
இலண்டன் தமிழ் நிலலயம்  

நடாத்தும் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

இடம்: Zoom இமையவழி      கோலம்: 07.03.2020      பேரம்: கோலல 09.00 மணி 

 

விண்ணப்பதாரர் முறையே பிரிவு, வகுப்பு ஆகிேவற்றைக் கவனத்தில் ககாள்ளவும். 

ஆங்கிலப் பாடசாறலயில் கற்கும் வகுப்யப இங்கு கவனத்தில் எடுக்கப்படுகின்ைது.  

அ பிரிவு மழலலகள் பிரிவு, பாலர் பிரிவு 

ஆ பிரிவு ஆரம் ப்பிரிவு, முதலோம் ஆண்டு 
இ பிரிவு இரண்டோம் ஆண்டு, மூன்றோம்ஆண்டு 
ஈ பிரிவு ேோன்கோம் ஆண்டு, ஐந்தோம் ஆண்டு 
உ பிரிவு ஆறோம் ஆண்டு, ஏழோம் ஆண்டு 
ஊ பிரிவு எட்டோம் ஆண்டு, ஒன் தோம் ஆண்டு 
எ பிரிவு  த்தோம் ஆண்டு,  திப ோரோம் ஆண்டு 
குறித்த வயதிற்கோ  திருக்குறட்கலையும் விண்ணப் ப்  டிவத்மையும் எமது 

இலணயத்தைத்தில் ப ற்றுக் பகோள்ைலோம். விண்ைப்பப்படிவத்மை 

alevel@londontamilcentre.com  எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி மவக்கவும். 
விண்ணப்  முடிவுத் திகதி 28.02.2020  

விண்ணப் ப்  டிவம் 

முழுப்ப யர்: (English) ………………………………………………………………………………………… 

             (Tamil) ……………………………………………………………………………………………. 

ஆங்கிலப்  ோடசோலலயில்  டிக்கும் வகுப்பு ………………       

பிறந்த திகதி ………………………… 

பதோலலப சி இலக்கம் ………………………………………………………………………….. 

பிரிவு …………………………………………………………………………. (அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ) 
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இலண்டன் தமிழ் நிலலயம் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

 

அ பிரிவு மழலலகள் பிரிவு,  பாலர் பிரிவு 

 

வைக்கம் 

 

 

அ … ஆ …. 
அன்பின் வடிவம் நீயம்மா 

 
இ …. ஈ … 
இணை உனக்கு யாரம்மா 

 
உ…ஊ …. 
உயிரும் உடலும் நீயம்மா 

 
எ … ஏ … 
எல்லாம் எனக்கு நீயம்மா 

 
ஐ … ஐயமம  
மனதில் இல்ணல தானம்மா 

 
ஒ … ஓ … 
ஒளி விளக்கு நீயம்மா 

 
ஒள … ஃ … 
ஒளணவ ச ால்லு அமுதம்மா 

 
ஒள … ஃ … 
ஒளணவ ச ால்லு அமுதம்மா 

 

 

நன்றி: வைக்கம் 
 

 

 

 

 

 



 

இலண்டன் தமிழ் நிலலயம் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

ஆ பிரிவு ஆரம் ப்பிரிவு, முதலோம் ஆண்டு 
 

வைக்கம் 

மரம் வளர்ப்ம ாம் 

 

ைரமை ைரமை பூ ைருவாய் 

பூமவ பூமவ காய் ைருவாய் 

காமய காமய கனி ைருவாய் 

கனிமய கனிமய விமை ைருவாய் 

விமைமய விமைமய சசடி ைருவாய் 

சசடிமய சசடிமய ைரம் ைருவாய் 

ைரமை ைரமை ைமை ைருவாய் 

ைமைமய ைமைமய சநல் ைருவாய் 

சநல்மல சநல்மல மசாறு ைருவாய் 

மசாமே மசாமே பலம் ைருவாய் 

 

நன்றி; வைக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 



இலண்டன் தமிழ் நிலலயம் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

இ பிரிவு இரண்டோம் ஆண்டு, மூன்றோம்ஆண்டு 
 

வைக்கம் 

இன்  வாழ்வு 

அன்பு மபை அப்பா அம்ைா 

ஆமச சகாள்ள அண்ைா ைம்பி 

மபசிப் பைக அக்கா ைங்மக  

பாசம் மவக்க ைாத்ைா பாட்டி 

பாடம் சசால்ல ஆசிரியர் 

பாடித் திரிய நண்பர்கள் 

காட்சி காைக் கண்கள் 

 சுமவமய அறிய நாக்கு 

சைன்று உண்ைப் பற்கள்  

உண்டு ைகிை வாய் 

மவமல சசய்யக் மககள் 

நடந்து சசல்லக் கால்கள் 

எழுத்து எழுை விரல்கள்  

உைர்ந்து சகாள்ள உடம்பு 

இவற்மே நன்கு மபணி  

இன்ப வாழ்வு வாழ்வாய் 

 

நன்றி: வைக்கம் 

 

 

 

 



இலண்டன் தமிழ் நிலலயம் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

 

ஈ பிரிவு ேோன்கோம் ஆண்டு, ஐந்தோம் ஆண்டு 
 

வைக்கம் 

சதாணலம சியின் தந்ணத 

உலகில் இன்று எவரும் எவருடனும் சநாடிப் சபாழுதில் மபசமுடியும். இைற்குக் 

காரைைாக இருந்ைவமர உங்களுக்குத் சைரியுைா? எனக்குத் சைரியும். அவர் ைான் 

அசலக்ஸாண்டர் கிரகம் சபல். அவமர சைாமலமபசியின் ைந்மை என்று நாம் 

மபாற்றுகின்மோம். 

கிரகம் சபல் 1847 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உள்ள ஸ்சகாட்லாந்தில் 

எடின்மபர்க்கில் பிேந்ைார். எட்டு வயதிமலமய நன்ோகப் பியாமனா வாசிப்பார். 1876 

ஆம் ஆண்டு கிரகம் சபல் ைன் உைவியாளரிடம் முைன் முைலில் சைாமலமபசியில் 

மபசினார். அவர் என்ன மபசினாசரன உங்களுக்குத் சைரியுைா? எனக்கு அதுவும் 

சைரியும். ‘’ சவாட்சன் இங்மக வாருங்கள்; உங்கமளக் காை விரும்புகின்மேன்’’ 

என்று மபசினார். 

கிரகம் சபல் சைாமலமபசிமயக் கண்டு பிடித்ை மபாது எவரும் கவனத்தில் 

சகாள்ளவில்மல. ஆனால் கண்காட்சி ஒன்றில் பார்மவக்கு இைமன மவத்ைார் 

கிரகம் சபல். அைமன பிமரசில் நாட்டு ைன்னன் எடுத்துப் மபசிப் பார்த்ைார். 

அப்மபாது இருந்து சைாமலமபசி உலகின் கவனத்துக்கு வந்ைது. இன்று நாம் 

சைாமலமபசியில் மபசிப் மபசி ைகிழ்கின்மோம். 

கிரகம் சபல்லுக்கு நன்றி. மகட்ட உங்களுக்கும் நன்றி வைக்கம் 

 

 

 

வினாக்கள் ( நடுவர் யகட்கும் வினாக்களுக்கு மட்டும் விறட கூை யவண்டும்) 

1. பதோலலப சிலயக் கண்டு பிடித்தவர் யோர்? 

2. கிரகம்ப ல் எங்கு பிறந்தோர்? 

3. கிரகம் ப ல் உதவியோைரிடம் என்  ப சி ோர்? 

4. எந்த ேோட்டு மன் ர் பதோலலப சியில் முதன் முதலில் ப சி ோர்? 

 

 



இலண்டன் தமிழ் நிலலயம் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

உ பிரிவு ஆறோம் ஆண்டு, ஏழோம் ஆண்டு 
 

 

வைக்கம் 

திருக்குறள் 

அேநூல்களில் சிேந்ைது திருக்குேள். சபாய்யாசைாழி என்றும் உலகப் 

சபாதுைமேசயன்றும் சைய்வ நூல் என்றும் முப்பால் என்றும் அறிஞர்களால் 

மபாற்ேப்படுகின்ேது. இனம், ைைம் கடந்து உலக ைக்கள் அனவருக்கும், 

வாழ்க்மகக்குரிய நல்ல கருத்துக்கமளத் திருக்குேள் கூறுகின்ேது. இைனால்ைான் 

பாரதியும்,’’வள்ளுவன் ைன்மனஉலகினுக்மக ைந்து வான் புகழ் சகாண்ட 

ைமிழ்நாடு’’ எனப் பாடினார். 

திருக்குேள் அேத்துப்பால், சபாருட்பால், காைத்துப்பால் என மூன்ோக 

வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 130 அதிகாரங்களும் 1330 குேட்பாக்களும் உள்ளன. இது 

ஆசிரியப்பா என்னும் சவண்பா யாப்பில் அமைந்துள்ளது. 

ஒரு ைனிைன் வாழ்வில் சசய்ய மவண்டியமவ எமவ, சசய்யக்கூடாைமவ எமவ 

எனத் திருக்குேள் சசால்கின்ேது. நன்மை சசய்வைால் உண்டாகும் 

நன்மைகமளயும், தீமை சசய்வைால் உண்டாகும் தீமைகமளயும் மபசுகின்ேது. 

காலத்ைால் அழியாை திருக்குேமள உலக நாட்டு சைாழிகளில் எல்லாம் 

சைாழிசபயர்ப்புச் சசய்து பயன்படுத்துகின்ேனர்.  

’’வாழ்ட்டும் திருக்குேள்; வளரட்டும் குேள்சநறி’’ 

 

வினாக்கள் ( நடுவர் யகட்கும் வினாக்களுக்கு மட்டும் விறட கூை யவண்டும்) 

1. திருக்குேளின் ைறுசபயர்கள் இரண்டு சசால்க. 

2. பாரதி திருவள்ளுவர் பற்றி என்ன கூறுகின்ோர்? 

3. திருக்குேளில் எத்ைமன குேட்பாக்கள் உள்ளன? 

4. திருக்குேள் என்ன யாப்பில் எழுைப்பட்டுள்ளது? 

5. திருக்குேமள ஏன் உலக சைாழிகள் யாவும் சைாழிசபயர்த்துள்ளன? 

 

 

 



இலண்டன் தமிழ் நிலலயம் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

ஊ பிரிவு எட்டோம் ஆண்டு, ஒன் தோம் ஆண்டு 
 

வைக்கம் 

சகாமரானாக் காலக் கும்மாளங்கள் 

2019 ஆம் ஆண்டு மார்கழி மாதம் சீனாவில் மவாகன் மாநிலத்தில் சகாமரானா எனும் ணவரஸ் 

சதாற்று ஏற் ட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப் ட்டது. அது  ற்றி நாம் ச ரிதாகக் கருதவில்ணல. ஆனால் 

அது சிறிது சிறிதாக உலசகங்கும்  ரவத் சதாடங்கியது. உலக நாடுகளுக்குப்  யைம் 

ச ய்தவர்களாலும் வியா ாரத் தலங்களாலும் தீவிரமணடந்தது. சகாமரானாவின் ஆ த்து 

என்னசவனில் விணரவிமலமய  க்கத்தில் இருப் வருக்கும்  ழகியவருக்கும் அந்மநாய் 

வருவதாகும். சுவா ம் முதல் உடல் முழுவதும் வலிணயச் ம ார்ணவ ஏற் டுத்திக் சகாத்துக் 

சகாத்தாக உயிர்கணளப்  றிக்கத் சதாடங்கியது. வல்லரசு முதல் வறிய நாடுகள் வணர குைமாக்கும் 

தடுப்பூசியின்றித் தவித்தன. ணககணள அடிக்கடி கழுவுங்கள். ணகயுணற, முகக்கவ ம் அணியுங்கள் 

என அறிவுறுத்தப் ட்டது.  

இலண்டனும் தப் வில்ணல; நாடு முழுவதும் ச ாது முடக்கத்துக்கு வந்தது.  ாட ாணலகள், 

 ல்கணலக்கழகங்கள், மவணல இடங்கள், ச ாது இடங்கள், வழி ாட்டுத் தலங்கள், 

ம ாக்குவரத்துக்கள் யாவுமம ஆட்களின்றி சவறிச் ம ாடின. 

ச ற்மறார் வீட்டில் இருந்மத மவணல ச ய்தனர். இணையவழி உைவுப் ச ாருட்கள் வீட்டிற்கு 

வருவிக்கப் ட்டன. அப் ாவும் அம்மாவும் வாழ்வு  ற்றி அச் ம் சகாண்டனர். ஆனால் 

பிள்ணளகளுக்மகா சகாண்டாட்டம்.  டிப்பு இல்ணல, இரு த்தி நான்கு மணித்தியாலமும் 

குடும் மாக இருந்து கணதத்துப் ம   முடிந்தது. அவ ரத் மதணவக்கு வாங்கி ணவத்த உைவுப் 

ச ாருட்கணள ஒமர நாளில் உண்டு அம்மாவிடம் ச ல்லப் ம ச்சு வாங்க முடிந்தது. ஊரில் உள்ள 

உறவுகளுடன் இணையவழி  ார்த்துப் ம சி மகிழ முடிந்தது. இந்த சுகம் பிள்ணளகளாகிய 

எங்களுக்கு எப்ம ாதும் கிணடக்காது. சகாமரானாணவ ஏசுவதா ம ாற்றுவதா? 

நன்றி; வைக்கம் 

 

வினாக்கள் (நடுவர் மகட்கும் வினாக்களுக்கு மட்டும் விணட கூறவும்) 

1. எந்ை நாட்டில் முைன் முைலில் சசாமரானா இனங் காைப்பட்டது? 

2. எவ்வாறு உலக நாடுகளுக்கு சகாமரானா பரவியது? 

3. சகாமரானாவில் இருந்து எவ்வாறு ைப்பலாம்? 

4. சகாமரானாவால் எம் நாளாந்ை வாழ்வு எப்படி ைாற்ேைமடந்ைது? 

5. சகாமரானாவால் பிள்மளகள் ஏன் ைகிழ்ந்ைார்கள்? 

 

 

 



இலண்டன் தமிழ் நிலலயம் 

நாவன்மைப் ப ோட்டி 2020/2021 

எ பிரிவு  த்தோம் ஆண்டு,  திப ோரோம் ஆண்டு 
வைக்கம் 

சிலப் திகாரம் 

ைமிழ் இலக்கிய உலகு கிறிஸ்துவுக்குப் பின் மூன்ோம் நூற்ோண்டு முைல் ஆோம் 

நூற்ோண்டு வமரயான முன்னூறு ஆண்டுகமளச் சங்கைருவிய காலம் எனக் 

குறிப்பிடும். இக்காலத்திமலமய ஐம்சபருங்காப்பியங்களில் மிகச்சிேந்ைைாக 

விளங்கும் சிலப்பதிகாரம் எழுைப்பட்டுள்ளது. இைமனக் குடிைக்கள் காப்பியம் 

என்றும் சசால்வார்கள். இது ைமிழ் நாட்டின் நிலப்பரப்மப, அங்கு வாழ்ந்ை 

ைக்களின் வாழ்மவப் பண்பாட்மட இலக்கியச் சுமவயுடன் ைந்து நிற்கின்ேது. 

ைன்னன் மசரன் சசங்குட்டுவனின் ைம்பியான இளங்மகாவடிகளால் ஆக்கப்பட்டு 

இன்று வமர மபாற்ேப்படுகின்ேது.  

இயல்,இமச,நாடகம் எனும் முத்ைமிழின் சிேப்மபயும் இங்கு காைலாம். 

அைனால்ைான் ‘’உமரயிமட இட்ட பாட்டுமடச் சசய்யுள்’’ என்றும் 

சிலப்பதிகாரத்மைக் கூறுவர். ’’அரசியல் பிமைத்மைாருக்கு அேம் கூற்ோவதூஉம், 

உமரசால் பத்தினிமய உயர்ந்மைார் ஏற்ேலும், ஊழ்விமன உருத்து வந்து ஊட்டும் 

என்பதூஉம்’’ இங்கு முக்கிய விடயங்களாகப் மபசப்படுகின்ேன.  

மகாவலன், கண்ைகி, ைாைவி வாழ்மவ மையைாகக் சகாண்டு கமை 

பின்னப்பட்டிருக்கின்ேது. கண்ைகியின் சிலம்மப விற்கப் பாண்டிய நாடு 

வருகின்ோன் மகாவலன். ஆனால் அது ைன்னனின் ைமனவியின் காற்சிலம்பு என்று 

சபாற்சகால்லன் சபாய் உமரக்கின்ோன். இது அறியாை பாண்டிய ைன்னனால், 

மகாவலன் கள்வன் என்று குற்ேஞ் சாட்டப்பட்டுக் சகால்லப்படுகின்ோன். 

கண்ைகி அவன் கள்வன் இல்மலசயன்பமை நிரூபித்துப் பாண்டிய ைன்னமனமய 

ைமல கவிை மவத்ைதுடன் உயிர் துேக்கக் காரைைாகின்ோள். ைாைவி மகாவலன் 

இேந்ை பின்னர் ைன் ைகள் ைணிமைகமலயுடன் சபௌத்ை துேவியாகின்ோள். சபரு 

வலியுடன் சிலப்பதிகாரம் வாழ்வின் ைத்துவத்மை உைர்த்தி நிற்கின்ேது. 

சநஞ்மச அள்ளும் சிலப்பதிகாரத்மை நாமும் படித்துச் சுமவ மசர்ப்மபாம். 

நன்றி; வைக்கம் 

வினாக்கள் ( நடுவர் யகட்கும் வினாக்களுக்கு மட்டும் விறட கூை யவண்டும்) 

1, சிலப்பதிகாரம் எழுைப்பட்ட காலம் எது? 

2. சிலப்பதிகாரத்மை எழுதியவர் யார் 

3. சிலப்பதிகாரத்தின் இரண்டு ைறுசபயர்கள் சசால்க. 

4. சிலப்பதிகாரம் கூறும் முக்கிய விடயங்கள் எமவ? 

5. மகாவலன் யாரால் சகால்லப்பட்டான்? ஏன்? 



 

 

 


