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Basic Tamil Notes Part 1 

பிரித்து எழுதுக. 

சரணாங்களே  – சரண் + நாங்களே  தாமுே – தாம் + உே 

அலகிலா  - அலகு + இலா  யாரவர் - யார் + அவர் 

விருந்ளதாரால்  - விருந்து + ஓரால்  தற்பிரர் - தன் + பிறர் 

நிறறயுறைறை - நிறற + உறைறை அறனல்ல -அறன் + அல்ல 

மூவறக  - மூன்று + வறக  சீரிேறை - சீர் + இேறை 

மூலமைாழி - மூலம்+ மைாழி   தரவியலாத - தர + இயலாத 

ஒலியாக்கி - ஒலி +ஆக்கி   மசாற்மறாைர் - மசால் + மதாைர் 

நன்மறன்றல் - நன்று + என்றல்   தன்னாடு – தன் + நாடு 

என்றுறரத்தல்- என்று + உறரத்தல்  இத்துறண- இ + துறண 

நீரமுது - நீர் + அமுது   நன்மசய் - நன்றை + மசய் 

புன்மசய் - புன்றை + மசய்   நறுமசய் - நறுறை+ மநய் 

ளபரறம் - மபருறை + அறம்   மபருந்மதாழில் –மபருறை+ மதாழில் 

மைய்ஞ்ஞானம் – மைய்றை + ஞானம்  மதால்லுலகு – மதான்றை + உலகு 

நுந்றத – நும் + தந்றத    இனிளதகி – இனிது + ஏகி 

நீரமுதம் – நீர் + அமுதம்    அற்குற்ற - அல் + கு + உற்ற 

உய்யளவார் - உய்ய + ஓர்   என்றிரந்து - என்று + இரந்து 

மபாற்கிழி - மபான் + கிழி   மவருவிலான் - மவருவு + இலான் 

நாண்ைதி  - நாள் + ைதி    கீரனில்மலன - கீரன் + நில் + என 

உேப்றபயுள் - உேம் + றபயுள்   மபாருட்குற்றம் – மபாருள் + குற்றம் 
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மபாற்குற்ற  - மபான் + கு + உற்ற  தற்குற்ற - தன் + குற்றம் 

இரவினரீ்க்குழல் - இரவின் + ஈர் + குழல் 

உறரத்மதனக்கருள் – உறரத்து + எனக்கு + அருள்  பன்னாடு – பல + நாடு 

முந்நீர்  - மூன்று + நீர்   பழந்தைிழர் - பழறை + தைிழர்  

மதால்காப்பியம் – மதான்றை + காப்பியம் மவண்துகில் – மவண்றை + துகில் 

பல்லாயிரம் – பல+ ஆயிரம்   புறநானூறு – புறம் + நான்கு + நூறு 

எத்திறச – எ + திறச    பல்கறல – பல + கறல 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக 

உலகம்  - இைவாகுமபயர் 

யாறவயும் - உம்றை முற்றும்றை 

ஆக்கல், நீக்கல், விறேயாட்டு - மதாழிற்மபயர்கள் 

மபாறுத்தல் - மதாழிற்மபயர் 

இகழ்வார்ப்மபாறுத்தல் (இகழ்வாறரப் மபாறுத்தல்) – ‘ஐ’ உருபு மதாக்கது 

அகழ்வார், இகழ்வார், ஒறுத்தார், மபாறுத்தார் - விறனயாலறனயும் மபயர்கள் 

இறப்பு, ைறத்தல் – மதாழிற்மபயர்கள் 

இறப்பிறன என்றும் பபொறுத்தல்(மபாறுத்துக்மகாள்க) – ‘தல்’ விகுதி மபற்ற  உைன்பாட்டு 

வியங்ளகாள் விறனமுற்று. 

அதனினும் நன்று – குறிப்பு விறனமுற்று 

விருந்து – பண்பாகுமபயர் 

நீங்காறை  – எதிர்ைறறத் மதாழிற்மபயர் 

மபாதிந்து, ளபாற்றி  – விறனமயச்சங்கள் 
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ஒழுகப்படும் – ‘மசய்யும்’ என்னும் வாய்ப்பாட்டு விறனமுற்று 

றவயார் - எதிர்ைறற பலர்பால் விறனமுற்று 

மபாதிந்து வைப்பர்  – உைன்பாட்டுப் பலர்பால் விறனமுற்று 

மசய்யினும்  - ‘உம்’ றை இழிவு சிறப்பும்றை 

அறன் (அறம்), திறன்(திறம்) – ைகரத்துக்கு னகரம் ஈற்றுப் ளபாலிகள் 

மபான்றும் - மபயமரச்சம் 

ஒருநாவை இன்பம்  - ‘ஐ’ சாரிறய 

மசய்யாறை நன்று – எதிர்ைறறத் மதாழிற்மபயர் 

விைல்  - அல்லீற்று வியங்ளகாள் விறனமுற்று 

இன்னொச் மசால் - ஈறு மகட்ை எதிர்ைறறப் மபயமரச்சம் 

உண்ணாது - எதிர்ைறற விறனமயச்சம் 

தற்பிறர்(தனக்குப் பிறர்) - நான்காம் ளவற்றுறைத்மதாறக 

ளநா மநாந்து - ‘மநா’ என்னும் முதனிறல திரிந்த மதாழிற்மபயர் 

ைிக்கறவ - பலவின்பால் விறனயாலறனயும் மபயர் 

மசய்தாறர - பலர்பால் விறனயலறனயும் மபயர் 

ளகட்ைார் - விறனயாலறணயும் மபயர் 

உறரத்தல் - மதாழிற்மபயர் 

ைாநகர் – உரிச்மசாற்மறாைர் 

உலகு – இைவாகுமபயர் 

விருந்து – பண்பாகுமபயர் 

சார்ந்தவன் – விறனயாலறனயும் மபயர் 
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மகாம்பிறன ஒத்த – உவறையாகுமபயர் 

மசய்வாய் – முன்னிறல ஒருறை விறனமுற்று 

அைவிைறலஆறு – உம்றைத்மதாறககள் 

தைந்ளதாள் – உரிச்மசாற்மறாைர் 

காத்தல் – மதாழிற்மபயர் 

நீலமுடி – பண்புத்மதாறக 

பதைலர் – உருவகம் 

இன்தைிழ் - பண்புத்மதாறக 

ைகிழ்ச்சி - மதாழிற்மபயர் 

பற்றுவான் - விறனயாலறணயும் மபயர் 

ளதரா - ஈறு மகட்ை எதிர்ைறறப் மபயமரச்சம் 

யாறவயும் - முற்றும்றை 

அரவுநீர் - உம்றைத்மதாறக 

என்னா - மசய்யா என்னும் வாய்ப்பாட்டு விறனமயச்சம் 

பகுபத உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

உறையார் - உறை + ய் + ஆர் 

 உறை – பகுதி,  ய் - சந்தி, ஆர் – பைர்க்றகப் பல்ர்பால் விறனமுற்று 

விகுதி. 

அகழ்வார் - அகழ் + வ் + ஆர் 

 அகழ் - பகுதி ; வ் – எதிர்கால இறைநிறல ; ஆர் – பைர்க்றகப் பலர்பால் விறனமுற்று 

விகுதி 
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ைறத்தல் - ைற + த் +தல். 

 ைற - பகுதி ; த் – சந்தி ; தல் – மதாழிற்மபயர் விகுதி. 

றவப்பர் -  றவ + ப் + ப் + அர் 

 றவ – பகுதி ; ப் – சந்தி ; ப் – எதிர்கால இறைநிறல ; அர் – பலர்பால் விறனமுற்று 

விகுதி 

ஒறுத்தார் - ஒறு + த் + த் + ஆர்.  

 ஒறு – பகுதி ; த் – சந்தி ; த் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆர் – பலர்பால் விறனமுற்று 

விகுதி 

மசய்தார் – மசய் + த் +ஆர் 

 மசய் – பகுதி; த் – இறந்தகால இறைநிறல; ஆர் – பலர்பால் விறனமுற்று விகுதி 

இறந்தார் - இற + த்(ந்) + த் + ஆர் 

 இற – பகுதி, த் – சந்தி; ந் ஆனது விகாரம்; த் – இறந்தகால இறைநிறல; ஆர் – 

பலர்பால் விறனமுற்று விகுதி 

உண்ணாது – உண் + ண் + ஆ + த் + உ 

 உண் – பகுதி ; ண் – சந்தி ; ஆ – எதிர்ைறற இறைநிறல ; த் – எழுத்துப்ளபறு ; உ – 

விறனமயச்ச விகுதி. 

ளகட்ைார் - ளகள்(ட்) + ட் + ஆர் 

 ளகள் – பகுதி ; ‘ள்’, ‘ட்’ ஆனது விகாரம் ; ட் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆர் – 

பைர்க்றகப் பலர்பால் விறனமுற்று விகுதி. 

வாட்ைான்  - வாட்டு + (ஆ) + ஆன் 

 வாட்டு – பகுதி; ஆ – எதிர்ைறற இறைநிறல புணர்ந்து மகட்ட்து ; ஆன் – பைர்க்றக 

ஆண்பால் விறனமுற்று விகுதி 
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அறழத்தான் – அறழ + த் + த் + ஆன். 

 அறழ – பகுதி ; த் – சந்தி ; த் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆன் – பைர்க்றக ஆண்பால் 

விறனமுற்று விகுதி. 

இரந்து - இர+ த்(ந்) + த் + உ 

 இர- பகுதி ;  த் – சந்தி , ‘ந்’ ஆனது விகாரம் ; த் – இறந்தகால இறைநிறல ; உ – 

விறனமயச்ச விகுதி. 

நல்கினார் - நல்கு + இன் + ஆர் 

 நல்கு – பகுதி ; இன் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆர் – பலர்பால் விறனமுற்று விகுதி. 

தூங்கினான் - தூங்கு + இன் + ஆன் 

 தூங்கு – பகுதி ; இன் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆன் – ஆண்பால் விறனமுற்று 

விகுதி. 

இயம்பினார் - இயம்பு + இன் + ஆர். 

 இயம்பு – பகுதி ; இன் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆர் – பலர்பால் விறனமுற்று 

விகுதி. 

ளதரான் - ளதர் + ஆ + ஆன் 

  ளதர் – பகுதி ; ஆ – எதிர்ைறற இறைநிறல புணர்ந்து மகட்ட்து ; ஆன் – ஆண்பால் 

விறனமுற்ரு விகுதி. 

அஞ்சான் – அஞ்சு + ஆ + ஆன். 

 அஞ்சு – பகுதி ; ஆ – எதிர்ைறற இறைநிறல புணர்ந்து மகட்ைது ; ஆன் – ஆண்பால் 

விறனமுற்று விகுதி. 

பற்றுவான் – பற்று + வ் + ஆன் 

 பற்று – பகுதி ; வ் – எதிர்கால இறைநிறல ; ஆன் – ஆண்பால் விறனமுற்று விகுதி. 
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ளதய்ந்த – ளதய் + த்(ந்) + த் +அ 

 ளதய் – பகுதி ; த் – சந்தி , ‘ந்’ ஆனது விகாரம் ; த் – இறந்தகால இறைநிறல ; அ- 

மபயமரச்ச விகுதி. 

ளநாக்கான் – ளநாக்கு + ஆ + அன். 

 ளநாக்கு – பகுதி ; ஆ- எதிர்ைறற இறைநிறல புணர்ந்து மகட்ைது ; ஆன் – ஆண்பால் 

விறனமுற்று விகுதி. 

கிேத்திளனன் – கிேத்து + இன் + ஏன் 

 கிேர்த்து – பகுதி; இன் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஏன் – தன்றை ஒருறை 

விறனமுற்று விகுதி. 

மபற்று – மபறு(மபற்று) + உ 

 மபறு – பகுதி, ஒற்று இரட்டித்து ‘மபற்று’ என இறந்தகாலம் காட்டிற்று ; உ – 

விறனமயச்ச விகுதி 

மசன்றான் – மசல்(ன்) + ற் + ஆன். 

 மசல் – பகுதி ; ‘ல்’, ‘ன்’ ஆனது விகாரம் ; ற் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆன் – 

பைர்க்றக ஆண்பால் விறனமுற்று விகுதி 

கைந்து – கை + த் (ந்) + த் + உ 

 கை – பகுதி ; த் – சந்தி ; ந் ஆனது விகாரம் ; த் – இறந்தகால இறைநிறல ; உ – 

விறனமயச்ச விகுதி. 

மசல்வான் – மசல் + வ் + ஆன் 

 மசல் – பகுதி ; வ் – எதிர்கால இறைநிறல ; ஆன் – ஆண்பால் விறனமுற்று விகுதி. 

இரங்குவான் – இரங்கு + வ் + ஆன் 

 இரங்கு – பகுதி ; வ் – எதிர்கால இறைநிறல ; ஆன் –பைர்க்றக ஆண்பால் 

விறனமுற்று விகுதி. 



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 8 of 36 

 

ளசர்ந்தார் – ளசர் + த்(ந்) + த் + ஆர். 

 ளசர் – பகுதி ; த் – சந்தி ; ந் ஆனது விகாரம் ; த் – இறந்தகால இறைநிறல ; ஆர் –

பைர்க்றகப் பலர்பால் விறனமுற்று விகுதி 

விேக்கி – விேக்கு + இ 

 விேக்கு  - பகுதி; இ – விறனமயச்ச விகுதி 

அணி 

பின்ைரும் குறட்பொக்கைில் உள்ை அணிகவைச் சுட்டி ைிைக்குக. 

1.  அகழ்ைொவைத் தொங்கும் நிலம்பபொலத் தம்வை 

 இகழ்ைொர்ப் பபொறுத்தல் தவல. 

அணி சுட்டல்:  இக்குறட்பாவில் உைவை அணி இைம் மபற்றுள்ேது. 

அணி ைிைக்கம் :  ஒரு மசய்யுேில் உவறை ஒரு வாக்கியைாகவும் உவளையம் ஒரு 

வாக்கியைாகவும் அறைய, இறையில் ளபால ளபான்ற உவை உருபு மபற்று வருவது 

உவறையணியாகும். 

பபொருள்: 

 உைவை:  அகழ்வாறரத் தாங்கும் நிலம். 

 உைபையம்:  இகழ்வார்ப் மபாறுத்தல் 

 உைை உருபு: ளபால 

ைிைக்கம்:  நிலைானது தன்றனத் ளதாண்டுபவறரயும் விழாது தாங்கும். அதுளபாலச் 

சான்ளறார் தம்றை இழித்துப் ளபசுளவாறரப் மபாறுத்துக்மகாள்வர் என்பதாம். 

2. இன்வையுள் இன்வை ைிருந்பதொைொல் ைன்வையுள்  

 ைன்வை ைடைொர்ப் பபொவற. 

அணி சுட்டல்: இக்குறட்பாவில், எடுத்துக்கொட்டு உைவையணி அறைந்துள்ேது. 
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அணி ைிைக்கம்: ஒரு மசய்யுேில் உவறை ஒரு வாக்கியைாகவும், உவளையம் ஒரு 

வாக்கியைாகவும் அறைந்து, இறையில் அதுளபால என்னும் உருபு ைறறந்திருந்தால் அஃது 

எடுத்துக்காட்டு உவறை அணியாகும். 

ைிைக்கம்: இச்மசய்யுேில் விருந்தினறர வரளவற்று உபசரிக்க இயலாத நிறல, 

வறுறையுள் மகாடிய வறுறை ஆகும் என்பது உவறை; அறிவற்றார் மசய்யும் தீறைகறேப் 

மபாறுத்துக்மகாள்ளுதல் வலிறையுள் சிறந்த வலிறை என்பது உவளையம். இறையில் 

அதுளபால என்னும் உவை உருபு ைறறந்து வருவதால் இஃது எடுத்துக்காட்டு 

உவறையணியாயிற்று. 

3. கண்ைனப்பு எனத் பதொடங்கும் சிறுபஞ்சமூலப்பொடலில் அவைந்துள்ை அணிவயச் சுட்டி 

ைிைக்குக. 

அணி சுட்டல் – ‘கண் வனப்பு’ எனத் மதாைங்கும் சிறுபஞ்ச மூலப் பாைலில் பசொற்பபொருள் 

பின்ைருநிவல அணி அறைந்துள்ேது. 

அணி இலக்கணம் : ஒரு மசய்யுேில் வந்த மசால்ளல ைீண்டும் ைீண்டும் வந்து, தந்த 

மபாருறேளய ைீண்டும் தருைாயின் அஃது பசொற்பபொருள் பின்ைருநிவலயணியாகும். 

ைிைக்கம் : இச்மசய்யுேில் வனப்பு என்னும் மசால்ளல ைீண்டும் ைீண்டும் வந்து, அழகு 

என்னும் ஒளர மபாருறேத் தருகிறது. ஆகளவ, இப்பாைலில் அறைந்த அணி மசாற்மபாருள் 

பின்வருநிறல அணியாயிற்று. 

பபொருத்துக. 

உேவாக்கல்  - அழித்தல் 

நிறலமபறுத்தல் - இறறவர் 

நீக்கல்   - காத்தல் 

தறலவர்  - பறைத்தல் 

ைிவட: 

 உேவாக்கல்  - பறைத்தல் 
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 நிறலமபறுத்தல் - காத்தல் 

 நீக்கல்  - அழித்தல் 

 தறலவர் - இறறவர் 

2.  அறம்  - எழுபது 

 மபாருள் - இருபத்றதந்து 

 இன்பம் - முப்பத்மதட்டு 

ைிவட:  

அறம்  - முப்பத்மதட்டு 

மபாருள் - எழுபது 

இன்பம் - இருபத்றதந்து 

3.  ஒற்றேமபறை  - குடிதழீஇ 

 மசய்யுேிறசயேமபறை - அரங்ங்கம் 

 இன்னிறச அேமபறை - உழாஅர் 

 மசால்லிறசயேமபறை - உடுப்பதூஉம் 

விறை: 

ஒற்றேமபறை  - அரங்ங்கம் 

மசய்யுேிறசயேமபறை - உழாஅர் 

இன்னிறச அேமபறை - உடுப்பதூஉம் 

மசால்லிறசயேமபறை - குடிதழீஇ 

4. வனப்பு  - இரக்கம் 

 கண்ளணாட்ைம் - அழகு 
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 வாட்ைான்  - புகழ் 

 கிேர்   - வருத்தான் 

விறை: 

வனப்பு  - அழகு 

கண்ளணாட்ைம் – இரக்கம் 

வாட்ைான்  - வருத்தான் 

கிேர்   - புகழ் 

5.  வனப்பு - இனிறை 

 பிடி  - காடு 

 அைவி  - அழகு 

 ைருங்கு - மபண் யாறன 

 வறீு  - பக்கம் 

 ைதுரம் - வலிறை 

விறை: 

வனப்பு - அழகு 

பிடி  - மபண் யாறன 

அைவி  - காடு 

ைருங்கு - பக்கம் 

வறீு  - வலிறை 

ைதுரம் - இனிறை 

6.  மபாருட்மபயர்ப் பகுபதம் - மசன்றனயான் 
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 இைப்மபயர்ப் பகுபதம் - மூக்கன் 

 காலப்மபயர்ப் பகுபதம் - மபான்னன் 

 சிறனப்மபயர்ப் பகுபதம் - சித்திறரயான் 

விறை: 

மபாருட்மபயர்ப் பகுபதம் - மபான்னன் 

இைப்மபயர்ப் பகுபதம் - மசன்றனயான் 

காலப்மபயர்ப் பகுபதம் - சித்திறரயான் 

சிறனப்மபயர்ப் பகுபதம் - மூக்கன் 

7. மசால்   இறைநிறல 

 வருவான் - இறந்தகால இறைநிறல(த்) 

 காணான் - நிகழ்கால இறைநிறல(கிறு) 

 பார்த்தான் - எதிர்கால இறைநிறல(வ்) 

 நைக்கிறான் - எதிர்ைறற இறைநிறல(ஆ) 

விறை:  

வருவான் -  எதிர்கால இறைநிறல(வ்) 

காணான் - எதிர்ைறற இறைநிறல(ஆ) 

பார்த்தான் - இறந்தகால இறைநிறல(த்) 

நைக்கிறான்  - நிகழ்கால இறைநிறல(கிறு) 

8.  முகத்தல் அேறவ ஆகுமபயர் - தறலக்கு ஒருபழம் மகாடு 

 எடுத்தல் அேறவ ஆகுமபயர் - இரண்டு லிட்ைர் தா 

 எண்ணல் அேறவ ஆகுமபயர்  - ஆறு முழம் மகாடு 
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 நீட்ைல் அேறவ ஆகுமபயர் - பத்துக் கிளலா மகாடு 

விறை: 

முகத்தல் அேறவ ஆகுமபயர் - இரண்டு லிட்ைர் தா 

எடுத்தல் அேறவ ஆகுமபயர் - பத்துக் கிளலா மகாடு 

எண்ணல் அேறவ ஆகுமபயர் - தறலக்கு ஒரு பழம் மகாடு 

நீட்ைல் அேறவ ஆகுமபயர் - ஆறு முழம் மகாடு 

9.  ைதுறரக்காண்ைம்  - பதினாறு பைலம் 

 கூைல் காண்ைம்  - பதிமனட்டுப் பைலம் 

 திருவாலவாய்க்காண்ைம் - முப்பது பைலம் 

விறை: 

ைதுறரக்காண்ைம்  - பதிமனட்டுப் பைலம் 

கூைல் காண்ைம்  - முப்பது பைலம் 

திருவாலவாய்க்காண்ைம் - பதினாறு பைலம் 

10.  நாடு   துறறமுகம் 

ளசரநாடு  - காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

ளசாழநாடு  -  மகாற்றக 

பாண்டியநாடு - முசிறி 

விறை: 

ளசரநாடு  - முசிறி 

ளசாழநாடு  -  காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

பாண்டியநாடு - மகாற்றக 
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இத்பதொடர் யொவைச் சுட்டும்? 

1. றவய நாைன் - பாண்டியன் 

2. மதன்னவன் குல மதய்வம் - ளசாைசுந்தரர் 

3. சறையார் பாகத் தைர்ந்த ஞானப் பூங்ளகாறத - உறையம்றை 

4. குற்றம் குற்றளை என்றவர் - நக்கீரர் 

இக்கூற்றிவன யொர் யொரிடம் கூரினர்? 

கூற்று     கூறியைர்    யொரிடம்   

           கூறப்பட்டது 

1. றவறய நாைவன் ைனக் 

  கருத்துணர்ந்து உய்ய 

  ஓர் கவி உறரத்தருள்   தருைி     சிவபிரான் 

2. ளநர்ந்து நில் என 

  விலக்கினான்.    நக்கீரர்     தருைி 

3. இவ்வழுவு பாைறலக் 

  றகயுள் நல்கினாய்.   தருைி     சிவபிரான் 

4. யாறர நம் கவிக்குக்  

  குற்றம் இயம்பினான்   சிவபிரான்    புலவர்கள் 

5. குற்றம் குற்றளை என்றான்.  நக்கீரர்    சிவபிரான் 

‘கொய்ந்த நொைலன் இம்எனத் திருவுருக் கைந்தொன்’ – இப்பொடலடியில் ‘நொைலன்’ எனப் 

பைஞ்பசொதி முனிைர் யொவைக் குறிப்பிடுகிறொர்? 
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புலவராய் வந்த சிவமபருைாறன. 

‘நொபன கிைத்திபனன் என்றொன்’ – இத்பதொடர் யொர் யொவை பநொக்கிக் கூறியது? 

நக்கீரர், புலவராய் வந்த இறறவறர ளநாக்கிக் கூறியது. 

‘பசொற்குற்றைின்று பைறு பபொருட்குற்றபைன்றொன் தூய 

பபொற்குற்றபைணி அண்ணல் பபொருட்குற்றபைன்வன பயன்றொன்’ 

- இப்பொடலடிகவைச் சரீ் பிரித்து எழுதுக. 

மசாற்குற்ற ைின்று ளவறு மபாருட்குற்ற மைன்றான் தூய 

மபாற்குற்ற ளவணி அண்ணல் மபாருட்குற்ற மைன்றன மயன்றான். 

பதன்ன ைன்குை பதய்ை ைொகிய 

ைந்தர் பகொங்குபதற் ைொல்க்வக யின்றைின் 

பசொன்ன ழம்பபறச் பசொள்ைி நல்கிநொர் 

இன்னல் தீர்ந்தை நிவறஞ்சி ைொங்கினொன். 

- இப்பொடலில் கொணப்பபறும் ையங்பகொலிப் பிவழகவைத் திருத்தி எழுதுக. 

மதன்ன வன்குல மதய்வைாகிய  

ைன்னர் மகாங்குளதர் வாழ்க்றக யின்றைிழ் 

மசான்ன லம்மபறச் மசால்லி நல்கினார் 

இன்னல் தீர்ந்தவ னிறறஞ்சி வாங்கினான். 

 

கீழ்க்கொணும் பதொடர்கைிலுள்ை ஆகுபபயர்கவை எடுத்பதழுதுக. 

அ. இைண்டு ைீட்டர் பபொதுைொ? 

ைிவட: ைீட்டர் 

ஆ. ஐந்து லிட்டர் என்ன ைிவல? 

ைிவட: லிட்டர் 

பகொடிட்ட இட்த்தில் உரிய எழுத்துகவைக்பகொண்டு நிைப்புக. 
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1. இவறைர் அ __ கிலொ ைிவையொட்டுவடயைர்(ல / ை / ழ) 

ைிவட: இறறவர் அலகிலா விறேயாட்டுறையவர். 

2. அ__னைர்க்குச் சை__நொங்கபை. ( ண் / ந் / ன்) 

ைிவட: அன்னவர்க்குச் சரண்நாங்களே. 

3. இகழ்ைொர்ப் பபொறுத்தல் த__(வல / வை) 

ைிவட: இகழ்வார்ப் மபாறுத்தல் தவல. 

4. ஒ__த்தொர்க்கு ஒ__நொவை இன்பம் (ரு / று) 

ைிவட: ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாறே இன்பம். 

5. கண்ணுக்கு அழகு க___பணொட்டம் (ன் / ண்) 

ைிவட:  கண்ணுக்கு அழகு கண்ளணாட்ைம். 

6. எ__ைனப்பு இத்துவணயொம் எ__றுவைத்தல். (ன் / ண்) 

ைிவட: எண் வனப்பு இத்துறணயாம் என்றுறரத்தல். 

7. தட__பதொளும் உைமு__பகொண்டு (ங் / ந்) 

ைிவட: தைந்ளதாளும் உேமுங்மகாண்டு. 

8. பப__றமும் பபருந்பதொழிலும் பி__ங்குநொடு (ற / ை) 

ைிவட: ளபைறமும் மபருந்மதாழிலும் பிறங்குநாடு. 

9. ை_ீ_வட ஐை__ைைகிழ் பூத்து (ரு / று) 

ைிவட: வறீுறை ஐவ ருேைகிழ் பூத்து. 

10. ைொனம்பொடி இயக்கம் புதுக்கைிவத ைைர்ச்சி __த் துவணபுரிந்தது.  ( ஐ / ஆல் / கு) 

ைிவட: வானம்பாடி இயக்கம் புதுக்கவிறத வேர்ச்சிக்குத் துறணபுரிந்தது. 

11. ைணிக்பகொடி என்னும் இதழ் ________ புதுக்கைிவதகவைப் பவடத்தனர். (ஐ / ஆல் / கு) 
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ைிவட: ைணிக்மகாடி என்னும் இதழில் புதுக்கவிறதகறேப் பறைத்தனர். 

பகொடிட்ட இடங்கவை நிைப்புக. 

1. கல்வியில் மபரியர் என அறழக்கப்மபறுபவர் _________ 

விறை: கம்பர் 

2. கம்பராைாயணம் __________ காண்ைங்கறே உறையது. 

விறை: ஆறு 

3. மைாழிகள் பல ளதான்றி வேர அடிப்பறையான மைாழிறய ________ என்பர். 

விறை: மூலமைாழி 

4. இந்தியாறவ மைாழிகேின் காட்சிசாறல எனக் குறிப்பிட்ைவர்_______ 

விறை: ச. அகத்தியலிங்கம் 

5. ஒரு மூலமைாழியிலிருந்து ளதான்றி வேரும் மைாழிறயக் _________ என்பர். 

விறை: கிறேமைாழி 

6. திராவிைம் என்னும் மசால்ளல ____________ எனும் மசால்லில் இருந்து உருவானதாகும். 

விறை: தைிழ் 

7. திராவிை மைாழிகேின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூறல எழுதியர் _________ 

விறை: கால்டுமவல். 

8. தைிழ்மைாழியில் உள்ே ைிகப்பழறையான நூல் ________ 

விறை: மதால்காப்பியம். 

9. கைல்ளகாோல் கவரப்பட்ை பழந்தைிழ்ப்பகுதி ________ 

விறை: குைரிக்கண்ைம் 

10. அேமபறை என்னும் மசால்லுக்கு ______ என்பது மபாருள். 
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விறை: அேவு அதிகரித்தல் 

11. அேமபறை _________ வறகப்படும் 

விறை: மூன்று 

12. மசய்யுேில் ஓறச குறறயாதவிட்த்தும் குறில் _________ ஆகி அேமவடுப்பது _________ 

அேமபறை. 

விறை: மநடில், இன்னிறச 

13. ைிகப் பழறையான தைிழ் இலக்கண நூல் ______ 

விறை:  மதால்காப்பியம் 

14. குளலாத்துங்க ளசாழனின் அறவப்புலவர்____________ 

விறை: கம்பர் 

15. ஒற்றேமவறையில் அேமபடுக்கும் மைய்மயழுத்துகேின் எண்ணிக்றக ______ 

விறை: பத்து 

16. பண்ணுக்கு அழகு ________ நன்மறன்றல். 

விறை: ளகட்ளைார் 

17. பிறரிைம் இரந்து மசல்லாறை _________ அழகு. 

விறை: காலுக்கு 

18. நீடுதுயில் நீக்கப் பாடிவந்த நிலா எனப் பாராட்ைப்மபற்றவர் _______ ஆவார். 

விறை: பாரதியார் 

19. துரிளயாதன்னின் தந்றத ________ ஆவார். 

விறை: திருதராட்டிரர். 

20. காந்தியக்கவிஞர் எனப் ளபாற்றப்படுபவர் _________ 
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விறை: நாைக்கல் கவிஞர் 

21. உவறைக்கவிஞர் __________ ஆவார். 

விறை: சுரதா 

22. புதுக்கவிறத வேர்ச்சியில் __________ பங்கு ளபாற்றத்தக்கது. 

விறை: வல்லிக்கண்ணன் 

23.. சிந்தறன ைாற்றத்தின் விறேளவ _________ ளதாற்றம். 

விறை: புதுக்கவிறத. 

24. ‘மூன்று ைீட்ைர் தா’ என்பது ________ ஆகுமபயராகும். 

விறை: நீட்ைலேறவ 

25. திருவிறேயாைற்புராணத்றத இயற்றியவர் _________ 

விறை: பரஞ்ளசாதி முனிவர் 

26. திருவிறேயாைற்புராணத்தில் காண்ைங்கள் _______ உள்ேன. 

விறை: மூன்று 

27. இறறவரிைம் பாைறலப் மபற்றுச் மசன்றவன் _________ 

விறை: தருைி 

28. மபாற்கிழி மபறச்மசன்ற தருைிறயத் தடுத்தவர்_________ 

விறை: நக்கீரர் 

29. உைல் முழுவதும் கண்கறே உறையவன் ________ 

விறை: ளதளவந்திரன் 

 30. கைல் பயணத்றத முந்நீர் வழக்கம் எனக் குறிப்பிடும் நூல்________ 

விறை: மதால்காப்பியம் 
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31. காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் சுங்கச்சாறலயும் __________ இருந்தன. 

விறை: கலங்கறர விேக்கமும் 

32. கைலில் மசல்லும் மபரிய கலம் ___________ எனப்பட்ைது. 

விறை: நாவாய் 

33.  மபரிய நாவாய்கள் __________ துறணக்மகாண்ளை இயங்கின. 

விறை:காற்றின் 

34. அேவில்லாத பண்ைங்கள் ________ ைறலளபாலக் கிைக்கும். 

விறை: முன்றிலில் 

35. முத்துக்குேித்தறலப்பற்றி மவனிசு நாட்ைறிஞர் _______ குறித்துள்ோர். 

விறை: ைார்க்ளகாளபாளலா 

பொடலடிகைில் உள்ை ையங்பகொலிப் பிவழகவைத் திருத்தி எழுதுக. 

உலகம் யொவையும் தொமுல ைக்கலும் 

நிவலபப ருத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலொ 

அலகி லொைிவை யொட்டுவட யொர்அைர் 

தவலைர் அன்னைர்க் பகசைன் நொங்கபை. 

ைிவட: 

பிவழ     திருத்தம் 

தாமுல    தாமுே 

நிறலமபருத்தலும்   நிறலமபறுத்தலும் 

சரன்     சரண் 
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ைிவடக்பகற்ற ைினொ அவைக்க. 

1. இந்திய நாட்றை மைாழிகேின் காட்சிச்சாறல என அகத்தியலிங்கம் குறிப்பிடுகிறார். 

விறை: இந்திய நாட்றை மைாழிகேின் காட்சிச்சாறல எனக் குறிப்பிட்ைவர் யார்? 

2. தைிழ், மதலுங்கு, கன்னைம், ைறலயாேம் ஆகியன திராவிைப் மபருமைாழிகள். 

விறை: திராவிைப் மபருமைாழிகள் யாறவ? 

3. நம் தாய்மைாழியாம் தைிழ், மசவ்வியல் மைாழியாய் ஒேிர்கிறது. 

விறை: நம் தாய்மைாழியாம் தைிழ் எவ்வாறு ஒேிர்கிறது? 

4. பாரதிதாசன் மூைநம்பிக்றககறேச் சாடினார். 

விறை: பாரதிதாசன் எவற்றறச் சாடினார்? 

5. இருபதாம் நூற்றாண்றை உறரநறைக்காலம் என்று வழங்குகிளறாம். 

விறை: உறரநறைக்காலம் என்று எந்த நூற்றாண்றை வழங்குகிளறாம்? 

6. காலுக்கு அழகு பிறரிைம் இரந்து மசல்லாறை. 

விறை: காலுக்கு அழகாவது யாது? 

7. சிறுபஞ்சமூலத்றத இயற்றியவர் காரியாசான். 

விறை: சிறுபஞ்சமூலத்றத இயற்றியவர் யார்? 

8. பாரதிதாசன் மூைநம்பிக்றககறேச் சாடினார். 

விறை: பாரதிதாசன் எவற்றறச் சாடினார்? 

9. இருபதாம் நூற்றாண்றை உறரநறைக்காலம் என்று வழங்குகின்ளறாம். 

விறை: உறரநறைக்காலம் என்று எந்த நூற்றாண்றை வழங்குகின்ளறாம்? 

 

சந்திப்பிவழ நீக்கி எழுதுக. 
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1. எைிய ைக்கவை பநொக்கி கைிவத கருைிவய திருப்பி அவைத்த பபருவை பொைதிவய 

சொரும். 

ைிவட: எேிய ைக்கறே ளநாக்கிக் கவிறதக் கருவிறயத் திருப்பி அறைத்த மபருறை 

பாரதிறயச் சாரும். 

2. பொைதிதொசவன பதொடர்ந்து ைொணிதொசன் இயற்வக அழவக படம்பிடித்து கொட்டுகிறொர். 

ைிவட:  பாரதிதாசறனத் மதாைர்ந்து வாணிதசன் இயற்றக அழறகப் பைம்பிடித்துக் 

காட்டுகிறார். 

பின்ைரும் பசொற்கைின் பகுதிவய எடுத்பதழுதுக. 

அ. கண்டொன் ஆ. பகட்டொன்  இ. ைந்தொன்  ஈ. எழுதினொன் 

ைிவட: பசொல்    பகுதி 

  கண்ைான்   கண் 

  ளகட்ைான்   ளகள் 

  வந்தான்   வா 

  எழுதினான்   எழுது. 

 

பதொடர்பில்லொத பசொற்கவை எடுத்பதழுதுக. 

அ. பொர்த்தொன், பசொன்னொன், பபற்றொன், நடப்பொன் 

ைிவட: நைப்பான் 

ஆ.  பொடுகிறொள், நடித்தொர், நடிக்கின்றொர், சிரிக்கின்றொள் 

ைிவட: நடித்தார் 

 

பகொடிட்ட இடத்தில் உரிய ைிவடவயத் பதர்ந்பதழுதுக. 
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1. உறாஅர்க் குறுளநாய் உறரப்பாய் - இத்மதாைரில் ________  அேமபறை வந்துள்ேது. 

அ) இன்னிறச  ஆ) மசய்யுேிறச   இ) மசால்லிறச 

விறை: மசய்யுேிறச 

2. உடுப்பதூஉம், துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு - இக்குறட்பாத் மதாைரில் ______ அேமபறை 

வந்துள்ேது. 

அ) மசால்லிறச   ஆ) இறசநிறற  இ) இன்னிறச 

விறச: இன்னிறச 

3. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் மசால்லிறச அேமபறை______ 

அ) எச்சம் மபறாஅ விடின் 

ஆ) வரனறசஇ இன்னும் உள்ளேன் 

இ) உண்பதூஉம் 

விறை: ஆ) வரனறசஇ 

4. திருக்குறளுக்கு உறர எழுதிய பதின்ைருள் ஒருவர்____ 

அ. இேம்பூரணர்  ஆ. நச்சர்  இ. ளபராசிரியர் 

விறை: நச்சர் 

5. மதன்திராவிை மைாழிகளுள் ஒன்று___________ 

அ. மதலுங்கு   ஆ. ைால்ளதா   இ. தைிழ் 

விறை: தைிழ் 

6. கண்ணன் என்பது _______ பகுபதம் ஆகும். 

அ) மபாருட்மபயர்  ஆ) பண்புப்மபயர்  இ) சிறனப்மபயர் 

விறை: சிறனப்மபயர்ப் 
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7. இறைச்மசாற்கள் _______ பதம் ஆகும். 

அ. பகு   ஆ. பகா  இ. விேி 

விறை: பகாப் 

8. ைதுறரயான் ______ மபயர்ப்பகுபதம் ஆகும். 

அ. மபாருள்   ஆ. சிறன  இ. இைப் 

விறை: இைப் 

9. பகுபதத்தில் குறறந்தேவு இருக்க ளவண்டிய உறுப்புகள் ________ 

அ. பகுதி, சந்தி  ஆ. இறைநிறல, சாரிறய  இ. பகுதி, விகுதி 

விறை: பகுதி, விகுதி 

10. ஏவல் விறனயாய் அறைவது _________ ஆகும். 

அ.மபயர்ப்பகுபதம்  ஆ. விறனப்பகுபதம்  இ. எதுவுைில்றல 

விறை: விறனப்பகுபதம் 

11.’இல்’ என்னும் எதிர்ைறற இறைநிறல அறைந்துள்ே விறனச்மசால் ______ 

அ. ளகோன்   ஆ. வாரான்   இ. கண்டிலன் 

விறை: கண்டிலன் 

12. மசய்தான் – இச்மசால்லில் அறைந்துள்ே இறைநிறல _____ 

அ. இன்  ஆ. த்   இ. ட் 

விறை: த் 

13. ளைய்ந்தன – இச்மசால்லில் உள்ே விகுதி_______ 

அ. உயர்திறண  ஆ. அஃறிறண   

விறை: அஃறிறண 
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14. எழுதினான் –இச்மசால்லில் அறைந்துள்ே இறைநிறல ________ ஆகும். 

அ. த்   ஆ. இன்  இ. ட் 

விறை: இன் 

15. மகாண்ை – இச்மசால்லின் பகுதி ____ 

அ. மகாண்   ஆ. மகாள்   இ. மகா 

விறை: மகாள் 

16. மசய்யற்க – இச்மசால்லில் உள்ே எதிர்ைறற இறைநிறல ________ 

அ. அ   ஆ. அல்  இ. அற் 

விறை: அல் 

17. ஒரு பதத்தின் பகுதிளயாடு பிற உறுப்புகறே இறணப்பது _______ ஆகும். 

அ. சாரிறய  ஆ. இறைநிறல  இ. சந்தி 

விறை: சந்தி 

18. நாலும் இரண்டும் மசால்லுக்குறுதி – இத்மதாைர்_______ ஆகும். 

அ. முகத்தலேறவ ஆகுமபயர்  ஆ. எண்ணலேறவ ஆகுமபயர் 

விறை: எண்ணலேறவ ஆகுமபயர் 

19. மைய்யும் ஆய்தமும் யாப்பில் _________ எனக் குறிக்கப்படும். 

அ. சுட்மைழுத்து  ஆ. வினா எழுத்து  இ. ஒற்மறழுத்து 

விறை: ஒற்மறழுத்து 

20. காய்ச்சீர் _________ வறகப்படும். 

அ. இரண்டு   ஆ. மூன்று   இ. நான்கு 

விறை: நான்கு 
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20. ஆசிரியப்பாவுக்கு உரிய சீர்கள் _________ ஆகும். 

அ. காய்ச்சீர்   ஆ. ைாச்சீர்   இ. கனிச்சீர் 

விறை: ைாச்சீர் 

21. மவண்பாவில் உயர்வு என்னும் ஈற்றுச்சீரில் வரும் ஓரறசயின் வாய்ப்பாடு ______ 

அ. நாள்   ஆ. ைலர்   இ. பிறப்பு 

விறை: பிறப்பு 

22. ஈரறசச்சீர் ________ வறகப்படும். 

அ. இரண்டு   ஆ. நான்கு   இ. எட்டு 

விறை: நான்கு 

23. பழைறலந்து – இச்சீருக்குரிய வாய்ப்பாடு _______ 

அ. கருவிேங்காய்  ஆ. கருவிேம்  இ. புேிைாங்காய் 

விறை: கருவிேங்காய் 

24. மவண்பாவுக்குரிய சீர் ________- 

அ. ஈரறசச்சீர்   ஆ. மூவறகச்சீர்  இ. காய்ச்சீர் 

விறை: காய்ச்சீர் 

 

கீழ்ைரும் பசொற்கள் பைண்பொைின் ஈற்றுச்சரீ்கள். அைற்றுக்குரிய ைொய்ப்பொட்டிவனப் 

பட்டியலிடுக. 

ைலர்  -  தறல, அவர், பிற, படும், உேன், கடும், எனின், மசாலல்,    

 ைறழ, பசி, விடின் 

காசு  - பாற்று, நன்று, ஈண்டு 
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பிறப்பு  - அரிது. 

கீழ்க்கொணும் குறட்பொவுக்கு அலகிட்டு ைொய்ப்பொடு எழுதுக. 

 பபொறுத்தல் இறப்பிவன என்றும் அதவன 

 ைறத்தல் அதனினும் நன்று. 

ை.எண்  சரீ்   அவச   ைொய்ப்பொடு 

1.  மபாறுத்/தல்   நிறரளநர்  புேிைா 

2  இறப்/பிறன   நிறரநிறர  கருவிேம் 

3.  என்றும்   ளநர்ளநர்  ளதைா 

4.   அதறன   நிறரளநர்  புேிைா 

5.  ைறத்தல்   நிறரளநர்  புேிைா 

6.   அதனினும்   நிறரநிறர  கருவிேம் 

7.   நன்று    ளநர்ளநர்  காசு    

 

எதுவகச் பசொற்கவை எடுத்பதழுதுக. 

1.  ைிகுதியொன் ைிக்கவை பசய்தொவைத் தொம்தம்  

 தகுதியொன் பைன்று ைிடல். 

ைிவட: எதுறகச்மசாற்கள் : ைிகுதி, தகுதி. 

2.  அகழ்ைொவைத் தொங்கும் நிலம்பபொலத் தம்வை 

 இகழ்ைொர்ப் பபொறுத்தல் தவல. 

ைிவட: எதுறகச்மசாற்கள் :அகழ்வாறர, இகழ்வார். 

ஐ) ைொறியுள்ை சரீ்கவை முவறப்படுத்துக. 
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 இறப்பிவன என்றும் பபொறுத்தல் அதனினும் 

 நன்று ைறத்தல் அதவன. 

ைிவட: 

மபாறுத்தல் இறப்பிறன என்றும் அதறன 

ைறத்தல் அதனினும் நன்று. 

 

பபொருள் பைறுபொடு அறிக. 

மபாறுத்தல் - மபாறுறையாய் இருத்தல் 

மபாருத்தல் - மபாருந்தச் மசய்தல் 

இறத்தல் - உயிர் விடுதல் 

இரத்தல் - யாசித்தல் 

நிறற  - சால்பு 

நிறர  - வரிறச 

வண்றை - வள்ேல் தன்றை 

வன்றை - வலிறை 

 

இருபபொருள் தருக. 

நிறற - சால்பு, எறை. 

தறல - முதன்றை, சிரம். 

திறர  - கைல் அறல, திறரச்சீறல  

கலிங்கம் - ஆறை , ஒருநாடு 
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கறல  - வித்றத, கறலத்தல் 

கவி - கவிறத, குரங்கு 

 

தைிழ்ச்பசொல்வல அறிபைொம். 

சுவிட்ச் - மசாடுக்கி    பிரிஜ் - குேிரூட்டும்மபட்டி 

ஐஸ்வாட்ைர் -  குேிர்நீர்    டீ - ளதநீர் 

கூல் ட்ரிங்ஸ் - குேிர்சாறுகள்   மைலிளபான் - மதாறலளபசி 

வாஸிங்ைிஸின் – மவளுக்றக இயந்திரம் கிறரண்ைர் - ைின் அறரறவ 

கம்பியூட்ைர் – கணினி    இண்ைர்மநட் - இறணயம் 

மைௌஸ் - சுட்டி     ைவுன்ளலாட் - தரவிறக்கம் 

ஃறபல் - ளகாப்பு    காப்பி - நகல் 

சி.டி - வட்டி     மபண்டிறரவ் - சிற்றைக்கி 

 

கீழ்க்கொணும் குறட்பொக்கைில் இடம் பபற்றுள்ை நயங்கவை எழுதுக. 

1. அகழ்வாறரத் தாங்கும் நிலம்ளபாலத் தம்றை 

 இகழ்வார்ப் மபாறுத்தல் தறல. 

பைொவன: ---- 

எதுவக: அகழ்வாறரத்   இகழ்வார்ப் 

அணி:  உவறை அணி 

2.  இன்றையுள் இன்றை விருந்ளதாரால் வன்றையுள் 

 வன்றை ைைவார்ப் மபாறற. 
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பைொவன: இன்றையுள்   இன்றை 

எதுவக: இன்றையுள்    இன்றை 

அணி : எடுத்துக்காட்டு உவறை அணி 

3.  ஒறுத்தாறர ஒன்றாக றவயாளர றவப்பர் 

 மபாறுத்தாறரப் மபான்ளபாற் மபாதிந்து. 

பைொவன: ஒறுத்தாறர  ஒன்றாக  பபொறுத்தாறர பபொன்ளபாற் 

 பபொதிந்து 

எதுவக: ஒறுத்தாறர   மபாறுத்தாறர 

3.  திறனல்ல தற்பிறர் மசய்யினும் ளநாமநாந்(து) 

 அறனல்ல மசய்யாறை நன்று. 

எதுவக: திறனல்ல  அறனல்ல 

5.  ைிகுதியான் ைிக்கறவ மசய்தாறரத் தாம்தம் 

 தகுதியான் மசன்று விைல். 

பைொவன:  ைிகுதியான்  ைிக்கறவ 

எதுவக: ைிகுதியான்   தகுதியான் 

 

கீழ்க்கொணும் பொடலடிகைில் இடம் பபற்றுள்ை அைபபவடகவை கண்டறிந்து 

ைவகப்படுத்தி எழுதுக. 

1. ‘இலங்ங்கு பைண்பிவறசூ டீசனடி யொர்க்கு’ 

2. ‘எஃஃ கிலங்கிய வகயைொ யின்னுயிர்’ 

3. ‘உைனவசஇ யுள்ைந் துவணயொகச் பசன்றொர்’ 
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4.  அழொஅல் பதொழி அழுங்குைர் பசலபை’ 

5. ‘உழைினொர் வகம்ைடங்கின் இல்வல ைிவழைதூஉம்’ 

ைிவட: 

உயிரேமபறை ஒற்றேமபறை 

மசய்யுேிறச இன்னிறச மசால்லிறச ஒற்று 

அேமபடுத்தல் 

ஆய்தம் 

அேமபடுத்தல் 

அழாஅல் விறழவதூஉம் உரனறசஇ இலங்ங்கு எஃஃகிலங்கிய 

 

1. தம்பி ைிதுைவன ைன்னம் அவழத்தொன். – இத்பதொடரில் உள்ை ‘ைன்னன்’ என்னும் பசொல் 

யொவைக் குறிக்கிறது? 

ைிவட: திருதராட்டிரன் 

2. ைணிநகரின் ைருங்கு பசல்ைொன். – இத்பதொடரில் ‘பசல்ைொன் ‘ என்பது யொவைக் 

குறிக்கிறது. 

ைிவட: விதுரன் 

3. நீலமுடி தரித்தபல ைவலபசர் நொடு – இத்பதொடரில் குறிக்கப்படும் நொடு எது? 

ைிவட: பாண்ைவர் ஆளும் இந்திர ைாநகர். 

 

பைர்ச்பசொற்கவை ைிவனமுற்றொக்குக. 

1. நான் நாறே சந்றதக்குப் ________(ளபா) 

விறை:ளபாளவன் 

2. ைாணவர்கள் பள்ேியில் கல்வி _________(கல்) 

விறை: கற்கிறார்கள் 
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3. யாறன சினங்மகாண்டு ________(பிேிறு) 

விறை: பிேிறியது. 

4. ளதசிங்கு ராசா பாராசாரிக் குதிறரறய ________(அைக்கு) 

விறை: அைக்கினான். 

5. இந்திய அணி ளநற்றறய கால்பந்துப் ளபாட்டியில் மவற்றி ________(மபறு) 

விறை: மபற்றது. 

 

அவடப்புக்குள் உள்ை பசொற்கவைச் பசொற்பறொடருக்கு ஏற்ப ைொற்றுக. 

1. அவர் _________ வந்தும் ளபருந்றதப் பிடிக்க இயலவில்றல. 

விறை: விறரவாய் 

2. ைாணவர்களுக்குப் பரிசேிக்குைாறு _______ க் ளகட்டுக்மகாள்கிளறன். (தறலவர்) 

விறை:தறலவறர 

3. குழந்றதகள் _________ ைரியாறத தருதல் ளவண்டும். (மபற்ளறார்) 

விறை: மபற்ளறாருக்கு 

4. அடுப்பு நன்றாக ________ விறகு காய்ந்திருத்தல் ளவண்டும். (எரி) 

விறை: எரிய 

5. எதிலும் _________க் கறைபிடித்தல் ளவண்டும். (எேிறை) 

விறை: எேிறைறய 

 

பபயபைச்சத்வத ைிவனமுற்றொய் ைொற்றி எழுதுக. 

(எ-டு) : வனப்பு ைிக்க ளசாறல - ளசாறல வனப்பு ைிக்கது 
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1. துள்ேி ஓடிய புள்ேிைான்  

விறை: புள்ேிைான் துள்ேி ஓடியது 

2. ைிகவும் இனித்த பழம்  

விறை: பழம் ைிகவும் இனித்தது. 

3. பாைம் படித்த றவகறறச் மசல்வி.  

விறை: றவகறறச் மசல்வி பாைம் படித்தாள். 

4.நீதி தவறாத ைன்னன் 

விறை: ைன்னன் நீதி தவறாதவன். 

5. ளநற்று மபய்த ைறழ 

விறை: ளநற்று ைறழ மபய்தது. 

 

ைிவனமுற்வறப் பபயபைச்சைொய் ைொற்றுக. 

(எ-டு) : ளநற்று ைதியழகன் வந்தான். - ளநற்று வந்த ைதியழகன் 

1. எழிலன் ப்ைம் வறரந்தான். 

விறை: பைம் வறரந்த எழிலன் 

2. அப்பா சினம் மகாண்ைார். 

விறை: சினம் மகாண்ை அப்பா. 

3. எழில் பாம்றபக் கண்ைாள். 

விறை:  எழில் கண்ை பாம்பு 

4. குதிறர விறரவாக ஓடியது. 

விறை: விறரவாக ஓடிய குதிறர. 



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 34 of 36 

 

5.குரங்குகள் தாவிக் குதித்தன 

விறை: தாவிக் குதித்த குரங்குகள். 

 

ைொறியுள்ை பசொற்கவை முவறப்படுத்தி எழுதுக. 

1. கிழக்கு திவசக்குப் பபயர் உதிக்கின்ற ஞொயிறு. 

விறை: ஞாயிறு உதிக்கின்ற திறசக்குப் மபயர் கிழக்கு. 

2. பிறப்பிடம் துன்பத்துக்கும் பசொம்பபல தவீைக்கும். 

விறை: ளசாம்பளல தீறைக்கும் துன்பத்துக்கும் பிறப்பிைம் 

3. பபொன்பசய்யும் ைருந்து ைனபை என்ற பபொதும். 

விறை: ளபாதும் என்ற ைனளை மபான்மசய்யும் ைருந்து. 

 

பபொருள் கூறுக. 

மகாங்கு - ளதன்   இன்னல் -  துன்பம் 

ளவணி -  சறை   குழல்  - கூந்தல் 

நாற்றம் -  ைணம்   ஆகம்  -  உைல் 

நுதல்விழி -  மநற்றிக்கண்  சிரம்  -  தறல. 

 

ைைபுத்பதொடர்கவைச் பசொற்பறொடர்கைில் அவைக்க. 

1. வகைந்த கவல 

ைீனவர்களுக்குக் கைலில் நீந்துவது வகைந்த கவலயொகும். 

2. அத்தி பூத்தொற்பபொல 
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பல நாள்கோய் வாராைல் இருந்த என் நண்பன் வந்த்றதக் கண்ை என் தாய், அவறனப் 

பார்த்து, அவன் வந்த்து ‘அத்திபூத்தொற்பபொல இருக்கிறபத’ என்று கூறினார். 

3. உள்ைங்வக பநல்லிக்கனி 

எங்கள் தைிழாசிரியர் இலக்கணத்றத உள்ைங்வக பநல்லிக்கனிளபால் எேிதாய்ப் 

புரிந்துமகாள்ளுைாறு நைத்துவார். 

 

பசொற்பறொடர் ைவகவய அறிந்து எழுதுக. 

1. நொைொய்கவை ைங்கம் என்றும் கூறுைர். 

விறை: மசய்திவாக்கியம் 

2. கிபைக்கர்கவையும் உபைொைொனியவையும் தைிழர் எவ்ைொறு அவழத்தனர்? 

விறை: வினா வாக்கியம் 

3. கண்ணகி “நொனும் ைருபைன்” என்று பகொைலனிடம் கூறினொள். 

விறை: ளநர்க்கூற்று வாக்கியம் 

 

பின்ைரும் பபயர்கவை அவச பிரித்து எழுதுக. 

அ. தில்/றல - ளநர்ளநர் - ளதைா 

ஆ. வே/வன் - நிறரளநர் - புேிைா 

இ. இேங்/ளகா - நிறரளநர் - புேிைா 

ஈ. மதால்/காப்/பியர் - ளநர்ளநர்நிறர - ளதைாங்கனி 

 

ைிடுபட்ட இடங்கவை நிைப்புக. 



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 36 of 36 

 

அன்/புநாண்   ஒப்/புர/வு   கண்/ளணாட்/ைம் 

ளநர்நிவை   ளநர்நிவைளநர்  ளநர்ளநர்ளநர் 

கூவிேம்   கூவிேங்காய்  ளதைாங்காய் 

ஆற்/றுவார்   ஆற்/றல்   பணி/தல் 

ளநர்நிறர   பநர்பநர்   நிறரளநர் 

கூைிைம்   ளதைா    புைிைொ 



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 1 of 17 

 

Basic Tamil Notes Part 2 

பிரித்தெழுதுக. 

அச்செல்வம் – அ + செல்வம்  செவியுணவின் – செவி + உணவின் 

அவியுணவு - அவி + உணவு  அஃச ொருவன் – அஃது + ஒருவன் 

பிழைத்துணர்ந்து – பிழைத்து + உணர்ந்து அந்நொடு – அ + நொடு 

சுழவயுணரொ - சுழவ + உணரொ   பல்கழை – பை + கழை 

செவிக்குணவு – செவிக்கு + உணவு  உறுப்புரிழை – உறுப்பு + உரிழை 

ஊற்றுக்ககொல் – ஊன்று + ககொல்   உடலுழைப்பு – உடல் + உழைப்பு 

இழைத்துணர்ந்து – இழைத்து + உணர்ந்து கொலூன்றி – கொல் +ஊன்றி 

வொயுணர்வின் – வொய் + உணர்வின்  கபரொெிரியர் – சபருழை+ ஆெிரியர் 

ககள்வியரல்ைொர் - ககள்வியர் + அல்ைொர் அரும்பணி – அருழை + பணி 

கவரூன்றியது  - கவர் + ஊன்றியது கபரு வி – சபருழை + உ வி 

ெிற்றூர் - ெிறுழை + ஊர்    ைிைியல் –  ைிழ் + இயல் 

நூற்சறண்பது - நூறு + எண்பது  அறிவொற்றல் – அறிவு + ஆற்றல் 

அத் ிட்டம் - அ +  ிட்டம்   இயல்பரீொறு - இயல்பு + ஈரொறு 

நொத்ச ொழைவில்ைொ – நொ+ ச ொழைவு+ இல்ைொ ைொெில் – ைொசு + இல் 

சபருந் ழைவர் - சபருழை +  ழைவர்  கொண்டகு – கொண் +  கு 

 கடுஞ்செொல் - கடுழை + செொல்   பிறவறம் – பிற + அறம் 

எண்சணய் - எள் + சநய்    வைிவூட்ட – வைிவு + ஊட்ட 

பைசைொைி - பைழை + சைொைி   நல்லுடல் – நன்ழை + உடல்  

 

சேர்த்தெழுதுக. 

எழுந்து + எ ிர் - எழுந்ச  ிர்  அறிவு + உண்டொக – அறிவுண்டொக 

 ிருந்து + அடி –  ிருந் டி   இழண + அடி – இழணயடி 

பை + ஆண்டு – பல்ைொண்டு   பை + உயிர் – பல்லுயிர் 

ஆறு + வழக - அறுவழக  
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இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

வயிற்றுக்கும் – உம்ழை இைிவு ெிறப்பும்ழை 

ககட்க – வியங்ககொள் விழைமுற்று 

இழுக்கல் – ச ொைிற்சபயர் 

ஊற்றுக்ககொல் – ஊன்றுககொல் என்ப ன் வைித் ல் விகொரம். 

ஆன்ற – சபயசரச்ெம் 

அவியினும் வொைினும் – எண்ணும்ழை 

செவிச்செல்வம், வொயுணர்வு, செவியின்சுழவ – மூன்றொம் கவற்றுழை உருபும் பயனும் 

உடந்ச ொக்கத் ச ொழககள் 

இல்ைொ - எ ிர்ைழறப்சபயசரச்ெம். 

ஈயப்படும், ககட்க – வியங்ககொள் விழைமுற்றுகள் 

ககள்வி, ஒற்கம், இழுக்கல் – ச ொைிற்சபயர்கள். 

அவியுணவு – இருசபயசரொட்டுப் பண்புத்ச ொழக. 

கற்றிைைொயினும் பிழைத்துணர்ந்தும் – எ ிர்ைழற உம்ழைகள் 

ஊற்று – ஊன்று என்ற பகு ி  ிரிந் து ; வைித் ல் விகொரம். 

எழைத்து, அழைத்து – குறிப்பு விழையொைழணயும் சபயர்கள் 

கபழ ழை – ஆகுசபயர் 

ஈண்டிய., நுணங்கிய – சபயசரச்ெங்கள். 

வொயிைரொ ல் – வொய் – கருவியொகுசபயர் 

ககளொத்  ழகயகவ – ஏகொரம் க ற்றப்சபொருளில் வந் து. 

க ொட்கப்படொ  செவி – பொல் பகொ அஃறிழணப்சபயர் 

வொயிைரொ ல் அரிது – குறிப்பு விழைமுற்று 

வொைினும் என் – எவன் என்னும் விைொவிழைக் குறிப்பு முற்று,  ிரிந்து நின்றது. 

நல்ைழவ – குறிப்பு விழையொைழணயும் சபயர் 

 

தபொருள் கூறுக. 
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ச ொன்ழை - பைழை    ிரவியம் – செல்வம் 

கூறுகள் - பகு ிகள்    

 

சகொடிட்ட இடத்ெில் உரிய எழுத்தெத் செர்ந்தெழுதுக. 

1. மொெவி மக__ம் மொெவர்க் கொண்ட__ம் (லு / ளு/ ழு) 

விழட: ைொ வி ைகளும் ைொடவர்க் கொண்டலும் 

2. விதைப்பயன் வி__யும் கொ__ (தல / தை/ தை) 

விழட: விழைப்பயன் விதையும் கொதல. 

3. தகொ__சய கைசவ கொமத் ெீவி__வு (தல / தை/ தை) 

விழட: சகொதலகய களகவ கொைத்  ீவிதைவு. 

4. கலங்கிய உ___ைக் கவதலயி__ செொன்றுவர் (ள்/ ல் / ழ்) 

விழட: கைங்கிய உள்ளக் கவழையில் க ொன்றுவர். 

 

சகொடிட்ட இடத்ெில் உரிய விதடதயத் செர்ந்தெழுதுக. 

1. செவிக்குணவொவது ______ 

அ. புகழ்   ஆ. ககள்வி   இ. ைகிழ்ச்ெி 

விழட: ககள்வி 

2. ஒைிக்கமுழடயொர் வொய்ச்செொல் _________ 

அ. ஊற்றுக்ககொல்   ஆ. அளவுககொல்  இ. துைொக்ககொல் 

விழட: ஊற்றுக்ககொல் 

3. ச ொைிற்சபயரின் பகு ி  ிரிந்து வரும் சபயர் _______ 

அ. விகு ி சபற்ற ச ொைிற்சபயர்  ஆ. மு ைிழை  ிரிந்  ச ொைிற்சபயர் 

விழட: மு ைிழை  ிரிந்  ச ொைிற்சபயர் 

4. கொட்ெி என்னும் ச ொைிற்சபயர் __________ எைப் பிரியும். 

அ. கொ + ெி   ஆ. கொட் + ெி   இ. கொண் + ெி 

விழட: கொண் + ெி 

5. ைொட்ெி என்பது _______ ஆகும். 
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அ. ச ொைிற்சபயர்  ஆ. பண்புப்சபயர் இ. விழையொைழணயும் சபயர் 

விழட: பண்புப்சபயர். 

6. ‘வந் ொன்’ என்னும் விழைமுற்று _______ எை விழையொைழணயும் சபயர் ஆகும். 

அ. வருவொன்   ஆ. வொரொன்   இ. வந் வன் 

விழட: வந் வன் 

7. பகு ி ைட்டும் ச ொைிழைக் குறிப்பது________ 

அ. மு ைிழை  ிரிந்  ச ொைிற்சபயர்  ஆ. மு ைிழைத் ச ொைிற்சபயர் 

விழட: மு ைிழைத் ச ொைிற்சபயர் 

8. வரவு என்னும் ச ொைிற்சபயரின் விகு ி ______ 

அ. வு   ஆ. உ   இ. எதுவுைில்ழை 

விழட: உ 

9. வட்டம் என்பது _________ சபயர் ஆகும். 

அ. அளவுப்பண்பு   ஆ. சுழவப்பண்பு  இ. வடிவப்பண்பு 

விழட: வடிவப்பண்பு 

10. வழு________ வழகப்படும். 

அ. இரண்டு   ஆ. ஏழு   இ. ஒன்பது 

விழட: ஏழு 

11. என் ைொைொ வந் து என்பது _______ 

அ.  ிழண வழு   ஆ. பொல் வழு  இ. கொை வழு 

விழட:  ிழண வழு 

12.  ைிைில் க ொன்றிய மு ல் பரணி இைக்கியம் __________ 

அ.  க்கயொகப்பரணி  ஆ. கைிங்கத்துப்பரணி இ. கைொகவழ ப்பரணி 

விழட: கைிங்கத்துப்பரணி 

13. கைிங்கத்துப்பரணிழய இயற்றியவர் _________ 

அ. ஒட்டக்கூத் ர்  ஆ. ெயங்சகொண்டொர்  இ. புககைந் ிப்புைவர் 

விழட: ெயங்சகொண்டொர் 

14. நவ்வி – இச்செொல்ைின் சபொருள் _________ 
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அ. ைொன்   ஆ. நொய்  இ. நரி 

விழட: ைொன் 

15. ெிற்றிைக்கியங்கள் __________ வழகப்படும். 

அ. 16   ஆ. 108  இ. 96 

விழட: 96 

16. கொய்ச்ெீர் ______ வழகப்படும். 

அ. இரண்டு  ஆ. மூன்று  இ. நொன்கு 

விழட: நொன்கு 

17. ஆெிரியப்பொவிற்கு உரிய ெீர்கள் ___________ ஆகும். 

அ. கொய்ச்ெீர்  ஆ. ைொச்ெீர்  இ. கைிச்ெீர் 

விழட: ைொச்ெீர் 

18. கொய்முன் கநர் வரின் _________ ஆகும். 

அ. இயற்ெீர் சவண்டழள  ஆ. சவண்ெீர் சவண்டழள  இ. கைித் ழள 

விழட: சவண்ெீர் சவண்டழள 

19. சவண்பொவுக்குரிய ெீர் ______ 

அ. ஈரழெச்ெீர்  ஆ. மூவழெச்ெீர்  இ. கொய்ச்ெீர் 

விழட: கொய்ச்ெீர் 

 

ேரீ்சமொதைச் தேொற்கதை எடுத்தெழுதுக. 

செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் 

விழட: தேல்வத்துள்  தேல்வம்  தேவிச்செல்வம் 

 

இடம் மொறியுள்ை ேரீ்கதை முதறப்படுத்துக. 

அழைத் ொனும் ஆன்ற  ரும் சபருழை 

நல்ைழவ எழைத் ொனும் ககட்க. 
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விழட:  

எழைத் ொனும் நல்ைவி ககட்க அழைத் ொனும் 

ஆன்ற சபருழை  ரும். 

 

தபொருள் எழுதுக. 

ஒற்கம்  -  ளர்ச்ெி, வறுழை 

ஆன்ற  - ைொட்ெிழைப்பட்ட, பரந்  

நுணங்கிய - நுட்பைொகிய 

 

சகொடிட்ட இடங்கதை நிரப்புக. 

1. கொைரொெர்  ம் கபச்ெொற்றழை வளர்த்துக்சகொண்ட இடம் ________ புத் கெொழை. 

விழட: சைய்கண்டொர் 

2. கொைரொெர் ஆட்ெிக்கொைத் ில் கல்வி அழைச்ெரொய் இருந் வர் ________ 

விழட: ெி. சுப்பிரைணியம் 

3. கொைரொெருக்கு நடுவணரசு _________ விருது அளித்துச் ெிறப்பித் து. 

விழட: பொர  ரத்ைொ 

4. கொைரொெர் பிறந்  நொழள __________ சகொண்டொடுகிகறொம். 

விழட: கல்வி வளர்ச்ெி நொளொய்க் 

5. கொைரொெர் மு ைழைச்ெரொய்ப் ப விகயற்ற ஆண்டு _______ 

விழட: 1954 

6. இைக்கணமுழறயில் இல்ைொவிடினும் இைக்கணமுழடய ொய் ஏற்றுக்சகொள்வது ________ 
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விழட: வழுவழை ி 

7. பசுழவப் பொர்த்து ‘என் இைட்சுைி வந் ொள்’ என்பது _________ வழுவழை ி ஆகும். 

விழட:  ிழண 

8. ஐக்கிய நொடுகளின் உறுப்புரிழை சபற்ற நொடுகளின் எண்ணிக்ழக _______ 

விழட: நூற்றுத் ச ொண்ணூற்று இரண்டு 

9. ெொதுவன் கடல்வொணிகம் கைற்சகொண்டொன் என்னும் குறிப்பு _________ நூைில் 

கொணப்படுகிறது. 

விழட: ைணிகைகழை 

10. ‘ ிழரகட கைொடியும்  ிரவியம் க டு’ எைக் கூறியவர்_________ 

விழட: ஔழவயொர் 

11.  ைிைர்கள் ஒப்பந் க்கூைிகளொய் __________  ீவில் குடியைர்த் ப்பட்டொர்கள். 

விழட: ரியூைியன் 

12. ரியூைியைில் ககொவில்  ிருவிைக்களில் _______ எடுப்பதும், __________ இழுப்பதும் இன்றும் 

நழடசபறுகின்றை. 

விழட: கொவடி, க ர் 

13. அருந் வர்க் கழைந்  ஆெைம் – இவ்வடியில் அருந் வர் எைக் குறிப்பிடப்படுபவர் 

விழட: அறவண அடிகள் 

14. செொல்ைில் ஏற்படும் குற்றங்கள் ________ 

விழட: சபொய், குறழள, கடுஞ்செொல், பயைில் செொல் 

15. ைைத் ில் க ொன்றும் குற்றங்கள் 

விழட: சவஃகல், சவகுளல், சபொல்ைொக்கொட்ெி 

16. ைறுபிறப்பு உணர்ந் வளொய்க் குறிப்பிடப்படுபவள் 

விழட: ைணிகைகழை 

17. அடிப்பழடத் க ழவகளுள் மு ன்ழையொைது _______ 

விழட: உணவு 

18. பெிப்பிணிக்கு உணகவ ________ 

விழட: ைருந்து 
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19. கநொய்க்கு மு ல் கொரணம் _____ 

விழட: உப்பு 

20. உணவு, உடழையும் உயிழரயும் வளர்க்கும் _______ ஆகும். 

விழட: அமு ம் 

21. பெிவந் ிடப் ________ என்பது உைகறிந்  உண்ழை. 

விழட: பத்தும் பறந்துகபொகும் 

22. ைீதூண் விரும்கபல் எைக் கூறியவர் ______ 

விழட: ஔழவயொர் 

23.  ழள _________ வழகப்படும். 

விழட: ஏழு 

24. ைொமுன் கநர் வருவது __________  ழள ஆகும். 

விழட: கநசரொன்றொெிரியத் 

25. விளம்முன் நிழர வருவது __________  ழள ஆகும். 

விழட: நிழரசயொன்றொெிரியத் 

26. கொய்முன் கநர் வருவது ___________ ஆகும். 

விழட: சவண்ெீர்சவண்டழள 

27. கைிமுன் கநர் வருவது _________  ழள ஆகும். 

விழட: ஒன்றொ  வஞ்ெித் 

28.  ழள என்னும் செொல்லுக்கு __________ எைப் சபொருள். 

விழட: கட்டு ல். 

29. சவண்பொவுக்குரிய  ழளகள்_______ 

விழட: இயற்ெீர்சவண்டழள, சவண்ெீர் சவண்டழள 

 

 

பிதைதயத் ெிருத்ெி எழுதுக. 

 பிதை        ெிருத்ெம் 

1.  ம்பி கநற்று வந் ொள்   -  ம்பி கநற்று வந் ொன். 



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 9 of 17 

 

2. எருது வண்டிழய இழுத் ை  - எருது வண்டிழய இழுத் து. 

3. ைொணவர் க ர்வு எழு ிைொன்  - ைொணவர் க ர்வு எழு ிைர். 

4. அவன் ைொணவன் அல்ை  - அவன் ைொணவன் அல்ைன். 

5. உழடகள் கிைிந்துவிட்ட்து  - உழடகள் கிைிந்துவிட்டை. 

6. எங்களூரில் ஒரு புைவர் வொழ்ந் ைர் - எங்களூரில் புைவர் ஒருவர்    

       வொழ்ந் ொர். 

 

தபொருந்ெொெ தேொல்தல எடுத்தெழுதுக. 

அ. தபறு, சுடு, நடு, தகடு, வடீு 

விதட: வடீு 

ஆ. தேம்தம, வட்டம், ஒன்று, கருதம, தவம்தம 

விதட: ஒன்று 

இ. ஆடல், அண்ணன், செடல், சபொக்கு, பொய்ெல் 

விதட: அண்ணன் 

 

தபொருத்துக. 

ச ொைிற்சபயர்     - நன்றி 

மு ைிழை  ிரிந்  ச ொைிற்சபயர்  - அகழ்வொர் 

பண்புப்சபயர்      - சூடு 

விழையொைழணயும் சபயர்   - வரு ல் 

விழட: 

ச ொைிற்சபயர்     - வரு ல் 

மு ைிழை  ிரிந்  ச ொைிற்சபயர்  - சூடு 
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பண்புப்சபயர்      - நன்றி 

விழையொைழணயும் சபயர்   - அகழ்வொர் 

2. ெிந்ழ  - செொரி ல் 

 நவ்வி  -  நீர் 

 முகில்  - ைொன் 

 புைல்  - கைகம் 

 உகு ல் - எண்ணம் 

விழட: 

ெிந்ழ  -  எண்ணம் 

நவ்வி  - ைொன் 

முகில்  - கைகம் 

புைல்  - நீர் 

உகு ல் - செொரி ல் 

3.  ஆயம்   - விருப்பம் 

 சவகுளல்  - குற்றம் நீங்கிய 

 புழர ீர்  - புறங்கூறல் 

 குறழள  - ெிைத் ல் 

 சவஃகல்  - க ொைியர் கூட்டம் 

விழட: 

ஆயம்  - க ொைியர் கூட்டம் 

சவகுளல்  - ெிைத் ல் 
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புழர ீர்  - குற்றம் நீங்கிய 

குறழள  - புறங்கூறல் 

சவஃகல்  - விருப்பம் 

4.  நீரின்றி அழையொடு உைகு    - ஔழவ 

 அளவுக்கு விஞ்ெிைொல் அமு மும் நஞ்சு - ைணிகைகழை 

 ைீதூண் விரும்கபல்     - குறள் 

 உண்டி சகொடுத்க ொர் உயிர் சகொடுத்க ொகர - பைசைொைி 

விழட: 

 நீரின்றி அழையொடு உைகு    - குறள் 

 அளவுக்கு விஞ்ெிைொல் அமு மும் நஞ்சு - பைசைொைி 

 ைீதூண் விரும்கபல்     - ஔழவ 

 உண்டி சகொடுத்க ொர் உயிர் சகொடுத்க ொகர - ைணிகைகழை 

 

பின்வரும் தேொற்தறொடர்கதைப் பிரித்தெழுதுக. 

1. நொன் விதரவொய்ச் தேன்றெைொல் உரிய சநரத்ெில் அங்கு இருக்க முடிந்ெது. 

விழட: நொன் விழரவொய்ச் சென்கறன். அ ைொல், உரிய கநரத் ில் அங்கு இருக்க முடிந் து. 

2. எைக்குத் தூக்கம் வந்துவிட்டெைொல் அந்ெ நொடகத்தெ முழுவதும் பொர்க்க 
முடியவில்தல. 

விழட: எைக்கு தூக்கம் வந்துவிட்ட்து. அ ைொல், அந்  நொடகத்ழ  முழுவதும் பொர்க்க 
முடியவில்ழை. 

3. மணி சநற்று வந்து என்ைிடம் புத்ெகம் வொங்கிச் தேன்றொன். 

விழட: ைணி கநற்று வந் ொன். அவன் என்ைிடம் புத் கம் வொங்கிச் சென்றொன். 

4. உண்தமதய உணர்ந்ெ முத்து பணத்தெ மொறைிடம் தகொடுத்ெொர். 
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விழட: முத்து உண்ழைழய உணர்ந் ொர். அவர், பணத்ழ  ைொறைிடம் சகொடுத் ொர். 

5. நொன் நொதை ஊருக்குப் சபொகும்சபொது கண்ணதைச் ேந்ெிப்சபன். 

விழட: நொன் நொழள ஊருக்குப் கபொகவன். அப்கபொது நொன் கண்ணழைச் ெந் ிப்கபன். 

6. பொம்பு ஓடியதெ நொன் பொர்த்சென். 

விழட: பொம்பு ஓடியது. அழ  நொன் பொர்த்க ன். 

ஒசர தேொற்தறொடரொக்குக. 

1. நீ வடீ்டுக்குப் சபொ. புத்ெகம் எடுத்து வொ. 

விழட: நீ வடீ்டுக்குப் கபொய் புத் கம் எடுத்து வொ. 

2. இைியன் பொட்டுப் பொடுவொர். அப்சபொது கண்கதை மூடிக்தகொள்வொர். 

விழட: இைியன் பொட்டுப் பொடும்கபொது கண்கழள மூடிக்சகொள்வொர். 

3. யொதை வந்ெது. அெதைப் பொர்த்துக் குைந்தெ ேிரித்ெது. 

விழட: யொழை வந் ழ ப் பொர்த்துக் குைந்ழ  ெிரித் து. 

4. சேரன் சபொரில் செொற்றொன்; அெைொல், ேிதறயில் அதடக்கப்பட்டொன். 

விழட: கெரன் க ொற்ற ொல் ெிழறயில் அழடக்கப்பட்டொன். 

 

செதவயொை இடங்கைில் வல்லிை தமய்கதை இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக. 

1. அந்ெ தபயதை நன்றொக படிக்க தேய்ெல் சவண்டும். 

விழட: அந் ப் ழபயழை நன்றொகப் படிக்கச் செய் ல் கவண்டும். 

2. வந்ெ தபயன் தேொன்ைச் தேய்ெிகதை தபொறுதமயொக சகட்டல் சவண்டும். 

விதட: வந்  ழபயன் செொன்ை செய் ிகழளப் சபொறுழையொகக் ககட்டல் கவண்டும். 

3. சநற்று நடந்ெ ேிறப்பொை நிகழ்வுகதை கண்டுப் பலரும் வியந்ெைர். 

விழட: கநற்று நடந்  ெிறப்பொை நிகழ்வுகழளக் கண்டு பைரும் வியந் ைர். 

4. கபிலப்பரணர் ெமிழ்புலவர்கள். 

விழட: கபிைபரணர்  ைிழ்ப்புைவர்கள். 

5. கல்விக்சகள்விகைில் ேிறந்து விைங்குபவர்கள் நன்தம ெீதமகதை அறிவொர். 

விழட: கல்விககள்விகளில் ெிறந்து விளங்குபவர்கள் நன்ழை  ீழைகழள அறிவொர். 

6. அந்ெ ேொதல மிக தேம்தமயொக கொணப்படுகிறது. 
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விழட: அந்  ெொழை ைிகச் செம்ழையொகக் கொணப்படுகிறது. 

7. ஒவ்தவொருவரும் படித்ெெதை கவைமொக குறிப்சபட்டில் எழுெி தவத்ெல் சவண்டும். 

விழட: ஒவ்சவொருவரும் படித்  ழைக் கவைைொகக் குறிப்கபட்டில் எழு ி ழவத் ல் 

கவண்டும். 

8. புத்ெக படிப்புத் செதவ. அத்செொடு பட்டறிதவச் சேர்த்து தகொள்ைல் சவண்டும். 

விழட: புத் கப் படிப்பு க ழவ. அத்க ொடு பட்டறிழவச் கெர்த்துக்சகொள்ளல் கவண்டும். 

9. பொர்த்து பொர்த்து சகட்டு சகட்டு மகிழ்ந்சென். 

விழட: பொர்த்துப் பொர்த்து ககட்டுக் ககட்டு ைகிழ்ந்க ன். 

 

பிறதமொைிச்தேொற்கள்  ெமிழ்ச்தேொற்கள் 

வொெிக்கும்    படிக்கும் 

ஆகரொக்கியம்    உடல்நைம் 

பொரொகிரொப்    பத் ி 

அ ிெயம்    வியப்பு 

ஆைந் ம்    கபருவழக 

ெந்க ொஷம்    ைகிழ்ச்ெி 

 

வ.எண் வழு வழுநிழை வழக வைொநிழை வைொநிழை 

வழக 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

யொைிைி பொட்டுப் 
பொடிைொள் 

 

வடீ்டுக்கு அக்கொ 
வந் து 

 

நொங்கள் வந் ொர்கள் 

 

கபிைன் நொழள 

பொல் வழு 

 

 

 ிழண வழு 

 

 

இடவழு 

 

யொைிைி பொட்டுப் 
பொடிைொள் 

 

வடீ்டுக்கு அக்கொ 
வந் ொள் 

 

நொங்கள் வந்க ொம் 

 

கபிைன் நொழள 

பொல் 

வைொநிழை 

 

 ிழண 

வைொநிழை 

 

இட 

வைொநிழை 

கொைம் 
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4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

வந் ொன் 

 

கன்ழற ஈன்றது 

பசுவொ, கொழளயொ? 

 

‘ ைிழ்த்ச ன்றல்’ 
யொர்? என்னும் 

விைொவுக்குப் 
பொர ியொர் எை 

விழடயளித் ல் 

 

ையில் கத்தும் 

கொை வழு 

 

 

விைொவழு 

 

 

விழடவழு 

 

 

 

ைரபு வழு 

வருவொன் 

 

கன்ழற ஈன்றது 

பசுவொ? 

 

 ிரு.வி.க 

 

 

 

 

ையில் அகவும் 

வைொநிழை 

 

விைொ 
வைொநிழை 

 

விைொ 
வைொநிழை 

 

 

 

ைரபு 
வைொநிழை 

 

உவதம   உருவகம் 

ைைரடி   அடிைைர் 

ைைர்க்கண்   கண்ைைர் 

க ன்சைொைி   சைொைித்க ன் 

 ொைழரமுகம்  முகத் ொைழர 

ைைர்க்ழக   ழகம்ைைர் 

குமு வொய்   வொய்க்குமு ம் 

முத்துப்பல்   பல்முத்து 

கைிஇ ழ்   இ ழ்க்கைி 

கொந் ள்விரல்   விரல்கொந் ள் 

ை ிமுகம்   முகை ி 

கயல்விைி   விைிக்கயல் 

கைிவொய்   வொய்க்கைி 

 ொைழரமுகம்  முகத் ொைழர 
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கவல்விைி   விைிகவல் 

கயற்கண்   கண்கயல் 

கொர்குைல்   குைற்கொர் 

ைைரடி   அடிைைர் 

 

உருவகம்   உவதம 

 ொள்ைைர்   ைைர்த் ொள் 

புயப்சபொன்   சபொற்புயம் 

 ைிைன்ழை   அன்ழைத் ைிழ் 

சைொைித் ொய்    ொய்சைொைி 

சைொைியமுது   அமு சைொைி 

 ைிைமுது   அமு த் ைிழ் 

கண்ைைர்   ைைர்க்கண் 

முகத் ொைழர   ொைழரமுகம் 

குைற்கொர்   கொர்குைல் 

சைொைியமுது   அமு சைொைி 

நூற்கடல்   கடல்நூல் 

உவழகத்க ன்  க ன் உவழக 

ழகக்கொந் ள்   கொந் ள் ழக 

புருவச்ெிழை   ெிழைப்புருவம் 

செல்வைழை   ைழைச்செல்வம் 

 

அடிச்தேொல்லிலிருந்து தேொற்கதை உருவொக்குெல். 

நட, பொடு, செய், ஓடு, செல். 

அடிச்  விதை  தபய  விதை  தெொைிற் 

தேொல்  முற்று  தரச்ேம்  தயச்ேம்  தபயர்  

நட  நடந் ொன்  நடந்    நடந்து   நடத் ல் 
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பொடு  பொடிைொன்  பொடிய   பொடி   பொடு ல் 

செய்  செய் ொன்  செய்    செய்து  செய் ல் 

பொர்  பொர்த் ொன்  பொர்த்   பொர்த்து  பொர்த் ல் 

ஓடு  ஓடிைொன்  ஓடிய   ஓடி   ஓடு ல் 

செல்  சென்றொன்  சென்ற  சென்று  செல்ைல் 

 

வழூஉச் தேொற்கதைட் ெிருத்துக. 

பிதை   ெிருத்ெம்   பிதை   ெிருத்ெம் 

அடைழை - அழடைழை   சுடு ண்ணி - சவந்நீர் 

 

 

தேொற்கள் அதே வொய்ப்பொடு ெதை 

ழவ / ழக / ஆ / 

று 

கநர் /கநர் / கநர் / 
கநர் 

ைொ முன் கநர் கநசரொன்றொெிரியத் ழள 

கொ/ விரிக் / கழர கநர் / நிழர / 

நிழர 
விளம்முன் நிழர நிழரசயொன்றொெிரியத் ழள 

கங் / ழகக் / கழர கநர் / கநர் / நிழர ைொமுன்நிழர இயற்ெீர் சவண்டழள 

நர் / ைழ  / ஆ / 

று 

கநர் / நிழர / கநர் 
/ கநர் 

விளம்முன் கநர் இயற்ெீர் சவண்டழள 

ச ன் / சபண் / 

ழண / ஆ / று 

கநர் / கநர் / கநர் / 
கநர் / கநர் 

கொய்முன் கநர்  சவண்ெீர் சவண்டழள 

 

ெமிழ் எண்கள் 

 ௧ = 1 

 ௨ = 2 

 ௩ = 3 

 ௪ = 4 

 ௫ = 5 

 ௬ = 6 
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 ௭ = 7 

 ௮ = 8 

 ௯ = 9 

 ௰ = 10 
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Basic Tamil Notes Part 3 

பிரித்தெழுதுக. 

கடனறிந்து - கடன் + அறிந்து  யாதெனின் – யாது + எனின் 

எந்நலம் – எ + நலம்   துலலயல்லார் – துலல + அல்லார் 

சால்தென்னும் – சால்பு + என்னும் இளிவன்று – இளிவு + அன்று 

ஒருவற்கு – ஒருவன் + கு   ஈண்டினியான் – ஈண்டு + இனி+ யான் 

காண்டகு – காண் + ெகு   சசவடி- தசம்லை + அடி 

தவவ்விருப்ொணி - தவம்லை + இரும்பு + ஆணி  

ைற்றிரண்டு – ைற்று + இரண்டு  குருசசற்றி - குருசு + ஏற்றி 

ென்னரிய - ென் + அரிய  ெவிப்தெய்ெி - ெவிப்பு + எய்ெி 

எந்ொய் - எம் + ெந்ொய்  இத்ெலகய – இ + ெலகய 

ைனநலம் – ைனம் + நலம்   இருப்புமுலள – இரும்பு + முலள 

ஈண்டிவசர – ஈண்டு + இவசர  ெங்கிட்டார் – ெங்கு + இட்டார் 

எழுத்ெிட்டார் - எழுத்து + இட்டார்   ைாவிலல – ைா + இலல 

தெருவிழா  - தெருலை + விழா   அச்சாணி – அச்சு + ஆணி 

நன்னாள் - நன்லை + நாள்   சிற்றூர் - சிறுலை + ஊர் 

நன்தைாழி  - நன்லை + தைாழி   புறச்சூழல் - புறம் + சூழல் 

முக்கனி - மூன்று + கனி   நன்றியுணர்வு – நன்றி + உணர்வு 

இந்நாளில் - இ + நாளில்   தசந்தநல் - தசம்லை + தநல் 

தசங்கரும்பு - தசம்லை + கரும்பு  புதுப்ொலன – புது + ொலன 

ஓரிட்த்ெில் – ஓர் + இடத்ெில் 

தபொருள் கூறுக. 

ெிங்கள் - ைாெம் 

துய்த்து - அனுெவித்து 

எழுகெிர் - உெயசூரியன் 

சவட்டல் - விரும்புெல் 
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வாலட - வடக்கில் இருந்து வசீும் குளிர்காற்று. 

முக்கனி - ைா, ெலா, வாலழ ஆகிய கனிகள் 

சநயம் - அன்பு 

தொன்லை - ெலழலை 

 

இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுக. 

என்ெ - ெலர்ொல் விலனமுற்று 

சைற்தகாள்ெவர், ஆற்றுவார், ைாற்றார் – விலனயாலலனயும் தெயர்கள் 

உள்ளதூஉம் – இன்னிலசயளதெலட 

அன்று – குறிப்பு விலனமுற்று 

குணநலம் – ஆறாம் சவற்றுலைதொலக 

நலன் – நலம் என்ெென் ஈற்றுப்சொலி 

கண்சணாட்டம், ஒப்புரவு – தொழிற்தெயர்கள் 

தகால்லா, தசால்லா – ஈறு தகட்ட எெிர்ைலறப் தெயதரச்சங்கள் 

ெலடயும் – உம் – இறந்த்து ெழீஇய எச்சம். 

எம்தெருைான், குலசவந்ென் – நான்காம் சவற்றுலைத்தொலககள் 

தசங்லக, சசவடி, தவவ்விருப்பு, வன்ைறவர், இரும்தொலற – ெண்புத்தொலககள் 

இருப்பு(இரும்பு), தசாற்ற(தசான்ன), நச்சு(நஞ்சு) – வலித்ெல் விகாரங்கள். 

இருப்ொணி (இரும்ொல் ஆகிய ஆணி) – மூன்றாம் சவற்றுலை உருபும் ெயனும் 
உடன்தொக்கத் தொலக. 

ைற்றிரண்டு – இலடச்தசால் தொடர் 

நிலங்கீண்டு, உலடகலளந்து – இரண்டாம் சவற்றுலைத் தொலககள் 

ெிருடலரயும் –இறந்ெது ெழீஇய எச்சவும்லை 

குருசசற்றி – ஏழாம் சவற்றுலைத்தொலக 

குருசுைிலச –ஏழாம் சவற்றுலை உருபு 

எந்ொய் – ‘எம் ெந்லெசய’ என்ெென் ைரூஉ. 

கனிவாய், நச்சுைனம் – உவலைத்தொலககள் 
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அருள்வள்ளல் –இரண்டாம் சவற்ருலை உருபும் ெயனும் உடன்தொக்க தொலக. 

குணைிலார் (இல்லார்) – இலடக்குலற 

தசாற்றைலற – இறந்ெ காலப் தெயதரச்சம். 

சவண்டுசைா – ‘ஓ’ காரம் எெிர்ைலற ஓகாரம். 

சவதறான்சற – ‘ஏ’ காரம் வினாப்தொருள் ஏகாரம். 

ென்னரிய(ென்ன + அரிய)- ‘ென்ன’ என்ெெில் ‘ன’ வில் உள்ள ‘அ’ கரம் தொக்கது ; தொக்கது ; 

தொகுத்ெல் விகாரம். 

ொடு(ெடு) – முெனிலல ெிரிந்ெ தொழிற்தெயர். 

தொலற –ெண்புப்தெயர் 

தசத்ெவலரத் துஞ்சினவர் எனல் – அைங்கலத்லெ ைங்கலைாய்க் கூரும் ெகுெி வழக்கு. 

எனவுலரக்கும் சீர்லைத்து –குறிப்பு விலனமுற்று 

உலரக்கும் – ‘தசய்யும்’ என்னும் வாய்ப்ொட்டு விலனமுற்று 

இவர்க்கு ைன்னியும் (இவலர) – உருபு ையக்கம். 

இன்லை, ெின்லை – ெண்புப்தெயர்கள் 

இருநிலம் – ெண்புத்தொலக 

தவண்குலட - ெண்புத்தொலக 

துஞ்சான் – முற்தறச்சம் 

கல்லா ஒருவற்கும் –ஈறு தகட்ட எெிர்ைலறப் தெயதரச்சம் 

கடுைா – உரிச்தசால்தொடர் 

நாழி – முகத்ெல் அளலவ ஆகுதெயர் 

ஈெல் – தொழிற்தெயர் 

துய்ப்சொம் - ென்லைப்ென்லை விலனமுற்று 

யாைத்தும் ெகலும் - ‘உம்’லை எண்ணும்லை 

கல்லா ஒருவற்கும் - ‘உம்’லை இழிவு சிறப்பும்லை 

 

உறுப்பிலக்கணம் எழுதுக. 

அறிந்து – அறி + த் (ந்)+ த்+ உ 
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 அறி – ெகுெி ; த் – சந்ெி ; ‘ந்’ ஆனது விகாரம் ; த் – இறந்ெகால இலடநிலல; உ – 
விலனதயச்ச விகுெி 

துஞ்சான் – துஞ்சு + (ஆ) + ஆன் 

 துஞ்சு – ெகுெி ; ஆ – எெிர்ைலற இலடநிலல புணர்ந்து தகட்ட்டு விகாரம்; ஆன் – 
ஆண்ொல் விலனமுற்று விகுெி. 

ஈெல் – ஈ + ெல் 

 ஈ – ெகுெி ; ெல் – தொழிற்தெயர் விகுெி 

துய்ப்சொம் – துய் +ப் – ப் + ஏம் 

 துய் – ெகுெி ; ப் – சந்ெி ; ப் – எெிர்கால இலடநிலல; ஏம் – ென்லைப்ென்லை 
விலனமுற்று விகுெி. 

ெீண்டினார் – ெீண்டு + இன் +ஆர் 

 ெீண்டு – ெகுெி ; இன் – இறந்ெகால இலடநிலல ; ஆர் – ெலர்ொல் விலனமுற்று விகுெி 

கடாவினார் – கடாவு + இன் + ஆர் 

 கடாவு – ெகுடி; இன் – இறந்ெகால இலடநிலல ; ஆர் – ெலர்ொல் விலனமுற்று விகுெி 

நிறுத்ெினார் – நிறுத்து + இன் + ஆர் 

 நிறுத்து – ெகுெி ; இன் – இறந்ெ காஅல இலடநிலல ; ஆர் – ெலர்ொல் விலனமுற்று 

விகுெி. 

ஏற்றி – ஏற்று + இ 

 ஏற்று – ெகுெி ; இ – விலனதயச்ச விகுெி 

ஊன்றிய – ஊன்று _ இ(ன்) +ய் + அ. 

 ஊன்று – ெகுெி; இ(ன்) – இறந்ெகால இலடநிலல , ன் தகட்ட்து விகாரம் ; ய் – சந்ெி ; 
அ – தெயதரச்ச விகுெி. 

ொங்காது – ொங்கு +  ஆ + த் + உ 

 ொங்கு – ெகுடி ; ஆ- எெிர்ைலற இலடநிலல ; த் – எழுத்துப் செறு ; உ – விலனதயச்ச 
விகுெி 

நாடி – நாடு + இ 

 நாடு – ெகுெி ; இ – விலனதயச்ச விகுெி 

தெயரார் – தெயர் + ஆ + ஆர் 
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 தெயர் – ெகுெி ; ஆ – எெிர்ைலற இலடநிலல ; ஆர் – ெடர்க்லக ெலர்ொல் விலனமுற்று 

விகுெி. 

ஆற்றுவார் – ஆற்று + வ் + ஆர் 

 ஆற்று – ெகுெி ; வ் – எெிர்கால இலடநிலல ; ஆர் – ெலர்ொல் விலனமுற்று விகுடி. 

ெணிெல் – ெணி + ெல். 

ெணி – ெகுெி ; ெல் – தொழிற்தெயர் விகுெி. 

 

ககொடிட்ட இடத்ெில் உரிய எழுத்ெினைக்தகொண்டு நிரப்புக. 

1. தெ__கடல் வளொகம் தபொடுனை இ__றி (ண்/ந்/ன்) 

விலட: தெண்கடல் வளாகம் தொதுலை இன்றி. 

2. தவண்குனட நிழற்றிய ஒருனைகயொ__க்கும் (ர்/ற்) 

விலட: தவண்குலட நிழற்றிய ஒருலைசயார்க்கும். 

 

ககொடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக. 

1. நற்குணங்களால் சிறந்ெிருத்ெல் ___________ தெருலையாகும். 

விலட: சான்சறார்க்குப் 

2. ெவம் என்ெது __________ 

விலட: ெிற உயிர்கலளக் தகால்லாலை 

3. தொல்விலய ஒப்புக்தகாள்வசெ சான்றாண்லைலய அளந்ெறியும் ______ 

விலட: உலரகல் 

4. ைாற்றார் என்னும் தசால்லின் தொருள் ______ 

விலட: ெலகவர் 

5. ெீங்கிலழத்ெவர்க்கும் __________ தசய்ெல் சவண்டும். 

விலட: இனியலவ 

6. நாங்கள் என்னும் ென்லைப் ென்லைப்தெயர் ‘ஐ’ என்னும் சவற்றுலை உருபு ஏற்கும்சொது 

_________எனத் ெிரியும். 

விலட: எங்கலள 
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7. நான், யான் என்ெலவ ________ தெயர்கள். 

விலட:  ென்லை ஒருலைப் தெயர்கள் 

8. நாம் என்னும் ென்லைப் ென்லைப்தெயர் சவற்றுலை உருபு ஏற்கும்சொது _________ எனக் 
குறுகும். 

விலட: நம் 

9. சவற்றுலை __________ வலகப்ெடும். 

விலட: எட்டு 

10. ஏழாம் சவற்றுலைக்குரிய உருபு _________ 

விலட:  கண் 

11. முன்னிலல ஒருலைப்தெயர் ____________ ஆகும். 

விலட: நீ 

12. நாம் என்னும் ென்லைப் ென்லைப்தெயர் __________எனக் குறுகும். 

விலட: நம் 

13. ொம் என்னும் ெடர்க்லகப் ென்லைப்தெயர் ________ எனத் ெிரிந்து சவற்றுலையுருபு ஏற்கும். 

விலட: ெம் 

14. எழுகெிலரப் சொற்றி வணங்குகின்ற __________ ெிருநாள்ொன் தொங்கல். 

விலட: உயிர்ப்புள்ள 

15. உணர்வுகள் ஒட்டுதைாத்ெைாய்ப் தொங்கிப் தெருகிடும் ________ தொங்கல் நன்னாள். 

விலட: தொன்விழாசவ 

 

தபொருத்துக. 

1. இன்லை - வலிலை 

ெிண்லை - வறுலை 

ஆழி  - ெவம் 

சநான்லை - கடல் 

விலட: 

இன்லை - வறுலை 
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ெிண்லை - வலிலை 

ஆழி  - கடல் 

சநான்லை - ெவம் 

2. ென்லை ஒருலை  - ொங்கள் 

 ென்லைப் ென்லை  - ொன் 

 முன்னிலல ஒருலை - யான் 

 ெடர்க்லக ஒருலை  - நாம் 

 ெடர்க்லகப் ென்லை  - நீ 

விலட: 

 ென்லை ஒருலை  - யான் 

 ென்லைப் ென்லை  - நாம் 

 முன்னிலல ஒருலை - நீ 

 ெடர்க்லக ஒருலை  - ொன் 

 ெடர்க்லகப் ென்லை  - ொங்கள் 

3.  இயல்பு புணர்ச்சி  - கற்சகாட்லட 

 சொன்றல் விகாரம்  - ைரசவல் 

 தகடுெல் விகாரம்  - வாலழப்ெழம் 

 ெிரிெல் விகாரம்  - தொன்வலளயல் 

விலட:  

இயல்பு புணர்ச்சி  - தொன்வலளயல் 

சொன்றல் விகாரம்  - வாலழப்ெழம் 

தகடுெல் விகாரம்  - ைரசவல் 

ெிரிெல் விகாரம்  - கற்சகாட்லட 

4.  கூலழ   - 1, 3, 4 சீர்களில் வரும் 

 சைற்கதுவாய் - 1, 2, 3, 4 சீர்களில் வரும் 

 கீழ்க்கதுவாய்  - 1, 2, 3 சீர்களில் வரும் 

 முற்று   - 1, 2, 4 சீர்களில் வரும் 
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விலட: 

 கூலழ   - 1, 2, 3 சீர்களில் வரும் 

 சைற்கதுவாய் - 1, 3, 4 சீர்களில் வரும் 

 கீழ்க்கதுவாய்  - 1, 2, 4 சீர்களில் வரும் 

 முற்று   - 1, 2, 3, 4 சீர்களில் வரும் 

 

எதுனக, கைொனைச் த ொற்கனள எடுத்தெழுதுக. 

1.  ஆற்றுவார் ஆற்றல் ெணிெல் அதுசான்சறார் 

 ைாற்றாலர  ைாற்றும் ெலட. 

ஆற்றுவார், ஆற்றல் – சைாலனச் தசாற்கள் 

ைொற்றாலர, ைொற்றும் – சைாலனச் தசாற்கள் 

ஆற்றுவார், ஆற்றல் – எதுலகச் தசாற்கள் 

ைாற்றாலர, ைாற்றும் – எதுலகச் தசாற்கள் 

ஆற்றுவார், ைாற்றாலர – எதுலகச் தசாற்கள் 

2.  சான்றவர் சான்றாண்லை குன்றின் இருநிலந்ொன் 

 ொங்காது ைன்சனா தொலற. 

 ொன்றவர்,  ொன்றாண்லை – சைாலனச் தசாற்கள் 

சான்றவர், சான்றாண்லை – எதுலகச் தசாற்கள் 

ைொறியுள்ள  ரீ்கனள முனறப்படுத்ெி எழுதுக. 

கநொன்னை நலத்ெ  ொல்பு த ொல்லொ 

தகொல்லொ பிறர்ெீனை நலத்ெது. 

விலட: 

தகால்லா நலத்ெது சநான்லை ெிறர்ெீலை 

தசால்லா நலத்ெது சால்பு. 

 

நீ என்னும் முன்ைினலப்தபயர் கவற்றுனை உருபுகனள ஏற்கும் கபொது அனடயும் 

ைொற்றத்னெ எழுதுக. 
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நீ + ஐ – நின்லன   நீ + ஆல் – நின்னால் 

நீ + கு – நினக்கு   நீ + இன் – நின்னின் 

நீ + அது – நினது   நீ + கண் – நின்கண் 

 

நீ + ஐ – உன்லன   நீ + ஆல் – உன்னால் 

நீ + கு – உனக்கு   நீ + இன் – உன்னின் 

நீ + அது – உனது   நீ + கண் – உன்கண் 

 

ககொடிட்ட இடத்ெில் உரிய வினடனயத் கெர்ந்தெழுதுக. 

1. யான் என்னும் ென்லை ஒருலைப்தெயர் சவற்றுலை உருபு ஏற்கும்சொது ________ எனத் 
ெிரியும். 

அ. உன்   ஆ. என்   இ. நின் 

விலட: என் 

2. ொம் என்னும் ெடர்க்லகப் ென்லைப்தெயர் சவற்றுலை உருபு ஏற்கும்சொது ________ எனத் 
ெிரியும். 

அ. எம்  ஆ. உம்  இ. ெம் 

விலட: ெம் 

3. நீர், நீவிர், நீயிர், நீங்கள் ஆகியன __________ தெயர்கள் 

அ. முன்னிலல ஒருலை  ஆ. முன்னிலல ென்லை இ. ென்லைப் ென்லை 

விலட: முன்னிலலப் ென்லை 

4. வாலழ + ைரம் = வாலழைரம் என்ெது_________ 

அ. இயல்பு புணர்ச்சி ஆ. விகாரப் புணர்ச்சி இ. உடம்ெடுதைய் 

விலட: இயல்புப் புணர்ச்சி 

5. ைரம் + சவர் = ைரசவர். இது ___________ 

அ. சொன்றல் விகாரம் ஆ. ெிரிெல் விகாரம் இ. தகடுெல் விகாரம் 

6. கன்று + ஆ என்ெது __________ எனப் புணரும். 

அ. கற்றா  ஆ. கன்றா  இ. கறா 
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விலட: கற்றா 

7. தொலட __________ வலகப்ெடும். 

அ. ஆறு  ஆ. ஏழு  இ. எட்டு 

விலட: எட்டு 

8. முெலாம் மூன்றாம் நான்காம் சீர்களில் சைாலன ஒத்து வருவது__________ 

அ. முரண்  ஆ. சைற்கதுவாய்  இ. கீழ்க்கதுவாய் 

விலட: சைற்கதுவாய் 

9. அளவடிக்கு _________ என்னும் சவறு தெயருண்டு. 

அ. குறளடி  ஆ. சிந்ெடி  இ. சநரடி 

விலட: சநரடி 

10. இலணதயதுலக என்ெது ________ சீர்களில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் தொடுப்ெது. 

அ. 1, 2  ஆ. 1,3   இ. 1, 4 

விலட: 1, 2 

 

வ.எண் தசால் புணர்ச்சியின் வலக 

1. இலணயம் + ெளம் = 

இலணயெளம் 
தகடுெல் புணர்ச்சி 

2. ெிரு + குறள் = ெிருக்குறள் சொன்றல் விகாரப் புணர்ச்சி 

3. கடல் + கலர = கடற்கலர ெிரிெல் விகாரப் புணர்ச்சி 

4. நாடு + ெண் = நாட்டுப்ெண் ‘ட’ கர குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி 

5. ஆறு + ைணல் = ஆற்றுைணல் ‘ற’ கர குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி 

6. தசம்பு + ெட்டயம் = 

தசப்புப்ெட்டயம் 
தைன்தொடர் சவற்றுலை 
குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி 

 

கீழ்க்கொணும் தெொனகச்த ொற்கனள விரித்தெழுதுக. 

ஐந்ெினண, முக்கொலம், நொற்றின , ஈதரச் ம் 

வினட: 
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மூசவந்ெர் - சசரர், சசாழர், ொண்டியர் 

ஐந்ெிலண - குறிஞ்சி, முல்லல, ைருெம், தநய்ெல், ொலல 

முக்காலம் - இறந்ெகாலம், நிகழ்காலம், எெிர்காலம் 

நாற்றிலச - கிழக்கு, சைற்கு, தெற்கு, வடக்கு 

ஈதரச்சம் - தெயதரச்சம், விலனதயச்சம் 

  

1. அகிலம் சொற்றும் வலகயில் நம் இந்ெியா வளர்ச்சி அலடந்து வருகின்றது. 

அகிலம் (லவயம்) 

2. ொர்லவ சநரம் முடிந்ெெனால், ைாவட்ட ஆட்சியலரப் ொர்க்க அனுைெி ைறுக்கப்ெட்டது. 

அனுைெி (இலசவு) 

3. ெண்லடக்காலத்ெைிழர் வில், சவல், வாள் முெலிய ஆயுெங்கலள ஏந்ெிப் சொர் புரிந்ெனர். 

ஆயுெங்கள் (சொர்க்கருவிகள்) 

4. சான்சறார் கூறும் உெசெசங்கள் நம் வாழ்க்லகக்கு ஏற்றைளிப்ெலவ. 

உெசெசங்கள் (அறிவுலரகள்) 

5. ைாறனுக்கு அரசு சவலல கிலடத்ெெனால் கம்ெரீத்துடன் ஊலர வலம் வந்ொன். 

கம்ெரீம் (வறீு) 

6. நாம் எழுதுவெற்குக் காகிெங்கலளப் ெயன்ெடுத்துகிசறாம். 

காகிெங்கள் (ொள்கள்) 

7. ‘ெிலரகடல் ஓடியும் ெிரவியம் செடு’ என்ெது ஔலவ தைாழி. 

ெிரவியம் (தசல்வம்) 

8. தசய்ெித்ொளுக்குச் தசய்ெிகலளத் ெிரட்டித் ெருவெில் நிருெரின் ெங்கு இன்றியலையாெது. 

நிருெர் (தசய்ெி ெிரட்டுெவர்) 

9.’நீெிக்குத் ெலல வணங்கு’ என்ெது ஆன்சறார் வாக்கு. 

நீெி (அறதநறி) 

10. ஒரு வருட்த்துக்குப் ென்னிரண்டு ைாெம் உள்ளன. 

ைாெம் (ெிங்கள்) 
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வ. 

எண் 

தொடர் தொருள் 

1 கலரயில் இருப்ெது கயிராகவும் இருக்கலாம் ஐயம் 

2 கால்நலடயும் ெீண்டாெ தசடி இழிவு 

3 கவினும் எழிலும் முகிலும் செர்வு எழுெ 
வந்ெனர் 

எண் 

4 உண் லகயிலுள்ள நூல் ெிருக்குறளுைன்று 

ெிருவாசகமுைன்று 

எெிர்ைலற 

5 சசரனுக்கு இருவிழியும் சிவந்ென முற்று 

6 பூப்பூத்துக் காயும் காய்த்ெது தெரிநிலல 

7 கருத்ெரங்க்க் கூட்டத்துக்குச் சிறப்பு 
விருந்ெினரும் வந்துவிட்டார் 

எச்சம் 
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Basic Tamil Notes Part 4 

1. பிரித்தெழுதுக 

யாதெனின்   - யாது   + எனின் 

தபாய்யாதொழுகின்  - தபாய்யாது  + ஒழுகின் 

புறந்தூய்மை   - புறம்  + தூய்மை 

எமனத்தொன்றும்  - எமனத்து  + ஒன்றும் 

விளக்கல்ல   - விளக்கு + அல்ல 

வவதறான்றும்   - வவறு  + ஒன்றும் 

2. வேர்த்தெழுதுக 

ென்   + தெஞ்சு - ென்தனஞ்சு 

புகழ்  + இல்மல - புகழில்மல 

எனப்படுவது + யாது - எனப்படுவெியாது 

உள்ளத்துள்   + எல்லாம் - உள்ளத்துதளல்லாம் 

3. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க 

அ. உைமல, ெீர் தூய்மை தேய்யும்; உள்ளத் தூய்மைமய தவளிப்படுத்துவது ……………………… 

1) இன்னாச்தோல்  ஆ) வாய்மை  இ) பழி கூறாமை 

ஆ. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனில் ………………………… 

1. ைற்றவர்களுக்குத் தீங்கு தாராச் ச ாற்கமைப் பேசுதல்  

2. புறங்கூறாமை  3. பழி கூறாமை 

4. தபாருள் கூறுக 

புமை  - குற்றம் 

சுடும்  - வருத்தும் 

தைய்  - உண்மை 

5. எெிர்ச்தோல் எழுதுக 

வாய்மை  x தபாய்ம்மை  ெீமை  x ென்மை 

ென்று  x ெீது   அறம்  x ைறம் 

புகழ்  x இகழ்   இல்மல x உண்டு 

புறம்  x அகம்   ெல்ல  x தகட்ை 
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6. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக 

அ. குறள் தவண்பாக்களால் ஆன நூல் திருக்குறள் 

ஆ) ெிருக்குறளில் 133 அெிகாைங்கள் உள்ளன. 

இ) உலகம் ஏற்கும் கருத்துகமளக் தகாண்டுள்ளொல் ெிருக்குறள் உலகப் சோதுைமற என 

வழங்கப்படுகிறது. 

ஈ) ெிருக்குறளில் வாய்மை அெிகாைம் 40ஆவது அெிகாைைாய் சோருட் பாலில் உள்ளது. 

7. பின்வரும் தோற்கமளச் தோற்தறாைர்களில் அமைக்க. 

(இயற்மக, தபண்மை, வாய்மை, உள்ளம்) 

இயற்மக - குற்றாலத்ெில் உள்ள இயற்மகக் காட்ேிகள் உள்ளத்மெக் கவர்கின்றன. 

தபண்மை - பாைெியார் தபண்மைமயப் வபாற்றிப் பாடியுள்ளார் 

வாய்மை -  வாய்மைவய தவல்லும் என்ற தொைர் ெைிழக அைேின் ேின்னத்ெில் உள்ளது. 

உள்ளம்  - குழந்மெயின் உள்ளம் கள்ளம் புகா இைைாகும். 

 

1. தபாருள் கூறுக 

தேவ்விய  - ேிறந்ெ 

தைாழிந்து  - தோல்லி 

ஞாலம்  - உலகம் 

புமனந்து  - உண்ைாக்கி 

விழுைிய  - ைிகச்ேிறந்ெ 

தொன்னிலம் - ைிகப்பமழய ெிலம் 

தவங்கெிவைான் - சூரியன் 

பகுப்பு முமற - பிரித்துக் கூறும் முமற 

2. பிரித்து எழுதுக 

தைாழியியல்  - தைாழி  + இயல் 

தொன்னிலம்  - தொன்மை + ெிலம் 

துமையின்றி  - துமை + இன்றி 

முெற்ேங்கம்  - முெல்  + ேங்கம் 

தபாருளிலக்கைம் - தபாருள் + இலக்கைம் 
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தகாண்ைொக  - தகாண்ைது + ஆக 

எஞ்ேியுள்ள  - எஞ்ேி  + உள்ள 

இயற்றைிழ்  - இயல்  + ெைிழ் 

வாழ்வியல்  - வாழ்வு + இயல் 

மூவமக   - மூன்று + வமக 

ஆறாயிைம்   - ஆறு  + ஆயிைம் 

தேம்தைாழி  - தேம்மை + தைாழி 

பட்டியலிடுகிறார்  - பட்டியல் + இடுகிறார் 

அகப்தபாருள்  - அகம்  + தபாருள் 

முத்தொள்ளாயிைம் - மூன்று + தொள்ளாயிைம் 

ெிலப்பகுெி   - ெிலம்  + பகுெி 

வொன்றியதென  - வொன்றியது + என 

இன்றியமையாென - இன்றி  + அமையாென 

வழக்தகாழியாது  - வழக்கு + ஒழியாது 

பழஞ்தோல்  - பழமை + தோல் 

யாதொன்றும்  - யாது  + ஒன்றும் 

வெமவக்வகற்ப  - வெமவக்கு + ஏற்ப 

துமையின்றி  - துமை + இன்றி 

இவ்வுண்மை  - இ  + உண்மை 

ெமழத்வொங்க  - ெமழத்து + ஓங்க 

முத்ெைிழ்   - மூன்று + ெைிழ் 

நூற்றுக்கைக்கான - நூறு  + கைக்கான 

3. எெிர்ச்தோல் எழுதுக 

பழமை x புதுமை  ைமறந்ென  x வொன்றின 

இயற்மக x தேயற்மக  ேில   x பல 

இல்மல x உண்டு  இழுத்ெது  x விடுத்ெது 

மூழ்கியது x ைிெந்ெது  ேிறப்பு   x இழிவு 

உண்மை x தபாய்   குமறவு  x ைிகுெி 
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ஒருமை x பன்மை  அகம்   x புறம் 

எளிது x  கடிது   வொன்றி  x ைமறந்து 

உயரிய x ொழ்ந்ெ  இருள்   x ஒளி 

தவம்மை x ெண்மை  தைன்மை  x வன்மை 

தைல்வலாமே x வல்வலாமே  ைறுக்க  x ஏற்க 

4. தோற்தறாைரில் அமைத்து எழுதுக 

இயற்மக    – இயற்மக வளைிருந்ொல் ைனிென் ெலத்வொடு வாழ முடியும். 

வபச்சு வழக்கு – வபாலிச் ோன்று தகாடுத்துத் வெர்வு எழுெியவர்கள் வைற்படிப்புகான 

ெகுெிமய இழந்ெனர் 

 ான்று        – வபாலிச் ோன்று தகாடுத்துத் வெர்வு எழுெியவர்கள் வைற்படிப்புக்கான 

ெகுெிமய இழந்ெனர். 

பவமலப்ோடு  – ொைாசுைக் வகாவிலில் இருக்கும் வவமலப் பாடு அமைந்ெ ேிற்பங்கள்  

ைனத்மெவிட்வை அகலவில்மல. 

ஈர்த்தது    – ெைிழாேியர் பாைம் ெைத்தும் முமற எங்கமள ஈர்த்ெது. 

பைற்பகாள்    - கட்டுமை எழுதும்வபாது அெில் வைற்வகாள் காட்டி எழுெினார் ைிகுந்ெ 
ைெிப்தபண் கிட்டும். 

தன்பேரிலாத – உலகில் ென்வனரிலாெ ொைாய் ெம் ொட்மை உயர்த்ெப் பாடுபைவவண்டும். 

ெிரிந்து    – இன்று வவீை ெிரிந்து அமலபவர் ொமள வருந்ெி அழ வெரிடும். 

புமேந்து      – இளமையிவல கவிமெ புமனந்து காட்டிப் புலவர்களிைம் ‘பாைெி’ எனப் 
பட்ைம் தபற்றார், சுப்பிைைைிய பாைெி. 

இன்றியமையாதே - இன்றியமையாெனவான கல்வியும் தேல்வமும் வாழ்க்மகக்கு 

இரு கண்களாகும். 

விழுைிய       – விழுைிய கருத்துகமளக் தகாண்டிருப்பொல் ெிருக்குறள் உலகில் ேிறந்து 

விளங்குகிறது. 

1. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க 

1. உலகதைாழிகளுள் ேிறந்து விளங்குவது 

அ) தைிழ்சைாழி  ஆ) வைதைாழி  இ) ைமலயாளம் 

2. அம்மை, அப்பன் என்னும் தோற்கமள வழங்கும் ொடு 

அ) தகாங்கு ொடு  ஆ) வருே ொடு  இ) நாஞ் ில் நாடு 

3. வாழ்வியலுக்கு இலக்கைம் கூறும் தைாழி 
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அ) வைதைாழி  ஆ) தெலுங்கு தைாழி இ) தைிழ்சைாழி 

4. எல்லாச் தோற்களும் ………………………… குறித்ென என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா. 

அ) உயர் தோல்மலக்  ஆ) சோருள்   இ) அைி 

5. இன்று வபச்சு வழக்கில் இல்லாெ தைாழிகள் ……………….. 

அ) கிவைக்கம், இலத்ெீன், ஈப்ரு 

ஆ) இலத்ெீன், ேீனம், ேைற்கிருெம் 

இ) கிபரக்கம், இலத்தீன்,  ைற்கிருதம் 

6. ெைிழ் அழகான ேித்ெிை வவமலப்பாைமைந்ெ தவள்ளித் ெட்டு என்று கூறியவர் …………………. 

அ) வபாப்  ஆ) டாக்டர் கிசரௌல்  இ) வள்ளலார் 

7. ெைிழ் ………………….. தைாழியாய் இருக்கிறது. 

அ) வல்வலாமே ஆ) இன்வனாமே   இ) சைல்பலாம  

8. இமேயும் ொைகமும் இயற்றைிவழாடு இமைந்து ………………. என வழங்கப்பட்டு வைலாயின. 

அ) தேம்தைாழி  ஆ) ெனித்ெைிழ் தைாழி  இ) முத்தைிழ் 

2. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக 

1. உலகில் ைிகப்பமழமையான ெிலப்பகுெி குைரிக்கண்ைம் 

2. ெைிழில் இடுகுறிப் தபயர்கமள ைிகவும் குமறவு 

3. எல்லா தைாழிகளும் எழுத்துக்கும் தோல்லுக்கும் இலக்கைம் கூறும். 

4. புலவர்கள் தேய்யுளுக்குச் ேிறப்புச் வேர்க்க உவமை உருவகம் ஆகியவற்மறப் 
பயன்படுத்ெி அழகு வேர்த்ெனர். 

5. குைரிக்கண்ை ெிலப்பகுெி கைற்வகாளால் மூழ்கிவிட்ைது. 

6. தபாருளிலக்கைம் அகம், புறம் என இருவமகயாய்ப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. ெைிழில் ஒருமை, பன்மை என இருவமக எண் ைட்டுவை உண்டு 

8. ைக்களுக்கு ஒழுக்க வைம்பு வெமவ; தைாழிக்கு இலக்கை வைம்பு வெமவ. 

9. ெைிழ் ெனித்து இயங்குவவொடு ெமழத்வொங்கும் என்று கூறியவர் கால்டுதவல் 

10. ெைிழ்ச்தோல் இல்லாெ உலகப் தபருதைாழி யாதொன்றும் இல்மல. 

11. வழங்தகாழியாைலும் இளமை ைாறாைலும் கன்னித்ெைிழ் இருந்து வருகின்றது. 

12. ைாக்ைர் கிதைௌல், ெைிழ் என்மன ஈர்த்ெது குறவளா என்மன இழுத்ெது என்றார். 

அ. வல்லினம் ைிகும் இைங்கள் 
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1. சுட்தைழுத்துகள் என்றாள் என்ன? அமவ யாமவ? ோன்று ெருக 

ஒன்மறச் சுட்டிக்காட்ைப் பயன்படும் எழுத்துகள் சுட்தைழுத்துகள் எனப்படும். அமவ அ, இ, 

உ என்பன. இமவ தோல்லுக்கு முெலில் வந்து சுட்டிக் காட்ைப் பயன்படும். 

ோன்று : அது, இமவ, உப்பக்கம், அவன், இவர், உது 

2. வல்தலழுத்துகளுக்கு முன் சுட்தைழுத்துகள் வந்ொல் எவ்வாறு புைரும்? ோன்று ெருக 

சுட்தைழுத்துகளின் முன் வல்லின எழுத்துகமள முெலாய் உமைய தோற்கள் வந்ொள் 

அவற்றுக்கு இமையில் அவ்வல் தலழுத்துகளின் தைய்தயழுத்துக் வொன்றும். 

ோன்று :  

அ + ேட்மை = அச்ேட்மை  அ + குைம் = அக்குைம் 

இ + குளம் = இக்குளம்   அ + கூட்ைம் = அக்கூட்ைம் 

உ + பக்கம் = உப்பக்கம்  அ + தபட்டி = அப்தபட்டி 

இ + ேிறுைி = இச்ேிறுைி 

இ + வொப்பு = இத்வொப்பு 

இ + புத்ெகம் = இப்புத்ெகம் 

3. ‘எ’ என்னும் வினா எழுத்துக்குமுன் வல்லின எழுத்துகள் வந்ொல் எவ்வாறு புைரும் ? 

எ + குைம்   = எக்குைம்   எ + பள்ளி  = எப்பள்ளி 

எ + ேட்மை = எச்ேட்மை  எ + ேட்ைம்  = எச்ேட்ைம் 

எ + குெிமை = எக்குெிமை  எ + குழந்மெ = எக்குழந்மெ 

எ + பக்கம் = எப்பக்கம் 

ஆ. ெைிழ் எண்கமள அறிவவாம் 

அைபு எண்  ெைிழ் எண்  அைபு எண்  ெைிழ் எண் 

    1       க       6        ோ 

    2                   உ       7    எ 

    3        ங       8    அ 

    4       ே       9    ோ 

    5       ரு       10    க0 

அ. தபாருள் கூறுக. 

1. பண் இமே 

2. அகம் உள்ளம் 
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ஆ. பிரித்து எழுதுக. 

1. யாதொன்றும் - யாது + ஒன்றும் 

2. பயக்குதைனின் - பயக்கும் + எனின் 

இ. வகாடிட்ை இைத்ெில் உரிய விமைமய எடுத்து எழுதுக. 

1. உலகின் ைிகப்பமழமையான ெிலப்பகுெி ……………………………….. 

அ) ெக்காைப் பைீபூைி  ஆ) குைரிக்கண்டம்   இ) ொர்ப்பாமலவனம் 

2. ெனித்து இயங்கும் எழுத்துகள் …………………… 

அ) ோர்தபழுத்து  ஆ) ஆய்ெஎழுத்து  இ) முதசலழுத்து 

ஈ. வகாடிட்ை இைத்மெ ெிைப்புக 

1. ெிரு.வி.க ெவேக்ெி இெழின் ஆேிரியைாய் இருந்ொர். 

2. ஆற்றூர் – வபச்சுவழக்கில் ஆத்தூர் என ைருவியுள்ளது. 

உ. ஓரிரு தோற்களில் விமையளிக்க. 

1. உலகத்ொர் உள்ளங்களில் எல்லாம் இருப்பவன் யார்? 

விமட : உள்ளம் அறியப் தபாய்யில்லாைல் ெைப்பவன். 

2. ெைிழ்தைாழியின் தேவ்வியல் இலக்கியங்கள் ொன்கமன எழுதுக. 

விமட தொல்காப்பியம், பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொமக, ேிலப்பெிகாைம். 

1. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக. 

அ. புறொனூறு எட்டுத்தொமக நூல்களுள் ஒன்று  

ஆ. ‘தெல்லும் உயிைன்வற ெீரும் உயிைன்வற’ என்னும் பாைமலப் பாடியவர் வைாேிகீைனார். 

2. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க 

அ. வைாேிகீைனார் உைல் வோர்வினால் முைசுக்கட்டிலில் உறங்கிய வபாது கவரி வேீிய 

ைன்னன் ………………………….. 

அ. பாண்டியன் தெடுஞ்தேழியன்  ஆ. வகாப்தபருஞ் வோழன் 

இ. ப ரன் சேருஞ்ப ரல் இரும்சோமற 

3. பின்வரும் தோற்கமளச் தோற்தறாைரில் அமைக்க. 

தெல், உயிர், ெீர், வவந்ென் 

தெல் – ெஞ்மே, ெைிழகத்ெின் தெல் களஞ்ேியைாய்த் ெிகழ்கிறது. 

உயிர் – கைல்ெீர் வைகைாகி ைமழயாய்ப் தபய்கிறது. 
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வவந்ென் – வவந்ென் ெடுெிமல ெவறாது ஆட்ேி தேய்ய வவண்டும்.  

1. பிரித்தெழுதுக. 

ைக்கட்தகல்லாம்  - ைக்கட்கு + எல்லாம் 

பிைியின்மை  - பிைி   + இன்மை 

குலனுமைமை  - குலன்  + உமைமை 

2. எெிச்தோல் 

வைமெ  x வபமெ   இளமை x முதுமை 

ைறத்ெல்  x ெிமனத்ெல்  ேிறுகுெல் x தபருகுெல் 

தபாருள் கூறுக 

ஆர்கலி  - ஆைவாைம்  கற்பு  - கல்வி 

ஓெல்  - கற்றல்  தேற்றார் - பமகவர் 

காெல்  - அன்பு   தைய்  - உைல் 

வண்மை  - வளமை  ேிறுகாமை - குமறயாமை 

பிைி  - வொய் 

1. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக 

அ. முதுதைாழிக்காஞ்ேி என்பது காஞ்ேித் ெிமையின் துமறகளுள் ஒன்று. 

ஆ. முதுதைாழிக்காஞ்ேியின் ஆேிரியர் ைதுமைக்கூைலூர் கிழார் 

இ. இளமைமயக்காட்டிலும் வொயற்ற வாழ்வவ ேிறந்ெது. 

2. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க. 

அ. முதுதைாழிக்காஞ்ேி அறிவுமைக்வகாமவ என வழங்கப்தபறும் 

ஆ. கற்றமலவிைவும் ேிறந்ெது …………………….. 

1. அறிவுமைமை   2. தபாமறயுமைமை 

3. ஒழுக்கமுமடமை 

3. பின்வரும் தோற்கமளச் தோற்தறாைரில் அமைக்க. 

உலகம், ைக்கள், ஒழுக்கம், வழிபடுெல் 

உலகம் – உலகம் உருண்மையானது என்று முெலில் அறிந்ெவர் கலீலிவயா ஆவார். 

ைக்கள் – ைக்கள் அமனவரும் கல்வி தபற்றவைாய் இருக்க வவண்டும். 

ஒழுக்கம் – ஒழுக்கம் உயிரினும் வைலானது. 
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வழிபடுெல் – இமறவமன ைனம், தைாழி, தைய் ஆகியவற்றால் வழிபடுெல் வவண்டும். 

 

உமறயுள்  - ெங்குைிைம் 

வித்துவான் - புலவர் 

ெலபுைாைம் - தெய்வத்ெலத்ெின் வைலாறு 

மகம்ைாறு  - பெிலுெவி 

ெயம்  - நுண்மை 

ஈர்த்ொர்  - இழுத்ொர் 

ைதுைம்  - இனிமை 

4. எெிர்ச்தோல் எழுதுக. 

துன்பம் x இன்பம்  பலர்  x ேிலர் 

தபருமை x ேிறுமை  தொைக்கம் x இறுெி 

புகழ் x இகழ்   ெிமற  x குமற 

இளமை x முதுமை  இறுெி  x தொைக்கம் 

5. தோற்தறாைரில் அமைத்து எழுதுக. 

சுருக்கைாய், தபருமையமைவர், ெயமும் சுமவயும், தபருமைக்கும் புகழுக்கும், ோெி ேையம் 

1. சுருக்கைாய் - ொம் பிறரிைம் வபசும்தபாழுது சுருக்கைாய்ப் வபேவவண்டும். 

2. தபருமையமைவர் – ென்ைக்களால் தபற்வறார் தபருமையமைவர். 

3. ெயமும் சுமவயும் – ெயமும் சுமவயும் ைிக்க பாைல்கமள இயற்றுெல் வவண்டும். 

4. தபருமைக்கும் புகழுக்கும் – ஒவ்தவாருவர் தபருமைக்கும் புகழுக்கும் அவைவர்  
ெைத்மெவய காைைம். 

5. ோெி ேையம் – ோெி ேையம் பாைாது ெட்புக்தபாள்ளல் வவண்டும். 

1. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக. 

1. உ.வவ. ோைிொெரின் ஆேிரியர் தபயர் ைீனாட்ேிசுந்ெைனார் 

2. வொய்க்கு ைருந்து இலக்கியம் என்பார், ைீனாட்ேிசுந்ெைனார். 

3. ைீனாட்ேிசுந்ெைனார் ெலபுைாைங்கள் பாடுவெில் வல்லவர். 

2. ேரியான தோல்மலத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. வெைதுைத் ெைிமழ உலதகலாம் ………………….. தேய்ொர்கள். 
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(ேரவச்/பறவச்) 

2. ோைிொெரின் புகழுக்குக் ……………….. அமைந்ெவர் ைீனாட்ேி சுந்ெைனார். 

(காரணைாய்/காைனைாய்) 

3. ைீனாட்ேிசுந்ெைனார், ைாைவர் ேிலருக்கு உண்டியும் உமறயுளும் ……………………………. கற்பித்ொர். 

(அைித்துக்/அலித்துக்) 

4. ோைிொெர் பிற்காலத்ெில் அமைந்ெ …………………. ெைது ஆேிரியர் பால் மவத்ெிருந்ெ அன்வப 
காைைைாய் இருந்ெது. 

(புகளுக்குத்/புகழுக்குத்) 

ஆ. வேர்த்தெழுதுக 

மூன்று  + ஆண்டு  - மூன்றாண்டு 

பள்ளி   + ஒன்றில் - பள்ளிதயான்றில் 

கைிெம் + ெிறமை - கைிெத்ெிறமை 

ைெிப்பு - இல்மல - ைெிப்பில்மல 

இ. பிரித்து எழுதுக. 

வெர்ச்ேியமைய  - வெர்ச்ேி + அமைய 

விைவில்மல  - விை  + இல்மல 

ஊெியைில்லா  - ஊெியம் + இல்லா 

தபாருட்படுத்ொெ - தபாருமை + ஆேிரியர் 

காத்ெிருந்ெ  - காத்து + இருந்ெ 

கரும்பலமை  - கருமை + பலமக 

இப்பட்ைம்   - இ  + பட்ைம் 

உைனிருந்து  - உைன் + இருந்து 

ஈ. எெிர்ச்தோல் எழுதுக. 

தைய்  x தபாய்   தொைங்கினார் x முடித்ொர் 

இைப்பக்கம் x வலப்பக்கம்  பலவற்மற  x ேிலவற்மற 

பிரிந்ெது  x வேர்ந்ெது  ெவறு   x ேரி 

சுருக்கம்  x விரிவு   தபருமை  x ேிறுமை 

அ. வகாடிட்ை இைத்மெ ெிைப்புக. 
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1. கைிெவைமெ எனப் வபாற்றப்படுபவர் இைாைானுஜம் 

2. சுழியத்ெிற்கு ைெிப்பில்மல எனச் தோல்வெற்கில்மல. 

3. இந்ெியக் கைிெக்கழகப் பத்ெிரிமகயில் தவளியான இைாைானுஜத்ெின் கட்டுமை 
தபர்தனௌலிஸ் எண்கள் 

4. இைாைானுஜத்மெ இங்கிலாந்ெிற்கு வைவமழக்க ஏற்பாமு தேய்ெவர் ஹார்டி என்பார் 

5. இங்கிலாந்துப் பல்கமலக்கழகம் இைாைானுஜத்ெிற்கு வழங்கிய பட்ைம் எஃப் ஆர். எஸ் 

6. இைாைானுஜத்மெக் காை வந்ெ ஹார்டியின் ‘ைாக்ேி’ எண் 1729 

1. ேரியான வார்த்மெமய வெர்ந்தெடுக. 

1. இைாைானுஜத்மெக் காஞ்ேிபுைத்ெிலிருந்ெ …………………… பள்ளி தயான்றில் வேர்த்ொர். 

(திண்மணப்/ெின்மனப்) 

2. வாய்ப்பு வெரும் தபாழுதெல்லாம் இைாைானுஜம் கைிெத் ெிறமைமய ………………….. தேய்ொர். 

(தவலிக்காட்ைவும் / சவைிக்காட்டவும்) 

3. இைாைானுஜம் ………………………… எண்ைி அமனவரும் வியந்ெனர். 

(அரிவுத்ெிறமைமய / அறிவுத்திறமைமய) 

5. இைாைானுஜம் 200 பவுண்மை ………………… ைாைவர்களுக்கு வழங்குைாறு கடிெம் எழுெினார். 

(ஏமளஎலிய / ஏமழஎைிய) 

2. தபாருத்துக. 

1. கைிெ வைமெ      - அ. ஹார்டி 

2. வகம்பிரிட்ஜ் பல்கமலக் கழகப் வபைாேிரியர் - ஆ. ஈ.எச். தெவில் 

3. ெிரினிட்டி கல்லூரியின் வபைாேிரியர்  - இ. இைாைானுஜம் 

விமட 

1. கைிெ வைமெ      - இைாைானுஜம்  

2. வகம்பிரிட்ஜ் பல்கமலக் கழகப் வபைாேிரியர் - ஹார்டி  

3. ெிரினிட்டி கல்லூரியின் வபைாேிரியர்  - ஈ.எச். தெவில் 

1. உரிய விமைமயத் வெர்வு எழுதுக, 

1. ெிண்மைப்பள்ளியில் படித்ெ ஊர் …………………………. 

அ) கும்பவகாைம்  ஆ) காஞ் ிபுரம்  இ) ஈவைாடு 

2. இைாைானுஜம் ஆேிரியரிைம் ……………………… ைெிப்புமையது என வாெிட்ைார். 
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அ) ஒன்று   ஆ) நூறு   இ) சுழியம் 

3. இைாைானுஜம் ………………………….. இல் எழுத்ெர் பைிபுரிந்ொர்  

அ) கல்லூரி    ஆ) துமறமுகம்  இ) பள்ளி 

2. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக 

1. உயர்கல்வி தபற இைாைானுஜம் இங்கிலாந்து தேன்றார். 

2. தேன்மனத் துமறமுகம் ோர்பில் குடிெீர்க்கப்பலுக்கு ேீனிவாே இைாைானுஜம் எனப் 
தபயரிைப்பட்ைது. 

3. இைாைானுஜம் கைிெ அறிவியல் ெிறுவனம் ெிறுவப் பட்டுள்ள இைம் தேன்மன 

 

ொடு, ஊர்   - இைப்தபயர் 

ேித்ெிமை   - காலப்தபயர் 

வொள், மக, இமல - ேிமனப்தபயர் 

கருமை, வட்ைம்  - பண்புப்தபயர் 

ஓெல், ெைத்ெல்  - தொழிற்தபயர் 

விமனச்தோல் 

உண்ைான், படித்ொன், ஆடினாள்  - விமனமுற்றுகள் 

உண்ை, வமளந்ெ, ஓடிய   - தபயதைச்ேங்கள் 

வாழ்க, வாழிய  - வியங்வகாள் விமனமுற்று 

உண்டு, ஆடி, படித்து - விமனதயச்ேங்கள் 

அவன் தபான்னன்  – அவள் கூனன் – குறிப்பு விமன முற்றுகள். 

1. முருகன் ைாைைத்மெப் பிளந்ொன் – இந்ெ முற்றுச் தோற்தறாைரில் உள்ள தோற்கமள 

வமகப் படுத்ெிக் காட்டுக. 

அ. முருகன்   - தபயர்ச்தோல் 

ஆ. ைாைைத்மெ (ஐ)  - இமைச்தோல் 

இ. பிளந்ொன்   - விமனச்தோல் 

2. பார்த்ெிபனும் பாைெியும் பள்ளிமய அமைந்ெனர் – இந்ெ முற்றுச் தோற்தறாைரில் 

தோற்கமள வமகப்படுத்ெிக் காட்டுக. 

பார்த்ெிபனும் (உம்) - இமைச்தோல் 

பாைெியும் (உம்)  - இமைச்தோல் 
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பள்ளிமய (ஐ)  - இமைச்தோல் 

அமைந்ெனர்  - விமனச்தோல் 

3. ஆலயம் தொழுவது ோலவும் ென்று – இந்ெ முற்றுச்தோற்தறாைரில் உள்ள தோற்கமள 

வமகப்படுத்ெிக் காட்டுக. 

அ. ஆலயம்  - தபயர்ச்தோல் 

ஆ. தொழுவது  - தபயர்ச்தோல் (தொழிற்தபயர்) 

இ. ோல   - உரிச்தோல் 

ஈ. ோலவும் (உம்) - இமைச்தோல் 

உ. ென்று   - விமனச்தோல் 

தபாருத்துக. 

அ. தபயர்ச்தோல்  - வந்ொன் 

ஆ. விமனச்தோல்  - ஐந்தும் ஆறும் 

இ. இமைச்தோல்  - ெவச்ேிறிது 

ஈ. உரிச்தோல்   - வவலன் 

விமட 

அ. தபயர்ச்தோல்  - வவலன்  

ஆ. விமனச்தோல்  - வந்ொன்  

இ. இமைச்தோல்  - ஐந்தும் (உம்) ஆறும் (உம்)  

ஈ. உரிச்தோல்   - ெவச்ேிறிது 

5. உரிச்தோற்கமள எழுதுக. 

ைாெகர், ெவப்பிஞ்சு, கடிைமன, ெைைருப்பு 

விமட: ைா, ெவ, கடி, ெை 

6. இமைச்தோற்கமள எழுதுக. 

ைைத்மெ – ஐ, அன்பிற்கும் – உம்  

அ. வகாடிட்ை இைத்மெ ெிைப்புக 

1. காளவைகப்புலவர் ெிருவைங்கக் வகாவிலில் பைிபுரிந்ொர். 

2. இைாைானுஜத்ெின் கட்டுமைகள் தபர்தனௌலிஸ் எண்கள் என்னும் ெமலப்பில் 

தவளியானது. 

ஆ. வகாடிட்ை இைத்ெில் உரிய விமைமய எடுஙத்து எழுதுக. 
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1. ெனிப்பாைல் ெிைட்டு என்னும் நூமலத் தொகுத்ெவர் ………………………………. 

அ. வைாேிகீைனார்  ஆ. காளவைகப்புலவர் 

இ.  ந்திரப கர கவிரா ப்ேண்டிதர் 

2. இலண்ைனிலுள்ள ……………………. கல்லூரியில் இைாைானுஜம் ஆைாய்ச்ேி ைாைவைாய்ச் 
வேர்ந்ொர். 

அ. திரிேிட்டி  ஆ. ஆக்ஸ்வபார்டு   இ. ஹார்வார்டு 

3. ைாெகர் என்பது …………………….. 

அ. தபயர்ச்தோல்  ஆ. விமனச்தோல்   இ. உரிச்ச ால் 

4. கிழவிக்கு ைருதுபாண்டி அளித்ெ ஊர் …………………… 

அ. ேிவகங்மக  ஆ. ெிருதெல்வவலி 

இ. ேழஞ்ப ாற்றுக் குருநாதபேந்தல் 

இ. கீழ்க்காணும் தோற்கமளத் தொைரில் அமைத்து எழுதுக. 

1. வழிமுமற : வழிமுமற வழிமுமறயாய் வரும் வழக்கங்கமள ைக்களால் எளிெில் 

மகவிை இயலாது. 

2. ேிந்ெித்ெவாறு : அவன் எமெவயா ேிந்ெித்ெவாறு தெடுந்தொமலவு ெைந்ொன். 

அ. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்குச் சுருக்கைாய் விமையளிக்க.  

1. பல்லூைகங்கள் யாமவ? 

விமட: அமலவபேி, வாதனாலி, தொமலக்காட்ேி, கைினி, தேய்ெித்ொள்கள் 

2. ெீங்கள் ொள்வொறும் பயன்படுத்தும் ஊைகங்கள் யாமவ? 

விமட: தொமலக்காட்ேி, தேய்ெித்ொள்கள் 

3. ஊைகங்களினால் ஏற்படும் இைர்ப்பாடுகமளயும் தொல்மலகமளயும் எவ்வாறு 

ெவிர்க்கலாம்? 

விமட: குறிப்பிட்ை வெைங்களில், பயனுள்ள காட்ேிகமளக் காண்பென்மூலம். 

1. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க. 

1. பால்பற்றிச் தோல்லா விடுெலும் – இவ்வடியில் பால்பற்றி என்பென் தபாருள் …………….. 

அ. பகுப்புப்பற்றி   ஆ. இனம்பற்றி  இ. ஒருேக்கச்  ார்புேற்றி 

2. ‘ெில்லாமை யுள்ளும் தெறிப்பாடும்’ – இவ்வடியில் வழி என்னும் தபாருள்ெரும் தோல் 

…………… 

அ. ெில்லாமை   ஆ. சநறி   இ. உள் 
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3. வனப்பு என்னும் தோல்லின் தபாருள் ……………………………… 

அ. அழகு    ஆ. அறிவு   இ. வளமை 

4. தூற்றின்கண் தூவிய வித்து – இெில் தூற்றின் என்பென் தபாருள் 

அ. தூற்றுெல்   ஆ. புதர்   இ. விமெ 

2. பிரித்து எழுதுக. 

இம்மூன்றும்   - இ  + மூன்றும் 

ஒன்றயீும்   - ஒன்று  + ஈயும் 

ென்றறியும்  - ென்று  + அறியும் 

1. தபாருள் எழுதுக. 

தைத்ெ    - ைிகுந்ெ 

ஈர்ப்பான   - கவர்ச்ேியான 

இைக்கம்   - இமேவு 

வளமுற   - தேழிப்புற 

ேீற்றம்   - ேினம் 

இன்றியமையாெது - முக்கியைானது 

குமலத்துவிடும்  - அழித்துவிடும் 

2. வேர்த்து எழுதுக. 

ைகிழ்ச்ேி + அமைகிவறன் - ைகிழ்ச்ேியமைகிவறன் 

அடி  + ெளம்  - அடித்ெளம் 

அ  + தைாழி  - அம்தைாழி 

அறிவு + உள்ளவர்  - அறிவுள்ளவர் 

ஐயம் + இன்றி  - ஐயைின்றி 

3. பிரித்து எழுதுக. 

பழதைாழி   - பழமை + தைாழி 

ெம்ைிமைவய  - ெம்  + இமைவய 

தெரிந்ெறியாெ  - தெரிந்து + அறியாெ 

என்பெில்மல  - என்பது + இல்மல 

வெமவயில்மல  - வெமவ + இல்மல 
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தைாழியிைம்  - தைாழி  + இைம் 

தபற்றிருக்க  - தபற்று + இருக்க 

4. எெிர்ச்தோல் எழுதுக. 

விரும்பிவனன் x தவறுத்வென்  வொன்றி x  ைமறந்து 

ெிமறவான x குமறவான  இைக்கைான x எெிர்ப்பான 

உயர்வு  x ொழ்வு   ைிகுந்ெ x குமறந்ெ  

ொய்தைாழி x அயல்தைாழி  இல்மல x உண்டு 

இயற்மக  x  தேயற்மக  தபறுவது x தகாடுப்பது 

வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக. 

1. காந்ெியடிகள் குஜைாத் ைாெிலத்ெில் ஆற்றிய உமை குழந்மெகளுக்குக் கடிெைாய்ய் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. ஒரு தைாழியின் ென்மை ைக்களின் ென்மைமயப் தபாறுத்வெ அமையும். 

3. வவமல தெரியாெ தொழிலாளி, ென் கருவியின்ைீது ேீற்றம் தகாண்ைானாம். 

4. பயிற்றுதைாழிமயக் குறித்துச் ேிந்ெிக்காைல் கல்வி கற்பிப்பது, அடித்ெளம் இல்லாைல் 

கட்ைைம் எழுப்புவது வபான்றது. 

5. ைென்வைாகன் ைாளவியாவின் ொய்தைாழிப்வபச்சு ெங்கத்மெப் வபான்று ஒளி வசீும். 

6. ைக்கள் அறிவு உள்ளவர்களாய் இருந்ொல், அவர்ெம் தைாழியும் அவ்வாவற அமையும். 

7. பள்ளிக்கூைம் வடீ்மைப் வபான்று இருக்க வவண்டும். 

8. வடீ்டில் வொன்றும் எண்ைங்களுக்கும் பள்ளியில் ஏற்படும் எண்ைங்களுக்கும் இமைவய 

தெருங்கிய தொைர்பு இருக்க வவண்டும். 

9. அயல்தைாழியினிைம் ஒரு பற்றுெமலத் வொற்றுவிப்பவொ ஊக்கம் அளிப்பவொ 
வெமவயில்மல 

1. கீழுள்ள தோற்களுள் காைைப்தபயர்கமள வகாடிடு. 

அ. காற்று  ஆ. பறமவ  இ. முக்காலி  ஈ. அரிவாள்  உ. ைைம் 

ஊ. வமளயல் எ. கைல்  ஏ. ைமழ 

1. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்து எழுதுக. 

1. தபட்டி என்பது ……………………… ஆகும் 

அ. இடுகுறிப்சேயர்  ஆ. காைைப்தபயர்  இ. சுட்டுப் தபயர் 

2. ேித்ெிமை ைாெத்ெில் பிறந்ெெனால் ………………………. என அமழக்கப்பட்ைான். 
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அ.  ித்திமரயான்  ஆ. கார்த்ெிவகயன்  இ. அைாவாமே 

3. காைைச் ேிறப்புப்தபயர் ………………………. ஆகும். 

அ. வமையல்  ஆ. ைண்   இ. ெண்டு 

4. காைைப் தபாதுப்தபயர் ……………………………. ஆகும். 

அ. ொற்காலி   ஆ. பலா   ஈ. அணி 

2. தபாருத்துக. 

இடுகுறிப் தபாதுப்தபயர்  -  ைைங்தகாத்ெி 

இடுகுறிச் ேிறப்புப்தபயர்  - பறமவ 

காைைப் தபாதுப்தபயர்  - காடு 

காைைச் ேிறப்புப்தபயர்  - பமன 

விமட: 

இடுகுறிப் தபாதுப்தபயர்  -  காடு  

இடுகுறிச் ேிறப்புப்தபயர்  - பமன  

காைைப் தபாதுப்தபயர்  - பறமவ  

காைைச் ேிறப்புப்தபயர்  - ைைங்தகாத்ெி 

அ. வழக்குச்தோற்கமள ெீக்கித் ெிருத்ெைான தோற்கமள எழுதுக. 

1. பள்ளிக்கு அருகாமையில் என் வடீு இருக்கிறது. 

விமட: பள்ளிக்கு அருகில் என் வடீு இருக்கிறது. 

2. என் வடீ்வல யாருவை இல்வல. 

விமட: என் வடீ்டிவல எவருவை இலர் 

3. எம் ஊர் ஆத்துவல ெண்ைிவய இல்வல. 

விமட: எம் ஊர் ஆற்றில் ெண்ைவீை இல்மல. 

4. என் அப்பா அெிகைா ேிலவு தேய்கிறார். 

விமட: என் அப்பா அெிகைாய்ச் தேலவு தேய்கிறார் 

ஆ. கீழ்க்காணும் முற்றுச்தோற்தறாைரில் அமைந்துள்ள வழுக்கமளத் ெிருத்ெி எழுதுக. 

1. அைேர் பலர் வந்ொர்கள். 

விமட: அைேர் பலர் வந்ெனர் 

2. ையில்கள் ஆடியது. 
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விமட: ையில்கள் ஆடின 

3. கனிதைாழி பாைம் படித்ொய். 

விமட: கனிதைாழி பாைம் படித்ொள். 

4. ஔமவயார் அெியைானிைம் பரிேில் தபறச் தேன்றாள். 

விமட: ஔமவயார் அெியைானிைம் பரிேில் தபறச் தேன்றார். 

5. வயலில் ைாடுகள் வைய்ந்ெது. 

விமட: வயலில் ைாடுகள் வைய்ந்ென. 

இ. உரிய ெைிழ் எண்கமளத் வெர்வு தேய்க. 

1. மூன்று என்பென் ெைிதழண் 

அ. ங   ஆ. அ   இ. க 

 

இடுகுறிச் ேிறப்புப்தபயர்  - பமன, பலா, அவமை 

காைைப் தபாதுப்தபயர்  - அைி, அரும்பு 

காைைச் ேிறப்புப்தபயர்  - ஊருைி 

இடுகுறிப் தபாதுப்தயர்  - ஆறு, ஆடு, ைாடு 

1. உரிய விமைமயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. ெல்லாெனார் இயற்றிய நூல் 

அ. திரிகடுகம்  ஆ. புறொனூறு 

இ. ெிருவாரூர் ொன்ைைிைாமல 

2. ெல்லாெனார் எந்ெ ைாவட்ைத்மெச் வேர்ந்ெவர்?  

அ. ைதுமை  ஆ. வகாமவ  இ. திருசநல்பவலி 

3. இைவநீ்ெிைொெ ொகூரின் ஈர்ப்பான் இலக்கிய ெமையின் உயர்வுக்குக் காைைம் 

அ. ஆங்கில அறிவு   ஆ. தாய்சைாழி அறிவு  இ. வைதைாழி அறிவு 

4. ெங்கத்மெப் வபான்று ஒளி வசீுகின்ற வபச்சு யாருமையது? 

அ. முன்ேிைாம்  ஆ. காந்ெியடிகள்  இ. ைதன்பைாகன் ைாைவியா 

5. தபரியவரின் ெருைக்கைக்கில் தேலவழித்துள்ள பைம் 

அ. இருேத்து இரண்டாயிரம்  ஆ. இருபத்து மூன்றாயிைம் 

இ. இருபத்து ொன்காயிைம் 
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6. காைைம் கருெி இைப்படும் தபயர்கள் 

அ. இடுக்குறிப்தபயர்கள்   ஆ. காரணப்சேயர்கள் 

இ. இடுகுறிப்தபாதுப்தபயர் 

2. வகாடிட்ை இைத்மெ ெிைப்புக. 

1. ெம் முன்வனார்கள் எந்ெக் காைைமும் கருொைல் ஒரு தபாருளுக்குக் குறியீைாய் இட்ை 

தபயர் இடுகுறிப்தபயர் 

2. ‘ெற்காலி’ என்னும் தோல் காைைப் தபயைாகும் 

3. ‘ைைம்’ என்னும் தோல் இடுகுறிப்தபாதுப் தபயைாகும். 

4. ‘குயில்’ என்னும் தோல் இடுகுறிச்ேிறப்புப் தபயைாகும். 

2. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க. 

1. ொன்ைைிைாமல என்பது …………………………….. 

அ. பெிதனண்கீழ்க்கைக்கு  ஆ. காப்பியம்  இ.  ிற்றிலக்கியம் 

2. ைண் சுைந்ொர் எனக் குறிப்பிைப்படுபவர் …………………………….. 

அ. ெிருைால்    ஆ.  ிவசேருைான்  இ. ொன்முகன் 

3. பூங்வகாவில் என்பது ……………………………. 

அ. ைதுமையில் உள்ள வகாவில்  ஆ. திருவாரூர்க் பகாவில் 

இ. ெிருச்ேி உச்ேிப்பிள்மளயார் வகாவில் 

3. பிரித்து எழுதுக. 

அ. பூங்வகாவில்  - பூ  + வகாவில் 

ஆ. புமைத்தென்னார் - புமைத்து + என்னார் 

இ. என்றுருகுவார் - என்று  + உருகுவார் 

ஈ. என்பைிந்ெ  - என்பு  + அைிந்ெ 

4. பின்வரும் தோற்கமளச் தோற்தறாைரில் அமைத்து எழுதுக. 

பைிவு   – தபரிவயாரிைம் ொம் பைிவுைன் ெைந்துதகாள்ள வவண்டும். 

வகாவில்   - ெஞ்மேப் தபரியவகாவில் இைாேைாேனால் கட்ைப்பட்ைது. 

அன்பு  - பரிசு தபற்ற ைகமனத் ொய் அன்புைன் அமைத்துக்தகாண்ைாள். 

ைண்  - குயவன் களிைண் தகாண்டு ைட்பாண்ைம் தேய்ொன். 

1. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க. 
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1. தென்னிந்ெியாவின் ஏதென்சு என அமழக்கப்படுவது ……………………….. 

அ. ெிருதெல்வவலி   ஆ. ெஞ்மே   இ. ைதுமர 

2. ைதுமை என்னும் தோல்லுக்கான தபாருள் 

அ. தபாறுமை   ஆ. இேிமை   இ. பமழமை 

3. பாண்டிய ொடு எெற்குப் தபயர் தபற்றது? 

அ. முத்து     ஆ. வோறு   இ. ெந்ெம்  

4. ைீனாட்ேியம்மை பிள்மளத்ெைிமழ இயற்றியவர் 

அ. ைீனாட்ேி    ஆ. குைரகுருேரர்   

இ. ைகாவித்துவான் ைீோட் ிசுந்தரோர் 

5. ெிருவிமளயாைல் புைாைத்மெ இயற்றியவர் 

அ. இளங்வகாவடிகள்  ஆ. பைஞ்வோெியார்   இ. நல்லூர் நத்தத்தோர் 

6. ொன்காம் ெைிழ்ச்ேங்கத்மெத் வொற்றுவித்ெவர் 

அ. ைருதுபாண்டியர்  ஆ. ோண்டித்துமரயார்  இ. முத்துைாைலிங்கனார் 

2. தபாருத்துக. 

1. வேை ொடு  - ோன்வறார் உமைத்து 

2. வோழ ொடு  - முத்துமைத்து 

3. பாண்டிய ொடு  - வவழமுமைத்து 

4. தொண்மை ொடு - வோறுமைத்து 

விமட: 

1. வேை ொடு  - வவழமுமைத்து  

2. வோழ ொடு  - வோறுமைத்து  

3. பாண்டிய ொடு  - முத்துமைத்து 

4. தொண்மை ொடு - ோன்வறார் உமைத்து 

 

1. தென்ைதுமை  - இமைச்ேங்கம் 

2. கபாைபுைம்  - கமைச்ேங்கம் 

3. இன்மறய ைதுமை  - முெற்ேங்கம் 

விமை: 
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1. தென்ைதுமை  - முெற்ேங்கம்  

2. கபாைபுைம்  - இமைச்ேங்கம் 

3. இன்மறய ைதுமை  - கமைச்ேங்கம் 

 

1. அறுமவ வெீி  - தபாற்கமைகள் 

2. கூல வெீி  - ஆமைகள் விற்கும் கமைப்பகுெி 

3. தபான் வெீி  - ொனியக் கமை 

4. ைமறயவர் வெீி - ைன்னர் வாழும் பகுெி 

5. ைன்னவர் வெீி  - அந்ெைர் வெீி 

விமட: 

1. அறுமவ வெீி  - ஆமைகள் விற்கும் கமைப்பகுெி  

2. கூல வெீி  - ொனியக் கமை 

3. தபான் வெீி  - தபாற்கமைகள் 

4. ைமறயவர் வெீி - அந்ெைர் வெீி  

5. ைன்னவர் வெீி  - ைன்னர் வாழும் பகுெி 

3. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக.  

1. இைாைி ைங்கம்ைாள் அமைத்ெ ேத்ெிைங்களும் ோமலகளும் ைதுமைக்குப் தபருமை 

வேர்ப்பனவாய்த் ெிகழ்கின்றன. 

2. மகயில் ேிலம்புைம் உட்கார்ந்ெிருக்கும் உருவச்ேிமல அமைந்ெ வகாவில் 

தேல்லத்ெம்ைன் வகாவிலாய்க் காட்ேி அளிக்கிறது. 

3. ைதுமை தெற்குக் வகாபுைம் 160.9 அடி உயைம் உமையது. 

4. ொயக்கர் ைகால் ைைம் பயன்படுத்ெப்பைாது கட்ைப்ப்படுள்ளது. 

5. ேங்க கால ைதுமை மவமக ஆற்றங்கமையில் அமைந்ெிருந்ெது. 

6. அரிைர்த்ென பாண்டியனுக்கு அமைச்ேைாய் ைாைிக்கவாேகர் ெிகழ்ந்ொர். 

7. ெிருஞானேம்பந்ெர், கூன்பாண்டியன் காலத்ெில் ைதுமையில் ைங்மகயர்க்கைேி, 
குலச்ேிமறயார் ஆகிவயார் உெவியுைன் மேவத்மெக் காத்ொர். 

4. பிரித்து எழுதுக. 

மூதூர்  - முதுமை + ஊர் 

ொற்றிமே  - ொன்கு + ெிமே 
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தேந்ெைிழ்  - தேம்மை + ெைிழ் 

தபாற்றாைமை - தபான்  + ொைமை 

ெண்ைைிழ்  - ெண்மை + ெைிழ் 

5. தபாருள் கூறுக. 

தபாறி  - எந்ெிைம்  குன்று  - ேிறிய ைமல 

ெைாகம்  - குளம்   ைாவயான் - ெிருைால் 

ைல்கு  - ெிமறந்ெ  கவின்  - அழகு 

1. அறுவமகப் தபயர்ச்தோற்கமள எழுதுக. 

அறுவமகப் தபயர்ச்தோற்கள் 

தபாருட்தபயர்  -  தேல்வி, கரும்பலமக 

இைப்தபயர்  -  ைதுமை, வகாவில் 

காலப்தபயர்  -  ைார்கழித்ெிங்கள், ைாமல 

ேிமனப்தபயர்  - கிமள, கால் 

குைப்தபயர்  - ேதுைம், தவறுப்பு 

1. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க. 

1. ைதுமை என்பது ……………………………… 

அ. காலப்தபயர்  ஆ. குைப்தபயர்   இ. இடப்சேயர் 

2. பூங்தகாடி பூப்பறிக்கிறாள் – இத்தொைரிலுள்ள ‘பூ’ என்பது ………………………. 

அ. தபாருட்தபயர்  ஆ.  ிமேப்சேயர்   இ. தொழிற்தபயர் 

3. ேதுைம் என்பது ………………………… 

அ. தபாருட்தபயர்  ஆ. காலப்தபயர்   இ. குணப்சேயர் 

2. வகாடிட்ை இைங்களில் ஏற்ற தபயர்ச்தோற்கமள எழுதுக. 

1. தகாடி அமேகிறது 

2. வகாவிலில் பூமே ெைக்கிறது. 

3. ொமள பள்ளிக்கு விடுமுமற. 

4. பாமன உமைந்துவிட்ைது. 

1. பிரித்து எழுதுக. 

உயிதைல்லாம்  - உயிர்  + எல்லாம் 
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அயனுக்காக்கினான் - அயனுக்கு + ஆக்கினான் 

2. தபாருள் கூறுக. 

பார்   - உலகம் 

வியன்  - தபருமை 

ஆைைங்கள் - வவெங்கள் 

உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க. 

1. அம்ைாமன என்பது ……………………… விமளயாடும் விமளயாட்டு. 

அ. ஆண்கள்   ஆ. சேண்கள்   இ. குழந்மெகள் 

2. அம்ைாமனப்பாைலில் வபாற்றப்படும் தெய்வம் 

அ. ேிவன்   ஆ. ொன்முகன்   இ. முருகன் 

3. முருகனால் ேிமறயிலிைப்பட்ைவன் 

அ. நான்முகன்  ஆ. ேிவன்   இ. ெிருைால் 

1. உரிய விமைமயத் வெர்வு தேய்க 

1. ையிலுக்கு வபார்மவ வபாத்ெிய வள்ளல் 

அ. பேகன்   ஆ. பாரி   இ. ஓரி 

2. பூக்களுள் ேிறந்ெ பூ பருத்ெிப்பூ எனக் கூறியவர் 

அ. அறிஞர் அண்ைா ஆ. ெந்மெ தபரியார் இ. திரு.வி.க 

2. தபாருத்துக. 

காஞ்ேி  - சுங்குடிப் புமைமவகள் 

ெிருப்பூர்  - கண்ைாங்கிச் வேமலகள் 

ைதுமை  - வபார்மவகள் 

உமறயூர்  - பின்னலாமைகள் 

தேன்னிைமல  - பட்ைாமைகள் 

விமட : 

காஞ்ேி  - பட்ைாமைகள் 

ெிருப்பூர்  - பின்னலாமைகள் 

ைதுமை  - சுங்குடிப் புமைவகள் 

உமறயூர்  - கண்ைாங்கிச் வேமலகள் 
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தேன்னிைமல  - வபார்மவகள் 

பிரித்து எழுதுக. 

பருத்ெிப்பூ  - பருத்ெி + பூ 

பஞ்ோக்கி  - பஞ்சு  +  ஆக்கி 

ஓரிமழ  - ஓர்  + இமழ 

வண்ைமூட்ைல் - வண்ைம் + ஊட்ைல் 

கமையழகு  - கமை  +  அழகு 

ைைமூட்ைல் - ைைம்  + ஊட்ைல் 

பின்னலாமை - பின்னல் + ஆமை 

பழங்காலம்  - பழமை + காலம் 

எதுதவன   - எது  + என 

பட்ைாமை   - பட்டு  +  ஆமை 

ெிகரில்மல  - ெிகர்  + இல்மல 

தபாருள் கூறுக. 

உற்ற துமை - தபாருந்ெிய துமை, ேிறந்ெ துமை. 

பாவு நூல்  - ெறியில் இமைக்கப்பட்டிருக்கும் ெீளைான பகுெி 

ஊமை   - பாவின் ஊவை தேல்லும். பாவின் ஊவை தேல்லும் அந்ெ   
ஊமைக்குழலில் கல் தபாருத்ெப்பட்டிருக்கும். 

கலிங்கம்  - ஆமை 

பிமைத்ெல்  - வேர்த்ெல் 

3. தோற்தறாைரில் அமைத்து எழுதுக. 

ஏட்டுச்சுமைக்காய் : ஏட்டுச்சுமைக்காய் கறிக்கு உெவாது என்னும் பழதைாழி, புத்ெக 
அறிவவாடு அனுபவ அறிவும் வெமவ என்பமெ உைர்த்துகிறது. 

பழக்கம் : பிறந்ெ ொள் பரிோய்ப் புத்ெகத்மெக் தகாடுக்கும் பழக்கத்மெ ொம் பின்பற்ற 

வவண்டும். 

வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக 

1. ெிமைக்கவித் ெிலகம் எனப் பாைாட்ைப்படும் கவிஞர் ைருெகாேி 

2. கலம்பக உறுப்புகளின் எண்ைிக்மக பெிதனட்டு 

3. ஈோன வெேிகரின் ைற்தறாரு தபயர் சுவாைிொெ வெேிகர் 
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4. ெிரு. வி.க கூறிய ேிறந்ெ பூ பருத்ெிப்பூ 

5. ெிமலத்ெ தேல்வம் கல்விச் தேல்வைாகும். 

6. தேயல் முடிந்ெெமனக் குறிக்கும் தோல் விமனமுற்று ஆகும். 

1. உரிய விமைமயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. பாைத்ெில் குறிப்பிைப்படும் வவளாண் பல்கமலக்கழகம் உள்ள இைம் 

அ. ைதுமை   ஆ. தேன்மன  இ. பகாமவ 

2. வவளாண்தொழிலில் உள்ள கூறுகள் 

அ. இைண்டு   ஆ. ொன்கு   இ. ஆறு 

3. வானம் பார்த்ெ பூைி என்பது 

அ. ென்தேய்   ஆ. புன்ச ய்   இ. தபான்தேய் 

4. வகட்காெ கைனும் பார்க்காெ பயிரும்……………….. 

அ. ோழ்   ஆ. பால்   இ. பாள் 

5. பஞ்ேகவ்வியம் என்பது …………………… தபாருள்களால் ஆனது. 

அ. மூன்று   ஆ. ொன்கு   இ. ஐந்து 

2. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக. 

1. வருமுன் காப்வபாம் என்பது முதுதைாழி 

2. வவளாண்மைத்துமறயில் இயற்மக வவளாண்மைக்கு ஒரு பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. ொற்று விடுவெற்கு உரிய ெிலத்மெ ொற்றங்கால் என்பர். 

4. இயற்மக வவளாண்மைமய அங்கக வவளாண்மை என்றும் கூறுவர். 

3. தபாருத்துக. 

1. தெல்  - வண்டிவயாை 

2. கரும்பு  - ெண்வைாை 

3. வாமழ  - வெவைாை 

4. தென்மன - ஏவைாை 

விமை: 

1. தெல்  - ெண்வைாை  

2. கரும்பு  - ஏவைாை 

3. வாமழ  - வண்டிவயாை  



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 26 of 34 

 

4. தென்மன - வெவைாை 

4. தபாருள் கூறுக 

தொடி  - ஒரு பலம் (ெிறுத்ெல் அளவு) 

கஃசு  - கால் பலம் (ெிறுத்ெல் அளவு) 

ைிஞ்ோது  - ைீெி இைாது 

வைாகம்  - ையக்க உைர்ச்ேி, ஆமே 

முதுதைாழி - பழதைாழி 

ோன்றளிப்பு - தகாடுக்கப்பட்ை தேய்ெி உண்மையானது என்று அெிகாரி 
மகதயாப்பம் இட்டு முத்ெிமையிட்டு அளித்ெல் 

பைி  - வவமல 

5. எெிர்ச்தோல் 

இயற்மக  x தேயற்மக 

அரிது  x எளிது 

ென்தேய்  x புன்தேய் 

அ. பிற தைாழிச் தோற்கமளத் ெைிழ்ச்தோற்களாக்குெல் 

அயற்தோல்     ெைிழ்ச்தோல் 

அேல்    -  முெல் 

அபாயம்   -  வபரிைர் 

அனுபவம்   -  பட்ைறிவு 

ஆயுள்    -  வாழ்ொள் 

உபாத்ெியாயர்  -  ஆேிரியர் 

கர்வம்    -  தேருக்கு 

கிைாைம்   -  ேிற்றூர் 

மகெி    -  ேிமறயாளி 

ேமப    -  அமவ 

ோெம்    -  வோறு 

ேிபாரிசு   -  பரிந்துமை 

வேமவ   -  தொண்டு 
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ஜாக்கிைமெ   -  விழிப்பு 

ெகவல்   -  தேய்ெி 

ெினம்    -  ொள் 

ெிபுைர்   -  வல்லுெர் 

பத்ெிரிமக   -  தேய்ெித்ொள் 

பூமஜ    -  வழிபாடு 

வபட்டி    -  வெர்காைல் 

விபூெி    -  உமையாைல் 

மவத்ெியர்   -  ைருத்துவர் 

அ. பிறதைாழிச் தோற்கமள ெீக்கி, அவற்றிற்குரிய ெைிழ்ச்தோற்கமள எழுதுக. 

1. இந்ெ வவமலயில் வேை என்ன அந்ெஸ்து உள்ளது? 

விமட: இந்ெ வவமலயில் வேை என்ன அந்ெஸ்து உள்ளது? 

2. தகாடுங்வகால் அைேன் அக்ைைம் தேய்ொன். 

விமட: தகாடுங்வகால் அைேன் தகாடுமை தேய்ொன். 

3. ஆகாேத்ெில் பட்ேி பறந்ெது. 

விமட: விண்ைில் பறமவ பறந்ெது. 

4. புஷ்பைின்றி அபிவேகம் உண்ைா? 

விமட: ைலரின்றி ென்னைீாட்டு உண்ைா? 

5. குழந்மெக்குக் கண்ெிருஷ்டி, சுற்றிப்வபாடு.  

விமட: குழந்மெக்குக் கண்வைறு பட்டுவிட்ைது, சுற்றிப் வபாடு. 

ஆ. ெைிதழண்களின் கூடுெல் காண்க. 

கூட்ைல் கூடுெல்    விமை 

1. க + க =     உ 

2. ே + ரு =     ே 

3. உ + ங =     ரு 

4. ே + க =     க0 

1. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக 

1. விமளயாட்டின் அடிப்பமை வொக்கம் வபாட்டியிடுெல் ஆகும். 
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2. ெைிழ்ர்களின் ெற்காப்புக் கமலகளுள் ஒன்று ேிலம்பாட்ைம். 

3. முல்மல ெிலத்ெில் ஏறு ெழுவுெல் என்னும் வைீ விமளயாட்டு ெமைதபற்றது. 

4. ைகளிர் விமளயாட்டுகள் தபரும்பாலும் அகவிமளயாட்டுகள், ஆைவர் விமளயாட்டுகள் 

புறவிமளயாட்டுகள் ஆகும். 

5. உறந்மெயூரில் வைீக்வகாழிகள் ேிறந்ெிருந்ெமையால் வகாழியூர் என்று அெற்குப் தபயர் 
அமைந்ெது. 

6. ஏறு ெழுவுெல் விமளயாட்டு இன்று ேல்லிக்கட்ைாகவும், ைஞ்சுவிைட்ைாகவும் 

அறியப்படுகின்றது. 

7. ெமுக்கம் ைண்ைபம் யாமனப்வபார் காண்பெற்குரிய ெிைம் ஆகும். 

2. தபாருத்துக. 

விமளயாடுவவார்  விமளயாட்டு 

1. ஆைவர்  - ஓமையாடுெல் 

2. ைகளிர்  - பூப்பறித்ெல் 

3. ேிறுவர்  - ஏறு ெழுவுெல் 

4. ேிறுைியர் - கிட்டிப்புள் 

விமட: 

1. ஆைவர்  - ஏறு ெழுவுெல்  

2. ைகளிர்  - ஓமையாடுெல் 

3. ேிறுவர்  - கிட்டிப்புள் 

4. ேிறுைியர் - பூப்பறித்ெல்  

3. பிரித்து எழுதுக. 

ஓரினம்  - ஓர்  + இனம் 

பூப்பறித்ெல் - பூ  + பறித்ெல் 

முற்காலம் - முன்  + காலம் 

ைற்களம்  - ைல்  + களம் 

இயந்ெிைக்காலம் - இயந்ெிைம் + காலம் 

ெற்காப்பு  - ென்  + காப்பு 

ோன்றிெழ்  - ோன்று + இெழ் 

விருப்புற்று - விருப்பு + உற்று 
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4. வேர்த்து எழுதுக. 

தொழுவில்  + இருந்து - தொழுவிலிருந்து 

தகாழுமை  + உற்ற - தகாழுமையுற்ற 

வேவல்  + வபார் - வேவற்வபார் 

ேிலம்பு  + ஆட்ைம் - ேிலம்பாட்ைம் 

முன்  + உரிமை - முன்னுரிமை 

5. தபாருள் கூறுக 

பட்ைறிவு  - அனுபவ அறிவு 

வைன்மை  - உயர்வு 

முல்மல ெிலம் - காடும் காடு ோர்ந்ெ பகுெியுைாகிய ெிலம் 

தகாழுமை  - தேழிப்பு, வளமை 

தொழுவம்  - ைாடுகமளக் கட்டிமவக்கும் இைம் 

தெம்பு  - உைல்வலிவு, கர்வம் 

வவட்மக  - விருப்பம் 

உறியடித்ெல் - கண்ைன் உறியிலிருந்து தவண்தைய் எடுத்ெமெக் தகாண்ைாடும் 

ெிருவிழா – விமளயாட்டு 

உற்ோகம்  - ைகிழ்ச்ேி 

மூொமெயர் - முன்வனார் 

வழுக்குைைம் - எண்தைய் ெைவப்பட்ை வழுவழுப்பான தபரிய கம்பம். 

1. வினவியவாறு தோற்தறாைர்கமள ைாற்றுக. 

1. பூம்புகார்ச் ேிற்பங்கள் ைிகவும் அழகாய் உள்ளன. – இந்ெச் தேய்ெிச் தோற்தறாைமை 
வினாச் தோற்தறாைாைாய் ைாற்றுக. 

விமட : பூம்புகார்ச் ேிற்பங்கள் ைிகவும் அழகாய் உள்ளனவா? 

2. ‘அறம் தேய்’ – இக்கட்ைமளச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெிச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : அறம் தேய்ய வவண்டும். 

3. முயன்றால் முடியாெதும் உண்வைா? – இவ்வினாச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெிச் 
தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : முயன்றால் முடியாெது இல்மல. 

4. முயற்ேி தேய்ய வவண்டும் – கட்ைமளச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 
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விமட : முயற்ேி தேய். 

5. வள்ளுவமை அமனவரும் அறிவர் – வினாச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக 

விமட : வள்ளுவமை அமனவரும் அறிவவைா? 

6. இமேயின் இனிமைமய அறியாொர் யார்? – தேய்ெிச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : இமேயின் இனிமைமய அமனவரும் அறிவர். 

7. ைாைவர்கள் ேிறந்ெ முமறயில் வெர்வு எழுெினர் – வினாச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக.  

விமட : ைாைவர்கள் ேிறந்ெ முமறயில் வெர்வு எழுெினைா? 

8. குடியைசுத் ெமலவர் தேன்மனக்கு வருமக ெந்ொர் – இந்ெச் தேய்ெிச் தோற்தறாைமை 
வினாச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : குடியைசுத் ெமலவர் தேன்மனக்கு வருமக ெந்ொைா? 

9. ஆ! வானத்து விண்ைீன்கள் என்வன அழகு! – இந்ெ உைர்ச்ேிச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெிச் 
தோற்தறாைமை வினாச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : வானத்து விண்ைீன்கள் அழகாய் உள்ளன. (தேய்ெிச் தோற்தறாைர்) 

வானத்து விண்ைீன்கள் அழகாய் உள்ளன அன்வறா? (வினாச்தோற்தறாைர்) 

10. ஐவயா!வபைறிஞர் அண்ைா ைமறந்ொவை! – இந்ெ உைர்ச்ேிச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெிச் 
தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : வபைறிஞர் அண்ைா ைமறந்ொர். 

11. ைாைவர்கள் ேீருமையில் பள்ளிக்கு வருக. – இக்கட்ைமளச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெிச் 
தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : ைாைவர்கள் ேீருமையில் பள்ளிக்கு வைவவண்டும். 

12. அமனவரும் ொய்தைாழிமயப் வபாற்றுக – இந்ெக் கட்ைமளச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெி 
தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : அமனவரும் ொய்தைாழிமயப் வபாற்ற வவண்டும். 

13. குழந்மெக்கு என்ன தெரியும்? இவ்வினாச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெிச் தோற்தறாைைாய் 

ைாற்றுக. 

விமட : குழந்மெக்கு ஒன்றும் தெரியாது 

14. உண்மைக்கு அழிவில்மல அல்லவா? – இவ்வினாச் தோற்தறாைமைச் தேய்ெிச் 
தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக. 

விமட : உண்மைக்கு அழிவில்மல. 

15. தேய்ெிச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக – ொள்வொறும் உைற்பயிற்ேி தேய்க. 
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விமட : ொள்வொறும் உைற்பயிற்ேி தேய்ய வவண்டும்.  

16. வினாச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக – ெிருவள்ளுவர் ேிமல அழகாய் உள்ளது. 

விமட : ெிருவள்ளுவர் ேிமல அழகாய் உள்ளது அன்வறா? 

17. கட்ைமளச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக – ஒவ்தவாரு ைிக அழகாய் உள்ளது. 

விமட : ஒவ்தவாரு ொளும் தேய்ெித்ொன் படி. 

18. உைர்ச்ேிச் தோற்தறாைைாய் ைாற்றுக – ஓவியம் ைிக அழகாய் உள்ளது. 

விமட : ஆ! ஓவியம் எவ்வளவு அழகாய் உள்ளது! 

1. கீழுள்ள தோற்தறாைமை வமகப்படுத்துக. 

1. காந்ெியடிகள் ெீண்ைாமைமய எெிர்த்துப் வபாைாடினார்.  

விமட : தேய்ெிச் தோற்தறாைர் 

2. உன்னிைம் ெிருக்குறள் புத்ெகம் இருக்கிறொ? 

விமட : வினாச் தோற்தறாைர் 

3. தொல்காப்பியன் வடீ்டுக்கு வந்ெிலன் 

விமட: எெிர்ைமறச் தோற்தறாைர் 

4. என்வன, ொஜ்ைகாலின் அழகு! 

விமட: உைர்ச்ேிக் தோற்தறாைர். 

5. வடீ்மைத் தூய்மையாய் மவத்ெிரு. 

விமட: கட்ைமளச் தோற்தறாைர் 

1. கீழுள்ள தோற்தறாைர்கமள அமைப்புக்குறிக்குள் உள்ளவாறு ைாற்றுக. 

1. ைாற்றுத் ெிறனாளியமை ைெித்ெல்வவண்டும். (கட்ைமளத் தொைைாக்குக) 

விமட : ைாற்றுத்ெிறனாளியமை ைெி 

2. உமழப்பின்றி ஊெியம் இல்மல. (உைன்பாட்டுத் தொைைாக்குக.) 

விமட : உமழப்பிற்கு ஊெியம் உண்டு 

3. ொன் ெிருக்குறள் படித்வென். (வினாத்தொைைாக்குக) 

விமட : ெீ ெிருக்குறமளப் படித்ொயா? 

4. அந்வொ, குழந்மெ கீவழ விழுந்துவிட்ைவெ! (தேய்ெித் தொைைாக்குக.) 

விமட : குழந்மெ கீவழ விழுந்துவிட்ைது. 

5. உன் மகதயழுத்து ைிகவும் அழகாய் உள்ளது. (உைர்ச்ேித் தொைைாக்குக.) 
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விமட : ஆ! உன் மகதயழுத்து ைிகவும் அழகாய் உள்ளவெ! 

1. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தோற்கமளக் குறிக்கும் ஓதைழுத்து ஒரு தைாழிகமள எடுத்து எழுதுக. 

(ஏ, ெீ, வகா, பூ, ஐ, வோ)  

விமை 

1. அைண்  - வோ 

2. அைேன்  - வகா 

3. அம்பு  - ஏ 

4. ெமலவன் - ஐ 

5. தெருப்பு  - ெீ 

6. ைலர்  - பூ 

2. அமைப்புக்குறிக்குள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஓதைழுத்து ஒரு தைாழிக்குரிய தபாருமள உரிய 

கட்ைத்ெில் ெிைப்புக. 

(பாைல், வோமல, வருக, பசு, தகாடு, ெிங்களின் தபயர்) 

விமட 

1. கா  - வோமல 

2. ொ  - தகாடு 

3. மெ  - ெிங்களின் தபயர் 

4. பா  - பாைல் 

5. வா  - வருக 

6. ஆ  - பசு 

கீழ்க்கண்ைவற்றில் அடிக்வகாடிட்ை தகாச்மேச் தோற்கமளத் ெிருத்ெி எழுதுக. 

(கண்விழித்து, வியர்மவ, ஆற்றங்கமை, பிட்டு விற்று, தவண்கலம், வயிற்றுப்பிமழப்பு, 
வவண்டும்) 

ஆத்ெங்கமைக்கு வைற்வக உள்ளது அந்ெ அழகிய ேிற்றூர். அவ்வூரில் ெனித்து வாழும் 

இேக்கிக் கிழவிக்கு உெவுவெற்கு யாரும் இல்மல. முதுமையினால் உைலும் ெமையும் 

ெளர்ந்து வபானவள். அெற்காக யாரிைமும் மகவயந்ெி வாழ விரும்பாெவன். வவர்மவ ேிந்ெி 
உமழத்து உண்ை வவண்டும் என்று எண்ணுபவள். இெற்காகப் புட்டுவித்துத் ென் 

வயித்துப்பிமழப்மபத் வெடிக் தகாண்ைாள். தவங்கலப் பாத்ெிைத்ெில் மவத்ெிருக்கும் அவள் 

ேமைத்ெ புட்மை உண்பெற்குக் தகாடுத்து மவத்ெிருக்க வவணும். ஊர்த்ெிருவிழா 
ொள்களில் புட்டுக்காகக் கூட்ைம் அமல வைாதும். அந்ொள்களில் இைதவல்லாம் கண் 

முழித்துப் புட்டு ேமைப்பெற்கான வவமலகமளச் தேய்வாள். 
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சகாச்ம ச் ச ாற்கள்  திருத்தப்ேட்ட ச ாற்கள் 

ஆத்ெங்கமைக்கு  - ஆற்றங்கமைக்கு 

வவர்மவ   - வியர்மவ 

புட்டு வித்து   - பிட்டு விற்று 

வயித்துப்பிமழப்மப - வயிற்றிப்பிமழப்மப 

தவங்கலம்  - தவண்கலம் 

வவணும்   - வவண்டும் 

கண் முழித்து  - கண் விழித்து 

1. உரிய எழுத்துகமள ெிைப்பிப் பழதைாழிகமள உருவாக்குக. 

1. இ…….க்கும் காலம் வந்ொல் பிறக்கும் ஈேலுக்கும் ேி……….கு. (ற, ற) 

விமட : இறக்கும் காலம் வந்ொல் பிறக்கும் ஈேலுக்கும் ேிறகு. 

2. எ………….ம்புக்குத் தெரியாெ க…….ம்பு இல்மல (று, ரு) 

விமட : எறும்புக்குத் தெரியாெ கரும்பு இல்மல 

3. அ……….ண்ைமன உறமவக்காட்டிலும் அடுக்கமள உ……….வு வைல். (ற, ை) 

விமட : அைண்ைமன உறமவக்காட்டிலும் அடுக்கமள உறவு வைல். 

1. வகாடிட்ை இைங்கமள ெிைப்புக. 

1. ேிவதபருைான் விரும்பிச் சூடும் பூ ஊைத்ெம் பூ 

2. ெைிழரின் வைீ விமளயாட்டு ைற்வபார் 

3. விமளயாட்டின் அடிப்பமை வொக்கம் வபாட்டியிடுெல் 

2. உரிய விமைமயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. பகுபெ உறுப்புகளின் எண்ைிக்மக 

அ. 4  ஆ. 6  இ. 8   ஈ. 10 

2. கீழுள்ளவற்றுள் எழுத்துத்தொைர் தைாழி எது? 

அ. பூ  ஆ. மக இ. மெ ஈ. வடீு 

3. வேவல் என்பென் எெிர்ப்பால் தபயர் என்ன? 

அ. பேடு  ஆ. குட்டி  இ. கன்று  ஈ. குருமள 

4. ‘வவர்மவ’ என்பென் ெிருந்ெிய தோல் 

அ. வவற்மவ  ஆ. வவர்த்ெல் இ. வியர்மவ ஈ. வியற்மவ 
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5. அைேமனக் குறிக்கும் ஓதைழுத்து ஒருதைாழி ………………………. 

அ. பூ   ஆ. பகா  இ. கா   ஈ. ஆ 

3. குறட்பாமவ ெிமறவு தேய்க. 

தொட்ைமனத்து ஊறும் ……………………….. ைாந்ெர்க்குக்  

கற்றமனத்து ஊறும் …………………………… 

விமட: 

தொட்ைமனத்து ஊறும் ைைற்வகைி ைாந்ெர்க்குக்  

கற்றமனத்து ஊறும் அறிவு. 
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Basic Tamil Notes Part 5 

ப ொருள் கூறுக. 

எண்ணில் - எண்ணத்தில்   கருணண - அருள்சக்தி 

பண்  - இணச    ஆர்வலர் - அன்புள்ளவர் 

புன்கண்நீர் - சிறிதளவு கண்ணரீ்  பூசல்தரும் - வவளிப்படுத்தும். 

இணைந்த - வபொருந்திை    வழக்கு - முணறணை 

ஆருைிர் - வபறுவதற்கு அரிை உைிர் ஈனும் - தரும் 

நண்பு  - நட்பு     நொடொ - அளவு இல்லொத 

ணவைம் - உலகம்    எய்தும் - அணடயும் 

சிறப்பு - மைன்ணை     ைறத்திற்கு - ைறத்ணத(பொவத்ணத) நீக்குவதற்கு 

சொர்பு - துணண     அகம் - ைனம் 

வன்பொற்கண் - வலிை பொணல நிலத்தில்  வற்றல் - ஈரம் வற்றிை 

தளிர்த்தற்று - தளிர்த்த்து மபொலொகும்  ைொக்ணக - உடம்பு 

ைணன - வடீு      தணகசொல் – நல்ல குணங்கள் 

ைடவொர் - வபண்கள்    ைனக்கினிை - ைனத்துக்கு இனிணைைொன 

புதல்வர் - பிள்ணளகள்    கொதல்  - அன்பு 

படிறு – வஞ்சம்     அைர் - விருப்பம் 

விளக்கம் - ஒளி     ஓதின் - கூறுைிடத்து 

புகழ்சொல் - புகழ் நிரம்பிை   உணர்வு - அறிவு 

இன்வசொல் - இனிணைைொன வசொல்  ஈரம் – அன்பு 

அணளஇ - கலந்து    படிறு - வஞ்சணன 

வசம்வபொருள் - அறம்    அகனைர்ந்து - ைனம் ைகிழ்ந்து 

முகனைர்ந்து - முகம் ைலர்ந்து   துவ்வொணை - வறுணை 

ஈதல் – ஒருவருக்கு ஒரு வபொருள் வகொடுத்தல்  அணி – அணிகலன் 

இன்புறூஉம் – இன்பத்ணத ைிகுதிப்படுத்தும் 

துன்புறூஉம் – துன்பத்ணத ைிகுதிப்படுத்தும் பணிவு – கீழ்ப்படிதல் 
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ஒருவற்கு - ஒருவனுக்கு   நொடி - ஆரொய்ந்து 

நல்லணவ - நன்ணை தரும் வசொற்கள்  ஈன்று - வகொடுத்து 

அல்லணவ - நன்ணை தொரொச் வசொற்கள் மதை – குணறை 

தணலப்பிரிைொ - நீங்கொத   நைன் - நன்ணை 

புன்ணை - அற்பம்    ைறுணை – வருகின்ற பிறப்பு 

இம்ணை -இப்பிறப்பு    வன்வசொல் – கடுணைைொன வசொல் 

உளஆக - அணைந்திருக்க   கூறல் – வசொல்லுதல் 

கவர்ந்தது - புசித்தது    அற்று - மபொன்றது 

 ிரித்து எழுதுக. 

புன்கண் - புன்ணை + கண்  அன்பிலொர் - அன்பு + இலொர் 

தைக்குரிைர் - தைக்கு + உரிைர்  அன்புணடைொர் -அன்பு + உணடைொர் 

ஆருைிர் - அருணை + உைிர்  அன்புற்று – அன்பு + உற்று 

இன்புற்றொர் - இன்பு + உற்றொர்  என்பிலதணன - என்பு +இலதணன 

அன்பிலதணன - அன்பு +இலதணன  வன்பொற்கண் – வன்ணை+பொல் + கண் 

அன்பகத்து - அன்பு + அகத்து   தளிர்த்தற்று – தளிர்த்து + அற்று 

புறத்துறுப்பு - புறம் + அத்து + உறுப்பு  அன்பிலவர்க்கு –அன்பு + இலவர்க்கு 

அகத்துறுப்பு - அகம் + அத்து + உறுப்பு  அஃதிலொர்க்கு – அஃது + இலொர்க்கு 

புகலிடம் - புகல் + இடம்   ஈரொைிரம் – இரண்டு + ஆைிரம் 

வசம்வபொருள் – வசம்ணை + வபொருள்  அகனைர்ந்து – அகன் + அம்ர்ந்து 

முகனைர்ந்து – முகன் + அைர்ந்து   அைர்ந்தினிது - அைர்ந்து + இனிது 

துன்புறூஉம் – துன்பு + உறூஉம்   இன்புறூஉம் – இன்பு + உறூஉம் 

பணிவுணடைன் – பணிவு + உணடைன்  ஒருவற்கு – ஒருவன் + கு 

அணிைல்ல - அணி + அல்ல   இனிதீன்றல் – இனிது + ஈன்றல் 

உளவொக - உள + ஆக    கவர்ந்தற்று – கவர்ந்தது+ அற்று 

சேர்த்து எழுதுக. 

அன்பிற்கும் + உண்மடொ - அன்பிற்குமுண்மடொ கண் + நீர் – கண்ணரீ் 

படிறு + இலவொம் – படிறிலவொம்    நைன் + ஈன்று – நைனனீ்று 
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பைன் + ஈன்று - பைனனீ்று 

என்பும் + உரிைர் - என்புமுரிைர்   அன்பு + ஈனும் - அன்பனீும் 

அன்மபொடு + இணைந்த – அன்மபொடிணைந்த  அது + ஈனும் – அதுவனீும் 

ஆர்வம் + உணடணை – ஆர்வமுணடணை  சொர்பு + என்ப - சொர்வபன்ப 

அன்புற்று + அைர்ந்த – அன்புற்றைர்ந்த  எய்தும் + சிறப்பு – எய்துஞ்சிறப்பு 

அன்பகத்து + இல்லொ – அன்பகத்தில்லொ   

எதிர்ச்பேொல் அறிக. 

உண்டு x இல்ணல   அணடக்கும் x  திறக்கும் 

தைக்குx பிறர்க்கு   நண்பு x பணக 

இன்புற்றொர் x துன்புற்றொர்  அறம் x ைறம் 

அகம் x புறம்    வற்றல் x தளிர்த்தல் 

ைகிழ்ச்சி x துக்கம்   எழும் x தொழும் 

விரியும் x சுருங்கும்   நண்பன் x பணகவன் 

நிணறை x குணறை   கொணல x ைொணல 

புதல்வர் x புதல்விைர்   புகழ் x இகழ் 

இன்வசொல் x வன்வசொல்   அகம்  x புறம் 

அறம் x ைறம்    துன்பம் x இன்பம் 

அல்லணவ x நல்லணவ  மதை x வளர 

நொடி(விரும்பி) x வவறுத்து  சிறுணை x வபருணை 

இனிை  x இன்னொத   கனி x கொய் 

சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. இரொைலிங்க அடிகளொர் _________ என்னும் ஊரில் பிறந்தொர். 

விணட: ைருதூர் 

2. இரொைலிங்க அடிகளொரது பொடல்கள் _________என்னும் தணலப்பில் வதொகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

விணட: திருவருட்பொ 

3. திருக்குறணள இைற்றிைவர் _________ 

விணட: திருவள்ளுவர் 



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 4 of 9 

 

4. திருக்குறள் ___________ பிரிவுகணளக் வகொண்டது. 

விணட: முப்வபரும் 

5. திருக்குறள் _________ எனப் மபொற்றப்படுகிறது. 

விணட: உலகப் வபொதுைணற 

6. திருவநல்மவலி ைொவட்ட்த்திலுள்ள ___________ என்னும் சிற்றூரில் பறணவகள் புகலிடம் 
உள்ளது. 

விணட: கூந்தன்குளம் 

7. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பலநொட்டுப் பறணவகள் வந்து தங்கிைிருக்கும் இடத்துக்குப் 
வபைர் __________ 

விணட: பறணவகள் புகலிடம் 

8. வவைில் சுட்வடரிக்கும் கொலத்ணதக் ____________கொலம் என்கிமறொம். 

விணட: மகொணடக் 

9. ைனிதர்களின் நல்ல நண்பன் __________ ஆகும். 

விணட: பறணவ 

10. நொன்ைணிக்கடிணக _________ நூல்களுள் ஒன்று. 

விணட: பதிவனன்கீழ்க்கணக்கு 

11. நொன்ைணிக்கடிணக நூலின் ஆசிரிைர் _________ 

விணட: விளம்பிநொகனொர் 

12. ைணனக்கு விளக்கம் ___________ 

விணட: வபண்கள் 

13. அன்புைிக்க புதல்வர்களுக்கு விளக்கு ______ 

விணட: அறிவு 

14. ைக்கள் கவிஞர் என அணழக்கப்படுபவர் ___________ 

விணட: பட்டுக்மகொட்ணடக் கல்ைொணசுந்தரம் 

15. இன்ணறை கந்தொனத்துக்கு அன்மற எடுத்துக்கொட்டொய்த் திகழ்ந்தவர்____________ 

விணட: கண்ணப்பர் 
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பேொற்பறொடரில் கொணும்  ிளைளைத் திருத்துக. 

அ. அவன்  டித்தது. 

விணட: அவன் படித்தொன். 

ஆ. அவள்  ொடினொன் 

விணட: அவள் பொடினொள். 

 

கீழுள்ை பதொடர்கைில் இடம்ப ற்றுள்ை பேொற்களுள் நட்ப ழுத்துகளை அடிக்சகொடு 

இடுக. 

அ. கியூரி அம்ளைைொரின் குடும் ம் வறுளையுடன் இருந்தது. 

விணட: குடும் ம் இருந்தது. 

ஆ. கியூரி அம்ளைைொர் தம் கண்டு ிடிப்ள  அறிவிைல் உலகுக்குக் பகொளடைொக 

வைங்கினொர். 

விணட: கண்டுபிடிப்ணப,  வழங்கினொர் 

 

சகொடிட்ட இடத்தில் உரிை விளடளைத் சதர்ந்பதழுதுக. 

1. திருக்குறளில் __________ அதிகொரங்கள் உள்ளன. 

அ. 233   ஆ. 1333  இ. 133 

விணட: 133 

2.  திருக்குறள் ____________ நூல்களுள் ஒன்று. 

அ. பத்துப்பொட்டு  ஆ. பதிவனன்கீழ்க்கணக்கு  இ. எட்டுத்வதொணக 

விணட: பதிவனன்கீழ்க்கணக்கு 

3. பழமவற்கொடு என்னும் சிற்றூர் அணைந்துள்ள ைொவட்டம்__________ 

அ. கொஞ்சிபுரம்  ஆ. திருவள்ளூர்  இ. திருவநல்மவலி 

விணட: திருவள்ளூர் 

4. சைவவளி ைரங்களில் வொழும் பறணவ ______ 

அ. ஊசிவொல் வொத்து  ஆ. பூைன் ஆந்ணத  இ. ைஞ்சள் சிட்டு 

விணட: ைஞ்சள் சிட்டு 
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5. நீர்நிணலகளில் வொழும் பறணவ ___________ 

அ. நொணர  ஆ. தூக்கணொங்குருவி  இ. இருவொச்சி 

விணட: நொணர 

6. கடிணக என்பதன் வபொருள் _______ 

அ. கடித்தல்  ஆ. அணிகலன்  இ. கடுகு 

விணட: அணிகலன் 

7. விளம்பி என்பது _________ வபைர். 

அ. இைற்வபைர்  ஆ. புணனவபைர்  இ. ஊர்ப்வபைர் 

விணட: ஊர்ப்வபைர் 

8. கடலில் எதுவொக இருத்தல் மவண்டும் என்று தொரொபொரதி கூறுகிறொர்? 

அ. துளி  ஆ. முத்து   இ. ைீன் 

விணட: முத்து 

9. நடுவவண் அரசு முத்துரொைலிங்கருணடை அஞ்சல் தணலணை வவளிைிட்ட ஆண்டு. 

அ. 1990   ஆ. 1939  இ. 1995 

விணட: 1995 

10. நீதி மதவணதைொல் தண்டிக்கப்பட்டவர் 

அ. முடவர்  ஆ.ஊர்த்தணலவர்  இ. பொர்ணவைற்றவர் 

விணட:ஊர்த்தணலவர் 

 

கீழ்க்கொணும் பதொடர்கைில் உள்ை வினொ எழுத்துகளை எடுத்து எழுதுக. 

1. மைடொய் இருந்தொல் என்ன? 

விணட: எ 

2. நல்லொசிரிைர் விருது வபற்ற கவிஞர் ைொர்? 

விணட: ைொ 

3. சுபொஷ் சந்திரமபொஸ் வருணக தந்த ஊர் எது? 

விணட: எ 

4. நீதி மதவணதைின் தீர்ப்பு சரிைொ? 
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விணட: ஆ 

 

விடு ட்ட ேரீ்களை நிரப்புக. 

1. அன்பிலொர் எல்லொம் ___________ அன்புணடைொர் 

 என்பும் உரிைர் பிறர்க்கு. 

விணட: தைக்குரிைர் 

2.  என்பி லதணன வவைில்மபொலக் கொயுமை 

 அன்பி லதணன ____________ 

விணட: அறம் 

 

உரிை பேொற்களைத் சதர்ந்பதடுத்துச் பேொற்பறொடளர நிரப்புங்கள். 

1. ைல்லிணக ___________ வசீிைது. (ைனம், ைணம்) 

விணட: ைல்லிணக ைணம் வசீிைது. 

2. பூைிணை __________ வருமவன். (வலம், வளம்) 

விணட: பூைிணை வலம் வருமவன். 

3. ___________ பதுங்கிப் பொயும். (புலி, புளி) 

விணட: புலி பதுங்கிப் பொயும். 

4. முகத்தில் __________ முறுவல் மவண்டும். (புன் , புண்) 

விணட: முகத்தில் புன்முறுவல் மவண்டும். 

5. நொய் ___________ நிைிரொது. (வொல், வொள்) 

விணட: நொய் வொல் நிைிரொது. 

 

ஓரிரு பேொற்கைில் விளடளை எழுதுக. 

அ. ஔளவைொர்  ொடலில் அவல் என் தன் ப ொருள் என்ன? 

விணட: பள்ளம் 

ஆ. ஔளவைொர்  ொடல் இடம் ப ற்ற நூலின் ப ைர் என்ன? 

விணட: புறநொனூறு 
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இ. மூன்று சுட்படழுத்துகளுள் இன்றுநொம்  ைன் டுத்தொத சுட்படழுத்து எது? 

விணட: ‘உ’ என்பதொகும். 

ஈ. பேொல்லுக்கு அழுத்தம் தரும் உைிபரழுத்து எது? 

விணட: ‘ஏ’ என்பதொகும். 

உ. அளைத்தொல் நீதி சதவளத வரும் என் து நம் ிக்ளகைொ, உண்ளைைொ? 

விணட: நம்பிக்ணக 

ஊ. முத்துரொைலிங்கர்  ிறந்த ஊர் எது? 

விணட: பசும்வபொன் என்னும் ஊர். 

 

1. தைிழ்த்தொத்தொ - உ. மவ.சொ 

2. உ. மவ.சொ. அவர்களின் இைற்வபைர் - மவங்கடரத்தினம் 

3. உ.மவ.சொ. அவர்களின் ஆசிரிைர் வபைர் - ைகொவித்துவொன் ைீனொட்சிசுந்தரம் 

4.உ.மவ.சொ. அவர்களுக்கு அவர் ஆசிரிைர் இட்ட வபைர் – சொைிநொதன் 

 

எவற்ளற ைைங்பகொலிப் ிளைகள் என் ர். 

 ர,ற ; ல, ள, ழ ; ந, ண, ன – இவற்ணறப் பலர் முணறைொய் ஒலிக்கப் பழகவில்ணல ; 

அதனொல், தவறொய் உச்சரிக்கின்றனர் ; தவறொய் எழுதுகின்றனர். இவற்ணறமை 

ைைங்வகொலிப்பிணழகள் என்பர். 

 ின்வருவனவற்றுள் உள்ை  ிளைைொன பேொற்களைத் திருத்தி எழுதுக. 

 ிளைைொனளவ     ேரிைொனளவ 

கிணரில் மபொட்மடன்   - கிணற்றில் மபொட்மடன் 

சுவற்றில் வணரந்மதன்   - சுவரில் வணரந்மதன். 

வைிர் பசிக்கிறது    - வைிறு பசிக்கிறது. 

ப ொருத்துக. 

1. 

ஔணவைொர் - மதசிைம் கொத்த வசம்ைல் 

தொரொபொரதி - புறநொனூறு 



Basic Tamil            Prepared By winmeen.com 

Install Winmeen Mobile App : https://goo.gl/s3YY9V                                                         Page 9 of 9 

 

முத்துரொைலிங்கர் - திண்ணணணை இடுத்துத் வதருவொக்கு. 

விளட: 

ஔணவைொர் - புறநொனூறு 

தொரொபொரதி - திண்ணணணை இடுத்துத் வதருவொக்கு  

முத்துரொைலிங்கர் - மதசிைம் கொத்த வசம்ைல். 
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Basic Tamil Notes Part 6 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

சுடர்  - ஒளி 

ஆனந்தம்  - மகிழ்ச்சி 

பராபரம்  - மமலான பபாருள் 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

பசும்பபாற்சுடர் - பசுமம + பபான் + சுடர் 

கண்ணிமைந்த - கண்  + நிமைந்த 

3. சேர்த்து எழுதுக. 

என்   + உள்ளம் - என்னுள்ளம் 

பபருமம  + அைிவு - மபரைிவு 

4. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. வாழ்த்துப்பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் தாயுமானவ சுவாமி திருப்பாடல் திரட்டு 

2. தாயுமானவர் பிைந்த ஊர் திருமமைக்காடு 

3. தாயுமானவர் மமனவியின் பபயர் மட்டுவார்குழலி 

1.  ிரித்து எழுதுக. 

பசயற்கரிய - பசயற்கு + அரிய 

நட்பன்று  - நட்பு  + அன்று 

பபாருட்டன்று - பபாருட்டு + அன்று 

ஆறுய்த்து  - ஆறு  + உய்த்து 

பகாட்பின்ைி - பகாட்பு + இன்ைி 

யாவுள  - யா  + உள 

2. ப ொருள் எழுதுக 

மகண்மம  - நட்பு   உடுக்மக - ஆமட 
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அல்லல்  - துன்பம்  கிழமம - உரிமம 

நகுதல்  - சிரித்தல்  இடுக்கண் - துன்பம் 

பகாட்பு  - மாறுதல்  விமன - பசயல் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. திருக்குைள் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 

2. திருக்குைமள ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயர்த்தவர் ஜி.யு.மபாப் 

3. திருக்குைளின் பபருமமமய விளக்கும் நூல் திருவள்ளுவமாமல 

4. முகநக நட்பது நட்பன்று பநஞ்சத்து அகநக நட்பமத நட்பு 

5. நிமைநீர நீரவர் மகண்மம – இத்பதாடரில் நட்பு எனும் பபாருள் தரும் பசால் மகண்மம 

6. உருசிய நாட்டில் அணு துமளக்காத கிபரம்ளின் மாளிமகயில் உள்ள சுரங்கப் 
பாதுகாப்புப் பபட்டகத்தில் திருக்குைளும் இடம் பபற்றுள்ளது. 

7. இங்கிலாந்து நாட்டுக் காட்சிச்சாமலயில் திருக்குைள் விவிலியத்துடன் 

மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

8. திருக்குைமள வரீமாமுனிவர் இலத்தீனில் பமாழிபபயர்த்தார் 

4. ப ொருளுணர்ந்து ப ொருத்துக. 

1. மபமதயார் நட்பு  - உடுக்மக இழந்தவர் மக மபான்ைது 

2. பண்புமடயாளர் பதாடர்பு - வளர்பிமள மபான்ைது 

3. அைிவுமடயார் நட்பு  - நவில்பதாறும் நூல்நயம் மபான்ைது 

4. இடுக்கண் கமளயும் நட்பு - மதய்பிமை மபான்ைது 

விளட: 

1. மபமதயார் நட்பு  - மதய்பிமை மபான்ைது  

2. பண்புமடயாளர் பதாடர்பு - நவில்பதாறும் நூல்நயம் மபான்ைது 

3. அைிவுமடயார் நட்பு  - வளர்பிமள மபான்ைது 

4. இடுக்கண் கமளயும் நட்பு - உடுக்மக இழந்தவர் மக மபான்ைது 

1.  ிரித்பெழுதுக. 
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1. பசந்தமிழ் - பசம்மம + தமிழ் 

2. புத்துயிரூட்டி - புத்துயிர் + ஊட்டி 

3. சதுரகராதி - சதுர்  + அகராதி 

4. அன்ைலர்ந்த - அன்று  + அலர்ந்த 

5. மபச்சுக்கமல - மபச்சு  + கமல 

6. பதான்னூல் - பதான்மம + நூல் 

2. சேர்த்பெழுதுக. 

1. புகழ்  + ஆரம் - புகழாரம் 

2. நம்  + தமிழ் - நந்தமிழ் 

3. பபருமம + இன்பம் - மபரின்பம் 

4. நன்மம  + நூல்  - நன்னூல் 

5. தமிழ்  + அைிஞர் - தமிழைிஞர் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. புதுக்கவிமதக்கு வித்திட்டவர் பாரதியார் 

2. வரீமாமுனிவரின் இயற்பபயர் கான்ஸ்டாண்டின் மஜாசப் பபஸ்கி 

3. ஆறுக நாவலமர ‘வசனநமட மகவந்த வல்லாளர்’ எனப் பாரட்டியவர் 
பரிதிமாற்கமலஞர் 

4. வரீமாமுனிவருக்குப் புகழாரம் சூட்டியவர் ரா.பி.மசதுப்பிள்மள  

5. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபின் இயற்பபயர் சுல்தான் அப்து காதிறு 

4. பபாருத்துக. 

1. சமுதாயப் புரட்சிக்கு  - திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார் 

2. பபாது உமடமம  - மமைமமலயடிகள் 

3. தனித்தமிழுக்கு  - பாரதிதாசன் 

4. மபச்சுக்கமலக்கு  - புதுமமப்பித்தன் 

5. சிறுகமதக்கு   - அைிஞர் அண்ணாதுமர 
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1. சமுதாயப் புரட்சிக்கு  - பாரதிதாசன் 

2. பபாது உமடமம  - திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார்  

3. தனித்தமிழுக்கு  - மமைமமலயடிகள் 

4. மபச்சுக்கமலக்கு  - அைிஞர் அண்ணாதுமர 

5. சிறுகமதக்கு   - புதுமமப்பித்தன்  

 

1. கீழ்க்கொணும் பெொடரில் உள்ை குற்றியலுகரச் பேொற்களை வளகப் டுத்துக. 

தம்பி சுக்கு, மிளகு வாங்கவதற்கு நட்டுமருந்துக் கமடக்குச் பசன்ைான். கமடக்காரர் 
இரண்டமனயும் எமடமபாட்டு ஐந்து உரூபா என்ைார். 

சுக்கு  - வன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம். 

மிளகு  - உயிர்த்பதாடர்க் குற்ைியலுகரம் 

மருந்து  - பமன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம் 

ஐந்து   - பமன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம் 

வாங்குவதற்கு  - வன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம். 

2. கீழ்க்கொணும் குற்றியலுகரச்பேொற்களை வளகப் டுத்துக.  

1. மகாங்கு  4. பந்து   7. குத்து  10. இஃது 

2. நண்டு  5. நாடு  8. பாலாறு  11. கஃசு 

3. பகாய்பு  6. மார்பு  9. பகாக்கு  12. மஞ்சு 

பநடில்பதாடர்க் குற்ைியலுகரம்  - நாடு 

ஆய்தத்பதாடர்க் குற்ைியலுகரம் - இஃது, கஃசு 

உயிர்த்பதாடர்க் குற்ைியலுகரம் - பாலாறு 

வன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம்  - குத்து, பகாக்கு 

பமன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம்  - மகாங்கு, நண்டு, பந்து, மஞ்சு 

இமடத்பதாடர்க் குற்ைியலுகரம் - பகாய்பு, மார்பு 
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3. சகொடிட்ட இடங்கைில் உரிய குற்றியலுகரச்பேொற்களை எழுெி நிரப்புக. 

1. கிமளக்குக் கிமள குரங்கு தாவியது. 

2. சிறுவன் பந்து மவத்துக்பகாண்டு விமளயாடுகிைான். 

3. பபாற்பகாடி பூக்கமள பகாய்து வந்தான். 

4. குயவர் பாமனமய வமனந்து பகாண்டிருந்தார். 

5. பாலின் நிலம் பகாண்ட பைமவ பகாக்கு 

1. கீழ்க்கொணும் பேொற்களுள் உள்ை முற்றியலுகரச்பேொற்களை எடுத்து எழுதுக. 

மாடு, பசு, கடுகு, கதவு, வடீு, அன்பு, மடு, மார்பு, விடு, மூக்கு 

விமட: பசு. கதவு, மடு, வடீு 

5. நிரப்புக. 

1. குற்ைியலுகரத்துக்கு அமர மாத்திமர. 

2. குற்ைியலிகரத்துக்கு அமர மாத்திமர. 

3. முற்ைியலுகரத்துக்கு ஒரு மாத்திமர. 

1. கீழ்க்கொணும் பேொற்களுள் ப ொருந்ெொெவற்ளற எடுத்து எழுதுக. 

1. சுக்கு, மருந்து, சார்பு, மது, கஃசு 

விளட: மது 

2. அஃது, நன்று, சீட்டு, பகாசு, உயர்வு 

விளட: உயர்வு 

3. 1,2,3,4,5,6,8 ஆகிய எண்கமள எழுத்தால் எழுதி, இவற்றுள் பநடில்பதாடர்க் குற்ைியலுகர 
எண்மணத் வட்டமிடுக. 

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, எட்டு. 

4. நான்கு, ஆறு, எட்டு – இவற்ைின் அயபலழுத்மத மநாக்க, எவ்வமகக் 
குற்ைியலுகரக்பசாற்கள் என எழுதுக.  

நான்கு - பமன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம். 

ஆறு - பநடில் பதாடர்க்குற்ைியலுகரம் 
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எட்டு - வன்பைாடர்க் குற்ைியலுகரம். 

4. ‘குற்ைியலுகரம்’ – இத்பதாமட எவ்வாறு பிரிப்பது சரி? 

அ. குற்ைியல் + உகரம் 

ஆ. குறுமம + இயலுகரம் 

இ. குறுளை + இயல் + உகரம் 

5. பாராட்டு என்பது ……………………………… குற்ைியலுகரம். 

அ. பநடில்பதாடர்  ஆ. வன்பெொடர்  இ. உயிர்த்பதாடர் 

6. ஒமரபயாரு குற்பைழுத்மதத் தனக்கு முன் பபற்று வரும் வல்லின உகரங்கள் …………………………. 

அ. பநடில்பதாடர்க் குற்ைியலுகரம் 

ஆ. முற்றியலுகரம் 

இ. உயிர்பதாடர்க் குற்ைியலுகரம்  

7. ‘கணவு’ – இச்பசால்லின் ஈற்ைில் உள்ள உகரம் ………………………… 

அ. வல்லின பமய்மய ஊர்ந்து வந்தது  ஆ. பமல்லின பமய்மய ஊர்ந்து வந்தது 

இ. இளடயின பைய்ளய ஊர்ந்து வந்ெது 

8. சகொடிட்ட இடங்களைத் ெகுந்ெ பேொற்கைொல் நிரப்புக. 

1. தனிக்குைிமலச் சாராது பசால்லின் இறுதியில் வல்லினம் ஊர்ந்து வரும் உகரங்கமள 

குற்ைியலுகரம் ஆகும். 

2. ‘சுக்கு’ என்பது வன் பதாடர்க் குற்ைியலுகரம் 

3. ஈற்று அயபலழுத்மத மநாக்கக் குற்ைியலுகரம் ஆறு வமகப்படும் 

ஆ. குற்றியலுகர வளகளயயும் குற்றியலுகரச் பேொல்ளையும் ப ொருத்துக. 

குற்ைியலுகர வமக  குற்ைியலுகரச்பசால் 

1. வன்பதாடர்  - பண்பாடு 

2. பமன்பதாடர்  - இஃது 

3. இமடத்பதாடர்  - காடு 

4. உயிர்த்பதாடர்  - பசால்லு 
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5. ஆய்தத்பதாடர்  - சார்பு 

6. பநடில்பதாடர்  - பட்டு 

    - பதாங்கு 

விமட 

1. வன்பதாடர்  - பட்டு  

2. பமன்பதாடர்  - பதாங்கு  

3. இமடத்பதாடர்  - சார்பு  

4. உயிர்த்பதாடர்  - பண்பாடு  

5. ஆய்தத்பதாடர்  - இஃது 

6. பநடில்பதாடர்  - காடு 

இ. கீழுள்ை குற்றிலுகரச்பேொற்களை வளகப் டுத்ெிப்  ிரித்பெழுதுக. 

வண்டு  பகாக்கு  முரசு  எஃகு 

கயிறு  வரகு   ஒன்று  ஆறு 

ஒன்பது  எழுது   நூறு  அழகு 

எட்டு  மாசு   மாண்பு மவறு 

மிளகு  நாடு   இஃது  கிணறு 

விமட 

பநடில்பதாடர்  : மாசு, நாடு, நூறு, ஆறு, மவறு 

ஆய்தத்பதாடர்  : இஃது, எஃகு 

உயிர்த்பதாடர்  : கயிறு, ஒன்பது, மிளகு, வரகு, எழுது, முரசு, அழகு, கிணறு 

வன்பதாடர்  : எட்டு, பகாக்கு 

பமன்பதாடர்  : வண்டு, ஒன்று, மாண்பு 

ஈ. கீழ் உள்ைனவற்றில் உள்ை குற்றியலுகரத்ளெயும் குற்றியைிகரத்ளெயும் 

வளகப் டுத்ெி எழுதுக. 

பாகு   சுக்கியாது  வயிறு   மகண்மியா 
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அங்கு   பந்தியாது  தப்பு   கூறு 

பசன்மியா  முருகு  தூம்பு   மார்பியாது 

சால்பியாது  பஞ்சு   நாடியாது  பாடியான் 

விமட 

குற்ைியலுகரம் : பாகு, அங்கு, முருகு, பஞ்சு, வயிறு, தப்பு, தூம்பு, கூறு 

குற்ைியலிகரம் : பசன்மியா, சால்பியாது, சுக்கியாது, பந்தியாது, நாடியாது, மகண்மியா, 
மார்பியாது, பாடியான் 

1. வினவியவொறு பேொற்பறொடர்களை ைொற்றுக. 

1. பூம்புகார்ச் சிற்பங்கள் மிகவும் அழகாய் உள்ளன. – இந்தச் பசய்திச் பசாற்பைாடமர 
வினாச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: பூம்புகார்ச் சிற்பங்கள் மிகவும் அழகாய் உள்ளனவா? 

2. ‘அைம் பசய்’ – இக்கட்டமளச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: அைம் பசய்ய மவண்டும். 

3. முயன்ைால் முடியாததும் உண்மடா? – இவ்வினாச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் 
பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: முயன்ைால் முடியாதது இல்மல. 

4. முயற்சி பசய்ய மவண்டும் – கட்டமளச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: முயற்சி பசய் 

5. வள்ளுவமர அமனவரும் அைிவர் – வினாச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: வள்ளுவமர அமனவரும் அைிவமரா? 

6. இமசயின் இனிமமமய அைியாதார் யார்? – பசய்திச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: இமசயின் இனிமமமய அமனவரும் அைிவர். 

7. மாணவர்கள் சிைந்த முமையில் மதர்வு எழுதினர் – வினாச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: மாணவர்கள் சிைந்த முமையில் மதர்வு எழுதினரா? 

8. குடியரசுத்தமலவர் பசன்மனக்கு வருமக தந்தார் – இந்தச் பசய்திச் பசாற்பைாடமர 
வினாச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 
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விளட: குடியரசுத் தமலவர் பசன்மனக்கு வருமக தந்தாரா? 

9. ஆ! வானத்து விண்மீன்கள் என்மன அழகு! – இந்த உணர்ச்சிச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் 
பசாற்பைாடராயும் வினாச் பசாற்பைாடராயும் மாற்றுக. 

விளட: வானத்து விண்மீன்கள் அழகாய் உள்ளன. (பசய்திச் பசாற்பைாடர்) 

வானத்து விண்மீன்கள் அழகாய் உள்ளன அன்மைா? (வினாச் பசாற்பைாடர்) 

10. ஐமயா! மபரைிஞர் அண்ணா மமைந்தாமர! – இந்த உணர்ச்சிச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் 
பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: மபரைிஞர் அண்ணா மமைந்தார் 

11. மாணவர்கள் சீருமடயில் பள்ளிக்கு வருக. – இக்கட்டமளச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் 
பசாற்பைாடராய் மாற்றுக 

விளட: மாணவர்கள் சீருமடயில் பள்ளிக்கு வரமவண்டும். 

12. அமனவரும் தாய்பமாழிமயப் மபாற்றுக – இந்தக் கட்டமளச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் 
பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: அமனவரும் தாய்பமாழிமயப் மபாற்ை மவண்டும். 

13. குழந்மதக்கு என்ன பதரியும்? – இவ்வினாச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் பசாற்மைாடராய் 

மாற்றுக. 

விளட: குழந்மதக்கு ஒன்றும் பதரியாது 

14. உண்மமக்கு அழிவில்மல அல்லவா? – இவ்வினாச் பசாற்பைாடமரச் பசய்திச் 
பசாற்பைாடராய் மாற்றுக. 

விளட: உண்மமக்கு அழிவில்மல 

15. பசய்திச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக – நாள்மதாறும் உடற்பயிற்சி பசய்க. 

விளட: நாள்மதாறும் உடற்பயிற்சி பசய்ய மவண்டும். 

16. வினாச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக – திருவள்ளுவர் சிமல அழகாய் உள்ளது. 

விளட: திருவள்ளுவர் சிமல அழகாய் உள்ளது அன்மைா? 

17. கட்டமளச் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக – ஒவ்பவாரு நாளும் பசய்தித்தாமளப் படிக்க 
மவண்டும்  

விளட: ஒவ்பவாரு நாளும் பசய்தித்தாள் படி. 
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18. உணர்ச்சிக் பசாற்பைாடராய் மாற்றுக – ஓவியம் மிக அழகாய் உள்ளது. 

விளட: ஆ! ஓவியம் எவ்வளவு அழகாய் உள்ளது! 

1. கீழ்க்கொணும் பெொடர்கள் எவ்வளகளயச் சேர்ந்ெளவ? 

1. பதன்மன மரத்திற்குக் கிமளகள் இல்மல. - பேய்ெித்பெொடர் 

2. இந்தச் பசயமலச் பசய்தவர் யார்? - வினொத்பெொடர் 

3. இளமமயில் கல் – கட்டளைத்பெொடர் 

4. என்மன, தமிழின் இனிமம! - உணர்ச்ேித்பெொடர் 

5. சிைந்த நூல்கமள அரங்மகற்றுதல் பண்மடக்கால வழக்கம் – பேய்ெித்பெொடர் 

2. கீழ்க்கொணும் பெொடர்களை அளடப்புக்குறிக்குள் உள்ைவொறு ைொற்றுக. 

1. உமழத்துப்பிமழ (பசய்தித் பதாடராக்குக) 

விளட : உமழத்துப்பிமழ (பசய்தித் பதாடராக்குக.) 

2. மாமல்லபுரத்துச் சிற்பங்கள் மிகவும் அழகாய் உள்ளன. (உணர்ச்சித் பதாடராக்குக) 

மாமல்லபுரத்துச் சிற்பங்கள் என்மன அழகு! 

3. மணிபமாழி நன்கு பாடினாள். (பபருமாள் மாைாமல் எதிர்மமையாக்குக.) 

விளட : மணிபமாழி நன்கு பாடாமல் இல்மல. 

ஈ. கமலா பரிசு பபற்ைாள். ( வினாத்பதாடராக்குக.) 

கமலா பரிசு பபற்ைாளா? 

உ. நிமனவாற்ைமல வளர்த்துக்பகாள்க. ( கட்டமளத் பதாடராக்குக.) 

நிமனவாற்ைமல வளர்த்துக்பகாள். 

 3. ெைிழ் எண்களை அறிசவொம் 

௧ 1 ௬ 6 க௧ 11 க௬ 16 

௨ 2 ௭ 7 க௨ 12 க௭ 17 

௩ 3 ௮ 8 க௩ 13 க௮ 18 

௪ 4 ௯ 9 க௪ 14 க௯ 19 

௫ 5 ௰ 10 க௫ 15 ௨௰ 20 
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 ிறபைொழிச் பேொற்கள் ெைிழ்ச்பேொற்கள் 

இண்டர்வியூ மநர்காணல் 

சரளமாக தங்கு தமடயின்ைி 
நிச்சயமாக உறுதியாய் 

ஜாப் மவமல 

மமமனஜர் மமலாளர் 
 

1. ஓரிரு பேொற்கைில் விளடயைிக்க. 

1. ‘முத்மத பவளமம ……………………’ அடுத்து வரும் பசாற்பைாடமரக் கூறுக. 

விமட: பமாய்த்த பசும் பபாற்சுடமர. 

2. மகட்டதமன வழங்கும் மரம் எது? 

விமட: கற்பகத்தரு 

3. மபச்சுக்கமலயில் சிைந்து விளங்கிய தமிழைிஞர் யார்? 

விமட: அைிஞர் அண்ணாதுமர 

4. சிறுகமதக்கு உரமூட்டியவர் யார்? 

விமட: புதுமமப்பித்தன் 

2. சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக 

1. வாழ்த்துச்பசாய்யுள் தாயுமானவர் திருப்பாடல் திரட்டு நூலில் இடம் பபற்றுள்ளது. 

2. பராபரம் இமைவன் என்னும் பபாருமள உணர்த்துகிைது. 

3. கீழ்க்கொணும் கூற்றுச் ேரியொ ெவறொ எனக் கூறுக. 

1. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிமபத் மதரியநாதன் என்ைமழப்பர் 

விமட : தவறு 

2. யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர் எனப் பாடியவர் கணியன் பூங்குன்ைனார். 

விமட : சரி 

3. பெொடரில் அளைத்து எழுதுக. 

1. மணம் : மல்லிமகயின் மணம் மனத்மத மயக்குகிைது. 



Basic Tamil                                                             Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 12 of 62 

2. மனம் : மனத்மத ஒருநிமலப்படுத்தினால் இமைவமன அமடயலாம். 

1.  ிரித்து எழுதுக. 

பசய்தித்தாள்  - பசய்தி + தாள் 

ஓரிடம்   - ஓர்  + இடம் 

அன்ைலர்ந்த  - அன்று  + அலர்ந்த 

நாளிதழ்   - நாள்  + இதழ் 

முன்னுரிமம  - முன்  + உரிமம 

பசய்திக்களம்  - பசய்தி + களம் 

2. சேர்த்து எழுதுக. 

வான்  + ஒலி  - வாபனாலி 

பசால்  + பிமழ - பசாற்பிமழ 

முத்து  + எடுப்பது - முத்பதடுப்பது 

தனி  + திைன் - தனித்திைன் 

நிதி   + அமமச்சர் - நிதியமமச்சர் 

வடிவு  + அமமப்பு - வடிவமமப்பு 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. பசய்திமயப் பபறுதல் என்பது துப்பைிதல் மபான்ைதாகும். 

2. பபாதுமக்களின் கருத்துகமள கூபைடுப்பு ஆய்வு வாயிலாய் அைியலாம். 

1. கீழ்கொணும் பேொற்களை வளகப் டுத்துக. 

அன்பரசி மகணியிலிருந்து தண்ணரீ் பகாணர்ந்தாள்; மதாட்டத்தில் மராஜாமவப் பைித்து 

மாமலயாக்கினாள்; மகாவிலுக்குச் பசன்று இமைவனுக்குப் பூமஜ பசய்தாள். அந்தணர் 
மமைபமாழி மகட்டு பமய்ம்மைந்து நின்ைாள். 

இயற்பசால் - தண்ணரீ், மாமல 

திரிபசால்  - பகாணர்ந்தாள், மமைபமாழி 

திமசச்பசால் - மகணி, அந்தணர் 
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வடபசால்  - மராஜா, பூமஜ 

2. கீழ்க்கொணும் ெிளேச்பேொற்களுக்குரிய ெைிழ்ச்பேொற்களைப் ப ொருத்துக. 

திமசச்பசால்   தமிழ்ச்பசால் 

1. பண்டிமக  - மூலம் 

2. பவள்ளம்  - வணிகம் 

3. வியாபாரம்  - விரிப்பு 

4. அசல்   - திருவிழா 

5. அச்சன்   - காட்சி 

6. ஜமக்காளம்  - நீர்ப்பபருக்கு 

7. மவடிக்மக  - தந்மத 

விளட: 

1. பண்டிமக  - திருவிழா  

2. பவள்ளம்  - நீர்ப்பபருக்கு  

3. வியாபாரம்  - வணிகம்  

4. அசல்   - மூலம்  

5. அச்சன்   - தந்மத  

6. ஜமக்காளம்  - விரிப்பு 

7. மவடிக்மக  - காட்சி 

2. ப ொருத்துக. 

1. நிலம், நாய்   - விமனத்திரிபசால் 

2. வந்தது, படித்தான்  - பபயர் இயற்பசால் 

3. களிறு, புரவி   - விமன இயற்பசால் 

4. வினவினான், மநாக்கினான் - பபயர்த்திரிபசால் 

விளட: 

1. நிலம், நாய்   - பபயர் இயற்பசால்  
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2. வந்தது, படித்தான்  - விமன இயற்பசால் 

3. களிறு, புரவி   - பபயர்த்திரிபசால் 

4. வினவினான், மநாக்கினான் - விமனத்திரிபசால் 

1. மபரிலக்கியங்கள் என்ைால் என்ன? 

அைம், பபாருள், இன்பம், வடீு, என்னும் உறுதிப் பபாருள்கள் நான்கமனயும் உணர்த்தி, 
மக்கமள நல்வழிப்படுத்தும் இலப்பியங்கள் மபரிலக்கியங்கள் எனப்படும். 

2. பிரபந்தம் என்பதன் பபாருள் யாது? 

பிரபந்தம் என்பதற்கு ‘நன்கு கட்டப்பட்டது’ என்பது பபாருள். 

3. உமரநமடப்பகுதியில் இடம் பபற்றுள்ள எதிர்ச்பசாற்கமள எழுதுக. 

மபரிலக்கியம் x சிற்ைிலக்கியம் 

4. இலக்கியம் – பிரிக்கும் முமை 

அ) இல + கியம்  ஆ) இலக்கிய + இம்  இ) இைக்கு + இயம் 

1. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளை ைொற்றுக. 

1. “நான் நாமள வருமவன்” என வளவன் கூைினான் – சநர்க்கூற்று. 

தான் மறுநாள் வருவதாய் வளவன் கூைினான் – அயற்கூற்று. 

2. “ஆசிரியர் இன்று வந்து காணுமாறு என்மன அமழத்தமமயால் நான் பசல்கிமைன்” 
என்று இளங்மகா கூைினான் – சநர்க்கூற்று. 

ஆசிரியர் அன்று வந்து காணுமாறு தன்மன அமழத்தமமயால் தான் பசல்வதாய் 

இளங்மகா கூைினான் – அயற்கூற்று. 

3. அவள் பகாண்ட கவமலமய விடுமாறு கமலம் தன் மதாழிமயத் மதற்ைினாள் – 
அயற்கூற்று. 

“நீ பகாண்ட கவமலமய விடு” என்று கமலம் தன் மதாழிமயத் மதற்ைினாள் – 
சநர்க்கூற்று. 

4. நான் மறுநாள் பசன்ைால் பணம் தருவதாய் நண்பன் கூைினான். – அயற்கூற்று. 

“நீ நாமள வந்தால் பணம் தருமவன்” என்று நண்பன் கூைினான் – சநர்க்கூற்று. 

2. கீழ்க்கொணும் சநர்க்கூற்றுத் பெொடர்களை அயற்கூற்றுத் பெொடர்கைொய் ைொற்றுக. 

1. “நாமள நான் மதுமர பசல்மவன்” என்று நன்மாைன் கூைினான். 
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அயற்கூற்று : தான் மறுநாள் மதுமர பசல்வதாய் நன்மாைன் கூைினான். 

2. “நான் புத்தகம் பகாண்டுவருகிமைன்” என்று பசல்வி மதாழியிடம் கூைினாள். 

அயற்கூற்று : தான் புத்தகம் பகாண்டுவருவதாய்ச் பசல்வி மதாழியிடம் கூைினாள். 

3. “நான் நாமள வருமவன்” என்று அழகுச்சிமல கூைினாள் 

அயற்கூற்று : நான் மறுநாள் வருவதாய் அழகுச்சிமல கூைினாள். 

4. “ஆசிரியர் இன்று வந்து காணுமாறு கூைியிருப்பதால் நான் பசல்கிமைன்; நீயும் வா” 
என்று இளங்மகா கதிரவனிடம் கூைினான். 

அயற்கூற்று : ஆசிரியர் அன்று வந்து தம்மமக் காணுமாறு கூைியிருப்பதால் தான் 

பசல்வதாகவும், அவமனயும் வருமாறு இளங்மகா கதிரவனிடம் கூைினான். 

5. “நீ உன் பமாழிமய உயர்த்தினால்தான் உன் நாடு உயரும்; அைிவும் உயரும்” எனப் 
பாரதிதாசன் கூைியுள்ளார். 

அயற்கூற்று : அவன் அவன் பமாழிமய உயர்த்தினால்தான் அவன் நாடு உயரும்; அைிவும் 

உயருபமன்று பாரதிதாசன் கூைியுள்ளார். 

6. “நாமளக் காமலயில் வா. உனக்குச் மசர மவண்டிய பதாமகமயத் தருகிமைன்” என்று 

மமலாளர் கூைினார். 

அயற்கூற்று : மறுநாள் காமலயில் வந்தால் அவனுக்குச் மசரமவண்டிய பதாமகமயத் 
தருவதாய் மமலாளர் கூைினார். 

7. “உன்னிடம் திைமமயும் ஆற்ைலும் இருக்கின்ைன. உமழத்தால் முன்மனறுவாய்” என்று 

ஆசிரியர் மாணவனிடம் கூைினார். 

அயற்கூற்று : அவனிடம் திைமமயும் ஆற்ைலும் இருக்கின்ைன பவன்றும், உமழத்தால் 

முன்மனறுவான் என்றும் ஆசிரியர் மாணவனிடம் கூைினார். 

3. கீழ்க்கொணும் அயற்கூற்றுகளை சநர்க்கூற்றுத் பெொடர்கைொய் ைொற்றுக. 

1. இமசயாசியர் மாணவர்களிடம் நாள்மதாறும் பாடிப் பழகும்படி கூைினார். 

சநர்க்கூற்று : இமசயாசிரியர் மாணவர்களிடம், “நீங்கள் நாள்மதாறும் பாடிப் 
பழகமவண்டும்” என்று கூைினார். 

2. அமமச்சன் அரசனிடம் பசங்மகால் வழுவாது ஆட்சி பசய்ய மவண்டும் என்ைான். 

சநர்க்கூற்று : அமமச்சன், “அரமச! நீங்கள் பசங்மகால் வழுவாது ஆட்சி பசய்ய மவண்டும்” 
என்ைான். 
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3. மபாட்டியில் அவன் முதற்பரிசு பபற்ைிருப்பதாய் ஆசிரியர் கூைினார். 

சநர்க்கூற்று : “மபாட்டியில் நீ முதற்பரிசு பபற்ைிருக்கிைாய்” என்று ஆசியிர் கூைினார். 

4. தன்மனப் பள்ளிச் சுற்றுலாவில் கலந்துபகாள்ள அனுமதிக்கு மாறு மமலயரசி தன் 

தந்மதயிடம் மகட்டாள். 

சநர்க்கூற்று : “தந்மதமய! நான் பள்ளிச் சுற்றுலாவில் கலந்து பகாள்ள அனுமதியுங்கள்” 
என்று மமலயரசி மகட்டாள். 

5. மறுநாள் தன்னுமடய பிைந்தநாபளன்றும், கட்டாயம் அவன் விருந்துக்கு வரமவண்மும் 

என்றும் மதிவாணன் தன் நண்பமன அமழத்தான். 

சநர்க்கூற்று : “நாமள என்னுமடய பிைந்தநாள். கட்டாயம் நீ விருந்துக்கு வரமவண்டும்“ 
என்று மதுவாணன் தன் நண்பமன அமழத்தான். 

6. நாள்மதாறும் காமலயில் எழுந்து உடற்பயிற்சி பசய்தால் உடம்பு வலுப்பபறும் என 

மருத்துவர் அதியனிடம் கூைினார். 

சநர்க்கூற்று : “நாள்மதாறும் காமலயில் எழுந்து உடற்பயிற்சி பசய்; உடம்பு வலுப்பபறும்” 
என்று மருத்துவர் அதியனிடம் கூைினார். 

7. அன்பரசி, மல்லிமக மலர் வாங்கி வருமாறு தன் தாயாரிடம் கூைினாள். 

சநர்க்கூற்று : “அம்மா! மல்லிமக மலர் வாங்கி வாருங்கள்” என்று அன்பரசி தன் 

தாயாரிடம் கூைினாள் 

8. மநர்ச்கூற்ைாய் மாற்றுக : தந்மத மகனிடம் நன்கு படிக்கும்படி கூைினாள். 

தந்மத, “மகமன! நீ நன்கு படிக்க மவண்டும்” என்று கூைினார் – சநர்க்கூற்று. 

9. அயற்கூற்ைாய் மாற்றுக : முதலாளி, பதாழிலாளியிடம் “மநர்மமயாய் உமழக்க 
மவண்டும்’ என்று கூைினார். 

மநர்மமயாய் உமழக்குமாறு முதலாளி, பதாழிலாளியிடம் கூைினார் – அயற்கூற்று. 

1. கீழ்க்கொணும் பேொற்பறொடர்களை அளடப்புக்குறிக்குள் உள்ைவொறு ைொற்றுக. 

1. பாரதிதாசன், “தமிழ் என் உயிர் என்மபன்” என்ைார். (அயற்கூற்ைாக்குக.) 

விளட: பாரதிதாசன் தமிமழத் தம் உயிர் என்ைார். 

2. தான் மறுநாள் வருவதாய்ப் பூவிழி கூைினாள் (மநர்க் கூற்ைாக்குக) 

விளட: “நான் நாமள வருமவன்” எனப் பூவிழி கூைினாள். 
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3. “நீ மவகமையில் துயிபலழமவண்டும்” என்று ஆசிரியர் சிந்தமனச் பசல்வனிடம் 

கூைினார். (அயற்கூற்ைாக்குக.)  

விளட: சிந்தமனச் பசல்வனிடம் மவகமையில் துயிபலழு மாறு ஆசிரியர் கூைினார். 

4. தந்மத தம் மகமன மநாக்கி, “நீ நாள்மதாறும் ஒழுங்காய்ப் பாடத்மதப் படித்துக்பகாண்டு 

வா” என்று கூைினார். (அயற்கூற்ைாங்குக) 

விளட: தந்மத தம் மகனிடம், நாள்மதாறும் ஒழுங்காய்ப் பாடத்மதப் படித்துக்பகாண்டு 

வருமாறு கூைினார். 

5. பழத்மதத் தனக்குக் பகாடுக்குமாறு கபிலமன மவலன் மகட்டான். (மநர்க்கூற்ைாக்குக) 

விளட: மவலன் “பழந்மத எனக்குக் பகாடு” என்று கபிலனிடம் மகட்டான். 

1. கீழ்க்கொணும் உளரயொடளைச் பேய்ெியொக்குக. 

அமமச்சர் : முல்மலக்பகாடியின் துயர் தீர்த்து வாழ்வனித்த பாரி வள்ளமல, இன்று 

உங்கள் முகம் வாட்டமுடன் இருக்கக் காரணம் என்ன? 

அமமச்சர், முல்மலக்பகாடியின் துயர்தீர்த்து வாழ்வளித்த பாரி வள்ளலிடம் அன்று முகம் 

வாட்டமுடன் இருப்பதற்குக் காரணம் என்ன என்று மகட்டார். 

ஆ. குழலி : “எழில், நாமள உன் வடீ்டிற்கு வரலாம் என எண்ணுகிமைன். இருவரும் 

மசர்ந்து கணக்குப் மபாடலாமா?”  

விளட: குழலி, எழிலிடம் மறுநாள் தான் அவள் வடீ்டிற்கு வர எண்ணுவதாகவும், தாங்கள் 

இருவரும் மசர்ந்து கணக்குப் மபாடமுடியுமா என்றும் மகட்டாள். 

2. கீழ்க்கண்ட பெொடர்களுள் அடிக்சகொடிட்ட பேொற்களுடன் இல் அல்ைது உள் என்னும் 

பேொல்ளை இளணத்து எழுதுக. 

1. சிலப்பதிகாரம் ஐம்பபருங்காப்பியம் ஒன்று. 

விளட: சிலப்பதிகாரம் ஐம்பபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று. 

2. ஏறு தழுவுதல் வரீவிமளயாட்டு ஒன்று. 

விளட: ஏறு தழுவுதல் வரீவிமளயாட்டுகளுள் ஒன்று. 

3. பைமவ மரம் கூடு கட்டியிருந்தது. 

விளட: பைமவ, மரத்தில் கூடு கட்டியிருந்தது. 

4. மபரைிர் அண்ணா சிைந்த மமமடப்மபச்சாளர் ஒருவர். 

விமட: மபரைிஞர் அண்ணா சிைந்த மமமடப்மபச்சாளருள் ஒருவர். 
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5. தமிழ் நூல்கள் எளிய நமட எழுதுதல் மவண்டும். 

தமிழ்நூல்கள் எளிய நமடயில் எழுதுதல் மவண்டும். 

6. திருக்குைள் அைநூல்கள் ஒன்று 

திருக்குைள் அைநூல்களுள் ஒன்று 

7. பள்ளியில் நமடபபற்ை ஓவியப்மபாட்டி கலந்துபகாண்மடன். 

பள்ளியில் நமடபபற்ை ஓவியப்மபாட்டியில் கலந்துபகாண்மடன். 

1. சகொடிட்ட இடத்ெில் உரிய ப ொருளைத் செர்ந்பெடுத்து எழுதுக. 

1. குழவி என்பதன் பபாருள் …………………………. 

அ. ஒருவமகத் மதன ீ  ஆ. ஒருவமகக் குருவி  இ. குழந்ளெ 

2. பிணி என்பதன் பபாருள் ……………………… 

அ. சநொய்  ஆ. வறுமம  இ. ஏமழ 

3. சலவர் – இச்பசால்லின் எதிர்ச்பசால் ………………………… 

அ. நண்பர்  ஆ. நல்ைவர் இ. வஞ்சகர் 

4. கழறும் என்பதன் பபாருள் …………………… 

அ. ச சும்  ஆ. குழறும்  இ. எழுதும் 

5. குமவ என்பதன் பபாருள் …………………………. 

அ. குவமள  ஆ. குவியல்  இ. மமல 

2. ஓரிரு பசாற்களில் விமடயளிக்கவும். 

1. பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் பபயர்களுள் நான்கமன எழுதுக. 

விளட: திருக்குைள், நாலடியார், இனியமவ நாற்பது, கார்நாற்பது. 

2. யாருடன் மசராமல் இருந்தால் இனிமம தரும் ? 

விளட: வஞ்சகருடன் மசராமல் இருந்தால் இனிமம தரும்.  

3. குழந்மத எப்படி வாழ்தல் மவண்டும்? 

விளட: குழவி, மநாயின்ைி உடல் நலத்துடன் வாழ்தல் மவண்டும். 

4. யாருமடய அழகு மவண்டா எனக் கவிஞர் சச்சிதானந்தன் கூறுகிைார்? 
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விளட: மன்மதனின் அழகு மவண்டா எனச் சச்சிதானந்தன் கூறுகிைார். 

5. கவிஞர் சச்சிதானந்தன் பிைந்த நாடு எது? 

விளட: கவிஞர் சச்சிதானந்தன் பிைந்த நாடு, இலங்மக 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

வள்மள  - பநல் குற்றும்மபாது பபண்கள் பாடும் பாட்டு. 

அளகு  - மகாழி 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

திமனயளவு  – திமன + அளவு 

பமனயளவு - பமன + அளவு 

மமனயளகு - மமன + அளகு 

குைட்பா  - குைள்  + பா 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. திருக்குைளின் பபருமமமய விளக்கும் நூல் திருவள்ளவமாமல 

2. ‘திமனயளவு’ என்னும் பாடலில் கலீலிமயா கலிலியின் அணுகுமுமை அமமந்துள்ளது. 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

ஆழி  - கடல்   மமதி  - எருமம 

தார்   - மாமல  ஞாலம் - உலகம் 

விசும்பு  - ஆகாயம்  களிகூர - மகிழ்ச்சி மிக 

அரவு  - பாம்பு   நாகு  - பசு 

புள்   - பைமவ  மல்லல் - வளம் 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

பசுந்தமல  - பசுமம + தமல 

மாசிலா  - மாசு  + இலா 

ஈரிருவர்  - இரு  + இருவர் 

மபங்குவமள - பசுமம + குவமள 
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பசந்தாமமர - பசம்மம + தாமமர 

3. சேர்த்து எழுதுக 

சுயம்  + வரம் - சுயவரம் 

மகாடு  + இடைி - மகாடிடைி 

அருள்  + என்ைாள் - அருபளன்ைாள் 

மாசு  + இலா - மாசிலா 

பசம்மம  + தாமமர - பசந்தாமமர 

நன்மம  + நுதல் - நன்னுதல் 

4. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. நளபவண்பாமவ இயற்ைியவர் புகமழந்திப்புலவர் 

2. புகமழந்திப்புலவர் பவண்பாவில் புகமழந்தி என்று மபாற்ைப்படுகிைார். 

3. நளபவண்பாவில் அமமந்துள்ள பவண்பாக்களின் எண்ணிக்மக நானூற்று முப்பத்து 

ஒன்று 

4. புகமழந்திப்புலவமர ஆதரித்த வள்ளல் சந்திரன் சுவர்க்கி 

1.  ிரித்து எழுதுக. 

இருபதாண்டு  - இருபது + ஆண்டு 

மின்னணுவியல்  - மின்  + அணு + இயல் 

உள்ளங்மக  - உள்  + அம்  + மக 

மமம்பாடமடய  - மமம்பாடு  + அமடய 

மின்னஞ்சல்  - மின்      + ஆஞ்சல் 

இமணயற்ை  - இமண + அற்ை 

மபரூர்   - பபருமம + ஊர் 

ஈராயிரம்   - இரண்டு + ஆயிரம் 

2. சேர்த்து எழுதுக. 

குைிப்பு  + ஏடு  - குைிப்மபடு 
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நுண்மம + அைிவு - நுண்ணைிவு 

பதிவு + இைக்கம் - பதிவிைக்கம் 

இமணயம் + தளம் - இமணயத்தளம் 

பதாமல + பதாடர்பு - பதாமலத் பதாடர்பு 

கம்பி + சுருள் - கம்பிச்சுருள் 

குறுமம + பரப்பு - குறும்பரப்பு 

பல்கமல + கழகம் - பல்கமலக்கழகம் 

மக  + அடக்கம் - மகயடக்கம் 

சிறுமம + ஊர்  - சிற்றூர் 

கணிதம் + மபராசிரியர் - கணிதப்மபராசிரியர் 

உலகு + எங்கும் - உலபகங்கும் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. இருபதாம் நூற்ைாண்டின் இமணயற்ை கண்டுபிடிப்பு கணினி 

2. ‘கணினியின் தந்மத’ என்ைமழக்கப்படுபவர் சார்லஸ் பாப்மபஜ் 

3. இமணயம் என்ை வடிவத்திற்கு வித்திட்டவர் ஜான் பாஸ்டல் 

4. தமிழ் எழுத்துகமள எழுதவும் ஒலிக்கவும் கற்றுத்தரும் இமணயத்தளம் தமிழம் 

5. கணினி வழியாய் பமாழிக்கல்வியும் பபைவியலும் 

1. ேரியொன விளடளயத் செர்வு பேய்து எழுதுக. 

1. ‘இல்முன்’ என்பமத ‘முன்ைில்’ எனக் கூறுவது ………………………. 

அ) இலக்கணப்மபாலி   ஆ) மரூஉ   

இ) இடக்கரடக்கல்   ஈ) குழூஉக்குைி 

2. ‘இைந்தவமரத் துஞ்சினார்’ என்று கூறுவது ……………………. 

அ) இடக்கரடக்கல்   ஆ) மங்கல வழக்கு 

இ) குழூஉக்குைி    ஈ) மரூஉ 

3. தஞ்சாவூமரத் ‘தஞ்மச’ என வழங்குவது ………………….. 
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அ) குழூஉக்குைி    ஆ) இலக்கணப்மபாலி 

இ) மரூஉ     ஈ) இடக்கரடக்கல் 

4. கள்மளச் ‘பசால் விளம்பி’ என்று கூறுவது ……………………………….. 

அ) இலக்கணப்மபாலி   ஆ) மங்கல வழக்கு 

இ) குழூஉக்குைி    ஈ) மரூஉ 

5. ‘விளக்மக அமணத்துவிடு’ என்பமத ‘விளக்மகக் குளிரமவ’ என்று கூறுவது. 

அ) இலக்கணப் மபாலி   ஆ) மங்கல வழக்கு 

இ) மரூஉ     ஈ) குழூஉக்குைி 

2. வழக்கு வளகளயயும் எடுத்துக்கொட்ளடயும் ப ொருத்துக. 

வழக்கு வமக   எடுத்துக்காட்டு 

1. இலக்கணப்மபாலி - இமைவனடி மசர்ந்தார் 

2. மரூஉ   - பபான்மனப் பைி என்ைல் 

3. இடக்கரடக்கல  - மகாமவ 

4. மங்கல வழக்கு - புகமழந்தி நளபவண்பா இயற்ைினார் 

5. குழூஉக்குைி  - கால் கழுவி வந்மதன் 

    - மகாயில் 

விளட 

வழக்கு வமக   எடுத்துக்காட்டு 

1. இலக்கணப்மபாலி - மகாயில் 

2. மரூஉ   - மகாமவ  

3, இடக்கரடக்கல்  - கால் கழுவி வந்மதன் 

4. மங்கல வழக்கு - இமைவனடி மசர்ந்தார் 

5. குழூஉக்குைி  - பபான்மனப் பைி என்ைல். 

1. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. ‘சிவிைி’ என்பமத ‘விசிைி’ எனக் கூறுவது இலக்கணப்மபாலி வழக்கு. 



Basic Tamil                                                             Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 23 of 62 

2. இைந்தாமர ‘இமைவனடி மசர்ந்தார்’ என்பது மங்கல வழக்கு 

3. ‘விளக்மகக் குளிர மவ’ என்பது மங்கல வழக்கு 

2. ப ொருத்துக. 

1. இலக்கணமுமடயது - மகாமவ 

2. இலக்கணப்மபாலி - நிலம் 

3. மரூஉ   - புைநகர் 

விளட: 

1. இலக்கணமுமடயது - நிலம் 

2. இலக்கணப்மபாலி - புைநகர் 

3. மரூஉ   - மகாமவ 

ப ொருத்துக. 

1. இடக்கரடக்கல்  - பைி 

2. மங்கலம்  - கால்கழுவி வந்தான் 

3. குமூஉக்குைி  - இமைவனடி மசர்ந்தார் 

விளட:  

1. இடக்கரடக்கல்  - கால்கழுவி வந்தான் 

2. மங்கலம்  - இமைவனடி மசர்ந்தார் 

3. குமூஉக்குைி  - பைி 

விளட:  

விலங்கு  இளமமப்பபயர் 

1. பசு - கன்று 

2. பன்ைி - குட்டி 

3. சிங்கம் - குருமள 

4. கீரி - பிள்மள 
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3. அளடப்புக்குறிக்குள் உள்ை பேொற்களுள் ேரியொன பேொல்ளைத் பெரிந்பெடுத்து, 

சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக. 

1. யாமன …………………….. ( ிைிறுகிறது/ கத்துகிைது) 

2. ஓவியர் படம் ………………………… (வளரந்ெொர்/மபாட்டார்) 

3. குயவர் பாமன ………………………….. (பசய்தார்/வளனந்ெொர்) 

4. நான் மதநீர் ……………………… ( ருகிசனன்/தின்மைன்) 

5. பசு, கன்மை ……………………. (ஈன்றது/மபாட்டது) 

6. ஆராவமுதன் பாட்டுப் ……………………… ( ொடுகிறொன்/படிக்கிைான்) 

7. அமல …………………… (வசீுகிறது/அடிக்கிைது) 

8. முதியவர் கூமட ………………………… (பசய்கிைார்/முளடகிறொர்) 

9. இராமன் கூமர ………………………. (பசய்தான்/சவய்ந்ெொன்) 

10. தாயார் மசாறு ……………………………. (ேளைத்ெொர்/ஆக்கினார்) 

1. ப ொருத்ெைொன ைரபுச்பேொல்ளைத் செர்ந்பெழுதுக. 

1. குமரன் பழம் …………………………….. (உண்டான்/ெின்றொன்) 

2. காமலயில் மசவல் …………………………… (கூவியது, கத்தியது) 

3. ஆட்டு ……………………………… (கூட்டம்/ைந்ளெ) வருகிைது. 

4. எங்கள் ஊரில் வாமழத் ……………………. (செொட்டம்/மதாப்பு) உள்ளது. 

5. குயில் …………………………… (கூவியது/அகவியது) 

2. கீழுள்ை ப யர்களுக்கு உரிய இைளைப்ப யர்களை எழுதுக. 

1. கீரிப்  ிள்ளை  4. பூமனக் குட்டி 

2. மான் கன்று  5. எருமமக் கன்று 

3. சிங்கக் குருளை 

ப ொருத்துக. 

1. மக்கள்  - மபார் 

2. வரீர்  - கற்மை 
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3. விைகு  - கூட்டம் 

4. சுள்ளி  - கட்டு 

5. மவக்மகால்  - பமட 

விளட: 

1. மக்கள்  - கூட்டம்  

2. வரீர்  - பமட  

3. விைகு  - கட்டு 

4. சுள்ளி  - கற்மை 

5. மவக்மகால்  - மபார் 

4. ப ொருத்துக. - விளட 

எண்ணுப்பபயர் - எண் 

1. பன்னிரண்டு - க௨ 

2. ஒன்பது  - ௯ 

3. ஐந்து  - ௫ 

4. பதிமனந்து - க௫ 

5. பதின்மூன்று - க௩ 

1. ெைிழ் வொர்த்ளெகள் 

பாண்ட் எழுத்துரு ஈ பமயில் மின்னஞ்சல் 

கீ மபார்டு விமசப்பலமக மடட்டா மபஸ் பசய்திப்பதாகுப்பு 
(தரவுத்தளம்) 

மல்டி மீடியா மகம்ஸ் பல்லூடக 
விமளயாட்டுகள் 

மபனாரி 
மலங்குமவஜ் 

இருநிமல எண் 

பமாழி 
இண்டர்பநட் இமணயத்தளம் மானிட்டர் கணினித்திமர 
மவர்ல்ட் பவாய்ட் 

பவப் 
உலகளாவிய 

வமலப்பின்னல் 

சாப்ட்மவர் பமன்பபாருள் 

ஷிப்ட் கீ மாற்றுவிமசக் குமிழி பவப் சர்ச் என்ஜின் மதடுபபாைிகள் 

(வமலத் மதடுபபாைி) 
ஹார்டுமவர் வன்பபாருள் டவுன்மலாட் பதிவிைக்கம் 

பிளாப்பி குறுந்தட்டு சாட்டிங் கருத்துப் பரிமாற்ைம் 
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1. சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக. 

1. திருவள்ளுவமாமலப்பகுதியில் உள்ள பாடமல இயற்ைியவர் கபிலர் 

2. திருவள்ளுவமாமலயில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்மக ஐம்பத்மதந்து 

3. திமனயளவு என்னும் பாடலில் அமமந்துள்ள அணுகுமுமை கலீலிமயா கலிலியின் 

அணுகுமுமை 

4. நளபவண்பாமவ இயற்ைியவர் புகமழந்தி 

5. புகமழந்திப்புலவமர ஆதரித்த வள்ளல் சந்திரன் சுவர்க்கி 

2. ஓரிரு பேொற்கைில் விளடயைிக்க. 

1. சுயம்வரம் என்பது என்ன?  

விமட: தனக்மகற்ை மணமகமனத் தாமன மதர்ந்பதடுத்தல். 

2. புகமழந்திப்புலவர் வாழ்ந்த காலத்மதக் குைிப்பிடுக 

விமட: கி.பி பன்னிரண்டாம் நூற்ைாண்டு 

3. தமயந்தி, யாருக்கு மாமலயிட விரும்பினாள்? 

விமட: நளனுக்கு 

4. நளபவண்பாவில் குைிப்பிடப்படும் அங்கநாட்டின் வளம் யாது? 

விமட: கடல்வளம் 

5. ‘பவண்பாவிற் புகமழந்தி’ எனப் புகமழந்திப்புலவர் மபாற்ைப்படக் காரணம் யாது? 

விமட: பவண்பா யாப்பில் காப்பியப் பபாருமளத் பதாடர்நிமலச் பசய்யுள்களால் 

பாடியமம. 

1. ப ொருள் கூறுக 

தியங்கி  - மயங்கி  மதியம் - நிலவு 

சம்பு  - நாவல்   புகன்ைாள் - கூைினாள் 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

மலர்க்கரம்  - மலர்  + கரம் 
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குவியுபமன்று  - குவியும் + என்று 

3. சேர்த்து எழுதுக 

வான்  + உறு  - வானுறு 

பழம்  + தான் - பழந்தான் 

4. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. சம்புவின் கனி எனக் குைிக்கப்படுவது நாவற்பழம் 

2. பபண்ணின் முகத்திற்கு நிலவு ஒப்புமமயாய்க் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

5. ப ொருத்துக. 

வண்டு   - தாமமர 

மங்மகயின் முகம் - நாவற்பழம் 

மலர்க்கரம்  - வான்நிலவு 

விளட: 

வண்டு   - நாவற்பழம் 

மங்மகயின் முகம் - வான்நிலவு 

மலர்க்கரம்  - தாமமர 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

வாய்மம  - உண்மம  கதிரவன்  - சூரியன்  

மசய்மம  - பதாமலவு  வண்மம  - வள்ளல் தன்மம 

தவம்  - பபரும்மபறு  துலங்குதல்  - விளங்குதல்  

கமளயும்  - நீக்கும்   தாள்மலர்  - பாதம் 

கருமண  - இரக்கம் 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

பசங்கதிரவன் - பசம்மம + கதிரவன் 

தாய்மமயன்பு - தாய்மம + அன்பு 

3. சேர்த்து எழுதுக 
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பாரதம் + தாய்  - பாரதத்தாய் 

மசய்மம + உற்ை - மசய்மமயுற்ை 

4. எெிர்பேொல் எழுதுக. 

வாய்மம  x பபாய்ம்மம  அைம்  x மைம் 

தீமம  x நன்மம  மசய்மம x அண்மம 

5. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. காந்திபுராணம் இயற்ைியவர் அசலாம்பிமக அம்மமயார் 

2. காந்திபுராணத்தின் பாட்டுமடத் தமலவர் மகாத்மா காந்தி 

1.  ிரித்து எழுதுக 

ஐயாயிரம்  - ஐந்து  + ஆயிரம் 

மவடமணிந்து - மவடம் + அணிந்து 

சிமையிலமடத்த - சிமையில்  + அமடத்த 

பதன்னாடு  - பதற்கு + நாடு 

ஆயுதப்பயிற்சி - ஆயுதம் + பயிற்சி 

குடும்பச்பசாத்து - குடும்பம் + பசாத்து 

பபண்ணடிமம - பபண்  + அடிமம 

2. சேர்த்து எழுதுக. 

விடுதமல  + உணர்வு  - விடுதமலயுணர்வு 

அைம்  + மபாராட்டம் - அைப்மபாராட்டம் 

பதாழில்  + பயிற்சி  - பதாழிற்பயிற்சி 

நாடு  + எங்கும்  - நாபடங்கும் 

3. சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக 

1. ஆங்கிமலயமர எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்திப் மபாராடிய முதல் பபண்மணி மவலுநாச்சியார் 

2. மவலுநாச்சியார் பிைந்த ஆண்டு கி.பி. 1730 

3. சிவகங்மகமய ஆண்ட மன்னர் முத்துவடுகநாதர் 
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4. அஞ்சமலயம்மாள் மகளுக்குக் காந்தியடிகள் இட்ட பபயர் லீலாவதி 

5. சீனிவாச காந்தி நிமலயம் அமமத்தவர் அம்புஜத்தம்மாள் 

6. மவலுநாச்சியார் ஆங்கிமலயமர பவன்று 1780 ஆம் ஆண்டில் சிவகங்மகமய மீட்டார். 

7. அஞ்சமலயம்மாள் 1921ஆம் ஆண்டு தமது பபாது வாழ்க்மகமயத் பதாடங்கினார். 

8. அம்புஜத்தம்மாள், அன்மன கஸ்தூரிபாயின் எளிமமயான மதாற்ைத்தினால் கவரப்பட்டு, 

எளிமமயாய் வாழ்ந்தார். 

1. உரிய விளடளயத் செர்ந்பெடுத்பெழுதுக. 

1. வளர்பிமை என்பது 

அ. பண்புத்பதாமக  ஆ. விளனத்பெொளக  இ. மவற்றுமமத்பதாமக 

2. பசம்பமாழி என்பது  

அ.  ண்புத்பெொளக  ஆ. மவற்றுமமத்பதாமக  இ. விமனத்பதாமக 

3. கயல்விழி என்பது 

அ. மவற்றுமமத்பதாமக ஆ. உவளைத்பெொளக  இ. பண்புத்பதாமக 

4. மா,பலா, வாமழ என்பது 

அ. விமனத்பதாமக  ஆ. உம்மமத்பதாமக  இ. உவளைத்பெொளக 

2. ப ொருத்துக 

விமனத்பதாமக  - நாலிரண்டு 

உவமமத்பதாமக - பசய்பதாழில் 

உம்மமத்பதாமக  - பவளவாய் மபசினாள் 

அன்பமாழித்பதாமக - மதிமுகம் 

விளட:  

விமனத்பதாமக  - பசய்பதாழில் 

உவமமத்பதாமக - மதிமுகம் 

உம்மமத்பதாமக  - நாலிரண்டு 

அன்பமாழித்பதாமக - பவளவாய் மபசினாள்   
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3.  ின்வரும் பேொற்கள் எவ்வளகத் பெொளகநிளைத் பெொடர்கள்? 

கருங்கண்   - பண்புத்பதாமக 

பவற்ைிமலபாக்கு - உம்மமத்பதாமக 

புத்தகம் படித்தான் - மவற்றுமமத்பதாமக 

வளர்புகழ்   - விமனத்பதாமக 

மலர்முகம்  - உவமமத்பதாமக 

பபாற்பைாடி வந்தாள் - அன்பமாழித்பதாமக 

1. கண்ணன் வந்ெொன் என் து எழுவொய்த்பெொடர். இதுச ொைப்  ிற பெொகொநிளைத் 

பெொடர்கள் வரும் டி சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. விளித்பதாடர் : கண்ணா! வா 

2. பபயபரச்சத்பதாடர் : வந்த கண்ணன் 

3. விமனமுற்றுத்பதாடர் : வந்தான் கண்ணன் 

4. விமனபயச்சத்பதாடர் : நடந்து வந்தான் 

5. மவற்றுமமத்பதாடர் : வடீ்மடக் கட்டினான்  

1. ப ொருத்துக. 

1. விமனமுற்றுத்பதாடர் - உமடந்த நாற்காலி 

2. விளித்பதாடர்   - வந்து நின்ைான் 

3. பபயபரச்சத்பதாடர்  - கண்ணா வா! 

4. விமனபயச்சத்பதாடர் - வந்தான் இராமன் 

விளட: 

1. விமனமுற்றுத்பதாடர் - வந்தான் இராமன் 

2. விளித்பதாடர்   - கண்ணா வா 

3. பபயபரச்சத்பதாடர்  - உமடந்த நாற்காலி 

4. விமனபயச்சத்பதாடர்   - வந்து நின்ைான் 

2. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 
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1. மரக்கிமள மடமட என முரிந்தது 

2. தங்கம் பளபள என மின்னுகிைது. 

3. வா வா வா என்பது அடுக்குத்பதாடர் ஆகும்     

3. உரிய விளடளயத் செர்ந்பெழுதுக. 

1. மாற்ைப் பிை என்னும் பதாடரில் ‘மற்று’ என்பது …………………………. 

அ. உரிச்பசால்  ஆ. இளடச்பேொல்  இ. பபயர்ச்பசால் 

2. சாலப் பசித்தது என்பது ………………………. பதாடர். 

அ. இமடச்பசால்  ஆ. உரிச்பேொல்  இ. விமனச்பசால் 

3. கூடிப் மபசினர் என்னும் பதாடர் ……………………….. ஆகும். 

அ. விமனமுற்றுத்பதாடர் ஆ. பபயபரச்சத்பதாடர்  இ. விளனபயச்ேத்பெொடர் 

நூல்கள்    இயற்ைியவர் 

1. இளங்மகாவடிகள்  - சிலப்பதிகாரம் 

2. சீத்தமலச்சாத்தனார்  - மணிமமகமல 

3. திருத்தக்கமதவர்  - சீவகசிந்தாமணி 

4. கம்பர்    - கம்பராமாயணம் 

5. திருவள்ளுவர்   - திருக்குைள் 

6. வில்லிபுத்தூரார்  - வில்லிபாரதம் 

7. பாரதியார்   - பாஞ்சாலி சபதம் 

8. எச்.ஏ.கிருட்டினப்பிள்மள  - இரட்சணிய யாத்திரிகம் 

9. நல்லாதனார்   - திரிகடுகம் 

10. திரிகூட இராசப்பக்கவிராயர் - குற்ைாலக்குைவஞ்சி 

11. குமரகுருபரர்   - மீனாட்சியம்மம பிள்மளத்தமிழ் 

12. பப.சுந்தரம்பிள்மள  - மமனான்மணயீம் 

1. ப ொருள் ெருக. 

1. நுகர்  - உண் 
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2. கனி  - பழம் 

3. கரம்  - மக  

4. தாள்மலர் - பாதம் 

5. கருமண   - இரக்கம் 

ஆ. சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக. 

1. விமவகசிந்தாமணிப்பாடலில் நாவற்பழத்திற்கு ஒப்புமமப் படுத்தப்பட்டுள்ள உயிரி 
வண்டு 

2. அசலாம்பிமக அம்மமயார் திண்டிவனத்திற்கு அருகிலுள்ள இரட்டமண என்னுமிடத்தில் 

பிைந்தார். 

3. பாரதத்தாய் பாடலில் குைிப்பிடப்படும் தாய்மமயுள்ளம் பகாண்டவர் காந்தியடிகள் 

4. இரண்டாம் மவற்றுமமக்குரிய உருபு ஐ 

5. பாம்பு பாம்பு என்பது அடுக்குத் பதாடர் 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

திடம்   - உறுதி  உபாயம் - வழிவமக 

பமய்ஞ்ஞானம்  - பமய்யைிவு 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

பமய்ஞ்ஞானம்  - பமய்  + ஞானம் 

உடம்பார்   - உடம்பு + ஆர் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. திருமந்திரத்மத இயற்ைியவர் திருமூலர் 

2. திருமந்திரத்தில் புகழ்மிக்க பதாடர் ஒன்மை குலம் ஒருவமன மதவன் 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

நமக  - புன்னமக  முமக  - பமாட்டு 

மமனி  - உடல்  

2.  ிரித்து எழுதுக. 
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ஒன்றுை  - ஒன்று  + உை 

முத்திடல்  - முத்து  + இடல் 

மகாலமிட்டு - மகாலம் + இட்டு 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. மதம்பாவணி நூலின் ஆசிரியர் வரீமாமுனிவர் 

2. வரீமாமுனிவரின் இயற்பபயர் கான்ஸ்டாண்டின் மஜாசப் பபஸ்கி 

3. வரீமாமுனிவர் இத்தாலி நாட்மடச் சார்ந்தவர் 

1.  ிரித்து எழுதுக 

மதசியப்பாடல்  - மதசியம் +  பாடல் 

அரங்மகற்ைம்  - அரங்கு +  ஏற்ைம் 

கமழயழகு  - கமத  +  அழகு 

ஏட்டிலக்கியம்  - ஏடு  +  இலக்கியம் 

நாடகக்கமல  - நாடகம் + கமல 

நூற்ைாண்டு  - நூறு  + ஆண்டு 

இயற்ைமிழ்  - இயல்  +  தமிழ் 

ஈராயிரம்   - இரண்டு +  ஆயிரம் 

பபருந்பதாண்டு  - பபருமம + பதாண்டு 

கவிமதயழகு  - கவிமத + அழகு 

நாடகம்   - நாடு  + அகம் 

2. சேர்த்து எழுதுக. 

தமிழ்  + பண்பு  - தமிழ்ப்பண்பு 

பபருமம  + ஆசிரியர் - மபராசிரியர் 

எட்டு  + பதாமக - எட்டுத்பதாமக 

சிைப்பு  + இடம்  - சிைப்பிடம் 

நிழல்  + பாமவ - நிழற்பாமவ 
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மூன்று  + தமிழ்  - முத்தமிழ் 

உயிர்  + அற்ை  - உயிரற்ை 

பசல்வம்  + குடி  - பசல்வக்குடி 

நடிப்பு  + கமல  - நடிப்புக்கமல 

புதுமம  + உயிர்  - புத்துயிர் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. ‘நாடகமமத்தும் நாடகக்கணிமக’ எனக் குைிப்பிடப்படுபவர் மாதவி 

2. ‘தமிழ்நாடகத் தந்மத’ எனப் மபாற்ைப்படுபவர் பம்மல் சம்பந்தனார் 

3. சிலப்பதிகாரத்திற்கு உமர எழுதியவர் அடியார்க்கு நல்லார். 

4. மமைமமலயடிகள் எழுதிய நாடகம் சாகுந்தலம். 

5. மதுமரயில் 1942 ஆம் ஆண்டில் புலமமக்கடலான தமிழ் மூதாட்டி ஔமவயார் நாடகம் 

அரங்மகைியது 

6. இருபதாம் நூற்ைாண்டின் பதாடக்கத்தில் நாடகத்துமைக்குப் பபருந்பதாண்டு புரிந்தவர் 
சங்கரதாசு சுவாமிகள் 

1. ேரியொன விளடளயத் செர்வு பேய்து எழுதுக. 

1. சிமனயின் பபயர் முதலுக்கு ஆகி வருவமத ஆகுபபயர் என்பர்.  

அ. ேிளன  ஆ. பபருள்  இ. முதல்  ஈ. பண்பு 

2. ‘ஊர் திரண்டது’ என்னும் பதாடரிலல் அமமந்துள்ள ஆகு பபயர் …………………… 

அ) காலவாகுபபயர்   ஆ) இடவொகுப யர் 

இ) பண்பாகுபபயர்   ஈ) பபாருளாகுபபயர் 

3. பபாருளாகுபபயருக்குப் பபாத்தமான எடுத்துக்காட்டு …………………. 

அ) தமலக்கு ஒரு பழம் பகாடு ஆ) ெொைளர முகம் 

இ) கார்த்திமக பூத்தது   ஈ) பபாங்கல் உண்டான் 

4. ‘சுண்டல் விற்ைான்’ என்னும் பதாடரில் அமமந்துள்ள ஆகு பபயர் ………………….. 

அ) பெொழிைொகுப யர்   ஆ) பபாருளாகுபபயர் 
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இ) இடவாகுபபயர்   ஈ) பண்பாகுபபயர்  

5. ‘தமலக்பகாரு பழம் பகாடு’ என்ை பதாடரில் அமமந்துள்ள ஆகுபபயர் …………………. 

அ) பபாருளாகுபபயர்   ஆ) ேிளனயொகுப யர் 

இ) இடவாகுபபயர்   ஈ) பண்பாகுபபயர் 

6. இக்குளத்தில் தாமமர படர்ந்துள்ளது. இதில் ‘தாமமர’ என்பது 

அ) சிமனப்பபயர்    ஆ) ப ொருைொகுப யர் 

இ) பபாருட்பபயர்    ஈ) இடப்பபயர் 

2. சகொடிட்ட இடங்களைத் ெகுந்ெ பேொற்கைொல் நிரப்புக 

1. முதலின் பபயர் உறுப்புக்கு ஆகிவருவது முதல் ஆகுபபயர். 

2. காலத்தின் பபயர் அக்காலத்மதாடு பதாடர்புமடய பபாருளுக்கு ஆகிவரும் மபாது கால 

ஆகுபபயராகும். 

3. பண்பாகுபபயமரக் குண ஆகுபபயர் எனவும் கூறுவர். 

4. ஆரணி விமல குமைவு என்று கூைினாள். – இத்பதாடரிள் அமமந்துள்ள ஆகுபபயர் 
இடவாகுபபயர் 

5. ‘காந்தியடிகள் மமைவால் உலகம் அழுதது’ – இத்பதாடரில் அமமந்துள்ள ஆகுபபயர் 
இடவாகுபபயர் 

3. கீழ் உள்ைவற்ளறப் ப ொருத்ெி எழுதுக. 

ஆகுபபயர் வமக    எடுத்துக்காட்டு 

1. பபாருளாகுபபயர்  - கார் அறுத்தனர் 

2. இடவாகுபபயர்   - பவள்மள உடுத்தினான் 

3. காலவாகுபபயர்  - உலகம் மபாற்ைியது 

4. சிமனவாகுபபயர்  - பவற்ைிமல நட்டான் 

5. குணவாகுபபயர்  - பபாங்கல் உண்டான் 

6. பதாழிலாகுபபயர்  - ஒரு லிட்டர் ஊற்று 

     - தமலக்கு ஒன்று பகாடு 

விளட: 
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1. பபாருளாகுபபயர்  - பவற்ைிமல நட்டான்  

2. இடவாகுபபயர்   - உலகம் மபாற்ைியது  

3. காலவாகுபபயர்  - கார் அறுத்தனர் 

4. சிமனவாகுபபயர்  - தமலக்கு ஒன்று பகாடு 

5. குணவாகுபபயர்  - பவள்மள உடுத்தினான்  

6. பதாழிலாகுபபயர்  - பபாங்கல் உண்டான் 

4. கீழுள்ை பெொடர்கைில் அளைந்ெ ஆகுப யர்களை எடுத்பெழுெி என்ன ஆகுப யர் எனச் 
சுட்டுக 

1. வற்ைல் வாங்கி வா 

விமட:  வற்ைல் – பதாழிலாகுபபயர் 

2. பவள்மள அடித்தான் 

விமட: பவள்மள – பண்பாகுபபயர் 

3. குளத்தில் தாமமர படர்ந்துள்ளது. 

விமட: தாமமர – முதலாகுபபயர் 

4. தாமமர சூடினாள் 

விமட: தாமமர – முதலாகுபபயர் 

5. உலகம் வருந்தியது. 

விமட: உலகம் – இடவாகுபபயர் 

6. வகுப்பு அமமதியாயிற்று 

விமட: வகுப்பு – இடவாகுபபயர். 

7. டிசம்பர் அழகாய்ப் பூத்துள்ளது. 

விமட: டிசம்பர் – காலவாகுபபயர்    

8. தமலக்கு ஒரு பழம் பகாடு. 

விமட: தமலக்கு – சிமனயாகுபபயர் 

9. அழுக்மக பவளுக்கப்மபாடு. 
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விமட: அழுக்மக – பண்பாகுபபயர் 

5. கீழுள்ை பெொடர்கைில் உரிய ஆகுப யர்ச்பேொற்களை நிரப்புக. 

1. உமடந்த ஏரிமயப் பார்க்க ஊமர திரண்டு வந்தது. (மக்கள்/ஊசர) 

2. இவ்வாமடகமள …………………………. ஒன்ைாய்க் பகாடு. (மாணவர்களுக்கு, ெளைக்கு) 

3. மதப்பபாங்கலுக்கு …………………………. அடிப்பர். (சுண்ணாம்பு, பவள்ளை) 

4. மதன்பமாழி ………………………. சூடி வந்தாள். (மல்லிமகப்பூ, ெிேம் ர்) 

1. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. ஊர் உைங்கியது என்பது இட ஆகுபபயர் 

2. நீலம் சூடினாள் பண்பு ஆகுபபயர் 

2. உரிய பேொல்ளைத் செர்ந்பெழுதுக. 

1. வறுவல் தின்ைான் என்பது 

அ) முதலாகுபபயர்  ஆ) இடவாகுபபயர்   இ) பெொழிைொகுப யர் 

2. சித்திமர வந்தாள் 

அ) சிமனயாகுபபயர்  ஆ) கொைவொகுப யர்  இ) பதாழிலாகுபபயர் 

3.  ிளழகளை ெிருத்துக 

1. மயில் கூவ, குயில் அகவியது - மயில் அகவ, குயில் கூவியது. 

2. தாமமர, படம் வமரந்தான்  - தாமமர, படம் வமரந்தாள் 

3. யாமனகள் வந்தது   - யாமனகள் வந்தன. 

4. பபருமமழ பபய்தமமயால் மரங்கள் வழீ்ந்தது  

– பபருமமழ பபய்தமமயால் மரங்கள் வழீ்ந்தன 

5. வயலில் ஆட்டுக்கன்று மமய்கிைது - வயலில் ஆட்டுக்குட்டி மமய்கிைது 

6. பசு, குட்டி மபாட்டது   - பசு, கன்று மபாட்டது 

7. மாட்மட இலாயத்தில் கட்டு  - மாட்மடத் பதாழுவத்தில் கட்டு 

8. பவற்ைிமலத் மதாப்புக்குச் பசன்று பவற்ைிமல பைித்து வா. 

- பவற்ைிமலக் பகாடிக்காருக்குச் பசன்று பவற்ைிமல பைித்து வா 
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9. யாமன முழங்கும்  - யாமன பிளிறும் 

2. ப ொருத்துக 

1. சிங்கம் கமனத்தது - எண் வழு 

2. கண்ணன் படித்தாள் - கால வழு 

3. இன்று வருவான் - திமன வழு 

4. கபிலன் மபசியது - மரபு வழு 

5. பைமவகள் பைந்தது - பால் வழு 

விளட:  

1. சிங்கம் கமனத்தது - மரபு வழு  

2. கண்ணன் படித்தாள் - பால் வழு  

3. இன்று வருவான் - கால வழு  

4. கபிலன் மபசியது - திமன வழு 

5. பைமவகள் பைந்தது - எண் வழு 

1. ஓரிரு வரிகைில்  ெில் எழுதுக 

1. யாருக்குக் கல்வி மவண்டும்? 

விளட: பபண்களுக்குக் கல்வி மவண்டும். 

2. பபண்களுக்குக் கல்வி ஏன் மவண்டும்? 

விளட: உலகிலுள்ள மக்கமளக் காப்பதற்கும், கல்விமய மமலும் சிைப்புைச் பசய்வதற்கும் 

பபண்களுக்குக் கல்வி மவண்டும். 

3. கல்வியில்லாத பபண்கள் எதற்கு ஒப்பாவர்? 

விளட: கல்வியில்லாத பபண்கள் பயனற்ை களர்நிலத்திற்கு ஒப்பாவர். 

4. களர்நிலத்தில் எது விமளயும்? 

விளட: களர்நிலத்தில் சில சமயம் புல் விமளயும். 

5. பாடலுக்மகட்ட தமலப்பு இடுக. 

விளட: பாடலுக்மகற்ை தமலப்பு பபண்கல்வியின் சிைப்பு. 
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1. கீழ்க்கொணும் வினொத்பெொடரிளனப்  டித்து ஆம்/இல்ளை என விளட எழுதுக. 

1. திருமந்திரம் மசவத் திருமுமைகளுள் பத்தாவது திருமுமையா? – ஆம் 

2. சூமசயப்பர் இயற்ைிய நூல் மதம்பாவணியா? – இல்ளை 

3. சங்கரதாசு சுவாமிகள் தமிழ்நாடகத் தமலமமயாசிரியரா? – ஆம் 

4. மதங்கசூளாமணி நூலிமன சுவாமி விபுலானந்தர் எழுதினரா? – ஆம் 

5. பவற்ைிமல நட்டான் என்பது சிமலயாகுபபயரா? – ஆம் 

2. ப ொருந்ெொெவற்ளறத் செர்ந்பெடுத்து எழுதுக. 

1. ஞாமனாபமதசம், ெிருைந்ெிரம், பரமார்ந்த குரு கமத, பதான்னூல் விளக்கம். 

2. பம்மல் சம்பந்தனார், ஔளவ ேண்முகனொர், சங்கரதாசு சுவாமிகள், பரிதிமாற்கமலஞர். 

3. பசயிற்ைியம் முறுவல், நன்னூல், சயந்தம் 

4. பவளக்பகாடி, இலவகுசா, ைசனொகரன், பிரகலாதன் 

5. பபாரியல், அவியல், ேித்ெிளர, சுண்டல் 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

தாது  - மகரந்தம்  பபாய்மக - இயற்மகயான நீர்நிமல 

மசாமல  - பூங்கா   வனம்  - காடு 

மபாது  - மலரரும்பு  பூகவனம் - பாக்குமரத்மதாட்டம் 

தடங்கள்  - நீர்நிமலகள் 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

சண்பகக்காடு - சண்பகம் + காடு 

வனந்பதாறும் - வனம்  + பதாறும் 

மபாதவிழ்  - மபாது  +  அவிழ் 

உயிபரன  - உயிர்  + என 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. கம்பர் பிைந்த ஊர் மதரழுந்தூர் 

2. கம்பமர ஆதரித்த வள்ளல் சமடயப்ப வள்ளல் 
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3. கம்பராமாயணத்தில் அமமந்துள்ள காண்டங்களின் எண்ணிக்மக ஆறு 

1.  ிரித்து எழுதுக. 

ஒன்ைமனபயான்று - ஒன்ைமன + ஒன்று 

ஐம்பூதங்கள்  - ஐந்து  + பூதங்கள் 

புகலிடம்   - புகல்  + இடம் 

ஆைைிவு   - ஆறு + அைிவு 

விலங்கினம்  - விலங்கு + இனம் 

வாழிடம்   - வாழ்  + இடம் 

உயிரினங்கள்  - உயிர்  + இனங்கள் 

தீதைியா   - தீது  + அைியா 

மாசமடய   - மாசு  + அமடய 

நறுமணப்பபாருள் - நறுமணம் + பபாருள் 

2. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. பழந்தமிழ் இலக்கண நூல் பதால்காப்பியம் 

2. மரம் ஓரைிவு உயிர் 

3. உலகிமலமய அதிய மமழ பபறும் இடம் சிரபுஞ்சி 

4. வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972ஆம் ஆண்டில் இயற்ைப்பட்டது. 

5. உயிரிகளின் ஆற்ைலுக்கு அடிப்பமடயாய் விளங்குவன தாவரங்கமள 

6. அக்மடாபர் முதல்வாரத்மத அரசு வனவிலங்கு வாரமாய்க் பகாண்டாடி வருகிைது. 

1. ேரியொன விளடளயத் செர்வு பேய்து எழுதுக. 

1. விமனமுற்மைமயா பபயர்ச்பசால்மலமயா வினாச்பசால் விமனமயா 
பயனிமலயாய்க்பகாண்டு முடிவது ………………………. 

அ. நான்காம் மவற்றுமம   ஆ. மூன்ைாம் மவற்றுமம 

இ. முெல் சவற்றுளை   ஈ. எட்டாம் மவற்றுமம 

2. பபயர்ச்பசால்லின் பபாருமளச் பசயப்படுபபாருளாய் மவறுபடுத்துவது ……………………………. 
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அ. மூன்ைாம் மவற்றுமம உருபு  ஆ. ஏழாம் மவற்றுமம உருபு 

இ. நான்காம் மவற்றுமம உருபு  ஈ. இரண்டொம் சவற்றுளை உருபு 

3. ஆசிரியமராடு மாணவன் வந்தான் – இத்பதாடரிலுள்ள மூன்ைாம் மவற்றுமம உருபு 
உணர்த்தும் பபாருள் ……………………………… 

அ. இயற்றுதல் கருத்தாப்பபாருள் ஆ. ஏவுதல் கருத்தாப்பபாருள் 

இ. உடனிகழ்ச்ேிப்ப ொருள்  ஈ. கருவிப்பபாருள் 

4. வமளயலுக்குப் பபான் பகாடுத்தான – இத்பதாடர் உணர்த்தும் பபாருள்………………………. 

அ. பகாமடப்பபாருள்   ஆ. அதுவொெல் ப ொருள் 

இ. மநர்ச்சிப் பபாருள்   ஈ. பபாருட்டு என்னும் பபாருள். 

5. நீங்கல், ஒப்பு, எல்மல, ஏது என்னும் பபாருள்கமள உணர்த்தும் மவற்றுமம …………………….. 

அ. நான்காம் மவற்றுமம   ஆ. ஆைாம் மவற்றுமம 

இ. ஐந்ெொம் சவற்றுளை   ஈ. மூன்ைாம் மவற்றுமம 

6. இடப்பபாருமள உணர்த்தி வரும் மவற்றுமம ………………………. 

அ. முதல் மவற்றுமம   ஆ. நான்காம் மவற்றுமம 

இ. ஏழொம் சவற்றுளை   ஈ. எட்டாம் மவற்றுமம 

2. சகொடிட்ட இடங்களைத் ெகுந்ெ பேொற்கைொல் நிரப்புக 

1. முதல் மவற்றுமம கருத்தாப் பபாருமள உணர்த்தி வரும். 

2. தமலவர்பபாருட்டுச் பசயலாளர் மபசினார். – இத்பதாடரில் அமமந்துள்ள பசால்லுருபு 
நான்காம் மவற்றுமமக்கு உரியது. 

3. ‘அது, ஆது, அ’ என்னும் ஆைாம் மவற்றுமம உருபுகள் கிழமமப் பபாருளில் வரும். 

4. நண்பருமடய வயல் – இத்பதாடரில் வந்துள்ள ஆைாம் மவற்றுமமச் பசால்லுருபு 
உமடய 

5. விளிப்பபாருளில் வருவது எட்டாம் மவற்றுமம 

3. கீழ் உள்ை பெொடர்களையும் அளவ உணர்த்தும் ப ொருள்களையும் ப ொருத்ெி எழுதுக. 

பதாடர்கள்    உணர்த்தும் பபாருள்கள் 

1. வடீ்மடக் கட்டினான்  - அமடதல் 
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2. காட்மட அழித்தான்  - உமடமம 

3. ஊமர அமடந்தான்  - கருத்தா 

4. அழுக்மக நீக்கினான்  - அழித்தல் 

5. மயிமலப் மபான்ைவன் - நீத்தல் 

6. வரீத்மத உமடயவன்  - ஆக்கல் 

     - ஒத்தல் 

விளட: 

பதாடர்கள்    உணர்த்தும் பபாருள்கள் 

1. வடீ்மடக் கட்டினான்  - ஆக்கல்  

2. காட்மட அழித்தான்  - அழித்தல்  

3. ஊமர அமடந்தான்  - அமடதல்  

4. அழுக்மக நீக்கினான்  - நீத்தல் 

5. மயிமலப் மபான்ைவன் - ஒத்தல் 

6. வரீத்மத உமடயவன்  - உமடமம 

4. நொன்கொம் சவற்றுளை உணர்த்து ப ொருள்களுடன் எடுத்துக் கொட்டுகளைப் ப ொருத்துக. 

பபாருள் வமக   எடுத்துக்காட்டுகள் 

1. பகாமட   - மந்திரிக்கு அழகு வரும் பபாருள் உமரத்தல் 

2. பமக   - வமளயலுக்குப் பபான் பகாடு 

3. மநர்ச்சி   - கூலிக்கு மவமல பசய்தான் 

4. தகவு   - இராமனுக்குத் தம்பி பரதன் 

5. அதுவாதல்  - அவன் முறுக்குத் தின்ைான் 

6. பபாருட்டு  - பாரிக்கு நண்பர் கபிலர் 

7. முமை   - எலிக்குப் பமக பூமன 

    - மவமலக்குக் கூலி பகாடு. 

விளட:  
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பபாருள் வமக   எடுத்துக்காட்டுகள் 

1. பகாமட   - மவமலக்குக் கூலி பகாடு.  

2. பமக   - எலிக்குப் பமக பூமன  

3. மநர்ச்சி   - பாரிக்கு நண்பர் கபிலர்.  

4. தகவு   - மந்திரிக்கு அழகு வரும் பபாருள் உமரத்தல் 

5. அதுவாதல்  - வமளயலுக்குப் பபான் பகாடு  

6. பபாருட்டு  - கூலிக்கு மவமல பசய்தான் 

7. முமை   - இராமனுக்குத் தம்பி பரதன் 

1. உரிய விளடளயத் செர்ந்து எழுதுக. 

1. விமனமுற்று, பபயர்ச்பசால், வினாச்பசால் ஆகிய இவற்ைிமனப் 
பயனிமலயாய்க்பகாண்டு முடிவது 

அ. நான்காம் மவற்றுமம  ஆ. இரண்டாம் மவற்றுமம 

இ. முெல் சவற்றுளை   ஈ. ஆைாம் மவற்றுமம 

2. பபயர்ச்பசால்மலக் கருத்தாவாய் மாற்றுவது ………………………. 

அ. முதல் மவற்றுமம   ஆ. மூன்ைாம் மவற்றுமம 

இ. இரண்டொம் சவற்றுளை  ஈ. ஐந்தாம் மவற்றுமம 

3. கிழமமப்பபாருளில் வருவது 

அ. மூன்ைாம் மவற்றுமம  ஆ. ஆறொம் சவற்றுளை 

இ. எட்டாம் மவற்றுமம   ஈ. ஐந்தாம் மவற்றுமம 

4. இராமனுக்குத் தம்பி இலக்குவன் – இதிலுள்ள மவற்றுமம உருபு ………………… பபாருளில் 

வந்துள்ளது. 

அ. பகாமட  ஆ. பமக  இ. நட்பு  ஈ. முளற 

1. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. இரண்டாம் மவற்றுமம உருபு பசயப்படுபபாருள் மவற்றுமம எனவும் அமழக்கப்பபறும். 

2. கருவி, கருத்தா ஆகிய பபாருள்களில் ஆல், ஆன் உருபு வரும் 
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3. ஐந்தாம் மவற்றுமமயில் வரும் ‘இல்’ உருபு ஏதுப் பபாருளில் வரும் 

4. எட்டாம் மவற்றுமம விளிப் பபாருளில் வரும்.      

5. வாலிக்குப் பமகவன் சுக்ரீவன் – இத்பதாடரில் உள்ள ‘கு’ உருபு பமக என்னும் 

பபாருளில் வந்துள்ளது. 

6. முதல் மவற்றுமமக்கு உருபு இல்மல 

2. ப ொருத்துக. 

1. காட்மட அழித்தான்   - ஆைாம் மவற்றுமமச் பசால்லுருபு 

2. புலிமயப் மபான்ைவன்  - பபாருட்டு 

3. கூலியின் பபாருட்டு மவமல - அழித்தல் 

4. என்னுமடய வடீு   - ஒத்தல் 

      - எல்மல 

விளட: 

1. காட்மட அழித்தான்   - அழித்தல்  

2. புலிமயப் மபான்ைவன்  - ஒத்தல்  

3. கூலியின் பபாருட்டு மவமல - பபாருட்டு 

4. என்னுமடய வடீு   - ஆைாம் மவற்றுமமச் பசால்லுருபு 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

மாய்வது  - அழிவது   நயமில - தீங்கு 

மண்புக்கு  - மண்ணிற்குள் புமதந்து ஞாலம் - உலகம் 

கலம்  - பாத்திரம்    

அரம்  - வாமளக் கூர்மமயாக்கும் கருவி 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

எளிபதன்ப  - எளிது  + என்ப 

பயனுமடயார் - பயன்  + உமடயார் 

பண்புமடமம - பண்பு  + உமடமம 
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பண்புமடயார் - பண்பு  + உமடயார் 

மக்கபனாப்பு - மக்கள் + ஒப்பு 

இவ்விரண்டும் - இ  + இரண்டும் 

உறுப்பபாத்தல் - உறுப்பு + ஒத்தல் 

அதுவின்மைல் - அது  + இன்மைல் 

கலந்தீமம  - கலம்  + தீமம 

மக்கட்பண்பு - மக்கள்  + பண்பு 

நன்பால்  - நன்மம + பால் 

3. சேர்த்து எழுதுக 

அன்பு  + உமடமம - அன்புமடமம 

மக்கள் + பண்பு - மக்கட்பண்பு 

பண்பு + ஒத்தல் - பண்பபாத்தல் 

பண்பு + இலான் - பண்பிலான் 

திரிந்து + அற்று - திரிந்தற்று 

எெிர்ச்பேொல் அறிக. 

எளிது  x அரிது  பாராட்டு  x இகழ் 

பமக  x நட்பு   பயனுமடயார் x பயனிலார் 

நமக  x அழுமக  பகல்   x இரவு 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

1. இரந்தும்  - யாசித்தும் 

2. அயர்ந்த  - மசார்ந்த 

3. பசியைாது - பசி நீங்காது 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

கண்டமபாபதல்லாம் - கண்டமபாது + எல்லாம் 

வடீுமதாைிரந்தும்  - வடீுமதாறும் + இரந்தும் 
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பசியைாது   - பசி  + அைாது 

கண்டுளம்   - கண்டு  + உளம் 

3. சேர்த்து எழுதுக. 

மநர்  + உை   - மநருை 

பநஞ்சு + இமளத்தவர் - பநஞ்சிமளத்தவர்   

4. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. திருவருட்பாமவ இயற்ைியவர் இராமலிங்க அடிகளார் 

2. திருவருட்பாவில் இடம் பபற்றுள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்மக ஐயாயிரத்து 

எண்ணூற்றுப் பதிபனட்டு. 

1.  ிரித்து எழுதுக. 

வானியல்  - வான்  + இயல் 

பதன்திமச  - பதற்கு + திமச 

ஐம்பூதம்  - ஐந்து  + பூதம் 

பழந்தமிழர் - பழமம + தமிழர் 

வானூர்தி  - வான்  + ஊர்தி 

உள்ளடக்கியது - உள்  + அடக்கியது 

தமிழ்க்குரல் - தமிழ்  + குரல் 

பசந்நிைம்  - பசம்மம +  நிைம் 

பசயற்மகக்மகாள் - பசயற்மக + மகாள் 

நீலவானம்   - நீலம்  + வானம் 

2. சேர்த்து எழுதுக. 

காலம்  + மதாறும் - காலந்மதாறும் 

பசம்மம  + ஞாயிறு - பசஞ்ஞாயிறு 

மயில்  + பபாைி  - மயிற்பபாைி 

பபருமம  + புலமம - பபரும்புலமம 
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கணித்து  + கூைினார் - கணித்துக் கூைினார் 

ஒளி  + ஊட்டும் - ஒளியூட்டும் 

கண்டு  +  அைிந்த - கண்டைிந்த 

தமிழ்  + இலக்கியம் - தமிழிலக்கியம் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. தமிழரின் அைிவியல் சிந்தமனயில் குைிப்பிடத்தக்கது வானியல் 

2. உலகம் ஐம்பூதங்களால் ஆனது எனத் பதால்காப்பியம் குைிப்பிடுகின்ைது. 

3. ‘உலகம் உருண்மட வடிவமானது’ எனக் கூைிய முதல் தமிழ்க்குரல் திருவள்ளுவர் 

4. வான்பவளியில் உள்ள மிகப்பபரிய விண்மீன் ஞாயிறு 

5. தாமன ஒளிவிடக்கூடியது நாள்மீன் எனப்பட்டது. 

6. பசந்நிைமாய் இருந்த மகாமளச் பசவ்வாய் என்ைனர். 

7. பவண்மம நிைமுமடய மகாள் பவள்ளி எனப்பட்டது. 

8. வானில் பபரிய மகாளாய் வலம் வருவமதமய வியாழன் என்ைனர். 

4. விடு ட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. வாமழ + பழம்   = வாமழப்பழம் 

2. வட்டம் + பலமக     = வட்டப்பலமக 

3. பசுமம +    கூழ்      = மபங்கூழ் 

4. பமன +    மரம்      = பமனமரம் 

1. ப ொருத்துக. 

1. இயல்புபுணர்ச்சி - பாடம் + மவமள 

2. மதான்ைல்  - பபான் + குடம் 

3. திரிதல்   - வாமழ + குமல 

4. பகடுதல்  - தமிழ் + மண் 

விளட: 

1. இயல்புபுணர்ச்சி - தமிழ் + மண்  - தமிழ்மண் 
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2. மதான்ைல்  - வாமழ + குமல  - வாமழக்குமல 

3. திரிதல்   - பபான் + குடம் - பபாற்குடம் 

4. பகடுதல்  - பாடம் + மவமள - பாடமவமள 

2. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. நிமலபமாழி ஈற்பைழுத்தும் வருபமாழி முதபலழுத்தும் மசர்வதற்குப் புணர்ச்சி என்று 

பபயர். 

2. அல் + திமண என்பது அஃைிமண எனப் புணரும். 

3. மதான்ைல், திரிதல், பகடுதல் என்பன விகாரப் புணர்ச்சி ஆகும். 

3. உரிய விளடளயத் செர்ந்து எழுதுக. 

1. வாமழ + மதாட்டம் என்பது …………………… புணர்ச்சி 

அ) இயல்பு  ஆ) விகொரப்  இ) திமசப் பபயர்ப் 

2. நிமலபமாழியும் வருபமாழியும் எவ்வித மாற்ைமும் இல்லாமல் புணர்வது …………………… 

அ) இயல்பு புணர்ச்ேி ஆ) விகாரப்புணர்ச்சி இ) பண்புப்பபயர்ப் புணர்ச்சி 

3. விகாரப் புணர்ச்சி …………………………….. வமகப்படும் 

அ) ஐந்து  ஆ) ஆறு  இ) மூன்று 

1. செளவயொன இடங்கைில் வல்ைினபைய் இட்டு எழுதுக. 

1. பவள்ளி கிண்ணம் விமலயதிகம். 

விமட: பவள்ளிக்கிண்ணம் விமலயதிகம். 

2. நாடகம் என்பது உலக நிகழ்ச்சிகமள காட்டும் கண்ணாடி 

விமட: நாடகம் என்பது உலக நிகழ்ச்சிகமளக் காட்டும் கண்ணாடி 

3. மததிங்கள் நன்னாளில் பபாங்கல் பண்டிமக பகாண்டாடப்படுகிைது. 

விமட: மதத்திங்கள் நன்னாளில் பபாங்கல் பண்டிமக பகாண்டாடப்படுகிைது. 

4. பால்பருக தந்தான் 

விமட: பால் பருகத் தந்தான். 

5. உறுதியாக பசய்மவன் என்று வாக்கு பகாடுத்தான் 
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விமட: உறுதியாகச் பசய்மவன் என்று வாக்குக் பகாடுத்தான் 

6. அந்த மபயனா இப்படி பசான்னான்? 

விமட: அந்தப் மபயனா இப்படிச் பசான்னான்? 

7. இந்த பசயமல எப்படி பசய்தாய்? 

விமட: இந்தச் பசயமல எப்படிச் பசய்தாய்? 

2. வல்ைினபைய் சேர்த்பெழுதுக. 

1. தனி  + மபயன் - தனிப்மபயன் 

2. இனி  + மபசு  - இனிப்மபசு 

3. நீர்  + குடம் - நீர்க்குடம் 

4. பாம்பு   + மதால் - பாம்புத்மதால் 

1. கீழ்க்கொணும் பேொற்பறொடர்கைில் வல்ைினம் இட்டும் இடொைலும் எழுதுவெனொல் 

ஏற் டும் ப ொருள் ைொற்றத்ளெ எழுதுக. 

1. நாடித் துடித்தது  - மகயில் உள்ள நாடியானது துடித்தது 

2. தந்த பபட்டி   - பிைர் தந்த பபட்டி 

3. தந்தப்பபட்டி   - தந்தத்தால் ஆன பபட்டி 

4. மருந்து கமட   - மருந்தும் கமடயும் 

5. மவமல பகாடுத்தான்  - பபாருளடீ்ட மவமல பகாடுத்தான். 

6. மவமலக்பகாடுத்தான் - மவலாயுதத்மதக் பகாடுத்தான் 

7. மதமரக் கண்டான்  - ஏைிச் பசல்லப் பயன்படும் மதரிமனக் கண்டான் 

8. மதமர கண்டான்  - மதமர என்னும் உயிரினத்மதக் கண்டான் 

2. கீழ்க்கொணும் பேொற்பறொடர்களை இயல்பு புணர்ச்ேி, விகொரப் புணர்ச்ேி என 

வளகப் டுத்துக. 

வாமழப்பூ, வடீ்டுச்சிமை, விண்மீன், மமற்பரப்பு, பதாமலமநாக்கி, சிறுமகாள், கண்பார்மவ, 

மாமலப்பபாழுது, நீலவானம், மயிற்பபாைி, வளர்பிமை, பாடநூல், அருட்பா, கலந்தீமம, 

மக்கட்பண்பு. 

இயல்பு புணர்ச்சி விகாரப்புணர்ச்சி 
மதான்ைல் திரிதல் பகடுதல் 
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கண் பார்மவ 

விண்மீன் 

பதாமலமநாக்கி 
வளர்பிமை 

வாமழப்பூ 

மாமலப்பபாழுது 

வடீ்டுச்சிமை 

மமற்பரப்பு 
மயிற்பபாைி 
அருட்பா 
கலந்தீமம 

மக்கட்பண்பு 

சிறுமகாள் 

நீலவானம் 

பாடநூல் 

 

 

1. ஓரிரு பேொற்கைில் விளடயைிக்கவும் 

அ. அைிவியல் கல்வியில் மிகத் பதான்மமயானது எது? 

விளட: வானியல் கல்வி 

2. ஐம்பூதங்கமளக் குைிப்பிடுக. 

விளட: நிலம், நீர், தீ, காற்று, வானம். 

3. சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம் எனக் கூைியவர் யார்? 

விளட: திருவள்ளுவர் 

4. வானபவளியில் மிகப்பபரிய விண்மீன் எது?  

விளட: ஞாயிறு 

5. ஞாயிற்ைின் பல பபயர்களுள் ஐந்தமன எழுதுக. 

விளட: சூரியன், பகலவன், பவய்மயான், கதிரவன், பகமலான். 

6. மதி என்னும் பசால்லுக்கு இரு பபாருள் தருக. 

விளட: நிலவு, அைிவு 

2. பபாருத்துக. 

1. கட்டு + மசாறு - கட்டுச்மசாறு - இயல்பு விகாரம். 

2. கண் + மலர் - கண்மலர்  - பகடுதல் விகாரம் 

3. வளம் + நூல்  - வளநூல்  - திரிதல் விகாரம். 

4. முள் + பசடி - முட்பசடி  - மதான்ைல் விகாரம் 

விளட: 

1. கட்டு + மசாறு - கட்டுச்மசாறு - மதான்ைல் விகாரம்  

2. கண் + மலர் - கண்மலர்  - இயல்பு விகாரம். 
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3. வளம் + நூல்  - வளநூல்  - பகடுதல் விகாரம்  

4. முள் + பசடி - முட்பசடி  - திரிதல் விகாரம். 

1. பபாருள் எழுதுக. 

களபம் - சந்தனம்  புயம்  - மதான் 

துழாய் - துளசி   பகழி  - அம்பு 

அலங்கல் - மாமல  நாமம்  - பபயர் 

2. பிரித்து எழுதுக. 

திருவுளம்  - திரு  + உளம் 

திருப்புயம்  - திரு  + புயம் 

பபருந்தவம் - பபருமம  + தவம் 

இருநிலம்  - இரு  + நிலம் 

மபருகு  - பபருமம  + உரு 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. வில்லிபாரதத்மதப் பாடியவர் வில்லிபுத்தூரார் 

2. வில்லிபுத்தூராமர ஆதரித்தவர் வரபதி ஆட்பகாண்டான் 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

மாசு - குற்ைம் மகம்மாறு - பயன் 

மான - நீங்க 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

மாசை  -  மாசு  + அை 

தன்னினம்  - தன்  + இனம் 

தமலபனன - தமலவன் + என 

3. சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக. 

1. கவிஞர் முடியரசனின் இயற்பபயர் துமரராசு 

2. முடியரசன் பிைந்த ஊர் பபரியகுளம் 
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3. தமிழக அரசின் பரிசு பபற்ை முடியரசனின் காவியம் பூங்பகாடி 

1.  ிரித்து எழுதுக. 

அரும்பணி   - அருமம + பணி 

தனி   - தமிழ்  + அன்மன 

தனித்தமிழ்  - தனி  +  தமிழ் 

பசந்தமிழ்   - பசம்மம +  தமிழ் + பசல்வி 

நன்ைியுணர்வு  - நன்ைி  +  உணர்வு 

இலக்கியப்பபட்டகம்  - இலக்கியம் +  பபட்டகம் 

பழந்தமிழர்  - பழமம +  தமிழர் 

பசாற்பைாருப்பு  - பசால்  +  பதாகுப்பு 

பகுலுணவு   - பகல்  +  உணவு 

நிறுவனபமான்ைில - நிறுவனம் +   ஒன்ைில் 

2. சேர்த்து எழுதுக. 

உறுதி  + உமர - உறுதியுமர 

உணவு  + இன்ைி - உணவின்ைி 

பசால்  + பபாழிவு - பசாற்பபாழிவு 

பசால்  + ஆராய்ச்சி - பசால்லாராய்ச்சி 

உருவம்  + சிமல - உருவச்சிமல 

உலகு  + அைிய - உலகைிய 

ஆல்  + என  - ஆபலன 

நான்கு + பத்து + மூன்று – நாற்பத்து மூன்று 

பணி  + ஆற்ைிய  - பணியாற்ைிய 

பசருக்கு + இல்லாமல்  - பசருக்கில்லாமல் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் பரிதிமாற்கமலஞர் 
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2. பசன்மனயில் மதவமநயப்பாவாணர் பபயரில் நூலகம் உள்ளது. 

3. மதுமரயில் உலகத்தமிழ் மாநாடு நமடபபற்ை ஆண்டு 5.1.1981 

4. பாவாணர் அரசின் உதவிமயாடு பசாற்பிைப்பியல் அகர முதலிமய பவளியிட்டார். 

5. மகாவில்களில் தமிழில் வழிபாடு நமடபபை மவண்டும் 

6. பாவாணர் வறுமமயில் வாடினாலும் மகயில் பணம் கிமடத்தால் நூல்கமள 

வாங்கினார். 

1. கீழுள்ைவற்றுள் விடு ட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. பனி  + துளி = பனித்துளி 

2. பூ  + அழகு = பூவழகு     

3. மா  + இமல = மாவிமல 

4. மண்  +  அகல் = மண்ணகல் 

2. ப ொருத்துக. 

1. இமட + அழகு  - பமய்முன் பமய் 

2. மண் +  அகல்  - உயிர்முன் பமய் 

3. கிளி +  மூக்கு  - பமய்முன் உயிர் 

4. மரம் + கிமள  - உயிர்முன் உயிர் 

விளட: 

1. இமட + அழகு  - உயிர்முன் உயிர்  

2. மண் +  அகல்  - பமய்முன் உயிர்  

3. கிளி +  மூக்கு  - உயிர்முன் பமய் 

4. மரம் + கிமள  - பமய்முன் பமய் 

3. உரிய விளடளயத் செர்ந்பெழுதுக. 

1. பாடும் பாடல் – இத்பதாடரில் பாடல் என்பது ……………………….. 

அ) நிமலபமாழி  ஆ) வருபைொழி  இ) பபாதுபமாழி 

2. பலவாண்டு – இச்பசால் பிரியும் முமை ………………………………. 



Basic Tamil                                                             Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 54 of 62 

அ) பல் + ஆண்டு  ஆ) பல + வாண்டு  இ)  ை + ஆண்டு 

3. பமன + ஓமல – இரண்டிற்கும் இமடயில் மதான்றும் 

அ) வ்   ஆ) ய்   இ) எதுவுமில்மல 

1. வல்ைினபைய் இட்டும் நீக்கியும் எழுதுக. 

1. சித்திமர திங்களில் வந்து பார்க்கும்படிக் கூைினார். 

விளட : சித்திமரத் திங்களில் வந்து பார்க்குபடி கூைினார்  

2. வ.உ.சிதம்பரனார்ச் பசற்ந்நன்ைி மைவா பசம்மல் ஆவார். 

விளட : வ.உ.சிதம்பரனார் பசய்ந்தன்ைி மைவாச் பசம்மல் ஆவார். 

3. இராமன் மாயமாமன மதடி பசன்ைான். 

விளட : இராமன் மாயமாமனத் மதடிச் பசன்ைான். 

4. பசாற்கமள பகாபதம் பகுப்பதம் என இருவமக படுத்துவர். 

விளட : பசாற்கமளப் பகாப்பதம் பகுபதம் என இருவமகப் படுத்துவர். 

5. சிரிக்க பதரியாதவர்களுக்கு பகல்பபாழுதும் இருள் ஆகும். 

விளட : சிரிக்கத் பதரியாதவர்களுக்குப் பகல்பபாழுதும் இருள் ஆகும். 

2. அரபு எண்ணுடன் ப ொருந்ெொெ ெைிபழண்ளண வட்டைிடுக. 

1. க   -  1 

2. உ  - 2 

3. கஉ  -     17 

4. ரூ  - 5 

5. உ0 - 10 

விளட: கஉ – 17, உ0 – 10 

1. ஒரு பபாருள் உணர்த்தும் பல பசாற்கள் பகாடுக்கட்டுள்ளன அவற்மைப் பபாருத்துக. 

வ. எண் ஒரு ப ொருள்  ை பேொற்கள் 

1 மிகுதி கூறு, விளம்பு, பமாழி, இயம்பு, உமர 
2 மபசு ஞாயிறு, கதிரவன், பரிதி, பகலவன், பவய்மயான் 

3. சூரியன் சால, தவ, நனி, கூர், கழி 
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4.  குழந்மத புவி, தரணி, நானிலம், பார், மவயம் 

5.  உலகம் பிள்மள, குழவி, மகவு, மசய் 

 

1. கீழ்க்காணும் விமடக்குைிப்புகமளக்பகாண்டு, கட்டங்களில் மமலும் கீழும், குறுக்கும் 

பநடுக்கும், இடமும் வலமும் இடம் பபற்றுள்ள பசாற்கமளக் கண்டைிந்து வட்டமிடுக. 
வட்டமிட்ட பசால்மலக் மகாடிட்ட இடத்தில் எழுதுக. 

தா ள் உ மல மா ச 

யா கா ள் று ஆ ந் 

ன் த் ள த ம த 

ல் அ ம் பு க ன 

டு ம பப ய ர் ம் 

ஏ தி சி ய் ழா து 

1. பாதம் என்னும் வடபசால்லுக்குரிய தமிழ்ச்பசால் தாள் 

2. மனம், பநஞ்சு, உள்ளம் என்ைாலும் ஒமர பபாருள் 

3. திருமாலுக்கு அணிவிக்கும் மாமல துழாய் 

4. உடலில் சந்தனம் பூசினால் மணம் வசீும்; குளிர்ச்சி தரும் 

5. வில், அம்பு இவ்விரண்டமனயும் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்துதல் இயலாது. 

6. நாமம் என்பதன் தமிழ்ச்பசால் பபயர் 

7. மதியினால் சதிமய பவல்லலாம் என்பர் 

8. நான் என்னும் பசால்லின் திரிபு யான் 

9. நதி என்பதன் தமிழ்ச்பசால் ஆறு 

10. அலங்கல் என்பதன் பபாருள் மாமல 

1. கீழ்க்கொணும் பெொடர்கைில் சகொடிட்ட இடத்ெில் உரிய ையங்பகொைிச் 
பேொற்களைக்பகொண்டு நிரப்புக. 

1. ‘இன்று பனிப்பபாழிவு மிகுதியாக உள்ளதனால், இரவுப் பணி பசய்வது கடினம்’ எனக் 
கண்ணன் கூைினான். (பணி,பனி) 

2. மவல்விழி மகாமட விடுமுமைமயக் கைிப்புடன் கழிக்க விரும்பினாள். (கலி, கழி, களி) 
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3. வளி சுழன்று வசீியதனார் வழி தவைிய வளவன் கல்லில் மமாதிக் கீமழ விழுந்து 

வலியால் துடித்தான். (வளி, வழி, வலி) 

4. யாமரா தன்மன விைிக்கும் குரல் மகட்ட முருகன், கண் விழித்துப் பார்த்தான். (விளி, 
விழி) 

5. ஏரியில் நீர் நிரம்பியதமனக் காண விரும்பிய எழிலன் அருகில் இருந்த மரத்தின்மீது 

ஏறினான். (ஏரி, ஏைி) 

6. பரந்துபட்ட  ரளவயின்மீது  றளவ பைந்து பசன்ைது. (பரமவ, பைமவ) 

7. ைொரி பபாய்த்ததனால் மனம் வருந்திய மக்கள் இடம் ைொறிச்பசன்ைனர். (மாரி, மாைி) 

8. ைளழயின் ஒரு பகுதியில் மட்டுமம ைளை பபய்தது. (மமழ, மமல) 

9. ஆமடயில் களற இருப்பதமனக் கண்ட முகிலன், அதமன நீக்குவதற்காக அருகில் 

இருந்த ஆற்ைங்களரக்குச் பசன்ைான். (கமர, கமை) 

10. வயலில் விளைந்த மசாளக்கதிர்கமள விளைக்கு விற்க வளவன் முடிபவடுத்தான். 

(விமள,விமல) 

1. சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக. 

1. வான் பபற்ை நதி கங்காநதி 

2. துழாய் அலங்கல் என்பதன் பபாருள் துளசியால் ஆன மாமல 

3. காசுக்குப் பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் 

4. தாழ்ச்சி என்பதன் எதிர்ச்பசால் உயர்ச்சி 

5. அடிமமயலன் – இச்பசால்மலப் பிரிக்கும் முமை அடிமம + அலன் 

2. ஓரிரு பேொற்கைில் விளடயைிக்கவும் 

1. ‘மன்னிப்பு’ – இச்பசால்லுக்குரிய தமிழ்ச்பசால் யாது? 

விளட: பபாறுத்தல் 

2. பகலுணவு, இராவுணவு குைித்துப் பாவாணர் யாது கூறுகின்ைார்? 

விளட: பகல் உணவு – பகலில் கிமடத்த சிைிதளவு உணவு. இராவுணவு – உணவு கிட்டாத 
இரவு என்னும் பபாருளில் பாவாணர் குைிப்பிட்டார். 

3. பாவாணர் எழுதிய நூல்களுள் இரண்டமனக் குைிப்பிடுக. 

விளட: தமிழர் வரலாறு, தமிழர் மதம் 
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4. தமிழின் பதான்மமமய உலகைியச் பசய்தவர் யார்? 

விளட: கால்டுபவல் 

5. தமிமழ ஆபலன வளர்த்து மாண்புைச் பசய்தவர் யார்? 

விளட: மதவமநயப்பாவாணர். 

1. ப ொருள் எழுதுக. 

அமுதம்  - குளிர்ச்சி  கிரணம் - ஒளி 

பநகிழ  - இளக   உதயம் - மதாற்ைம் 

மதுரம்  - இனிமம  சலதி  - கடல் 

புவனம்  - உலகு   மதமல - குழந்மத, புதல்வன் 

பருதி  - ஞாயிறு  நைவம் - மதன் 

2.  ிரித்து எழுதுக. 

அமுதகிரணம் - அமுதம் + கிரணம் 

பிள்மளத்தமிழ் - பிள்மள + தமிழ் 

அலகில்  - அலகு   + இல் 

அைிவுள்  - அைிவு   + உள் 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்மளத்தமிமழ இயற்ைியவர் குமரகுருபரர் 

2. இமைவமனமயா நல்லாமரமயா பாட்டுமடத்தமலவராய்க் பகாண்டு அவமரக் 
குழந்மதயாய்க் கருதிப் பாடப்படும் சிற்ைிலக்கிய வமக பிள்மளத்தமிழ் 

3. பிள்மளத்தமிழுக்குரிய பருவங்களின் எண்ணிக்மக பத்து 

4. பிள்மளத்தமிழ் சிற்ைிலக்கிய வமகப்படும் 

5. முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்மளத்தமிழ்ப் பாடப்பகுதியில் இடம் பபற்றுள்ள பாடல் 

வருமகப் பருவத்தில் அமமந்துள்ளது. 

1.  ிரித்து எழுதுக. 

நமகச்சுமவ  - நமக  + சுமவ 
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மண்ணுலகம்  - மண்  + உலகம் 

உள்பளாதுங்கி  - உள்  + ஒதுங்கி 

புத்துணர்ச்சி  - புதுமம + உணர்ச்சி 

சிற்ைிலக்கியம்  - சிறுமம + இலக்கியம் 

இலக்கியச்சுமவ  - இலக்கியம் + சுமவ 

வானுலகம்  - வான்  + உலகம் 

அழகுை   - அழகு  + உை 

பழங்காலம்  - பழமம + காலம் 

2. சேர்த்து எழுதுக. 

அங்கும்  + இங்கும் - அங்குமிங்கும் 

வால்  + எங்மக - வாபலங்மக 

இயற்மக  + அன்மன - இயற்மகயன்மன 

குரங்கு  + அரசர் - குரங்கரசர் 

குருதி  + ஓட்டம் - குருதிமயாட்டம் 

பநடுமம  + மநரம் - பநடுமநரம் 

நன்கு  + அைிவான் - நன்கைிவான் 

இரண்டு  + பபாருள் - இருபபாருள் 

முன்மனற்ைம்  + அமடய - முன்மனற்ைமமடய 

3. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. இலக்கியச் சுமவகளுள் மிகவும் நுட்பமானது நமகச்சுமவ 

2. நமகச்சுமவயுணர்வு இல்லாதவருக்குப் பகலும் இருளாய்த் மதான்றும். 

3. கம்பர் இயற்ைிய நூல் கம்பராமாயணம் 

1. உரிய விளடளயத் செர்ந்து எழுதுக. 

1. அமச …………………………… வமகப்படும் 

அ) நான்கு  ஆ) மூன்று  இ) இரண்டு 
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2. பசய்யுள் இயற்றும் இலக்கணத்துக்கு …………………………………… எனப் பபயர் 

அ) அணியிலக்கணம்  ஆ) பபாருள் இலக்கணம்  இ) யொப் ிைக்கணம் 

3. உவமானத்தின் தன்மமமய உவமமயத்தின்மமல் ஏற்ைிக்கூறுவது ………………………. அணி 

அ) உவமம  ஆ) உருவக  இ) இயல்பு நவிற்சி 

2. சகொடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. அமசகள் பல மசர்ந்து அமமவது சீர் எனப்படும். 

2. உவம உருபு பவளிப்பட வருவது உவமம அணி. 

3. மதிமுகம் – உருவகமாய் மாறும்மபாது முகமதி என வரும். 

விளட:  

வ.எண் ஒரு பபாருள் பல பசாற்கள் 

1 மிகுதி சால, தவ, நனி, கூர், கழி 
2. மபசு கூறு, விளம்பு, பமாழி, இயம்பு, உமர 
3 சூரியன் ஞாயிறு,கதிரவன், பரிதி, பகலவன், பவய்மயான் 

4. குழந்மத பிள்மள, குழவி, மகவு, மசய் 

5. உலகம் புலி, தரணி, நானிலம், பார், மவயம் 

 

1. நொட்டுப்புறப்  ொடல்கைில் வழங்கும் விடுகளெகள் கீசழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ைன. 

அவற்றுக்கொன விளடகளைக் கண்டறிந்து எழுதுக. 

1. பூட்டில்லாப் பபட்டி, பபட்டிக்குள் மவரம், மவரத்து ஒளியாமல மவயகமம பதரியுது – 
அஃபதன்ன? 

விமட: கண் 

2. எட்டாத தூரத்திமல எவரும் இல்லாக் காட்டினிமல எழிலான பபண்பணாருத்தி 
இரபவல்லாம் சிரிக்கின்ைாள் – அவள் யார்? 

விமட: நிலவு 

3. தன்மனத்தான் பலி பகாடுப்பான், மற்ைவருக்கு ஒளி பகாடுப்பான் – அவன் யார்? 

விமட: பமழுகுவத்தி 

4. உப்மப உண்டவன் உைங்காமல் அமலகிைான். அவன் யார்? 

விமட: கடல் 
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5. அக்காள் வடீ்டுக்குத் தங்மக மபாகலாம்; தங்மக வடீ்டுக்கு அக்காள் மபாக முடியாது. 

அமவபயன்ன? 

விமட: உழக்கு, படி 

1. கீழ்க்கொணும் எழுத்துகளை முெல் எழுத்ெொக அளைத்துப் ப யர், ஊர்/இடம், ப ொருள், 

 றளவ, விைங்கு, பூ, பெொழில், கருவி ஆகியவற்ளறக் குறிக்கும் பேொற்களைக் 

கண்டறிந்து அட்டவளணளய நிரப்புக. 

எழு
த்து 

பபயர் ஊர்/இடம் பபாருள் பைமவ விலங்கு பூ பதாழில் கருவி 

ஆ 

 

வா 
 

 

கா 
 

 

பச 
 

 

தி 
 

 

பபா 

ஆதவன் 

 

வானம் 

 

 

கார்த்திமக
யன் 

 

பசங்கருப்பு 
 

 

திங்கள் 

 

 

பபாம்மம 

 

ஆடுதுமை 

 

வாழப்பாடி 

 

 

காங்மகயம் 

 

 

பசங்கற் 

பட்டு 

 

திருவள்ளூர் 
 

 

பபாதட்டூர் 

ஆமட 

 

வாமழப் 
பழம் 

 

காற்ைாடி 

 

 

பசங்கல் 

 

 

திருகாணி 
 

 

பபான் 

ஆந்மத 
 

வானம் 

 

 

காக்மக 
 

 

பசம் 

மபாத்து 

 

-- 

 

 

பபாதிப் 
மபாதா 

ஆடு 

 

வாத்து 

 

 

காட்டுப் 
பன்ைி 
 

பசம்மைி 
யாடு 

 

திமிங் 

கலம் 

 

பபாதி 
எருது 

 

ஆவாரம்பூ 

 

வாமழப்பூ 

 

 

காட்டுமல்
லி 
 

பசவ்வந்தி 
 

 

திசம்பர் 
 

 

பபான்அை
ளி             

ஆசிரியர் 
 

வாயிற் 

காப்மபார் 
 

காவலர் 
 

 

பசவிலிய
ர் 
 

திவான் 

 

 

பபாற்பகா
ல்லர் 

--- 

 

வாள் 

 

 

காம்பி 
 

-- 

 

 

திருப்பு
ளி 
 

பபாந்தி 
(மரவாள்
) 

2. ப ொருத்துக. 

பழபமாழி பபாருள் 

தாமயப்மபாலப் பிள்மள, நூமலப்மபாலச் மசமல அைிவுமர 
ஆடிப்பட்டம் மதடி விமத நம்பிக்மக 
மண்குதிமரமய நம்பி ஆற்ைில் இைங்காமத உைவுமுமை 

மத பிைந்தால் வழி பிைக்கும் நமகச்சுமவ 

பசியாமல் இருக்க வரந்தருமவன், பகாஞ்சம் பமழயது இருந்தால் மபாடு உழவு 

விளட: 

பழபமாழி பபாருள் 

தாமயப்மபாலப் பிள்மள, நூமலப்மபாலச் மசமல உைவுமுமை  

ஆடிப்பட்டம் மதடி விமத உழவு  
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மண்குதிமரமய நம்பி ஆற்ைில் இைங்காமத அைிவுமர 
மத பிைந்தால் வழி பிைக்கும் நம்பிக்மக  
பசியாமல் இருக்க வரந்தருமவன், பகாஞ்சம் பமழயது இருந்தால் மபாடு நமகச்சுமவ 

1. ப ொருள் ையக்கம் ெரும் பேொற்கள் அளடப்புக்குறிக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ைன. 

அவற்றின் ப ொருைறிந்து கீழ்க்கொணும் பெொடர்களை நிரப்புக. 

1. உன் வடீ்டில் எத்தமன அமைகள் உள்ளன? (எத்தமன, எத்துமண) 

2. தாமயக் கண்டதும் குழந்மதக்குதான் எத்துமண மகிழ்ச்சி. 

3. குமரக்கின்ை நாய் கடிக்காது. (குமர, குமல) 

4. பதன்மனமரத்தில் மதங்காய்கள் குமல குமலயாகத் பதாங்குகின்ைன. (குமர குமர, 
குமல குமல) 

5. நாள்மதாறும் விடியற்காமலயில் எழுவது என் வழக்கம் (வழக்கம், பழக்கம்) 

6. விமளயாட்டு வரீர் சச்சின் இடக்மக பழக்கம் உமடயவர். (வழக்கம், பழக்கம்) 

7. இன்று மாமல நமடபபறும் கூட்டத்தில் தவிராமல் கலந்து பகாள்ளுதல் மவண்டும். 

(தவைாமல், தவிராமல்) 

8. பூம்புகார்ப் பட்டினம் ஒரு காலத்தில் சிைந்த கடற்கமர நகரமாக விளங்கியது. (பட்டினம், 

பட்டணம்) 

1. சகொடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக 

1. இலக்கியச் சுமவகளுள் மிகவும் நுட்பமான சுமவ நமகச்சுமவ 

2. நமகச்சுமவயுணர்வு இல்லாதவருக்குப் பகலும் இருள் ஆகத் மதான்றும். 

3. கம்பராமாயண வானரத்தமலவன் அனுமன் 

4. கலிங்கத்துப்பரணியின் ஆசிரியர் சயங்பகாண்டார் 

5. மருமக்கள்வழி மான்மியம் ஒரு நமகச்சுமவக் களஞ்சியம். 

2. கீழ்க்கொணும் குறட் ொவில்  யின்றுவரும் அணிளயத் செர்ந்பெடுக்கவும். 

1. நவில்பதாறும் நூல்நயம் மபாலும் பயில்பதாறும்  

   பண்புமட யாளர் பதாடர்பு. 

(உவமமயணி, எடுத்துக்காட்டு உவமமயணி) 

விளட: உவளையணி 
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2. உடுக்மக இழந்தவன் மகமபால ஆங்மக  

   இடுக்கண் கமளவதாம் நட்பு. 

(உவமமயணி, எடுத்துக்காட்டு உவமமயணி) 

விளட: உவளையணி 


