
ஒன்தாம் யகுப்ன – தநிழ் 

மூன்ாம் ருயத் ததர்வு யிாக்கள் 2014 
தநிழ் முதல் தாள் 

 

ஒரு நதிப்பண் யிா-யிடை (பெய்மளும் உடபடைமம்) 
தகாடிட்ை இைம் 

 

1. ற்குணங்கால் சிந்தினத்தல் ொன்தார் பனமநனாகும். 
2. தயம் ன்து பகால்ாடந. 
3. ததால்யிமன ஒப்னக்பகாள்யதத சான்ாண்மநமன அந்தினேம் உடபகல். 
4. நாற்ார் ன்னும் பசால்ின் பானள்  டகயர். 
5. தீங்கிமமத்தயர்க்கும் ன்டநதன பசய்தல்தயண்டும். 
6. கிித்தயக் கம்ர் ப் னகமப் பறுயர் எச்.ஏ.கிருட்டிார். 
7. இபட்சணின னாத்திரிகம் ில்கிரிம்ஸ் னதபாகிபஸ் நூமத் தழுயி 

இனற்ப்ட்டது. 
8. குன்ாத சதபனன் னைதருக்குக் குதயந்தன் 

9. நற்ிபண்டு தினடடபனேம் யப்னத்தும் இடப்னத்தும் 

10. பதன்கடல் யாகம் பாதுமந இன்ி 
11. பயண்குமட ிமற்ின ஒனமநதனார்க்கும் 

12. னதன்னதில் உனிர்கள் ீரில் ததான்ி 

13. நிதன் உனிரிக் குன்ின் நணிமுடினாகத் திகழ்கிான் 

14. நமமயம் பனக நபங்கள் யர்த்தல் தயண்டும். 
15. கதிபயிடநினந்து பயியனம் னஊதாக் கதிர்கமத் தடுப்து 

உனிர்யி(அ)ஓதொன் ைந 

 

ெரினா யிடைடனத் ததர்பதடுத்து எழுதுக 

 

1. ட்டுத் பதாமக நூல் குறுந்பதாடக. 
2. குறுந்பதாமகப் ாடல்கின் ண்ணிக்மக 401. 
3. குறுந்பதாமகனின் அடியமபனம 4-8 

 

பாருத்துக 

 

1. இன்மந  - யறுடந 

2. திண்மந - யிடந 

3. ஆமி  - கைல் 

4. தான்மந - தயம் 

5. குனசு  - ெிலுடய 

6. பதாழும்ர் - அடினார் 

7. ஆகடினம் - ஏம் 

8. பசற்ம்  - ெிம் 

 

 
 

குறுயிாக்கள் 

 

1. இபட்ெணின னாத்திரிகம் – பாருள் எழுதுக. 
இமயம தாக்கிச் பசல்லும் னணம். 

2. எச்.ஏ கிருட்டிார் எழுதின தயறு நூல்கள் னாடய? 
1. இபட்சணின சநன ிர்ணனம் 

2. இபட்சணின நதாகபம் 

3. இபட்சணினக்குள் 

3. னானூறு ெிறு குிப்ன யடபக 

1. னம் + ான்கு + நூறு ப் ிரினேம் 

2. ண்மடத் தநிமரின் யபீம், பகாமட, கல்யி, ஆட்சிச் சிப்ன 
அினாம். 

3. ட்டுத்பதாமக நூல்களுள் ஒன்று. 
4. ஜி.னே.தாப் ஆங்கித்தில் பநாமிபனர்த்துள்ார். 

4. க்கீபர் எழுதின தயறு நூல்கள் னாடய? 
1. தினனனகாற்றுப்மட 

2. படுல்யாமட 

5. உண்து உடுப்து ற்ிப் னாநூறு கூறும் கருத்து னாது? 
1. உண்து ஒன ாமி அவு 

2. உடுப்து தநாமட, இடுப்ாமட ன்று இபண்டு 

6. பெல்யத்துப்னன் ஈதல் – என்டத யிக்குக. 
1. நற்யர்க்க்கு அித்தல் ஆகும். 
2. தாதந நுகர்தயாம் ன்ால் யற்ம இமக்க தரிடும். 

7. குறுந்பதாடக – ெிறு குிப்ன எழுதுக. 
1. குறுமந  + பதாமக ப் ிரினேம் 

2. கடவுள். யாழ்த்துடன் ானூறு ாடல்கள் உள். 
3. 4 னதல் 8 அடி யமப அமநனேம். 
4. னரிக்தகா பதாகுத்துள்ார். 

8. குறுந்பதாடக யானிாக ீயிர் அிய னாடய? 
1. ண்மடத்தநிமரின் இல்யாழ்க்மக, ஒழுக்கம், நகிர் நாண்ன, 

அவுணர்வு அினாம். 
9. குறுந்பதாடக ாைில் தடயது ாடு ட்னம் எங்ஙம் 

ெிப்ிக்கப்டுகிது.? 

1. ாடு – யண்டுகள் ததன் உிஞ்சும் குிஞ்சிப்னக்கள் நனம் 
நமகள் பகாண்ட ாடு. 

2. ட்ன – ித்மதயிடப் பரினது. யாமயிட உனர்ந்தது. 
கடமயிட ஆமநாது. 

10. தில்டனாடி யள்ினம்டந எங்கு, எப்தாது ிந்தார்? 
1. தஜாகன்ஸ்ர்க் 
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2. 1898 ஆம் ஆண்டு 

 

11. யள்ினம்டந அப்தாபாட்ைத்தில் ஈடுைக் காபணம் னாது? 
1. தினநணச் சட்டத்திற்கு திபாகக் காந்தினடிகள் தசின உரிமந 

னமக்கதந யள்ினம்மந அப்தாபாட்டத்தில் ஈடுடக் காபணநாது. 
12. காந்தினடிகள் யள்ினம்டநடனச் ெந்தித்த ிகழ்டயக் கூறுகஃ 

1. யால்க்ஸ்பஸ்ட்டில் ிகழ்ந்த அப்தாபாட்டத்தில் கந்துபகாண்டு, 
னென்று நாதம் கடுங்காயல் தண்டம பற்ார் யள்ினம்மந. 

2. யிடுதம பசய்னப்ட்ட யள்ினம்மந, உடல் குன்ி யடீ்டில் 
டுக்மகனாார். 

3. இதமக் தகள்யிப்ட்ட காந்தி, யள்ினம்மநமனச் சந்திக்க யந்தார். 
4. சிமத்தண்மடமக்கு யனந்துகிானா? ன் காந்தினின் தகள்யிக்கு, 

நீண்டும் சிமச் பசல்த தனார் ன்று யள்ினம்மந கூிார். 
13. யள்ினம்டந ிடடயப்தாற் அபசு பெய்த ெிப்னகள் னாடய? 

1. தில்மனாடினில் யள்ினம்மந சிம ிறுயினது. 
2. பசன்ம தகா-ஆப்-படக்ஸ் கட்டிடத்திற்குத தில்மனாடி 

யள்ினம்மந பனர் மயத்தது 

 

ெிறுயிா – பெய்மள்    (2, 3 இனல்) 
 

1. எச்.ஏ. கிருட்டிார் ற்ிக் குிப்ன யடபக 

 

ிந்த ஊர் - கமபனினப்ன (தினபல்தயி நாயட்டம்)  

காம்  - 23-4-1827 னதல் 3-2-1900 யமப.  

பற்தார் - தந்மத  சங்கபாபானணார்–பதய்யானகி                  
கல்யி  - தந்மதனிடம் தநிமிக்கினங்கள்  

   நாணிக்கயாசகத்  ததயரிடம் இக்கணங்கள் 

   ியண தசாதிடரிடம் யடபநாமி  

ணி  - சானர்னபம் ள்ினில் தநிமாசிரினர்  

ழுதினமய  - இபட்சணின சநன ிர்ணனம்,  

இபட்சணின நதாகபம்,           
இபட்சணினக் குள் 

 னகழ்  - கிித்தயக் கம்ர்  

 

2. இதனசுாதரின் அருள் திட எழுதுக. 
இனம்ன ஆணிகள் உடமக் கிமித்ததாதும், 

இக்பகாடுமநக்காபர்களுக்காக, நன்ித்தனளும் ஆணடயதப  தயண்டின 
சுயின் உனிரிபக்கப் ண்த அயனமடன அனள்திம் ஆகும். 

 

3. பெல்யத்துப் னத ஈதல்  - என்தடப் னானூற்ின் யமிின்று 
யிக்குக. 

1. அபசனுக்கும் காட்டுநிதனுக்கும் உண்ண ஒன ாமினேம். 
உடுக்க இபண்டு ஆமடனேம் தாதும். 

2. பசல்யத்தின் னன் ஈதல் ஆகும். 
3. தாதந நுகர்தயாம் ன்று ிமத்தால், யற்ம இமக்க 

தரிடும். 
 

ெிறுயிா – உடபடை   (2, 3 இனல்) 
 

1. பாங்கல் பகாண்ைாடும் முடடன யிக்குக. 
1. யிடினற்காமனில் ழுந்து ீபாடிப் னத்தாமட அணியர். 
2. பயற்ிம, ாக்கு, ததங்காய், னக்கி மடத்து, பல்லுடன் 

கனம்னம் அயல் அமநத்து, கதிபயனுக்குப் மடனிிடுயர். 
3. பாங்கதா பாங்கல்  னமங்கிக் பகாண்டாடுயர். 

2. ஏறுதழுவுதல்  ற்ி எழுதுக. 
1. னதுயிடும்யிமா, னதுகட்டு, நஞ்சுயிபட்டு  யமங்குயர். 
2. தநிமரின் யபீத்மத பயிப்டுத்தும் யிமாயாகும். 
3. றுதழுயி பயற்ி பற் ஆடயமப அக்காத்துப் பண்கள் 

நணப்ர் 

3. நாட்டுப் பாங்கல் எவ்யாறு பகாண்ைாைப்டுகிது? 
1. உமயர்கள் தம் நாடுகமக் குிப்ாட்டி, யண்ணப்பாடிகால் 

அமகுடுத்தி, கழுத்தில் சங்மகமனக் கட்டி, பகாம்ிலும் 
பற்ினிலும் நஞ்சள் குங்குநம் மயத்துப் பாங்கிட்டு 
யணங்குயர். 

2. ச்சரிசி தகாம் இட்டு, னதுப்ாமமன நஞ்சள் இஞ்சினால் 
அங்கரித்து, பசந்பல் அரிசிமனனேம் பசங்கனம்ின் 
சாற்மனேம் கூட்டிப் மடப்ர். 

4. ிக்தகாத்தில் இன்று ஏற்ட்டுள் நாற்ங்கள் ற்ி எழுதுக. 
1. நமகள், ஆறுகள், சநபயிகள் அன்றுதான்று இன்ில்ம 

2. அன்ினந்த னம்னகானம் தனுசுக்தகாடினேம் இன்று கடலுக்குள் 
னெழ்கியிட்ட. 

3. ரிநம, ிடுக்கங்கால் ிப்குதிகள் கடில் 
னெழ்குயதும் னதிதாகத் ததான்றுயதுநாக உள். 

5. பயப்நனநாதல் யிக்குக. 
1. சுற்றுச்சூமமப் ாதுகாக்கும் காடுகள் அமிக்கப்டுயதாலும், 

இனற்மக அமிக்கப்டுயதாலும் பயப்ச் சநிம 
ாதிப்மடகிது.  

2. காற்று நாசுடுயதால், பயப்த்தின் சநிம ாதிக்கிது. 
3. தட்பயட்ிம நாற்ம் காபணநாகப் னயினில் பயப்ிம 

அதிகரித்து யடதுனயப் ிநமகள் உனகுகின். 
4. சீபா பயப்ிம சநன்குமந்து, பயப்ம் உனர்யதத 

பயப்நனநாதல் ஆகிது. 
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6. உனிர்க்தகாத்டதப் ாதுகாக்கும் யமிமுடகள் னாடய? 
1. சூமமக் பகடுக்கும் காபணிகமச் சீர்பசய்து சூமமப் 

ாதுகாக்கதயண்டும். 
2. உனிரிங்கமக் காக்க யங்கம உனயாக்கதயண்டும். 
3. நமமயம் பனகவும் சூமமப்ாதுகாக்கவும் நபங்கள் 

யர்த்தல் தயண்டும். 
4. ஓதசான் டத்மதக் காக்க, குிர்சாதப் பட்டிப் 

னன்ாட்மடக் குமக்கதயண்டும். 
 

படுயிா – பெய்மள்    (இனல்-2) 
 

1. ெிலுடயப்ாடு என்னும் குதினிலுள் கருத்துக்கடத் பதாகுத்து 
எழுதுக. 
 

ெிலுடயனில் ிறுத்துதல் 

சுயின் மக, கால்கில் இனம்ாணிகம அடித்து, 
அச்சிலுமயமன ித்மதத் ததாண்டி,  அயமப அயநாப்டுத்த, இபண்டு 
தினடர்கின் டுதய ிறுத்திார்கள்.  

 

இினடய பெய்தல் 

இன்ா பசய்தார்க்கும் இினதய பசய்தல் ன்தின்டி, னைதர்கள் 
அினாநல் பசய்னேம் ிமமக்கு நன்ினேம் ன்று இமயிடம் இதனசு 
நன்ாடிார்.  

 

உண்டநக் கிித்தயர் இக்கணம் 

பாறுமநனேம் அன்னனும் உமடயர்கத உண்மநக் கிித்தயர். 
அமய இல்ாதயர்கள் உண்மநக்கிித்தயர் இல்ம. 

 

உக இபட்ெகர் 

 மகயனக்காக இமயிடம் நன்ாடின இதனசுதய உக பட்சகர் 
ஆயார். 
 

ெிலுடயனில் எழுதுதல் 

 குன்ாத சதபனன் னைதனக்குக் குதயந்தன் ன்று ச் 
பசாற்கமச் சிலுமயனில் ழுதிர் னைதர்கள். 

 
 

படுயிா – உடபடை   (இனல்-2,3) 
 

1. தநிமர் திருாின் ெிப்னகட யியரிக்க. 

 

1. உமயர்கள் தம் நாடுகமக் குிப்ாட்டி, யண்ணப்பாடிகால் 
அமகுடுத்தி, கழுத்தில் சங்மகமனக் கட்டி, பகாம்ிலும் 
பற்ினிலும் நஞ்சள் குங்குநம் மயத்துப் பாங்கிட்டு 
யணங்குயர். 

 

2. ச்சரிசி தகாம் இட்டு, னதுப்ாமமன நஞ்சள் இஞ்சினால் 
அங்கரித்து, பசந்பல் அரிசிமனனேம் பசங்கனம்ின் 
சாற்மனேம் கூட்டிப் மடப்ர்.  

3. இத்தினயிமா தநிமர் ண்ட்ட ாகரிகத்தின் அமடனாச் 
சின்நாகத் திகழ்கிது. 

4. இந்ாின் மமநச் சிப்ம னன்மயத்தத தநிமர் தினாள் 
 இன்றும் தாற்ப்டுகிது. 

5. உமவுக்கும் உமயர்க்கும் பனமந தசர்ப்தத பாங்கல் 
யிமாயாகும். 

6. இத்தினாில்தான் னதுயிடும் யிமா சிப்ாக 
மடபறுகிது. 

 

2. உனிர்க்தகாத்தில் ஏற்டும் நாசுகடமம் அயற்ட ீக்கும் 
யமிமுடகடமம் யியரிக்க. 
நாசுகள் 

 

1. ஓதசான் சிமதவு ற்ட்டினக்கிது 

2. குிர்தப் பட்டினில் பயினாகும் குதாதபா ஃனளுதபா 
கார்ன் யிப்டத்மதச் சிமதக்கிது. 

3. குப்மகள், யியசானக் கமிவுகள், பதாமிற்சாமக் கமிவுகள், 
யடீ்டுக் கமிவுகள், தாக்குயபத்து ஊர்திகின் னமக, கதிரினக்க 
நாசு ஆகினமய ீரிலும், ித்திலும் காற்ிலும் நாசு 
உனயாக்குகின். 

 

ீக்கும் யமிமுடகள் 

 

1. உனிரிங்கமக் காக்க யங்கம உனயாக்கிப் 
ாதுகாக்கதயண்டும். 

2. நமமயந பனகவும் சூமமப் ாதுகாக்கவும் நபங்கள் 
யர்க்கதயண்டும். 

3. நண்யத்மத இமக்காநல் ாதுகாக்கதயண்டும். 
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