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காலங்காலமாக முன்ன ார்கள் பயன்படுத்தி வந்தணவ  

தபாருள் தபாதிந்திருக்கும், அழகு இருக்கும் 

 புதிய பாடத்திட்டத்தில் உள்ளணவ னதர்வில் இடம்தபறும்  

 படிப்பதற்கு இரண்டு மரபுத்ததாடர்கள் ஒன்று னபால் இருந்தாலும் 
நுட்பமா  னவறுபாடு இருக்கும்  

இட்டுக்கட்டுதல் – இடித்துணரத்தல் 
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  இணைதமாழிகள் – இணைந்து வரும்.  

 உடன்பாட்டுப் தபாருள்   

(எடு) சீரும் சிறப்புமாக, த ாத்து சுகம்,  

திருமைத்தில் கலந்துதகாண்டவர்கள் மைமக்கணளச்  சீரும் சிறப்புமாக வாழ்க என்று 
ம தார வாழ்த்தி ர். 

  எதிர்மணறப் தபாருள்  

((எடு) இரவு பகல், நல்லது தகட்டது,  

குமரன் இரவு பகல் பாராது படித்ததால் அவன் னதர்வில் எதிர்பார்த்த மதிப்தபண்கள் 
தபற்றான். 
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அணுகுமுறை 

 

வி ாணவ நன்றாகப் படித்துப் புரிந்துதகாள்ளனவண்டும்.  

மரபுத்ததாடர் இணைதமாழிகணளக் னகாடிட்ட இடத்தில் நிரப்பும்னபாது 
அவற்றின் கருத்துப் தபாருந்தும் எண்ணைத்தான் னதர்வு த ய்து 
விணடத்தாளில் எழுதனவண்டும்.  

எழுதியுள்ள கருத்துச் சூழணலப் புரிந்து எழுதனவண்டும் 

 (எடு)  

தமிழர்கள் தபாங்கல் திருநாணள அன்றும் இன்றும் சிறப்பாகக் தகாண்டாடி 
வருகின்ற ர்.   
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விணடயின் எண்ணை மாற்ற நிண த்தால் மீண்டும் எண்ணைத் 
ததளிவாக எழுதனவண்டும்   

 (எடு)  

வீட்டுக்கு வரும் விருந்தி ர்கணள முகம் மலர வரனவற்கும் 
பழக்கம் அன்றும் இன்றும் மக்களிடம் இருந்து வருகிறது.  
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த ொடர்ச்சி 

தமிழ்த்ததர்வில் உச்சமதிப்பெண்கள் பெறதேண்டும் 
என்று கந்தன் _______________________  

(ஒரு கக ொர்த்தான்/ சூளுகைத்தான்) 

 

__________________ சாகைகை மிகவும் முைற்சி 
பசய்து பீட்டர் கடந்தான்.  

(ோட்ட சாட்டமான / கைடு முைடான)  
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மயக்கம் தருபவை 
 

ஒளிவு மணறயின்றி   -  ம ந்திறந்து 

 

கணர கண்டவர்   - கணரனயறுதல்  – கணரத்துக் குடித்தல்  

 

கழுத்திற் கட்டுதல் – தணலனமற்தகாள்ளுதல் – 
தணலதயடுத்தல்  

 

திக்கு முக்காடுதல் – விழி பிதுங்குதல்  
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சூணறயாடுதல்  -  சூளுணரத்தல் 

ணக நீட்டுதல்  - ணக கூடுதல் – ணக தகாடுத்தல் –
ணகநண த்தல் – ஒரு ணக பார்த்தல் – ணக கழுவுதல் -
ணகணயக் கடித்தல் – ணகயுங்களவுமாக  

ஆறவமற    - ஆறப் னபாடுதல்  

குரங்குப் பிடி  - காக்ணக பிடித்தல்  

தட்டிக் னகட்டல் = தட்டிக் தகாடுத்தல் –தட்டிக் கழித்தல் – 
தட்டிப் பறித்தல்  
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ஓட்வை ைாய் – ஓட்வைக் வக 

ஏட்டிக்குப் பபாட்டி – எடுத்த எடுப்பில் 

ஈடுகட்டுதல் – ஈபைறுதல்  

தவையிடுதல் – தவைபமற்ககாண்டு 

அல்லும் பகலும்  = அன்றும் இன்றும் 
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பம்பரமாய்ச் சுழலுதல் – ஓய்வு ஒழிச் லின்றி – 
ஒடியாடிப் பார்த்தல் 

சிட்டாய்ப்  பறத்தல் – ஓட்டம் பிடித்தல் 

எடுத்த எடுப்பில் – அவரக்குடுக்ணக 

கக்க ணவத்தல் – காட்டிக் தகாடுத்தல் 

கணத கட்டுதல் – இட்டுக் கட்டுதல் – ஈடு கட்டுதல்  
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குரங்குப் பிடி  - ஒருகாலில் நிற்றல் 

 

உதட்டளவு – இனிக்கப் பேசுதல்  

 

பேச்சுக் ககாடுத்தல் – கெட்டிப் பேச்சு 
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பரிந்துறை  
 

 

 மைபுத்பதாடர் இகைபமாழிககை தமலும் 
அறிந்துபகாள்ை;  

தாத்தா பாட்டி மற்றும் தபற்னறார்கணள அணுகவும்   

  ததாணலக்காட்சி மற்றும் வாத ாலியில் உணரயாடுவணதக் கவனிக்கவும் 

திணரப்படங்களில் இடம்தபறும் உணரயாடணலக் கவனிக்கவும் 

கணதப்புத்தகங்களில் இடம்தபறுவணதயும் அறிந்துதகாள்ளவும் 
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    வாழ்த்துகளுடன்  

                                 நன்றி 

Page 14 


