்கள். பிறருக்குக் மகாடுக்கும்மபாழுது
அைளவக் குளறத்துக் மகாடுக்க மாட்டார்கள். எைவவ வணிகளை
“நடுவு நின்ற நன்பனஞ்சிதனார்” என்று பட்டிைப்பாள

பாைட்டுகிறது.

12. சிறு வணிகம் ,பபருவணிகம் – தவறுபடுத்துக.
சிறுவணிகம்: சிறு முதலீட்டில் மபாருள்களை வாங்கி வந்து வீதிகளில் ளவத்து விற்பளை ம ய்வர்.
தள யில் சுமந்து ம ன்று விற்றல், தளைக்களட அளமத்து விற்றல், தள்ளுவண்டி மூ ம் விற்றல் வபான்ற
முளறகளில் சிறு வணிகம் நளடமபறும். சிறு வணிகர்கள் நுகர்வவாரிடம் வநைடித் மதாடர்பு மகாள்பவர்கள்
ஆவர்.
பபருவணிகம்: மபருந்மதாளகளய முதலீடு ம ய்து மபாருள்களை அதிக அைவில் திைட்டி ளவத்து
விற்பளை ம ய்வது மபருவணிகம் ஆகும். மபருவணிகர்கள் மபாருள்கள் உற்பத்தி ம ய்யப்படும்
இடத்தில் இருந்து மமாத்தமாகக் மகாள்முதல் ம ய்வர். அவற்ளறச் சிறுவணிகர்களுக்கு விற்பளை
ம ய்வர். மபருவணிகர்களுக்கு நுகர்வவாருடன் வநைசித் மதாடர்பு இருப்பது அரிது.
13. பழந்தமிழர் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பசய்த பபாருள்கள் யாடவ?
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ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி ம ய்யப்படும் மபாருள்களைப் பிற நாடுகளுக்கு அனுப்புவது ஏற்றுமதி
எைப்படும். பிற நாடுகளில் இருந்து மபாருள்களை வாங்குவது இறக்குமதி ஆகும். பழங்கா த்தில்
தமிழ்நாட்டில் இருந்து வதக்கு, மயில்வதாளக, அரிசி,

ந்தைம், இஞ்சி, மிைகு வபான்றளவ பிற

நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ம ய்யப்பட்டை. சீைத்திலிருந்து கண்ணாடி, கற்பூைம், பட்டு வபான்றளவ இறக்குமதி
ம ய்யப்பட்டை. அவைபியாவில் இருந்து குதிளைகள் வாங்கப்பட்டை.
14. இடெய வழி வணிகம் பற்றி எழுதுக.
களடகளுக்குச் ம ன்று மபாருள்களை வாங்க வநைம் இல் ாதவர்களுக்கு இளணவழி வணிகம்
உதவுகிறது. இளணயதைம் மூ ம் மபாருள்களை விற்பளை ம ய்யும் நிறுவைங்கள் ப

உள்ைை.

இவற்றி இளணயதைப் பக்கத்தில் நமக்குத் வதளவயாை மபாருள்களைப் பற்றிய விவைங்கள் இருக்கும்.
மபாருள்களின் தைம், விள , சிறப்பு ஆகியவற்ளறப் பிற நிறுவைப் மபாருள்கமைாடு ஒப்பிட்டுப்
பார்க்க ாம். நமக்குப் பிடித்த மபாருள்களை நம் வீட்டிற்வக வைவளழக்க ாம். மபாருளைப் மபற்றுக்
மகாண்ட பிறகு பணம் ம லுத்த ாம். மின்ைணுப் பரிமாற்றம் மூ மும் பணத்ளதச் ம லுத்த ாம்.
ஆங்கிலச் பசால்லுக்கு இடெயான தமிழ்ச் பசால்டல எழுதுக.
ஆங்கிலச் பசால்

தமிழ்ச்பசால்

கைன்சிவநாட்

பணத்தாள்

வபங்க்

வங்கி

ம க்

காவ ாள

டிமாண்டி டிைாப்ட்

வளைவவாள

டிஜிட்டல்

மின்ைணுமயம்

மடபிட் கார்டு

கடன் அட்ளட

கிமைடிட் கார்டு

பற்று அட்ளட

ஆன்ள ன் ஷாப்பிங்

இளணயத்தை வணிகம்

ஒவ்பவாரு ஊரிலும் கிடடக்கும் சிறப்புப் பபாருள்களின் பபயர்கடள அட்டவடெப்படுத்துக.
1.

மதுளை

– மல்லிளக
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2.

வ

- மாம்பழம்

7. மணப்பாளற - முறுக்கு

3.

வகாவில்பட்டி- கடள

4.

திருப்பூர்

- பனியன்

9. திருப்பதி

5.

நாமக்கல்

-முட்ளட

10. தூத்துக்குடி - உப்பு

மிட்டாய்

8. பழநி

- பஞ் ாமிர்தம்
-

ட்டு

விரிவானம்
உடழப்தப மூலதனம்
சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. என் வீடு அங்தக உள்ைது.

(அது/ அங்வக)

2. தம்பி இங்தக வா.

(இவர்/ இங்வக)

3. நீர் எங்தக வதங்கி இருக்கிறது?

(அது / எங்வக)

4. யார் அவர் மதரியுமா?

(அவர்/ யாது)

5. உன் வீடு எங்தக அளமந்துள்ைது?

(எங்வக/ என்ை)

குறுவினாக்கள்.
1. சுட்டு எழுத்துகள் என்றால் என்ன? அடவ யாடவ?
ஒன்ளறச் சுட்டிக் காட்ட வரும் எழுத்துக்களுக்குச் சுட்டு எழுத்துகள் என்று மபயர். அ,இ,உ ஆகிய
முன்று எழுத்துகளும் சுட்டு எழுத்துகள் ஆகும். ஆைால் ‘உ’ என்னும் எழுத்ளதச் சுட்டாகப் பயன்படுத்துவது
இல்ள .
2. அகச்சுட்டு : விளக்குக.
இவன், அவன், இது, அது – இச்ம ாற்களில் உள்ை சுட்டு எழுத்துகளை நீக்கிைால் பிற எழுத்துகள்
மபாருள்

தருவதில்ள .

இவ்வாறு

சுட்டு

எழுத்துகள்

ம ால்லின்

உள்வைவய(அகத்வத)

இருந்து

சுட்டுப்மபாருளைத் தருவது அகச்சுட்டு எைப்படும்.
3. புறச்சுட்டாவது யாது? விளக்குக.
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அந்நீர்வீழ்ச்சி, இம்மள , இந்நூல் – இச்ம ாற்களில் உள்ை சுட்டு எழுத்துகளை நீக்கிைாலும் பிற
எழுத்துகள் மபாருள் தரும். இவ்வாறு சுட்டு எழுத்துகள் ம ால்லின்

மவளிவய (புறத்வத) இருந்து

சுட்டுப்மபாருளைத் தருவது புறச்சுட்டு எைப்படும்.
4. அண்டமச் சுட்டு –விளக்குக.
இவன், இவர், இது, இளவ, இம்மைம், இவ்வீடு – இச்ம ாற்கள் நம் அருகில் (அண்ளமயில்)
உள்ைவற்ளறச் சுட்டுகின்றை.

எைவவ இளவ அண்ளமச் சுட்டு எைப்படும். அண்ளமச்சுட்டு எழுத்து இ

ஆகும்.
5. தசய்டமச் சுட்டிடன விளக்குக.
அவள், அவர், அது, அளவ, அவ்வீடு, அம்மைம் – இச்ம ாற்கள் மதாள வில் (வ ய்ளமயில்)
உள்ைவற்ளறச் சுட்டுகின்றை. எைவவ இளவ வ ய்ளமச்சுட்டு எைப்படும் வ ய்ளமச் சுட்டு எழுத்து அ
ஆகும்.
6. சுட்டுத்திரிபு – விளக்குக.
அ, இ ஆகிய சுட்டு எழுத்துகள் அந்த, இந்த எைத் திரிந்து சுட்டுப் மபாருளைத் தருவது சுட்டுத்திரிபு
எைப்படும். (எ.கா) அந்த வீடு – இந்தப்பள்ளி.
7. வினா எழுத்துகள் யாடவ? அடவ பசாற்களில் எவ்விடங்களில் அடமயும்?
விைாப் மபாருளைத் தரும் எழுத்துகளுக்கு விைா எழுத்துகள் என்று மபயர். சி விைா எழுத்துகள்
ம ால்லின் முதலில் இடம்மபறும். சி

விைா எழுத்துகள் ம ால்லின் இறுதியில் இடம்மபறும்.

எ,யா, ஆ, ஓ, ஏ ஆகிய ஐந்தும் விைா எழுத்துகள் ஆகும்.
மமாழியில் முதலில் வருபளவ

- எ, யா (எங்கு, யாருக்கு)

மமாழியின் இறுதியில் வருபளவ

– ஆ,ஆ (வப

ாமா, மதரியுவமா)

மமாழி முதலிலும் இறுதியிலும் வருவது – ஏ (ஏன், நீ தாவை?)
8. அகவினா - விளக்குக.
விைா எழுத்து ம ால்லின் அகத்வத இருந்து விைாப் மபாருளைத் தருமாைால் அது அகவிைா
எைப்படுகும்.
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எ.கா. எது, யார், ஏன் இச்ம ாற்களில் உள்ை விைா எழுத்துகளை நீக்கிைால் பிற எழுத்துகளுக்குப்
மபாருள் இல்ள .
9. புறவினா – விளக்குக.
விைா எழுத்து ம ால்லின் புறத்வத வந்து விைாப் மபாருளைத் தருமாைால் அது புறவிைா
எைப்படும்.
எ.கா. அவைா, வருவாவைா இச்ம ாற்களில் உள்ை ஆ, ஓ ஆகிய விைா எழுத்துகளை நீக்கிைாலும்
பிற எழுத்துகள் மபாருள் தரும்.
10. அகவினா, புறவினா – தவறுபாடு யாது?
அகவிைா அளமந்த ம ாற்களில் உள்ை விைா எழுத்துகளை நீக்கிைால் பிற எழுத்துகள்மபாருள்
தைமாட்டா.

புறவிைா அளமந்த ம ாற்களில் விைா எழுத்துகளை நீக்கிைாலும்

பிற எழுத்துகள்

ம ாற்கைாய் நின்று மபாருள் தரும்.
11. அகச்சுட்டு, அகவினா, புறச்சுட்டு, புறவினா என்று பபயரிட்ட காரெத்டத எழுதுக.
அகச்சுட்டு, அகவிைா என்பவற்றில் அகம் என்பது உள்வை எைப் மபாருள் தருகிறது. சுட்டு
எழுத்துகளும் விைா எழுத்துகளும் ம ால்லுக்கு உள்வைவய-ம ால்ள விட்டுப் பிரிக்க முடியாதபடி வ ர்ந்து
–நின்று மபாருள் தரும். அளவ அகச்சுட்டு , அகவிைா எைப்படும்.
புறச்சுட்டு, புறவிைா என்பவற்றில் புறம் என்பது மவளிவய எைப் மபாருள் தருகிறது. சுட்டு
எழுத்துகளும் விைா எழுத்துகளும் ம ாற்களுக்கு மவளிவய நிற்கும். அவற்ளறப் பிரித்தாலும் ம ாற்கள்
மபாருள் தைக்கூடிய முளறயில் அளமயும். புறச்சுட்டு, புறவிைா என்று அளவ மபயர் மபறும்.
பின்வரும் நவமணிகடள அகரவரிடசப்படுத்து எழுதுக.
நீ ம், வகாவமதகம், மாணிக்கம், ளவைம், பவைம், ளவடூரியம், முத்து, புஷ்பைாகம், மைகதம்.
தகாதமதகம், நீலம், பவளம், புஷ்பராகம், மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, டவடூரியம், டவரம்.
பண்டடத் தமிழகத்தின் துடறமுகங்கள் பற்றியும் அங்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி பசய்யப்பட்ட
பபாருள்கடளப் பற்றியும் எழுதுக.
தமிழ்நாட்டின் வமற்குக் கடற்களைப் பகுதியில் வ ைர்களின் ஆட்சி எல்ள க்குள் அளமந்த
புகழ்மபற்ற துளறமுகம் முசிறி. இது வமற்குத் மதாடர்ச்சி மள யிலிருந்து உருவாை வபரியாறு கடலில்
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க க்குமிட்த்தில் இயற்ளகயாய் உருவாை துளறமுகமாகும். முசிறித் துளறமுகத்தில் மிைகு ஏற்றுமதி
சிறப்புடன் நளடமபற்றது. யவைர் விரும்பி வாங்கியதால் மிைகிற்கு ‘யவைப்பிரியா’ என்ற மபயர்
ஏற்பட்டது. யவைக் கப்பல்கள் மபான்ளைத் தந்து மிைளக வாங்குவதர்காக முசிறிக்கு வந்தை. இதளை,
வ ாழவை நாட்டில் காவிரியாறு கடலில் க க்கின்ற இடத்தில் வடகளையின் வமல் காவிரிப்பூம்பட்டிைம்
என்னும் இயற்ளகத் துளறமுகம் அளமந்திருக்கிறது.
“பல்வவறு நாடுகளிலிருந்து கடல் வழியாக கப்பல்கள் மூ ம் வந்து இறங்கிய மபாருள்களும்,
மவளிநாடுகளுக்குக் கப்பல்கள் மூ ம் ஏற்றுமதி ம ய்யப்படுவதற்காக உள்நாட்டின் ப பகுதிகளில்
இருந்தும் வந்துள்ை மபாருள்களும் எண்ண முடியாத அைவுக்குக் குவிந்திருக்கும்; புகார் நகைத்தில்,
காவல் மிகுந்த சுங்கச் ாவடி இருக்கும்

ாள யில்,சுங்கத் தீர்ளவளயப் மபற்றுக்மகாண்டு, வ ாழப்

வபைைசின் இ ச்சிளையாை புலிச்சின்ைத்ளத அளடயாைமிட்டு மவளிவய அனுப்புவதற்காகக் குவிந்து
ளவக்கப்பட்டிருக்கும் பண்டங்கள் மள வபால் வதாற்றம் தரும்.”
பாண்டிய

நாட்டில் மகார்ளகக்

குடாக்

கடல் அக்கா த்தில் நி த்தின் உள்வை

ஐந்துகல்

மதாள விற்கு ஊடுருவியிருந்தது. இங்கு முத்துச்சிப்புகளும் ங்குகளும் உண்டாயிை.
பாண்டிய மன்ைர்களின் குதிளைப்பளடகளுக்காக ஆண்டுவதாறும் மகாற்ளகத் துளறமுகத்தில்
ஆயிைக்கணக்காை பாய்மைக் கப்பல்களில் 16,000 அவைபிக் குதிளைகள் வந்து இறங்கும்.
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