
9 -ஆ� வ��� தமி� ��றா� ப�வ�

��வ�னா , ச��வ�னா வ�ைட�ட�
��வ�னா�க� :

1) , ?க��ெகா�ட ப�ைச� பா�� எத�� உவைமயா�க�ப���ள�

க��ெகா�ட ப�ைச� பா�� ெந�பய��க� ேதா�ற�த���

உவைமயா�க�ப���ள�.
2) ெகா�ைகநகரி� ����கைள� ேபா� உ�ள ெபா��களாக� கா�ட�ப�வன

எைவ?
ச��க� மண�� ஈ�க��ற ��ைடக�,
தைரய�� உத����க�ட��� ��ைன ெமா��க�,
பா��மர�த�� பாைளய����� ச���� மணிக� ஆக�யன ����க�

ேபா���தன.
3) ?தமிழரி� ச�க வா��ைக எ�த� ச�ற��ைடயதாக� த�க�க�ற�

தமிழரி� ச�க வா��ைக , ,தா�� வா��� த�ைம� ��ற�ய�����

அைனவைர�� வாழைவ��� ச�ற��ைடய�.
4) -அ�ள� பழன�� அர�கா�ப� வாயவ�ழ இ�வ�ய�� ேச�ைற�� வயைல��

�ற���� ெசா�க� யாைவ?
அ�ள� - ேச�
பழன� - .வய�

5) ?நீ�க� வா�� ந�ல� ப�த�ய�� த�ைண யா�

ம�த�, ,வய�� வய� சா��த இட�� தைலவ� தைலவ��க�ைடேய ஏ�ப��

ச���ப�ண�காக�ய ஊட� ம�த�.
6) ?�ற�த�ைணய���ள ஏ� ப�ரி�க� யாைவ

ெவ�ச�, , , , , , .வ�ச� உழிைஞ ��ைப வாைக கா�ச� பாடா�

7) ?ப��தற�� எ�றா� எ�ன

எ�ெசயைல�� அற�வ�ய� க�ேணா�ட��ட� அ�க� ஏ�? ?எத��

எ�ப�? ,எ�ற வ�னா�கைள எ��ப� அற�வ��வழிேய ச��த��� ��ெவ��பேத

ப��தற�� ஆ��.
8) ?தாேவா ேத ஜி� இ�ெனா� ப�க� எ�� எைத� �ற��ப��க��றா�

பா�ைவய�� ப�� உ��ெபா�� உ�ைம எனி�� உ�வ� இ�லாத

ெவ�ற�டேம நம��� பய� உைடயதாக�ற�. அ� ந� வா�ைவ� ச�ற�பைடய�

ெச���.
9) ?க��மர� எைத� ேத�ய�

வ��ணி���� வ�� கத�ரவ� ஒளியாக�ய உய���ைப� ேத�ய�.
10) ?யேசாதர காவ�ய�த�� பா��ைட� தைலவ� யா�

யேசாதர�

11) - .யேசாதர காவ�ய� �ற��� வைரக

ஐ�ச�� கா�ப�ய�க�� ஒ��.
வடெமாழிய����� தமிழி� த�வ� எ�த�ெப�ற�.
ஆச�ரிய� ெபயைர அற�ய ��யவ��ைல .

ஐ�� ச��க�கைள� ெகா�ட�.



12) ? ?அைச எ�தைன வைக�ப�� அைவ யாைவ

அைச இர�� வைக�ப��.
1) . 2) .ேநரைச ந�ைரயைச

13) ?ஈரைச� சீ�க���ரிய ேவ� ெபய�க� யாைவ

இய�சீ�, .ஆச�ரிய உரி�சீ�

14) ? ?அ� எ�றா� எ�ன அ� எ�தைன வைக�ப��

இர��� இர����� ேம�ப�ட சீ�க�� ெதாட��� வ�வ� அ�

என�ப��. .அைவ ஐ�� வைக�ப��

15) ?தமி�� சா�ேறா���� உேராைமய� சா�ேறா���� உ�ள ேவ�பா� யா�

தமி�� சா�ேறா� ச�தாய�த�ேலேய வா��� த�னா� இய�றவைர

ச�தாய�த���� பல ந�ைமகைள� ெச�வா�.
உேராைமய� சா�ேறா� எ�பவ� ச�தாய�த����� வ�லக� , த� ெசா�த�

ப��கைளேய வள��பனாக இ��பா�.
16) - .ப��பச� கைளஇய ெப��ைக ேவழ� இல�கண� �ற���கைள� க�டற�க

ப��பச� - .ஆறா� ேவ��ைம� ெதாைக

கைளஇய - .ெசா��ைச அளெபைட

ெப��ைக - .ப��� ெதாைக

17) - .���ெதாைக ெபய��காரண� எ��க

��க�ய அ�கைள�ெகா�ட பாட�களி� ெதா��பாத�� ���ெதாைக

என�ப�ட�. .எ���ெதாைக ��க�� ஒ��

18) ?���ெதாைக� பாட�களி� �ல� நா� அற�வன யாைவ

���ெதாைக பாட�க� பல இய�ைக� கா�ச�க� �ல� அ�ப��

வள�ைத� பட�ப����� கா��க��றன.
19) ? ?ப��வ�ந�ைலயணி எ�றா� எ�ன அ� எ�தைன வைக�ப��

ஒ� ெச��ளி� ��ன� வ�த ெசா�� ெபா�ேளா மீ��� பல

இட��� வ�தேல ப��வ�ந�ைல அணி ஆ��. .இ� ��� வைக�ப��

20) ? ?அணிகளி� இ�ற�யைமயாத அணி எ� ஏ�

அணிகளி� இ�ற�யைமயாத� உவைமயணி ஆ��. ஏெனனி� ம�ற

அணிக� உவைமய����� க�ைள�தைவயாகேவ உ�ளன.

ச��வ�னா�க� :

1) , -பழ�தமிழ� உலக ம�கைள உறவ�னரா� எ�ணி வா��தன� ெதாட�

உண���� க��ைத எ��க.
யா�� ஊேர யாவ�� ேகளி� எ�� ச�க� பாட� உலேகாைர

உறவ�னரா�க�ய�. பழ�தமிழ� உலக உய��க� அைன�ைத�� த�வ� ந����

உய��த ப��ட� த�க��தன�. .இய�ைக அற�வ�� ச�ற�த���தன� உலக ம�க�

அைனவைர�� உறவ�னரா� ஏ�� வா��தன�.

2) .த��ற��ேப�ற அணிைய வ�ள��க

த� + + .�ற��� ஏ�ற� இய�பாக நைடெப�� ந�க��ச�ய�� மீ� கவ�ஞ�

த� �ற��ைப ஏ�ற�� ��வ� த��ற��ேப�ற அணி.



3) .�ற�ெபா�� அைம�த ச�க இல�க�ய ��கைள அற��ெத��க

�றநா��, பத����ப��
பரிபாட�, ம�ைர� கா�ச�

மைலப�கடா�.

4) , , .ேசர ேசாழ பா��ய நா�� வள�கைள ��ெதா�ளாய�ர� வழி வ�ள��க

ேச�ப�ட வய�களி� அர�� ந�ற ெச�வா�ப�க� மல��தன. அைத�
க�ட நீ��பறைவக� த�ணீரி� தீ�ப���ததாக அ�ச� த� ���கைள�

ச�ற�க���� ைவத◌�்� ெகா�டன.- .இ� ேசர நா��� வள�

உழவ�க� ெந�ேபா� மீேதற� ந��� ம�ற உழவ�கைள அைழ�ப�. இ�
�ர�க� ேபா�கள�த�� ெகா�யாைன மீ� ஏற� ந��� ம�ற �ர�கைள

அைழ�ப� ேபா���த�.
ச�க�� ��ைடக�, , .��ைன ெமா��க� யா�� ����க� ேபா���தன

பா��ய நா� ��� வள� மி�க�.

5) ஏமா�கத நா��� எைவெய�லா� ஆய�ர�கண�க�� இ��பதாக�

த���த�கேதவ� பா���ளா� ?
ஏமா�கத நா����ள ஊ�களி� ஆய�ர� வைக உண�க� க�ைட�க��றன.
உணவளி��� அற�சாைலக� ஆய�ர� உ�ளன.
மகளி� ஒ�பைன ெச��� மணிமாட�க� ஆய�ர�.
ெதாழி�ெச��� க�மிய�க� ஆய�ர�ேப� உ�ளன�.

6) ச��கன� �ற��த ெபரியாரி� க���கைள இ�ைறய நைட�ைறேயா�

ெதாட��ப��த� எ��க.
அைனவ�� ச��கன�ைத� கைடப���ப� க�டாய� எ�றா� ெபரியா�.

இ�ைறய காலக�ட�த�� ச��கனமாக வா��தா� ம��ேம வா�� ச�ற���.
இ�� ���ப�த�� இ�பால�� உைழ�� ச��கனமாக ெசல� ெச��

வா���வ�க��றன�. த�ணீ� �த� த�க� வைர அைன�த��� ச��கன�

வ����த�ப�க�ற�.

7) நா� கைட�ப���க ேவ��ய வா��ைக ெநற�களாக யேசாதர காவ�ய�

�ற��ப��வன யாைவ ?
ஒ� ெசயைல� ெச�வெத�றா� அ� பய��ளதாக இ��த� ேவ���.
தீய ப��கைள நீ�க ேவ��மாய�� �த�� ச�ன�ைத நீ�க ேவ���.
ெம�யற�� ��கைள ஆராய ேவ���.
ந�ெனற�ைய� ேபா�ற�� கா�க ேவ���.

8) ப�றெமாழி இல�க�ய�கைள� த�வ� எ�த�ப�ட தமி� இல�க�ய�கைள�

�ற��ப��க.
க�பராமாயண�, யேசாதர காவ�ய�

மேனா�மணிய�, இர�வ�ச�

மகாபாரத�.



9) யேசாதர காவ�ய� ெவளி�ப���� வா��ைக ெநற�கைள� த����ற�ட�

ஒ�ப��� எ��க.
அற�தா� வ�வ� ம��ேம இ�ப� த�� எ�க�றா� வ��வ�.

வா��ைக�� அற�ைத வ�ட ந�ைம த�வ� ேவ� இ�ைல .

ெவ�ளாைம எ�� அத�கார�த�� வழிேய ச�ன�ைத நீ�க ேவ���

எ�க�றா�. .எவரிட�த��� ச�ன� ெகா�ளாம� அதைன மற�� வ�டேவ��ம◌்

நா� ேபா�ற�� கா�க ேவ��ய� ெபாைற .

10) உலக இல�க�ய�த�� காண இயலாத அரிய க���களாக ஆ�ப��

�ைவ�ச� �ற��ப��வன யாைவ ?
உலகேமைத ஆ�ப�� �ைவ�ச�, ,த����றைள� ப�ற�� ���ேபா�

த����றளி� உ�ள� ேபால உய��த ெகா�ைககைள� ெகா�ட ெச���கைள

உலக இல�க�ய�த�ேலேய கா�ப� அரி� எ�பா�.

11) .ேகா�ட� ஆ�ேபா�� ��� ��� இல�கண�கைள� �ற��ப��க

1. மனித� த� ஈ�பா�கைள வ�ரிவாக வள��பவனாக இ��த�

ேவ���. .தன� ஆ�ைமைய வ�ரிவைடய� ெச�� ெச�ைம�ப��த ேவ���

2. ஒ�வ� ப�றரா� எ�வா� கணி�க�ப�க�றாேனா அைத

அற���ெகா��� ஆ�ற� பைட�தவனாக இ��த� ேவ���.
3. வா��ைக�� ஓ�ைமைய� த�� வா��ைக� த��வ�ைத�

கைட�ப���த� ேவ���.

12) - .பழ�கைள வ�ட�� ந��க�� ேபான� இட���� வ�ள��க

இட� : , .க�யா�ஜி எ�த�ய அ�கைற எ�� கவ�ைதய�� இட�ெப���ள�

ெபா�� : மித�வ�� �ைடய�� இ��த தா�காளிக� வழிய�� ச�தற�

நாலா� ப�க�� ஓ�ன. .அதைன வழிய�� ெச�ேவா� ெபா��ப��தவ��ைல

அதைன� க�ட கவ�ஞ� ந��க�ய� பழ�க� அ�ல அ��தவ�க� மீதான

அ�கைற எ�க�றா�.

13) ? ? .யா மர�த�� ப�ைடைய உரி�த� எ� எத�காக வ�ள��க

ெப� யாைனய�� பச�ைய� ேபா�க , ெபரிய ைககைள உைடய ஆ�

யாைன , ெம��ய க�ைளகைள உைடய யா மர�த�� ப�ைடைய உரி��� த�

அ�ைப ெவளி�ப����. இ�கா�ச�யான� தைலவ���� தைலவ�ைய

ந�ைன��ப����.

14) .உ�வக அணிைய வ�ள��க

கவ�ஞ�, ,தா� ஒ� ெபா�ைள� ச�ற�ப��க எ�ணி அத��

உவைமயா�� ேவெறா� ெபா�ேளா� ஒ��ப��த�� ��வா�. உவைமய��
த�ைமைய� ெபா��ேம� ஏ�ற����� இ�த�ைமேய உ�வக�. ,உவைம

உவேமய� எ�� இர��� ஒ�ேற எ�� ேதா�ற� ��வ� உ�வக அணி.



எ- ,கா இ�ெசா� வ�ைளந�லமா ஈதேல வ��தாக

வ�ெசா� கைளக�� வா�ைம எ�வ��

அ��நீ� பா��ச� அற�கத�� ஈ�றேதா�

ைப��� ச��காைல� ெச�.
இ�பாட��, - , - , -இ�ெசா� ந�லமாக�� வ�ெசா� கைளயாக�� வா�ைம

எ�வாக��, - , - .அ�� நீராக�� அற� கத�ராக�� உ�வக�ப��த�ப���ளன

தயாரி�� : .எ� ெஜயெச�வ�

ப�டதாரி ஆச�ரிய�

த� . . . ,ஆேம ப�ளி த��வ�ைடம���

ெச� : 9443740120.


