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EVERWIN MATRIC. HR. SEC.SCHOOL
தமிழ்
Tamil-I FA-III
இல் – I
செய்யுள்
தாம் அன்றந ாற்நங்கால்

I. சதாருள் கூறுக:
1. சய்
உண்ற
2. தெம்
ாடு
3. புன்ணறக
சிரிப்பு
4. தி
ஆறு
II. பிரித்து ழுதுக:
1. கிக்குக்கற கிக்கு + கற
2. கறனக் கூடம் கறன + கூடம்
3. சதாற்கானம் சதான் + கானம்
4. றகத்டி
றக + டி
III. தெர்த்து ழுதுக:
1. புல் + சளி புல்சளி
2. பூ + சாடுக்கும்
பூத்சாடுக்கும்
3. தற்கு + றனகள் - தற்குறனகள்
4. அமும் + சுபி
அமுசுபி
IV. திர்ச்சொல்:
1. புதுற
X
தற
2. எற்றுற
X
தற்றுற
3. கிக்கு
X
தற்கு
4. இற்றக பம்
X
செற்றகபம்
V. குறுவிணாக்கள்:
1. ாாதாதியின் தாடலில் இடம் சதற்றுள்ப கவிஞர்களின் சதர்கறபக்
குறிப்பிடுக:
* திருள்ளுர் *கம்தன்* காளிாென்
2. இந்திாவின் தற்கு, கிக்கு ஆகி திறெகறப இறத்துக் கவிஞர் காட்டும்
காட்சிற ழுதுக:
*தற்கு றனகள் திகறப அனுப்பிக் கிக்குக் கறயின் னம் தகட்கும் இறத
கவிஞர் காட்டும் காட்சி ஆகும்.
VI. சிறுறணா:
1. ாாதாதி தாடலின் கருத்றச் சுருக்கி ழுதுக:
* பூமியின் கிக்கு ாெனாகத் திகழும் து இந்தி ாடு தன புதுறகறபச்
செய் ாடு. திருக்குநள் ாட்டின் ஆறடாகவும், உண்ற இந்தி ாய்க்கு
தனாறடாகவும் விபங்குகிநது.
* கம்தரின் கவிற கங்றகயின் இறொகும்
* தற்கு தான்றும் திகள் கிக்கு ல்றன ற தாய்ந்து ன்றகறப
விறபவிக்கின்நண.
VII. சதருவிணா:
1. ம் ாட்டின் முன்தணற்நத்திற்கு ார்கள் செய் தண்டிற தற்றிச்
சிந்தித்து ழுதுக:
*து ாடு பம் சதாருந்தி ாடு
*இற்றக பங்கள் ட்டுமின்றி இனக்கி பங்களும் மிகுந்துள்பண.

* இம் முல் குரி ற ாழும் இந்திர்கள் அறண ரும் உவு,
உறட, சாழி, ாகரிகம் ஆகிற்நால் தறுதட்டு இருந்ாலும் உர்ால்
என்றுதட்டர்கள். ணத ம் ாடு
முன்தணறுற்கு ார்கள் அறணரும் தற்றுறறத்
கர்த்சறிந்து எற்றுறற
ததாற்றி ாழ்தன சிநப்தாகும்.
உறறட
மிழ்ாட்டில் காந்தி
I. ெரிாண விறடறத் தர்ந்சடுத்து ழுதுக:
புத்கப் தயிற்சி ண் (8) (1-2)
3. ஆங்கின அசு ______ ன்னும் கடுறாண ெட்டத்ற றடமுறநப்தடுத்திது.
அ. சபல்ட் ெட்டம்
ஆ. சள்றபதண சளிதறு
இ. சிப்தாய்கனகம்
ஈ. ஜாலின் ானாதாக்
4. காந்திடிகறப கர்ந் நூல் ______.
அ. சினப்ததிகாம்
ஆ. திருக்குநள்
இ. ணிதகறன
ஈ. றபாததி
II. தகாடிட்ட இடத்ற நிப்புக:
1. காந்திடிகளின் கருத்ாய்வுக் கூட்டம் இாஜாஜி வீட்டில் றடப்சதற்நது.
2. காந்திடிகள் 1921 ஆம் ஆண்டு மிழ் ாட்டிற்குந்ார்.
3. காந்திடிகள் ம் ாழ்ாள் முழுதும் ளிறத் திருக்தகானம் அணிந்திருந்ார்.
4. ற்நத்ாழ்வு அற்ந ெமுாம் ன தண்டும் ன்று காந்திடிகள் உறுதி
சகாண்டார்.
III. ாக்கித்தில் அறத்து ழுதுக:
1. ஆதனாெறண: ன் ஆசிரிர் ணக்கு குந் ஆதனாெறண ங்கிணார்.
2. தாதுகாக்க: ாம் இற்றக பங்கறப தாதுகாக்க தண்டும்.
3. ாற்நம்: ம் கல்வி அறப்பில் தன ாற்நங்கள் ற்தட்டுள்பண.
4. ஆடம்தம்: காந்திடிகள் ஆடம்தம் இல்னால் ாழ்ந்ார்.
IV. சதாருத்துக:
Pg no: 8 ( 1-4)
V. குறுவிணாக்கள்:
1. காந்திடிகள் துற மீணாட்சி அம்ன் தகாவிலுக்குள் முலில் ன்
நுறவில்றன ?
விறட: க்கள் சினருக்கு தகாவிலுக்குள் செல்ன அனுதி றுக்கப்தட்டால்
காந்திடிகள் துற மீணாட்சி அம்ன் தகாவிலுக்குள் முலில் நுறவில்றன.
2. காந்திடிகளுக்குத் மிழ் கற்கும் ஆர்த்ற ற்தடுத்தி நிகழ்றக் கூறுக?
விறட: இனக்கி ாாட்டில் உ.த.ொமிார் ஆற்றி உற காந்திடிகளுக்குத்
மிழ் கற்கும் ஆர்த்ற ற்தடுத்திது.
VI. சிறுவிணா:
1. காந்திடிகளின் உறட ாற்நத்திற்குக் காாக அறந் நிகழ்விறண ழுதுக?
* காந்திடிகள் துற க்கு செல்லும் ழியில் சதரும்தானாண க்கள்
இடுப்பில் எரு துண்டு ட்டும் அணிந்து இருப்தறக் கண்டார்.
* இந்திர்கள் ததாதி உறடகள் இல்னால் இருக்கிநார்கள் ன்தற
உர்ந்ார்.
* இந்நிகழ்த காந்திடிகளின் உறட ாற்நத்திற்குக் காாக அறந்து.
2. காந்திடிகளுக்கும் மிழுக்கும் உள்ப சாடர்றத ழுதுக?
* காந்திடிகளுக்கு ஜி .யு.ததாப் ழுதி மிழ்க்றகதடும், திருக்குநளும்
பிடித் நூல் ஆகும்.
*இனக்கி ாாட்டில் உ.த. ொமிார் ஆற்றி உற காந்திடிகளுக்கு
மிழ் கற்கும் ஆர்த்ற ற்தடுத்திது.
* இதுத காந்திடிகளுக்கும் மிழுக்கும் உள்ப சாடர்பு ஆகும்.

VII. சதருவிணா:
1. காந்திடிகளிடம் காப்தடும் உர்ந் தண்புகள் ாற?
* க்களின் உறடகள் ததாதி அபவில் இல்னால் இருப்தறக் கண்டு
ன்னுறட உறடற ாற்றி ளிற திருக்தகானம் பூண்டார்.
* னிர்களிடம் உர்வு ாழ்வு தாாட்டக் கூடாது ன்ததில் உறுதிாக
இருந்ார்.
* மிழ் ாட்டுக் கவிஞர் தாதிாற தாதுகாக்க தண்டும் ன்று
சதருதிப்பு சகாண்டார்.
* சளிாட்டு சதாருள்கள் ாங்கக் கூடாது ன்று ணவுறுதியுடன்
ாழ்ந்ார்.
* மிழ்ாட்டின் மீதும் மிழ் க்கள் மீதும் மிகுந் அன்பு சகாண்டார்.
* இதுத காந்திடிகளிடம் காப்தடும் உர்ந் தண்புகள் ஆகும்.
3. அணி இனக்கம்
1. அணி இனக்கம் ன்நால் ன்ண?
கவிஞர்கள் ங்கள் கற்தறணத் திநத்ாலும் புனறாலும் ாங்கள் இற்றும்
தாடல்களில் அறக தெர்க்றகன்நணர். இறண விபக்குது அணி இனக்காகும்.
2. உள்பற உள்பாறு கூறும் அணியின் சதர் ாது
உள்பற உள்பாறு கூறும் அணியின் சதர். இல்பு விற்சி அணி.
3. இல்பு விற்சி அணிக்கு ற்சநாரு சதர் ன்ண?
இல்பு விற்சி அணிக்கு ற்சநாரு சதர் ன்ற விற்சி அணி.
4. உர்வு விற்சி அணி ன்தது ாது?
எரு சதாருளின் இல்றத மிறகப்தடுத்தி அகுடன் கூறுது உர்வு விற்சி அணி
ஆகும்.
இனக்கம்.
ால் றகச் சொற்கள்
1. சொல் ன்நால் ன்ண?
ஏர் ழுத்து னித்து நின்தநா அல்னது என்றுக்கு தற்தட்ட ழுத்துகள் சாடர்ந்து
ந்து சதாருள் ருாயின் அது சொல் ணப்தடும்.
2. சொற்களின் றககறப ழுதுக.
1. சொற்கள் 4 றகப்தடும். அற 1. சதர்ச் சொல், விறணச் சொல், இறடச் சொல்,
உரிச் சொல்.
3. சதறயும் விறணறயும் ொர்ந்து ரும் சொற்கறப வ்ாறு ங்குகிதநாம்?
ொன்றுருக.
சதறயும் விறணறயும் ொர்ந்து ரும் சொற்கறப இறடச்சொல் ன்கிதநாம்.
இது னித்து இங்காது.
.கா:  – திருக்குநறப
ற்று – ற்சநாருர்
உம் – ந்றயும் ாயும்
2. சதர்ச் சொல்
1. சதர்ச்சொல் த்றண றகப்தடும்? அற ாற?
சதர்ச் சொல் ஆறு றகப்தடும். அற 1. சதாருட் சதர் 2. இடப்சதர் 3.
கானப்சதர் 4. சிறணப்சதர் 5. தண்புப் சதர் 6. சாழிற்சதர்.
2. இடுகுறிப் சதர் ன்நால் ன்ண? ொன்றுருக. அற த்றண றகப்தடும்?
ம் முன்தணார் சின சதாருள்களுக்குக் காம் கருால் சதரிட்டு ங்கி
சதர்கள் இடுகுறிப் சதர்கள்.
ொன்று: ண், ம், காற்று.
அற இண்டு றகப்தடும். இடுகுறிப் சதாதுப்சதர், இடுகுறிச் சிநப்புப்சதர்.
3. காப்சதர் ன்நால் ன்ன்? ொன்று ருக.
ம் முன்தணார் சின சதாருள்களுக்குக் காத்தாடு ங்கும் சதர்
காப்சதர் ணப்தடும்.

.கா. ாற்காலி, கரும் தனறக.
4. காப் சதர் த்றண றகப்தடும்? அற ாற?
காப் சதர் இண்டு றகப்தடும் . அற காப் சதாதுப் சதர், கா
சிநப்பு சதர்.
செய்யுள்
தாதக் கண்ணி
I. சதாருள் கூறுக:
1. தாதத
தனாண சதாருதப
2. கூர்
மிகுதி
3. ய்தும்
கிறடக்கும்
4. அல்னால் அறத்வி
II. பிரித்து ழுதுக:
1. ாசணன்று ான் + ன்று
2. இன்த நிறன இன்தம் + நிறன
3. நிறணப்ததுத
நிறணப்தது + அதுத
4. தசநான்று தறு + என்று
III. தெர்த்து ழுதுக:
1. ம் + உயிர் ம்முயிர்
2. இன்புற்று + இருக்க - இன்புற்றிருக்க
3.  + உயிரும் வ்வுயிரும்
4. கறட + பிடித்து
கறடப்பிடித்து
IV. திர்ச்சொல் ருக:
1. மிகுதி
x
மிகுதியின்ற
2. தொம்தல்
x
சுறுசுறுப்பு
3. இன்தம்
x
துன்தம்
4. அறிவுறடறx
அறிாற
V.குறுவிணா:
1. ாருக்குத் சாண்டு செய் தண்டும்?
அறணத்து உயிர்கறபயும் ம் உயிர்ததால் கருதும் ொன்தநாக்குத் சாண்டு
செய் தண்டும்.
2. இன்தநிறன ப்ததாது ந்து தெரும்?
அன்தர்களுக்குத் சாண்டு செய்தாக ாறிவிட்டால் இன்தநிறன ாதண
ந்து தெரும்.
IV. சிறுவிணா:
1. தாதக் கண்ணியில் ாயுாணர் கூறுண ாற
* அறணத்து உயிர்கறபயும் ம் உயிர்ததால் கருதும் ொன்தநார்க்குத் சாண்டு
செய் தண்டும்.
* அத்றக ததறு கிறடத்ால் இன்தநிறன ாதண ந்து தெரும்.
* ல்தனாரும் இன்தாக ா தண்டும் ன்தற வி தறு ற யும்
நிறணக்க ாட்தடன்.
ன்தண தாதக்கண்ணியில் ாயுாணர் கூறும் கருத்துகள் ஆகும்.
செய்யுள்
இல் இண்டு – நீங்கள் ல்னர்
I. சதாருள் கூறுக:
1. சும்
னித்ன்ற
2. உள்ளிடுகள் உள்தப இருப்தற
3. இனக்கு
குறிக்தகாள்
4. ெக்தி
ஆற்நல்
II. பிரித்து ழுதுக:
1. விழிப்புர்ச்சி
விழிப்பு + உர்ச்சி

2. புவிசு
புவி + அசு
3. கட்டுறாசிரிர்
கட்டுற + ஆசிரிசிர்
4. உள்ளீடுகள்
உள் + ஈடுகள்
III. தெர்த்து ழுதுக:
1. அல் + ாடு
அல்ாடு
2. அநம் + ழி
அநழி
3. ணம் + நிறன
ணநிறன
4. உனகு + ங்கும்
உனசகங்கும்
IV. திர்ச் சொல் ருக:
1. உள்ாடு
x
அல் ாடு
2. ன்ற
x
தீற
3. உறப்பு
x
உறப்பின்ற
4. உள்ளீடு
x
சளியீடு
V.குறுவிணா:
1.தம், தர் ஆகிற்றின் இல்புகள் ாற?
* சகாடுப்தது தத்தின் இல்பு
* சதறுது தரின் இல்பு
இற தம், தர் ஆகிற்றின் இல்புகள் ஆகும்.
2. உறக்கும் ததாது ன்ணாக ஆகிதநாம்?
உறக்கும் ததாது ாம் புல்னாங்குல் ஆகிவிடுகிதநாம்.
VI. சிறுவிணா:
1. நீங்கள் ல்னர் ன்னும் இப்தாடல் விபக்கும் கருத்துகறபத் சாகுத்து ழுதுக?
* உறக்கும் ததாது ாம் புல்னாங்குனாகவும் ,
* சுத்துடன் இல்னால் எருறப்தாட்டுடனும் ,
* ததச்சில் விழிப்புர்ச்சியுடனும் ,
குறிக்தகாறப தாக்கி உறுதிாக கால்ததித்து டக்க தண்டும் ணவும் இப்தாடல்
கூறுகிநது.
செய்யுள்
திருக்குநள்
I. சதாருள் கூறுக:
1. ாசினன்
குற்நம் இல்னால்
2. சகுளி
சிணம்
3. ஈது
ருது, சகாடுப்தது
4. அழுக்காறு சதாநாற
II. பிரித்து ழுதுக:
1. தகுத்துண்டும் தகுத்து + உண்டு
2. கடுஞ்சொல் கடுற + சொல்
3. ாசினன்
ாசு + இனன்
4. தல்லுயிர்
தன்ற + உயிர்
III. தெர்த்து ழுதுக:
1. தீங்கில் + இருந்து
தீங்கிலிருந்து
2. பிறத்து + சகாள்ப பிறத்துக்சகாள்ப
3. அநம் + நூல்கள்
அநநூல்கள்
4. நிறந + தி
நிறநதி
IV. திர்ச்சொல் ருக:
1. இன்சொல்
x
ன்சொல்
2. சிறிர்
x
சதரிர்
3. ஆற்றுார்
x
ஆற்நார்
4. புகாற
x
இகாற
V. குறுவிணாக்கள்:

1. அறிவின் தன் ாது?
பிந உயிரின் துன்தத்ற து துன்தம் ததால் கருதுத அறிவின் தன்
ஆகும்.
2. பிந உயிர்கறப வ்ாறு காப்தாற்ந தண்டும்?
ம்மிடம் இருப்தற்றநப் பிந உயிர்களுக்குப் தகிர்ந்து சகாடுத்துக்
காப்தாற்ந தண்டும்.
3. ஈறக தற்றி ள்ளுரின் கருத்து ாது?
* இல்னார்களுக்கு ருத ஈறக ஆகும்.
* இல்னார்களுக்கு ருால் இன்தம் ட்டுத உண்டாகும்.
இறத ஈறக ன்று ள்ளுர் கூறுகிநார்
VI. சிறுவிணா:
1. ‚ அநன் லியுறுத்ல்‛ தற்றி ள்ளுர் கூறுண ாற?
* உள்பத்தில் குற்நல் இல்னால் இருப்தத சிநந் அநாகும்.
* சதாநாற, ததாறெ ஆகி ான்கும் இல்னால் ாழ்த சிநந்
அநாகும் ன்று ள்ளுர் கூறுகிநார்.
உற றட
தசிப்பிணி ததாக்கி தாற – இல் - II
I. தகாடிட்ட இடத்ற நிப்புக:
1. ணிதகறன பூம்புகார் கறச் தெர்ந்ள்
2. உத உயிர்களுக்கு ஆாாக விபங்குகிநது.
3. ணிதகறன ணிதல்னத்தீவில் அமுசுபி சதற்நாள்
4. உவு சகாடுத்ர் உயிர் சகாடுத்ர் ஆார்.
5. சிறநக்தகாட்டம் அநக்தகாட்டாக ாநதண்டும்
II. உரி விறடறத் தர்ந்சழுதுக:
(1). (2) Pg no: 27.
3. அமு சுபி தான்றும் திங்கள் றகாசி
அ. ஆணி
ஆ. புட்டாசி இ. றகாசி
4. பூக்கள் நிறநந் சதாய்றக தகாமுகி
அ. சூரிமுகி ஆ. ெந்திமுகி இ. தகாமுகி
5. ணிதகறனயிடம் உறாடிர் தீதினறக
III. சதாருத்துக:
1. தகாமுகி
சதாய்றக
2. ணிதகறன ாவி கள்
3. அமுசுபி அரி றக தாத்திம்
4. ணிதகனா சய்ம்
5. தீதினறக புத்பீடிறக
IV. ாக்கித்தில் அறத்து ழுதுக:
1. செடிசகாடிகள்: பூங்காவில் செடிசகாடிகள் பர்ந்திருந்ண.
2. முழுநினவு ாள்: றகாசித் திங்களில் முழுநினவு ாளில் அமு சுபி தான்றும்.
3. அமு சுபி: அள்ப அள்ப குறநால் உவு ங்குது அமு சுபி ஆகும்.
4. ல்னநம்: தசித்திருப்தருக்கு உவு இடுத ல்னநம்.
V. குறுவிணா:
1. அமு சுபியின் சிநப்பு ாது?
* அள்ப அள்பக் குறநால் உவு ங்கும்.
* தசியுற்தநாரின் தசிறப் ததாக்கும்.
2. ணிதகறன ன்ணரிடம் தண்டிது ாது?
* சிறநச்ொறனயில் ண்டறண சதற்றுள்பர்கள் திருந்தி ா ழிகா
தண்டும்.

* சிறநக்தகாட்டம் அநக்தகாட்டாக ாந தண்டுசண ணிதகறன
ன்ணரிடம் தண்டிணாள்.
VI. சிறுவிணா:
1. ணிதல்னத்தீவு வ்ாறு காட்சி அளித்து?
* ணிதல்னத்தீவில் சண்ல் குன்றுகள், பூத்துக் குலுங்கும்
செடிசகாடிகள் அடர்ந் ங்கள் அம்ங்களிறடத சதாய்றககளும் ணற
க்கும் காட்சிகபாகும்.
2. தகாமுகி ன்தன் சதாருள் ாது?
* ‘தகா’ ன்தன் சதாருள் தசு. முகி ன்நால் முகம். தசுவின் முகம் ததான்று
அறந்து இருப்தால் சதாய்றகயின் சதர் தகாமுகி ஆகும்.
* பூக்கள் நிறநந்து விபங்கும் இந்ப் சதாய்றகயின் சதர் தகாமுகி ஆகும்.
VII. சதருவிணா:
1. அநச்செல்கள் ன்று ற்றந ல்னாம் கருனாம்?
* ற க்களின் தசிப்பிணிறப் ததாக்குது
* உடல் குறநயுற்தநார், பிணிாபர், ஆவு அற்தநார்,
சிறநத்ண்டறக்றகதிகள் ததான்ந அறணருக்கும் உவு அளிப்தது.
* சிறநச்ொறனயில் ண்டறண சதற்றுள்பர்கள் திருந்தி ாழிகா
செய்ல்.
* சிறநக்தகாட்டம் அநக்தகாட்டாக ாந செய்ல்.
* ‘ னி எருனுக்கு உவு இல்றன னில் இச்செகத்திறண
அழித்திடுதாம்’ ன்ந தாதிார் கூற்றிற்கு ற்த ாழ்லும் அறணருக்கும்
உவு அளித்லும் சிநந் அநங்கபாகும்.
தாம் – துறப்தாடம் – இல் – II
1. தாம் கறறச் சுருக்கி ழுதுக:
* றுறயில் ாழ்ந் ாரி ன்தர் செருப்பு றக்கும் எரு சாழினாளி.
* அப்ததாது எரு சிறுமி மீறணப்ததான்று அர் அருகில் ந்து ணது
இடக்றகயில் உள்ப கானணி என்றநத் றத்து றக்கும் தடி கூறிச்சென்நாள்.
* ாட்கள், ாங்கள், ருடங்கள் உருண்தடாடிண. அச்சிறுமி தயில்றன.
இறடப்தட்ட கானத்தில் அக்கானணிற அணிந்து தார்க்க ாரியின் றணவி
ஆறெதட்டு டுத் ததாது, ாரி கானணிற ாங்கி சகாண்டார். அப்ததாது
அக்கானணி றணவிக்குச் ெரிாக சதாருந்திது.
* இவ்விந்றாண கானணி ஊர் க்கள் அறணருக்கும் சதாருந்த, எரு
கண்காட்சி ததான அறணரும் விந்றக் கானணிறப் தார்க்க முன் ந்ணர். அன்
மூனம் அர் செல்ந்ரும் ஆணார்.
* ாரியின் ாழ்ற உர்த்தி அச்சிறுமிற கா ஆனாக இருந்
ததாது, எரு ாள் அப்சதண் ந்து இடக்கானணிற றத்து ன்றண நிறணவு
இருக்கிநா? ன்று தகட்டார். ாரி கிழ்ச்சிாக னக்கானணிற டுத்து றத்
ததாது அப்சதண்ணுக்கு சதாருந்வில்றன. சிறிாக இருந்து. ‚ நீதி
உண்றயுடனும் அடுத்ர் சதாருள் மீது ஆறெப்தடாரும், ழ்ற
நிறனயிலிருந்து ம்ற உர்த்திக் சகாள்ப இலும்‛.
மிாக்கம்
FA3
1. Care an diligence bring luch
ஊக்கமும் கணமும் உர்வும் ரும்.
2. Calm after the storm
புலுக்குப் பின்தண அறதி
3. Do well what you have to do
செய்ண திருந்ச் செய்
4. kindness cannot be bought.
அன்றத விறனக்கு ாங்க முடிாது.

5. Live not to eat; But eat to live.
உண்ணுற்காக ாாத, ாழ்ற்காக உண்.
SA3
1. Measure is treasure
ஆற்றில் ததாட்டாலும், அபந்து ததாடு.
2. No smoke without fire.
சருப்பில்னால் புறகாது
3. Practice makes one perfection.
சித்திமும் றகப்தக்கம்.
4. No advice like father’s
ந்ற சொல் மிக்க ந்திம் இல்றன.
5. Something is better them nothing.
ணம் ததான ாழ்வு.
தலுாச்சிார் (விரிாணம்) துறப்தாடம்
1. தலுாச்சிார் சிகங்றகற மீட்ட நிகழ்றச் சுருக்காக ழுதுக.
1.
* இாாபுத்ற ஆட்சி செய் ‚செல்னமுத்து‛ ன்ணரின் எத கள்
தலுாச்சிார். இர் மிழ், ஆங்கினம், பிசஞ்சு ற்றும் உருது ஆகி சாழி
கறபயும் சிநப்தாக கற்நர், ற்றும் ஆயும் ந்தி முல் வீப்சதண்ணி ஆார்.
சினம்தம் குதிற ற்நம், ாள்ததார், வில் தயிற்சி ஆகி ற்றநயும் கற்றுத்
தர்ந்ர்.
2.
* சிகங்றக ன்ணர் ‚முத்து டுக ாற‛ ந்ார். ன்ணர் ஆங்கினப்
தறடயுடன் ததாரிட்டு வீம் அறடந்ார். ணத ஆங்கிதனதாடு ததாரிட்டு
சிகங்றகற மீட்க சதரி ருது, சின்ண ருது ற்றும் குறுநின ன்ணர்களின்,
உவிற ாடிணார். ற்றும் றசூர் ன்ணர் லியிடம் இருந்து 5000 குதிறப்
தறடவீர்கறபயும் சதற்நார்.
3.
* அறணரின் உவியுடன் ஆங்கிதனற திர்த்து காறபார்
தகாவிறனயும், சிகங்றகறயும் மீட்டார். இற்சநாடு குயிலியின் திாகமும்
இறந்ால் வீ ங்றக ளிதில் சற்றி கண்டார்.
ஆசி தஜாதி
I. சதாருள் கூறுக:
1. அஞ்சிணர்
2. தார்
3. முற்றும்
4. கும்பி
5. பூனம்
II. திர்ச்சொல் ருக:
1. ல்விறண
X
2. இக்கம்
X
3. ளிது
X
4. தர்ற
X
III. பிரித்து ழுதுக:
1. நீள்ாணம்
2. ாட்டுமுனகில்
3. ளிாகும்
4. தாறனசனாம்
IV. தெர்சழுதுக:
1. உயிர்கள்+இடத்து
2. தாறன+ல்னாம்
3. றன+ ல்னாம்

தந்ணர்
உனகம்
முழுதும்
யிறு
பூமி
தீவிறண
இக்கமின்ற
அரிது
தர்றற்ந
-

நீண்ட + ாணம்
ாட்டும் + உனகில்
ளிது+ ஆகும்
தாறன+ல்னாம்

-

உயிர்களிடத்து
தாறனசல்னாம்
றனசல்னாம்

4. இனிற+ உயிர்
இன்னுயிர்
V. குறுவிணாக்கள்
1. அெணாலும் செய் முடிா செல் து?
இநந் உடலுக்கு உயிர் சகாடுத்து ழுப்புது அெணாலும் செய் முடிா
செல் ஆகும்.
2. றும்பு ற்காகப் தாடுதடுகிநது?
றும்பு உயிறக் காத்துக் சகாள்பப் தாடுதடுகிநது.
3. எரு ாளும் விட்டுச் செல்னாது து?
எருர் செய் ன்றயும் தீறயும் எரு ாளும் விட்டுச் செல்னாது ஆகும்.
4. உனகம் முழுறறயும் ப்ததாது ஆபமுடியும்?
தர்றாண இக்க ணம் சகாண்டிருப்தால் ட்டுத தந்
இவ்வுனகம் முழுறறயும் ஆட்சி செய் முடியும்.
VI. சிறு விணா:
1. ல்னா உயிர்களும் கிழ்தாடு ாப் புத்ர்பிான் கூறும் அறிவுறகள் ாற?
1.ல்னா உயிர்கள் மீதும் இக்கம் சகாள்தத தர்றாண ாழ்வு ாழ்தர்.
2. எருர் செய் ன்றயும் தீறயும் எரு ாளும் அற விட்டுச் செல்னாது.
ஆறகால் தீ செல்கறபச் செய்ாதீர்கள்.
3. இந் பூமிற கிழ்ச்சிற்நாக ாற்றிடும் ண்த்ற விட்டு விடுங்கள்.
உறறட
னி தம்
I. ெரிாண விறடறத் தர்ந்சடுத்து ழுதுக:
1. ல்னா உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்துல் னி தம்
அ. னிதம்
ஆ. னி உரிற
இ. னி உர்வு
2. ம் சதாருறபக் கர்ந்ரிடமும் அன்பு காட்டிர் ள்பனார்.
அ. தகாதம்
ஆ. சறுப்பு
இ. அன்பு
3. அன்றண சொவிற்கு அறதிக்காண ‘தாதல் தரிசு’ கிறடத்து
அ. சதாருபாாம்
ஆ. இற்பில்
இ. அறதி
4. றகனாஷ் ெத்ார்த்தி சாடங்கி இக்கம் குந்றகறபப் தாதுகாப்ததாம்.
அ. குந்றகறபப் ததுகாப்ததாம்
ஆ. குந்றகறப தசிப்ததாம்
இ. குந்றகள் உவி றம்
5. இல்னார்க்குக் சகாடுத்து கிழ்த ஈறக ஆகும்.
அ. றுற
ஆ. ஈறக
இ. தற
II. தகாடிட்ட இடத்ற நிப்புக:
1. ல்னா உயிர்களிடமும் அன்பு செலுத்துல் னிதம் ஆகும்.
2. ள்பனார் ம் சதருமுற்சிால் டலூரில் ெத்தி ருச்ொறனறத்
சாடங்கிணார்.
3. அன்றண சொவிற்கு அடுத்து அறதிக்காண தாதல் தரிசு சதற்ந இந்திர்
றகனாஷ் ெத்ார்த்தி
4. குந்றகறபத் சாழினாபர்கபாக ாற்றுது னித் ன்றக்கு திாண
குற்நம்.
5. ‚ ாடி தயிறக் கண்ட ததாசல்னாம் ாடிதணன்‛ ன்நர் ள்பனார்
III. சதாருத்துக:
1. ள்பனார்
தசிப்பிணி ததாக்கிர்
2. றகனாஷ் ெத்ார்த்தி
குந்றகள் உரிறக்குப் தாடுதட்டர்
3. அன்றண சொ
தாாளிகளிடம் அன்பு காட்டிர்
4. குந்றத் சாழினாபர்
ெட்ட விதாம்
5. உனக அறதி திணம்
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IV. குறுவிணாக்காள்:
1. ாால் உனகம் இங்கிக் சகாண்டு இருக்கிநது?

னிதத்துடன் ாழ்தர்கபால் இவ்வுனகம் இங்கிக் சகாண்டு
இருக்கிநது.
2. ள்பனார் தசிப்பிணிற நீக்க ன்ண செய்ார்?
ள்பனார் தசிப்பிணிற நீக்க ெத்தி ருச்ொறனற நிறுவிணார்.
3. அன்றண சொ கண்ணீர் விடக் காம் ாது?
ொறனதாத்தில் உநவிணர்கபால் றகவிடப்தட்ட சாழுதாாளிறக்
கண்டால் ருந்திணார்.
V. சிறுவிணா:
1. றகனாஷ் ெத்ார்த்தி தாதல் தரிசு சதநத் தூண்டுதகானாக அறந் இபறக்கான
நிகழ்வு ாது?
* றகனாஷ் திணமும் தள்ளிக்கூடம் செல்லும் ததாது, ொறனதாத்தில் எரு
சிறுன் தறன செய்ற காண்தார். அன் ன் தள்ளிக்கு வில்றன ன்ந
தகள்வி அற உறுத்திது.
* தம் இல்னாால் வீட்டின் உவுத் தறற நிறநவு செய்
ன்தற அறிந்து ருந்திணர். அணால் பிற்கானத்தில் ‚ குந்றகறபப்
தாதுகாப்ததாம்‛ ன்னும் இக்கத்ற சாடங்கி அற்காண தாதல் தரிறெயும்
சதற்நார்.
VI. சதருவிணா:
1. அன்றண சொவின் னி தம் தற்றி நிகழ்விறண ழுதுக.
*அன்றண சொ ொறனதாத்தில் உநவிணர்கபால் றகவிடப்தட்ட
சாழுதாாளிறக் கண்டு ருந்திணார்.
* ஆயிக்கக்காண தாாளிகள் உவி செய் ாருமின்றி ாடுற
அறிந்ார்.
* கருற உள்பம் சகாண்ட அன்றண சொ அர்களுக்கு சாண்டு செய்
முடிசடுத்ார்.
* து இறுதிக் கானம் ற பிநருக்காகத ாழ்ந்ார்.
துறப்தாடம் – முடிவில் எரு சாடக்கம்
உறுப்புாணத்தின் உர்விறண உர்த்தும் ‚முடிவில் எரு சாடக்கம்‛ ன்ந
கறற விரி.
* சதங்களூருவில் ாழ்ந் எரு சிறுமி இ தாால்
தாதிக்கப்தட்டிருந்ாள். இாற்று அறுறசிகிச்றெ என்றுான் தீர்வு ன்று
ருத்துர்கள் கூறிறக் தகட்டு சதற்தநார் அதிர்ந்ணர்.
* அத தம் திருக்கழுக்குன்நம் ன்ந ஊரில் ாழ்ந் ஷிதந்தின், ன்
இருெக்க ாகணத்தில் ரும் சதாழுது, ெக்குந்து ாகணத்ால் அடிப்தட்டு
றனயில் தனத் காம் அறடந்ான். அணால் அன் மூறப செலிந்து, இம்
ட்டுத இங்கிக்சகாண்டு இருந்து.
* ஷிதந்தினின் இம் சிறுமிக்கு சதாருத்ப் தட்டது. இம் இடம் ாறி
நிறனத்து, சாடர்ந்து துடித்து. சிறுமி உயிர் பிறத்ாள். னிதத்தின்
ொறணாகத் ம் கனின் துடிக்கும் இத்றத சகாறடாகத் ந் அதொகன்.
புஷ்தாஞ்ெலி ன்ந ருத்து சதற்தநாறயும், இம் சகாடுத்து இங்கறப
சன்ந ஷிதந்திறணயும் இவ்வுனகம் ன்சநன்றும் நிறணவில் சகாள்ளும்.

