
9 -ஆ� வ��� தமி� இர�டா� ப�வ�

ெம�ல க��� மாணவ�க��கான வ�னா-வ�ைட� ப�த�

��வ�னா�க� :

1) ?தைலவ�ய�� ேப�ச�� ெவளி�ப�க��ற பா�ெபா�� யா�

இய�ைகைய� ேபா��த�, , ,தமி�ண��ச� ஊ��த� ப��தற�� பர��த�

ெபா��ைடைம ேப�த�, .ெப�க�வ� ெப�த� �த�யன

2) , - ?�வா� ��தவ� �� வ�லா� இ�ெதா ட� உண���� ெபா�� யா�

ந�ைம ,தீைமகைள உண��தவ�க� இைளயவராக இ��தா�� அவ�

��தவேரா� ைவ�� எ�ண� த�கவேர.

3) ?நீ�க� வ���ப�� ப��த ��க� யாைவ

த����ற�, , ,நால�யா� ச�ல�பத�கார� க�பராமாயண�

4) ?சாரதா ச�ட� எத�காக இய�ற�ப�ட�

ெப�க� ��ேன�ற�த���� தைடயா� இ���� �ழ�ைத�

த��மண�ைத� த��க இய�ற�ப�ட�.

5) ?ேகா�தாரி க�வ���� எதைன வ�����க�ற�

ேகா�தாரி க�வ���� மகளி� க�வ�ைய வ�����க�ற�.

6) - .ம�ைர�கா�ச� ெபய��காரண�ைத� �ற��ப��க

* .ப���பா�� ��க�� ஒ��

* .கா�ச� எ�பத� ெபா�� ந�ைலயாைம

* .ம�ைரய�� ச�ற��கைள�� ந�ைலயாைமைய�� பா�� ��

7) ?எத� ெபா���� கட�பயண� ேம�ெகா�ள�ப�ட�

வாணிக�த�� ெபா��� கட�பயண� ேம�ெகா�ள�ப�ட�.

8) ?ப�ைட� தமிழ�களி� �ைற�க� பய�பா� யா�

ேபா�, .வணிக� ேபா�ற காரண�க��காக� பய�ப��த�ன�

9) - ?நா�மைல ெகா�ட ெப�நகர� இத�� �ற��க�ப�� மைலக� யாைவ

ஆனமைல , , ,நாகமைல ப�மைல சமணமைல

10) .ெச��� த��ேமனிக� ப�ற�� �ற��� வைரக

கட�ளி� உ�வ�க�, மனித உ�வ�க� மி��த கைல��ப�ேதா�

ெச��� தக��� வ�வைம�க�ப�டன. ேசாழ�கால�த�� மி�த�ய◌ான ெச���

த��ேமனிக� உ�வைம�க�ப�டன.இவ�க� கால� ெச��� த��ேமனிகள◌ி�

ெபா�கால�.
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11) ?ந�க� எ�றா� எ�ன

ேபாரி� வ����� ப�� இற�த �ர��� நட�ப�வ� ந�க�.அ�க���

அ��ரரி� உ�வ� ெபாற��க�ெப��.

12) ?இைச� ��க� யா� கால�த�� அைம�க�ப�டைவ

வ�ஜயநகர ம�ன�க� கால�த�� அைம�க�ப�டைவ .

13) ?க�ண� ���த ப�த� எ�வா� இ��த�

க�ண� ���த ப�த�� ���கைள�ைடய மாைலக�

ெதா�கவ�ட�ப����தன.

14) , - .இ��ர� ெப��கட� இல�கண� �ற���� த�க

இ��ர� -உவைம�ெதாைக
ெப��கட� - ப���ெதாைக

15) ?பாைல ந�ல�த�� ப���க� பற�தத� காரண� எ�ன

ச��வ�க� பாைல�காைய ந�ல�த�� வ���� ெவ���மா� ேகா�னா�

அ��தன�. .அ�ேவாைச� ேக�� அ�ச� ப���க� பற�தன

ச��வ�னா�க� :

1) .ச�ககால� ெப�பா� �லவ�களி� ெபய�கைள எ��க

ஔைவயா�, , ,ஒ��� மாசா�த�யா� ஆத�ம�த�யா� ெபா���யா�

ெவ�ணி� �ய�த�யா�, ,அ��� ந���ைலயா� ந�க�ைணயா�

கா�ைக�பா�னியா�, , , .ெவ�ளி�த�யா� காவ�ெப�� ந�பசைலயா�

2) ? .சைம�ப� தா�வா இ�ப� சைம�க��றா� சைமய� ெச�வா�

அ) ?இ�ப� சைம�பவ� யா�

ெப�க�,ஆ�க�

ஆ) ?பாேவ�தரி� ����ப� சைம�ப� தா�வா

சைம�ப� தா�வ��ைல . .சைம�பவ� உணைவ ம��� சைம�பத��ைல

அத��� ேமலாக இ�ப�ைத�� பைட�க��றா�.

3) -வ�ைத�காமேல �ைள��� வ�ைதக� இ�ெதா டரி�வழி� ச��ப�ச�ல�

ெதரிவ���� க���கைள வ�ள��க.
பா�த� அைம�� வ�ைத வ�ைத�காமேல, தாேன �ைள�� வள��

வ�ைதக�� உ�ளன.
அைத� ேபாலேவ ேமைதய�� ப�ற� உண��தாம� எைத�� தாேம

உண���ெகா�வ�.

4) .ம���வ� ���ெல��மிய�� சாதைனகைள� �ற��ப��க

* .தமிழக�த�� �த� ெப� ம���வ�

* .இ�த�ய�ெப�க� ச�க�த�� �த� தைலவ�
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* .ச�ட ேமலைவ��� ேத��ெத��க�ப�ட �த� ெப�

* .ெச�ைன மாநகரா�ச�ய�� �த� �ைண ேமய�

* , .அைடயா�ற�� அ�ைவ இ�ல� ���ேநா� ம���வமைன ந��வ�யவ�

5) .நீலா�ப�ைக அ�ைமயாரி� தமி�� பணிய�� ச�ற��� �ற��� எ��க

த�ைத மைறமைலய�க� ேபாலேவ தனி�தமி�� ப��ைடயவ�.
எ�த�ய ��க� : , -தனி�தமி�� க��ைர வடெசா� தமி� அகரவரிைச

��ெப�மணிக� வரலா�, ப��ன�தா� பாரா��ய

�வ�.
தனி�தமிழி� எ�த வ����ேவா��� இவ� ��க� பய�த��.

6) - .மாகா� எ��த ��நீ�ேபால இட����� ெபா�� வ�ள��க

இட� : ம�ைர�கா�ச�

ெபா�� : ம�ைரய�� ந�க�� வ�ழா ப�ற� �ரசைறேவா� ���

�ழ�கமான� ெப��கா�� ���த கடெலா�ேபா� ஒ��க�ற�.

7) - .ெகா�ைக ச���ற���� த�க

தாமிரபரணி ஆ� கட�� கல��� இட�த�� ஆ�ற��

ேம���கைரய�� அைம�த இய�ைக� �ைற�க�.
இ�� ����ச��ப�க��, ச��க�� உ�டாய�ன

ெச�வ� ஏற�வ�� �த�ைரய�� �ள��க���� மா���ெகா���

அளவ���� கைரேயார�களி� ெபா�� �வ��த���தன.
இ�� பா��ய�களி� நாணய�கைள அ�ச��� ப�டைறக� இ��தன.

8) காவ�ரி���ப��ன� �ற��� இல�க�ய�களி� இட�ெப�ற க���க�

யாைவ?
காவ�ரி���ப��ன�த�� ேசாழ இளவரச�க� வா��த���தன�. ,ேகாவல�

க�ணக� , மாதவ� ஆக�ேயா� க��ளிவளவ� ஆ�ச��கால�த�� �காரி�

வா��ததாக இல�க�ய�க� ��க��றன.
ெவளிநா�க���� க�ப�க� �ல� ெச�ல இ��த ப�ட�க� மைலக�

ேபா� �வ��க�ப����தன எ�க�ற� ப��ன�பாைல .
�கா�நகர�த�� காவ� மி��த ��க�சாவ� இ����ள�.

9) -�� உ�வ� ச��ப�க� �ைட��� ச��ப�க� இர����� உ�ள ேவ�பா�

யா� ?
�� உ�வ� ச��ப�க� :

உ�வ�த�� ��ப�த��� ப��ப�த��� ெதளிவாக� ெதரி�� வைகய��

�� உ�வ��ட� அைம�தைவ .
�ைட��� ச��ப�க� :

��ப�த� ம��� ெதரி��ப� அைம�க�ப�ட ச��ப�க�.
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10) ?நாய�க� கால� ச��ப�களி� ��ப�க� யாைவ

அழக�ய ஆய�ர�கா� ம�டப�கைள அைம�தன�. ம�ைர ஆலய

ஆய�ர�கா� ம�டப� ��களி� உ�ள அரி�ச�த�ர�, ச�த�ரமத� ச��ப�களி�
ஆைட , .ஆபரண�க� கைல நய� மி�கைவ

ேப�� ச�வ� ேகாவ��� உ�ள ச��ப�க� நாய�க� கால� ச��ப� கைல

��ப�த�� உ�சந�ைல� பைட��.

11) .இராவண காவ�ய�த�� இட�ெப�ற இர�� உவைமகைள எ����கா��க

��ப�யான� பல இட�க���� ெச�� ப�� ெப�களி� �க�த�ைன

ேநா�க�� ெச���. அ� வானி� �� ந�லைவ� ெதாட��� ெச���

க�ேமக�த�� கா�ச�ேபா� உ�ள�.

12) .ஆ�டாளி� கன�� கா�ச�ைய எ��க

ம�தள� �தலான இைச�க�வ�க� �ழ��க��றன.
வரிகைள�ைடய ச��கைள ந��� ஊ�க��றன�.
க�ண�, ��� மாைல� ெதா��� ப�த�� கீ� த��மண�

ெச��ெகா�க�றா�.

13) .�ற��ச� மண�பத�கான ந�க��கைள� �ற��ப��க

தீய�� இ�ட ச�தன மர� ��ச�க�,அக�� இவ�ற�� மண�

உைலய��ட மைல ெந�லரிச�� ேசா�ற�� மண�

ஆக�யவ�றா� �ற��ச� மண�க�ற�.

தயாரி�� : . ,எ� ெஜயெச�வ�

த� . . . ,ஆேம ந�ைல�ப�ளி

த��வ�ைடம���.
9443740120
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