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     2022 ஆம் ஆண்டு ம  ாா்ச் ம தம் 05 ஆம் ந ள் சனிக்கிழமம 

 அதிக ரம்  : மக்கட்பேறு -  குறள் எண் : 61 
குறள் 
பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த 
மக்கட்பெறு அல்ை ெிற.  

குறள் விளக்கம்  

 அறிவில் சிறந்த நல்ை ெிள்லைகலைவிட இல்வாழ்க்லகயில் சிறந்த பெறு பவறு 

எதுவுமில்லை.  

ெழபமாழி ( Proverb ) 
 A sound mind in a sound body 

 உடல் வலுவுற்ற ல் உள்ளமும் வலுவுறும். 

பொன்பமாழி   
     பவற்றி என்னும் உயரத்லத அலடய ஏணியாக இருக்கும் ஒபர ஆயுதம் 

தன்னம்ெிக்லக 

 இரண்படாழுக்க உறுதி பமாழி  
 1.  மனித பநயபம உைகில் மகத்தானது. அலனவரிடத்திலும் அன்பு காட்டுபவன்.  
 2. கல்வி கற்ெபத என் தலையாய கடலம. கடலமலய என் கண்ணாய் 
கருதுபவன் 
இன்லறய பொது அறிவு வினா விலட 
 1.  மின்சாரத்தின் தந்லத என அலழக்கப்ெடுவர்? லமக்பகல் ொரபட   

2. இரத்த ஓட்டத்லத கண்டுெிடித்தவர்? வில்ைியம் ஹாாாா்வி  

   

தினமும் ஆங்கிைம் கற்றுக் பகாள்பவாம் 

 Come and write it on the black board. வந்து கரும்ெைலகயில் அலத எழுதுங்கள் 
 Get into groups of four.  நான்கு குழுக்கைாக இருங்கள் 
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இன்லறய பசய்திகள்  
  நகாாா்புறத் பதாாா்தைில் பவற்றி பெற்ற பவட்ொைாாா்கள் பநற்று ெதவிபயற்றுக்பகாண்டனாாா். 

  உக்லரன் - ரஷ்யா இலடபய நலடபெறும் பொாாா் தீவிரமலடந்துள்ைது. 

  100 வது படஸ்ட் கிரிக்பகட் பொட்டியில் கைமிரங்கி விராட் பகாைி சாதலன. 

  தமிழகத்தில் உள்ை 21 மாநகராட்சிகைில் 11 பெண் பமயாாா்கள் ெதவிபயற்று சாதலன. 

  பதாடர் மலழயால் ஏற்ெட்ட பவள்ைச் பசதங்கள், நிைச்சரிவால் ொதிக்கப்ெட்ட தமிழ்நாடு 

உட்ெட 5 மாநிைங்கள் மற்றும் புதுச்பசரி ஆகியவற்றுக்கு கூடுதல் பெரிடர் நிதியுதவியாக 

1,682.11 பகாடி ரூொலய ஒதுக்க மத்திய உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷா தலைலமயிைான 

உயர்நிலைக் குழு வியாழக் கிழலம ஒப்புதல் அைித்துள்ைது. 

 ெிபரசில் நாட்டில் வரைாறு காணாத  கனமலழயால் பவள்ைம் மற்றும் நிைச்சரிவில் சிக்கி 

117 பெர் இதுவலர உயிரிழந்துள்ைனர். 

 பகாரானா தடுப்புசி முகாம் இன்று மீண்டும் துவங்கியுள்ைது. 

 நமது ெள்ைியில் நலடபெற்ற வாய்ொடு திருவிழா பநற்றுடன் நிலறவு பெற்றது. 

பொடிநாயக்கனாாா் வட்டாரக் கல்வி அலுவைாாா் வாய்ொடு பொட்டிகைில் பவற்றி பெற்ற 

மாணவாாா்களுக்கு ொிசுகள் வழங்கினாாாா். 

 இன்று எட்டாம் வகுப்பு மாணவாாா்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் NMMS பதாாா்வு நலடபெறுகிறது. 

இத்பதாாா்விலன நமது ெள்ைியிைிருந்து 12 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகின்றனாாா். 

வரல ற்றில் இன்று : 

 ஈரான் பதசிய மரம் நடுதினம் 

 இைங்லகயில் அவசரகாைச் சட்டம் அமலுக்கு வந்தது(1964) 
 ஐபராப்ொவின் முதல் விமானமான குபைாஸ்டர் பமட்டர் ெறக்க விடப்ெட்டது(1943) 
 ெிரிட்டன் ெர்மா மீது பொர் பதாடுத்தது(1824) 


