
மவுண்ட் றூயிட் தமிழ் கல்வி நிலையம் 

தமிழ்மமொழி 

இலைநிலை (ஆண்டு 7,8)

பந்தி எழுதுதல்  

இரங்கநொதன் பரமமசுவரன் 



பந்தி எழுதுதல்:
மனிதனின் ததொடர்பொடல் ஊடகம் தமொழி. மனிதர்கள் தமக்குள்
ததொடர்பொட தமொழியை உருவொக்கிக் தகொண்டொர்கள். ஆனொல் மக்கள்
வவறுபட்ட இடங்களில் கூட்டம் கூட்டமொக வொழ்ந்தயமைொல் எல்வ ொரும்
ஒவே தமொழியைப் வபசவில்ய . ஒவ்தவொரு கூட்டமும் தமக்தகன
தமொழியை உருவொக்கினர். ஒருவன் வபசும் தமொழி அவனுக்கு
தசொந்தமொைிற்று. அதனொல் தமொழிைொல் வவறுபட்டனர். அதுவவ அவனின்
தொய்தமொழியும் ஆைிற்று. அந்த வயகைில் பொேம்பரிைமொக, தம்முன்வனொர்கள்
தகொடுத்துவிட்டுச் தசன்ற தசொத்தொக, தங்கள் சந்ததி ததொடரும்வயே பற்றி
இருக்கவவண்டிை பிேதொன அம்சமொக, தங்கள் தமொழியை மக்கள்
வபொற்றுகின்றனர். எனவவதொன் தொய்தமொழி என்பது தேமுைர்ந்தது என்று
அயனத்து தமொழிைினரும் அதயன இறுகப் பற்றிக்தகொள்கின்றனர்.
பரமபுத்திரன்



பந்தி எழுதுதல் - வினொக்கள் 

1. பந்தியில் கூறப்பட்டுள்ள மெய்தி எது மதொைர்பொனது?
2. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள மெய்தி மூைம் நீர் விளங்குவது 

யொது?
3. இப்பந்தி மூைம் ஆெிரியர் மெொல்ைவரும் கருத்து யொது?
4. மக்கள் மவறுபட்ை மமொழிகலள மபசுவதற்கு கொரணம் 

யொது?
5. இப்பந்திக்கு மபொருத்தமொன தலைப்பு யொது?



பந்தி எழுதுதல் விலைகள்

1. தொய்மமொழி மதொைர்பொனது.
2. தொய்மமொழி பிரதொனமொனது.
3. தொய்மமொழி எமக்கு மெொந்தமொனது. 
4. மக்கள் மவறுபட்ை இைங்களில் வொழந்தலம.
5. தொய்மமொழி.



பந்தி எழுதும்மபொது கவனிக்க மவண்டியன:

1. பந்தி என்றொல் என்ன?
2. பந்தி எதற்கொக எழுதப்படுகிறது?
3. பந்தி யொருக்கொக எழுதப்படுகிறது?
4. பந்தி எப்படி அலமயமவண்டும்?
5. பந்தி அலமப்பு எப்படி இருக்கமவண்டும்?



பந்தி எழுதும் மபொது கவனிக்க மவண்டியன:

1. குறித்த ஒரு மெய்திலய மட்டும் மதரிவிக்கமவண்டும். 
2. ஒரு மெய்திலய பிறருக்கு அறிவிப்பதற்கொக 

எழுதப்படுகிறது.
3. வொெகர் அல்ைது பிற மக்களுக்கொக எழுதப்படுகிறது. 
4. மெொல்ைப்படும் மெய்தி சுருக்கமொகவும் மதளிவொகவும் 

அலமயமவண்டும்.
5. வொெகர் புரிந்து மகொள்ளக்கூடிய வலகயில் ஒழுங்கொக 

மெய்திலயச்  மெொல்ைமவண்டும்  



பந்தி அலமப்பு 

1. தலைப்பு. 
2. தலைலம வொக்கியம். 
3. துலண மெர்க்கும் வொக்கியங்கள்.
4. மதளிவொன நலை. 
5. அணி மெர்க்கும் மெொற்கள்.



பந்தி அலமப்பு 

1. தலைப்பு: மெொல்ைவரும் மெய்தியின் லமயப்மபொருலள   
குறிப்பது.  

2. தலைலம வொக்கியம்: பந்தியின் தலைப்பு மதொைர்பொன   
பிரதொன வொக்கியம்.  

3. துலண மெர்க்கும் வொக்கியங்கள்: தலைலம வொக்கியத்லத  
வலுப்படுத்தும் வொக்கியங்கள்.

4. மதளிவொன நலை: ெீரொன மமொழி நலையில் எழுதுதல்  
5. அணி மெர்க்கும் மெொற்கள்: வொக்கியத்திலன 

வலுப்படுத்தவும், சுலவயூட்ைவும் பயன்படும் 
மெொற்கள்.   



தமிழ் உச்ெரிப்பு 

தமிழ்மமொழிலய ெரியொக உச்ெரித்துப்
பழகமவண்டும். அப்மபொதுதொன் தமிலழ ெிறப்பொகப்
மபெமுடியும். பிற மமொழிக்கைப்பு தமிழ்
உச்ெரிப்பிலனப் பொதிக்கிறது. இருப்பினும் முடிந்த
அளவு மதளிவொக உச்ெரிக்கமவண்டும். பைபைமவன
விலரவொக உச்ெரிக்கொது, நிதொனமொக உச்ெரிக்க
மவண்டும். இதனொல் உச்ெரிப்புத் மதளிவொக அலமயும்.



வினொக்கள் 

1. பந்தியின் தலைப்பு யொது?
2. தைலம வொக்கியம் எது?
3. துலண மெர்க்கும் வொக்கியங்கள் எலவ?
4. இலணப்பு மெொற்கள் எலவ?
5. அணி மெர்க்கும் மெொற்கள் எலவ?



வினொ: பந்தி ஒன்று எழுதுக 

 தலைப்பு: மதொற்று மநொயிைிருந்து தற்கொத்தல்

➢ மதொற்று மநொய் எவ்வொறு பரவுகிறது? 
➢ மதொற்று மநொய் ஏற்படுத்தும் கொரணிகள் எலவ?
➢ மதொற்று மநொய் பரப்பும் கொரணிகள் எலவ? 
➢ மதொற்று மநொய் வரொது எவ்வொறு தற்கொக்கைொம்?.



நன்றி 


