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II

விறபமனக்கு அன்று
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III

முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு 

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று, 

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி 

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக 

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றிப் பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே 

உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்.

புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் குைநரேகளின் 

உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி 

உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் ேவழும்தபகாழுது, 

தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள நுரைவீரகள என்று 

உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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IV

ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ஹே
 பாரத பாகய விதாதா
பஞ்ாப ஸிந்து குஜராத மராட்ா
 திராவி் உதகல பஙகா
விந்திய ஹிமா்ல யமுனா கஙகா
 உச்ல ஜலதி தரஙகா.
தவ சுப நாஹம ஜாஹக
 தவ சுப ஆசிஸ மாஹக
 காஹே தவ ஜய காதா
ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ஹே
 பாரத பாகய விதாதா
ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே
 ஜய ஜய ஜய ஜய ஹே!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ப்பாருள்
 

இந்தியத் தாயய! மக்களின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற நீயய எல்ாருளைய மனத்திலும் 
ஆட்சி பெய்கி்றாய்.

நின் திருபப்பயர் ்பஞொள்பயும், சிந்துளையும், கூர்்செரத்ளதயும், மராட்டியத்ளதயும், திராவிைத்ளதயும், 
ஒடிொளையும், ைங்காைத்ளதயும் உள்ைக கிைர்்சசி அளைய்ச பெய்கி்றது.

நின் திருபப்பயர் விந்திய, இமயமள்த் பதாைர்்களில எதிபராலிககி்றது; யமுளன, ்கஙள்க 
ஆறு்களின் இன்பனாலியில ஒன்றுகி்றது; இந்தியக ்கை்ள்்கைால ைணங்கப்படுகி்றது.

அளை நின்னருளை யைண்டுகின்்றன; நின் பு்களைப ்பரவுகின்்றன.
இந்தியாவின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற தாயய! 

    உனககு பைற்றி! பைற்றி! பைற்றி!

்நாடடுப்பண
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தமிழத்தாய் ைாழத்து - ப்பாருள் 
 

ஒலி எழுபபும் நீர் நிள்றந்த ்கைப்னும் ஆளையுடுத்திய நி்பமனும் ப்பண்ணுககு, 
அைகு மிளிரும் சி்றபபு நிள்றந்த மு்கமா்கத் தி்கழகி்றது ்பரதக்கண்ைம். அக்கண்ைத்தில, 
பதன்னாடும் அதில சி்றந்த திராவிைர்்களின் நல் திருநாடும், ப்பாருத்தமான பிள்ற 
ய்பான்்ற பநற்றியா்கவும், அதிலிட்ை மணம் வீசும் தி்்கமா்கவும் இருககின்்றன.

அந்தத் தி்்கத்தில இருந்து ைரும் ைாெளனய்பா், அளனத்து்்கமும் இன்்பம் ப்பறும் 
ைள்கயில எல்ாத் திளெயிலும் பு்கழ மணககும்்படி (பு்கழ ப்பற்று) இருககின்்ற 
ப்பருளமமிக்க தமிழப ப்பண்யண! தமிழப ப்பண்யண! என்றும் இைளமயா்க இருககின்்ற 
உன் சி்றப்பான தி்றளமளய வியந்து உன் ையப்பட்டு எங்கள் பெயல்களை ம்றந்து 
உன்ளன ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம!

நீராருங ்கைலுடுத்த நி்மைந்ளதக ப்கழிப்ாழுகும்
சீராரும் ைதனபமனத் தி்கழ்பரதக ்கண்ைமிதில
பதக்கணமும் அதிற்சி்றந்த திராவிைநல திருநாடும்
தக்கசிறு பிள்றநுதலும் தரித்தநறுந் தி்்கமுயம!
அத்தி்்க ைாெளனய்பால அளனத்து்கும் இன்்பமு்ற
எத்திளெயும் பு்கழமணக்க இருந்தப்பருந் தமிைணஙய்க!
 தமிைணஙய்க!
உன் சீரிைளமத் தி்றம்வியந்து பெயலம்றந்து ைாழத்துதுயம!

                                          ைாழத்துதுயம!
                                          ைாழத்துதுயம!

 
-    ‘மயனான்மணீயம்’ ப்ப. சுந்தரனார்.

தமிழத்தநாய் வநாழத்து

V
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நதசிய ஒருமைப்பநாடடு உறுதிதைநாழி

 ‘்நாடடின் உரிமை வநாழமவயும் ஒருமைப்பநாடம்யும் 
நபணிக்கநாத்து வலுப்படுத்தச் தெயறபடுநவன்’ என்று உளைநார 
்நான் உறுதி கூறுகிந்றன்.

 ‘ஒருநபநாதும் வன்மும்றமய ்நாந்ன் என்றும் ெையம், 
தைநாழி, வட்நாரம் முதலியமவ கநாரணைநாக எழும் 
நவறுபநாடுகளுக்கும் பூெல்களுக்கும் ஏமனய அரசியல் 
தபநாருளநாதநாரக் கும்றபநாடுகளுக்கும் அமைதி த்றியிலும் 
அரசியல் அமைப்பின் வழியிலும் நின்று தீர்வு கநாணநபன்’ 
என்றும் ்நான் நைலும் உறுதியளிக்கிந்றன்.

உறுதிதைநாழி

 இந்தியநா எனது ்நாடு. இந்தியர் அமனவரும் என் உ்ன் 
பி்றந்தவர்கள். என் ்நாடம் ்நான் தபரிதும் ந்சிக்கிந்றன். 
இந்்நாடடின் பழம்தபருமைக்கநாகவும் பன்முக ைரபுச் 
சி்றப்புக்கநாகவும் ்நான் தபருமிதம் அம்கிந்றன். இந்்நாடடின் 
தபருமைக்குத் தகுந்து விளங்கி் என்றும் பநாடுபடுநவன்.

 என்னும்ய தபறந்றநார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்நதநார் அமனவமரயும் ைதிப்நபன்; எல்ைநாரி்மும் அன்பும் 
ைரியநாமதயும் கநாடடுநவன்.

 என் ்நாடடிறகும் என் ைக்களுக்கும் உமழத்தி் முமனந்து 
நிறநபன்.  அவர்கள் ்ைமும் வளமும் தபறுவதிநைதநான் 
என்றும் ைகிழச்சி கநாணநபன்.

VI
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உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள 

இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு 

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல, 

கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும்  ஏணியகாய்…..  புதிய வடிவம், தபகாலிவகான 

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்   

ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...

ஒவதவகார இயர்லயும் ஆரவத்துடன் 

அணுக உரை�ரடஉ்லகம்,  

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம், 

கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின் 

கருத்ரே விளகக அரிய, 

புதிய தெய்திகரள 

அறிநது தககாளள  

தேரிநது தேளிதவகாம். . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது 

நுட்பஙகரள உளவகாஙகி 

தமகாழிரய ஆற்ைலுடன் 

பயன்படுத்ே 

தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . . 

உயரசிநேரனத் திைன்தபை, 

பரடப்பகாககத்தின்வழி 

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன் 

எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக, 

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

தபகாருணரமககு ஏற்ப 

இயலின் தேகாடககத்தில் 

கற்ைல் த�காககஙகள

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு 

ஈடுதககாடுப்பேகாக 

இரணயவழி உைலிகள . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச் 

சிநதிகக, கற்ைல் 

தெயல்பகாடுகளகாகக   

கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

மகாணவரேம் 

அரடரவ அளவிட 

மதிப்பீடு . . . .

இயலின் இறுதியில் 

விழுமியப் பககமகாக  

நிற்க அேற்குத் ேக. . .

VII
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ப்பாருைைக்கம்

1

தமகாழி

அமுேத்ேமிழ்

எஙகள ேமிழ் * 2

ஜூன்

ஒன்ைல்்ல இைணடல்்ல 5

தபச்சுதமகாழியும் எழுத்துதமகாழியும் 8

தெகா்லவரடகள 14

குற்றியலுகைம், குற்றியலிகைம் 18

2

இயற்ரக

அணிநிைல் ககாடு

ககாடு * 26

ஜூர்ல

அப்படிதய நிற்கட்டும் அநே மைம் 29

வி்லஙகுகள உ்லகம் 32

இநதிய வனமகன் 38

�கால்வரகக குறுககஙகள 42

திருககுைள * 47

3

�காடு, ெமூகம்

�காடு அரே �காடு

புலி ேஙகிய குரக* 52

ஆகஸ்டு

பகாஞரெ வளம் 54

தேசியம் ககாத்ே தெம்மல் பசும்தபகான் 

உ . முத்துைகாமலிஙகத்தேவர

58

கப்பத்லகாட்டிய ேமிைர 63

வைககு 67

திருககுைள 75

VIII

 ( * ) இக்குறியிட் பநா்ல்கள் ைனப்பநா்ப்பகுதி

மின் நூல் மதிப்பீடு

ை. 
எண் ப்பாருண்ளம/இயல ்பாைத்தள்பபு்கள் ்பக்க

எண் மாதம்
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1

இயல்

ஒன்று அமுதத் தமிழ

Ø தெய்யுமளப் படித்து மையக்கருத்மத எடுத்து உமரத்தல்

Ø பழந்தமிழகத்தில் வநாழந்த வள்ளல்கள் வரைநாறம்ற அறிதல் 

Ø நபச்சுதைநாழி, எழுத்துதைநாழியின் நுடபங்கமள அறிதல்

Ø தெநாைவம்களில் தபநாதிந்துள்ள ெமூக உணமைகமளக் கண்றிதல்

Ø குறறியலுகர, குறறியலிகரச் தெநாறகமள அம்யநாளம் கணடு அதன் வமககமள 
அறிதல் 

கறைல் ந�ோக்கஙகள்
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2

இயல்

ஒன்று
எஙகள் தமிழ்

உலக மமொழிகளில் ம�ொன்்மயொனது நம் �மிழமமொழி. 
அது மமன்்மயும் இனி்மயும் வள்மயும் உ்ையது; 
வொழவுக்குத் த�்வயொன அன்்பையும் அறத்்�யும் கூறுவது; 
க ொ ல ச் சூ ழ லு க் கு  ஏ ற பை  ம ொ ற ற ங க ் ள  ஏ ற று ,  எ ன் று ம் 
இள்மதயொடு திகழவது. அத்�கு �மிழமமொழியின் சிறப்்பை 
நொமக்கல் கவிஞரின் பைொைல் மூலம் அறிதவொம்.

கவிறதபநபறை

ச�ோல்லும் சபோருளும்

ஊக்கிவிடும் - ஊக்கப்பைடுத்தும் குறி   - குறிக்தகொள்

விர�ம்  -  தநொன்பு மபைொழிகிற  - �ருகின்ற

*அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்

  அதுவை தமிழன் குரலாகும்

்�ாருள்�ற யாவரயும் புகழாது

  வ�ாறறா தாவரயும் இகழாது

்காலலா விரதம் குறியாகக்

  ்காளவக ்�ாயயா ்நெறியாக

எலலா மனிதரும் இன்புறவை 

  என்றும் இவைந்திடும் அன்�றவம

 

அன்பும் அறமும் ஊக்கிவிடும்

  அசைம் என்�வதப் வ�ாக்கிவிடும்

இன்�ம் ்�ாழிகிற ைா்�ாலியாம்

  எஙகள தமி்ழனும் வதன்்மாழியாம்*

  -நொமக்கல கவிஞர் ்ை. இராமலிஙக�ார் 
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3

நூல் செளி

இப்பகாடலின் ஆசிரியரை, �காமககல் கவிஞர என்றும் 

அரைப்பர.  இவர ேமிைறிஞர,  கவிஞர,  விடுேர்லப் 

தபகாைகாட்ட வீைர எனப் பன்முகத் ேன்ரம தககாணடவர. 

ககாநதியடிகளின் தககாளரககளகால் ஈரககப்பட்டுக ககாநதியத்ரேப் 

பின்பற்றியேகால் இவர ககாநதியககவிஞர என்றும் அரைககப்படுகிைகார. 

ே மி ை க த் தி ன்  மு ே ல்  அ ை ெ ர வ க  க வி ஞ ை கா க  வி ள ங கி ய வ ர . 

மர்லககளளன், �காமககல் கவிஞர பகாடல்கள, என்கரே, ெஙதககாலி  

உளளிட்ட  பல்தவறு நூல்கரள எழுதியுளளகார.

�காமககல் கவிஞர பகாடல்கள என்னும் நூலிலிருநது இப்பகாடல் எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது.

1. “எஙகள் �மிழ“ -  பைொை்ல இ்ையுைன் பைொடி மகிழக.

2. பின்வரும் நொமக்கல் கவிஞர் பைொை்லப் பைடித்துச் சு்வக்க.

கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி 

 யுத்த ்மான்று ைருகுது

ைத்தி யத்தின் நித்தி யத்வத

  நெம்பும் யாரும் வைருவீர்!... (கத்தியின்றி...)

கண்ட திலவல வகட்ட திலவல

 ைணவ்ட யிந்த மாதிரி

�ணடு ்ையத புணணி யந்தான்

 �லித்த வதநொம் �ார்த்தி்ட!... (கத்தியின்றி...) 

போடலின் சபோருள்

நம் �ொயமமொழியொம் �மிழ மமொழி, அருள் மநறிகள் நிரம்பிய அறி்வத் �ருகிறது. 
அதுதவ �மிழமக்களின் குரலொகவும் விளஙகுகிறது. �மிழ மமொழி்யக் கறதறொர், மபைொருள் 
மபைறுவ�றகொக யொ்ரயும் புகழந்து தபைைமொடைொர். �ம்்மப் தபைொறறொ�வர்க்ளயும் இகழந்து 
தபைைமொடைொர். 

மகொல்லொ்ம்யக்  குறிக்தகொளொகவும் மபைொயயொ்ம்யக் மகொள்்கயொகவும் மகொண்டு, 
எல்லொ மனி�ர்களும் இன்புறறு வொழ அன்பும் அறமும் உ�வும்.

நம் �மிழமமொழி அ்னவரிைத்தும் அன்்பையும் அறத்்�யும் தூண்டும்; அஃது 
அச்ைத்்�ப் தபைொக்கி இன்பைம் �ரும்.  எஙகள் �மிழமமொழி த�ன் தபைொன்ற மமொழி ஆகும்.

கறபறெ கறைபின்
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4

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

 1. 'மநறி' என்னும் மைொல்லின் மபைொருள் _________.

   அ) வழி           ஆ) குறிக்தகொள்        இ) மகொள்்க             ஈ)  அறம்

  2. ‘குரலொகும்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது ______.

   அ) குரல் + யொகும்   ஆ) குரல் + ஆகும்  

   இ) குர + லொகும்   ஈ)  குர + ஆகும்

 3. வொன் + ஒலி என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

   அ) வொன்ஒலி  ஆ) வொமனொலி           இ) வொமவொலி  ஈ) வொமனலி

நயம் அறிக

 1. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் மு�ல் எழுத்து ஒன்றுதபைொல் வரும் தமொ்னச் மைொறக்ள  
  எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  அருள்மநறி ____________ ____________

     அதுதவ   ____________ ____________

 2. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் இரண்ைொம் எழுத்து ஒன்றுதபைொல் வரும் எது்கச்   
  மைொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  அருள் ____________ ____________

     மபைொருள் ____________ ____________

 3. 'எஙகள் �மிழ' பைொைலில் இறுதி எழுத்து ஒன்றுதபைொல் வரும் இ்யபுச் மைொறக்ள  
  எடுத்து எழுதுக.

   (எ.கொ.)  �ரலொகும் ____________ ____________

     குரலொகும் ____________ ____________ 

குறுவினொ

 1. �மிழமமொழியின் பைண்புகளொக நொமக்கல் கவிஞர்  கூறுவன யொ்வ?

 2. �மிழமமொழி்யக் கறறவரின் இயல்புக்ள எழுதுக.

சிறுவினொ

 ‘எஙகள் �மிழ’ பைொைலில் நொமக்கல் கவிஞர் கூறும் கருத்துக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 கவிஞர் �மி்ழ ஏன் த�னுைன் ஒப்பிடுகிறொர்?

மதிபபீடு
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இயல்

ஒன்று
ஒன்ைல்்ல இரணடல்்ல

� மி ழ ந ொ டு  நி ல வ ள மு ம்  நீ ர் வ ள மு ம்  ம ட டு ம ன் றி ப் 
மபைொருள்வளமும் அருள்வளமும் நி்றந்�து. அத� தபைொல  
�மிழ மமொழி இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் நி்றந்�து. 
� மி ழ க  ம ன் ன ர் க ளு ம்  வ ள் ள ல் க ளு ம்  ம க ொ ் ை த் தி ற ன் 
மிக்கவர்களொக விளஙகினர். இக்கருத்துக்ள விளக்கும் பைொை்ல 
அறிதவொம்.

கவிறதபநபறை

ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி ்ைாலல

ஒப்புவம இலலாத அறபுதம் தமிழநொடடில

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

்தன்றல தரும் இனிய வதன்மண மும்கமழும்

்ைஙகனியும் ்�ான்கதிரும் தந்துதவும் நென்்ையைளம்

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

�வக்ைன்ற திறம்�ாடும் �ரணிைவக - ்ைழும்

  �ரி�ா்டல கலம்�கஙகள எடடுத்்தாவக  - ைான்

புகழ்காண்ட குறவளாடு அகம்புறமும் - ்ைம்

 ்�ாருளகண்ட தமிழசைஙக இலக்கியப் ்�ருஞ்ைலைம்

(ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

முலவலக்குத் வதர்்காடுத்தான் வைள�ாரி - ைான்

 முகிலினும் புகழ�வ்டத்த   உ�காரி - கவிச 

 ்ைாலலுக்குத் தவல்காடுத்தான் அருளமீறி – இந்த

 ைளளலாம் குமணன்வ�ால ைாழந்தைர் ைரலாறு 

 (ஒன்றலல இரண்டலல தம்பி...)

   - உடுமவல நொராயணகவி 

ச�ோல்லும் சபோருளும்

ஒப்பு்ம -  இ்ண முகில் -   தமகம் 
அறபு�ம் -  வியப்பு உபைகொரி -   வள்ளல்
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நூல் செளி

ப கு த் ே றி வு க  க வி ை கா ய ர  எ ன் று  பு க ை ப் ப டு ப வ ர 

உடுமர்ல �காைகாயணகவி. இவர ேமிழ்த் திரைப்படப் 

பகாட்லகாசிரியைகாகவும் �காடக எழுத்ேகாளைகாகவும் புகழ் 

தபற்ைவர. ேமது பகாடல்கள மூ்லம் பகுத்ேறிவுக கருத்துகரளப் பைப்பியவர. 

�காட்டுப்புை இரெயின் எளிரமரயக ரகயகாணடு கவிரேகள 

எழுதியவர. இவைது பகாடல் ஒன்று இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

போடலின் சபோருள்

 �மிழநொடடின்  மபைரு்மக்ளக் கூறினொல்  அ்வ ஒன்றிரண்ைல்ல பைலவொகும். அ்வ 
தவறு எவறதறொடும் இ்ணமைொல்ல முடியொ� விந்்�களொகும். இஙகு வீசும் ம�ன்றலில் 
த�ன்மணம் கமழும். சு்வமிகு கனிகளும் மபைொன் தபைொன்ற �ொனியக் கதிர்களும் வி்ளயும். 
�மிழநொடடின் நன்மைய நிலவளம் ஒன்றிரண்ைல்ல பைலவொகும்.

  பை்கவ்ர மவன்ற்�ப் பைொடுவது பைரணி இலக்கியம். அத்த�ொடு இ்ைப்பைொைலொன 
பைரிபைொைலும் கலம்பைக நூல்களும் எடடுத்ம�ொ்கயும் வொன்புகழ மகொண்ை திருக்குறளும் 
அகம், புறம் ஆகியவற்ற மமயப்மபைொருளொகக் மகொண்டு பைொைப்பைடை ைஙக இலக்கியஙகளும் 
எனத் �மிழின் இலக்கிய வளஙகள் ஒன்றிரண்ைல்ல பைலவொகும்.

 முல்்லக்குத் த�ர்�ந்து ம்ழதமகத்்� விைப்புகழ மபைறறொன் வள்ளல் தவள்பைொரி.  
புலவரின் மைொல்லுக்கொகத் �ன் �்ல்யதய �ரத் துணிந்�ொன் குமண வள்ளல். 
இவர்கள்தபைொல் புகழ மபைறறு வொழந்� வள்ளல்களின் வரலொறு  ஒன்றிரண்ைல்ல பைலவொகும்.
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1. �மிழுக்குக் மகொ்ை மகொடுத்� வள்ளல்கள் பைறறிய மையதிக்ளத் திரடடுக.

2. �மிழில் உள்ள பைல்தவறு இலக்கிய வடிவஙகளின் மபையர்க்ளப் பைடடியலிடுக. 

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.
 1. பை்கவ்ர மவறறி மகொண்ைவ்ரப் பைொடும் இலக்கியம்  ________. 
   அ) கலம்பைகம் ஆ) பைரிபைொைல்  இ) பைரணி  ஈ) அந்�ொதி 

 2. வொனில் _____ கூடைம் திரண்ைொல் ம்ழ மபைொழியும்.
   அ) அகில் ஆ) முகில் இ) துகில் ஈ) துயில்

 3. ‘இரண்ைல்ல’  என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது ________.
   அ) இரண்டு + ைல்ல  ஆ) இரண் + அல்ல 
   இ) இரண்டு + இல்ல   ஈ) இரண்டு + அல்ல

 4. ‘�ந்து�வும்’  என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது ________.
   அ) �ந்து  + உ�வும்  ஆ) �ொ  + உ�வும்
   இ) �ந்து  + �வும் ஈ) �ந்�  + உ�வும்

  5. ஒப்பு்ம + இல்லொ� என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _____.
   அ) ஒப்பு்மஇல்லொ� ஆ) ஒப்பில்லொ�
   இ) ஒப்பு்மயில்லொ� ஈ) ஒப்புஇல்லொ�

குறுவினொ

 1. �மிழநொடடின் இயற்க வளஙகளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?

 2.  ‘ஒன்றல்ல இரண்ைல்ல’ – பைொைலில் இைம்மபைறறுள்ள வள்ளல்கள் குறித்� 
மையதிக்ள எழுதுக.

சிறுவினொ

�மிழுக்கு வளம் தைர்க்கும் இலக்கிய வ்ககளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ

 �மிழில் அற இலக்கியஙகள் மிகுதியொகத் த�ொன்றக் கொரணம் என்ன?

கறபறெ கறைபின்

மதிபபீடு
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�மிழமமொழி பைழ்மயும் புது்மயும் நி்றந்� சிறந்� மமொழி. 
இது தபைச்சுமமொழி, எழுத்துமமொழி என்னும் இரு கூறுக்ளக் 
மகொண்ைது. இவ்விரண்டு கூறுகளுக்கும் இ்ைதய ஒறறு்மயும் 
உண்டு; தவறறு்மயும் உண்டு. தபைச்சுமமொழி, எழுத்துமமொழி 
ஆகியவறறின்  நுடபைஙக்ள அறிதவொம்.

இயல்

ஒன்று
நபச்சுசமோழியும் எழுத்துசமோழியும்

உறர�றட உ்லகம்

�னது எண்ணஙக்ளயும் உணர்ச்சிக்ளயும் பிறருக்கு மவளிப்பைடுத்துவ�றகொக 
மனி�னொல் உருவொக்கப்பைடைத� மமொழி ஆகும்.  அஃது ஒருவர் கருத்்� மறமறொருவர் 
அறிந்து, மையல்பைை உ�வுகிறது. மமொழியின் மூலமொகதவ மனி�ர்களின் சிந்�்ன ஒரு 
�்லமு்றயிலிருந்து அடுத்� �்லமு்றக்குக் மகொண்டு மைல்லப்பைடுகிறது. மமொழி 
இல்்லதயல் மனி� ைமு�ொயம் இன்று அ்ைந்திருக்கும் முன்தனறறத்்� எடடியிருக்க 
முடியொது.

ம�ொைக்க கொலத்தில் மனி�ர்கள் �னித்�னிக் குழுக்களொக வொழந்து வந்�னர்.  அவர்கள் 
�ஙகளுக்குள் �னித்�னியொன ஒலிக் குறியீடுக்ள உருவொக்கிக்மகொண்ைனர். இ�ன் 
கொரணமொகதவ மமொழிகள் பைல  த�ொன்றின.

சமோழியின் ெடிெஙகள்

வொயினொல் தபைைப்பைடடுப் பிறரொல் தகடடு உணரப்பைடுவது தபைச்சுமமொழியொகும். 
இவ்வொறு தபைசுவதும் தகடபைதும் மமொழியின் மு�ல் நி்ல. கண்ணொல் கண்டு உணருமொறு 
வரிவடிவமொக எழு�ப்பைடடுப் பைடிக்கப்பைடுவது எழுத்துமமொழியொகும்.  இவ்வொறு 
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எழு�ப்பைடுவதும் பைடிக்கப்பைடுவதும் மமொழியின் இரண்ைொம் நி்ல. தநரில் கொண இயலொ� 
நி்லயில் மையதி்யத் ம�ரிவிக்க எழுத்துமமொழி உ�வுகிறது. மனி�ர்களின் சிந்�்னகள் 
கொலம் கைந்து வொழவ�றகும் எழுத்துமமொழிதய கொரணமொகின்றது. ஒலி வடிவில் 
அ்மயும் தபைச்சுமமொழியொனது உைனடிப் பையன்பைொடடிறகு உரியது. வரிவடிவில் அ்மயும் 
எழுத்து மமொழியொனது நீண்ைகொலப் பையன்பைொடடிறகும் உரியது. உலகில் சில மமொழிகள் 
தபைச்சுமமொழியொக மடடுதம உள்ளன. சில மமொழிகள் எழுத்து மமொழியொக மடடுதம 
உள்ளன. ஆனொல் �மிழமமொழியில் தபைச்சு, எழுத்து ஆகிய இரண்டு வடிவஙகளும் 
பையன்பைொடடில் உள்ளன. 

நபச்சுசமோழி

மமொழியின் உயிர்நொடியொக விளஙகுவது தபைச்சுமமொழிதய என்பைர். தபைச்சுமமொழி  
உணர்வுக்ள எளி�ொக மவளிப்பைடுத்தும்; அது கருத்்� மவளிப்பைடுத்துவ்� மடடுதம 
தநொக்கமொகக் மகொண்ைது.  தபைைப்பைடும் மைொறகள் மடடுமன்றிப் தபைசுபைவரின் உைல்மமொழி, 
ஒலிப்பைதில் ஏறற இறக்கம் ஆகியனவும் தபைச்சுமமொழியின் சிறப்புக் கூறுகள் ஆகும்.

நபச்சுசமோழியில் சபோருள் நெறுபோடு

தபைைப்பைடும் சூழ்லப் மபைொருத்துப் தபைச்சுமமொழியின் மபைொருள் தவறுபைடும். 
எடுத்துக்கொடைொகக் ’குழந்்�்ய நல்லொக் கவனிஙக’ என்று கூறும்தபைொது ’கவனி’ 
என்னும் மைொல் தபைணு�ல் என்னும் மபைொரு்ளத் �ருகிறது. 'நில், கவனி, மைல்' என்பைதில் 
’கவனி’ என்னும் மைொல் நின்று, கவனித்துச் மைல் என்னும் 'பைொதுகொப்புப் மபைொரு்ளத் 
�ருகிறது'. அதுதபைொலதவ ஒலிப்பை�ன் ஏறற இறக்கமும் மபைொருள் தவறுபைொட்ைத் �ரும். 
எடுத்துக்கொடைொக என்னொல் தபைொக முடியொது என்னும் ம�ொைர் ஓஙகி ஒலிக்கும்தபைொது 
மறுப்்பை உணர்த்துகிறது. மமன்்மயொக ஒலிக்கும்தபைொது இயலொ்ம்ய உணர்த்துகிறது.

ஒரு ம�ொைரில் எந்�ச் மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுக்கிதறொதமொ அ�றதகறபைப் 
தபைச்சுமமொழியில் மபைொருளும் தவறுபைடும். எடுத்துக்கொடைொக ’நொன் பைற்வ்யப்  
பைொர்த்த�ன்’ என்னும் ம�ொைரில் ’நொன்’ என்னும் மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல், 
’பைற்வ்யப் பைொர்த்�து யொர்?’ என்னும் வினொவுக்கு வி்ையொக அ்மயும்.  ’பைற்வ்ய’ 
என்னும் மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல் ’நீ எ்�ப் பைொர்த்�ொய?’ என்னும் வினொவுக்கு 

வி்ையொக அ்மயும்.   ’பைொர்த்த�ன்’ என்னும் 
மைொல்லுக்கு அழுத்�ம் மகொடுத்�ொல் ’நீ 
பைற்வ்ய  என்ன மைய�ொய?’ என்னும் 
வினொவுக்கு வி்ையொக அ்மயும்.  

இ வ் வ ொ று  ம ை ொ ல் ் ல  ஒ லி ப் பை தி ல் 
ஏறபைடும் ஏறற இறக்கத்�ொல்,  மபைொருள் 
தவறுபைடும் என்பை்�,

”எடுத்ேல் படுத்ேல் �லிேல் உைப்பில்

திரிபும் ேத்ேமில் சிறிது உள வகாகும்” 

என்னும் நன்னூல் நூறபைொ உணர்த்துகிறது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

‘ த ப ெ ப் ப டு வ து ம்  த க ட் க ப் ப டு வ து த ம 

உணரமயகான தமகாழி; எழுேப்படுவதும் 

ப டி க க ப் ப டு வ து ம்  அ டு த் ே நி ர ்ல யி ல் 

ரவத்துக கருேப்படும் தமகாழியகாகும். 

இ ர வ த ய  அ ன் றி  த வ று வ ர க 

த ம கா ழி நி ர ்ல க ளு ம்  உ ண டு . 

எணணப்படுவது, நிரனககப்படுவது, 

கனவு ககாணப்படுவது ஆகியரவயும் 

தமகாழிதய ஆகும்’   

- மு.வைேைகாெனகார
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ெடடோரசமோழி

தபைச்சுமமொழி இைத்திறகு இைம் மொறுபைடும். மனி�ர்களின் வொழவியல் சூழலுக்கு 
ஏறபைவும் மொறுபைடும். இவ்வொறு மொறுபைடும் ஒதர மமொழியின் மவவ்தவறு வடிவஙக்ள 
வடைொர மமொழி என்பைர். எடுத்துக்கொடைொக ’இருக்கிறது’ என்னும் மைொல்்ல ’இருக்கு’, 
’இருக்குது’, ’கீது’ என்று �மிழகத்தின் ஒவ்மவொரு பைகுதியிலும் ஒவ்மவொரு வ்கயொகச் 
ம ை ொ ல் லு வ ர் .  இ த் � ் க ய  த வ று பை ொ டு க ள்  க ொ ர ண ம ொ க த வ  வ ட ை ொ ர  வ ழ க் கு க ள் 
த�ொன்றுகின்றன. 

கிறைசமோழி

ஒதர மமொழி்யப் தபைசும் மக்கள் மவவ்தவறு இைஙகளில் வொழவதும் உண்டு. வொழும் 
இைத்தின் நில அ்மப்பு, இயற்கத் �்ைகள் தபைொன்றவறறின் கொரணமொக  அவர்கள் தபைசும் 
மமொழியில் சிறிது சிறி�ொக மொறறஙகள் ஏறபைடும். அவர்களுக்கு இ்ைதயயொன ம�ொைர்பு 
கு்றயும் மபைொழுது இம்மொறறஙகள் மிகுதியொகிப் புதிய மமொழியொகப் பிரியும். அவ்வொறு 
உருவொகும் புதிய மமொழி்யக் கி்ளமமொழி என்பைர். கன்னைம், ம�லுஙகு, ம்லயொளம் 
மு�லிய திரொவிை மமொழிகள் �மிழிலிருந்து பிரிந்து மைன்ற கி்ளமமொழிகள் ஆகும்.

எழுத்துசமோழி

தபைச்சுமமொழிக்கு நொம் �ந்� வரிவடிவதம எழுத்துமமொழியொகும். ஒரு மமொழியொனது 
நீண்ை கொலம் நி்லமபைறுவ�றகு எழுத்து வடிவம் இன்றிய்மயொ�து. பைல நூறு 
ஆண்டுகளுக்கு முறபைடை இலக்கியஙகள் எழுத்து வடிவில் இருப்பை�ொல்�ொன் நம்மொல் 
இன்றும் பைடிக்க முடிகிறது. எழுத்துமமொழியில் கொலம், இைம் ஆகியவறறுக்கு ஏறபைச் 
மைொறகள் சி்�வதில்்ல. ஆனொல் வரிவடிவம் மொறுபைடும். எடுத்துக்கொடைொக முறகொலத்தில் 
அண் , கொ ல என்று எழுதியவற்ற இக்கொலத்தில் அண்ணொ, கொ்ல என்று எழுதுகிதறொம்.

நபச்சுசமோழியும் எழுத்துசமோழியும்

தபைச்சுமமொழி்ய உலக வழக்கு என்றும், எழுத்துமமொழி்ய இலக்கிய வழக்கு 
என்றும் கூறுவர். தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் சில தவறுபைொடுகள் உள்ளன. 
தபைச்சுமமொழியில் மைொறகள் மபைரும்பைொலும் குறுகி ஒலிக்கும். எழுத்துமமொழியில் 
மைொறகள் முழு்மயொக எழு�ப்பைடும். எடுத்துக்கொடைொக ’நல்லொச் ைொப்டைொன்’ என்பைது  

தபைச்சுமமொழி. ’நன்றொகச் ைொப்பிடைொன்’ என்பைது 
எழுத்துமமொழி. 

தபைச்சுமமொழியில் உணர்ச்சிக் கூறுகள் 
அதிகமொக இருக்கும். எழுத்துமமொழியில் 
உ ண ர் ச் சி க்  கூ று க ள்  கு ் ற வு .  ’ உ ம் ’ , 
’ வ ந் து ’  த பை ொ ன் ற வ ற ் ற ச்  ம ை ொ ற க ளு க் கு 
இ்ைதய மபைொருளின்றிப் தபைசுவது உண்டு. 
ஆனொல் எழுத்து மு்றயில் இ்வ இைம் 
மபைறுவதில்்ல.

த பை ச் சு ம ம ொ ழி யி ல்  உ ை ல் ம ம ொ ழி யு ம் 
குரல் ஏறறத்�ொழவும் இ்ணவ�ொல் அஃது 

சதரிந்து சதளிநெோம்

தபச்சு தமகாழிககும் எழுத்து தமகாழிககும் 

இரடதய தபரிய அளவில் தவறுபகாடு 

இருநேகால் அஃது இைட்ரட வைககு 

தமகாழி (Diglossic Language) எனப்படும். 

ேமிழில் பைஙககா்லம் முேத்ல தபச்சு 

த ம கா ழி க கு ம்  எ ழு த் து  த ம கா ழி க கு ம் 

இரடதய தவறுபகாடு இருநதுளளது. 

தேகால்ககாப்பியர இவற்ரை உ்லக வைககு, 

தெய்யுள வைககு என்று கூறியுளளகார.

7th Std - Tamil Term 1 Pages 1-78.indd   10 17-12-2021   15:22:34



11

சதரிந்து சதளிநெோம்
எழுத்துமமொழி்ய விை  எளி்மயொகக் 
கருத்்� உணர்த்துகிறது.  உைல்ம மொழி, 
கு ர ல்  ஏ ற ற த் � ொ ழ வு  த பை ொ ன் ற வ ற றி ற கு 
எழுத்துமமொழியில் இைமில்்ல.

எ ழு த் து ம ம ொ ழி  சி ந் தி த் து 
எழு�ப்பைடுவ�ொலும் பி்ழகள் ஏறபைடைொல் 
திருத்திக் மகொள்ள வொயப்பு இருப்பை�ொலும்  
திருத்�மொன மமொழிந்ையில் அ்மகிறது. 
ஆனொல் தபைச்சுமமொழியில் சிந்திப்பை�றகொன 
தநரம் கு்றவு; திருத்திக்மகொள்ள வொயப்பும் 
இல்்ல. எனதவ தபைச்சுமமொழி திருத்�மொன இலக்கிய ந்ையில் அ்மவதில்்ல.

 தபைச்சுமமொழி மக்களின் மனநி்லக்கு ஏறபை அ்மவ�ொல் வி்ரந்து மொறறம்ைந்து 
வருகிறது. எழுத்துமமொழி மபைரும்பைொலும் மொறுவதில்்ல. தமலும் தபைச்சுமமொழியில் 
பிறமமொழிச் மைொறகள் மிகுதியொக இைம்மபைறுகின்றன. ஆனொல் எழுத்துமமொழியில் 
மபைரும்பைொலும் மமொழித்தூய்ம தபைணப்பைடுகிறது.

 தபைச்சுமமொழியில் எழுத்துக்ள மொறறி ஒலிப்பைதும் உண்டு. ‘இ’ என்பை்� ‘எ’ என்றும் 
’உ’ என்பை்� ’ஒ’ என்றும் மொறறி ஒலிப்பைர். எடுத்துக்கொடைொக ’இ்ல’ என்பை்� ’எல’ என்றும்  
’உலகம்’  என்பை்� ’ஒலகம்’ என்றும் ஒலிப்பைர்.  இம்மொறுபைொடுகள் எழுத்துமமொழியில் 
இல்்ல.

ஒரு மமொழி உயிர்ப்தபைொடு வொழவ�றகுப் தபைச்சுமமொழியும் கொலம் கைந்து வொழவ�றகு 
எழுத்துமமொழியும் த�்வப்பைடுகின்றன. இவ்விரு வடிவஙக்ளயும் ைரியொக அறிந்து 
மகொண்ைொல் மமொழியின் நுடபைஙக்ளப் புரிந்துமகொள்ள முடியும்.

�மிழில் தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் இ்ைதய தவறுபைொடு உண்டு. 
எனதவ �மி்ழ இரட்ை வழக்கு மமொழி என்பைர். தம்ைப்தபைச்சிலும், வொமனொலி, 
ம�ொ்லக்கொடசி தபைொன்ற ஊைகஙகளிலும் எழுத்துமமொழியொகிய இலக்கியத்�மிதழ 

பையன்பைடடு வந்�து. ஆனொல் இக்கொலத்தில் 
அ ந் நி ் ல  ம பை ரு ம் பை ொ லு ம்  ம ொ றி வி ட ை து ; 
தபைச்சுத்�மிழ பைரவலொகப் பையன்பைடுத்�ப்பைடடு 
வருகிறது. 

நொதளடுகள் மறறும் பைருவ இ�ழகளில் 
இன்றும் எழுத்துத் �மிதழ பையன்பைடுத்�ப்பைடடு 
வருகிறது. தபைச்சுத்�மிழில் கொலந்த�ொறும் 
ஏறபைடடு வரும் மொறறஙக்ளத் �விர்க்க 
இ ய ல ொ து .  ஆ ன ொ ல்  ஊ ை க ங க ளி லு ம் 
இலக்கியஙகளிலும் திருத்�மொன �மி்ழதய 
பையன்பைடுத்� தவண்டும். அப்தபைொது�ொன் நம் 
�ொயமமொழி்யச் சி்�யொமல் கொக்க முடியும். 

தகட்டல், தபசுேல் என்னும் முேல் 

நிர்லயித்லதய குைநரேகளுககுத் 

ேகாய்தமகாழி அறிமுகமகாகிைது. படித்ேல், 

எ ழு து ே ல்  எ ன் னு ம்  இ ை ண ட கா ம் 

நிர்லயில் பிை தமகாழிகள அறிமுகம் 

ஆகின்ைன.

சதரிந்து சதளிநெோம்

இ க க கா ்ல த் தி ல்  பு தி ய  அ றி வி ய ல் 

க ண டு பி டி ப் பு க ள  மூ ்ல ம் 

ெ கா ன் த ை கா ர க ளி ன்  உ ர ை க ள 

ஒ லி ப் ப தி வு  ம ற் று ம்  ஒ ளி ப் ப தி வு 

த ெ ய் ய ப் ப டு கி ன் ை ன .  இ ே ன் 

ககாைணமகாகப் தபச்சுதமகாழியும் நீணட 

ககா்லம் நிர்லத்து நிற்கும் நிர்ல 

ஏற்பட்டுளளது. 
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கறபறெ கறைபின்

மதிபபீடு

1. உஙகள் வீடடில் பையன்பைடுத்தும் தபைச்சுவழக்குத் ம�ொைர்களுக்கு இ்ணயொன  
எழுத்துவழக்குத் ம�ொைர்க்ள எழுதி வருக.

 (எ.கொ.) தபைச்சுமமொழி  : அம்மொ பைசிக்கிது. எனக்குச் தைொறு தவணும்.

                   எழுத்துமமொழி  : அம்மொ! பைசிக்கிறது. எனக்குச் தைொறு தவண்டும்.

2. தபைசும்தபைொது சில தநரஙகளில் மைொறகளின் இறுதியில் உகரம் தைர்ந்து ஒலிப்பைது 
உண்டு. ‘ஆ’ என்னும் எழுத்து இகரமொக மொறுவதும் உண்டு. அவ்வொறு ஒலிக்கும் 
மைொறக்ள எழுதி அவறறுக்கு இ்ணயொன எழுத்துவழக்குச் மைொறக்ளயும் 
எழுதுக.

 (எ.கொ.)  மைொல்லு  -  மைொல்  வந்தியொ      –  வந்�ொயொ?

        நில்லு    -  நில்                       ைொப்டடியொ  -  ைொப்பிடைொயொ?

“எளியநெவ்டயில தமிழநூல எழுதி்டவும் வைணடும் 

 இலக்கணநூல புதிதாக இயறறுதலும் வைணடும்.

்ைளியுலகில, சிந்தவ�யில புதிதுபுதிதாக 

 விவளந்துளள எைறறினுக்கும் ்�யர்கள எலலாம் கணடு

்தளிவுறுத்தும் �்டஙக்ளாடு சுைடிஎலாம் ்ையது

 ்ைந்தமிவழச ்ைழுந்தமிழாயச ்ையைதுவும் வைணடும்.”

என்பைது பைொதவந்�ரின் ஆ்ை. அ�ன்பைடி நம் மைந்�மிழமமொழி மைழுந்�மிழொய விளஙகப் 
பைொடுபைடுதவொம்.

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

 1. மமொழியின் மு�ல்நி்ல தபைசு�ல், ________ ஆகியனவொகும்.

   அ) பைடித்�ல் ஆ) தகடைல்   இ) எழுது�ல்  ஈ) வ்ர�ல்

 2. ஒலியின் வரிவடிவம் _________ ஆகும்.

   அ) தபைச்சு ஆ) எழுத்து   இ) குரல் ஈ) பைொடடு
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 3. �மிழின் கி்ளமமொழிகளுள் ஒன்று _________
   அ) உருது ஆ) இந்தி  இ) ம�லுஙகு  ஈ) ஆஙகிலம்

 4. தபைச்சுமமொழி்ய ________ வழக்கு என்றும் கூறுவர்
   அ) இலக்கிய  ஆ)  உலக   இ)  நூல்  ஈ) மமொழி

ைரியொ �வறொ என எழுதுக.

 1.  மமொழி கொலத்திறகு ஏறபை மொறுகிறது. 

 2.  எழுத்துமமொழி கொலம் கைந்தும் நி்லத்து நிறகிறது.

 3.  தபைசுபைவரின் கருத்திறகு ஏறபை உைனடிச் மையல்பைொடடிறகு உ�வுவது எழுத்துமமொழி.

 4.  எழுத்து மமொழியில் உைல்மமொழிக்கு வொயப்பு அதிகம். 

 5.  தபைச்சுமமொழி சிறப்பைொக அ்மயக்  குரல் ஏறறத்�ொழவு அவசியம். 

ஊைகஙக்ள வ்கப்பைடுத்துக.
 வொமனொலி, ம�ொ்லக்கொடசி, மையதித்�ொள்,  நூல்கள், தி்ரப்பைைம், மின்னஞைல்

குறுவினொ

 1.  மமொழியின் இரு வடிவஙகள் யொ்வ?

 2.  தபைச்சுமமொழி என்றொல் என்ன?

 3.  வடைொரமமொழி எனப்பைடுவது யொது?

சிறுவினொ

1. தபைச்சுமமொழிக்கும் எழுத்துமமொழிக்கும் இ்ைதய உள்ள தவறுபைொடுகளுள் 
நொன்க்ன விளக்குக.

2. கி்ளமமொழிகள் எவ்வொறு உருவொகின்றன?

சிந்�்ன வினொ

 இலக்கியஙகள் கொலம் கைந்தும் அழியொமல் வொழவ�றகு என்ன கொரணம் என்று 

கருதுகிறீர்கள்? 

எழுத்துசமோழி நபச்சுசமோழி
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இயல்

ஒன்று
ச�ோ்லெறடகள்

(சபோம்ம்லோடடம்)

விரிெோனம்

மைொலவ்ைகள் என்பை்வ சிறுசிறு ம�ொைர்களொக வடைொரப் 
தபைச்சு வழக்கில் வழஙகி வருபை்வ. இ்வ தபைச்சுமமொழியின் 
அழகிய்லயும் பைண்பைொடடுக் கூறுக்ளயும் மகொண்டிருக்கும். 
மபைொருடமைறிவுமிக்கச்  மைொலவ்ைக்ள நொடடுப்புற மக்களும் 
�ம் தபைச்சில் இயல்பைொகப் பையன்பைடுத்துகின்றனர். இவ்வொறு 
பை ய ன் பை டு த் து வ து  ம � ொ ன் ் ம  வ ொ ய ந் �  ம ம ொ ழி க ளு க் த க 

உரிய �னிச்சிறப்பைொகும். மைொலவ்ைகளுைன் கூடிய நொடடுப்புறக் க்� ஒன்்றப்  
மபைொம்மலொடைமொகப் பைொர்ப்தபைொம்.

க்�மைொல்லி : மபைரிதயொர்கதள! �ொயமொர்கதள! குழந்்�கதள! நொம இன்னிக்கு      
‘ஆளுக்கு ஒரு தவ்ல’ என்னும் க்�்யப் மபைொம்மலொடைமொப்   பைொக்கப் தபைொதறொம்.  

இந்�ப் ்பையன்�ொன் நம்ம க்�நொயகன். இவன்  ஒழுஙகொப்   பைள்ளிக்கூைம் தபைொகொம 
ஊ்ரச் சுத்திக்கிடடு வருவொன். அவஙக   அம்மொ எவ்வளதவொ மைொல்லியும் அவன் தகடகல.  
புண்ணுக்கு   மருந்து தபைொை முடியும்; புடிவொ�த்துக்கு மருந்து தபைொை முடியுமொ?  அவதனொை 
புடிவொ�த்்� யொரொலும் மொத்� முடியல. ஒருநொள் அப்பைொ   ்பையனக் கூப்பிடுறொரு. 
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அப்பைொ :  அ்ண உ்ைஞசு தபைொன மவள்ளம் அழு�ொலும் வரொது. இப்பை நீ ைரியொ 
பைடிக்கலன்னொ வொழக்்கயில முன்தனற முடியொது. ஒழுஙகொப் பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி பைடிக்கிற 
தவ்ல்யப் பைொரு. 

்பையன் : பைடிக்கிறம�ல்லொம் எனக்குப் பிடிக்கொது. 

க்�மைொல்லி : மவ்ளச்ைலுக்கும் மவள்ளொடடுக்கும் மைன்மப் பை்கஙகிற மொதிரி 
இந்�ப்  பையகிடை தபைொரொடித்�ொன் பைடிக்க ்வக்கணும். எறும்பு ஊரக் கல்லும் த�யுஙகிற 
மொதிரி இவ்னக் மகொஞைம் மகொஞைமொ மொத்�ணும்னு நி்னக்குறொரு அவஙக அப்பைொ. 
மபைொறு்மயொ அறிவு்ர மைொல்றொரு. ஆனொ ்பையன் தகக்கல.    

்பையன் :  தபைொப்பைொ, பைள்ளிக்கூைம் தபைொற தவ்லமயல்லொம்  எனக்கு ஒத்து வரொது.

க்�மைொல்லி : அப்பைொவுக்குக் தகொபைம் வருது. ைத்�ம் தபைொடுறொரு. ைத்�ம் தகடடு அம்மொ 
மவளிதய வரொஙக.

அம்மொ : ரொைொ, உ்ழக்கிற மொடு�ொன் ஊருக்குள்ள வி்லதபைொகும். நீ பைடிக்கலன்னொ ஊர்ல 
யொரும்  மதிக்கமொடைொஙக. அ�னொல நீ பைள்ளிக்கூைம் தபைொயி நல்லொப் பைடிச்சுக்க.

க்�மைொல்லி : அ்ை ம்ழ விடைொலும் மைடி ம்ழ விைொதுஙகிற மொதிரி அப்பைொ விடைொலும் 
அம்மொ விைமொடைொஙக தபைொல இருக்குன்னு மநனச்சுப் ்பையன் பைள்ளிக்கூைத்துக்குப் 
தபைொறொன்.  அவனுக்குப் பைடிக்கப்  பிடிக்கல. நி்னச்ை�ொம் கழு்� எடுத்��ொம் 
ஓடைமுஙகிற  மொதிரிப் பைள்ளிக்கூைத்்� விடடு ஓடைம் பிடிக்குறொன். வி்ளயொை யொரொவது 
கி்ைப்பைொஙகளொன்னு  பைொர்க்குறொன். அஙதக எறும்பு ஒண்ணு தபைொயகிடடு இருக்கு. 

்பையன் : எறும்தபை! எறும்தபை! என் கூை வி்ளயொை வர்றியொ?

எறும்பு : தபைொ! தபைொ! உனக்குத் �ொன் தவ்ல இல்ல. குைல் கூழுக்கு அழுவு�ொம், மகொண்்ை 
பூவுக்கு அழுவு�ொம். எனக்கு மந்றய தவல கிைக்கு. நொன் எஙகுழந்்�களுக்குத் தீனி 
மகொடுக்கணும். அரிசி, மநொய எல்லொம் தைகரிக்கணும். மைொப்பைனத்தில் கண்ை அரிசி 
தைொத்துக்கு ஆகுமொ?  நொன் கிளம்புதறன். நீ அத�ொ பைறக்குத� அந்�த் த�னீகூைப் தபைொய 
வி்ளயொடு.

்பையன் : த�னீ! த�னீ! நீ என் கூை வி்ளயொை வர்றியொ?

த�னீ : நல்ல பைொம்பு பைைம் எடுக்கலொம்; நொக்கலொம் பூச்சி பைைம் எடுக்கலொமொ?   உனக்குத்�ொன் 
தவ்ல இல்்ல. ஆயிரம் கலம் மநல்லுக்கு ஒரு அந்துப்பூச்சி தபைொதும். உன்்னப் தபைொல 
ஒரு ஆளு இருந்�ொ எஙகக் கூடைதம மகடடுப் தபைொயிடும். எனக்குத் த�ன் எடுக்குற தவ்ல 
இருக்கு.  தபைொ! தபைொ! 

்பையன் : உஙக கூடைத்தில ஆயிரம் த�னீ இருக்தக, நீ ஒரு ஆளு த�ன் எடுக்கலன்னொ என்ன 
மகொ்றஞைொ தபைொயிடும்?

த�னீ : ஆள் கூடுனொ பைொம்பு ைொகுமொ? ்கய ஊனித்�ொன் கரணம் தபைொை முடியும். பூமவல்லொம் 
குறுகி மூடுறதுக்குள்ள நொன் த�மனடுக்கப் தபைொகணும். 
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க்�மைொல்லி : த�னீயும் தபைொயிடுது. ்பையன் மகொஞைம் தூரம் நைக்குறொன். ஒரு வீடடு 
வொைலில் மபைொதிமொடு ஒண்ணு நின்னுக்கிடடு இருக்கு.  

்பையன் :  மொதை! மொதை! சும்மொ�ொதன இருக்தக. ஏஙகூை வி்ளயொை வொரியொ? 

மொடு: என்னது! சும்மொ இருக்கிதறனொ? கொவடிப்பைொரம் சுமக்கிறவனுக்குத்�ொன் ம�ரியும். 
இப்தபைொ உனக்குத்�ொன் தவ்ல இல்்ல. இருப்பைவனுக்குப் புளிதயப்பைம்; இல்லொ�வனுக்குப் 
பைசிதயப்பைம்.  நொன் என் மு�லொளிக்கு உப்புமூட்ை, புளிமூட்ை எல்லொம் சுமக்கணும். நொன் 
வரல. நீ அத�ொ அந்� ஆ்மகிடை தபைொய வி்ளயொடு.

்பையன் : ஆ்மதய! ஆ்மதய! நொலு வீடடில கல்யொணமொம். நொயக்கு அஙதகயும் இஙதகயும் 
ஓடைமொம் என்கிற மொதிரி எஙதக தவகமொகப் தபைொயிடடு இருக்தக? ஏஙகூை வி்ளயொை 
வொரியொ?

ஆ்ம : என்்னவிை தவகமொக ஓடுற முயதலொை தபைொடடி வச்சிருக்தகன். அவப்மபைொழுது 
தபைொக்குவதிலும் (வீணொகப் மபைொழுதுதபைொக்கு�ல்) �வப்மபைொழுது நல்லதும்பைொஙக. நொன் 
மகொஞை தநரம் கூை வீணொக்கொமல் நைந்த� ஆகணும். 

்பையன் : பைொடிப்பைொடிக் குத்தினொலும் பை�ரு அரிசி ஆகுமொ? நீ ஓடி ஓடிப் பைொர்த்�ொலும் முய்ல 
முந்�  முடியுமொ?

ஆ்ம : அதிர அடிச்ைொ உதிர வி்ளயும்.  அது மொதிரி முயறசி மைஞைொ எல்லொம் முடியும். நீ 
தவணும்னொ அத�ொ அஙதக பைடுத்திருக்கிற முயல் கூைப் தபைொய வி்ளயொடு. 

க்�மைொல்லி : ்பையன் மகொஞை தூரத்தில் பைடுத்திருகிற முயல் கிடைப் தபைொறொன்.

்பையன் : முயதல! முயதல! குத்துக்கல்லுக்கு என்ன குளிரொ மவயிலொஙகிற மொதிரி 
கவ்லதய இல்லொம பைடுத்திருக்கிதய,  வொ  வி்ளயொைலொம். 

முயல் :   அகழியில் விழுந்� 
மு�்லக்கு அதுதவ மைொர்க்கம் னு 
ம ை ொ ல் லு ற  ம ொ தி ரி ,  நி ழ லி ல் 
பை டு த் து த்  தூ ங கி ன � ொ ல 
த பை ொ ன � ை ் வ  ஆ ் ம யி ை ம் 
த�ொத்துப் தபைொயடதைன். இந்�த் 
� ை ் வ ய ொ வ து  ந ொ ன்  மு ந் தி 
ஆ க ணு ம் .  அ � ன ொ ல  ந ொ ன் 
தவகமொ ஓைணும். நீ தவணும்னொ 
அ த � ொ  அ ங த க  இ ரு க் கு ற 
கு ட டி ச் சு வ ரு கூ ை ப்  த பை ொ ய 
வி்ளயொடு. 

க்�மைொல்லி : அந்�ப்  ்பையன் கொர்த்தி்க மொைம் பி்றய கண்ை மொதிரி வி்ளயொை 
ஆள் கி்ைச்சிடுச்சுனு நி்னச்சு அந்�க் குடடிச்சுவரு தமதல ஏறிக் குதிச்சுக் குதிச்சு 
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வி்ளயொடுறொன்.  அது மரொம்பைப் பை்ழய சுவரு. ம்ழயிலதவற நல்லொ ஊறி இருக்கு. இவன் 
ஏறிக் குதிச்ைதும் மபைொல மபைொலன்னு இடிஞசு விழுது.  அதுல இருந்� பூச்சி, எறும்பு, வண்டு 
எல்லொம் மவளியில வருது.

எறும்பு : அைப்பைொவி, நொஙகதள அ்� விடைொலும் கதி இல்ல, அப்பைொல தபைொனொலும் விதி 
இல்லனு நி்னச்சு �டடிப் தபைொடை மரொடடிக்குப் புரடடிப் தபைொை ஆளு இல்லொம இருக்தகொம். 
உனக்குத்�ொன் தவ்ல இல்்லன்னொ நொஙக பைொடுபைடடுச் தைர்த்து வச்ை மபைொரு்ள எல்லொம் 
இப்பைடிப் தபைொடடு உ்ைச்சிடடிதய!

க்�மைொல்லி : எறும்பு, பூச்சி எல்லொம் தகொபைத்த�ொை அவன் ்கயில கொல்ல ஏறி நறுக்கு 
நறுக்குன்னு கடிக்குதுக. அள்ளுறவன் பைக்கத்துல இருந்�ொலும் கிள்ளுறவன் பைக்கத்துல 
இருக்கக் கூைொதுன்னு அந்�ப் ்பையன் வலி மபைொறுக்க முடியொம கத்திக்கிடடு ஓடுறொன். 
அமொவொ்ை இருடடில் மபைருச்ைொளிக்குப் தபைொன இைமமல்லொம் வழி�ொன் என்கிற மொதிரி 
கொடடுலயும் தமடடுலயும் ஏறி விழுந்து  வீடடுக்கு ஓடி வந்து தைருறொன்.

்பையன் :  அம்மொ! அம்மொ! ஊரு உலகத்துல எல்லொரும் அவஙக அவஙக தவ்லயப் 
பைொக்குறொஙக.  ஈ எறும்பு கூைச் சும்மொ இல்லொம தவ்ல மையயுதுக. எனக்கு இப்பைத்�ொன் 
புத்தி வந்�து. என்தனொை தவல பைடிக்கிறதுன்னு எனக்குப் புரிஞசிடுச்சு. இனிதம நொனும் 
சும்மொ இருக்கொம, ஒழுஙகொப் பைள்ளிக்கூைம் தபைொயிப் பைடிப்தபைன்.

க்�மைொல்லி :  அதுக்குப்பிறகு அந்�ப் ்பையன் நல்லபைடியொ பைடிக்கத்  ம�ொைஙகறொன். 
ஆளுக்கு ஒரு தவ்லன்னு  எல்லொருக்கும் புரிய ்வக்கிறொன். இத்த�ொை க்� முடியுது. 
இதுவ்ரக்கும் மபைொறு்மயொ இருந்து மபைொம்மலொடைத்்�ப் பைொர்த்� உஙகள் எல்லொருக்கும் 
நன்றி...  நன்றி...  நன்றி!

பைொைப்பைகுதிப் மபைொம்மலொடைக் கொடசிக்ளச்  சிறுக்�யொக எழுதுக.

கறபறெ கறைபின்

மதிபபீடு

1.  உஙகள் பைகுதியில் வழஙகி வரும் மைொலவ்ைக்ளத் ம�ொகுத்து வருக.

2. பைொைப்பைகுதியில் இைம்மபைறறுள்ள மைொலவ்ைகளில் எ்வதயனும் ஐந்�்னத் 

த�ர்ந்ம�டுத்துச் மைொறமறொைர்களில் அ்மத்து எழுதுக.

  (எ.கொ.) குத்துக்கல்லுக்குக் குளிரொ மவயிலொ என்பைது தபைொல் என் நண்பைன்    

                     எ்�ப் பைறறியும் கவ்லப்பைைொமல் வொழந்து வந்�ொன்.
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இயல்

ஒன்று
குறறியலுகரம், குறறியலிகரம்

கறகணடு

நிறனவு கூரக

 �மிழ எழுத்துக்ள மு�மலழுத்து, ைொர்மபைழுத்து என இரு வ்கயொகப் பிரிப்பைர். உயிர் 
பைன்னிரண்டு, மமய பைதிமனடடு ஆகிய முப்பைது எழுத்துகளும் மு�மலழுத்துகள் எனப்பைடும். 
ைொர்மபைழுத்து பைத்து வ்கப்பைடும். அ்வ உயிர்மமய, ஆய�ம், உயிரளமபை்ை, ஒறறளமபை்ை, 
குறறியலுகரம், குறறியலிகரம், ஐகொரக்குறுக்கம், ஒளகொரக்குறுக்கம், மகரக்குறுக்கம், 
ஆய�க்குறுக்கம் என்பைனவொகும். ைொர்மபைழுத்துகளில் ஒன்றொன குறறியலுகரம் பைறறி இனிக் 
கொண்தபைொம்.

குறறியலுகரம்

  குழந்்�, வகுப்பு, பைொக்கு ஆகிய மைொறக்ளச் மைொல்லிப் பைொருஙகள். மூன்று 
மைொறகளிலும் ‘கு’ என்னும் எழுத்்� உச்ைரிப்பைதில் தவறுபைொடு இருப்பை்� உணரலொம். 
அவ்மவழுத்து மைொல்லின் மு�லிலும் இ்ையிலும் வரும்மபைொழுது முழு்மயொக ஒலிக்கிறது. 
மைொல்லின் இறுதியில் வரும்மபைொழுது ஒருமொத்தி்ரக்குப் பைதிலொக அ்ர மொத்தி்ர 
அளதவ ஒலிக்கிறது. கு, சு, டு, து, பு, று  ஆகிய ஆறு வல்லின உகரஙகளும் மைொல்லின் 
இறுதியில் வரும்தபைொது,  ஒரு மொத்தி்ரக்குப்  பைதிலொக அ்ர மொத்தி்ர அளதவ ஒலிக்கும். 
இவ்வொறு �னக்குரிய ஓ்ையில் கு்றந்து ஒலிக்கும் உகரம் குறறியலுகரம் ஆகும்.  
குறு்ம+இயல்+உகரம் = குறறியலுகரம். 

(எ.கொ.)  கொசு, எஃகு,  பையறு, பைொடடு, பைந்து,  ைொல்பு

�னிக்குறில் எழுத்்� அடுத்து வரும் வல்லின உகரஙகள் ஒரு மொத்தி்ர அளவுக்கு 
முழு்மயொக ஒலிக்கும். வல்லினம் அல்லொ� உகரஙகள் எப்தபைொதும் முழு்மயொகதவ 
ஒலிக்கும். இவ்வொறு ஓ்ை கு்றயொமல் ஒரு மொத்தி்ர அளவில் முழு்மயொக ஒலிப்பை்� 
முறறியலுகரம் என்பைர்.  

(எ.கொ.)  புகு, பைசு, விடு, அது, வறு, மொவு, ஏழு

சதரிந்து சதளிநெோம்

ேமிழில் எழுத்துகரளக குறிப்பிடுவேற்கு கைம், ககான், ககாைம், தகனம் ஆகிய எழுத்துச் 

ெகாரிரயகரளப் பயன்படுத்துகிதைகாம்.

Ø  குறில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘கைம்’  (எ.ககா.) அகைம், இகைம், உகைம், ககைம், மகைம்

Ø  த�டில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘ககான்’  (எ.ககா.) ஐககான், ஔககான்

Ø  குறில், த�டில் எழுத்துகரளக குறிகக ‘ககாைம்’  (எ.ககா.) மககாைம், ஏககாைம், ஐககாைம், ஔககாைம்

Ø  ஆய்ே எழுத்ரேக குறிகக 'தகனம்'  (எ.ககா.)  அஃதகனம்
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குறறியலுகரத்தின் ெறககள் 

கு ற றி ய லு க ர ம்  � ன க் கு  மு ன்  உ ள் ள  
எ ழு த் ் � க்  ம க ொ ண் டு  ஆ று  வ ் க ய ொ க ப் 
பிரிக்கப்பைடும்.

1. ச�டில்சதோடரக் குறறியலுகரம் 

� னி  ம ந டி ் ல த்  ம � ொ ை ர் ந் து  வ ரு ம் 
குறறியலுகரம் ‘மநடில் ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ 
எனப்பைடும். இ்வ ஈமரழுத்துச் மைொறகளொக 
மடடும் அ்மயும்.

 (எ.கொ.)  பைொகு, மொசு, பைொடு, கொது, ஆறு .

2.   ஆயதத்சதோடரக் குறறியலுகரம் 

ஆ ய �  எ ழு த் ் � த்  ம � ொ ை ர் ந் து  வ ரு ம் 
குறறியலுகரம் ‘ஆய�த் ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ 
எனப்பைடும். 

 (எ.கொ.) எஃகு, அஃது

3.   உயிரத்சதோடரக் குறறியலுகரம் 

�னிமநடில் அல்லொ� உயிர்மமய எழுத்்�த் ம�ொைர்ந்து வரும்  குறறியலுகரம் ‘உயிர்த் 
ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனப்பைடும்.     

(எ.கொ.)  அரசு  (ர = ர் + அ)  கயிறு   (யி = ய + இ)

 ஒன்பைது  ( பை = ப் + அ)  வரலொறு  (லொ = ல் + ஆ)

4.   ென்சதோடரக் குறறியலுகரம் 

வல்லின (க், ச், ட, த், ப், ற) மமய எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்ந்து வரும் குறறியலுகரம் 
‘வன்ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனப்பைடும்.

(எ.கொ) பைொக்கு, தபைச்சு, பைொடடு, பைத்து, உப்பு, பைறறு

5.  சமன்சதோடரக் குறறியலுகரம் 

மமல்லின (ங, ஞ, ண், ந், ம், ன்) மமய எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்ந்து வரும் குறறியலுகரம் 
‘மமன்ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனப்பைடும். 

(எ.கொ.) பைஙகு, மஞசு, பைண்பு, பைந்து, அம்பு, கன்று

6.   இறடத்சதோடரக் குறறியலுகரம் 

இ்ையின (ய, ர், ல், வ், ழ, ள்) மமய எழுத்துக்ளத் ம�ொைர்ந்து வரும் குறறியலுகரம் 
‘இ்ைத்ம�ொைர்க் குறறியலுகரம்’ எனப்பைடும்.   

 (எ.கொ.) எயது, மொர்பு,  ைொல்பு, மூழகு 

ச�டில்சதோடர

ஆயதத்சதோடர

 உ
யிரத்சதோடர

ென்சதோடர

சமன்சதோடர

இறடத்சதோடர

குறறியலுகரம்
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குறறியலிகரம்

வரகு+யொது – இந்� இரு மைொறக்ளயும் தைர்த்து வி்ரவொக ஒலித்துப் பைொருஙகள். 
வரகியொது என ஒலிப்பை்� அறியலொம். மு�ல் மைொல்லின் இறுதியில் உள்ள ’கு’ என்னும் 
எழுத்து ’கி’ என்று ஒலிக்கிறது. அதுவும் முழு்மயொக ஒரு மொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கொமல் 
அ்ர மொத்தி்ர அளவொகக் கு்றந்து ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு �ன் ஒரு மொத்தி்ர அளவில் 
குறுகி ஒலிக்கும் இகரம் ‘குறறியலிகரம்’ எனப்பைடும். குறு்ம + இயல் + இகரம் = 
குறறியலிகரம்.  

குறறியலிகரம் இரணடு இடஙகளில் மடடும் ெரும்.

இடம் - 1 

 குறறியலுகரச் மைொறக்ளத் ம�ொைர்ந்து யகரத்்� மு�ல் எழுத்�ொகக் மகொண்ை 
மைொறகள் வரும்தபைொது குறறியலுகரத்தில் உள்ள உகரம் இகரமொக மொறும். அந்� இகரம் 
�னக்குரிய ஒரு மொத்தி்ர அளவிலிருந்து அ்ர மொத்தி்ர அளவொகக் கு்றந்து ஒலிக்கும்.

(எ.கொ.) மகொக் கு + யொது = மகொக் கியொது          த�ொப் பு + யொது = த�ொப் பியொது

              (க் +  உ)           (க் + இ)                       (ப் + உ)             (ப் + இ)

   நொடு +   யொது =  நொ டியொது  எனப்பைடுவது +   யொது =  எனப்பைடுவ தியொது

         (ட + உ)           (ட + இ)    (த் + உ)                       (த் + இ)

இடம் - 2

 ‘மியொ’ என்பைது ஓர் அ்ைச்மைொல் (ஓ்ை நயத்திறகொக வருவது). இதில் ‘மி’ யில் (மி = ம் 
+ இ) உள்ள இகரம் குறறியலிகரம் ஆகும். இது மைொறகளில் இைம்மபைறும் தபைொது �னக்குரிய 
மொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து ஒலிக்கும்.

(எ.கொ.) தகள் + மியொ = தகண்மியொ        

             மைல் + மியொ = மைன்மியொ

குறறியலிகரம் �றதபைொது உ்ரந்ை வழக்கில் இல்்ல. இலக்கியஙகளில் மடடுதம 
உள்ளது.

சதரிந்து சதளிநெோம்

 ‘வ’ என்னும் எழுத்ரேத் தேகாடரநது வரும் குற்றியலுகைச் தெகாற்கள இல்ர்ல. 

தமலும் சு, டு, று ஆகியரவ இறுதியகாக அரமயும் இரடத்தேகாடர குற்றியலுகைச் தெகாற்களும் 

இல்ர்ல.
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கறபறெ கறைபின்

மதிபபீடு

1.   ஒன்று மு�ல் பைத்து வ்ரயுள்ள எண்ணுப் மபையர்க்ளப் பைடடியலிடடு எழுதுஙகள்;   
அவறறில் குறறியலுகரச் மைொறக்ள எடுத்து எழுதுஙகள்.

2.  குறறியலுகர எண்ணுப் மபையர்க்ளக் குறறியலுகர வ்கயின் அடிப்பை்ையில் 
வ்கப்பைடுத்துக.

3.     குறறியலுகர எண்ணுப் மபையர்களின் மொத்தி்ர அள்வக் கண்டுபிடியுஙகள்.

         (எ.கொ.)  ஒன்று - 1 +  ½  +  ½  = 2

4. கு, சு, டு, து, று ஆகிய குறறியலுகரத்்� இறுதியொகக் மகொண்ை ஈமரழுத்துச்    
மைொறக்ளத் திரடடுக.

கீழக்கொணும் மைொறக்ளக் குறறியலுகர வ்கயின் அடிப்பை்ையில் வ்கப்பைடுத்துக.

 ஆறு, எஃகு, கரும்பு, விறகு, உழக்கு, எடடு, ஏடு, பைந்து,  கொசு, மகொயது

 

மபைொருந்�ொ� மைொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

1. பைசு, விடு, ஆறு, கரு - __________________

2. பைொக்கு, பைஞசு, பைொடடு, பைத்து - __________________

3. ஆறு, மொசு, பைொகு, அது  - __________________

4. அரசு, எயது, மூழகு, மொர்பு  - __________________

5. பைண்பு, மஞசு, கண்டு, எஃகு - __________________

குறுவினொ

1. ’குறறியலுகரம்’  என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து விளக்கம் �ருக.

2. குறறியலிகரம் என்றொல் என்ன?

ச�டில்சதோடர ஆயதத்சதோடர உயிரத்சதோடர ென்சதோடர சமன்சதோடர இறடத்சதோடர
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நகடக. 

 �மிழின் சிறப்்பைப் பைறறிய அறிஞர்களின் மைொறமபைொழிவுக்ளக் தகடடு மகிழக.

கீழக்கநாணும் தமைப்பில் இரணடு நிமி்ம் நபசுக.

  நொன் அறிந்� பைழமமொழிகள்.

தெநால்ைக் நகடடு எழுதுக.
1.  நமது �ொயமமொழி �மிழொகும்.

2.  �மிழமமொழி இனி்ம, வள்ம, சீர்்ம மிக்கது. 

3.  �மிழுக்குத் �்லமகொடுத்�வன் குமணவள்ளல்.

4.  �மிழமமொழி தபைச்சுமமொழி, எழுத்துமமொழி என்னும் இரண்டு கூறுக்ள உ்ையது.

5.  தபைச்சுமமொழி்ய உலகவழக்கு என்றும் கூறுவர்.

தகநாடுக்கப்படடுள்ள வினநாக்களுக்கு  ஏறபத் ததநா்ரில் அழுத்தம் தர நவணடிய தெநாறகமள 
எடுத்து எழுதுக.

தகொ்� கவி்�்யப் பைடித்�ொள்.

அறிந்து பயன்படுத்துநவநாம்

 தி்ண இரண்டு வ்கப்பைடும். அ்வ 1. உயர்தி்ண  2. அஃறி்ண.

 ஆறு அறிவு்ைய மனி�ர்க்ள  உயர்தி்ண என்பைர்.

 பைற்வகள், விலஙகினஙகள், �ொவரஙகள் மறறும் உயிரறற மபைொருள்க்ள அஃறி்ண 
என்பைர்.

ப்த்திறகுப் தபநாருத்தைநான திமணமய எழுதுக.

சமோழிறய ஆள்நெோம்!

வினோ அழுத்தம் தர நெணடிய ச�ோல்

தகொ்� எ்�ப் பைடித்�ொள்?

கவி்�்யப் பைடித்�து யொர்?

தகொ்� கவி்�்ய என்ன மைய�ொள்?

____________ ____________ ____________
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கீழக்கநாணும் தெநாறகமள உயர்திமண, அஃறிமண என வமகப்படுத்துக.

வயல், முகிலன், குதி்ர, கயல்விழி,  �்லவி, கைல், ஆசிரியர்,  புத்�கம், சுர�ொ, மரம்

தகநாடுக்கப்படடுள்ள குறிப்புகமளக் தகநாணடு கடடுமர எழுதுக.

தோயசமோழிப பறறு

(முன்னு்ர – மமொழி பைறறிய விளக்கம் – �ொயமமொழி – �ொயமமொழிப் பைறறு - �ொயமமொழிப் 
பைறறுக் மகொண்ை ைொன்தறொர் – ைொதுவன் வரலொறு – நமது கை்ம – முடிவு்ர)

உயரதிறை அஃறிறை

சமோழிநயோடு விறையோடு

ம�ொ்கச் மைொறக்ள விரித்து எழுதுக.

 (எ.கொ.)  இருதி்ண  :  உயர்தி்ண,  அஃறி்ண

 முக்கனி  :________________________________

 முத்�மிழ :________________________________

 நொறறி்ை :________________________________

 ஐவ்கநிலம் :________________________________

 அறுசு்வ :________________________________

கடைஙகளிலுள்ள எழுத்துக்ள மொறறி,  தமலிருந்து கீழொகவும் இைமிருந்து வலமொகவும் 
எழுதினொல் ஒதர மைொல் வருமொறு கடைஙகளில் எழுதுக.

 (எ.கொ.) ்க எ து

ற து வி

்ன ்க வி

கு ம �

ந் தி �

்ர கு தி

எ து ்க

து ற வி

்க வி ்ன

7th Std - Tamil Term 1 Pages 1-78.indd   23 17-12-2021   15:22:35



24

நிறக அதறகுத் தக...

இறையத்தில் கோணக

சிறந்� தம்ைப் தபைச்ைொளர்களின் மபையர்க்ள இ்ணயத்தில் த�டித் ம�ொகுத்து வருக.

இரு மபைொருள் மகொண்ை ஒரு மைொல்லொல் நிரப்புக. 

(எ.கொ.) அரசுக்குத் �வறொமல் வரி மைலுத்� தவண்டும். 

            ஏடடில் எழுதுவது  வரி  வடிவம்.   

1. மழ்ல தபைசும் ___________ அழகு.  

 இனி்மத் �மிழ ___________ எமது.

2. அன்்ன �ந்்�யின் ்கப்பிடித்துக் குழந்்� _______ பைழகும்.   

 அறிஞர் அண்ணொவின் சிறப்பு அவரது அடுக்கு மமொழி _______. 

3. நீ அறிந்�்�ப் பிறருக்குச் _____________

 எழுத்துகள் ம�ொைர்ந்துநின்று மபைொருள் �ருவது _________ 

4. உழவர்கள் நொறறு ___________ வயலுக்குச் மைல்வர்.

 குழந்்�்ய மமதுவொக ___________ என்தபைொம்.   

5. நீதி மன்றத்தில் ம�ொடுப்பைது __________.

 ‘நீச்ைத் �ண்ணி குடி’ என்பைது தபைச்சு ___________.  

என் மபைொறுப்புகள்...

1. கடி�ஙகள், கடடு்ரகள் தபைொன்றவற்ற எழுதும்தபைொது திருத்�மொன மமொழி 
ந்ை்யதய ்கயொள்தவன்.

2. மபைொம்மலொடைம், ம�ருக்கூத்து தபைொன்ற நொடடுப்புறக் க்லக்ளப் தபைொறறுதவன்.

கற்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

ஊைகம் –  Media பைருவ இ�ழ -  Magazine

மமொழியியல் - Linguistics மபைொம்மலொடைம் - Puppetry

ஒலியியல் -  Phonology எழுத்திலக்கணம் - Orthography

இ�ழியல் - Journalism உ்ரயொைல்  - Dialogue
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இயல்

இரணடு
அணிநிைல் கோடு

Ø தெய்யுளின் வருணமனப் பகுதிகமளப் படித்துச் சுமவத்தல்

Ø கநாடுகளும் கநாடடு உயிர்களும் ்நாடடின் உயிர்்நாடி என்பமதப் புரிந்துதகநாள்ளுதல் 

Ø கநாடடு உயிர்களுக்கும் சுறறுச்சூழலுக்கும் இம்நயயநான ததநா்ர்மபக் குறித்துப் 
புரிந்துதகநாள்ளுதல்

Ø ந்ர்கநாணல் வடிவத்தில் அளிக்கப்பட் கருத்துகமளப் படித்துணரும் தி்றன் தபறுதல்

Ø எழுத்துகள் குறுகி ஒலிக்கும் இ்ங்கமள அறிந்து பயன்படுத்துதல்

கறைல் ந�ோக்கஙகள்
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இயல்

இரணடு
கோடு

கொடும் கைலும் நமக்கு எப்தபைொதும் கொடசிக்கு இன்பைம் 
� ரு பை ் வ .  ஒ ரு  ந ொ ட டி ன்  வ ள ம் ,  அ ந் ந ொ ட டி ன்  ம ம ொ த் � 
நிலப்பைரப்பில் அ்மந்துள்ள கொடுகளின் அள்வப் மபைொருத்த�  
மதிப்பிைப்பைடுகிறது.  அ�னொல்�ொன் ‘கொடடின் வளதம நொடடின் 
வளம்’ என்று அறிஞர்கள்  கூறுகின்றனர். கொட்ையும் கொடடின் 
குளிர்ச்சி்யயும் கொடடு விலஙகுகளின் மகொண்ைொடைஙக்ளயும் 

கவி்� வழி அறிதவொம்.

கவிறதபநபறை

கார்த்திவக தீ�்ம�க்

 கா்்டலலாம் பூத்திருக்கும் 

�ார்த்தி்ட வைணடுமடீ – கிளிவய

 �ார்வை குளிருமடீ!

காடு ்�ாருள்காடுக்கும்

 காயகனி ஈன்்றடுக்கும்

கூடிக் களித்தி்டவை – கிளிவய

 குளிர்ந்த நிழல்காடுக்கும் 

குரஙகு குடியிருக்கும் 

 ்காம்பில கனி�றிக்கும் 

மரஙகள ்ையிலமவறக்கும் – கிளிவய

 ைழியில தவ்டயிருக்கும்

*�சவை மயிலநெடிக்கும் 

 �ன்றி கிழங்கடுக்கும்

நெசைர ைஙகலஙகும் – கிளிவய

 நெரி்யலாம் ஊவளயிடும்

அதிமது ரத்தவழவய 

 யாவ�கள தின்ற�டி 

புதுநெவ்ட வ�ாடுமடீ – கிளிவய 

 பூஙகுயில கூவுமடி!

சிஙகம் புலிகரடி 

 சிறுத்வத விலஙகி�ஙகள 

எஙகும் திரியுமடீ – கிளிவய

 இயறவக விடுதியிவல!*

- சுரதா
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ச�ோல்லும் சபோருளும்

ஈன்று  - �ந்து களித்திை  - மகிழந்திை

மகொம்பு - கி்ள நச்ைரவம்  - விைமுள்ள பைொம்பு

அதிமதுரம்  - மிகுந்� சு்வ விடுதி  - �ஙகும் இைம் 

போடலின் சபோருள்

கொர்த்தி்க விளக்குகள் தபைொலக் கொடு முழுவதும் மலர்கள் மலர்ந்திருக்கும். 
அவற்றக் கொணும் கண்கள் குளிர்ச்சி மபைறும். கொடு பைல வ்கயொன மபைொருள்க்ளத் 
�ரும். கொயகனிக்ளயும் �ரும். எல்லொரும் கூடி மகிழந்திைக் குளிர்ந்� நிழல் �ரும். அஙதக 
வசிக்கும் குரஙகுகள் மரக்கி்ளகளில் உள்ள கனிக்ளப் பைறித்து உண்ணும். மரஙகள் 
மவயி்ல ம்றத்து நிழல் �ரும். அைர்ந்� கொடு  வழிச்மைல்தவொர்க்குத் �்ையொய இருக்கும்.

பைச்்ை நிறம் உ்ைய மயில்கள் நைனமொடும். பைன்றிகள் கொடடில் உள்ள கிழஙகுக்ளத் 
த�ொண்டி உண்ணும். அ�்னக்கண்டு நஞசி்ன உ்ைய பைொம்புகள் கலக்கம்ையும். நரிக் 
கூடைம் ஊ்ளயிடும். மிகுந்� சு்வயு்ைய �்ழ்ய  யொ்னகள் தின்றபைடி புதிய ந்ை 
தபைொடும். பூக்கள் பூத்துக் குலுஙகும் மரஙகளில் குயில்கள் கூவும். இயற்கத் �ஙகுமிைமொகிய  
கொடடில்  சிஙகம், புலி, கரடி, சிறுத்்� தபைொன்ற விலஙகினஙகள் எஙகும் அ்லந்து திரியும். 

நூல் செளி

சு ை ே கா வி ன்  இ ய ற் த ப ய ர  இ ை கா ெ த க கா ப கா ்ல ன் .  இ வ ர 

ப கா ை தி ே கா ெ ன்  மீ து  மி கு ந ே  ப ற் று க  த க கா ண ட வ ர .  

பகாைதிேகாெனின் இயற்தபயர ‘சுப்புைத்தினம்’. எனதவ ேம் 

தபயரைச்  சுப்புைத்தின ேகாென் என்று மகாற்றிகதககாணடகார. அேன் 

சுருககதம சுைேகா என்பேகாகும்.  உவரமகரளப் பயன்படுத்திக 

கவிரேகள எழுதுவதில் வல்்லவர என்பேகால் இவரை உவரமக 

கவிஞர என்றும் அரைப்பர. அமுதும் தேனும், தேன்மரை, துரைமுகம் 

உளளிட்ட ப்ல நூல்கரள இவர  இயற்றியுளளகார.

 இப்பகாடல் தேன்மரை என்னும் நூலில் இயற்ரக எழில் என்னும் பகுதியிலிருநது 

எடுத்துத் ேைப்பட்டுளளது. 

 இப்பகாடல் கிளிககணணி என்னும் பகாவரகரயச் தெரநேது. கிளியின் தமகாழி தபகான்ை 

இனிய தெகாற்கரளப் தபசும் தபணரண த�காககிக கூறுவேகாக இனிய ெநேத்தில் பகாடப்படும் 

இரெப்பகாடல் வரக ‘கிளிககணணி’ ஆகும்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

 ககா, ககால், ககான், ககானகம், அடவி, அைண, ஆைணி, புைவு, தபகாற்ரை, தபகாழில், தில்்லம், அழுவம், 

இயவு, பைவம், முளரி, வல்ர்ல, விடர, வியல், வனம், முரே, மிரள, இறும்பு, சுைம், தபகாச்ரெ, 

தபகாதி, முளி, அரில், அைல், பதுகரக, கரணயம்.

கோடறடக் குறிக்கும் நெறு சபயரகள்
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1. கொடு என்னும் �்லப்பில் அ்மந்�  ‘கிளிக்கண்ணிப்’ பைொை்ல இ்ையுைன் பைொடி  
 மகிழக.
2. பின்வரும் கிளிக்கண்ணிப் பைொை்லப் பைொடி மகிழக.

  ்நெஞசில  உரமுமின்றி

   வநெர்வமத்  திறமுமின்றி

  ைஞைவ�  ்ைாலைாரடீ! – கிளிவய

   ைாயச்ைாலலில    வீரரடி.

  கூட்டத்தில   கூடிநின்று

   கூவிப்  பிதறறலன்றி

  நொட்டத்தில  ்காளளாரடீ! – கிளிவய 

   நொளில  மறப்�ாரடீ.  

                 -  �ாரதியார்

கறபறெ கறைபின்

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. வொ்ழ, கன்்ற ________.

  அ) ஈன்றது  ஆ) வழஙகியது  இ) மகொடுத்�து  ஈ) �ந்�து  

2. ‘கொமைல்லொம்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது _______.

  அ) கொடு + மைல்லொம்   ஆ) கொடு + எல்லொம்   இ) கொ + மைல்லொம்   ஈ) கொன் + எல்லொம்

3. ‘கிழஙகு + எடுக்கும்’ என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _________.

  அ) கிழஙகுஎடுக்கும்  ஆ) கிழஙமகடுக்கும்   இ) கிழஙகுடுக்கும்   ஈ) கிழஙமகொடுக்கும்

நயம் அறிக 

 பைொைலிலுள்ள தமொ்ன, எது்க, இ்யபுச் மைொறக்ள எடுத்து எழுதுக.

குறுவினொ

1. கொடடுப்பூக்களுக்கு எ�்ன உவ்மயொகக் கவிஞர் சுர�ொ குறிப்பிடுகிறொர்?

2. கொடடின் பையன்களொகக் கவிஞர் சுர�ொ கூறுவன யொ்வ?

சிறுவினொ

 ‘கொடு’ பைொைலில் விலஙகுகளின் மையல்களொகக் கவிஞர் கூறுவனவற்ற எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 கொட்ை இயற்க விடுதி என்று கவிஞர் கூறக் கொரணம் என்ன?

மதிபபீடு
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இயல்

இரணடு

அபபடிநய நிறகடடும் 

அந்த மரம்

நிலமைந்்�க்கு இயற்க சூடடிய மணிமகுைஙகதள மரஙகள். 
அ்வ  ம னி� வொ ழவிய த லொ டு பின் னிப் பி்ண ந்�்வ. 
மரஙக்ளப் பைறறிய நி்னவுகள் மபைரும்பைொலொன மனி�ர்களின் 
உள்ளஙகளுக்குள் பு்�ந்து கிைக்கின்றன. கொல மவள்ளத்தில் 
மரஙகள் ம்றயலொம். அவற்றப் பைறறிய நி்னவுகள் ம்றயொ 
என்பை்� விளக்கும் கவி்� ஒன்்ற அறிதவொம்.

கவிறதபநபறை

ஊரின் ை்டவகாடியில அந்த மரம்

ஐந்து ையதில �ார்த்தவ�ாதும்

இப்�டிவயதானிருந்தது

ஐம்�வதத் தாணடி இன்றும்

அப்�டிவயதான்

தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில

நெடடு ைளர்த்த மரமாம்

அப்�ா ்ைாலலக் வகடடிருக்கிவறன்

�சவைக்காயகள நிறம் மாறிச

்ைஙகாயத் வதாறறம் ்காண்டதுவம

சிறுைர் ம�ஙகளில �ரைைம் ்�ாஙகும் 

�ள�ளக்கும் �சவை இவலகளூவ்ட

கருநீலக் வகாலிக்குணடுகளாய

நொைற�ழஙகள கிவளகளில ்தாஙகும் 

�ார்க்கும்வ�ாவத நொவில நீரூறும்

 

காக்வக குருவி வம�ா கிளிகள 

இன்னும் ்�யரறியாப் �றவைகளு்டன்

அணிலகளும் காறறும் உதிர்த்திடும் 

சுட்ட �ழஙகள ்�ாறுக்க

சிறுைர் கூட்டம் அவலவமாதும்

ையதுைந்த அக்காக்களுக்காய

வகயில ்�டடியு்டன் ஓடிஓடிப்

�ழம் ்�ாறுக்கும் தஙகசசிகள

இரவில ்மலலிய நில்ைாளியில

�வ்ட்யடுத்து ைரும் 

�ழந்தின்னி ்ைௌைால கூட்டம்

வதாப்பு முழுக்கப் �ரவிக்கி்டக்கும்

மரத்தின் குளிர்ந்த நிழலிவல 

கிளியாந்தடடின் சுைாரசியம்

புளியமிளாறு்டன் அப்�ா ைரும்ைவர 

வநெறறு மதியம் நெண�ர்களு்டன் 

என் மகன் விவளயாடியதும்

அந்த மரத்தின் நிழலிலதாவ�

்�ருைாழவு ைாழந்த மரம்

வநெறறிரவுப் வ�யக்காறறில 

வைவராடு ைாயந்துவிட்டதாவம

விடிந்தும் விடியாததுமாய

துஷ்டி வகடகும் �தறறத்தில 

விவரந்து ்ைலகிறார் ஊர்மக்கள

குஞசு குளுைான்கவளாடு

எ�க்குப் வ�ாக ம�மிலவல

என்றும் என்ம� ்ைளியில

அப்�டிவய நிறகடடும் அந்த மரம்

குன்றுகளின் நெடுவை மாமவலவ�ால

-  ராஜமார்த்தாண்டன்
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ச�ோல்லும் சபோருளும்

பைரவைம்  - மகிழச்சிப்  மபைருக்கு துஷ்டி தகடைல் -  துக்கம் விைொரித்�ல்

கறபறெ கறைபின்

நூல் செளி

ைகாஜமகாரத்ேகாணடன் கவிஞர, இேைகாளர,  கவிரேத் 

திைனகாய்வகாளர எனப் பன்முகத் திைன்கள தபற்ைவர. 

தககால்லிப்பகாரவ என்னும் சிற்றிேரை �டத்தியவர. 

ைகாஜமகாரத்ேகாணடன் கவிரேகள என்னும் நூலுகககாகத் ேமிழ் 

வளரச்சித் துரையின் பரிசு தபற்ைவர. சிைநே ேமிழ்க கவிரேகரளத் 

த ே கா கு த் து  த க கா ங கு த ே ர  வ கா ழ் க ர க  எ ன் னு ம்  ே ர ்ல ப் பி ல் 

நூ்லகாககியுளளகார.

இவைது அப்படிதய நிற்கட்டும் அநே மைம் என்னும் நூலில் உளள 

கவிரே இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

1.  உஙகள் சுறறுப்புறத்திலுள்ள ஏத�னும் ஒரு மரம் குறித்து வருண்னயொக ஐந்து 
ம�ொைர்கள் எழுதுக.

2.  உஙகள் பைகுதிகளில் உள்ள மரஙகளின் மபையர்க்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.
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ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.
1. நொவறபைழத்திறகு உவ்மயொகக் கூறப்பைடுவது _____.
  அ) பைச்்ை இ்ல  ஆ) தகொலிக்குண்டு இ) பைச்்ைக்கொய ஈ) மைஙகொய

2. ‘சுடை பைழஙகள்’ என்று குறிப்பிைப்பைடுபை்வ _____.
  அ) மண் ஒடடிய பைழஙகள் ஆ) சூைொன பைழஙகள்            

இ) தவக்வத்� பைழஙகள் ஈ) சுைப்பைடை பைழஙகள்

3. ‘மபையரறியொ’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது _____.
  அ) மபையர + றியொ  ஆ) மபையர் + ரறியொ
  இ) மபையர் + அறியொ  ஈ) மபையர + அறியொ

4. ‘மனமில்்ல’ என்னும்  மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது _____.
  அ) மன + மில்்ல   ஆ) மனமி + இல்்ல
  இ) மனம் + மில்்ல  ஈ) மனம் + இல்்ல

5. தநறறு + இரவு என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _____.
  அ) தநறறுஇரவு ஆ) தநறறிரவு  இ) தநறறுரவு ஈ) தநறஇரவு

குறுவினொ
1. நொவல் மரம் எத்�்ன �்லமு்றகளொக அஙகு நின்றிருந்�து?
2. சிறுவர்களுக்கு நொவறபைழம் கி்ைக்க உ�விதயொர் யொவர்?

சிறுவினொ
 நொவல் மரம் பைறறிய நி்னவுகளொகக் கவிஞர் கூறுவன யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ
 மபைருஙகொறறில் வீழந்� மரத்்�க் கவிஞர் ஏன் பைொர்க்க விரும்பைவில்்ல?

மதிபபீடு

3.  பின்வரும் புதுக்கவி்�க்ளப் பைடித்துச் சு்வக்க. 
 • மகொப்புகள் விலக்கி
  மகொத்துக் மகொத்�ொய
  கருதவலஙகொய
  பைறித்துப் தபைொடும் தமயப்பை்ன
  ஒருநொளும்
  சிரொயப்பைதில்்ல
  கருவமுடகள்.
 • குழந்்�
  வ்ரந்�து
  பைற்வக்ள மடடுதம
  வொனம்
  �ொனொக உருவொனது.

- கலொப்ரியொ
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வளம் நி்றந்� நிலம், அைர்ந்� மரம், மைடி மகொடிகள், நன்னீர், 
நறுஙகொறறு என அ்னத்தும் நிரம்பியது கொைொகும்.  இது 
பைற்வகள், விலஙகுகள், �ொவரஙகள் தபைொன்ற பைல்லுயிர்களின் 
வொழவிைமொகும். கொடுகளின் மைழிப்புக்குக் கொடடுயிரிகள் 
உ�வுகின்றன. மனி�னின் மு�ல் இருப்பிைம் கொடு�ொன். 
அ�ன் மரபுத் ம�ொைர்ச்சியொகத்�ொன் கொட்ைப்பைறறியும் கொடடு 

விலஙகுகள் பைறறியும் அறியும் ஆர்வம் மனி�ர்களிைம் இன்றும் ம�ொைர்கிறது. 
கொடடு விலஙகுகளின் உ்றவிைமொன முண்ைந்து்ற புலிகள் கொப்பைகத்துள் ஓர் உலொ 
வருதவொமொ!

இயல்

இரணடு வி்லஙகுகள் உ்லகம்

உறர�றட உ்லகம்

பைள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பிய ஆதினி �ன் அம்மொவுக்கொகக் கொத்திருந்�ொள். பைணியில் 
இருந்து வீடு திரும்பிய அம்மொவிைம் ‘அம்மொ! எனக்குக் கொடடு விலஙகுகள் பைறறிய 
பு்கப்பைைத் ம�ொகுப்பு ஒன்று �யொரிக்க தவண்டி இருக்கிறது. அ�றகுத் �ொஙகள்�ொன் 
உ�வ தவண்டும்’ என்று கூறினொள். ‘அப்பைடியொ! எனக்குத் ம�ரிந்� வனஅலுவலர் ஒருவர் 
முண்ைந்து்ற புலிகள் கொப்பைகத்தில் பைணியொறறுகிறொர். அவரிைம் முன் இ்ைவு மபைறறு 
நொ்ள நொம் அஙகுச் மைல்லலொம். வன அலுவலர் நம்்மக் கொடடுக்குள் அ்ழத்துச் 
மைல்வொர்; அப்மபைொழுது நீ கொடடு விலஙகுக்ளப் பு்கப்பைைம் எடுக்கலொம்; அவற்றப் 
பைறறிய �கவல்க்ளயும் ம�ரிந்து மகொள்ளலொம். என்ன மகிழச்சி�ொதன!’ என்றொர் அம்மொ.
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ம று ந ொ ள்  ஆ தி னி யு ம்  அவ ளது � ொ ய  ம ல ர் விழி யு ம்  மு ண் ைந் து் ற பு லி க ள் 
கொப்பைகத்திறகுச் மைன்றனர். அஙகு வன அலுவலர் (வனவர்) அவர்க்ள வரதவறறொர். 
அவர்கள் இருவ்ரயும் பைொதுகொப்பு ஊர்தியில் ஏறறிக் கொடடுக்குள் அ்ழத்துச் மைன்றொர். 
அப்தபைொது...

ஆதினி : ஆ! எவ்வளவு மபைரிய அைர்ந்� கொடு! பைொர்க்கதவ வியப்பைொக உள்ளத�! மொமொ இந்�க் 
கொட்ைப் பைறறிச் மைொல்லுஙகதளன்! 

வனவர் : மனி� முயறசியின்றி வளர்ந்� மரஙகள், மைடிகள், மகொடிகள், புல், பு�ர்கள்,  
பூச்சியினஙகள், பைற்வகள், விலஙகுகள் தபைொன்ற பைல்லுயிர்களின் வொழவிைம்�ொன் 
இக்கொைொகும். இ்ை இ்ைதய கொடைொறுகளும், நீதரொ்ைகளும் இருக்கும்.

மலர்விழி : கொடு பைொர்ப்பை�றகு மிகவும் அழகொக உள்ளது.  இந்�ப் புலிகள் கொப்பைகம் பைறறி 
நொஙகள் ம�ரிந்து மகொள்ளலொமொ  ஐயொ?

வனவர் : இது �மிழநொடடில் இரண்ைொவது மிகப்மபைரிய கொப்பைகம். 895 ைதுர கிதலொ மீடைர் 
பைரப்பைளவு மகொண்ைது. இஙகு யொ்ன, புலி, சிறுத்்�, மொன், கரடி, கொடடுமொடு தபைொன்ற அரிய 
விலஙகுகள் வொழகின்றன.  அவற்ற எல்லொம் பைொர்க்கலொம்.

ஆதினி : இன்று எல்லொ விலஙகுக்ளயும் பைொர்க்க முடியுமொ  மொமொ?

வனவர் : அப்பைடிச் மைொல்ல முடியொது. நொம் பையணம் மையயும் பைொ்�க்கு அருகில் வரக்கூடிய 
விலஙகுக்ளத்�ொன் பைொர்க்க முடியும்.

மலர்விழி : அ்வ இருக்கும் இைஙகளுக்குச் மைன்று பைொர்க்க முடியொ�ொ ஐயொ?

வனவர் : எல்லொ இைஙகளுக்கும் மைல்ல முடியொது. கொடடு விலஙகுகளுக்குத் துன்பைம் 
�ருவது  ைடைப்பைடி குறறமொகும். நொம் அரசு அனுமதித்துள்ள தூரம் வ்ர மைன்று வரலொம். 
கவ்ல தவண்ைொம். அவ்விைத்திறகுள்தளதய அ்னத்து விலஙகுக்ளயும் நம்மொல் பைொர்க்க 
முடியும்.

  (அப்வ�ாது தூரத்தில யாவ�க் கூட்டம் ஒன்று ்ைன்று ்காணடிருந்தது. அவதப் �ார்த்த ஆதினி 

‘யாவ�! யாவ�!’ என்று மகிழசசியு்டன் வகதடடி�ாள. பின்பு அந்த யாவ�கவளப் புவகப்�்டம் 

எடுத்துக் ்காண்டாள.)

ஆசிய யகாரன ஆப்பிரிகக யகாரன
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Ø ே மி ழ் � கா ட் டி ல்  வ ன க க ல் லூ ரி 

அ ர ம ந து ள ள  இ ட ம்  – 

தமட்டுப்பகாரளயம் (தககாரவ  மகாவட்டம்)

Ø த க கா ர வ யி லு ள ள  ே மி ழ் � கா டு 

தவளகாணரமப் பல்கர்லககைகத்தில்  

இளநிர்ல வனவியல் (B.Sc. Forestry), 

முதுநிர்ல வனவியல் (M.Sc. Forestry) 

ஆகிய படிப்புகள உளளன.

ஆதினி : மொமொ! யொ்ன்யப் பைறறிப் புதிய �கவல்கள் ஏ�ொவது மைொல்லுஙகதளன்?

வனவர் : உலகில் இரண்டு வ்கயொன யொ்னகள் உள்ளன. ஒன்று ஆசிய யொ்ன; 
இன்மனொன்று ஆப்பிரிக்க யொ்ன.

ஆதினி : அ்வ இரண்டுக்கும் என்ன தவறுபைொடு மொமொ?

மலர்விழி : எனக்குத் ம�ரியும். ஆசிய யொ்னகளில் ஆண் யொ்னக்குத் �ந்�ம் உண்டு. மபைண் 
யொ்னக்குத் �ந்�ம் இல்்ல. ஆனொல் ஆப்பிரிக்க யொ்னகளில் இரண்டுக்குதம �ந்�ம் 
உண்டு. ைரி�ொதன ஐயொ?

வனவர் : ைரியொகச் மைொன்னீர்கள்! அது மடடுமன்றி அவறறின் உயரம், நிறம், நகம் 
ஆகியவறறிலும் சில தவறுபைொடுகள் உள்ளன.

ஆதினி  : மொமொ!  யொ்னகள் எப்தபைொதும் கூடைமொகத்�ொன் இருக்குமொ?

வனவர் : ஆம் ஆதினி. யொ்னகள் எப்மபைொழுதும் கூடைமொகத்�ொன் வொழும். இந்�க் 
கூடைத்திறகு ஒரு மபைண் யொ்ன�ொன் �்ல்ம �ொஙகும். யொ்னகள் �ஙகளுக்குத் 
த�்வயொன �ண்ணீர், உணவு ஆகியவறறிறகொக இைம்மபையர்ந்து மகொண்தை இருக்கும். 
ஒரு யொ்ன நொள் ஒன்றுக்கு 250 கிதலொ புல், இ்ல �்ழக்ள உணவொக  உடமகொள்ளும். 
அ�றகுக் குடிக்க அறுபைத்்�ந்து லிடைர் �ண்ணீர் த�்வப்பைடும். யொ்ன மிகுந்� 
நி்னவொறறல் மகொண்ை விலஙகு. அது பைொைம்   நி்றந்� விலஙகும் கூை.

மலர்விழி : ஆனொல் யொ்னகள் மனி�ர்க்ளத் �ொக்குவ�ொகச் மையதித்�ொள்களில் 
மையதிகள் வருகின்றனதவ ஐயொ?

வனவர் :  யொ்னகள் மபைொதுவொக மனி�ர்க்ளத் �ொக்குவது இல்்ல. அவறறின் 
வழித்�ைஙகளில் குறுக்கிடும்தபைொது�ொன் மனி�ர்க்ளத் �ொக்குகின்றன. தமலும் 
யொ்னக்குக் கண்பைொர்்வ கு்றவு; தகடகும் ஆறறலும் தமொப்பை ஆறறலும் மிகுதி. 

(அைர்கள வ�சிக் ்காணடிருந்த வநெரத்தில யாவ�கள அவ்வி்டத்வதக் க்டந்து ்ைன்ற�. ஊர்தி 

்தா்டர்ந்து வமவல ்ைன்றது. )

சதரிந்து சதளிநெோம்
வனவர் : அத�ொ! அந்� மரத்தின் மீது இருப்பைது 
என்னமவன்று மைொல்லுஙகள் பைொர்ப்தபைொம்?

ஆதினி   : ஆ! எவ்வளவு மபைரிய கரடி. கரடிக்கு 
மரம் ஏறத்ம�ரியுமொ?

வனவர் : கரடி ஓர் அ்னத்துண்ணி. அது 
பைழஙகள், த�ன் தபைொன்றவற்ற உண்பை�றகொக 
மரஙகளில் ஏறும். உதிர்ந்� மலர்கள், கொயகள், 
கனிகள், புறறீைல் ஆகியவற்றயும் த�டி 
உண்ணும். க்றயொன் அ�றகு மிகவும் பிடித்� 
உணவு.
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மலர்விழி : த�ன்கூட்ைக் க்லக்கும்தபைொது 
த�னீக்கள் அ்�க் மகொடடிவிைொ�ொ ஐயொ?

வனவர் : கரடியின் உை்லப் தபைொர்த்தி இருக்கும் 
அைர்ந்� முடிகள் த�னீக்களிைமிருந்து அ�்னக் 
கொப்பைொறறி விடும். நன்கு வளர்ந்� கரடி 160 கிதலொ 
எ்ை வ்ர இருக்கும்.

(ஆதினி தன் அவலவ�சியில கரடிவயப் 

புவகப்�்டம் எடுத்துக்்காண்டாள. ‘இன்னும் ஒரு 

புலிகூ்ட நெம் கணணில �்டவிலவலவய!’ என்று 

ஆதினி சிந்தித்துக் ்காணடிருந்த ்�ாழுது ை�ைர் 

ஊர்திவய நிறுத்தி�ார். ைறறுத் ்தாவலவில 

புல்ைளி மீது புலி ஒன்று �டுத்திருந்தது. ை�ைர் 

அவத அவ�ைருக்கும் காடடி�ார்.)

ஆதினி : எனக்கு அச்ைமொக உள்ளது. புலி நம்்மத் �ொக்கிவிடைொல் என்ன மையவது? 
வொருஙகள் திரும்பிவிைலொம்.

வனவர் : அச்ைம் தவண்ைொம் ஆதினி! புலி மனி�ர்க்ளத் �ொக்குவதில்்ல. இரவில் மடடுதம 
தவட்ையொடும் �ன்்ம மகொண்ைது. 

ஆதினி : அப்பைடியொ!  நொன் இஙகிருந்�பைடிதய பு்கப்பைைம் எடுத்துக் மகொள்கிதறன். மொமொ 
இஙகு ஒதர ஒரு புலி �ொதன இருக்கிறது. 

வனவர் : ஆமொம். புலிகள் �னித்து 
வொழும் இயல்பு்ைய்வ. ஒரு 
குறிப்பிடை எல்்லக்குள் ஒரு 
பு லி  ம ட டு த ம  வ ொ ழு ம் .  ம ற ற 
பு லி க ள்  அ ந் �  எ ல் ் ல க் கு ள் 
மைல்லொது. கருவுறற புலியொனது 
ம�ொண்ணூறு நொடகளில்  இரண்டு 
அல்லது மூன்று குடடிகள் ஈனும். 
அ ந் � க்  கு ட டி க ் ள  இ ர ண் டு 
ஆண்டுகள் வ்ர வளர்த்து வரும். 

அ்வ தவட்ையொைக் கறறவுைன்  அவறறுக்கொன எல்்லக்ளயும் பிரித்துத் �னியொக 
அனுப்பிவிடும். 

ஆதினி : அரிய �கவலொக இருக்கிறத�!

வனவர் : ஆம். புலி�ொன் ஒரு கொடடின் வளத்்�க் குறிக்கும்  குறியீடு. புலி �னக்கொன 
உண்வ தவட்ையொடிய பின்பு  தவறு எந்� விலங்கயும் தவட்ையொடுவதில்்ல. 
எனதவ, அ�்னப் பைண்புள்ள விலஙகு என்று நொஙகள் கூறுதவொம். ைரி கொடடுக்குள் நமக்கு 
அனுமதிக்கப்பைடை இைம் வ்ரக்கும்  வந்து விடதைொம். இனி நொம் அலுவலகம் மைல்தவொம்.
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ஆதினி : ’கொடடுக்கு அரைன்’ என்று சிஙகத்்�ச் மைொல்கிறொர்கதள! அதுபைறறிச் 
மைொல்லுஙகள் மொமொ. 

வனவர் : உலகில் ஆசியச் சிஙகம், ஆப்பிரிக்கச் சிஙகம் என இரண்டு வ்கச் சிஙகஙகள் 
வொழகின்றன. இந்தியொவில் குஜரொத் மொநிலத்தில் ‘கிர் ைரணொலயத்தில்’ மடடுதம ஆசியச் 
சிஙகஙகள் உள்ளன. நீளம், உயரம், பைருமன், எ்ை, பைலம், தவட்ைத்திறன் ஆகிய 
அ்னத்திலும் சிஙகத்்� விை புலிதய உயர்ந்�து. எனதவ இயற்க விஞஞொனிகள் 
புலி்யதய கொடடுக்கு அரைன் என்கிறொர்கள்.

(ஊர்தி அலுைலகம் வநொக்கி விவரயும் ைழியில ஒரு புளளிமான் தன் குடடியு்டன் புலதவரயில 

நின்று்காணடிருந்தது. அவதப் �ார்த்தவு்டன் ஆதினி ஊர்திவய நிறுத்தச ்ைாலலிக் கீவழ இறஙகி 

புவகப்�்டம் எடுத்துக் ்காண்டாள.)

வ ன வ ர்  :  ஆ தி னி , 
இ்வ புள்ளிமொன்கள். 
இ ந் தி ய ொ வி ல் 
ைருகுமொன், மிளொமொன், 
மவளிமொன் எனப் பைல 
வ ் க ய ொ ன  ம ொ ன் க ள் 
உள்ளன. எல்லொவ்க 
ம ொ ன் க ளி லு ம் 
ந ம்  ந ொ ட டு ப்  
பு ள் ளி ம ொ ன் க த ள 
அ ழ கி ல்  சி ற ந் � ் வ 
என்பைர்.

( ஆ தி னி யு ம்  அ ை ள 

தாய மலர்விழியும் ை�அலுைலர்க்கு நென்றி கூறி விவ்ட ்�றற�ர். ஆதினி,  தன் �்டத்்தாகுப்பிறகுத் 

வதவையா� புவகப்�்டஙகளும் குறிப்புகளும் கிவ்டத்த மகிழசசியு்டன் வீடு திரும்பி�ாள.)

1. விலஙகுகள் ம�ொைர்பைொன பைழமமொழிக்ளத் திரடடி வருக.
 (எ.கொ.) புலி பைசித்�ொலும் புல்்லத் தின்னொது.

2. கொடடு விலஙகுகளின் பைைஙக்ளத் திரடடிப் பைைத்ம�ொகுப்பு உருவொக்குக.

கறபறெ கறைபின்

7th Std - Tamil Term 1 Pages 1-78.indd   36 17-12-2021   15:22:37



37

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. ஆசிய யொ்னகளில் ஆண் - மபைண் யொ்னக்ள தவறுபைடுத்துவது ____.

     அ) கொது ஆ) �ந்�ம்   இ) கண்  ஈ) கொல்நகம் 

2.  �மிழகத்தில் புலிகள் கொப்பைகம் அ்மந்துள்ள இைம் _______.

  அ) தவைந்�ொஙகல் ஆ) தகொடியக்க்ர  இ) முண்ைந்து்ற ஈ) கூந்�ன்குளம் 

3.  ‘கொடைொறு’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது _______.

  அ) கொடு + ஆறு  ஆ) கொடடு + ஆறு     இ) கொட + ஆறு  ஈ) கொட + ைொறு

4. ‘அ்னத்துண்ணி’  என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது _____.

  அ) அ்னத்து + துண்ணி  ஆ) அ்ன + உண்ணி        

  இ) அ்னத் + துண்ணி   ஈ) அ்னத்து + உண்ணி

5. ‘தநரம் + ஆகி’ என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ) தநரமொகி  ஆ) தநரொகி   இ) தநரம்ஆகி  ஈ)  தநர்ஆகி 

6. ‘தவட்ை + ஆடிய’ என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ) தவட்ைஆடிய  ஆ) தவட்ையொடிய  இ) தவடைொடிய  ஈ) தவைொடிய

தகொடிடை இைத்்� நிரப்புக. 

1. ‘கொடடின் வளத்்�க் குறிக்கும் குறியீடு’  - என்று அ்ழக்கப்பைடும் விலஙகு  _____.

2. யொ்னக் கூடைத்திறகு ஒரு ______ யொ்ன�ொன் �்ல்ம �ொஙகும்.

3. கரடிக்ளத் த�னீக்களிைமிருந்து கொப்பைது அ�ன் _____.

குறுவினொ

1. கொடு – வ்ரயறுக்க.

2. யொ்னகள் மனி�ர்க்ள ஏன் �ொக்குகின்றன?

3. கரடி ‘அ்னத்துண்ணி’ என அ்ழக்கப்பைடுவது ஏன்?

4. மொனின்  வ்ககள் சிலவறறின் மபையர்க்ள எழுதுக

சிறுவினொ

 புலிகள் குறித்து நீஙகள் அறிந்துமகொண்ை மையதிக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 கொடுக்ள அழிப்பை�ொல் ஏறபைடும் வி்ளவுக்ளப் பைடடியலிடுக.

மதிபபீடு
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மனி� முயறசியின்றி  உருவொகிய வொனளொவிய மரஙகளும் 
அைர்ந்� மைடி மகொடிகளும் நி்றந்� இைதம கொைொகும். 
ஆனொல் பிரம்மபுத்திரொ ஆறறின் நடுவில் உள்ள மணல் தீவில் 
அ்மந்� இந்�க் கொடு ைறறு தவறுபைடைது.  மணல் தீவுகளில் 
மூஙகில் மடடுதம வளர வொயப்புண்டு என்பைர்.  ஆனொல்   
பைல்வ்க மரஙகள் நி்றந்� இந்�க் கொட்ை ஒரு �னி மனி�ர் 

உருவொக்கியுள்ளொர். அவ்ரச் ைந்திப்தபைொம்.

இயல்

இரணடு

இந்திய ெனமகன்

(ந�ரகோைல்)

விரிெோனம்

ஓ ர்  அ ை ர் ந் �  க ொ டு . 
கொடடின் நடுவில் மூஙகிலொல் 
அ ் ம ந் �  ஒ ரு  வீ டு . 
வீடடினுள் சிலர் உறஙகிக் 
ம க ொ ண் டி ரு க் கி ன் ற ன ர் . 
அ ப் த பை ொ து  ய ொ ் ன க ள் 
பி ளி று ம்  ஓ ் ை 
த க ட கி ற து .  வீ ட டி னு ள் 
உ ற ங கி க்  ம க ொ ண் டி ரு ந் � 
குடும்பைத்�்லவர் மவளியில் 
வ ந் து  பை ொ ர் க் கி ன் ற ொ ர் . 
நள்ளிரவு தநரம் என்பை�ொல் 
ஒ ன் று ம்  ை ரி ய ொ க த் 
ம�ரியவில்்ல. ஆனொலும் 
சில யொ்னகள் அவர் வீட்ை தநொக்கி வருவ்�த் �னது நுண்ணறிவொல் ம�ரிந்து 
மகொள்கிறொர். உைதன வீடடுக்குள் மைன்று மறறவர்க்ள எழுப்பி, வீட்ை விடடு 
மவளிதயறறிப் பைொதுகொப்பைொன இைத்திறகு அ்ழத்துச் மைல்கிறொர். யொ்னகள் அவரு்ைய 
மூஙகில் வீட்ை அடித்து உ்ைக்கின்றன. தூரத்திலிருந்து இக்கொடசி்யப் பைொர்த்� 
குடும்பைத்�்லவர் மகிழச்சியில் ஆனந்�க் கண்ணீர் வடிக்கின்றொர். யொ்னகள் �னது 
வீட்ை அடித்து மநொறுக்குவ்�க் கண்ை ஒருவரொல் மகிழச்சி அ்ைய முடியுமொ?  

ஆம். அவ்வொறு மகிழச்சி அ்ைந்�வர்�ொன் அஸ்ொம் மொநிலத்தின் தஜொர்விரொட 
மொவடைத்்�ச் தைர்ந்� ஜொ�வ்பைதயங. அவர் பிரம்மபுத்திரொ ஆறறின் நடுவில் உள்ள 
மிகப்மபைரிய தீவில் முப்பைது ஆண்டுகள் �னது கடின உ்ழப்பைொல் ஒரு கொட்ை 
உருவொக்கியவர். அக்கொடடிதலதய �மது வொழ்வக் கழித்துக் மகொண்டிருப்பைவர்; 
யொ்னகளின் வரு்க்யத் �மது உ்ழப்பிறகுக் கி்ைத்� பைரிைொகக் கருதியவர்; 
‘இந்தியொவின் வனமகன்’ என்று அ்ழக்கப்பைடும் அவருைன் உ்ரயொடுதவொம்.
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ெைக்கம் ஐயோ.  உஙகளுக்கு இந்தக் கோடறட உருெோக்க நெணடும் என்ை எணைம் 

எபபடி உருெோனது?

பிரம்மபுத்திரொ ஆறறில் ஆண்டுத�ொறும் மவள்ளம் மபைருக்மகடுத்து ஓடும்.  1979 ஆம் 
ஆண்டும் அது தபைொன்று ஒரு மபைருமவள்ளம் ஏறபைடைது. மவள்ளத்தில் அடித்து வரப்பைடை 
ஏரொளமொன பைொம்புகள், மரஙகள் இல்லொ� இத்தீவில் க்ர ஒதுஙகின. அவறறுள் சில 
பைொம்புகள் இறந்து கிைந்�ன. பைல பைொம்புகள் மவப்பைம் �ொஙகொமல் உயிருக்குப் தபைொரொடிக் 
மகொண்டிருந்�ன. இந்�க்கொடசி என்்ன மிகவும் பைொதித்�து. ஊருக்குள் மைன்று 
மபைரியவர்களிைம் இ்�ப் பைறறிப் தபைசிதனன். ‘தீவில் மரஙகள் இல்்ல, அ�னொல்�ொன் 
பைொம்புகள் மடிந்து தபைொகின்றன. அ�றகு நொம் ஒன்றும் மையய முடியொது’ என்று கூறி 
விடைனர். 'மரஙகள் இல்லொ��ொல்�ொன் பைொம்புகள்இறந்�ன எனில், உலகில் உள்ள மரஙகள் 
முழுவதும் அழிந்து விடைொல் மனி�னும் இப்பைடித்�ொதன இறந்து தபைொவொன்' என்று 
எண்ணிய எனக்கு உைல் நடுஙகியது. அப்மபைொழுத� இந்�த்தீவு முழுவதும் மரஙக்ள 
வளர்க்க தவண்டும் என்ற எண்ணம் என் மனத்தில் ஆழப்பைதிந்து விடைது.

உஙகள் எணைத்திறகு ஊர மக்கள் எபபடி உதவி ச�யதோரகள்?

ஊர் மக்களிைம், ‘அத்தீவில் மரஙகள் வளர்க்கலொம்’ என்று நொன் கூறிய மபைொழுது அ்� 
யொரும் ஏறகவில்்ல. ‘அத்தீவில் மரஙக்ள வளர்க்கதவ முடியொது. தபைொய உன் தவ்ல்யப் 
பைொர்’ என்று கூறிவிடைனர்.

பிைகு என்ன ச�யதீரகள் ஐயோ?

நொன் ்ககளில் கி்ைத்� வி்�க்ள எடுத்துக் மகொண்டு இந்�த்தீவிறகு வந்த�ன். 
இஙகு அவற்ற வி்�த்து நொள்த�ொறும் �ண்ணீர் ஊறறி வந்த�ன். ஆயினும் ஒரு 
வி்�கூை மு்ளக்கவில்்ல. பிறகு வனத்து்றயின்ர அணுகி என்ன மையயலொம் என்று 
தகடைதபைொது அவர்கள், ‘அத்தீவில் மூஙகில் மரம் மடடுதம வளரும்’ என்று கூறினர்.  எனக்கு 
உைதன உறைொகம் பிறந்துவிடைது. மூஙகில்க்ளக் மகொண்டு வந்து அவற்ற இஙகு  நடடு 
வளர்க்கத் ம�ொைஙகிதனன். அ்வ விரிந்து வளரத் ம�ொைஙகின. இனிதமல் இத்தீவில் மரம் 
வளர்ப்பைது ஒன்தற எனது தவ்ல என்று அப்தபைொத� முடிவு மையது விடதைன் .

மூஙகில் மடடுநம �டடதோகக் கூறுகிறீரகள். ஆனோல் இந்தக் கோடு முழுெதும் பல்நெறு 

மரஙகள் ெைரந்துள்ைனநெ! எபபடி ஐயோ?

எஙகள் பைகுதியில் அரசு ைமூகக் கொடுகள் வளர்ப்புத் திடைம் ஒன்்றச் மையல்பைடுத்தியது. 
அதில் என்்ன நொன் இ்ணத்துக் மகொண்தைன். அவர்களுைன் இ்ணந்து இத்தீவு 
முழுவதும் பைல்தவறு மரஙக்ள நைத் ம�ொைஙகிதனன். அந்�த் திடைம் மூன்று ஆண்டுகளில் 
முடிந்துவிடைது. நொன் மடடும் இஙதகதய �ஙகி இருந்து அ்னத்து மரக்கன்றுக்ளயும் 
பைொதுகொத்து வந்த�ன். ஆனொல் மூஙகி்லத் �விர தவறு எந்� மரமும் வளரவில்்ல. 
அப்தபைொது�ொன் அைொம் தவளொண்்மப் பைல்க்லக்கழகப் தபைரொசிரியர் ஜொதுநொத் அவர்களின் 
நி்னவு எனக்கு வந்�து. சிறுவயதிலிருந்த� எனக்கு அவ்ரத் ம�ரியும். அவரிைம் 
மைன்று என்னு்ைய மரம் வளர்க்கும் திடைம்  பைறறிக் கூறிதனன். உைதன அவர், 'மணல் 
பைரப்பில் மறற மரஙகள் வளர தவண்டுமமனில் மண்ணின் �ன்்ம்ய அ�றகு ஏறபை மொறற 
தவண்டும். அ�றகு மண்புழுக்கள் மடடுமன்றிச் சிவப்புக் கடமைறும்புகளும் உ�வும்' என்று 
கூறினொர்.
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கடசடறும்புகைோ? அறெ கடித்தோல் உடம்பில் கடுறமயோன எரிச்�ல் ஏறபடுநம?

ஆமொம். ஆனொல் என்ன மையவது? மண்ணின் �ன்்ம்ய மொறற தவண்டுதம 
அ�றகொக நொள்த�ொறும் நூறறுக்கணக்கொன எறும்புக்ளக் மகொண்டுவந்து இஙகு விை 
ஆரம்பித்த�ன். கடமைறும்புகள் ஊர்ந்து மைல்லச் மைல்ல மண்ணின் �ன்்ம சிறிது சிறி�ொக 
மொறத்ம�ொைஙகியது. கொடுகளில் ஆஙகொஙதக பைச்்ைப் பைசும்புறகள் �்லகொடைத் ம�ொைஙகின. 
அப்மபைொழுது எனக்கு ஏறபைடை மகிழச்சிக்கு அளதவ இல்்ல. அ�ன் பின்பு நொன் நடை 
மரஙகள் அ்னத்தும் வளர்ந்�ன.  

இவெைவு மரஙகறை ெைரபபதறகு விறதகளும் உரமும் உஙகளுக்கு எபபடிக் 

கிறடத்தன?

கொல்ந்ைகள் வளர்ப்பைது�ொன் என்னு்ைய தவ்ல. அவறறின் ைொணத்்� ஒரு துளி 
கூை வீணொக்கொமல் இயற்க உரம் �யொரிக்கத் ம�ொைஙகிதனன். ஒரு பைழம் ைொப்பிடைொல் 
கூை அ�ன் மகொட்ை்ய வீசி எறியொமல் வி்�யொகச் தைர்த்து ்வப்தபைன். பிறகு 
ம்ழக்கொலம் ம�ொைஙகுவ�றகு முன் வி்�க்ள எடுத்து இத்தீவில் தூவத்ம�ொைஙகி 
விடுதவன். இப்பைடி ஒவ்தவொர் ஆண்டும் நொன் தூவிய வி்�கள்�ொம் இப்தபைொது நீஙகள் 
பைொர்த்துக்மகொண்டிருக்கும் இக்கொடு.

மறை இல்்லோத கோ்லஙகளில் ச�டிக்கு எபபடித்  தணணீர ஊறறினீரகள் ?

ஆறறின் க்ரதயொரம் இருந்� மைடிகளுக்குத் �ண்ணீர் ஊறறுவதில் எனக்குச் சிக்கல் 
ஏறபைைவில்்ல. ஆனொல் ம�ொ்லவில் இருந்� மைடிகளுக்கு நீர் ஊறறுவது ைறறுக் கடினமொன 
மையலொக  இருந்�து. அ�றகும் ஒரு வழி்யக் கண்டுபிடித்த�ன்.  மைடி்யச் சுறறி மூஙகில் 
குச்சிக்ள நடடு்வத்து அதில் ஒரு பைொ்ன்யப் மபைொருத்திதனன்.  அதில் ஒரு சிறுது்ள 
இடடு, நீர் மைொடடுச் மைொடைொக வடிவ�றகொன ஏறபைொடுக்ளச் மையத�ன். பிறகு அதில் நீர் 
நிரப்பினொல் ஒரு வொரத்திறகுச் சிக்கல் இருக்கொது. இப்பைடித்�ொன் மறற மைடிக்ள வளர்த்து 
வந்த�ன்.

�ரி,  உஙகள் வீடடிறகு யோறன ெந்த கறதறயக் கூறுஙகநைன்!

நொன் நடை மைடிகள் முழுவதும் மரஙகளொக வளரத் ம�ொைஙகியதபைொது அவறறில் 
பைற்வகள் வந்து �ஙகின. பைற்வகளின் எச்ைத்�ொல்  பைரவிய வி்�கள் இந்�க் கொடு வளர 
தமலும் து்ணபுரிந்�ன.  பிறகு முயல், மொன், கொடடு மொடுகள் என விலஙகுகள் பைலவும் 

வரத்ம�ொைஙகின. அப்பைடித்�ொன் ஒருநொள் 
யொ்னக்  கூடைம் ஒன்று வந்�து. யொ்னகள் 
� ங கி யி ரு க் கு ம்  க ொ டு � ொ ன்  வ ள ம ொ ன 
க ொ டு  எ ன் று  ம பை ரி த ய ொ ர் க ள்  ம ை ொ ல் ல க் 
தகடடிருக்கின்தறன்.  நொன் வளர்த்� கொடடுக்கு 
யொ்னகள் வந்� நொள் என் வொழவின் மிகவும்  
மகிழச்சியொன நொளொக அ்மந்�து.  அ�ன் 
பிறகு இஙகு பைொம்புகள்,  கழுகுகள்,  கொண்ைொ 
மிருகஙகள் தபைொன்ற  கொடடு விலஙகுகள் 
பைலவும் வரத்   ம�ொைஙகின.  நி்றவொகக் 
‘ க ொ ட டி ன்  வ ள ம் ’  எ ன் று  கு றி க் க ப் பை டு ம் 
புலிகளும் வந்து �ஙகத் ம�ொைஙகின.

சதரிந்து சதளிநெோம்

Ø	2012 ஆம் ஆணடு ஜவஹர்லகால் த�ரு 

பல்கர்லககைகம் ஜகாேவுககு ‘இநதிய 

வனமகன் (Forest Man of India) ’ 

என்னும் பட்டத்ரே வைஙகியுளளது.

Ø	2015 ஆம் ஆணடு இநதிய அைசு 

பத்மஸ்ரீ விருரே வைஙகியுளளது.

Ø	தகௌககாத்தி பல்கர்லககைகம் ‘மதிப்புறு 

முரனவர’ பட்டம் வைஙகியுளளது.
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புலிகளும் இந்தக் கோடடில் உள்ைனெோ? உஙகளுக்கு அச்�மோக இல்ற்லயோ?

இல்்ல.  புலிகள் வந்� பிறகு�ொன் இக்கொடடின் உணவுச்ைஙகிலி நி்றவ்ைந்�து. நொன் 
புலிகளுக்குத் ம�ொல்்லயில்லொமல் எனது பைொ்�க்ள வகுத்துக்மகொண்டு இக்கொட்ைப்  
பைொதுகொத்து வருகிதறன்.

இது மிகக் கடினமோன பணி. மறைெரகளுக்கு எபபடித் சதரிந்தது?

ஜிடடுகலிடைொ என்னும் வனவிலஙகு ஆர்வலர் என்னு்ைய கொட்ைப் பைறறிக் 
தகள்விப்பைடடு இஙகு வந்�ொர். நொன் இந்�க் கொட்ை உருவொக்கிய மு்ற்ய அவரிைம் 
கூறிதனன். என்்னப் பைொரொடடிப் தபைசிவிடடு அவர் இஙகிருந்து மைன்றுவிடைொர். பிறகு 
ஒருநொள் யொ்னக் கூடைத்்� விரடடிக் மகொண்டு வந்� வனக்கொவலர்கள் என்னு்ைய 
இந்�க் கொட்ைக் கண்டு வியந்�னர். அவர்களு்ைய கணக்மகடுப்பு வ்ரபைைத்தில் இல்லொ� 
இந்�க் கொட்ைக் கண்டு மகிழந்�னர். அ�ன் பிறகு என்னு்ைய கொடு பைறறி  ்ைம்ஸ ஆப்  
இந்தியொ இ�ழில் மையதி மவளிவந்�து.

மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயோ. அடுத்து உஙகளுறடய பணி என்ன?

இ ந் � த் தீ வி ன்  ம ற ம ற ொ ரு  பை கு தி யி ல்  இ ன் ம ன ொ ரு  க ொ ட ் ை  உ ரு வ ொ க் க த் 
ம�ொைஙகியிருக்கிதறன். எப்பைடியும் அ�றகு  முப்பைது ஆண்டுகள் ஆகலொம். ஆனொல் அ�றகு 
உ�வ என்னு்ைய ம்னவியும் குழந்்�களும் உள்ளனர். ஆ�லொல் அஙகு உறுதியொக ஒரு 
கொட்ை உருவொக்குதவன்.

உஙகளுறடய இந்தத்  திடடத்றதக்  நகடகும் சபோழுது உஙகறை மிகவும் போரோடடத் 

நதோன்றுகிைது ஐயோ.

நீஙகள் என்்னப்  பைொரொடை தவண்டுமமனில் ஆளுக்கு  இரண்டு மரக்கன்றுக்ள நடடு 
வளருஙகள். அதுதவ எனக்குப் தபைொதும்.

உறுதியோக ஐயோ, உஙகநைோடு நபசிய பிைகு �ோனும் கடடோயம் மரக்கன்றுகறை �டடு 

ெைரக்கத்  சதோடஙகுநென்.  உஙகள் பணி நமலும் சதோடரடடும். இன்னும் சிைபபறடய 

ெோழ்த்துகிநைன். �ோன் ச�ன்று ெருகிநைன் ஐயோ! �ன்றி.

ஜொ�வ்பைதயங தபைொன்று நொமும் ஒரு கொட்ை உருவொக்க முயல்தவொம்; அ�றகு 
அ்ையொளமொக நம் வீட்ைச் சுறறி ஒருசில மரஙக்ள நடடு வளர்ப்தபைொம். அ�றகு நொம் 
அ்னவரும் உறுதி ஏறதபைொம். மரம் வளர்ப்தபைொம்! ம்ழ மபைறுதவொம்! நொடடின் வளம் 
கொப்தபைொம்! 

உஙகள் பைள்ளி அல்லது நீஙகள் வொழும் பைகுதியில்  மரக்கன்று ஒன்்ற நடுஙகள். 
அ�்ன நொள்த�ொறும் பைொதுகொத்து வொருஙகள். அ�ன் விவரஙக்ளப் பைதிதவடடில் 
பைதிவு மையயுஙகள்.

கறபறெ கறைபின்

ஜொ�வ்பைதயங கொட்ை எவ்வொறு உருவொக்கினொர்?

மதிபபீடு
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இயல்

இரணடு
�ோல்ெறகக் குறுக்கஙகள்

கறகணடு

ஒவ்தவொர் எழுத்துக்கும் அ்� ஒலிப்பை�றகு உரிய கொல அளவு உண்டு. இ்� மொத்தி்ர 
என்பைர். ஆனொல் எல்லொ எழுத்துகளும் எல்லொ இைஙகளிலும் �மக்குரிய மொத்தி்ர 
அளவில் முழு்மயொக ஒலிப்பைதில்்ல. சில எழுத்துகள் சில இைஙகளில் �மக்குரிய 
கொல அள்வவிைக் கு்றவொக ஒலிக்கும். இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் எழுத்துக்ளக் 
குறுக்கஙகள் என்கிதறொம்.

ஐகோரக்குறுக்கம்

ஐ, ்க, ்பை என ஐகொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைஙகளில் �னக்குரிய இரண்டு 
மொத்தி்ர அளவில் முழு்மயொக ஒலிக்கிறது. ்வயம், ை்மயல், பைற்வ என 
மைொறகளின் மு�ல், இ்ை, இறுதி ஆகிய இைஙகளில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரண்டு 
மொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் ஐகொரம் 
ஐகொரக்குறுக்கம் எனப்பைடும்.

ஐகொரம் மைொல்லின் மு�லில் வரும்தபைொது ஒன்ற்ர மொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கும்.

ஐகொரம் மைொல்லின் இ்ையிலும் இறுதியிலும் வரும்தபைொது ஒரு மொத்தி்ர அளவில் 
ஒலிக்கும்.

ஔகோரக்குறுக்கம்

ஔ, மவௌ என ஔகொர எழுத்து, �னித்து வரும் இைஙகளில் �னக்குரிய இரண்டு 
மொத்தி்ர அளவில் முழு்மயொக ஒலிக்கிறது. ஔ்வயொர், மவௌவொல் எனச் மைொறகளின் 
மு�லில் வரும்தபைொது �னக்குரிய இரண்டு மொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து ஒன்ற்ர 
மொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் ஔகொரம் ஔகொரக்குறுக்கம் 
எனப்பைடும்.

ஔகொரம் மைொல்லின் இ்ையிலும் இறுதியிலும் வரொது.

மகரக்குறுக்கம்

அம்மொ, பைொைம் பைடித்�ொன் ஆகிய மைொறகளில் மகர மமயமயழுத்து  �னக்குரிய அ்ர 
மொத்தி்ர அளவில் முழு்மயொக ஒலிக்கிறது. 

 வலம் வந்�ொன் என்பைதில் மகர மமயமயழுத்்� அடுத்து வகர எழுத்து வருவ�ொல்  
மகரமமயயொனது �னக்குரிய அ்ர மொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து கொல் மொத்தி்ர 
அளவில் ஒலிக்கிறது.
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தபைொலும் என்னும் மைொல்்லப் தபைொன்ம் என்றும், மருளும் என்னும் மைொல்்ல 
மருண்ம்  என்றும் மையயுளில் ஓ்ைச் சீர்்மக்கொகப் பையன்பைடுத்தினர்.  இச்மைொறகளில் 
மகரமமயயொனது ன், ண் ஆகிய எழுத்துக்ள அடுத்து வருவ�ொல் �னக்குரிய அ்ர 
மொத்தி்ர அளவிலிருந்து கு்றந்து கொல் மொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு 
கு்றந்து ஒலிக்கும் மகரம் மகரக்குறுக்கம் எனப்பைடும். 

ஆயதக் குறுக்கம்:

அஃது, எஃகு ஆகிய மைொறகளில் ஆய� எழுத்து, �னக்குரிய அ்ர மொத்தி்ர அளவில் 
முழு்மயொக ஒலிக்கிறது. 

முள் + தீது என்பைது முஃடீது எனவும், கல் + தீது என்பைது கஃறீது எனவும் தைரும். 
இச்மைொறகளில் உள்ள ஆய� எழுத்து, �னக்குரிய அ்ர மொத்தி்ர அளவிலிருந்து 
கு்றந்து கொல் மொத்தி்ர அளவில் ஒலிக்கிறது. இவ்வொறு கு்றந்து ஒலிக்கும் ஆய�ம் 
ஆய�க்குறுக்கம் எனப்பைடும். 

ஐகொர,  ஔகொர, மகர,  ஆய�க்குறுக்கஙகளுக்கு எடுத்துக்கொடைொக அ்மயும் 
மைொறக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

கறபறெ கறைபின்

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. 'தவட்க' என்னும் மைொல்லில் ஐகொரக் குறுக்கம் மபைறும் மொத்தி்ர அளவு ______.

  அ) அ்ர ஆ) ஒன்று  இ) ஒன்ற்ர ஈ) இரண்டு

2. மகரக் குறுக்கம் இைம்மபைறொ� மைொல் ________.

  அ) தபைொன்ம் ஆ) மருண்ம்   இ) பைழம் விழுந்�து  ஈ)  பைணம்  கி்ைத்�து 

3.   மைொல்லின் மு�லில் மடடுதம இைம் மபைறுவது _______.

  அ) ஐகொரக் குறுக்கம்    ஆ) ஔகொரக் குறுக்கம் 

  இ) மகரக் குறுக்கம்    ஈ)   ஆய�க் குறுக்கம்

குறுவினொ

1. ஔகொரம் எப்மபைொழுது முழு்மயொக ஒலிக்கும்?

2.   மைொல்லின் மு�ல், இ்ை, இறுதி ஆகிய இைஙகளில் ஐகொரக்குறுக்கம் மபைறும்    
மொத்தி்ர  அளவு யொது?

3.    மகரக்குறுக்கத்துக்கு இரண்டு எடுத்துக்கொடடுகள் �ருக.

மதிபபீடு
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நகடக.

 இயற்க ஆர்வலர் ஒருவரது உ்ர்யக் தகடடு மகிழக.

கீழக்கநாணும் தமைப்புகளுள் ஒன்ம்றப் பறறி இரணடு நிமி்ம் நபசுக.
1. கொடடு வளதம நொடடு வளம்!

2. கொடடின் பையன்கள்.

தெநால்ைக் நகடடு எழுதுக.
1. மரஙகள் மவயி்ல ம்றக்கும்.
2. மனி�ர் வொழவு இயற்கதயொடு இ்யந்�து.
3. மபைருவொழவு வொழந்� மரம் தபையக்கொறறில் ைொயந்�து.
4. கொடடின் வளத்்�க் குறிக்கும் குறியீடு புலியொகும்.
5. யொ்னகள் கூடைமொக வொழும் இயல்பு்ைய்வ.

அறிந்து பயன்படுத்துநவநாம்.

 பைொல் ஐந்து வ்கப்பைடும். அ்வ ஆண்பைொல், மபைண்பைொல், பைலர்பைொல், ஒன்றன்பைொல், 
பைலவின்பைொல் ஆகியனவொகும்.

 உயர்தி்ணயில்,

1. ஓர் ஆ்ணக் குறிப்பைது ஆண்பைொல். (எ.கொ.) மொணவன், மைல்வன்.

2. ஒரு மபைண்்ணக் குறிப்பைது மபைண்பைொல். (எ.கொ) ஆதினி, மொணவி .

3. ஒன்றுக்கு தமறபைடைவர்க்ளக் குறிப்பைது பைலர்பைொல். (எ.கொ.) மொணவர்கள், மக்கள் .

 அஃறி்ணயில்,

4. ஒன்்றக் குறிப்பைது ஒன்றன்பைொல். 

  (எ.கொ.) கல், பைசு.

5. ஒன்றுக்கு தமறபைடைவற்றக் குறிப்பைது பைலவின்பைொல். 

  (எ.கொ.) மண் புழுக்கள், பைசுக்கள்.

சமோழிறய ஆள்நெோம்!

எதிர்பநாலுக்குரிய  தபயர்கமள எழுதுக.

1. ைகளிர்   X ___________ 2. அரென்  X ___________

3. தபண X ___________ 4. ைநாணவன் X ___________

5. சிறுவன் X ___________ 6. நதநாழி X ___________
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ப்த்திறகுப் தபநாருத்தைநான பநாமை எழுதுக.

பிமழமயத் திருத்திச் ெரியநாக எழுதுக.

 (எ.கொ.)  கண்ணகி சிலம்பு அணிந்�ொன். – கண்ணகி சிலம்பு அணிந்�ொள். 

1.  தகொவலன் சிலம்பு விறகப் தபைொனொள்.

2.  அரைர்கள் நல்லொடசி மைய�ொர்.

3.  பைசு கன்்ற ஈன்றன.

4.  தமகஙகள் சூழந்து மகொண்ைது. 

5. குழலி நைனம் ஆடியது.

கடிதம் எழுதுக.

நீஙகள் மைன்று வந்� சுறறுலொ குறித்து உஙகள் நண்பைனுக்குக் கடி�ம் எழுதுக.

சமோழிநயோடு விறையோடு

வட்த்திலுள்ள எழுத்துகமளப் பயன்படுத்திச் தெநாறகமள அமைக்க. 

ஒன்ைன்பகால் ______________________

___________

___________

___________ ___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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நிறக அதறகுத் தக...

இறையத்தில் கோணக

இந்தியொவிலுள்ள வனவிலஙகுக் கொப்பைகஙகள் பைறறிய  விவரஙக்ளத் திரடடி வருக.

மைொறக்ள இ்ணத்துப் புதிய மைொறகள் அ்மக்க.

 (எ.கொ.) வொ்ழ + கொய = வொ்ழக் கொய

என் மபைொறுப்புகள்...
1. என்னொல் இயன்ற அளவு மரக்கன்றுக்ள நடடு வளர்ப்தபைன்.

2. இயற்கச் ைமநி்ல்யப் தபைணிப் பைொதுகொப்தபைன்.

கற்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

தீவு  – Island உவ்ம  -  Parable
இயற்க வளம் - Natural Resource கொடு - Jungle
வன விலஙகுகள் - Wild Animals வனவியல் - Forestry 
வனப் பைொதுகொவலர் - Forest Conservator பைல்லுயிர் மண்ைலம் - Bio Diversity

வொ்ழ �யிர் கூடு திைல் பைொடடு

குருவி மகொயயொ தைொறு பைழம் பைற்வ

வி்ளயொடடு கூடைம் அவ்ர தபைொடடி கொய

விடுக்�களுக்கு வி்ை எழுதுக.

1. மரம் விடடு மரம் �ொவுதவன்; குரஙகு அல்ல.
 வ்ளந்� வொலுண்டு; புலி அல்ல.
 மகொட்ைக்ளக் மகொறிப்தபைன்; கிளி அல்ல.
 முதுகில் மூன்று தகொடுக்ள உ்ையவன். நொன் யொர்? ___________.

2. என் மபையர் மூன்று எழுத்துக்ளக் மகொண்ைது.
 மு�மலழுத்்� நீக்கினொல் ம்றப்தபைன்.
 இரண்ைொம் எழுத்்� நீக்கினொல் கு்ரப்தபைன்.
 மூன்றொம் எழுத்்� நீக்கினொல் குதிப்தபைன். நொன் யொர்? ___________.

3. மவள்்ளயொய இருப்தபைன்; பைொல் அல்ல.
  மீன் பிடிப்தபைன்; தூண்டில் அல்ல
  �வமிருப்தபைன்;  முனிவரல்ல நொன் யொர்? ___________.
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இயல்

இரணடு
திருக்குைள்

ெோழ்வியல்

அழுக்கோைோறம

1.  ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

தபகாருள : ஒருவர ேன் த�ஞசில் தபகாைகாரமயில்்லகாே குணத்ரேதய ஒழுகக      

த�றியகாகக தககாணடு வகாை தவணடும்.

2. அவ்விய ்நெஞைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

தபகாருள: தபகாைகாரம தககாணடவருரடய தெல்வமும், தபகாைகாரம  இல்்லகாேவருரடய 

வறுரமயும் ெகான்தைகாைகால் ஆைகாயப்படும்.

புைஙகூைோறம

3. கணநின்று கணஅறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

தபகாருள: ஒருவருககு த�ரநின்று கடுரமயகான தெகாற்கரளச் தெகான்னகாலும் தெகால்்ல்லகாம். 

ஆனகால், அவர இல்்லகாேதபகாது புைஙகூறுேல் கூடகாது.

4. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காணகிறபின்

 தீதுணவ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.*

தபகாருள: பிைருரடய குற்ைத்ரேக ககாணபது தபகால், ேன்னுரடய  குற்ைத்ரேயும் 

ககாணபவருரடய வகாழ்வில் துன்பம் இல்ர்ல.

”அணு்வத் து்ளத்து ஏழகை்லப் புகடடிக்
குறுகத் �ரித்� குறள்”

என்று திருக்குறளின் மபைரு்ம்ய ஔ்வயொர்  தபைொறறுகிறொர். 
மனி� ைமு�ொயத்்� ஆழந்து தநொக்கி, அஃது எவ்வொறு வொழ 
தவண்டும் என்று நன்கு சிந்தித்து எழு�ப்பைடை நூல் திருக்குறள். 
இது தபைொன்ற ஒரு நூல் உலகில் எந்� மமொழியிலும் இதுவ்ர 

த�ொன்றியது இல்்ல என்பைர். அத்�்கய மபைரு்மமிகு திருக்குற்ளப் பைடிப்தபைொம். 
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அருளுறடறம

5. அருட்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருட்ைலைம்

 பூரியார் கணணும் உள.

தபகாருள: அருளகாகிய தெல்வதம தெல்வஙகளுள சிைநே தெல்வமகாகும். தபகாருட்தெல்வம் 

இழிநேவரிடத்திலும் உளளது.

6. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

தபகாருள:  ஒருவர ேம்ரமவிட தமலிநேவரை துன்புறுத்தும்தபகாது,  ேம்ரமவிட 

வலிரமயுரடயவரின் முன் ேகான் அஞசி நிற்கும் நிர்லரய எணணிப்  பகாரத்ேல்  

தவணடும்.

ெோயறம

7. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல.*

 தபகாருள:  வகாய்ரம எனப்படுவது மற்ைவரககு ஒரு தீஙகும் ேைகாே தெகாற்கரளச் தெகால்லுேல் 

ஆகும்.

8. தன்்நெஞசு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞவை தன்வ�ச சுடும்.

தபகாருள:  ஒருவர ேம் த�ஞெறிய தபகாய் தெகால்்லககூடகாது. அவவகாறு  கூறினகால் அவர 

த�ஞெதம அவரை வருத்தும்.

9. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளளத்துள எலலாம் உளன்.*

 தபகாருள:  உளளத்தில் தபகாய் இல்்லகாமல் வகாழ்பவர, உ்லகத்ேகார  உளளஙகளில் எல்்லகாம் 

இருப்பவர ஆவகார.

இறைமோடசி

10. இயறறலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு.*

தபகாருள: தபகாருள வரும் வழிகரள அறிேலும், அவவழிகளில் தபகாருளகரளச் தெரத்ேலும், 

தெரத்ே தபகாருரளப் பகாதுககாத்ேலும், ககாத்ே தபகாருரளப் பயனுளள வரகயில் 

திட்டமிட்டுச் தெ்லவிடுேலும் சிைநே அைசின் தெயல்களகாகும்.
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நூல் செளி

திருககுைரளத் ேநே திருவளளுவர இைணடகாயிைம் 

ஆணடுகளுககு முற்பட்டவர என்று கூறுவர. இவர 

முேற்பகாவ்லர, தபகாய்யில் பு்லவர, தெந�காப்தபகாேகார தபகான்ை 

சிைப்புப் தபயரகளகாலும் குறிப்பிடப்படுகிைகார.

ேமிழ்நூல்களில் ‘திரு’ என்னும் அரடதமகாழிதயகாடு வருகின்ை முேல் 

நூல் திருககுைள ஆகும். திருககுைள அைத்துப்பகால், தபகாருட்பகால், 

இன்பத்துப்பகால் என மூன்று பகுப்புகரளக தககாணடது. இதில்  

அைம்-38, தபகாருள-70, இன்பம்-25 என தமகாத்ேம் 133 அதிககாைஙகள உளளன. 

அதிககாைத்திற்கு 10 குைட்பகாககள வீேம் 1330 குைட்பகாககள உளளன. இேற்கு முப்பகால், 

தேய்வநூல், தபகாய்யகாதமகாழி தபகான்ை பிை தபயரகளும் உளளன.

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1.  வொய்ம எனப்பைடுவது ______.

      அ) அன்பைொகப் தபைசு�ல்   ஆ) தீஙகு�ரொ� மைொறக்ளப் தபைசு�ல் 

  இ) �மிழில் தபைசு�ல்   ஈ) ைத்�மொகப் தபைசு�ல்

2.  ______ மைல்வம் ைொன்தறொர்களொல் ஆரொயப்பைடும்.

  அ) மன்னன்    ஆ) மபைொறொ்ம இல்லொ�வன் 

  இ) மபைொறொ்ம உள்ளவன்   ஈ) மைல்வந்�ன்

3. ‘மபைொருடமைல்வம்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது ______.

  அ) மபைொரு + மைல்வம்   ஆ) மபைொருட + மைல்வம்      
இ) மபைொருள் + மைல்வம்   ஈ) மபைொரும் + மைல்வம்

4.  ‘யொம�னின்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது ______.

  அ) யொ+எனின்  ஆ) யொது+ம�னின்  இ) யொ+ம�னின்  ஈ) யொது+எனின்

5. �ன்+மநஞசு என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் ______.

  அ) �ன்மநஞசு  ஆ) �ன்மனஞசு  இ) �ொமனஞசு ஈ) �மனஞசு

6.  தீது+உண்தைொ என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _________.

  அ) தீதுண்தைொ  ஆ) தீதுஉண்தைொ  இ) தீதிண்தைொ  ஈ) தீயுண்தைொ

மதிபபீடு
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சிறந்� அரசின் பைணிக்ள வரி்ைப்பைடுத்தி எழுதுக.

அ)   மபைொரு்ளப் பிரித்துச் மைலவு மைய�ல்.

ஆ)  மபைொருள் வரும் வழிக்ள அறி�ல்.

இ)   தைர்த்� மபைொரு்ளப் பைொதுகொத்�ல்.

ஈ)   மபைொருள்க்ளச் தைர்த்�ல்.

குறுவினொ

1. எப்தபைொது �ன்மநஞதை �ன்்ன வருத்தும்?

2. வொழும் மநறி யொது?

3. உலகத்�ொர் உள்ளஙகளில் எல்லொம் இருப்பைவன் யொர்?

கீழக்கொணும் மைொறக்ளக் மகொண்டு திருக்குறள் அ்மக்க.

பின்வரும் பைத்திக்குப் மபைொருத்�மொன திருக்குற்ளத் த�ர்ந்ம�டு.

அறவழி என்றவுைன் நம் நி்னவுக்கு வருபைவர் த�ைத்�ந்்� கொந்தியடிகள். அவர் �ம் 
சிறு வயதில் ‘அரிச்ைந்திரன்’ நொைகத்்�ப் பைொர்த்�ொர். அதில் அரிச்ைந்திரன் என்னும் மன்னர் 
‘மபைொய தபைைொ்ம’ என்னும் அறத்்� எத்�்கய சூழநி்லயிலும் �வறொமல் க்ைப்பிடித்�ொர். 
இந்� நொைகத்்�க் கண்ை கொந்தியடிகள் �ொமும் மபைொய தபைைொ்ம்யக் க்ைப்பிடிக்க 
தவண்டும் என்று உறுதி பூண்ைொர். அ�்னத் �ம் வொழநொள் முழுவதும் பின்பைறறினொர். 
இப்பைண்தபை கொந்தியடிகள் எல்லொர் இ�யத்திலும் இைம் பிடிக்கக் கொரணமொக அ்மந்�து.

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

  அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

  தீவம இலாத ்ைாலல.

3. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

  உளளத்துள எலலாம் உளன்.

1. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________

2. ___________ ___________ ___________ ___________

 ___________ ___________ ___________ _

மபைொருடமைல்வம் எல்லொம் பூரியொர் மைல்வத்துள்
கண்ணும் அருடமைல்வம் உள மைவிச்மைல்வம்
அச்மைல்வம் �்ல மைல்வம்                  -
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இயல்

மூன்று �ோடு அறத �ோடு

Ø பு்ற்நானூறறுப் பநா்லின் மையக்கருத்து தவளிப்படும் வமகயில் உணர்ச்சியு்ன் 
வநாய்விடடுப் படித்தல்

Ø கமதப்பநா்ல் பகுதிமயப் படித்து ்யங்கமள அறிதல்.

Ø ்நாடடுப்பறறில் சி்றந்து விளங்கிய ஆளுமைகள் குறித்த தகவல்கமளப் பநா்ப்பகுதி 
வழி புரிந்து தகநாள்ளுதல்

Ø தெநாறகள் ைறறும் ததநா்ர்களில் பயின்றுவரும் விமனமுறறுகமள அறிந்து 
பயன்படுத்துதல்

கறைல் ந�ோக்கஙகள்
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இயல்

மூன்று
புலி தஙகிய குறக

�மிழர்கள் பைழஙகொலம் மு�தல கல்வியிலும் வீரத்திலும் சிறந்து 
விளஙகினர். நொட்ைக் கொக்கப் தபைொர்க்களம் மைல்வ்�த் 
�ம் மு�ன்்மயொன கை்மகளுள் ஒன்றொகக் கருதினர்.  
கல்வியறிவும் கவிபைொடும் திறனும் மபைறற ைஙககொலத் �ொய 
ஒருவர் �ம் மகனின் வீரத்்�ப் பைறறிப் மபைருமி�த்துைன் கூறும் 
மையதி்ய அறிதவொம்.

கவிறதபநபறை

ச�ோல்லும் சபோருளும்

சிறறில்  –  சிறு  வீடு யொண்டு  –  எஙதக
கல் அ்ள  –  கறகு்க ஈன்ற வயிறு  –  மபைறமறடுத்� வயிறு

போடலின் சபோருள்

(ைொல்பு்ைய மபைண் ஒருத்தி புலவரின் வீடடிறகுச் மைன்று, ‘அன்்னதய! உன் மகன் 
எஙகு உள்ளொன்?’ என்று தகடைொள். ) 

‘சிறு அளவிலொன எம் வீடடின் தூ்ணப் பைறறிக்மகொண்டு, ஏதும் அறியொ�வள் தபைொல 
நீ “உன் மகன் எஙதக?” என என்்னக் தகடகிறொய. அவன் எஙகுள்ளொன் என்று எனக்குத் 
ம�ரியவில்்ல. ஆயினும் புலி �ஙகிச் மைன்ற கு்க தபைொல அவ்னப் மபைறமறடுத்� வயிறு 
என்னிைம் உள்ளது. அவன் இஙகில்்ல எனில் தபைொர்க்களத்தில் இருக்கக்கூடும். தபைொயக் 
கொண்பைொயொக’ என்று புலவர்  பைதிலளித்�ொர்.

சிறறில நெறறூண �றறி  நின்மகன்

யாணடு உளவ�ா எ�வி�வுதி என்மகன்

யாணடுஉளன் ஆயினும் அறிவயன் ஓரும்

புலிவைர்ந்து வ�ாகிய கலஅவள வ�ால

ஈன்ற ையிவறா இதுவை

வதான்றுைன் மாவதா வ�ார்க்களத் தாவ�*

 -காைற்�ணடு

கவி�றட உறர

எம் சிறுகுடிலின் அழகிய தூவணப் �றறி நின்று 

என் மகன் எஙவக என்று வி�வும் ்�ணவண!

அைனிருக்கும் இ்டம் யா�றிவயன்;

புலி தஙகிச ்ைன்ற குவக வ�ால

அைவ�ப் ்�றற ையிறு இஙகுளளது;

ஒருவைவள அைன் வ�ார்க்களத்தில இருக்கக் கூடும்! 

7th Std - Tamil Term 1 Pages 1-78.indd   52 17-12-2021   15:22:40



53

நூல் செளி

ககாவற்தபணடு ெஙக ககா்லப் தபணபகாற்பு்லவரகளுள ஒருவர. தெகாை மன்னன் 

தபகாைரவக தககாப்தபரு �ற்கிளளியின் தெவிலித்ேகாயகாக விளஙகியவர என்பர. 

கல்வியில் தேரச்சியும் கவிபகாடும் ஆற்ைலும் மிகக இவர, ெஙக ககா்ல மககளின் 

வீைத்ரேக கருப்தபகாருளகாகக தககாணடு  இப்பகாடர்லப் பகாடியுளளகார. இவர பகாடிய ஒதை ஒரு 

பகாடல் புை�கானூற்றில் இடம்தபற்றுளளது.

புை�கானூறு எட்டுத்தேகாரக நூல்களுள ஒன்று. இநநூல் பணரடகககா்லத் ேமிழ் மககளின் 

வகாழ்கரகமுரை, �காகரிகம், பணபகாடு, வீைம் முேலியவற்ரை தவளிப்படுத்தும் நூ்லகாக 

விளஙகுகிைது. இநநூலில் 86-ஆம் பகாடல் இஙகுத் ேைப்பட்டுளளது.

1. ைஙக கொலப் மபைண்பைொற புலவர்களின் மபையர்க்ள அறிந்து எழுதுக.

2. பைண்்ைக்கொலப் தபைொர்க்கருவிகள் சிலவற்றப் பைைம் வ்ரந்து அவறறின் 
மபையர்க்ள எழுதுக.

கறபறெ கறைபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. 'யொண்டு' என்னும் மைொல்லின் மபைொருள் _______.

  அ) எனது ஆ) எஙகு  இ) எவ்வளவு  ஈ) எது

2. ‘யொண்டுளதனொ?’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது ______.

  அ) யொண்டு + உளதனொ?     ஆ)  யொண் + உளதனொ?

  இ)  யொ + உளதனொ?   ஈ)  யொண்டு + உதனொ?

3. ‘கல் +  அ்ள’ என்பை�்னச் தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _______.

  அ) கல்ல்ள ஆ)  கல்அ்ள  இ) கலல்ள ஈ) கல்லு்ள 

குறுவினொ

  �ம் வயிறறுக்குத் �ொய எ�்ன உவ்மயொகக் கூறுகிறொர்?

சிறுவினொ

 �ம் மகன் குறித்துத் �ொய கூறிய மையதிக்ளத் ம�ொகுத்து எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ

 �ொய �ன் வயிற்றப் புலி �ஙகிச்மைன்ற கு்கதயொடு ஒப்பிடுவது ஏன்?
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இயல்

மூன்று
போஞற� ெைம்

கவிறதபநபறை

�மிழநொடடில் பைல வ்கயொன நொடடுப்புற இலக்கியஙகள் 
வழஙகி வருகின்றன. அவறறுள் க்�ப்பைொைல் என்பைது க்� 
�ழுவிய நி்லயில் அ்மயும் பைொைல் ஆகும். அது ைமூகக்க்�ப் 
பைொைல், வரலொறறுக்க்�ப் பைொைல், புரொணக்க்�ப் பைொைல் எனப் 
பைலவ்கப்பைடும். வீரபைொண்டிய கடைமபைொம்மனின் வரலொற்றக் 
கூறும் க்�ப்பைொைலின் ஒரு பைகுதி்ய அறிதவொம்.

சுத்தவீர சூரன் கட்ட ்�ாம்முதுவர

துலஙகும் �ாஞவை ைளஙகள ்ைாலவைன்

நொடடு ைளஙகவளச ்ைாலலுகிவறன் - �ாஞவைக்

 வகாடவ்ட ைளஙகவளக் வகளுவமயா

வகாடவ்டகளாம் சுத்துக் வகாடவ்டகளாம் - மதில

 வகாடவ்டகளதான் ்கடடி வைவலகளாம்
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வீடடிலுயர் மணிவமவ்டகளாம் - ்மத்வத

 வீடுகளா மதிவலாவ்ட களாம்

பூடடுஙகதவுகள வநெர்த்திகளாம் - �ணப் 

 ்�ாக்கிஷ வீடும்�ார் ைாஸ்திகளாம்

ஆைார ைாைல அலஙகாரம் - துவர 

 ராைன் கட்ட்�ாம்மு சிஙகாரம்

ராைாதி ராைன் அரணமவ�யில - �ாஞவை

 நொட்டரைன் ்காலுவீறறிருந்தான்.

விந்வதயாகத் ்தருவீதிகளும் - ்ைகு 

 விஸ்தாரமாயக் கவ்ட ைாைலகளும்

நெந்தை�ஙகளும் ைந்த�ச வைாவலயும் – அஙவக

 நெதியும் ்ைந்்நெல கமுகுகளும்,

ைாரணச ைாவல ஒருபுறமாம் - �ரி

 ைளரும் ைாவல ஒருபுறமாம்

வதாரண வமவ்ட ஒருபுறமாம் - ்தருச

 ்ைாக்கட்டான் ைாரியலஓர் புறமாம்

வைாவலயில மாஙகுயில கூப்பிடுமாம் - ைளம்

 ்ைாலலி மயில விவளயாடிடுமாம்

அன்பு ைளர்ந்வதறும் �ாஞைாலநொடடில – சில

 அதிையம் ்ைாலகிவறன் வகளுவமயா

முயலும் நொவய  விரடடிடுமாம் - நெலல

 முவ�யுளள �ாஞைால நொடடினிவல 

�சுவும் புலியும் ஒரு துவறயில - ைந்து 

 �ாலகுடிக்குந் தணணீர் தான் குடிக்கும்.

கறந்த �ாவலயுங காகங குடியாது – எஙகள

 கட்ட்�ாம்மு துவர வ�ரு ்ைான்�ால

ைரந்தருைாவள ைக்க வதவி – திரு

 ைாக்கருள ்ையைாவள ைக்க வதவி 

ச�ோல்லும் சபோருளும்

சூரன் - வீரன் வொரணம் - யொ்ன
மபைொக்கிஷம் - மைல்வம் பைரி - குதி்ர
ைொஸதி - மிகுதி சிஙகொரம்  - அழகு
விஸ�ொரம்  - மபைரும்பைரப்பு கமுகு - பைொக்கு
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நூல் செளி

கட்டதபகாம்மன் கரேப்பகாடல்கள ப்ல வடிவஙகளில் வைஙகி வருகின்ைன. அரவ 

ப்லைகால் பதிப்பிககப்பட்டுளளன. �ம் பகாடப்பகுதி �கா. வகானமகாமர்ல தேகாகுத்து 

தவளியிட்டுளள வீைபகாணடிய கட்டதபகாம்மு கரேப்பகாடல் என்னும் நூலில் இருநது 

எடுககப்பட்டது.

 உஙகள் வீடடில் உள்ள மபைரிதயொரிைம் நொடடுப்புறக்க்�ப் பைொைல்க்ளக் தகடடு 
வந்து வகுப்பை்றயில் பைகிர்க.

கறபறெ கறைபின்

போடலின் சபோருள்

கு ் ற யி ல் ல ொ �  வீ ர ன ொ கி ய  க ட ை ம பை ொ ம் ம ன்  இ ரு ந் து  ஆ ட சி  ம ை ய யு ம் 
பைொஞைொலஙகுறிச்சியின் வளஙக்ளக் கூறுகின்தறன்.

அந்நொடடின் வளத்்�யும் பைொஞைொலஙகுறிச்சிக் தகொட்ையின் வளத்்�யும் 
தகளுஙகள். அந்நகரில் பைல சுறறுகளொகக் தகொட்ைகள் இருக்கும். அ்வ மதில்களொல் 
சூழப்பைடை்வயொக மிகவும் வலி்மயொகக் கடைப்பைடடிருக்கும். 

வீடுகள்த�ொறும் மணிகளொல் அழகுமையயப்பைடை தம்ைகள் இருக்கும். வீடுகள் 
எல்லொம் மதில்களொல் சூழப்பைடை மொடிவீடுகளொக இருக்கும். வீடடுக் க�வுகள் மிகவும் 
தநர்த்தியொகவும் வீடுகள் மைல்வம் நி்றந்�்வயொகவும் இருக்கும்.

அரண்ம்ன வொயில் மு்றப்பைடி அழகுபைடுத்�ப்பைடடு இருக்கும். அழகு மிகுந்� 
அரைனொகிய கடைமபைொம்மன் அரை்வயில் வீறறிருப்பைொன்.

புது்மயொன ம�ருவீதிகளும் மபைரும்பைரப்பில் அ்மந்� க்ைகளும் இருக்கும். 
பூஞதைொ்லகளும் ைந்�னமரச் தைொ்லகளும் ஆறுகளும் மநல்வயல்களும் பைொக்குத் 
த�ொப்புகளும் அந்நொடடிறகு அழகு தைர்க்கும்.

யொ்னக் கூைமும் குதி்ரக் மகொடடிலும் ஒருபுறம் இருக்கும். த�ொரணஙகள் கடைப்பைடை 
தம்ையும் �ொயம் ஆடுவ�றகொன இைமும் ஒருபுறம் இருக்கும்.

தைொ்லகளில் குயில்கள் கூவும். மயில்கள் நொடடின் வளத்்�க் கூறி வி்ளயொடும். 
அன்பு வளரும் நொைொகிய பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் நிகழும் சில விந்்�க்ளச் மைொல்கிதறன்.

வீரம் மிகுந்� நொைொகிய பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் உள்ள முயலொனது �ன்்னப் 
பிடிக்கவரும் தவட்ை நொ்ய எதிர்த்து விரடடிவிடும். பைசுவும் புலியும் நீர்நி்லயின் ஒதர 
து்றயில் நின்று பைொல்தபைொன்ற �ண்ணீ்ரக் குடிக்கும்.

மன்னன் கடைமபைொம்மனின் மபைய்ரச் மைொன்னொல் கறந்து ்வத்� பைொ்லக்கூைக் கொகம் 
குடிக்கொது.

ைக்கமொத�வி பைொஞைொலஙகுறிச்சிக்குத் திருவொக்கு அருள்வொள். 
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மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக.

1. ஊர்வலத்தின் முன்னொல் _____ அ்ைந்து வந்�து.

  அ) த�ொரணம்  ஆ) வொனரம் இ) வொரணம் ஈ) ைந்�னம்

2. பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் _____ நொ்ய விரடடிடும்,

  அ) முயல்  ஆ) நரி   இ) பைரி  ஈ) புலி

3. மமத்்� வீடு என்று குறிப்பிைப்பைடுவது _____.

  அ) மமத்்� விரிக்கப்பைடை வீடு  ஆ) பைடுக்்கய்ற உள்ள வீடு

  இ) தமடடுப் பைகுதியில் உள்ள வீடு  ஈ) மொடி வீடு

4. ‘பூடடுஙக�வுகள்’ என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது _____.

  அ) பூடடு + க�வுகள்    ஆ) பூடடும் + க�வுகள் 

  இ) பூடடின் + க�வுகள்    ஈ) பூடடிய + க�வுகள் 

5. ‘த�ொரணதம்ை’  என்னும் மைொல்்லப் பிரித்து எழு�க் கி்ைப்பைது _____.

  அ) த�ொரணம் + தம்ை    ஆ) த�ொரண + தம்ை

  இ) த�ொரணம் + ஒ்ை     ஈ) த�ொரணம் + ஓ்ை

6. வொைல் + அலஙகொரம் என்பை�்னச்  தைர்த்ம�ழு�க் கி்ைக்கும் மைொல் _____.

  அ) வொைல்அலஙகொரம்    ஆ) வொைலஙகொரம் 

  இ) வொைலலஙகொரம்    ஈ) வொைலிஙகொரம்

மபைொருத்துக.
 மபைொக்கிஷம் - அழகு
 ைொஸதி  - மைல்வம்
 விஸ�ொரம் - மிகுதி
 சிஙகொரம்  - மபைரும் பைரப்பு

குறுவினொ
1. பைொஞைொலஙகுறிச்சியின் தகொட்ைகள் பைறறிக் கூறுக.

2. பைொஞைொலஙகுறிச்சியின் இயற்க வளம் எத்�்கயது?

சிறுவினொ
1. பைொஞைொலஙகுறிச்சியில் வீடுகள் எவ்வொறு இருக்கும்?

2. பைொஞைொலஙகுறிச்சியின் வீரத்துக்குச் ைொன்றொகும் நிகழவுகள் பைறறி எழுதுக.

சிந்�்ன வினொ
 நொடடுப்புறக்க்�ப் பைொைல்களில் கடைமபைொம்மன் மபைரிதும் புகழப்பைைக் கொரணம் என்ன?
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�மது ம�ொண்ைொல் மக்களின் உள்ளஙக்ளக் 
க வ ர் ந் �  � ் ல வ ர் க ள்  பை ல ர் .   ந ொ ட டி ன் 
விடு�்லக்கொகப் பைொடுபைடதைொர் பைலர். ைமு�ொயப் 
பைணி மையத�ொர் பைலர். அரசியல் பைணி மையத�ொர் 
பைலர். இ்வ அ்னத்்�யும் ஒருதைரச் மையது 
புகழ மபைறற  �்லவர் ஒருவ்ரப் பைறறி அறிதவொம்.

இயல்

மூன்று

நதசியம் கோத்த ச�ம்மல் 

பசும்சபோன் உ. முத்துரோமலிஙகத்நதெர 

உறர�றட உ்லகம்

 த�சியம் உைல், ம�யவீகம் உயிர் 
எனக் கருதி மக்கள் ம�ொண்டு மைய�வர் 
பைசும்மபைொன் உ. முத்துரொமலிஙகத்த�வர். 
இ வ ர்  ‘ வீ ர ப் த பை ச் ை ொ ல்  எ த் � ் ன த ய ொ 
தி ய ொ கி க ் ள யு ம்  வி த வ க ப் த பை ச் ை ொ ல் 
எ த் � ் ன த ய ொ  அ றி வ ொ ளி க ் ள யு ம் 
உ ண் ை ொ க் கி ய வ ர் ;  உ ண் ் ம ் ய 
ம ் ற க் க ொ ம ல்  ம வ ளி யி டு வ தி ல் 
� னி த் து ணி ச் ை ல்  ம பை ற ற வ ர் ;  சு த் � த் 
தி ய ொ கி ’  எ ன் று  � ந் ் �  ம பை ரி ய ொ ர ொ ல் 
பைொரொடைப்பைடைவர்.

இைறமக்கோ்லம்

மு த் து ர ொ ம லி ங க த் த � வ ர்  கி . பி .
(மபைொ.ஆ.) 1908 ஆம் ஆண்டு அக்தைொபைர்த் 
திஙகள் முப்பை�ொம் நொள் இரொமநொ�புரம் 
மொவடைத்தில் பைசும்மபைொன் என்னும் ஊரில் 
மைல்வச் மைழிப்பு மிகுந்� குடும்பைத்தில் 
பி ற ந் � ொ ர் .  அ வ ரு ் ை ய  ம பை ற த ற ொ ர் 
உக்கிர பைொண்டியத்த�வர் – இந்திரொணி 
அம்்மயொர்.  இவர் இள்மயிதலதய 
அன்்ன்ய இழந்��ொல் இசுலொமியத் �ொய 
ஒருவரொல் பைொலூடடி வளர்க்கப்பைடைொர். 

முத்துரொமலிஙகத்த�வர் �ன் ம�ொைக்கக்கல்வி்யக் கமுதியிலும் உயர்நி்லக் 
கல்வி்ய மது்ர பைசும்லப் பைள்ளியிலும் இரொமநொ�புரத்திலும் பையின்றொர்.  இவர் 
இரொமநொ�புரத்தில் பைடித்துக் மகொண்டிருந்�தபைொது அவ்வூரில் பிதளக் தநொய பைரவிய�ொல் 
அவரது பைடிப்பு பைொதியில் நின்றது. அ�ன்பிறகு �ொமொகதவ நி்றய நூல்க்ளப் பைடித்துத் �மது 
அறி்வயும் ஆறற்லயும் வளர்த்துக் மகொண்ைொர்.
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பல்துறை ஆறைல்

முத்துரொமலிஙகத்த�வர் �மிழ, ஆஙகிலம் ஆகிய இருமமொழிகளிலும் மைொறமபைொழிவு 
ஆறறும் திறன் மபைறறிருந்�ொர்.   சிலம்பைம்,  குதி்ர ஏறறம்,  துப்பைொக்கிச்சுடு�ல், 
தைொதிைம், மருத்துவம் தபைொன்ற பைலது்றகளிலும் ஆறறல் உ்ையவரொக விளஙகினொர். 
முத்துரொமலிஙகத்த�வர் இள்மயிதலதய அரசியலில் ஆர்வம் மகொண்டிருந்�ொர்.

விடுதற்லப நபோரோடடத்தில் பஙகு

 முத்துரொமலிஙகத்த�வர் இந்திய விடு�்லப் தபைொரொடைத்தில் தீவிரமொகப் பைஙதகறறொர். 
�மது தபைச்ைொறறலொல் ஆஙகில  ஆடசிக்கு எதிரொக மக்களிைம் மபைரும் எழுச்சி்ய 
ஏறபைடுத்தினொர். தம்ைகளில் அவர் ஆறறிய வீர உ்ர்யக் தகடை மக்கள் ஆஙகில 
ஆடசிக்கு எதிரொக வீறுமகொண்டு எழுந்�னர். அ�னொல் அச்ைம்ைந்� ஆஙகில அரசு 
பைலமு்ற அவ்ரக் ்கது மையது சி்றயில் அ்ைத்�து. தமலும் வொயப்பூடடுச் ைடைம் 
மூலம் தம்ைகளில் அரசியல் தபைைக்கூைொது என்று அவருக்குத் �்ை விதித்�து. 
வைஇந்தியொவில் வொயப்பூடடுச் ைடைத்தின்பைடி தபைைத் �்ை விதிக்கப்பைடை �்லவர் 
பைொலகஙகொ�ர திலகர். அவ்ரப்தபைொலதவ ம�ன்னொடடில் அச்ைடைத்திறகு ஆடபைடை �்லவர் 
முத்துரொமலிஙகத்த�வர் என்பைது குறிப்பிைத்�க்கது. இவரது விடு�்ல தவட்க்ய அறிந்� 
திரு. வி. கலியொணசுந்�ரனொர் த�சியம் கொத்� மைம்மல் என்று பைொரொடடியுள்ளொர்.

ந�தோஜியுடன் சதோடரபு

 வஙகச்சிஙகம் என்று தபைொறறப்பைடை தந�ொஜி சுபைொஷ் ைந்திரதபைொசுைன் மநருஙகிய 
ம�ொைர்பு மகொண்டிருந்�ொர். அவ்ரத் �மது அரசியல் குருவொக ஏறறுக்மகொண்ைொர். 
முத்துரொமலிஙகத்த�வரின் அ்ழப்்பை ஏறறுக் கி.பி.(மபைொ.ஆ.)  1939 ஆம் ஆண்டு 
மைப்ைம்பைர்த் திஙகள் ஆறொம் நொள் தந�ொஜி மது்ரக்கு வரு்க �ந்�ொர்.  தந�ொஜி 
ம�ொைஙகிய இந்திய த�சிய இரொணுவத்தில் முத்துரொமலிஙகத்த�வரின் முயறசியொல் 
ஏரொளமொன �மிழர்கள் இ்ணந்�னர். விடு�்லக்குப்பின் தந�ொஜி என்னும் மபையரில் 
வொர இ�ழ ஒன்்றயும் நைத்தினொர். 

நபச்�ோறைல்

 � ம து  த பை ச் ை ொ ற ற ல ொ ல் 
அ ் ன வ ் ர யு ம்  க வ ர் ந் � வ ர் 
முத்துரொமலிஙகத்த�வர். அவர் மு�ன் 
மு�லில்  ைொயல்குடி என்னும் ஊரில் 
விதவகொனந்�ரின் மபைரு்ம என்னும் 
� ் ல ப் பி ல்  மூ ன் று  ம ணி த ந ர ம் 
உ்ரயொறறினொர். அந்�க் கூடைத்தில் 
மபைருந்�்லவர் கொமரொைரும் இருந்�ொர். 
‘இது தபைொன்ற ஒரு தபைச்்ை இதுவ்ர நொன் 
தகடைதில்்ல; முத்துரொமலிஙகத்த�வரின்  
வீரம்மிக்க தபைச்சு விடு�்லப் தபைொருக்கு 
மிகவும் உ�வும்’  என்று கொமரொைர் 
மகிழந்�ொர்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

பசும்தபகான்னில் உளள முத்துைகாமலிஙகத்தேவர 

நிரனவிடத்தில் அவர தேகான்றி மரைநே 

அகதடகாபர முப்பேகாம் �காள ஆணடுதேகாறும் ேமிைக 

அைசின் ெகாரபில் அைசு விைகா எடுககப்படுகிைது. 

ேமிைகச் ெட்டமன்ைத்தில் அவைது திருவுருவப்படம் 

திைநது ரவககப்பட்டுளளது. தென்ரனயில் 

அைசு ெகாரபகாகச் சிர்ல அரமககப்பட்டுளளது.  

இநதிய �காடளுமன்ை வளகாகத்திலும் சிர்ல 

ரவககப்பட்டுளளது. இநதிய அைெகால் 1995 இல் 

ேபகால் ேர்ல தவளியிடப்பட்டது.
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 த ம லு ம்  � ் ல வ ர் க ள் 
பை ல ர்  மு த் து ர ொ ம லி ங க த் த � வ ரி ன் 
தபைச்ைொறற்லப் பைொரொடடியுள்ளனர். 
‘ ம � ன் ன ொ ட டு ச்  சி ங க ம்  எ ன் று 
த � வ ் ர ச்  ம ை ொ ல் லு கி ற ொ ர் க த ள , 
அ து  ை ொ ல ப் ம பை ொ ரு ந் து ம்  எ ன 
அ வ ர து  த � ொ ற ற த் ் � ப்  பை ொ ர் த் � 
உ ை த ன த ய  நி ் ன த் த � ன் .  அ வ ர் 
த பை ை த்  ம � ொ ை ங கி ய து ம்  சி ங க த் தி ன் 
மு ழ க் க ம்  த பை ொ ல த வ  இ ரு ந் � து ’ 
எ ன் று  அ றி ஞ ர்  அ ண் ண ொ வு ம் 
அ வ ் ர ப்  பு க ழ ந் து ் ர த் து ள் ள ொ ர் . 
‘ மு த் து ர ொ ம லி ங க த் த � வ ர்  த பை ச் சு 
உள்ளத்தில் இருந்து மவளிவருகிறது; 
உ�டுகளிலிருந்து அல்ல. உள்ளத்�ொல் 
எ தி லு ம்  பை ற ற ற று  உ ண் ் ம ம ய ன ப் 
பை ட ை ் �  ம ் ற க் க ொ ம ல்  அ ப் பை டி த ய 
தபைசிவிடுவது அவர் வழக்கம்’ என்று 

மூ�றிஞர் இரொஜொஜி பைொரொடடியுள்ளொர். பைொரொளுமன்றத்தில் இவர் ஆஙகிலத்தில் தபைசிய 
தபைச்சு மவள்்ளயர் கொலத்தில் விடைல் பைொய, வல்லபைபைொய பைடதைல் தபைொன்ற தம்�கள் 
தபைசிய தபைச்்ைப் தபைொல் இருந்��ொக வைஇந்திய இ�ழகள் பைொரொடடின. அவர் ைடைமன்ற 
உறுப்பினரொக இருந்� தபைொது ைடைமன்றத்தில் ஆறறிய உ்ரக்ள அ்னவரும் 
பைொரொடடினர்.

நதரதல் செறறிகள்

மக்களின் தபைரொ�ரவு மபைறற �்லவரொக விளஙகியவர் பைசும்மபைொன் முத்துரொமலிஙகத்த�வர். 
1937 இல் ந்ைமபைறற ைடைமன்றத் த�ர்�லில் இரொமநொ�புரம் அரைர் ைண்முக ரொதஜஸவர 
தைதுபைதி்ய எதிர்த்துப் தபைொடடியிடடு மவறறிமபைறறொர். அப்தபைொது இலண்ைனில் பைொரிஸைருக்குப் 
பைடித்துவந்� த�ொழர் தக. டி. தக. �ஙகமணி, 'இந்தியத் த�ர்�லில் இரொமநொ�புரம் மன்ன்ர 
எதிர்த்துப் தபைொடடியிடை த�வர் அவர்களின் மவறறி்யயும் மபைொப்பிலி அரை்ர எதிர்த்துப் 
தபைொடடியிடை வி.வி.கிரி அவர்களின் மவறறி்யயுதம இந்திய மொணவர்கள் எதிர்பைொர்த்திருந்த�ொம்' 
எனக் குறிப்பிடடிருந்�ொர். 1946 இல் தபைொடடியின்றி மவறறிமபைறறொர். 1952, 1957 ஆகிய ஆண்டுகளில் 
நைந்� ைடைமன்ற, நொைொளுமன்றத் த�ர்�ல்களில் தபைொடடியிடடு இரண்டிலும் மவறறி மபைறறொர். 
1962 இல் ந்ைமபைறற நொைொளுமன்றத் த�ர்�லில் உைல்நலக்கு்றவு கொரணமொக, பைரப்பு்ர மையய 
இயலொ�தபைொதிலும் த�ர்�லில் மவறறிமபைறறொர். 

குறைபபரம்பறரச் �டட எதிரபபு மோ�ோடு

ஆஙகில ஆடசியில் மக்க்ள ஒடுக்குவ�றகொகக் மகொண்டு வரப்பைடைது குறறப்பைரம்பை்ரச் 
ைடைம் ஆகும். பிறப்பைொதலதய ஒருவ்ரக் குறறவொளியொகக் கருதும் அச்ைடைத்்�  நீக்குவ�றகொக 
மக்க்ளத் திரடடிப் பைலதவறு தபைொரொடைஙக்ள நைத்தினொர் முத்துரொமலிஙகத்த�வர். 1934 ஆம் 
ஆண்டு தம 12, 13 ஆகிய த�திகளில் கமுதியில் குறறப்பைரம்பை்ரச் ைடை எதிர்ப்பு மொநொட்ை 
நைத்தினொர். அவரது ம�ொைர் தபைொரொடைத்�ொல் 1948 ஆம் ஆண்டு அச்ைடைம் நீக்கப்பைடைது.

தந�ொஜியுைன் முத்துரொமலிஙகத்த�வர்
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சதரிந்து சதளிநெோம்

ஆ்லய நுறைவுப நபோரோடடம்

 அக்கொலத்தில் மது்ர மீனொடசியம்மன் 
தகொவிலுக்குள் மைல்ல ஒரு ைொரொருக்குத் 
�்ை இருந்�து. அத்�்ை்ய எதிர்த்து 1939 
ஆம் ஆண்டு ஜூ்லத் திஙகள் எடைொம் நொள்  
மது்ர ்வத்தியநொ� ஐயர் தகொவில் 
நு்ழவுப் தபைொரொடைம் நைத்�த் திடைமிடைொர். 
அ � ் ன  எ தி ர் த் து  அ ர் ச் ை க ர் க ள் 
ஆலயப்பைணி்யப் புறக்கணித்�னர். த�வர் திருச்சுழியில் இருந்து அர்ச்ைகர்கள் இருவ்ர 
அ்ழத்துவந்து ஆலய நு்ழவுப் தபைொரொடைத்்� மவறறிமபைறச் மைய�ொர்.

விெ�ோயிகள் நதோைர

ஜமீன் விவைொயிகள் ைஙகம் ஏறபைடுத்தி விவைொயிகள் துயர்து்ைக்கப் பைொடுபைடைொர். 
உழுபைவர்களுக்தக நிலம் என்றொர். �மக்குச் மைொந்�மொக 31 சிறறூர்களில் இருந்� 
வி்ளநிலஙக்ள குத்�்க இல்லொமல் உழுபைவர்க்தக பைஙகிடடுக் மகொடுத்�ொர். அவற்ற 
ஒடுக்கப்பைடை மக்களுக்கும் அளித்து மகிழந்�ொர்.

கூடடுைவுச் சிந்தறனயோைர

கமுதியில் வியொபைொரிகள் விவைொய உறபைத்திப் மபைொருள்க்ளக் கு்றந்� வி்லக்கு 
வொஙகிய�ொல் விவைொயிகள் பைொதிக்கப்பைடைனர். பைொர�மொ�ொ கூடடுறவுப் பைண்ைகைொ்ல்ய 
ஏறபைடுத்தி விவைொயிகளின் வி்ளமபைொருள்களுக்குச் ைரியொன வி்ல கி்ைக்கச்மைய�ொர். 

சதோழி்லோைர தற்லெர 

1938 கொலக்கடைத்தில் மது்ரயில் 23 ம�ொழிலொளர் ைஙகஙகளின் �்லவரொகத் த�வர் 
திகழந்�ொர். மது்ரயிலிருந்� நூறபு ஆ்ல ஒன்றில் தவ்லமைய� ம�ொழிலொளர்களின் 
உரி்மக்கொகத் த�ொழர் பை. ஜீவொனந்�த்துைன் இ்ணந்து 1938 ஆம் ஆண்டு தபைொரொடைம் 
நைத்தினொர். அ�றகொக ஏழு திஙகள் சி்றத் �ண்ை்ன மபைறறொர். உழவர்களின் நலன் கொக்க 
இரொஜபைொ்ளயத்தில் மிகப் மபைரிய அளவிலொன மொநொடு ஒன்்ற நைத்தினொர். 
மபைண்ம�ொழிலொளர்களுக்கு மகப்தபைறு கொலத்தில் ஊதியத்துைன் கூடிய விடுப்பு தவண்டும் 
என்று தபைொரொடினொர்.

சிறை ெோ�ம்

சு�ந்திரப் தபைொரொடைத்தில் மிகத்தீவிரமொக ஈடுபைடை�ொல் ்கது மையயப்பைடடு அலிப்பூர், 
அ ம ர ொ வ தி ,  � ொ த ம ொ ,  க ல் க த் � ொ ,  ம ை ன் ் ன ,  த வ லூ ர்  த பை ொ ன் ற  சி ் ற க ளி ல் 

சி ் ற ் வ க் க ப் பை ட டி ரு ந் � ொ ர் .  இ ர ண் ை ொ ம் 
உலகப்தபைொர் ைமயத்தில் மத்திய பிரத�ைத்தின் 
� ொ த ம ொ  எ ன் னு ம்  ந க ரி ல்  உ ள் ள 
இரொணுவச்சி்றயில் அ்ைக்கப்பைடடுப் தபைொர் 
முடிந்�பிறகு�ொன் விடு�்ல மையயப்பைடைொர்.

சபணகறைத் சதயெமோக மதித்துப நபோறறியெர

த�வர் 1936, 1955 ஆகிய ஆண்டுகளில் 
இரண்டுமு்ற பைர்மொ மைன்றிருந்�ொர். பைர்மொவில் 
பு த் �  பி ட சு க ளி ல்  உ ய ர் ந் � வ ர் க ளு க் கு ப் 

பசும்தபகான் முத்துைகாமலிஙகத்தேவர 

இம்மணணு்லகில் வகாழ்நே �காளகள 

20,075. சுேநதிைப் தபகாைகாட்டத்திற்ககாகச் 

சிரையில் கழித்ே �காளகள 4000. ேன் 

வகாழ்�காளில் ஐநதில் ஒரு பஙகிரனச் 

சிரையில் கழித்ே தியகாகச் தெம்மல் 

முத்துைகாமலிஙகத்தேவர ஆவகார.

தேசியம் ககாத்ே தெம்மல், வித்யகா பகாஸ்கர, 

பிைவென தகெரி, ென்மகாரகக ெணடமகாருேம், 

இநது புத்ேெமய தமரே.

முத்துரோமலிஙகத்நதெரின் சிைபபுப சபயரகள்

சதரிந்து சதளிநெோம்
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நொடடுக்கு உ்ழத்� சிறந்� பிற �்லவர்க்ளப் பைறறிய மையதிக்ளத் திரடடி எழுதுக.

கறபறெ கறைபின்

மதிபபீடு

ைரியொன வி்ை்யத் த�ர்ந்ம�டுத்து எழுதுக

1. முத்துரொமலிஙகத்த�வர் மு�ன்மு�லில் உ்ரயொறறிய இைம் ______.

  அ) தூத்துக்குடி ஆ)  கொ்ரக்குடி  இ) ைொயல்குடி  ஈ)  மன்னொர்குடி

2. முத்துரொமலிஙகத்த�வர் நைத்திய இ�ழின் மபையர் _____.

  அ) இரொஜொஜி ஆ) தந�ொஜி  இ) கொந்திஜி ஈ) தநருஜி

3. த�சியம் கொத்� மைம்மல் எனப் பைசும்மபைொன் முத்துரொமலிஙகத்த�வ்ரப் 
பைொரொடடியவர் _____.

  அ) இரொஜொஜி  ஆ) மபைரியொர்  இ) திரு.வி.க. ஈ)  தந�ொஜி
குறுவினொ

1. முத்துரொமலிஙகத்த�வ்ரப் பைொரொடடிப் மபைரியொர் கூறியது யொது?
2. மு த் து ர ொ ம லி ங க த் த � வ ரி ன்  த பை ச் சு க் கு  வ ொ ய ப் பூ ட டு ச்  ை ட ை த் தி ன்  மூ ல ம் 

�்ைவிதிக்கப்பைைக்   கொரணம் யொது?
3. முத்துரொமலிஙகத்த�வர் மபைறறிருந்� பைல்து்ற ஆறற்லப் பைறறி எழுதுக.

சிறு வினொ

1. தந�ொஜியுைன் முத்துரொமலிஙகத்த�வர் மகொண்ை ம�ொைர்பு பைறறி எழுதுக.
2. ம�ொழிலொளர் நலனுக்கொக முத்துரொமலிஙகத்த�வர் மைய� ம�ொண்டுகள் யொ்வ?

சிந்�்ன வினொ

சிறந்� �்லவருக்குரிய பைண்புகள் எ்வ என நீஙகள் கருதுகிறீர்கள்?

மபைண்கள் �ஙகள் கூந்�்ல ந்ைபைொ்�யொக விரித்து வரதவறபு அளிப்பைது வழக்கம். த�வர் 
பைர்மொ மைன்றிருந்�தபைொது அவருக்கும் அத்�்கய வரதவறபு அளிக்க முன்வந்�னர். ”இது 
மபைண்க்ள இழிவுபைடுத்துவ�ொக உள்ளது” என்று கூறி, அ�்ன ஏறக மறுத்துவிடைொர்.

�ோடு நபோறறும் �ன்மகன்

மபைொதுத்ம�ொண்டுக்கு இ்ையூறொக இருக்கும் எனக் கருதித் திருமணம் மையதுமகொள்ளொமல் 
தியொக வொழவு வொழந்�ொர் முத்துரொமலிஙகத்த�வர். அவர் விதவகொனந்�ரின் தூ�ரொக, 
தந�ொஜியின் �ளபைதியொக, ைத்தியசீலரொக, முருகபைக்�ரொக, ஆன்மிகப் புத்திரரொக, �மிழபைொடும் 
சித்�ரொக, ம�ன்பைொண்டிச் சீ்மயின் முடிசூைொ மன்னரொக, நீதிவழுவொ தநர்்மயொளரொக, 
புல்மயில் கபிலரொக, வலி்மயில் கரிகொலனொக, மகொ்ையில் கர்ணனொக, பைக்தியில் 
பைரமஹம்ைரொக, இந்தியத் �ொயின்  நன்மகனொக விளஙகினொர்.

இத்�்கய மபைரு்ம வொயந்� முத்துரொமலிஙகத்த�வர் கி.பி.(மபைொ.ஆ.) 1963 ஆம் ஆண்டு 
அக்தைொபைர்த் திஙகள் முப்பை�ொம் நொளில் இவ்வுல்க விடடு நீஙகி மக்கள் மனதில் நீஙகொ 
இைம் மபைறறொர்.
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 ம�ன்னொடடில் உள்ள தூத்துக்குடி அந்நொளில் எந்நொடைவரும் 
அறிந்� து்றமுக நகரம். அந்நகரின் மபைரு்ம்யத் �ம் 
மபைரு்மயொக்கிக் மகொண்ைவர் சி�ம்பைரனொர். அவர் �ன்னலம் 
துறந்� �னிப்மபைரும் ம�ொண்ைர். ‘இந்தியக் கைலொடசி எமத� 
எனக் கருதி இறுமொந்திருந்� ஆஙகிதலயர் மபைொறி கலஙகி, 
மநறிமயஙகக் கப்பைதலொடடிய �மிழர் சி�ம்பைரனொர். நொடடிதல 

சு�ந்திர உணர்ச்சி்ய ஊடடிய�றகொக  அவ்ரச் சி்றக்தகொடைத்தில் மொடடி மகிழந்�து 
ஆஙகில அரைொஙகம். சி்றவொைம் தீர்ந்� பின்னர்த்  தூத்துக்குடிக்குத் திரும்பினொர் 
சி�ம்பைரனொர். ஒரு நொள் மொ்லப்மபைொழுது து்றமுகத்தின் அருதக உலொவச் மைன்றொர். 
பை்ழய நி்னவுகள் எல்லொம் அவர் மனத்திதல பைைர்ந்�ன. அக்கைறக்ரயில் நின்று 
அவர் தபைசியிருந்�ொல் என்ன தபைசியிருப்பைொர்? இத�ொ அவர் வொயொதலதய தகடதபைொம்!

இயல்

மூன்று கபபந்லோடடிய தமிைர

விரிெோனம்

“ம�ன்னொடடுத் து்றமுகதம! 
மு ந் நூ று  ஆ ண் டு க ள ொ க  நீ த ய 
இம்முத்துக் க்ரயில் மு�ன்்ம 
ம பை ற று  வி ள ங கு கி ன் ற ொ ய ! 
மு ன் ன ொ ளி ல்  வ ள மு ற றி ரு ந் � 
ம க ொ ற ் க ப்  ம பை ரு ந் து ் ற யி ன் 
வ ழி த் த � ொ ன் ற ல்  நீ த ய 
எ ன் று  உ ண ர் ந் து  உ ன் ் ன 
வ ண ங கு கி ன் த ற ன் ;  வ ொ ழ த் து 
கின்தறன். ஆயினும், அக்கொலத் 
து ் ற மு க த் தி ன்  ம ொ ட சி ் ய யு ம் 
இ க் க ொ ல த் தி ல்  க ொ ணு ம் 
கொடசி்யயும் நி்னத்துப் பைொர்க்கும் மபைொழுது என் மநஞைம் குமுறுகின்றத�! 

பைொர் அறிந்� மகொற்கத் து்றமுகத்திதல பைொண்டியனு்ைய மீனக்மகொடி உயர்ந்து 
பைறந்�து. மகொற்கக்கைல் முத்துவளம் மகொழித்�து. பைழஙகுடிகளொகிய பைர�வர் மரக்கல 
வணிகத்�ொல் வளம்மபைறறு மொைமொளி்கயில் வொழந்�ொர்கள். இது, மைன்ற கொலத்தின் 
சிறப்பு. இன்று, மீனக்மகொடி எஙதக? ஆஙகில நொடடுக் மகொடியன்தறொ இஙகுப் பைறக்கின்றது? 
பைரஙகியர் கப்பைலன்தறொ எஙகும் பைறந்து திரிகின்றது? மகொள்்ள இலொபைம் அ்ைகின்ற 
மவள்்ளயர் கப்பைலில், கூலி தவ்ல மையகின்றனர் நம் நொடடு மக்கள்! மைொந்� நொடடிதல 
வந்�வருக்கு அடி்மமையது வயிறு வளர்ப்பைது ஒரு வொழவொகுமொ? வ்ைமயொழிய 
வொழவொதர வொழவொர் என்ற வள்ளுவர் வொயமமொழி்ய மறக்கலொமொ?
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வளமொர்ந்� து்றமுகதம! இந்� வ்ை்ய ஒழிப்பை�றகொக இந்நகரில் சுத�ைக் கப்பைல் 
கம்மபைனி ஒன்று  உருவொயிறறு. பைொர�நொடடுச் மைல்வரும் அறிஞரும் அந்�க் கம்மபைனியில் 
பைஙகுமகொண்ைொர்கள். பைழஙகொலப் பைொண்டிய்ரப் தபைொல் மது்ர மொநகரிதல �மிழச் 
ைஙகம் அ்மத்துப் புலவர் பைொடும் புகழ உ்ையவரொய விளஙகிய பைொண்டித்து்ரயொர் 
அக்கம்மபைனியின் �்லவர் ஆயினொர். அ�ன் மையலொளனொக அ்மந்து பைணி மையயும் 
தபைறு எனக்குக் கி்ைத்�து. கம்மபைனியொர் வொஙகிய சுத�ைக் கப்பைல் உன் து்றமுகத்்� 
வந்�்ைந்�து. மவள்தளொடைம் பைொர்ப்பை�றகொக அக்கப்பைல் இஙகிருந்து மகொழும்புத் து்ற்ய 
தநொக்கிப் புறப்பைடை நொளில், இன்பை மவள்ளம் என் உள்ளத்திதல மபைொஙகி எழுந்�து;  
கண்களில் ஆனந்�க் கண்ணீர் வழிந்�து.

வொணிக மொமணிதய! அன்றுமு�ல் சுத�ைக் கப்பைல் வொணிகம் வளர்ந்�து;  மவள்்ளயர் 
வொணிகம் �ளர்ந்�து. அதுகண்டு அவர் உள்ளம் எரிந்�து. மவறுக்கத்�க்க சூழச்சிக்ள 
அன்னொர் ்கயொளத் �்லப்பைடைனர்; சுத�ைக் கம்மபைனி தவ்லயினின்றும் நொன் 
விலகிக்மகொண்ைொல் நூறொயிரம் ரூபைொய ்கயைக்கம் �ருவ�ொக ம்றமுகமொகக் கூறினர். 
எனக்கு உறற து்ணயொக நின்று ஊக்கம் �ந்� நண்பைர்க்ளப் பைலவொறு பையமுறுத்தினர்; 
இ்வமயல்லொம் பையனறறு ஒழிந்� நி்லயிதல அைக்குமு்ற்யக் ்கயொளக் கருதி 
அரைொஙகத்தின் உ�வி்ய நொடினர். 

பைரஙகியர் ஆளும் து்றதய! ஆஙகில அரைொஙகம் ைர்வ வல்ல்மயு்ையது என்றும்,  
அ்� அ்ைக்க எவரொலும் ஆகொம�ன்றும் அப்தபைொது மபைொதுமக்கள் எண்ணியிருந்�ொர்கள். 
அ�னொல் அடி்மத்�னம் நொமளொரு தமனியும் மபைொழும�ொரு வண்ணமுமொக இந்நொடடு 
மக்களி்ைதய வளர்ந்�து.  து்ரத்�னத்�ொர் என்ன மைொன்னொலும் எதிர்த்துப் தபைைொமல், 
‘ைொர், ைொர்’ என்று ைலொமிடடும், ‘புத்தி, புத்தி’ என்று வொய மபைொத்திச் ‘ைரி, ைரி’ எனச் 
ைம்மதித்துத் �ொளம் தபைொடும் தபைொலி அறிஞர்கள், பைடைஙகளும் பை�விகளும் மபைறறு 
உயர்ந்�ொர்கள். அரைொஙகம் ஆடடுவித்�ொல் அப்பைது்மகள் ஆடும்; எப்தபைொதும், ‘அரசு 
வொழக’ என்று பைொடும். இத்�்கய சூழநி்லயிதல எழுந்�து சு�ந்�ர நொ�ம்! 

வந்த� மொ�ரம் என்ற சுத�ை மந்திரம் வஙக நொடடிதல பிறந்�து; கொடடுக்கனல் தபைொல் 
எஙகும் பைரவிறறு. சு�ந்�ரம் எனது பிறப்புரி்ம; அ்� அ்ைந்த� தீருதவன் என்று 
வைநொடடிதல மொர்�டடி நின்றொர் மரொடடிய வீரர் ஒருவர். அவதர பைொர�நொடு தபைொறறும் 
பைொலகஙகொ�ர திலகர். ம�ன்னொடடிதல த�ொன்றினொர் நொவீறு்ைய நண்பைர் பைொரதியொர். 

அவர் அஞைொ� மநஞசினர். மைஞமைொறகவிஞர்; 
வ ந் த �  ம ொ � ர ம்  எ ன் த பை ொ ம் ,  எ ங க ள் 
மொநிலத்�ொ்ய வணஙகுதும் என்தபைொம் என்று 
அழகிய பைொடடி்ைத்து, நொடடிதல ஆர்வத்்�த் 
�டடி எழுப்பினொர்.

புது்மகண்ை து்றமுகதம! அந்நொளில் 
‘ வ ந் த � ம ொ � ர ம் ’  எ ன் ற ொ ல்  வ ந் � து 
ம�ொல்்ல. அந்� வொைகத்தில் ஒரு வஞைகம் 
இருப்பை�ொக ஆஙகில அரைொஙகம் கருதிறறு. 
ம பை ொ து க் கூ ட ை ங க ளி லு ம்  ம � ொ ழி ல ொ ள ர் 
கூ ட ை ங க ளி லு ம்  ந ொ ன்  த பை சு ம் ம பை ொ ழு து 

சதரிந்து சதளிநெோம்

’ சி ே ம் ப ை ன கா ரி ன்  பி ை ெ ங க த் ர ே யு ம் , 

பகாைதியகாரின் பகாட்ரடயும் தகட்டகால் 

தெத்ே பிணம் உயிரதபற்று எழும். புைட்சி 

ஓஙகும். அடிரமப்பட்ட �காடு ஐநதே 

நிமிடஙகளில் விடுேர்ல தபறும்’

- சிேம்பைனகாருககு இைட்ரட வகாழ்�காள 

சிரைத்ேணடரன வைஙகிய நீதிபதி 

பின்தஹவின் கூற்று.
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‘வந்த� மொ�ர’த்்� அழுத்�மொகச் 
மைொல்வது வழக்கம். அ்�க்தகடடு 
ந ொ ட டு  ம க் க ள்  ஊ க் க மு ற ற ொ ர் க ள் ; 
உணர்ச்சி மபைறறொர்கள். உள்ள்�ச் 
ம ை ொ ன் ன ொ ல்  க ள் ள மு ் ை ய வ ர் 
உள்ளம் எரியும் அல்லவொ? எரிவுறற 
அ ர ை ொ ங க ம்  எ ன் ் ன  எ தி ரி ய ொ க க் 
கருதிறறு;  என் மீது பைல வ்கயொன 
கு ற ற ம்  ை ொ ட டி ற று .  ந ொ ட டி ன் 
அ்மதி்ய நொன் மகடுத்த�னொம்! 
நல்ல மு�லொளிமொருக்குத் ம�ொல்்ல 
ம க ொ டு த் த � ன ொ ம் !  ம வ ள் ் ள ய ர் 
மீ து  ம வ று ப் ் பை  ஊ ட டி த ன ன ொ ம் ! 
வீரசு�ந்திரம் மபைற வழிகொடடிதனனொம்! 

ம வ ள் ் ள ய ர்  த க ொ ர் ட டி த ல 
இக்குறற விைொர்ண விறுவிறுப்பைொக நைந்�து. இரட்ைத் தீவொந்�ர �ண்ை்ன எனக்கு 
விதிக்கப்பைடைது. அப்பீல் தகொர்டடிதல சி்றத் �ண்ை்னயொக மொறிறறு அத்தீர்ப்பு. 
ஆறொண்டு தகொ்வச் சி்றயிலும் கண்ணனூர்ச் சி்றயிலும் மகொடும்பைணி மையத�ன். 
என் உைல் ைலித்�து. ஆயினும், உள்ளம் ஒருநொளும் �ளர்ந்�தில்்ல; சி்றச்ைொ்ல்ய 
�வச்ைொ்லயொக நொன் கருதிதனன்; ்கவருந்� மமய வருத்�ச் மைய� பைணிகள் எல்லொம் 
�ொயநொடடின் விடு�்லக்கொகப் புரிந்� அருந்�வம் என்று எண்ணி உள்ளம் மகிழந்த�ன்.

மைல்வச் மைழுந்து்றதய!  சி்றச்ைொ்லயில் என்்னக் கண்கொணித்�வர் பைலர். 
கடும்பைணி இடைவர் பைலர். அவ்ர நொன் எந்நொளும் மவறுத்�தில்்ல. ஆனொல், மு்ற�வறி 
நைந்�வர்க்ள எதிர்த்த�ன். வ்ர�வறிப் தபைசியவர்க்ள வொயொல் அைக்கிதனன். 

ஒரு நொள் மொ்லப்மபைொழுது;  உைல் நலிந்து, உள்ளம் �ளர்ந்து சி்றக்கூைத்தில் 
உடகொர்ந்திருந்த�ன். அஙதக வந்�ொன் ஒரு மஜயிலர்; அதிகொரத் த�ொர்ணயில்  நீடடி 
நிமிர்ந்து நின்றுமகொண்டு எனக்குச் சில புத்திமதிக்ளச் மைொல்லத் ம�ொைஙகினொன். 
அப்தபைொது என் மனத்தில் தகொபைம் மபைொஙகி எழுந்�து. ‘அதை ம்ையொ! நீயொ எனக்குப் 
புத்திமதி மைொல்பைவன்? மூடு வொ்ய! உனக்கும் உன் அப்பைனுக்கும் புத்தி மைொல்தவன் நொன்.  
உன்னு்ைய கவர்னருக்கும் மன்னருக்கும் புத்தி மைொல்தவன் நொன்’ என்று தவகமுறப் 
தபைசிதனன். மொனமிழந்து வொயிலிலிருந்து ம்றந்�ொன் மஜயிலர்.

�மிழப் மபைருந்து்றதய!  உன் �ொழவிலும் வொழவிலும்  எந்� நொளிலும் என் �மிழத் 
�ொ்ய  நொன் மறந்�றிதயன்.  இந்� நகரத்தில் வக்கீல் தவ்ல பைொர்த்து வளமுற வொழந்� 
நொளில் வள்ளல் பைொண்டித்து்ரதயொடு உறவு மகொண்டு �மிழ நூல்க்ளக் கறதறன். 
அ�னொல் நொன் அ்ைந்� நன்்மக்கு ஓர் அளவில்்ல. சி்றச்ைொ்லயில் மைக்கிழுத்� 
துயரத்்� மொறறியது என் மைந்�மிழன்தறொ? ்கத்த�ொல் உரியக் கடும்பைணி புரிந்�தபைொது 
என் கண்ணீ்ர மொறறியது கன்னித் �மிழன்தறொ? 

ம�ொல்கொப்பியத்்�ப் பைடித்துப் பைடித்து என் ம�ொல்்லமயல்லொம் மறந்த�ன். 
இன்னி்ல்யக் கறறு என் இன்னல்க்ளமயல்லொம் மவன்தறன். ஆஙகில மமொழியில் 

சி்றயில் சி�ம்பைரனொர் இழுத்� மைக்கு
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ஆலன் என்பைவர் இயறறிய அறிவு  நூல்களில் ஒன்்ற மனம் தபைொல் வொழவு என்று �மிழில் 
மமொழிமபையர்த்த�ன். உயர்ந்� நூல்களில் கண்ை உண்்மக்ள இ்ளஞரும் எளிதில் 
அறிந்து மகொள்ளுமொறு மமயயறிவு, மமயயறம் என்ற சிறு நூல்க்ள இயறறிதனன். 
இவற்ற என்  �மிழத்�ொயின் திருவடிகளில் ்கயு்றயொக ்வத்த�ன். சி்றயில் இருந்து 
இயறறிய நூல்க்ளயும் உவந்து ஏறறுக்மகொள்ளுமொறு மைந்�மிழத்�ொயின் திருவரு்ள 
தவண்டுகிதறன்.

வருஙகொலப் மபைருவொழதவ! கொலம் கடிது மைன்றது. என் சி்றவொழவு முடிந்�து. 
இந்நக்ர வந்�்ைந்த�ன். என் அரு்மக் குழந்்�க்ளக் கண்டு ஆனந்�முறதறன். 
ஆயினும் என்  ஆ்ைக்குழந்்�்ய - த�ைக் கப்பை்ல இத்து்றமுகத்தில் கொணொது ஆறொத் 
துயருறதறன். ‘பைடை பைொமைல்லொம் பையனறறுப் தபைொயிறதற’ என்று பைரி�வித்த�ன். ‘என்று 
வருதமொ நறகொலம்’ என்று ஏஙகிதனன். இன்று இல்லொவிடைொலும் என்தறனும் சு�ந்�ரம் 
வந்த� தீரும்.  வீரசு�ந்�ர மவள்ளம் புறப்பைடடு விடைது. அ்�த் �டுத்து நிறுத்� யொரொல் 
ஆகும் பைொர�நொடடிதல? 

�ாயக் காண�து சுதந்திர்ைளளம்

�ணியக் காண�து ்ைளவளயர் உளளம்

என்று நொம் பைொடும் நொள் எந்நொதளொ?”  என்று உருக்கமொகப் தபைசிக் கைறக்ர்ய விடடு 
அகன்றொர் வீர சி�ம்பைரனொர்.

நூல் செளி

இைகா.பி.தெது ேமிைறிஞர, எழுத்ேகாளர, வைககுரைஞர, தமரடப் 

தபச்ெகாளர எனப் பன்முகத் திைன் தபற்ைவர. இவரைச் 

தெகால்லின் தெல்வர எனப் தபகாற்றுவர.  தெய்யுளுகதக 

உரிய எதுரக, தமகாரன என்பவற்ரை உரை�ரடககுள தககாணடு 

வநேவர இவதை என்பர. இவைது  ேமிழின்பம் என்னும் நூல் இநதிய 

அைசின் ெகாகித்திய அககாதேமி விருது தபற்ை முேல் நூல் ஆகும். 

ஆற்ைஙகரையினித்ல, கடற்கரையினித்ல, ேமிழ் விருநது, ேமிைகம்- ஊரும் 

தபரும், தமரடப்தபச்சு உளளிட்ட  ப்ல நூல்கரள இவர எழுதியுளளகார. 

வ.உ. சிேம்பைனகார தபசுவேகாக அரமநே �ம் பகாடப்பகுதி கடற்கரையினித்ல என்னும் 

நூலிலிருநது எடுத்ேகாளப்பட்டுளளது.

பைொரதியொர், மகொடிகொத்� குமரன் தபைொன்ற விடு�்லப் தபைொரொடை வீரர்களுள் ஒருவரொக 
உஙக்ளக் கறபை்ன மையது மகொண்டு வகுப்பில் உ்ரயொறறுக.

கறபறெ கறைபின்

மதிபபீடு

வ.உ. சி�ம்பைரனொரின் உ்ர்ய வொழக்்க வரலொறொகச் சுருக்கி எழுதுக.
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இயல்

மூன்று ெைக்கு

கறகணடு

எழுத்திலும் தபைச்சிலும் மைொறக்ளப் பையன்பைடுத்தும் மு்ற வழக்கு எனப்பைடும். நம் 
முன்தனொர் எந்ம�ந்�ச் மைொறக்ள என்மனன்ன மபைொருளில் பையன்பைடுத்தினொர்கதளொ, 
அச்மைொறக்ள அவ்வொதற பையன்பைடுத்துவ்� வழக்கு என்பைர்.

இயல்பு வழக்கு, �குதி வழக்கு என வழக்கு இருவ்கப்பைடும்.

இயல்பு ெைக்கு

ஒரு மபைொரு்ள அ�றதக உரிய இயல்பைொன மைொறகளொல் குறிப்பிடுவது இயல்பு வழக்கு 
ஆகும். இயல்பு வழக்கு மூன்று வ்கப்பைடும்.

1. இலக்கணமு்ையது

2. இலக்கணப்தபைொலி

3. மரூஉ

1.  இ்லக்கைமுறடயது

நிலம், மரம், வொன், எழுது - ஆகிய மைொறக்ள தநொக்குஙகள். இ்வ �மக்குரிய 
மபைொரு்ள எவ்வ்க மொறுபைொடும் இல்லொமல் இயல்பைொகத் �ருகின்றன. இவ்வொறு இலக்கண 
மநறி மொறொமல் மு்றயொக அ்மந்� மைொல் இலக்கணமு்ையது ஆகும்.

2.  இ்லக்கைபநபோலி

இல்லத்தின் முன் பைகுதி்ய இல்முன் எனக் குறிக்க தவண்டும். ஆனொல் அ�்ன 
நம் முன்தனொர் முன்றில் என மொறறி வழஙகினர். கி்ளயின் நுனி்யக் கி்ளநுனி 
எனக் கூறொமல் நுனிக்கி்ள எனக் குறிப்பிடுகிதறொம். இவ்வொறு இலக்கண மு்றப்பைடி 

அ்மயொவிடினும், இலக்கணமு்ைய்வ 
தபைொலதவ ஏறறுக் மகொள்ளப்பைடும் மைொறகள் 
இலக்கணப்தபைொலி எனப்பைடும்.

இலக்கணப்தபைொலி என்பைது மபைரும்பைொலும் 
மைொறகளின் முன்பின் பைகுதிகள் இைம்மொறி 
வருவ்�தய குறிக்கும். எனதவ, இலக்கணப் 
தபைொலி்ய முன்பின்னொகத் ம�ொக்க தபைொலி 
எனவும் குறிப்பிடுவர்.

( எ . க ொ . )  பு ற ந க ர் ,  க ொ ல் வ ொ ய ,  � ் ை , 
க்ைக்கண்.

சதரிந்து சதளிநெோம்

ெோயில்-ெோ�ல்

இல்்லத்துககுள நுரையும் வழி இல்வகாய் 

(இல்்லத்தின் வகாய்) எனக குறிப்பிடப்பட 

தவணடும். ஆனகால் அேரன வகாயில் 

என வைஙகுகிதைகாம். இது இ்லககணப் 

தபகாலியகாகும்.

வகாயில் என்னும் தெகால்ர்லப் தபச்சு 

வைககில் வகாெல் என வைஙகுகிதைகாம். 

இது மரூஉ ஆகும்.
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3.  மரூஉ

நொம் எல்லொச் மைொறக்ளயும் எல்லொ இைஙகளிலும் முழு்மயொன வடிவத்தில் 
பையன்பைடுத்துவது இல்்ல. �ஞைொவூர் என்னும் மபைய்ரத் �ஞ்ை என்றும், திருமநல்தவலி 
என்னும் மபைய்ர மநல்்ல எனவும் வழஙகுகிதறொம். இவ்வொறு இலக்கண மநறியிலிருந்து 
பிறழந்து, சி்�ந்து வழஙகும் மைொறகள் மரூஉ எனப்பைடும்.

(எ.கொ.)- தகொ்வ, குைந்்�, எந்்�, தபைொது, தைொணொடு

தகுதி ெைக்கு

ஏத�னும் ஒரு கொரணத்தினொல் பிறரிைம் மைொல்லத் �குதியறற மைொறக்ளத் �குதியொன 
தவறு மைொறகளொல் குறிப்பிடுவது �குதி வழக்கு ஆகும். �குதி வழக்கு மூன்று வ்கப்பைடும்.

1.  இைக்கரைக்கல்

2.  மஙகலம்

3.  குழூஉக்குறி

1.   இடக்கரடக்கல்

பிறரிைம் மவளிப்பை்ையொகச் மைொல்லத் �கொ� மைொறக்ளத் �குதியு்ைய தவறு 
மைொறகளொல் கூறுவது இைக்கரைக்கல் ஆகும்.

(எ.கொ.)  கொல் கழுவி வந்�ொன்.

   குழந்்� மவளிதய தபைொயவிடைது.

   ஒன்றுக்குப் தபைொய வந்த�ன்.

2.  மஙக்லம்

மைத்�ொர் என்பைது மஙகலமில்லொ� மைொல் என நம் முன்தனொர் கருதினர். எனதவ, 
மைத்�ொர் எனக் குறிப்பிைொமல் துஞசினொர் எனக் குறிப்பைடைனர். நொம் இக்கொலத்தில் இயற்க 
எயதினொர் என்று குறிப்பிடுகிதறொம். இவ்வொறு மஙகலமில்லொ� மைொறக்ள மஙகலமொன 
தவறு மைொறகளொல் குறிப்பை்� மஙகலம் என்பைர்.

(எ.கொ.)  ஓ்ல - திருமுகம்
   கறுப்பு ஆடு - மவள்ளொடு
   விளக்்க அ்ண - விளக்்கக் குளிர்வ
   சுடுகொடு – நன்கொடு

3.  குழூஉக்குறி

பைலர் கூடியிருக்கும் இைத்தில் சிலர் மடடும் �மக்குள் சில மையதிக்ளப் 
பைகிர்ந்துமகொள்ள விரும்பினொல் மறறவர்கள் புரிந்துமகொள்ள இயலொ� வ்கயில் 
மைொறக்ளப் பையன்பைடுத்துவர். இவ்வொறு ஒரு குழுவினொர் ஒரு மபைொருள் அல்லது மைய்லக் 
குறிக்கத் �மக்குள் பையன்பைடுத்திக்மகொள்ளும் மைொறகள் குழூஉக்குறி எனப்பைடும்.

(எ.கொ.)  மபைொன்்னப் பைறி எனல் (மபைொறமகொல்லர் பையன்பைடுத்துவது)

   ஆ்ை்யக் கொ்ர எனல் (யொ்னப்பைொகர் பையன்பைடுத்துவது)
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சதரிந்து சதளிநெோம்

இபபடியும் கூை்லோம்

இடககைடககல், மஙக்லம், குழூஉககுறி மூன்றும் ஒரு தெகால்லுககு மகாற்ைகாக தவறு தெகால்ர்லப் 

பயன்படுத்தும் முரைகளகாகும்.

• �காகரிகம் கருதி மரைமுகமகாகக குறிப்பிடுேல் இடககைடககல்

• மஙக்லமற்ை தெகாற்கரள மகாற்றி மஙக்லச் தெகாற்களகால் குறிப்பிடுேல் மஙக்லம்

• பிைர அறியகாமல் ஒரு குழுவுககு மட்டும் புரியும் வரகயில் குறிப்பிடுேல் குழூஉககுறி

நபோலி

அறம் மைய விரும்பு- இஃது ஔ்வயொர் வொக்கு. 

அறன் வலியுறுத்�ல் என்பைது திருக்குறள் அதிகொரஙகளுள் ஒன்று. 

இத்ம�ொைர்களில் அறம், அறன் ஆகிய மைொறகளில் ஓர் எழுத்து மொறியுள்ளது. ஆனொல்  
மபைொருள் மொறுபைைவில்்ல. 

இவ்வொறு மைொல்லின் மு�லிதலொ, இ்ையிதலொ, இறுதியிதலொ இயல்பைொக இருக்க 
தவண்டிய ஓர் எழுத்திறகுப் பைதிலொக தவறு ஓர் எழுத்து இைம்மபைறறு அத� மபைொருள் �ருவது 
தபைொலி எனப்பைடும். தபைொலி என்னும் மைொல் தபைொல இருத்�ல் என்பைதிலிருந்து த�ொன்றியது. 
தபைொலி  மூன்று வ்கப்பைடும்.   

1.  மு�றதபைொலி

2.  இ்ைப்தபைொலி

3.  க்ைப்தபைொலி

1.   முதறநபோலி

பைைல் – ்பைைல், மஞசு- ்மஞசு, மயல்- ்மயல் ஆகிய மைொறகளில் மு�ல் எழுத்து 
மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்்ல.

இவ்வொறு மைொல்லின் மு�லில் இருக்க தவண்டிய எழுத்திறகுப் பைதிலொக தவறு ஓர் 
எழுத்து அ்மந்து அத� மபைொருள் �ருவது மு�றதபைொலியொகும்.

2.   இறடபநபோலி

அமச்சு – அ்மச்சு, இலஞசி – இ்லஞசி, அரயர்- அ்ரயர் ஆகிய மைொறகளில் 
இ்ையில் உள்ள எழுத்து மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்்ல.

இவ்வொறு மைொல்லின் இ்ையில் இருக்க தவண்டிய எழுத்திறகுப் பைதிலொக தவறு ஓர் 
எழுத்து அ்மந்து அத� மபைொருள் �ருவது  இ்ைப்தபைொலியொகும். 
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3.   கறடபநபோலி

அகம்- அகன், நிலம்- நிலன், முகம் – முகன், பைந்�ல்- பைந்�ர், ைொம்பைல்- ைொம்பைர் ஆகிய 
மைொறகளில் இறுதியில் உள்ள எழுத்து மொறினொலும் மபைொருள் மொறவில்்ல.

இவ்வொறு மைொல்லின் இறுதியில் இருக்க தவண்டிய எழுத்திறகுப் பைதிலொக தவறு ஓர் 
எழுத்து அ்மந்து அத� மபைொருள் �ருவது  க்ைப்தபைொலியொகும். 

அஃறி்ணப் மபையர்களின் இறுதியில் நிறகும் மகர எழுத்திறகுப் பைதிலொக னகரம் 
க்ைப்தபைொலியொக வரும்.  லகர எழுத்திறகுப் பைதிலொக ரகரம் க்ைப்தபைொலியொக வரும்.

முறறுபநபோலி

 மூவ்கப் தபைொலிகள் மடடுமன்றி தவறு ஒரு வ்கப் தபைொலியும் உண்டு. ஐந்து- அஞசு- 
இச்மைொறக்ள தநொக்குஙகள். இதில் அஞசு என்னும் மைொல் ஐந்து என்னும் மைொல்லின் 
தபைொலி வடிவமொகும். அஞசு என்ற மைொல்லில் உள்ள எழுத்துகள் அ்னத்தும் தவறுபைடடு 
இருந்�ொலும் அஃது ஐந்து என்னும் மபைொரு்ளதய �ருகிறது. 

இவ்வொறு ஒரு மைொல்லில் இயல்பைொக அ்மந்� எழுத்துகளுக்குப் பைதிலொக எழுத்துகள் 
அ்னத்தும் தவறுபைடைொலும் மபைொருள் மொறொமல் இருப்பைது  முறறுப்தபைொலி எனப்பைடும். 

மூவ்கப் தபைொலிகளிலும் எந்ம�ந்� எழுத்துகள் எந்ம�ந்� எழுத்துகளொக மொறுகின்றன 
என்பை்� அறிந்து ம�ொகுக்க.

கறபறெ கறைபின்

மபைொருத்துக.

 1. பைந்�ர் - மு�றதபைொலி

 2. ்மஞசு - முறறுப்தபைொலி

 3. அஞசு - இ்ைப்தபைொலி

 4. அ்ரயர் - க்ைப்தபைொலி

குறுவினொ

1. வழக்கு என்றொல் என்ன? 

2. �குதி வழக்கின் வ்ககள் யொ்வ?

3. வொ்ழப்பைழம் மிகவும் நஞசு விடைது. – இத்ம�ொைரில் இைம்மபைறறுள்ள தபைொலிச் 
மைொல்்லக் கண்ைறிக. அ�ன் ைரியொன மைொல்்ல எழுதுக.

மதிபபீடு
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நகடக.

பைசும்மபைொன் முத்துரொமலிஙகத்த�வர் தபைச்சின் ஒலிப்பைதி்வக் 
தகடடு மகிழக.

கீழக்கநாணும் தமைப்புகளுள் ஒன்று பறறி இரணடு நிமி்ம் நபசுக.

1.  த�சியம் கொத்� மைம்மல்

2.  கப்பைதலொடடிய �மிழர்

தெநால்ைக் நகடடு எழுதுக. 

1. அவன் எஙகுள்ளொன் என எனக்குத் ம�ரியவில்்ல.

2.  வீடுகள்த�ொறும் மணிகளொல் அழகுமையயப்பைடை தம்ைகள் இருக்கும்.

3.  ம � ய வீ க த் ் � யு ம்  த � சி ய த் ் � யு ம்  � ம து  இ ரு  க ண் க ள ொ க க்  க ரு தி ய வ ர் 
முத்துரொமலிஙகத்த�வர்.

4.  ம�ொல்கொப்பியத்்�ப் பைடித்துத் ம�ொல்்லமயல்லொம் மறந்த�ன். 

5.  இலக்கண மநறி மொறொமல் மு்றயொக அ்மந்� மைொல் இலக்கணமு்ையது ஆகும்.

அறிந்து பயன்படுத்துநவநாம்.

 ஒரு ம�ொைரில் மூன்று பைகுதிகள் இைம்மபைறும்.

 அ்வ 1. எழுவொய  2. பையனி்ல  3. மையப்பைடுமபைொருள்

 ஒரு ம�ொைரில் யொர்? எது? எ்வ? என்னும் வினொக்களுக்கு வி்ையொக  அ்மவது 
எழுவொய.

 (எ.கொ.)  நீலன் பைொைத்்�ப் பைடித்�ொன். 

    பைொரி யொர்?  

    புலி ஒரு விலஙகு. 

 இத்ம�ொைர்களில் நீலன், பைொரி, புலி ஆகியன எழுவொயகள்.

 ஒரு ம�ொை்ர வி்ன, வினொ, மபையர் ஆகியவறறுள் ஏத�னும் ஒன்்றக் மகொண்டு 
முடித்து ்வப்பைது பையனி்ல.

 (எ.கொ.)  கரிகொலன் கல்ல்ண்யக் கடடினொன். 

    கரிகொலன் யொர்? 

    கரிகொலன் ஒரு மன்னன்.

 இத்ம�ொைர்களில் கடடினொன், யொர், மன்னன் ஆகியன பையனி்லகள்.

சமோழிறய ஆள்நெோம்!
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 யொ்ர, எ்�, எவற்ற என்னும் வினொக்களுக்கு வி்ையொக வருவது மையப்பைடுமபைொருள்.

 (எ.கொ.)  நொன் கவி்�்யப் பைடித்த�ன்.  

    என் புத்�கத்்� எடுத்�து யொர்?  

    மநல்லிக்கனி்யத் �ந்�வர் அதியமொன்.

 இத்ம�ொைர்களில் கவி்�, புத்�கம், மநல்லிக்கனி ஆகியன மையப்பைடு மபைொருள்கள்.

பின்வரும் ததநா்ர்கமள எழுவநாய், பயனிமை, தெயப்படுதபநாருள் எனப் பிரிக்க.

1.  வீரர்கள் நொட்ைக் கொத்�னர்.

2.  மபைொதுமக்கள் அந்நியத்துணிக்ளத் தீயிடடு எரித்�னர்.

3.  மகொற்கத் து்றமுகத்திதல பைொண்டியனு்ைய மீனக்மகொடி பைறந்�து.

4.  திருக்குற்ள எழுதியவர் யொர்?

5.  கபிலர் குறிஞசிப்பைொட்ை எழுதிய புலவர்.

எழுெோய பயனிற்ல ச�யபபடுசபோருள்

எழுவநாய், பயனிமை, தெயப்படுதபநாருள் ஆகிய மூன்றும் அமையும்படி ஐந்து ததநா்ர்கமள 
எழுதுக.

1. ________________________ ________________________  

2. ________________________ ________________________

3. ________________________ ________________________  

4. ________________________ ________________________

5. ________________________ ________________________

கீழக்கநாணும் தமைப்பில் கடடுமர எழுதுக.

 நொன் விரும்பும் �்லவர்.
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சமோழிநயோடு விறையோடு

இம்ச்தெநால் ‘கு’ நெர்த்துத் ததநா்மர எழுதுக.

 (எ.கொ.) வீடு மைன்றொன் – வீடு+கு+மைன்றொன் – வீடடுக்குச் மைன்றொன்

 1.  மொடு புல் மகொடுத்�ொர் _________________________________

 2.  பைொடடு மபைொருள் எழுது _________________________________

 3.  மைடி பைொயந்� நீர் _________________________________

 4.  முல்்ல த�ர் �ந்�ொன் பைொரி _________________________________

 5.  சுவர் ைொந்து பூசினொள் _________________________________

அகம் என முடியும் தெநாறகமள எழுதுக.

 (எ.கொ.) நூலகம்

 1.   _________________________________

 2.   _________________________________

 3.   _________________________________

 4.   _________________________________

இரணடு தெநாறகமள இமணத்துப் புதிய தெநாறகமள உருவநாக்குக.

நகநாடிட் இ்ங்கமளத் தமிழ எண தகநாணடு நிரப்புக.

 (எ.கொ.)  திருக்குறள் ௩ பைொல்க்ளக் மகொண்ைது.

   1. எனது வயது __________.

   2. நொன் பைடிக்கும் வகுப்பு __________.

   3. �மிழ இலக்கணம் __________ வ்கப்பைடும்.

   4. திருக்குறளில் __________ அதிகொரஙகள் உள்ளன.

   5. இந்தியொ __________ ஆம் ஆண்டு விடு�்ல மபைறறது.

கண்

அழகு 
உண்டு

கண்ணழகு கண்ணுண்டு
மண்
விண்
பைண்
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நிறக அதறகுத் தக...

இறையத்தில் கோணக

என் தபநாறுப்புகள்....

1.  விடு�்லப் தபைொரொடை வீரர்களின் வரலொறுக்ள அறிந்து தபைொறறுதவன்.

2.  �்லவர்களின் அரிய பைண்புக்ள உணர்ந்து பின்பைறறுதவன்

கற்லச்ச�ோல் அறிநெோம்.

கமதப்பநா்ல் - Ballad நபச்ெநாற்றல் - Elocution
துணிவு - Courage ஒறறுமை - Unity
தியநாகம் - Sacrifice முழக்கம் - Slogan
அரசியல் நைமத - Political Genius ெைத்துவம் - Equality

 வ.உ. சி�ம்பைரனொர் வொழக்்கக் குறிப்புக்ள இ்ணயத்தில் த�டி எழுதுக.

தி ரு ப் பூ ர் கு ம ர ன்

ரு �ொ கொ ன் க க் க நொ ்ல

வ ந் ம யொ ர் டு ட க ம

ள் ஜி ரொ ஜொ யொ ர் ை ம் ன

ளி ஜொ ை ர தி யொ மபைொ ்ம ன்

ய ரொ ர் னொ ர பை ம் � சி

ம் இ டி ண் பைொ ர ம மி ற

்ம வொ ஞ சி நொ � ன் ழி ப்

ர் யொ சி ச் நொ லு தவ ல் பு

1.  மூ�றிஞர்

2.  வீரமங்க

3.  பைொஞைொலஙகுறிச்சி வீரன்

4.  மவள்்ளய்ர எதிர்த்� தீரன்

5.  மகொடிகொத்�வர்

6.  எளி்மயின் இலக்கணம்

7.  தில்்லயொடியின் மபைரு்ம

8.  கப்பைதலொடடிய �மிழர்

9.  பைொடடுக்மகொரு புலவன்

10.  விருதுப்பைடடி வீரர்

11.  கள்ளுக்க்ை மறியல் மபைண்மணி

12.  மணியொடசியின் தியொகி

குறிப்புகமளக் தகநாணடு தமைவர்களின் தபயர்கமளக் கட்ங்களிலிருந்து கணடுபிடித்து 
எழுதுக.
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திருக்குைள்

17.  அழுக்கோைோறம

1. ஒழுக்காறாக் ்காளக ஒருைன்தன் ்நெஞைத்து

 அழுக்காறு இலாத இயலபு.

2. விழுப்வ�றறின் அஃ்தாப்�து இலவல யார்மாடடும்

 அழுக்காறறின் அன்வம ்�றின்.

3. அறன்ஆக்கம் வைண்டாதான் என்�ான் பிற�ாக்கம்

 வ�ணாது அழுக்கறுப் �ான்.

4. அழுக்காறறின் அலலவை ்ையயார் இழுக்காறறின்

 ஏதம் �டு�ாக்கு அறிந்து.

5. அழுக்காறு உவ்டயார்க்கு அதுைாலும் ஒன்�ார்

 ைழுக்கியும் வகடீன் �து.

6. ்காடுப்�து அழுக்கறுப்�ான் சுறறம் உடுப்�தூஉம்

 உண�தூஉம் இன்றிக் ்கடும்.

7. அவ்வித்து அழுக்காறு உவ்டயாவ�ச ்ையயைள

 தவ்வைவயக் காடடி விடும்.

8. அழுக்காறு எ�ஒரு �ாவி திருச்ைறறுத்

 தீயுழி உயத்து விடும்.

9. அவ்விய ்நெஞைத்தான் ஆக்கமும் ்ைவ்வியான்

 வகடும் நிவ�க்கப் �டும்.

10. அழுக்கறறு அகன்றாரும் இலவலஅஃது இலலார்

 ்�ருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல.

19. புைஙகூைோறம

1. அறம்கூறான் அலல ்ையினும் ஒருைன்

 புறம்கூறான் என்றல இனிது.

2. அற�ழீஇ  அலலவை ்ையதலின் தீவத

 புற�ழீஇப் ்�ாயத்து நெவக. 

3. புறம்கூறிப் ்�ாயத்துயிர் ைாழதலின் ைாதல

 அறம்கூறும் ஆக்கம் தரும்.

4. கணநின்று கணஅறச ்ைாலலினும் ்ைாலலறக

 முன்இன்று பின்வநொக்காச ்ைால.

5. அறஞ்ைாலலும் ்நெஞைத்தான் அன்வம புறஞ்ைாலலும்

 புன்வமயால காணப் �டும். 

6. பிறன்�ழி கூறுைான் தன்�ழி யுளளும்

 திறன்்தரிந்து கூறப் �டும்.

7. �கச்ைாலலிக் வகளிர்ப் பிரிப்�ர் நெகச்ைாலலி

 நெட�ா்டல வதறறா தைர்.

8. துன்னியார் குறறமும் தூறறும் மரபி�ார்

 என்வ�்கால ஏதிலார் மாடடு. 

9. அறன்வநொக்கி ஆறறுங்கால வையம் புறன்வநொக்கிப்

 புன்்ைால உவரப்�ான் ்�ாவற. 

10. ஏதிலார் குறறம்வ�ால தம்குறறம் காணகிறபின்

 தீதுணவ்டா மன்னும் உயிர்க்கு.
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25. அருளுறடறம

1. அருள்ைலைம் ்ைலைத்துள ்ைலைம் ்�ாருள்ைலைம்

 பூரியார் கணணும் உள.

2. நெலலாறறான் நொடி அருளாளக �லலாறறான்

 வதரினும் அஃவத துவண. 

3. அருளவைர்ந்த ்நெஞசி�ார்க்கு இலவல இருளவைர்ந்த

 இன்�ா உலகம் புகல. 

4. மன்னுயிர் ஓம்பி அருளஆளைாறகு இல்லன்�

 தன்னுயிர் அஞசும் விவ�.

5. அலலல அருளஆளைார்க்கு இலவல ைளிைழஙகும்

 மலலலமா ஞாலம் கரி. 

6. ்�ாருளநீஙகிப் ்�ாசைாந்தார் என்�ர் அருளநீஙகி

 அலலவை ்ைய்தாழுகு ைார். 

7. அருளிலலார்க்கு அவ்வுலகம் இலவல ்�ாருளிலலார்க்கு

 இவ்வுலகம் இலலாகி யாஙகு. 

8. ்�ாருளஅறறார் பூப்�ர் ஒருகால அருளஅறறார்

 அறறார்மறறு ஆதல அரிது. 

9. ்தருளாதான் ்மயப்்�ாருள கண்டறறால வதரின்

 அருளாதான் ்ையயும் அறம்.

10. ைலியார்முன் தன்வ� நிவ�க்கதான் தன்னின்

 ்மலியார்வமல ்ைலலும் இ்டத்து.

30. ெோயறம

1. ைாயவம எ�ப்�டுைது யா்தனின் யா்தான்றும்

 தீவம இலாத ்ைாலல. 

2. ்�ாயம்வமயும் ைாயவம இ்டத்த புவரதீர்ந்த

 நென்வம �யக்கும் எனின். 

3. தன்்நெஞசு அறிைது ்�ாயயறக ்�ாயத்தபின்

 தன்்நெஞவை தன்வ�ச சுடும். 

4. உளளத்தால ்�ாயயாது ஒழுகின் உலகத்தார்

 உளளத்துள எலலாம் உளன். 

5. ம�த்்தாடு ைாயவம ்மாழியின் தைத்்தாடு

 தா�ம்்ைய ைாரின் தவல. 

6. ்�ாயயாவம அன்� புகழிலவல எயயாவம

 எலலா அறமும் தரும். 

7. ்�ாயயாவம ்�ாயயாவம ஆறறின் அறம்பிற

 ்ையயாவம ்ையயாவம நென்று. 

8. புறந்தூயவம நீரான் அவமயும் அகந்தூயவம

 ைாயவமயால காணப் �டும்.

9. எலலா விளக்கும் விளக்கலல ைான்வறார்க்குப்

 ்�ாயயா விளக்வக விளக்கு.

10. யா்மயயாக் கண்டைறறுள இலவல எவ�த்்தான்றும்

 ைாயவமயின் அலல பிற.
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39. இறைமோடசி

1. �வ்டகுடி கூழஅவமசசு நெடபுஅரண ஆறும்

 உவ்டயான் அரைருள ஏறு.

2. அஞைாவம ஈவக அறிவுஊக்கம் இந்நொன்கும்

 எஞைாவம வைந்தறகு இயலபு. 

3. தூஙகாவம கலவி துணிவுவ்டவம இம்மூன்றும்

 நீஙகா நிலன்ஆள �ைர்க்கு. 

4. அறன்இழுக்காது அலலவை நீக்கி மறன்இழுக்கா

 மா�ம் உவ்டயது அரசு.

5. இயறறலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

 ைகுத்தலும் ைலலது அரசு. 

6. காடசிக்கு எளியன் கடுஞ்ைாலலன் அலலவ�ல

 மீக்கூறும் மன்�ன் நிலம். 

7. இன்்ைாலால ஈத்தளிக்க ைலலார்க்குத் தன்்ைாலால

 தான்கண ்டவ�த்துஇவ் உலகு.

8. முவற்ையது காப்�ாறறும் மன்�ைன் மக்கடகு

 இவற்யன்று வைக்கப் �டும். 

9. ்ைவிவகப்�ச ்ைாற்�ாறுக்கும் �ணபுவ்ட வைந்தன்

 கவிவகக்கீழத் தஙகும் உலகு. 

10. ்காவ்டஅளி ்ைஙவகால குடிஓம்�ல நொன்கும்

 உவ்டயா�ாம் வைந்தர்க்கு ஒளி.

வொன்புகழ வள்ளுவரின் அறக்கருத்துகள் மொணவரிைம் மைன்று தைர தவண்டும். 
அ�ன்வழி நன்மனறிப் பைண்புகள் மொணவரி்ைதய வளர தவண்டும் என்ற தநொக்கில் 
திருக்குறளின் 50 பைொக்கள் தைர்க்கப்பைடடுள்ளன.

 மொணவர்கள் எளிதில் பைடித்துப் மபைொருள் புரிந்துமகொள்வ�றகு ஏறறவ்கயில் 
குறடபைொக்களின் சீர்கள் பிரித்துத் �ரப்பைடடுள்ளன; அலகிடுவ�றகொக அல்ல.

திருக்குைள் கருத்துகறை 

மோைெரகளிறடநய பரபபுெதறகோன ெழிகோடடுதல்கள்

Ø நொள்த�ொறும் வழிபைொடடுக் கூடைத்தில் திருக்குற்ளப் மபைொருளுைன் கூறலொம். 
Ø வகுப்பு வொரியொகத் திருக்குறள் ஒப்புவித்�ல் தபைொடடி நைத்�லொம். 
Ø இலக்கிய மன்றக் கூடைஙகளில் குறடபைொக்கள் ம�ொைர்பைொன க்�க்ளக் கூறலொம். 
Ø திருக்குறள் கருத்துக்ள விளக்கும் நொைகஙக்ள நைத்�ச் மையயலொம்.
Ø திருக்குறள் கருத்துக்ள விளக்கும் ஓவியப் தபைொடடி்ய நைத்�லொம்.
Ø குறடபைொக்கள் ம�ொைர்பைொன வினொக்க்ளத் ம�ொகுத்து வினொடி வினொ நைத்�லொம்.
Ø ைொன்தறொர் வொழவில் நிகழந்� சு்வயொன நிகழச்சிகள் மூலம் திருக்குறள் கருத்துக்ள 

விளக்கலொம்.
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போட ெல்லு�ர குழு

முமனவர் ்நா. அருள்முருகன்
இ்ண இயக்குநர், 
ஒருஙகி்ணந்� பைள்ளிக் கல்வி, மைன்்ன. 

முமனவர் இரநாை. பநாணடுரங்கன்
இ்ண இயக்குநர், (பைணிநி்றவு),
மொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி மறறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மைன்்ன.

நம்லோயெோைர குழு

முமனவர் தபநான். குைநார்
இ்ண இயக்குநர்,
மொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி மறறும் பையிறசி நிறுவனம்,
மைன்்ன.

திருைதி ஏ.எஸ். பத்ைநாவதி
எழுத்�ொளர், மைன்்ன.

முமனவர் து. கநணெமூர்த்தி
மு�ன்்மக்கல்வி அலுவலர், தைலம் மொவடைம்.

முமனவர் பூந்து்றயநான் இரத்தினமூர்த்தி
முதுநி்ல ஆசிரியர் (பைணி நி்றவு), 
கள்ளிப்பைடடி, ஈதரொடு மொவடைம்.

முமனவர்  ப. கல்பனநா
இ்ணப்தபைரொசிரியர், 
பைொரதி மகளிர் கல்லூரி (�ன்னொடசி), பைொரிமு்ன,  மைன்்ன.

முமனவர்  சு. தநாைமரப்பநாணடியன்
உ�விப் தபைரொசிரியர், 
உலகத் �மிழொரொயச்சி நிறுவனம், மைன்்ன.  

ஏைகாம் வகுப்பு  -  ேமிழ் 

ஆககம்

கர்ல மற்றும் வடிவரமப்புககுழு

ஓவியம் மறறும் ஒளிபபடம் 
திரு க.த. கநாந்திரநாஜன்
ஆயவு வள்மயர், �மிழ இ்ணயக் கல்விக் கழகம், மைன்்ன.

திரு. நக. புகநழந்தி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு தமல்நி்லப் பைள்ளி, கரம்பைக்குடி,  
புதுக்தகொட்ை  மொவடைம்.

திரு. அ. நஜம்ஸ்பநாணட
ஓவிய ஆசிரியர்,  அரசு ஆண்கள் தமல்நி்லப் பைள்ளி,  அறந்�ொஙகி,  
புதுக்தகொட்ை  மொவடைம்.

திரு. சி. ததய்நவந்திரன்
ஓவிய ஆசிரியர், அரசு உயர் நி்லப் பைள்ளி,  மொஙகுளம்,  
மது்ர மொவடைம்.

திரு. கநா. தனஸ் தீபக்  ரநாஜன், ஓவியர்
திரு. கநா. ்ளன் ்நான்சி ரநாஜன்,  ஓவியர்

பக்க ெடிெறமபபோைர

பமழயவைம் பநா. இரநாை்நாதன்
மைன்்ன.

தரக் கடடுபபோடு

திரு. இரநா. ைநனநாகர்
திரு. நவ.ெநா. ஜநாணஸ்மித்
அருண கநாைரநாஜ் பழனிெநாமி

அடறடபபடம் 

திரு. கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருஙகிறைபபு

திரு. ரநைஷ் முனிெநாமி

போடநூ்லோசிரியர குழு

திரு. மு. நெகரன்
விரிவு்ரயொளர், மொவடை ஆசிரியர் கல்வி  மறறும் பையிறசி நிறுவனம், 
மபைருந்து்ற, ஈதரொடு மொவடைம்.

திரு. நி. சிவக்குைநார்
விரிவு்ரயொளர், மொவடை ஆசிரியர் கல்வி மறறும் பையிறசி நிறுவனம், 
குமுளூர்,  திருச்சி மொவடைம்.

திரு. கு. ெம்பந்தம்
முதுநி்ல ஆசிரியர் (பைணிநி்றவு) 
டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி. இந்து தமல்நி்லப் பைள்ளி, திருவள்ளூர்.

திரு. சிவ. முரளி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், தஜ.எப்.தமல்நி்லப் பைள்ளி, புலிவலம், 
திருச்சி மொவடைம்.

திரு. த. ஜீவநானந்தம்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒன்றிய நடுநி்லப் பைள்ளி, 
அடைப்பைடடி, மகொடைொம்பைடடி ஒன்றியம்,  மது்ர மொவடைம்.

முமனவர் ப. தைய்யப்பன்
ஆசிரியப் பையிறறுநர், வடைொர வள்மயம், பைவொனிைொகர், 
ஈதரொடு மொவடைம்.

திருைதி ்நா. ஜநானகி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு  மபைண்கள் தமல்நி்லப் பைள்ளி, 
சின்னத்�ைொகம், தகொ்வ மொவடைம்.

திரு. தவ. பநாைமுருகன்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு தமல்நி்லப் பைள்ளி,  ஆரம்பைொக்கம், 
திருவள்ளூர் மொவடைம்.

திருைதி ப. தெந்தில் குைநாரி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒன்றிய நடுநி்லப் பைள்ளி, 
மு�ல்்மல், கூைலூர், நீலகிரி மொவடைம்.

திரு. க. சிவகுைநார்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு தமல்நி்லப் பைள்ளி, ஏலொக்குறிச்சி, 
அரியலூர் மொவடைம்.

திரு. ை. மீனநாடசி சுந்தரம்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு தமல்நி்லப் பைள்ளி, ைருகுவ்லயபைடடி, 
மது்ர மொவடைம்.

திரு. ைநா. பழனி
�்ல்ம ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒன்றிய நடுநி்லப் பைள்ளி, 
சின்னப்பைள்ளத்தூர், மபைன்னொகரம், �ருமபுரி மொவடைம்.

திரு. நவ. தெந்தில்சிவகுைநார்
பைடை�ொரிஆசிரியர், அரசு உயர்நி்லப் பைள்ளி, மபைொடைல்புதூர்,
திருமநல்தவலி மொவடைம்.

திரு. நஜ. ஆநரநாக்ய த்நாமினிக்ரநாஜ்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், கொர்மல் தமல்நி்லப் பைள்ளி, நொகர்தகொவில், 
கன்னியொகுமரி மொவடைம்.

போடநூல் ஒருஙகிரணப்பு

முமனவர் மு. தீபநாஞ்சி
து்ண இயக்குநர், 
மொநிலக் கல்வியியல் ஆரொயச்சி மறறும் பையிறசி நிறுவனம், மைன்்ன.

திருைதி மு. தெல்வி
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு தமல்நி்லப் பைள்ளி, 
கொடடூர், மீஞசூர் ஒன்றியம், 
திருவள்ளூர் மொவடைம்.

விறரவுக் குறியீடு நம்லோணறமக் குழு 

திரு. இரநா. தஜக்நாதன்
இ்ைநி்ல ஆசிரியர், ஊரொடசி ஒன்றிய நடுநி்லப் பைள்ளி,
கதணைபுரம்- தபைொளூர், 
திருவண்ணொம்ல மொவடைம். 

திரு. ். தஜகன்
பைடை�ொரி ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் தமல்நி்லப் பைள்ளி, 
உத்திரதமரூர், கொஞசிபுரம்.

திருைதி ஆ. நதவி தஜஸிந்தநா
அரசு உயர்நி்லப் பைள்ளி, என்.எம். தகொவில், தவலூர்.
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PREFACE

The English textbook for standard VII has been prepared following the guidelines 
given in the National Curriculum Framework, 2005. It has been created to make 
English language learning, both effective and enjoyable. The aim has been to balance 
learning the structures and vocabulary of the language, with learning their use, in 
everyday life. 

The activities have been graded carefully to allow a gradual building of language 
proficiency. The lessons provide effective individual and collaborative learning in pairs 
and groups and enable differentiation in multilevel classrooms. Each unit focuses 
on the themes of natural and social world to stimulate curiosity and imagination, 
engaging both heart and mind. An ICT Corner has been introduced in each unit for the 
first time in a State Board Text Book to develop current digital literacy skills.

How to use the book?

 The First Term English Book for Standard VII 
has three units. 

 Each unit is planned for a month. 

 First two units are divided into sections and 
the third one is combined as it's a speech. 
Each section is designed to initiate and 
sustain the Active Learning process. 

 The pictorial warm up page will help 
activate students own knowledge and 
ideas of the topic.

 The digital warm up can be used for 
visualizing the theme to motivate and 
interest learners.

 In-Text questions in each section can be 
used for discussion and to check and develop 
comprehension skills.

 Digital glossary can be used to listen to correct 
pronunciation and visualise words.

 The ‘Do You Know?’ box can be used to enhance 
general knowledge while initiating spoken 
language. 
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 The warm up picture given at the begining 
of each section can be used to discuss the 
theme of the poem.

 The focus should be on the enjoyment of the poem 
through exploring imaginary skills & rhythm. 

 The  supplementary section encourages extensive 
reading and appreciation of literature.

 Connecting to Self is based on the values of 
each lesson.

 Project is meant for working in groups and to 
develop collaborative learning.

 The development of higher order thinking skills 
is facilitated by the Steps to Success.

 Students can be encouraged to extend their 
reading activity through learning links section.

 Students can be helped to download the games 
and install them. 

 The activities in ICT Corner will ensure learning 
language skills through websites and app links.

 The illustrations in Picto Grammar will make 
understanding of grammar easy.

 Digital Grammar Games can be used to 
reinforce learning to encourage students to 
play and learn easily.

 Language Check Point can highlight points 
of usage to avoid the common mistakes.

 Students can be taken through all the steps of 
writing with the help of pictures and prompts.

 Creative writing can be used to bring out their 
imaginative skill.

 Students can be encouraged to present or 
display their writings in the class.
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Digital Features

Language Skills

English
Key Features

Digi Warm up
e-Glossary
Grammar Games
ICT Corner
Infographics

Writing

Speaking

Reading

Listening

Salient Features

 Connecting to self
 Think and do
 Steps to success
 Language Checkpoint
 Picto grammar

Literary 
Appreciation

Learning Links

Project Work

Creative Writing

Language Enrichment
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Learning Outcomes

1

2

3

 The learner answers questions orally and in writing on a variety of tests.
 reads poems.
 Engages in conversation with family and friends.
 Responds to different kinds of instructions in varied contexts.
 Asks and responds to questions based on text.
 Reads textual and non textual materials and comprehends.
 Identifies details – character's name, ideas, themes and relates to them.
 Thinks critically and relates them to life.
 Reads to seek information and write messages.
 Infers the meaning of unfamiliar words by reading them in contexts.
 Writes grammatically correct sentences using determiners.

 Learns new words and understands their contextual meanings.
 Demonstrates  knowledge of the story elements in a mystery.
  Cites evidence for the explicit and implied meaning of the poem and

appreciates the poetic devices used in the poem.
  Places themselves as detectives and analyses the characters and events

to solve the problems.
  Recognizes present,past and future perfect tenses with time markers and

with accuracy.
 Develops skill of writing stories.

 Appreciates nature and nurtures it.
 Develops public speaking skills.
 Learns values of life and uses it in their day to day life.
 Develops inclusiveness.
 Respects animate and inanimate things.
 Knows ten core life skills prescribed by Who.
  Identifies the  prepositions and its types and uses appropriate prepositions

in sentences.
 Communicates softly.
 Answers questions orally and in written form.
 Raises voice against bullying.

Unit

Unit

Unit

7th_English_Term_1_preface.indd   11 24-02-2019   21:07:33
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1 ProseEidgah

Festivals

Discuss in pairs.

1. Which is your favourite festival?

2. When do you celebrate it?

3. Do you celebrate with your family or friends?

4. Why do you celebrate it?

Observe the pictures and write the names of the festivals in 
the blanks. One is done for you.

Warm Up

Diwali
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Section - I

Read this section.

How wonderful and beautiful was the morning of Eid! The trees looked greener, the 
fi eld more festive, the sky had a lovely pink glow. The sun seemed brighter and more 
dazzling than before to wish the world a very happy Eid.

The village was fi lled with excitement.  Everyone was up early to go to the Eidgah. 
The boys were more excited than the others. They had been talking about it all the time. 
Finally the day had come.  And now they were impatient. They were taking their treasure 
out of their pockets, counting and recounting it before putting it back.  Mahmood counted 
“One, two, ten, twelve”– he had twelve coins.  Mohsin had “One, two, three, eight, nine, 
fi fteen” coins. With this money, they would buy countless things: toys, sweets, paper-
pipes, rubber balls – and much more.

The happiest of the boys was Hamid. He was only four, thin and poorly dressed. 
Last year his father had died of cholera. Then his mother also died. From then Hamid 
lived with his old Granny Ameena and was as happy as a lark. She told him that his 
father had gone to earn money. And that his mother had gone to Allah to get lovely gifts 
for him.  This made Hamid very happy.  Hamid had no shoes on his feet; the cap on his 

READING

7th_English_Term_1_Unit_1.indd   86 25-02-2019   18:06:17



87

head was soiled and tattered; He knew that his father would come back with sacks full 
of silver and his mother with gifts from Allah. Then he would have more than Mahmood, 
Mohsin, Noorey and Sammi.

Hamid’s Granny Ameena was sad.  It was Eid and she did not have even a handful 
of grains. If only her son were there, it would have been a different kind of Eid!  Hamid 
went  to his grandmother and said, “Granny, I will be the first to get back. Don’t worry!” 
Ameena was worried.  Other boys were going out with their fathers. How could she let 
him go to the fair all by himself?

Hamid left with the other boys. Hamid was like one with wings on his feet. They 
ran on ahead of the elders and waited for them under a tree. They reached the suburbs 
of the town. On both sides of the road were big houses of the rich. In the gardens, 
mango and leechee trees were full of fruits. Then they came across the stores of the 
sweets - vendors. All decorated so gaily! Every store had sweets piled up in heaps like 
mountains.

GLOSSARY
dazzling – extremely bright
tattered – torn
suburbs – outlying area
gaily – in bright colours

Choose the correct answers and fill in the blanks.

1. ‘ Finally the day had come’. Here the day refers to _____________

a. Pongal
b. Christmas
c. Eid

2.  With their treasure, the boys would buy ____________ in Eidgah.

a. pens and pencils
b. toys and rubber balls
c. chocolates and cakes

3. Hamid’s friends are ______________

a.  Mahmood, Mohsin, Noorey and Sammi.
b. Raghul, Preethi, Sam and Mufeed.
c. Rani, Verghese, Sita and Zahir.
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4. ‘ If only her son were there, it would have been a diff erent kind of Eid’! What had
happened to her son?

a. Her son had died.
b. Her son had gone abroad.
c. Her son had gone on a tour.

5.  Hamid was like one with wings on his feet. This means __________

a. He ran fast.
b. He ran slowly.
c. He was an angel.

Take turns and read this section aloud.

Soon the roads began to get crowded. Some people were on tongas and ekkas, 
some in motorcars, all wearing perfume; all bursting with excitement. The children were 
a calm and contented lot. For village children everything in the town was wonderful.  
Whatever caught their eye, they stood and gaped at it with wonder. At last, the Eidgah 
came into view.  There were row upon row of worshippers as far as the eye could see. 
Newcomers lined themselves behind the ones already there.

There are 109 members in Marapanhalli Laxmayha family who live in Karnataka’s 
Kolar district. It is one among the last few purely joint families in India. 85 members 
of this massive family live under a single roof that spans 20 rooms. The other 24 live 
in the fi elds next to the house.

SECTION II
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The prayer was over.  Men embraced each other.  They descended on the sweet 
and toy-vendors’ stores like an army moving to attack. There was the merry-go-round 
with wooden elephants, horses and camels! You paid one paisa and had twenty-five 
rounds of fun. Mahmood and Mohsin and Noorey and other boys mounted the horses 
and camels.

Hamid watched them from a distance.  All he had were three paisas.  He couldn’t 
part with a third of his treasure for a few miserable rounds! They were soon done with 
their rides. Then it was time for the toys.  There was a row of stalls on one side with all 
kinds of toys; soldiers and milkmaids, kings and ministers, water-carriers and washer-
women and holy men.

Mahmood bought a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on 
his shoulder. Mohsin bought a water-carrier while Noorey got a lawyer. Those toys cost 
two paisa each. Hamid had only  three paisas. How could he buy such expensive toys?  
If they dropped out of his hand, they would be smashed to bits. If a drop of water fell 
on them, the colour would run. But he looked at them hungrily and wished he could 
hold them in his hands for just a moment or two. After the toys it was sweets. Someone 
bought sesame seed candy, others gulab-jamuns or halva. They smacked their lips with 
relish. Only Hamid was left out.

GLOSSARY

gaped – stared

smack your lips –  open and close lips noisily to show enjoyment

relished –  enjoyed or took pleasure in the taste

Work in pairs and answer the following questions.
There were many toys in the stall. Three of Hamid’s friends had bought some toys.
1. Write the names of Hamid’s friends in column A and the toys they bought in column B

A B
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2. Write the names of the toys against each picture.

 _______________  _______________  _______________

 _______________  _______________  _______________

Think and Answer

‘They’ descended on the sweet and toy-vendors’ stores like an army moving to attack.
1.  Who does they refer to? Did they move one by one in a line or in a big group?
2.  Hamid’s friends enjoyed the ride in the merry-go-round. But Hamid didn’t go on

it. Why?
3. How did Hamid’s friends show that they enjoyed eating the sweets?

Read this section in pairs.
Next to the sweet-shops there were a few hardware stores and jewellery shops.  

The boys were not interested in anything there. So they walked ahead except Hamid. 

              _______________               _______________             _______________

              _______________               _______________             _______________

SECTION - III
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It occurred to Hamid that his granny did not have a pair of tongs. Each time she 
cooked chappatis, the iron pan burnt her hands. If he bought her a pair of tongs she 
would be very pleased. She would never again burn her fingers. It would be a really 
useful thing to have in the house. So Hamid stopped to look at a pile of tongs at the 
hardware shop and asked the shopkeeper, “How much for this pair of tongs?” The 
shopkeeper looked at him and replied “It’s not for you.”  

“Is it for sale or not?”

“Why should it not be for sale? 

“It will cost you six paisa”

Hamid’s heart sank. “Tell me the correct price,” he said.

“All right, it will be five paisa, take it or leave it.” 

Hamid said, “Will you give it to me for three?” Then he walked away, afraid 
that the shopkeeper would scream at him.  But the shopkeeper did not scream.  On 
the contrary, he called Hamid back and gave him the pair of tongs.  Hamid carried it 
on his shoulder as if it were a gun to show it to his friends.  Mohsin laughed and said, 
“Are you crazy?  What will you do with the tongs?” Hamid flung the tongs on the 
ground and replied, “Try and throw your water carrier on the ground.  It will break.”

Mahmood said “Are these tongs some kind of toy?” 

“Why not?” replied Hamid. “Place them across your shoulders and it is a gun; carry 
them in your hands and it is like the musical instrument carried by singing monks.  My 
tongs are like a tiger among toys.”

Sammi who had bought a small tambourine asked “Will you exchange them for 
my tambourine?  It is worth eight paisas.” But Hamid would not. The pair of tongs won 
every one over to its side. By eleven the village was again filled with excitement.  All 
those who had gone to the fair were back at home.  Hamid too returned home.  As soon 
as she heard his voice, Granny Ameena ran out of the house, picked him up and kissed 
him.  

Suddenly she noticed the tongs in his hand. “Where did you find these tongs?” 

“I bought them.”
“How much did you pay for them?”
“Three paisas.”

“You are a stupid child! It is almost noon and you haven’t had anything to eat or 
drink. Couldn’t you find anything better in the fair than this pair of iron tongs?” 
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Hamid replied in an injured tone, “You burn your fingers on the iron pan so I bought 
them.” Granny was deeply moved by Hamid’s selflessness. She started crying. For the 
wretched woman, the pair of tongs was as precious as sacks of silver. 

Story by Munshi Premchand

Translated and Adapted by Uma Raman 

Tick the correct answer.
1. Hamid thought that his grandma would be pleased if he bought_________

a. a pair of tongs.
b. sweets for himself.
c. toys.

2.  Hamid’s heart sank because the price of the tongs was _________for him.
a. too high
b. too low
c. affordable

3. ‘ My tongs are like a tiger among toys.’ It means ____________

a. Hamid valued his toy.
b. Hamid bought a tiger toy.
c. Hamid wanted to exchange his toy.

4.  Hamid’s granny scolded him for buying iron tongs. Then she understood that Hamid
had bought it ___________

a. out of compulsion.
b. out of love and concern.
c. out of interest.

GLOSSARY

tongs –  a tool used to hold hot things
precious – valuable
wretched – unhappy

A. Answer the following questions.
1.  What did Granny say about Hamid’s parents?
2.  Write about Hamid in one or two sentences.

READ AND UNDERSTAND
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3.  How did Hamid’s friends enjoy the games in the fair?
4.  What did Hamid buy at the fair? And for whom?
5.  Why did Granny scold Hamid?

B. Rearrange the jumbled sentences and write them in the correct order.

•  But Hamid bought a pair of tongs.
•  Granny Ameena felt proud of her grandson.
• Hamid’s friends bought diff erent toys of their choice.
•  Hamid proudly compared his tongs with a brave tiger.
•  Hamid had less money than his friends.
•  Granny Ameena was worried as he had to go to the Eidgah alone.

C. Fill in the blanks with the help of the picture clues.

D. Who am I? (Use a pair of …)

1.  We wear this on our face to see clearly ____________

2.  We wear this on our ears ______________

3.  We wear this on our face when it is sunny
__________

4.  We cut things with ____________

5.  We wear this on our feet   ___________

VOCABULARY

A pair of
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E. Add a suitable prefix or suffix and make new words.

-ship -hood un- after- -ion
-less - ful -ment im- -ous

child ___ wonder___
 ____noon count___

relation___ __patient
___happy excite____
danger___ perfect___

F. Match the following and write them in Column C.

A B C

a cupful of money

a bagful of sugar

a spoonful of coffee

a pocketful of silver

G. Fill in the blanks with suitable words from the box.

cupful handful spoonful mouthful pocketful bagful

1.  The thieves came out of the house with a ________ of gold and silver.

2.  My mother throws a ______________ of grains for the parrots every day.

3.  He took a ____________ of the cake.

4.  Ram takes a _____________ of soup before food.

5.  John added a _______________ of sugar to the lemon juice.

6.  The child was happy with his  _______ of chocolates.
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Don’t say Say Note
She is my cousin sister 
and he is my cousin 
brother.

They are my cousins.
The word ‘cousin’ is used to 
refer both male and female.

I have two daughter-
in-laws.

I have two daughters-in-law.
‘s’ is added to the first word 
‘daughter’ to form the plural.

H.  Listen to the teacher read the passage. Read the questions
given below. Then listen to the passage again and tick the
correct answers.

1.  The three boys went for bathing /swimming in the sea.

2. They watched the waves / dolphins tumbling towards the shore.

3.  The gulls were flying over the sea / oyster catchers.

4.  When the sea was calm / rough they would skim stones.

5.  Twenty six / thirty six was Gopal’s record.

I. Talk about yourself using the clues given. You may start like this.

1.  When I was a little boy, I had a red bicycle.

2.  On the first day of school ...........

3.  As a child I spent my free time ...........

4. I used to admire ..........

5. Last year at this time I ...........

6. Now I really enjoy ............

7. While I was ............ 

8. I have never visited ............

Language Check Point

LISTENING

SPEAKING

*Text for listening is in page: 167
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PICTO GRAMMAR

J. Tick the correct option.

1.  There are _____ (many/much) apples in the basket.
 Only _____ (some/a few) are green.

2. There isn’t _____ (many/much) traffi  c on Sundays.

There are many 
fl owers in the 

bunch. Only a few 
are fresh.

There are some 
biscuits in the 

plate. 
biscuits in the 

plate. 

No, there 
aren’t. But there 
are some guavas 

Are there any 
mangoes in the 

basket?

No, there 
aren’t. But there 
are some

any
mangoes in the 

basket?

Note to the teacher
Determiner is a word that comes before a noun or noun phrase. A 

determiner identifies whether the noun or noun phrase is general or specific.

USE GRAMMAR
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3.  There isn’t ____ (some/ any) water in the glass.

4.  There aren’t ____ (some/any) eggs in the basket.
But there are ____ (much/a few) near it.

K.  Fill in the blanks with some/ any/ much/ many. Some options can be used
more than once.

1. There is _____ coff ee left in the pot. Do you want?

2. Do you have _____ coins with you? I need some.

3. She asked me for _____ magazines, but I could not fi nd _____

4. I can’t carry the luggage ______ more. I need _____ help.

5.  There are _____ places to visit but we don’t have ____ time to visit
them.

L.  Describe Kandan’s family in about 60 words using the pictures and clues
given. One is done for you.

WRITING

Kandan’s grand father 
is thin and tall. He is 
seventy years old. He 
is aff ectionate.

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

______________
______________
______________
______________

thin and tall-70 years old -
aff ectionate

youngest - big eyes - likes pink tall - hard working - bread 
winner

kind - hobby - 
painting

short - fat - wears 
glasses - sweets

football player - 
loves his brother - blue
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M.  Read the telephonic conversation between Malar and Selvi. Malar needs to
leave a message for her father.

Malar:  Hello, my name is Malar. Could I talk to Mr. Rao, please? I’m his colleague 
Mr.Vishvanath’s daughter.

Selvi:  I’m sorry, my father is out for his morning walk. Do you want to leave a 
message for him?

Malar:  Yes, please. My father had to leave for Madurai all of a sudden since my 
grandfather is ill. So he won’t be able to come to work for a few days. It 
would be really nice if your father could inform the office.

Selvi: Don’t worry, I’ll leave the message for my father.
Malar: Thanks a lot.
Selvi: You’re welcome.

This is the message that Selvi left for her father the previous day. Write a similar 
message based on her conversation with Malar.

…………..(Date) 4.30 p.m. (Time)

Dear Papa,

I have my music class at 5.00 p.m. so I am leaving now. I’ve prepared tea and 
samosa and kept it in the kitchen. Please come and pick me up at 7 p.m.

Message

…………..(Date) ...…….(Time)

Dear Papa

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
............................................
............................................
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O.  Here are some words that express feelings. Read the situations and write
the suitable one in the blanks.

anxious      worried      thankful      excited
dejected      joyous      proud

1.  Your mom made your favourite dinner. __________

2.  You lost your geometry box, and some one returns it to you. ______________

3.  You are waiting for your exam results. ___________

4.  It is very late at night and your father hasn’t  returned from the offi  ce. _________

5.  You have won the fi rst prize in the essay writing competition. ________

6.  The fi rst day at school _______________

7.  You fi nd it tough to learn a new language ___________.

CREATIVE WRITING

N.  Describe the picture in 50 words and give a suitable title. Make use of
the words given below.

modern world – left alone – busy – gadgets – 
cell phones – ignored – feels alone – lonely – sad feeling

Note: (Grand Parents Day – 1st Oct)
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1 PoemThe Computer 
Swallowed Grandma

Warm Up
Look at the picture, discuss in pairs and present it 
before the class.

If your grandmother is ...
• ready for a bicycle race, ____________.
• willing to play hide and seek, ____________.
• grabbing a lollipop from you, ____________.

• How will you react to these situations?

The computer swallowed grandma. 
Yes, honestly it's true!
She pressed ‘Control’ and ‘Enter’ 
And disappeared from view.

It devoured her completely,
The thought just makes me squirm. 
She must have caught a virus
Or been eaten by a worm.

I’ve searched through the recycle bin 
And fi les of every kind;
I’ve even used the Internet,
But nothing did I fi nd.

In desperation, I asked Jeeves
My searches to refi ne.
The reply from him was negative,
Not a thing was found ‘Online.’

So, if inside your ‘Inbox’, 
My Grandma you should see,
Please ‘Copy’, ‘Scan’ and ‘Paste’ her
In an email back to me.

The thought just makes me squirm.

I’ve searched through the recycle bin

Anonymous
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GLOSSARY

devoured – consumed
squirm – turn
desperation – hopelessness

A. Read the poem aloud in pairs.
B. Read these lines and answer the questions given below.

1.  The computer swallowed grandma.
Who swallowed Whom?

2.  She pressed ‘Control’ and ‘Enter’
And disappeared from view.
How did Grandma disappear from view?

3.  It devoured her completely.
Who does ’it’ refer to?

4.  She must have caught a virus
Or been eaten by a worm.
What happened to Grandma?

5.  I’ve searched through the recycle bin
And files of every kind;
I’ve even used the Internet,
But nothing did I find.
Where did the author search for grandma?

C.  Work in pairs. Read the last two stanzas of the poem and answer the
following questions.

1. Who did the author ask for grandma?
2. Did the author get a positive reply?
3. What is the author’s plea?

D. Pick out the rhyming pairs and write them in the blanks given.

Stanza 2 Stanza 3 Stanza 4 Stanza 5

_____ _ _____ _____ _ _____ _____ _ _____ _____ _ _____

106 year old, Mastanamma, the great grandmother from Andhra Pradesh, is 
the star of a YouTube cooking channel with over 2,80,000 subcribers throughout the 
world. All credit for her newfound stardom goes to her grandson Karre Laxman. 
Mastanamma passed away in 2018.
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(Adapted from The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain)

Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him 
so because it began another week’s slow suff ering in school. He generally began that 
day with wishing he had had no holiday in between, it made the going into prison again 
so much worse.

Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished he was sick; then 
he could stay home from school. He examined himself. No sickness was found, and he 
investigated again. This time he could detect stomach ache, but it soon grew feeble, 
and presently died wholly away. He refl ected further. Suddenly he discovered something. 
One of his upper front teeth was loose. This was lucky; he was about to begin to groan, 
as a “starter,” as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that 
argument, his aunt would pull it out, and that would hurt. So he thought he would hold 
the tooth in reserve for the present, and seek further. 

Nothing off ered for some little time, and then he remembered hearing the doctor 
tell about a certain thing that laid up a patient for two or three weeks and threatened to 
make him lose a fi nger. So the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and 
held it up for inspection. But now he did not know the necessary symptoms. However, 

1 SupplementaryOn Monday Morning
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it seemed well worthwhile to chance it, so he fell groaning with considerable spirit. But 
Sid slept on unconscious. Tom groaned louder, and fancied that he began to feel pain in 
the toe. No result from Sid.

Tom was panting with his exertions by this time. He took a rest and then swelled 
himself up and fetched a succession of admirable groans. Sid snored on. Tom was 
aggravated. He said, “Sid, Sid!” and shook him. This course worked well, and Tom 
began to groan again. Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with 
a snort, and began to stare at Tom. Tom went on groaning. 

Sid said:“Tom! Say, Tom!” [No response.] “Here, TOM! What is the matter, Tom? 
And he shook him and looked in his face anxiously. Tom moaned out: “Oh, don’t, Sid. 
Don’t shake me.” “Why, what’s the matter, Tom? I must call auntie.” “No-------never 
mind. It’ll be over by and by, maybe. Don’t call anybody.”

 “But I must! Don’t groan so, Tom, it’s awful. How long you been this way?” 
“Hours. Ouch! Oh, don’t stir so, Sid, you’ll kill me.”

“Tom, why didn’t you wake me sooner? Oh, Tom, DON’T! It makes my flesh crawl 
to hear you. What is the matter?”

“I forgive you for everything, Sid. [Groan.] Everything you’ve ever done to me. 
When I’m gone--------”

 “Oh, Tom, you aren’t dying, are you? Don’t Tom-------------oh, don’t. 
Maybe------------“ 

 “I forgive everybody, Sid. [Groan.] Tell ‘em so, Sid. And Sid, you give my window-
sash and my cat with one eye to that new girl that’s come to town, and tell her-------“

 But Sid had snatched his clothes and gone. Tom was suffering in reality, now, his 
imagination was working well, and so his groans had gathered quite a genuine tone.

Sid flew down-stairs and said:

“Oh, Aunt Polly, come! Tom’s dying!”

“Dying!”

“Yes’m. Don’t wait. Come quick!”

“Rubbish! I don’t believe it!”

But she fled upstairs, nevertheless, with Sid and Mary at her heels. And her face 
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grew white, too, and her lip trembled. When she reached the bedside she said, “You, 
Tom! Tom, what’s the matter with you?”

“Oh, auntie, I’m---”

“What’s the matter with you? What is the matter with you, child?”

“Oh, auntie, my sore toe’s dying!”

The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little, then did 
both together. This made her feel better and she said, “Tom, what a turn you did give 
me. Now you shut up that nonsense and climb out of this.”

The groans stopped and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish, 
and he said,“Aunt Polly, it seemed dying, and it hurt so I never minded my tooth at all.”

“Your tooth, indeed! What’s the matter with your tooth?”

“One of them is loose, and it aches perfectly awful.”

“There, there, now, don’t begin that groaning again. Open your mouth. Well. Your 
tooth is loose, but you’re not going to die from that. Mary, get me a silk thread, and a 
chunk of fire out of the kitchen.”

Tom said,“Oh, please, auntie, don’t pull it out. It won’t hurt any more. I wish I 
may never stir if it does. Please don’t, auntie. I don’t want to stay home from school.” 
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“Oh, you don’t, don’t you? So all this row was because you thought you’d get to 
stay home from school and go fishing? Tom, Tom, I love you so, and you seem to try 
every way you can to break my old heart with your mischief.” By this time the dental 
instruments were ready. The old lady made one end of the silk thread fast to Tom’s tooth 
with a loop and tied the other to the bedpost. Then she caught hold of the chunk of 
fire and suddenly pushed it almost into the boy’s face. The tooth was hanging loosely 
by the bedpost, now.

GLOSSARY

panting - breathing quickly
exertions - effort
aggravated - irritated
snort - a cry made to show unhappiness
anxiously - tensely
loop - curve

A. Name the speaker.

S.No Lines from the Lesson Speaker

1.
“ No never mind. It’ll be over by and 
by, maybe. Don’t call anybody.”

2.
“ It makes my flesh crawl to hear you. 
What is the matter?”

3.
“ Your tooth indeed! What’s the matter 
with your tooth?”

B. Write True or False against each statement.

1.  Tom enjoyed Monday mornings as he had to go to school. ______

2.  Tom’s first groan woke up Sid from his sound sleep._______

3.  Tom wanted to give his dog with one eye to the new girl who had come to
town.__________

4.  Aunt Polly sent Sid to fetch the dentist.________
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C. Read the following passage and answer the questions.

Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished he was sick; then he 
could stay home from school. He examined himself. He found no symptoms or sickness, 
and he investigated again. This time he felt he had a stomach ache, but it soon grew 
feeble, and presently died wholly away. He reflected further. 

1. Why did Tom wish that he were sick?
2. What was the result of Tom’s self-examination?
3. What did he detect?

D. Think and answer

1. How did Sid show his affection towards Tom?

2. Did Aunt Polly believe Tom’s groaning? Why?

3. What did Aunt Polly do to relieve Tom’s toothache?

E. Choose the correct answer.

1. Tom pretended his toe was dying in order to ______________
a. miss school. b. scare Sid. c. make Aunt Polly feel bad.

2. Aunt Polly pulled Tom’s tooth out with ____________________
a. her fingers. b. a pair of pliers. c. a piece of thread.

3. Tom was miserable on Monday morning because _______________

a. he was sick. b. he hated going to school. c. Aunt Polly was sick.

F.  Give instructions to your friend to reach your house from school. Mention
some landmarks that your friend should lookout for on his way. Draw a
road map with landmarks based on the instructions given to your friend.

G.  Draw a family tree showing the members of your family and write a sentence
about the activities that your whole family does together. How does it help
others in a family and what do you learn from this?

PROJECT

CONNECTING TO SELF
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 H.  Give a relationship term for the clues given.

1. siblings -

2. kith and kin -

3. a chip of the old block -

4. two peas in a pod -

5. bread winner -

6. forefathers -

I. Arrange the words according to their degrees of meaning.

1.  eager, thrilled, excited
 , 

 , 
2. Shiny, glow, dazzling

3. small, tiny, minute
 ,  , 

4. guffaw, smile, laugh
 ,  , 

J. Think and Answer

1.  X and Y are parents to Z. But Z is not the son of X.
Then what is Z to X? ______________

2.  Meera’s brother is the father of Aakash.
Then how is Aakash related to Meera? ______________

e-links
https://en.m.wikipedia.org>wiki>eidgah

https://archive.org>slream>idgah_divu

Books
Journeys through Rajasthan by Amirta Kumar

Festivals of India by Sris Sivananda

STEP TO SUCCESS

LEARNING LINKS AND REFERENCES
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ICT Corner

Steps 

1. Type the URL link given below in the browser or scan the QR code.

2. You can see the description of Determiners and Quantifiers with examples.

3. You can see the drag and drop exercises to check your knowledge on determiners.

4. Click those links and practise with many exercises.

5.  You can practise multiple choice questions also to strengthen your learning.

Website URL

Click the following link or scan the QR code to access the website.

https://www.grammarbank.com/quantifiers.html

** Images are indicative only.

To learn the usage of Determiners
To know about Quantifiers and 
their usage

Grammar Determiners

7th_English_Term_1_Unit_1.indd   108 25-02-2019   18:06:34



109

2 ProseThe Wind 
on Haunted Hill

1.  Find the hidden words in the pictures.
One has been  done for you.

1. CAT

2. Solve these riddles.

S. No Question (Who am I?) Answer

1
I have a face but no eyes, hands but 
no arms. 

2
I sit in a corner while travelling around 
the world. 

3 I go up when rain comes down. 

4 I have a head and a tail but no body. 

Warm Up

2. 3. 4. 5.
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Listen to the teacher read this section.
As you listen, 

a.  Underline the words or phrases that tell you what the wind does to the
village.

b. Write the names of the characters in this story.

1. ____________ 2. ____________ 3. ____________

Who - Whoo, Whooo, cried the wind as it swept down from the Himalayan snows. 
It hurried over the hills and passes, and hummed and moaned in the tall pines and 
deodars.

On Haunted Hill there was little to stop the wind–only a few stunted trees and 
bushes, and the ruins of what had once been a small settlement.

On the slopes of the next hill there was a small village. People kept large stones on 
their tin roofs to prevent them from blowing away. There was nearly always a wind in 
these parts. Even on sunny days, doors and windows rattled, chimneys choked, clothes 
blew away.

Three children stood beside a low stone 
wall, spreading clothes out to dry. On each 
garment they placed a rock. Even then the 
clothes fluttered like flags and pennants.

Usha, dark haired and rose cheeked, 
struggled with her grandfather’s long loose 
shirt. She was eleven or twelve. Her younger 
brother, Suresh, was doing his best to hold 
down a bed-sheet while Binya, a slightly older 
girl, Usha’s friend and neighbour, was handing 
them the clothes, one at a time.

Once they were sure everything was 
on the wall, firmly held down by rocks, they 

Section I

READING
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climbed up on the flat stones and sat there for a while, in the wind and the sun, staring 
across the fields at the ruins on Haunted Hill.

‘I must go to the bazaar today,’ said Usha.

‘I wish I could come too,’ said Binya. ‘But I have to help with the cows and the 
housework. Mother isn’t well.’

‘I can come!’ said Suresh. He was always ready to visit the bazaar, which was three 
miles away, on the other side of Haunted Hill. 

‘No, you can’t,’ said Usha. ‘You must help Grandfather chop wood.’

Their father was in the army, posted in a distant part of the country, and Suresh 
and his grandfather were the only men in the house. Suresh was eight, chubby and 
almond-eyed.

 ‘Won’t you be afraid to come back alone?’ he asked.

‘Why should I be afraid?’

‘There are ghosts on the hill.’

 ‘I know, but I will be back before it gets dark. Ghosts don’t appear during the day.’

‘Are there many ghosts in the ruins?’ asked Binya.

‘Grandfather says so. He says that many years ago – over a hundred years ago – 
English people lived on the hill. But it was a bad spot, always getting struck by lightning, 
and they had to move to the next range and build another place.’

‘But if they went away, why should there be any ghosts?’

‘Because Grandfather says, during a terrible storm one of the houses was hit by 
lightning and everyone in it was killed. Everyone, including the children.’

‘Were there many children?’

‘There were two of them. A brother and sister. Grandfather says he has seen them 
many times, when he has passed through the ruins late at night. He has seen them 
playing in the moonlight.’

‘Wasn’t he frightened?’

‘No. Old people don’t mind seeing ghosts.’
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Usha set out on her walk to the bazaar at two in the afternoon. It was about an 
hour’s walk. She went through the fi elds, now turning yellow with fl owering mustard, 
then along the saddle of the hill, and up to the ruins.

The path went straight through the ruins. Usha knew it well; she had often taken it while 
going to the bazaar to do the weekly shopping, or to see her aunt who lived in the town.

Wild fl owers grew in the crumbling walls. A wild plum 
tree grew straight out of the fl oor of what had once been a 
large hall. Its soft white blossoms had begun to fall. Lizards 
scuttled over the stones, while a whistling-thrush, its deep 
purple plumage glistening in the soft sunshine, sat in an empty 
window and sang its heart out. 

Usha sang to herself, as she tripped lightly along the path. 
Soon she had left the ruins behind. The path dipped steeply down to the valley and the 
little town with its straggling bazaar.

Usha took her time in the bazaar. She bought soap and matches, spices and sugar 
(none of these things could be had in the village, where there was no shop), and a new 
pipe stem for her grandfather’s hookah, and an exercise book for Suresh to do his sums 
in. As an afterthought, she bought him some marbles. Then she went to a mochi’s shop 
to have her mother’s slippers repaired. The mochi was busy, so she left the slippers with 
him and said she’d be back in half an hour.

She had two rupees of her own saved up, and she used the money to buy herself 
a necklace of amber-coloured beads from an old Tibetan lady who sold charms and 
trinkets from a tiny shop at the end of the bazaar.

Usha met her Aunt Lakshmi, who took her home for tea. 

Usha spent an hour in Aunt Lakshmi’s little fl at above the shops, listening to her 
aunt talk about the ache in her left shoulder and the stiff ness in her joints. She drank 
two cups of sweet hot tea, and when she looked out of the window she saw that dark 
clouds had gathered over the mountains.

Usha ran to the cobbler’s and collected her mother’s slippers. The shopping bag 
was full. She slung it over her shoulder and set out for the village.

Work in pairs. Read the story above and fi nd the answers to these questions.

1.  What were the children doing beside the stone wall?
2. What did Suresh ask Usha? Why?
3.  Who told the children the story about the ghosts on Haunted Hill?
4.  What did Usha see while walking to the bazaar?
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Section II

Take turns and read this section aloud.
Strangely, the wind had dropped. The trees were still, not a leaf moved.  

The crickets were silent in the grass. The crows flew round in a circle, then settled down 
for the night in an oak tree.

‘I must get home before dark,’ said Usha to herself, as she hurried along the path. 
But already the sky was darkening. The clouds, black and threatening, looked over 
Haunted Hill. This was March, the month for storms.

A deep rumble echoed over the hills, and Usha felt the first heavy drop of rain hit 
her cheek.

GLOSSARY

moaned - make a long, low sound

haunted - possessed
ruins - decayed, collapsed building or place
terrible - fearful
saddle - low point on a ridge between two summits
crumbling - breaking apart into small pieces
scuttled - ran with short quick steps
whistling - thrush - a small singing bird 
straggling - spreading out in different directions
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She had no umbrella with her; the weather had seemed so fine just a few hours 
ago. Now all she could do was tie an old scarf over her head, and pull her shawl 
tight across her shoulders. Holding the shopping bag close to her body, she quickened 
her pace. She was almost running. But the raindrops were coming down faster now.  
Big, heavy pellets of rain.

A sudden flash of lightning lit up the hill. The ruins stood out in clear outline.  
Then all was dark again. Night had fallen.

‘I won’t get home before the storm breaks,’ thought Usha. ‘I’ll have to shelter in the 
ruins.’ She could only see a few feet ahead, but she knew the path well and she began 
to run.

Suddenly, the wind sprang up again and brought the rain with a rush against her 
face. It was cold, stinging rain. She could hardly keep her eyes open.

The wind grew in force. It hummed and whistled. Usha did not have to fight against 
it. It was behind her now, and helped her along, up the steep path and on to the brow 
of the hill. 

There was another flash of lightning, followed by a peal of thunder. The ruins 
looked up before her, grim and forbidding.

She knew there was a corner where a piece of old roof remained. It would give 
some shelter. It would be better than trying to go on. In the dark, in the howling wind, 
she had only to stay off the path to go over a rocky cliff edge.

Who – whoo – whooo, howled the wind. She saw the wild plum tree swaying,  
bent double, its foliage thrashing against the ground. The broken walls did little to 
stop the wind.

Usha found her way into the ruined building, helped by her memory of the place 
and the constant flicker of lightning. She began moving along the wall, hoping to reach 
the sheltered corner. She placed her hands flat against the stones and moved sideways. 
Her hand touched something soft and furry. She gave a startled cry and took her hand 
away. Her cry was answered by another cry – half snarl, half screech – and something 
leapt away in the darkness.

It was only a wild cat. Usha realized this when she heard it. The cat lived in  
the ruins, and she had often seen it. But for a moment she had been very frightened.  
Now, she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on the 
remnant of the tin roof.
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Once under it, crouching in the corner, she found some shelter from the wind and 
the rain. Above her, the tin sheets groaned and clattered, as if they would sail away at 
any moment. But they were held down by the solid branch of a straggling old oak tree.

Usha remembered that across this empty room stood an old fireplace and that 
there might be some shelter under the blocked-up chimney. Perhaps it would be drier 
than it was in her corner; but she would not attempt to find it just now. She might lose 
her way altogether.

Her clothes were soaked and the water streamed down from her long black hair to 
form a puddle at her feet. She stamped her feet to keep them warm. She thought she 
heard a faint cry - was it the cat again, or an owl? – but the sound of the storm blotted 
out all other sounds.

There had been no time to think of ghosts, but now that she was in one place, 
without any plans for venturing out again, she remembered Grandfather’s story about 
the lightning - blasted ruins. She hoped and prayed that lightning would not strike her 
as she sheltered there.

Thunder boomed over the hills, and the lightning came quicker now, only a few 
seconds between each burst of lightning.

 Then there was a bigger flash than most, and for a second or two the entire ruin 
was lit up. A streak of blue sizzled along the floor of the building, in at one end and 
out at the other. Usha was staring straight ahead. As the opposite wall was lit up, she 
saw, crouching in the disused fireplace, two small figures – they could only have been 
children!

The ghostly figures looked up, staring back at Usha. And then everything was  
dark again.

Two scary events from this section are listed here. Write the events that take 
place in between in the correct order.

The black 
clouds  
were 

threatening.

The ghostly 
figures  

were staring 
back.
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The Bermuda Triangle is one of the greatest 
unsolved mysterious spots in the world. It is a triangular 
shaped area in the North Atlantic Ocean. Hundreds of 
people and numerous boats, ships and planes have 
disappeared inside this triangle. The reason for these 
disappearances still remains a mystery.

Read this section carefully.

Usha’s heart was in her mouth. She had seen, without a shadow of a doubt, two 
ghostly creatures at the other side of the room, and she wasn’t going to remain in that 
ruined building a minute longer.

She ran out of her corner, ran towards the big gap in the wall through which she 
had entered. She was halfway across the open space when something – someone – 
fell against her. She stumbled, got up and again bumped into something. She gave a 
frightened scream. Someone else screamed. And then there was a shout, a boy’s shout, 
and Usha instantly recognized the voice.

Section - III

GLOSSARY

forbidding - unfriendly or frightening

foliage thrashing - hitting leaves and branches
flicker - shine
startled - frightened
remnant - what was left
crouching - bending down
groaned  and clattered  - banged together and made a loud noise
puddle - pool of water
blotted out - hid
streak - line
sizzled - hissed like something hot on a frying pan
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‘Suresh!’

‘Usha!’

‘Binya!’

‘It’s me!’

‘It’s us!’

They fell into each other’s arms, so surprised and relieved that all they could do 
was laugh and giggle and repeat each other’s names.

Then Usha said, ‘I thought you were ghosts.’

‘We thought you were a ghost!’ said Suresh.

‘Come back under the roof,’ said Usha.

They huddled together in the corner chattering excitedly.

‘When it grew dark, we came 
looking for you,’ said Binya. ‘And 
then the storm broke.’

‘Shall we run back together?’ 
asked Usha.  ‘I don’t want to stay 
here any longer.’

‘We’ll have to wait,’ said Binya.  
‘The path has fallen away at one 
place. It won’t be safe in the dark, 
in all this rain.’

‘Then we may have to wait till morning,’ said Suresh. ‘And I’m feeling hungry!’

The wind and rain continued, and so did the thunder and lightning, but they were 
not afraid now. They gave each other warmth and confidence. Even the ruins did not 
seem so forbidding.

After an hour the rain stopped, and although the wind continued to blow, it was 
now taking the clouds away, so that the thunder grew more distant. Then the wind 
too moved on, and all was silent. Towards dawn the whistling-thrush began to sing.  
Its sweet broken notes flooded the rain washed ruins with music.

‘Let’s go,’ said Usha.

‘Come on,’ said Suresh. ‘I’m hungry.’
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As it grew lighter, they saw that the plum tree stood upright again, although it had 
lost all its blossoms. They stood outside the ruins, on the brow of the hill, watching the 
sky grow pink. A light breeze had sprung up.

When they were some distance from the ruins, Usha looked back and said, ‘Can 
you see something there, behind the wall? It’s like a hand waving.’ 

‘I can’t see anything,’ said Suresh.

‘It’s just the top of the plum tree,’ said Binya.

They were on the path leading across the saddle of the hill.

‘Goodbye, goodbye…’

Voices on the wind.

‘Who said goodbye?’ asked Usha.

‘Not I,’ said Suresh.

‘Not I,’ said Binya.

‘I heard someone calling.’

‘It’s only the wind.’

Usha looked back at the ruins. The sun had come up and was touching the top of 
the walls. The leaves of the plum tree shone. The thrush sat there, singing.

‘Come on,’ said Suresh. ‘I’m hungry.’

‘Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye….’

Usha heard them calling. Or was it just the wind?

Discuss with your partner and complete the table.

S.No. Question
Who  

asked this?
Who 

answered?
What was  

the answer?

1. Shall we run back 
together?

2. Can you see something 
behind the wall?

3. Who said good bye?

4. Was it just the wind?
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Read and Understand

A. Choose the most appropriate option.

1. The wind hurried and passed through the ___________

 a) apples and mangoes.
b) pines and deodars.
c) berries and cherries.

2. The market was ____________ away from the village.

a) 3 miles
b) 7 miles
c) 11 miles

3. Usha went to visit her ____________ house after shopping in the market.

a) Grand father’s
b) aunt’s
c) cousin’s

4. Usha took shelter in the ____________

a) ruins.
b) caves.
c) dens.

5. At dawn, the ____________ began to sing.

a) cuckoo
b) linnet
c) thrush

GLOSSARY

stumbled - lost one’s balance
giggle - laugh lightly
huddled - crowded together
excitedly - feeling great eagerness
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B. Think and answer

1. Why was it a struggle for the children to dry their clothes?

2. What story did grandfather tell them about the haunted hill?

3. What did Usha buy in the market? List them.

4. What scared Usha during the dark rainy night?

5. How did the children react when they met each other at the ruins?

C. Discuss in class.

“Was it just the wind?”– What do you think Usha thought it was? Why?

VOCABULARY

D.  Unscramble the sound – describing words from the text. One has been
done for you.

E.g. igeglg – giggle

1 noam - _____________ 4 mobo - _____________

2 murebl - _____________ 5 cohe - _____________

3 lowh - _____________ 6 nogra - _____________

E. The Detective’s Dictionary!

Choose the correct word from the box and fill in the blanks.

evidence clue detective suspect victim

1. A___________ is someone who investigates a crime.

2. A___________ is someone who suffers the effect of a crime.

3. Someone who might have committed a crime is a___________.

4. A ___________ is an idea or fact that helps us solve a mystery.

5. An __________is an information we have that proves us that something is true.

7th_English_Term_1_Unit_2.indd   120 25-02-2019   18:03:33



121

Don’t say Say Note

I am here since last 
week.

I have been here 
since last week.

A situation that started in the past and 
continues to the present has to be in 
the present perfect tense.

When I woke up 
my roommate left 
the room already.

When I woke up 
my roommate had 
left the room 
already.

When two actions occurred in past the 
first action has to be in the past 
perfect tense.

My mom has called 
me yesterday.

My mom called me 
yesterday. 

The present perfect tense cannot be 
used with an expression of past time.

Language Check Point

F.  Listen to the news report carefully and
complete the following.

1. Name of the place _________________________

2. What happened? _________________________

3. What time of the day did it happen? _________________________

4. What did the people say? _________________________

5. What do strong winds and gales carry? _________________________

G. Work in pairs.

Have you ever been scared? What happened? How did you feel? Talk about it
in one or two sentences with your friend. Repeat it to the class.

LISTENING*

SPEAKING

*Text for listening is in page: 167
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PICTO GRAMMAR

Present perfect tense tells us 
that an action is complete at this 
time.

Example:
 I have completed my home 
work.

The past perfect tense tells us 
about an action that took place 
before another action in the past.

Example: 

 The train had left before he 
reached the station.

Future Perfect Tense helps to 
describe an event that is expected 
or planned to happen before a time 
in the future.

Example: 

 We will have completed our 
project by next week.

Present Perfect Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense
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H. Frame fi ve questions using the picture clues. Begin with “Have you ever”.

(visit the Tajmahal)

(watch a horror fi lm)

(go swimming)

(write any story)
Have you ever written a story?

(cook briyani)

(play Ten pin bowling)

USE GRAMMAR
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I.  Fill in the blanks with the past perfect tense with the help of the words
given in the brackets.

1.  When Usha looked out of the window dark clouds __________ (gather) over the
mountains.

2.  She had no umbrella with her; the weather __________________ (seem) so
fi ne just a few hours ago.

3.  All was dark again. Night __________ (fall).

4.  She ran towards the big gap in the wall through which she ___________ (enter).

5.  Usha looked back at the ruins. The sun ____________ (come) up and was
touching the top of the walls.

II. Read this text and fi ll in the blanks with future perfect tense.

Iniya moves to Chennai to join an IAS coaching class. Tomorrow by this time, she 
______________________ (join) the class. She _____________________ (undergo) 
training till next year. She _______________________ (work)very hard by the time she 
comes home. Her parents _____________________ (worry) about her health all the 
time. They ___________________ (write)many letters by the time she comes home. 
They will be very happy when Iniya becomes an IAS offi  cer.
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WRITING

K.  Nalan’s grandfather showed him an old treasure trunk. A road map was
stuck on the trunk. It showed the spot where a key was hidden. Look at
the road map and write fi ve directions to reach the spot where the key is
hidden. Discuss with your partner and compare your directions with those
of your classmates.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

CREATIVE WRITING

Venba was walking along the beach. When she saw a beautiful green perfume 
bottle that had been washed up on the shore she bent down and picked it up. There 
was something inside the bottle and it was calling her. When she opened the bottle….?!!!

L.  Imagine you are Venba and act the situations in the class. Then conclude
this mysterious story in your own words. Write at least fi ve or six sentences
with the help of the words given in the box.

Tiny Sing Talk Bird Free Fly Gift Thank
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2 Poem * The Listeners

Warm Up

Is there anybody there?’ said the Traveller,

Knocking on the moonlit door;

And his horse in the silence champed the grasses

 Of the forest’s ferny fl oor: And a bird fl ew up out of the turret,

Above the Traveller’s head:

And he smote upon the door again a second time;

‘Is there anybody there?’ he said.

But no one descended to the Traveller;

No head from the leaf-fringed sill

Leaned over and looked into his grey eyes,

Where he stood perplexed and still.

But only a host of phantom listeners  

 That dwelt in the lone house then 

Stood listening in the quiet of the moonlight 

   To that voice from the world of men: 

 Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair, 

   That goes down to the empty hall, 

Hearkening in an air stirred and shaken 

 By the lonely Traveller’s call. 

 Walter de la Mare

You are walking into a grove at 12 noon. You feel that 
somebody is following you. When you look behind, nobody 
is there. How would you feel? What would you do? Share 
it in the class.

126

Memoriter
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A. Read the poem aloud in pairs.

B.  Find a line from the poem to match the pictures given below
and write it in the blank.

Walter de la Mare (1873–1956) was an English poet, short story writer and novelist. 
He is best known for his works for children. ‘The Listeners’ is said to be his most 
famous poem.

GLOSSARY

champed - bit and chewed upon noisily
ferny - consisting of fl owerless plants (ferns)
turret - a small tower that projects from the wall of a building
smote - knocked loudly
sill - a horizontal piece of timber beneath a window or a door
perplexed - confused
thronging - crowding
hearkening - listening attentively
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C.  Read the statements and say True or False. Quote lines from the poem to
support your answer.

S. No. Statement True or False Quote

1. The Traveller came at noon.

2. The house was situated in the forest.

3.
There were ghostly listeners inside 
the house.

4.
The Traveller came to the house by 
bicycle.

5.
The phantoms answered and asked 
the traveller to go away.

D. Answer the following questions.

1. Who is the speaker?

2. What was the horse doing?

3. Who were the listeners?

4. How did the Traveller feel when nobody answered?

5. What kind of feeling does the poem create?

E. Work in pairs and answer the questions given below.

1.  Of the forest’s ferny floor.
Pick out the words alliterated.

2. Pick out the rhyming words from the poem.

3. Write the words which are used to create a sense of mystery.

F.  Discuss in groups. Draw the haunted house described in the poem and write
a paragraph about it in your own words.

WRITING
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2 SupplementaryThe Red-Headed 
League

Characters

Sherlock Holmes - the famous detective

Doctor Watson - a doctor and Sherlock’s friend

Jabez Wilson - a red-haired shopkeeper

Vincent Spaulding - Wilson’s assistant, also known as John Clay

Duncan Ross - Spaulding’s accomplice, a man with red hair

Mr.Jones - a detective from Scotland Yard

Dr. Watson visits the apartment of his friend Sherlock Holmes. He 
fi nds detective Holmes talking to a client with bright red hair, Mr. Jabez Wilson. Holmes 
asks Dr. Watson to hear the unusual story of the client. 

Wilson says that he runs a pawnshop. One day in his shop, his assistant, Vincent 
Spaulding, showed an advertisement in the newspaper that announced an opening in 
the Red-Headed League. The announcement promised a salary of four pounds a week. 
Spaulding urged Wilson to apply. The timid red - haired pawnbroker did so. Wilson was 
accepted into the League by Mr. Duncan Ross, the head of the League. 

He learned that the nominal duties consisted only of his coming to the office from 
10:00 a.m. until 2:00 p.m. each day and copying out the Encyclopaedia Britannica in 
longhand. This he did for eight weeks until one day he arrived at the office to find it 
closed, with a notice on the door that the Red-Headed League had been dissolved. He 
was so disturbed by the thought that someone had been playing a practical joke on him 
that he came to Holmes for a solution. Holmes promises to look into the case and Wilson 
leaves. Holmes and Dr. Watson move to Wilson’s shop in Saxe-Coburg Square at once.

Let’s read this play extract to know the happenings.

(Outside Wilson’s shop in Saxe-Coburg Square. Holmes is walking up and down. 
Now and then he hits the ground outside the shop with his walking stick. Then he knocks  
on the door of the shop. Spaulding opens the shop door. The legs of his trousers are 
dirty.)
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Spaulding : Can I help you?

Holmes : Yes. How can I get to the Strand?

Spaulding :  Third on the right, and fourth on the left.
(He goes back into the shop and closes the door.)

Holmes : He’s a clever young man, Watson.

Watson :  Is he? Why did you ask about the Strand? You know London very well! 
You wanted to see him.

Holmes : Did you notice his trousers?

Watson : His trousers? No. But I saw you hit the ground with your stick?

Holmes :  My dear Watson, this is not the time for discussion. I must go and look 
at the road behind Saxe-Coburg Square. You had to go to work.

Watson : Yes, to the hospital.

Holmes : Right, but I want your help tonight. Come at ten o’clock.

SCENE - 1
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(The strong room at a bank, with many boxes and crates in it. Holmes, Watson, 
Jones and a policeman are on stage hiding behind some boxes.)

Holmes : Is everything ready upstairs, Mr. Jones?

Jones : My men are waiting at the front door of the bank and near the shop.

Holmes :  Good. Now we must be quiet and wait.

(He puts out the light. The strong room is dark, but we can see the 
men waiting behind the crates. Nothing happens. Watson looks at his 
watch.)

Watson : (whispering) It’s 11.15, Holmes. When _____

Holmes : Sshh! Don’t spoil our investigation.

(They see a light coming through the stone floor. Suddenly the stones 
give way. First a hand with a gun comes out of the ground, then 
another hand; Spaulding comes out followed by Ross.)

Spaulding : (to Ross) Now, have you got________?

(With his light, Holmes comes out from behind his box, and hits 
Spaulding’s arm. Now the gun is on the ground. Ross quickly gets back 
into the tunnel. Jones wants to stop him, but he cannot.)

Holmes : You can’t get away, John Clay!

Spaulding : No. But Ross! My friend__________

Holmes : There are three men waiting for him at the other end.

Spaulding : You think of everything, Mr. Holmes. You’re very clever.

Holmes : So are you, John Clay! Your Red-Headed League was clever!

(Sherlock Holmes’s study. Holmes and Watson are sitting on chairs.)

Holmes :  There was never any red-headed league. The villains wanted Wilson away 
from the shop for some hours every day. Then Clay saw the colour of Ross’s 
hair and thought of a Red-Headed League! So when Wilson went to work in 
their office every day, they had time to make their tunnel. Very clever!

SCENE - 2

SCENE - 3
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Watson :  So Spaulding is John Clay, the notorious thief. When did you fi rst know 
that?

Holmes :  I suspected when Spaulding was happy to work for half-wages. ‘Why? I 
thought. Spaulding often went down to the cellar. ‘What’s he doing down 
there?’ I thought. ‘Tunnels! Is Spaulding making a tunnel?’ I thought. ‘To 
another building?’ Watson, you saw me hitting the ground with my stick, 
outside the shop.

Watson :  Yes… now I understand. You wanted to know if the cellar was in front of 
the shop.

Holmes :  Yes, I did. And it wasn’t. The cellar was behind the shop. Then I saw the 
man ‘Spaulding.’ I recognized him immediately. Did you see his trousers? 
They were dirty, Watson! Why? Because making a tunnel is dirty work!

Watson : Very clever, Holmes!

Holmes :  Then I went into the next street, at the back of the shop. And what did I 
see? The Bank!

Watson : The bank, yes! Of course!

Holmes :  ‘Why is that young man making a tunnel?’ I thought. To get into the bank’s 
strong room, of course!

Watson :  But why tonight? How did you know?

7th_English_Term_1_Unit_2.indd   132 25-02-2019   18:03:39



133

Holmes :  Because they closed the offices of the Red-Headed League. ‘The tunnel 
must be ready,’ I thought. And Saturday is a good day. The bank does not 
open on Sunday. It would have given the thieves enough time to get away.

Watson : (laughing) But they didn’t get away, Holmes. You’re very clever.

Holmes : (in a serious tone) That’s very true, Watson. 

GLOSSARY

strong room -
a room in a bank designed to protect valuable items 
against fire and theft 

crates - a wooden box used for transporting goods 
investigation - systematic examination
tunnel - an artificial underground passage
notorious - famous for some bad qualities
cellar - lower ground floor; basement
recognized - identified

A. Say whether the following statements are ‘True’ or ‘False’.

1. Photography was Vincent Spaulding’s hobby.

2. Mr. Ross did not want to hire Mr. Wilson.

3. Mr. Wilson worked for Mr. Ross for six weeks.

4. Mr. Jones was a lawyer.

5. Spaulding dug a tunnel from the cellar of the shop to the jewellery shop.

B. Complete the table based on the information from the text.

S. No Holmes’ Findings Clues

1 Mr. Holmes found the tunnel.

2 Mr. Spaulding dug the tunnel.

3
The tunnel was made to get into the 
bank’s strong room. 

4 Spaulding could be the thief.
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C. Answer the following questions.

1. Why did Jabez Wilson meet Mr. Holmes?

2. Describe Vincent Spaulding.

3.  Why did Spaulding spend a lot of time in the cellar?

4. Why was Mr. Wilson hired to copy the Encyclopaedia?

5. How did Holmes’ team catch the thieves?

D.  Based on your reading of the text complete the pyramid by arranging the
sequence in the correct order.

 Holmes found the tunnel from the cellar to the bank’s strong room.

 Wilson was assigned to copy the encyclopaedia.

 Wilson asked Sherlock Holmes for help.

 Wilson got the job in The Red - Headed League.
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 Spaulding and Ross were caught by the famous detective.

 One day he found the notice that ‘The Red - Headed League’ was dissolved.

 Holmes recognised Spaulding who was actually John Clay, a notorious criminal.

E. Here is the sample of an advertisement of a circus.

Imagine you have visited a Mystery Theme Park you have come across. 
Make an eye-catching advertisement with the help of the given clues.

 a mirror maze  scary faces  eerie sounds

 a ghostly fi gure  a pitch dark room

CONNECTING TO SELF

F. Observe the pictures carefully and write your answers.

One day your parents had gone for a wedding. 
You are all alone at home. Suddenly at midnight, 
someone knocks at the door. What will you do?

One day your parents had gone for a wedding. 

While you are 
coming to school, if 
a stranger gives you 

a chocolate what 
will you do?

PROJECT
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G. Just like the example, use the key to fi ll in the blanks and break the code.

1 2 3 4 5

1 A B C D E

2 F G H I J

3 K L M N O

4 P Q R S T

5 U V W X Y

6 Z . , ?

Example:

33 55 44 45 15 43 55

M Y S T E R Y

1. 44 15 13 43 15 45

2. 22 23 35 44 45

3. 45 43 24 13 31

4. 43 24 14 14 32 15

5. 41 51 61 61 32 15

STEP TO SUCCESS
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Steps 

1. Type the URL link given below in the browser or scan the QR code.

2. You can see the links of lessons of 12 tenses with their structure and uses.

3. Click the tense which you want to reinforce. (For E.Wg. Present Prefect).

4.  At the end of each lesson Quiz and games link is given. Click those and check your
understanding.

5. You can continue with the other perfect group of tenses by following the same method.

Website URL

Click the following link or scan the QR code to access the website.

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses.htm

** Images are indicative only.

To learn the pattern of perfect 
tenses and its usage.

To check their learning 

ICT Corner
Grammar 

Perfect Tenses
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3 Prose
A Prayer to 
the Teacher

Read the clues, guess the profession and fi ll in the 
crossword puzzle.

Across Down

2. Teaches students 1. Gives treatment to animals

4. Helps doctors and patients 3. Grows crops

6. Builds houses according to a plan 5. fl ies an aircraft

9. Protects the country 7. Plays a musical instrument

10. Gives ticket to passengers 8. Stitches clothes

 Which is the role of a farmer in society? Discuss and answer.

 When you grow up, what do you want to become? Why?

1

3

5

87

2

4

9

10

6

9

10

Warm Up
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Listen to your teacher delivering the speech.

It is a great occasion for the 2005 batch of graduating teachers. It is also a great 
day for the faculty and administration to have given the world another set of people 
whose impact is going to be proportionately large.

I am honoured to be here with all of you to share your joy, your hopes. As teachers, 
on behalf of all the lives you will touch, I have a few things to ask of you. It is going 
to be a long and somewhat unusual list – so I seek your indulgence. Here goes my list:

First, I pray to you that you teach me the value of inclusion.

The people who write my textbooks and the ones who prescribe the syllabi will 
not tell you, how important inclusion is for me to do well in life. Without the sense of 
inclusion, I will not know that boundaries are meant to be pushed – not to be lived in.

READING

This lesson is based on a speech made by Subroto Bagchi, founder and CEO 
of Mindtree, as part of the convocation address at the International Academy for 
Creative Teaching, Bangalore, on January 6, 2005.

He is addressing the teachers graduating from the Academy and he requests the 
teachers to go beyond the syllabus and teach students the values and skills they need 
to live a useful and meaningful life.
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Take for example the fact that I clean my house but empty my garbage on the road. 
That is because, the road is not “included” in what I feel is my own.

I feed my own child but do not ask if the maid has eaten today. Her hunger is not 
included in my hunger.

I take my child to the movie but do not ask him to call the neighbour’s child. That 
child is outside my zone of parenting. So Teacher, teach me inclusion.

I pray to you to teach me to communicate.

As I get caught in the rat race of the common entrance tests and cut throat 
competition, everyone will tell me that my survival depends on my power to impress. 
The more I want to impress, the less I will communicate. Teach me to speak and be able 
to write so that I am able to convey what I feel.

* the simplicity of a child and the nakedness of a flower.

* those who cannot speak or hear.

* people less gifted, less privileged than I am.

* those who have come before me and those who will follow.

* things animate and inanimate.

Teach me to communicate with:

I pray to you to make me learn. More than that, Teacher, teach me how I can 
learn to learn.

As you prepare me for the wide world in which I need to fend for myself and for 
others, one-time learning will not be good enough. I will have to have the ability to learn 
newer and more difficult things. Some of it I will need to learn very quickly. In all this, 
what will become critical is the process of learning itself, more than just what I am able 
to learn. Help me to learn newer ways to learn. And that will make learning a joy for me.

GLOSSARY

syllabi - plural of syllabus

inclusion - all people being valued, irrespective of differences
cut throat - competitive
less privileged - disadvantaged
animate - living
fend - look after
critical - extremely important
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As I learn to learn from unusual sources, I pray that you teach me to appreciate 
the interconnected nature of things.

Teach me, not just about the way the waves rise but what causes them to fall. Teach 
me to appreciate that the trees I fell, the small creatures I kill with indiscriminate 
use of fertilizers and pesticides on the ground, the urban decay I cause with my
consumerism– all add to awesome imbalances in the natural 
state of things that cause death and destruction and can one 
day, engulf me and mine.

Each time I see a scavenging bird on my city’s skyline 
teacher, tell me why the singing birds are going away. And tell 
me how I can see them perched on my window sill again.

GLOSSARY
indiscriminate - without careful judgement
consumerism - the protection or promotion of the interests  of consumers
destruction - the action of damaging or destroying something
engulf - to eat or to swallow
scavenger bird - anything that feeds on dead animals (example :crow)
perch - to rest on / to stay on
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I pray to you to teach me not just the ability to answer, but also the power to 
question.

Everyone is telling me to do as I am told. Before I know it, I am enslaved. It is 
because we do not ask questions. Only if we ask questions, can we get answers. If we get 
the answers, we can explore how to establish a better order of things. If we ask questions, 
we will also learn to be accountable. We will be more willing to accept that when we ask the 
questions, we can be questioned too. In that exchange, truth will emerge.

As I learn the power of humility, teach me about how all things that sustain 
life on earth, come free.

Teacher, I will live in an increasingly commercial world. I will be judged on how 
much “value” I can create by buying and selling things. My personal success will be 
determined by my ability to consume. I will not be able to always question the ways of 
the world, but do tell me how all things that truly support life, come without payment.

I pray to you to teach me the power of silence – teach me also to raise my 
voice to protect the truth.

In a world where every moment is going to be full of noise, teach me to be quiet. 
Teach me to appreciate the sound of silence. For, in silence I can contemplate the 
power within.

Teach me to make my point without having to raise my voice.
And teach me to raise my voice, teacher, when my silence can hurt another life.

GLOSSARY

enslaved - made someone slave
commercial - money minded
contemplate - think deeply about something

The sea does not come to get royalties
on the catch of the day.

The sun, the air, the river and the clouds do not get 
paid for their services.

The cow does not get paid for the milk she gives us.

The earth does not ask for money for the crops we get.
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Finally, I pray to you to teach me to develop a world view of things.

Teach me to appreciate that poverty, disease and hunger have no nationality. For 
hundreds of years, I have lived in a world with narrow domestic walls. In that world 
patriotism was founded on religious bigotry, racial intolerance and man’s remarkably 
short view of time. It was bounded by barbed wires and smoking guns. In the future that 
I want to create, I want you to teach me the power of loving my fellow human beings.

Teach me to appreciate diversity and dialogue.

Teach me tolerance and teach me to remove the word “foreign” and “foreigner” 
from my vocabulary.

This is my world, teacher. In this world, I do not want to be a foreigner to anyone 
and I do not want to treat anyone like a foreigner.

With these thoughts, allow me to conclude my convocation address. May this day 
remain with you forever and may your path be illuminated with the power of a thousand 
Suns. Thank You and Good Luck.

GLOSSARY

bigotry - intolerance towards others with a diff erent opinion
illuminated - light up
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I. Which of these statements do you find in the speech?

1. Inclusion is essential for us to do well in life.
2. We should neglect others.
3. Communicate politely with the less privileged.
4. Teachers teach us to communicate well.
5. Effective Communication is inessential to excel in life.

II.  Read the statements. Tick  the correct words. You can tick more than
one.

1. We should develop the ability to learn from______.

self  others  books

2. Teachers help me to learn  ____________ things .

new  bad  difficult

3. Teach me to appreciate __________.

nature  destruction  small creatures

4. We should learn to  _________questions.

ask  answer  discard

III. Answer the following questions in a sentence or two.

1. What is inclusion? Why is it important?
2. What is good or effective communication ?
3. What should we learn from our teachers?
4. What kind of learning brings joy to you ?

Ten core life skills prescribed by WHO are

1. Self-awareness 6. Problem Solving
2. Empathy 7. Effective communication
3. Critical thinking 8. Interpersonal relationship
4. Creative thinking 9. Coping with stress
5. Decision making 10. Coping with emotion
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5. In what ways are we doing injustice to nature ?
6. What do you need to learn to live a good life in this world?
7. How does the ability to question help us?
8. What do you think are the two most important lessons that the speaker mentions?

IV. Answer the following questions in detail.

1.  What are the skills / values a teacher should teach their students to live in this
competitive world?

2. What kind of a life do you want to lead in this world?

Prefix and Suffix

A.  Match the suitable prefix and suffix to create new words of your own.
One has been done for you.

S.No. Root word Prefix/Suffix  New word

1 form con conform

2 patriot in

3 diverse ity

4 slaved ism

5 animate ness

6 consumer en

7 naked ism

B.  Refer to your dictionary. Add a prefix or suffix to the following words and
find their antonyms.

1. privileged -
2. animate -
3. discriminate -
4. empty -
5. communicate -
6. learn -

VOCABULARY

7th_English_Term_1_Unit_3.indd   145 25-02-2019   17:58:26



146

LISTENING*

C.  Listen to the story and fi ll in the blanks by selecting
the right option.

1. Raj was upset as he had done  (well/poorly) in his English test.

2. His grandmother gave him a       . (pen/pencil)

3. Granny compared  (Raj/Ravi) with the pencil.

 of pencils. 4.  Raj’s pain of not doing well in his test was compared with

(sharpening/writing)

5. Raj understood that failures are stepping stones to  (success/climbing)

SPEAKING

*Text for listening is in page: 167

D.  Read the story. Divide yourselves into groups of four.
Discuss what little Sarah wants to talk about.
Take roles and enact the story.

Sarah Wants to Talk

Sarah was feeling sad. She missed her home and her 
friends. She went to the kitchen. She wanted to talk to her 

mother. Her mother was cooking.
Sarah was talking, but her 
mother was not listening.

Sarah went to her older 
brother, Tony. She started to tell 
Tony that she was sad. Tony was 
not listening. When Sarah fi nished,
he asked, “What did you say?”

Sarah was now very sad. Her mother and 
brother did not listen to her. The teacher, Madam 
Nancy, saw Sarah. She asked Sarah to sit with her.
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PICTO GRAMMAR

Preposition: A preposition comes before a noun or pronoun in a sentence 
and shows its relationship to another word or part of the sentence.

Prepositions can be classifi ed into three groups. 

Time

Position

at 5:00 a.m.

during the morning

in the evening

on the table

above the head

over the bridge

PREPOSITION

in Villupuram

at the Bus stop

inside the classroom

Place

Language Check Point

Don’t Say Say Note

The plane fl ew above 
the building.

The plane fl ew over 
the building.

Use ‘above’ when there is no 
movement.
Use ‘over’ when there is movement.

We shall meet them 
in the club this 
evening.

We shall meet them 
at the club this 
evening

Use ‘in’ for large places.
e.g. countries, cities etc.
Use ‘at’ for small places.
e.g. park, school etc.

I walk by foot. I walk on foot.
‘On’ is used for actions involving body 
parts, ‘By’ is usually used to mention 
the means of transport.

She asked, “What is the matter?”

Madam Nancy looked at Sarah and listened carefully to her words. She held her 
hand. After Sarah talked to Madam Nancy, she felt better.
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Look at the pictures given below. Read the prepositions and do the actions.

next to
behind

out of

around

into

in

through
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E.  Look at the pictures. Pick out the right preposition and fill in the speech
bubbles given below.

between down from onto inside on in front of over
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F. Read the following sentences carefully and underline the preposition.

1. Julian placed her lunchbox inside her bag.

2. Vinothini left the house before sunrise.

3. Ben saw Daisy playing across the road.

4. Hema keeps all her teddy bears on top of her wardrobe.

5. Divya hid the sweets behind her back.

6. Sudha fell over during the basketball match.

7.  Madhusudhan checked to see if his keys had fallen underneath his chair.

8. Mrs Meena asked the children to go into her classroom.

9. After lunch, the children were allowed to play.

10. Saravanan climbed onto the horse.

G. Complete the following sentences using appropriate prepositions.

1. Is your mother …………………. home?

a) in b) at c) on

2. There is unity in diversity  ………………… the people.

a) among b) between c) within

3. He discussed the problem …………………. his parents.

a) with b) to c) for

4. Lithisha was praised ……………….. her father.

a) with b) for c) by

5. Can you finish the work ………………….. tomorrow?

a) by b) in c) within

6. He has been absent ………………….. last week.

a) since b) for c) by

USE GRAMMAR
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H.  Fill in the blanks using suitable prepositions from the box. Some options
can be used more than once.

1. What do you do __________ weekends?
2. I am going to my village __________ Sunday.
3. I haven’t met my friends __________ December.
4. Run __________ the street and get me the ribbon.
5. He told me in detail __________ the incident.
6. This picture was drawn __________ the girl __________ charcoal.
7. The car was travelling __________ a great speed.
8. The ball fell __________ the lake.
9. There is a bridge __________ the river.
10. The conference will be held __________ 10 a.m. __________ 5 p.m.

I. Fill up the blanks using suitable prepositions on your own.

1. The soldier climbed __________ a horse and rode away.

2. They have been here __________ a long time.

3. Kumaravel has lived in this city ____________2012.

4. The paper was published __________ an International journal.

5. When will you return __________ home?

6. One __________ the four students wrote the answers correctly.

7. This fruit is __________ the Mexican capital.

8.  The head office is __________ Nungambakkam. It is __________ College
Road. As you go __________ the station, the office is __________ the right
side.

9.  The sailors were taken __________ the forest and made to walk __________
10 miles.

10. The girl standing __________ me was sneezing.

across with on to by since from about into at during
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WRITING

J.  Fill in the value trees with the best qualities you like to follow in your life
from the given list. Write a few lines about your favourite quality in the box.

Best qualities in life

Aff ectionate Cooperative Gratitude Loving Responsible

Ambitious Courageous Happiness Loyal Self-confi dent

Brave Dependability Helpfulness Good manners Self-control

Calm Diligence Honest Patriotic Self-esteem

Caring Enthusiastic Humble Peaceful Sensitive

Cheerful Fairness Imaginative Perseverance Sincerity

Committed Faithfulness Intelligent Polite Successful

Compassionate Flexible Joyful Positive Tolerant

Concerned Forgiveness Kind Rational Truthful

Confi dent Generosity Leader Resourceful Versatile

Contented Giving Logical Respect Witty

My favourite quality is...
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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A limerick is a type of a silly poem with fi ve lines.  They are often funny or nonsensical.  
Limericks were made famous by Edward Lear, a famous author who wrote the “Book of 
Nonsense” in the 1800s. This was an entire book of silly limericks.

How to write a limerick poem?

  The fi rst, second and fi fth lines rhyme with each other and have the same
number of syllables (typically 8 or 9).

  The third and fourth lines rhyme with each other and have the same number of
syllables (typically 5 or 6)

  Limericks often start with the line “There once was a...” or “There was a...”

Example of an 8,8,5,5,8 syllable limerick:

 Now you can try your own limerick.

K. Fill in the template given for limerick.

There once was a  (8 syllable)

 (8 syllable)

 (5 syllable)

 (5 syllable)

 (8 syllable) 

CREATIVE WRITING

STAR
There once was a wonderful star

Who thought she would go very far

Until she fell down 

And looked like a clown

She knew she would never go far.

Kaitlyn Guenther
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Look at the pictures given below. Fill in the blanks according to 
the cues given.

When you are in a meeting

Situation:         Formal  Informal 

Conversation: Formal  Informal 

Your own sentences __________________
___________________________________
___________________________________

With your head master 

Situation:         Formal  Informal 

Conversation: Formal  Informal 

Your own sentences __________________
___________________________________
___________________________________

With your parents

Situation:         Formal  Informal 

Conversation: Formal  Informal 

Your own sentences __________________
___________________________________
___________________________________

Warm Up

3 PoemYour Space
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Speak gently! – It is better far
To rule by love, than fear

Speak gently – let not harsh words mar
The good we might do here!

Speak gently! – Love doth whisper low
The vows that true hearts bind;

And gently Friendship’s accents fl ow;
Aff ection’s voice is kind.

Speak gently to the little child!
Its love be sure to gain;

Teach it in accents soft and mild:-
It may not long remain.

Speak gently to the young, for they
Will have enough to bear –

Pass through this life as best they may,
‘T is full of anxious care!

155
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Speak gently to the aged one,
Grieve not the care-worn heart;
The sands of life are nearly run,

Let such in peace depart!

Speak gently, kindly, to the poor;
Let no harsh tone be heard;

They have enough they must endure,
Without an unkind word!

Speak gently to the erring – know,
They may have toiled in vain;

Perchance unkindness made them so;
Oh, win them back again!

Speak gently! – He who gave his life
To bend man’s stubborn will,

When elements were in fi erce strife,
Said to them, ‘Peace, be still.’

Speak gently! – ’tis a little thing
Dropped in the heart’s deep well;

The good, the joy, which it may bring,
Eternity shall tell.

 David Bates

156
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GLOSSARY
harsh rough
doth does
whisper low voice
accents emphasise
anxious feeling worried or showing worry
grieve be sorrowful
depart leave/go
endure suffer patiently
toiled worked hard
vain producing no results
stubborn one refusing to change one’s opinion
strife disagreement
eternity endless, no end

Read and Understand

A. Answer the following questions in a sentence or two.

1. Why should we speak gently?

2. What do you infer about speaking with others from this poem?

3. What are the disadvantages of speaking harshly?

4. Why does the poet tell us to speak gently to young children?

5. How should you speak with old people?

B. Read the poem and fill in the blanks with the correct option.

1. It is better far to rule by  , than  . 

2. Teach it in accents  and  .

3. Let no  tone be  .

4. They may have       in                 .

5. The  , the_______, which it may bring.

6. The  of                  are nearly run.

soft vain fear joy love heard toiled mild good sand life harsh
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C.  Pick out the words which rhyme with the given words and write similar
rhyming words on your own.

1. far - -
2. fear - -
3. low - -
4. kind - -
5. remain - -
6. they - -

Rhyme Scheme

A rhyme scheme is the pattern of rhymes at the end of each line of a poem or song. 
We can find it with the help of rhyming words.

For Example

do and go , lost and post look like as if they are rhyming but they aren’t.

Sometimes the letters will not be same at the end but they rhyme.

For example: poor – endure, know – so, bear – care 

In a verse we mark the words that rhyme with the same letter, using a new letter 
for each set of rhymes. If there is a regular pattern to the rhymes it forms the rhyming 
scheme.

For example 

Lines from the poem Rhyme scheme
Speak gently to the little child! a
Its love be sure to gain b
Teach it in accents soft and mild a
It may not long remain b

So the rhyme scheme is abab
Exercise 
D.  Take a stanza from the poem. Write it in the blanks and find the rhyme

scheme.

Lines from the poem Rhyme scheme (a/b/c/d)
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Meena, Anu, and Ajay are in Class 7. Anu is the shortest in their 
class and  Ajay is always making  fun of her height. He  calls  her by nick  
names which draw attention  to her size, and is constantly patting  her 
on the head to show how short she is. Anu, already self conscious, feels 
hurt but she doesn’t say anything. Meena sometimes laughs with Ajay 
when he is mocking Anu but she also feels sorry for her.

Have you or  someone you know ever been in a similar  situation?

 While growing up, it is common for children to tease each other. But when someone 
purposely makes  fun of  another or forces them  to do things even if they make it clear 
they don’t  want to, it is called bullying. 

We like to have fun together  with friends. Sometimes, we may even  want to do 
something only because our friends are doing them,  even if  we know  it will get us 
into trouble  or is  wrong. For example, Meena knows that Anu feels hurt when Ajay 
teases her. But she does not want to say anything because she is Ajay’s friend and does 
not want to upset him. Ajay knows that Anu is upset, but continues to bully her because 
it gives him  a feeling of control. Also he enjoys the attention he is getting from others 
who laugh instead of telling him to stop.

3 Supplementary
Taking the Bully by 

the Horns
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But is making someone feel unhappy about themselves a sign of strength? Actually, 
children who bully others tend to have a  low opinion about  themselves. This means 
that there maybe things about themselves that they don’t like or feel ashamed about. 
They therefore  want to humiliate or put another person down in order to feel better 
about who they are. They think they will fi t in with the crowd if they show up  another’s 
diff erence, even if it means picking on the other person.

 Maybe Ajay is unhappy with his performance in the exams; maybe Meena doesn’t 
like her big ears and doesn’t want anyone to notice them. So, they turn their attention 
to Anu, who is quiet and doesn’t respond. Seeing her reactions to the way they treat her  
makes them feel better about their own problems. 

Bullying needn’t always be 
violent like hitting someone or 
verbally abusing them. If a group of 
children always refuse to include a 
particular child in their games, that’s 
bullying too! Or if you spread stories 
about someone and it is causing them 
sadness. It’s quite simple – if, through 
your actions, you target someone 
repeatedly to hurt them, it is bullying. 
Ragging is another word for bullying.

 Everyone  usually knows who the bullies in a school, class, or neighbourhood 
are usually. They  either avoid  them out of fear or silently support them because they 
want to be part of the group. But it is important to know that our actions always have 
consequences. 

Have you heard of the term ‘peer pressure’? Our peers are people  like ourselves, 
usually by age or  common interest. Your classmates and friends are your peers. 
Sometimes, you can fi nd yourself disagreeing with something that everyone is doing 
but you also end up doing it because you don’t want to be the odd one out. It can be 
something silly like  praising a movie everyone’s excited about but you’re not. Or it can 
be something more serious, like ragging another child as a group even if you don’t want 
to. There’s huge pressure to act like everyone else and you give in. 

Have you  ever bullied anyone? Has anyone bullied you?

  Children who are bullied feel dejected and it’s easy to see why. Nobody likes to 
be singled out  and insulted in front of others. They can lose their confi dence, feel lonely 
and isolated. 
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 Bullies often focus on their target’s appearance (“Why are you so fat?”), clothes 
(“Your clothes are always so loose!), abilities (“You can’t even throw a ball!”), and family 
or social circle (“Why do you spend so much time with  those show-off s?”). 

 Sometimes, such comments can aff ect the bullied person so much that it can even 
have an eff ect on their health and their routine. They may not feel like eating, fall sick 
more often, get nightmares or fi nd it diffi  cult to fall asleep.  Concentrating on their 
studies can be diffi  cult. They can  even get injured if the bully uses physical force on 
them. 

 Being  bullied can also make them develop other problems with their own  behaviour. 
They could become very withdrawn – stop talking with people around them or they could 
display extreme anger suddenly. Sometimes, a child who is bullied can end up bullying 
someone else just  to feel better.  

Is there something you can do to stop bullying ?

 If you are being bullied or if you know someone who is getting bullied, the best 
way to stop it is to inform a responsible adult. This can be a parent, a teacher, or 
anyone who is in a position to do something about the problem. The adult can intervene 
and help the child who is bullying to refl ect and understand their inappropriate  and 
unacceptable behaviour.

Taking a stand is diffi  cult and not all of us can do it. But you can speak to your 
peers about  not supporting  a bully. Because  not participating in doing something 
wrong also matters. You can also show your support for the targeted person in small 
ways – include them in your games, share things with them, speak to them more, make 
them feel included. 

 The keyword to stopping bullying is empathy. Empathy means the ability to 
experience the feelings of a  person in  a situation,  not as an onlooker,  but as someone 
who is also experiencing the situation. The more you feel for others, the less you will 
want to bully.   
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Sometimes, children hesitate to speak up because of a sense of loyalty. Will 
complaining to an adult about peers who are bullying get them into trouble? For example, 
if Meena were to tell their teacher about what Ajay does to Anu, would it be wrong? 
Meena may feel that she will lose Ajay’s friendship but she will  feel better by doing 
the right thing of standing up for Anu. It’s important to learn to distinguish   between 
situations which require intervention and those that don’t. And remember, she will also 
be helping Ajay! It is not healthy growing up being a bully and Ajay, too, needs help. 

 Many schools and colleges and even work places  have strict rules to prevent  
bullying but it can still happen. If you notice it taking place around you, make sure you 
report it so it is stopped. You would have then contributed to  a safer  and more peaceful 
world.

This story is by Tulir - Centre for the Prevention and Healing of Child Sexual Abuse, Chennai.

GLOSSARY

bullying - teasing others
humiliate - make others feel ashamed
consequences - result or effect
peer pressure - influence from members of the same group
dejected - sad and depressed
nightmares - frightening dreams
empathy - understand and share other’s feelings
loyalty - strong support  or being loyal

A. Choose the correct answer.
1. What is bullying?

a) When you and a friend get into a fight
b)  When someone accidently bumps into you on the playground
c)  When someone is hurt by others either by words or actions, feels bad because

of it, and finds it hard to stop what’s happening to them
d) Rolling a ball to knock over pins

2. What should you do if you are being bullied?
a) Speak up
b) Tell and adult
c) Know that you have the right to be safe
d) All of the above
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3. How do you recognise someone who bullies?
a)  Size – The person bullying is bigger than the person being bullied
b) Gender – Girls don’t bully, only boys do
c)  Behaviour – They do something that hurts or harms another person
d)  Age –  It is always the older kids picking on the younger ones

4. What should you do if you see bullying?
a) Help get them away from the situation
b) Tell an adult
c) Let them know that no one deserves to be bullied
d) All of the above

B. Answer the following questions.

1. What could  be the reasons for bullying?
2. Why do some children bully others?
3. What does Ajay enjoy about bullying?
4. What is empathy?
5. How does bullying affect one?

C. Think and answer

Suppose the person bullying is one of your friends,

1. Would you keep quiet?
2. At what point would you do something?
3. What would you do?

D. Take the Pledge
I am a kid against bullying!

And I will

Speak up

When I see bullying

Reach out

To others who are bullied

Be a friend

Whenever I see bullying
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 Here is a list of classroom rules that you can follow. Create posters for each rule as 
shown in the images. Collect all posters and paste it in your class room.

Classroom rules

• We all belong to same world

• We don’t give up

• We try our best

• We encourage others

• We take turns

• We work as a team

• We learn together

• We smile always

• We love each and every creature

• We forgive others

• We say ‘please’ to request

• We say ‘thank’ you for help

• We listen to each other

• We listen to our teacher

• We respect each other

• We respect our school

Paste the photographs and write down the values which you learn from them.

PROJECT

We try our 
best

We 
listen 
to our 
teacher
to our 
teacherCONNECTING TO SELF

Father’s 
Photograph

Your friend’s 
Photograph

Mother’s 
Photograph

Brother/Sister’s 
Photograph

Values

Values

Values

Values
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STEP TO SUCCESS

Change the codes into letters with the sign codes given below and tell the sentence 
to your friend.

a b c d e f g h i

CODE

j k l m n o p q r

s t u v w x y z

LEARNING LINKS AND REFERENCES

e-links
http://www.english-for-students.com/Moral-Stories.html

https://www.youtube.com/watch?v=K4mhtXPVAI0

Books
Did I Ever Tell You How Lucky You Are by: Dr. Seuss

An Awesome Book of Thanks by: Dallas Clayton
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Grammar 
Prepositions

Steps to Play the Game

1. Type the URL link given below in the browser or scan the QR code.

2. Read the Instructions which are given below the box.

3. Click start to play the game.

4. Drag and put the objects as per the instructions given below.

5.  You can learn and review the prepositions of place by clicking ‘Review’ button before
starting to play the game.

Website URL

Click the following link or scan the QR code to access the website.

https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/

** Images are indicative only.

To learn the usage of Prepositions 
by playing an interactive game.

ICT Corner
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Unit 1

Gopal, Varun and Muthu would go swimming in the sea in summer. They would sit 
down and watch the waves tumbling towards the shore. They’d chase the gulls whenever 
they saw them flying over the oyster catchers. They’d skim stones if the sea was calm 
enough – twenty six bounces was Gopal’s record – Varun had only ever managed two! 
Whatever they did, wherever they went, the three of them were always together.

Unit 2

In English we say it is raining cats and dogs when it rains heavily. For the people 
of Gollamudi in Andhra Pradesh, however, it rained fish! 

In the early hours of the morning yesterday, people were woken up to a ‘rain of 
fish’. Four to six inches - long fish were found on the roads and in the waterlogged fields 
of this village. Some of the fish were still alive. News spread rapidly and soon, people 
were out collecting the fish. Locals said it was a fish not usually found there.

Environmentalists say that very strong winds and gales sometimes carry fish and 
sea animals along with the water from rivers and canals. They then can come down with 
the rain many miles away. This is what happened in Gollamudi.

Unit 3

The Tale of The Pencil 

Raj was upset because he had done poorly in his English test. His grandmother sat 
with him and gave him a pencil. A puzzled Raj looked at his grandma and said he didn’t 
deserve a pencil after his performance in the test. His grandma explained, ‘You can learn 
a great many things from this pencil because it is just like you. It experiences a painful 
sharpening, just the way you have experienced the pain of not doing well in your test. 
However, it will help you be a better student. Just as all the good that comes from the 
pencil is from within itself, you will also find the strength to overcome this hurdle. And 
finally, just as this pencil will make its mark on any surface, you too shall leave your 
mark on anything you choose to.’ Raj was immediately consoled and promised himself 
that he would do better in future.

Moral of The Story
We all have the strength to be who we wish to be.

Listening Passages
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