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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி - 1 

1] ''உலகம் யாவவயும் தாமுள வாக்கலும்'' - என்ற பாடல் வரியின் ஆசிரியர் 

யார்? 

1] வான்மீகி    2] கம்பர்   3] இளங்ககாவடிகள்    4] திருவள்ளுவர் 

2]  யாவவயும் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] எண்ணும்மம   2] முற்றும்வம   3] உருவகம்    4] உவகமயம்  

3] விவளயாட்டு  - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] பதாழிற்பபயர்   2] விமைத்ததாமக   3] பண்புத்ததாமக    4] இவற்றில் 

ஏதுமில்மை  

4] உவடயார் = உவட+ய்+ஆர்; - இதில் ய் - என்பது எதவைக் குறிக்கும்?  

1] பகுதி    2] விகுதி   3] சந்தி   4] விகாரம்  

5] கம்பர் பிறந்த ஊராை மயிலாடுதுவறக்கு அருகிலுள்ள ததரழுந்தூர் - எந்த 

மாவட்டத்தில் உள்ளது?  

1] தஞ்சாவூர்   2] திருவாரூர்   3] நாகப்பட்டிைம்  4] கடலூர்  

6] தவறுபட்டது எது?  

1] ஏர் எழுபது   2] சரசுவதி அந்தாதி  3] திருவரங்கத்து அந்தாதி   4] சடககாபர் 

அந்தாதி  

குறிப்பு:- திருவரங்கத்து அந்தாதி - பிள்வளப் பபருமாள் அய்யங்கார் அவர்கள் 

எழுதியது. மீதமுள்ள மூன்றும் கம்பர் எழுதியது.  

7] திருபவண்பணய் நல்லூர்ச் சவடயப்ப வள்ளலால் ஆதரிக்கப்பபற்றவர் 

யார்?  

1] ஒளமவயார்   2] புககேந்திப் புைவர்   3] இளங்ககாவடிகள்  4] கம்பர் 
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8] கவிச்சக்கரவர்த்தி எைவும் கல்வியில் பபரியர் ------------ எைவும் 

தபாற்றப்படுபவர் யார்?  

1] திருவள்ளுவர்    2] மாணிக்கவாசகர்   3] திருமூைர்   4] கம்பர் 

9] "நிவலபப றுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா" - என்ற பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள 

கம்பராமாயண (இராமாவதாரம்) காண்டம் எது?  

1] ஆரணியகாண்டம்   2] கிட்கிந்தாகாண்டம்  3] யுத்தகாண்டம்   4] பாலகாண்டம் 

10] கம்பரின் காலம் -------------- நூற்றாண்டு எைக் கூறுவர்? 

1] கி.பி. 2    2] கி.பி. 6   3] கி.பி. 10    4] கி.பி. 12 

11] அகழ்வார், இகழ்வார் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக?  

1] ததாேிற்தபயர்    

2] விமைத்ததாமக    

3] விவையாலவணயும் பபயர்    

4] குறிப்பு விமைமுற்று  

12] அகழ்வாவரத் தாங்கும் நிலம்தபாலத், தம்வம  

இகழ்வார்ப் பபாறுத்தல் தவல -    - இந்த குறளில் பயின்று வரும் அணி ? 

1] கவற்றுமமயணி    2] உயர்வுநவிற்சி அணி    3] உவவமயணி    4] 

பிறிதுதமாேிதல் அணி  

13] பபாறுத்தல், மறத்தல், ஒரால், பபாவற  - இலக்கணக்குறிப்பு தருக?  

1] பதாழிற்பபயர்    

2] விமைத்ததாமக    

3] விமையாைமணயும் தபயர்    

4] குறிப்பு விமைமுற்று 
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14] [அ] இன்வம - வறுவம; [ஆ] ஒரால் - தண்டித்தவவர; [இ] மடவார் - 

அறிவிலிகள்; [ஈ] நிவற - சால்பு; - இவற்றில் பபாருந்தாதது எது?    

1] அ     2] ஆ    3] இ     4] ஈ  

குறிப்பு :- ஒரால் - தவிர்த்தல் என்று பபாருள்.  

15] இன்வமயுள் இன்வம விருந்பதாரால் வன்வமயுள்  

வன்வம மடவார்ப் பபாவற   - இந்த குறளில் பயின்று வரும் அணி ? 

1] கவற்றுமமயணி    2] எடுத்துக்காட்டு உவவமயணி     3] உவமமயணி    4] 

பிறிதுதமாேிதல் அணி  

16] பசய்யினும் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக?  

1] ததாேிற்தபயர்   2] விமைத்ததாமக   3] இழிவுச்சிறப்பும்வம   4] குறிப்பு 

விமைமுற்று  

17] ஒறுத்தார்க் பகாருநாவள இன்பம், பபாறுத்தார்க்குப் - விடுபட்டவத 

நிரப்பவும்?  

1] இன்ைாச்தசால் கநாற்கிற்பவர் 

2] பபான்றும்  துவணயும் புகழ் 

3] தகுதியான் தவன்று விடல் 

4] அறைல்ை தசய்யாமம நன்று  

18] ஒறுத்தார் - ஒறு+த்+த்+ஆர். ஒறு - பகுதி; த் - சந்தி; த் - இறந்தகால 

இவடநிவல; ஆர் - என்பது என்ை?  

1] பலர்பால் விவைமுற்று விகுதி   2] ததாேிற்தபயர் விகுதி     3] தபயதரச்ச விகுதி      
4] ஒன்றன்பால் விமைமுற்று விகுதி 

19] விக்தடாரியா மகாராணியார், கண்விழித்ததும் முதலில் படித்த நூல் எது?  

1] இராமாயணம்    2] திருக்குறள்   3] குரான்  4] மபபிள் 
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20] இறந்தார், துறந்தார், தநாற்கிற்பவர், ஒறுத்தார், பசய்தாவர - 

இலக்கணக்குறிப்பு தருக?  

1] ததாேிற்தபயர்   2] விமைத்ததாமக   3] விவையாலவணயும் பபயர்   4] குறிப்பு 

விமைமுற்று  

21] அவைத்து நாட்டிைரும் இைத்திைரும் தமக்தக உரியபதைக் பகாண்டாடும் 

வவகயில் பபாதுவமக் கருத்துகவளப் பவடத்தவர் ?  

1] கம்பர்    2] பாரதியார்     3] வாணிதாசன்    4] திருவள்ளுவர் 

22] நாயைார், ததவர், முதற்பாவலர், பதய்வப்புலவர், நான்முகைார், மாகவி,  
மாதானுபங்கி, பசந்நாப்தபாதார், பபருநாவலர் - இவற்றில் பபாருந்தாதது 

எது?  

1]  கதவர்    2] மாகவி   3] மாதானுபங்கி   4] முதற்பாவைர் 

குறிப்பு :- மாகவி - பாரதியாரின் சிறப்பு பபயர். 

23] ஏழு சரீ்கவளக் பகாண்ட ஈரடி பவண்பாக்களால் ஆை  நூல் எது?  

1] சிைப்பதிகாரம்  2] மதுமரக்காஞ்சி   3] திருக்குறள்     4] நாைடியார் 

24] திருக்குறவள தபாற்றிப் பாராட்டிய பாடல்களின் பதாகுப்பு -----------?  

விவட :- திருவள்ளுவமாவல. 

25] திருக்குறளுக்கு அந்நாளிதலதய எத்தவை தபர் உவர எழுதியுள்ளைர்?  

1] பன்ைிரண்டு    2] பதின்மர்  3] இருபத்து மூவர்   4] ஏழு 

குறிப்பு :- திருக்குறளுக்கு அந்நாளிதலதய பதின்மர் உவர எழுதியுள்ளைர். 

அவ்வுவரகளுள், பரிதமலழகர் உவரதய சிறந்தது என்பர் தமிழ்ச் சான்தறார்.  

திருக்குறளுக்கு உவர எழுதிய பதின்மர் : 1.தருமர்,  2.மணக்குடவர், 
3.தாமத்தர், 4.நச்சர், 5.பரிதி, 6.பரிதமலழகர், 7.திருமவலயர், 8.மல்லர், 
9.பரிப்பபருமாள், 10.காளிங்கர். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

5 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

26] தம் எண்ணங்கவளயும் கருத்துகவளயும் பிறருக்கு அறிவிக்கும் 
கருவியாக விளங்குவது எது? 

1] எண்ணம்   2] தசயல்   3] பமாழி  4] அறிவு 

27] இந்தியாவில் தபசப்படும் பமாழிகள் அவைத்வதயும் எத்தவை  
பமாழிக்குடும்பங்களுள் அடக்குவர் பமாழியியல் அறிஞர்? 

1] மூன்று   2] நான்கு    3] ஐந்து    4] ஆறு  

குறிப்பு :- இந்ததா - ஆசிய பமாழிகள், திராவிட பமாழிகள், ஆஸ்திதரா - 
ஆசிய பமாழிகள், சைீ - திபபத்திய பமாழிகள். 

28] நம் நாட்டில் ஆயிரத்து முந்நூற்றுக்கும் தமற்பட்ட பமாழிகளும், அதன் 
கிவளபமாழிகளும் தபசப்படுகின்றை. ஆதலால், இந்திய நாட்வட, 
'பமாழிகளின் காட்சிச்சாவல' (Museum of Languages) எைக் குறிப்பிட்டவர் 
யார்? 

1] கால்டுதவல் 2] பமாழியியல் தபராசிரியர் ச.அகத்தியலிங்கம்   3] 
குமாரிைபட்டர்   4] முஸ்தபா 

29] இருபத்து மூன்றனுக்கும் தமற்பட்ட திராவிட பமாழிகள் உள்ளை. 
இம்பமாழிகவள எத்தவை வவககளாக பிரிப்பர்?  

1] மூன்று   2] நான்கு    3] ஐந்து    4] ஆறு 

குறிப்பு :- பதன்திராவிட பமாழிகள், நடுத்திராவிட பமாழிகள், வடதிராவிட 
பமாழிகள் எை மூவவகயாகப் பிரிப்பர். 

30] பதன்திராவிட பமாழிகவள கூறுக? 

தமிழ், மவலயாளம், கன்ைடம், குடகு, துளு, ததாடா, தகாத்தா, பகாரகா, 
இருளா. 

31] நடுத்திராவிட பமாழிகவள கூறுக? 
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பதலுங்கு, தகாண்டி, தகாயா, கூயி, கூவி, தகாலாமி, பர்ஜி, கதபா, 
தகாண்டா, நாயக்கி, பபங்தகா, முண்டா. 

32] வடதிராவிட பமாழிகவள கூறுக? 

குரூக், மால்ததா, பிராகுய். 

33] திராவிட பமாழிகள், திராவிடஇைம், திராவிட நாகரிகம் என்னும் 

பசாற்பறாடர்களுள் திராவிடம் என்னும் பசால் பபயரவடயாக வந்துள்ளது 

எைக் கால்டுபவல், தமது எந்த  நூலில் குறிப்பிட்டு உள்ளார் ? 

1] திராவிட தமாேியியல் இைவியல் நாட்டுப்புறக் கமதகள் 

2] திராவிட பமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் 

3] திராவிட தமாேிகளின் அடிச்தசால் அகராதி 

4]  திராவிட தமாேியியல் இைவியல் நாட்டுப்புறக் கமதகள் 

34] திராவிடம் என்னும் பசால்வல முதன்முதலில் உருவாக்கியவர் யார்? 

1] மாக்சுமுல்ைர்   2] ஜியுகபாப்   3] குமரிலபட்டர்  4] அகத்தியைிங்கம்  

குறிப்பு :- குமரிலபட்டர் திராவிடம் என்னும் பசால்வல முதன்முதலில் 

உருவாக்கிைார். கால்டுபவல் அதவைப் பயன்பாட்டுக்குக் பகாண்டுவந்தார். 

35] பமாழியியல் அறிஞர், பதாடக்கக் காலத்தில் தமிவழயும் அதன் 

கிவளபமாழிகளாை மவலயாளம், பதலுங்கு, கன்ைடம் ஆகிய பதன்ைிந்திய 

பமாழிகவளயும் -------------- என்று வழங்கிைர் ? 

விவட :- தமிளியன் (Tamilian) அல்லது தமுலிக் (Tamulic) 

36] திராவிட என்னும் பசால்தல தமிழ் என்னும் பசால்லிலிருந்து உருவாைது. 

தமிழ் > திரமிள > திரவிட > திராவிட எை உருவாயிற்று என்று கூறியவர் யார்?    

1] ஜியுகபாப்     2] ஈராஸ் பாதிரியார்     3] பாரதியார்      4] அகத்தியைிங்கம் 

37] இவற்வற முவறப்படி வரிவசப்படுத்துக?  
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1] தமிழ் > திராவிட > திரவிட > திரமிள  

2] தமிழ் > திரவிட > திரமிள  > திராவிட 

3] தமிழ் > திரவிட > திராவிட > திரமிள 

4] தமிழ் > திரமிள > திரவிட > திராவிட 

குறிப்பு :- இந்த விைா TNPSC ததர்வுகளில் இரண்டு முவற தகட்கப்பட்டுள்ளது. 

கவைத்துடன் படிக்கவும்.  

38] எந்த நிறுவைம், அழிந்து வரும் பண்வடய தமிழ் ஓவலச்சுவடிகவளப் 

புதுப்பித்துப் பாதுகாக்க, பல நடவடிக்வககவள தமற்பகாண்டு வருகிறது? 

1] கன்ைிகமரா நூைக நிறுவைம் 

2] இந்திய கைாச்சார நிறுவைம்  

3] யுபைஸ்தகா 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மை 

39] கடல்தகாளால் பகாள்ளப்பட்ட பழந்தமிழ்க் குமரிக்கண்டம் எது?  

1] தடரா ஆஸ்திராைிசு   2] ககர்மகைன்  3] மூ கண்டம்  4] இபலமூரியாக் 

கண்டம் 

40] தமிழ்பமாழியில் இன்று நமக்குக்கிவடத்துள்ள நூல்களுள் மிகப் 

பவழவமயாை நூல் எது? 

1] திருக்குறள்  2] கைிங்கத்துப்பரணி   3] பதால்காப்பியம்   4] சிைப்பதிகாரம்  

குறிப்பு :- ததால்காப்பியம். இந்நூல் ஓர் இைக்கண நூல். 

41] எண்பது விழுக்காடு அளவுக்குத் திராவிட பமாழிக்கூறுகவளக் 

பகாண்டுள்ள ஒதர திராவிட பமாழி எது?  

1] ததலுங்கு  2] மமையாளம்   3] தமிழ்  4] கன்ைடம்  
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42] பதான்வம, தைித்தன்வம, பமாழிகளின் தாய், பசால்வளம், இலக்கிய 

இலக்கணவளம், சிந்தவைவளம், கவலவளம், பண்பாட்டுவளம் இவற்றுடன் 

பன்ைாட்டு பமாழியாக விளங்கும் தன்வமவயப் பபற்ற பமாழிதய ---------------- 

எைப்படும்?  

விவட :- பசவ்வியல்பமாழி 

43] மாமரம் - என்ற துவணப்பாடம் எந்த நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ? 

அல்லது அதன் ஆசிரியர் யார் எை விைா தகட்கலாம்.   

விவட - புவியரசு - இரவின் அறுவவட. 

44]  மைிதவை விலங்கிலிருந்து தவறுபடுத்துவது எது?  

விவட :- பமாழி 

45] ஒருவர், தம் கருத்வத பவளியிடவும், அதவைக் தகட்தபார் 

புரிந்துபகாள்ளவும் கருவியாக அவமவது எது?  

விவட :- பமாழி 

46] பமாழிவய பிவழயின்றிப் தபசவும் தகட்கவும் கற்கவும் எழுதவும் 

துவணபசய்வது --------------- ஆகும்?  

விவட :- இலக்கணம் 

47] தமிழிலக்கணம் எத்தவை வவகப்படும்? 

1] 4   2] 5   3] 6   4] 7 

குறிப்பு :- 1.எழுத்திலக்கணம், 2.பசால்லிலக்கணம், 3.பபாருளிலக்கணம், 
4.யாப்பிலக்கணம், 5.அணியிலக்கணம் - எைத் தமிழிலக்கணம் 

ஐவவகப்படும். 

48] எழுத்து எத்தவை வவகப்படும்? 

விவட :- முதபலழுத்து, சார்பபழுத்து எை எழுத்துகள் இருவவகப்படும். 
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49] முதபலழுத்துகள் என்றால் என்ை? ஏன் முதபலழுத்துகள் - எை 

அவழக்கப்படுகின்றை? 

விவட :-  அ முதல் ஒள வவர உள்ள உயிர் எழுத்துகள் பன்ைிரண்டும், க் 
முதல் ன் வவர உள்ள பமய்பயழுத்துகள் பதிபைட்டும் ஆகிய முப்பது 
எழுத்துக்களும் முதபலழுத்துகளாகும். இவவ சார்பு எழுத்துகள் 

ததான்றுவதற்கு முதற்காரணமாய் இருப்பதால்  முதபலழுத்துகள் எை 

அவழக்கப்படுகின்றை. 

50] சார்பபழுத்துகள் என்றால் என்ை? அவவ எத்தவை வவகப்படும்?  

விவட :- முதல் எழுத்துகவளச் சார்ந்து இயங்கும் எழுத்துக்கள் 
சார்பபழுத்துகள் எைப்படும். இவவ உயிர்பமய், ஆய்தம், உயிரளபபவட, 

ஒற்றளபபவட, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம்,  ஐகாரக்குறுக்கம், 

ஒளகாரக்குறுக்கம், மகரக்குறுக்கம், ஆய்தக்குறுக்கம் எைப் பத்து 

வவகப்படும். 

51] பசய்யுளில் ஓவச குவறயும்தபாது ஒரு பசால்லின் முதலிலும் 
இவடயிலும் இறுதியிலும் நிற்கும் பநட்படழுத்துகள் தமக்குரிய -------------------
-- மாத்திவரயிலிருந்து நீண்டு ஒலிக்கும். அவ்வாறு நீண்டு ஒலிப்பவத ------
----------------- என்கிதறாம். 

1] இரண்டு;  ஆகுதபயர்    2] மூன்று;  புணர்ச்சி     3] இரண்டு;  அளபபவட   
4] மூன்று; அணி 

குறிப்பு :- அளபு = மாத்திவர; எவட = எடுத்தல் என்பது பபாருள்; அதாவது 
எழுத்திைது மாத்திவர அளவில் நீட்டி ஒலித்தல். 

52] அளபபவட எத்தவை வவகப்படும்? 

1] 2   2] 3    3] 4    4] 5 

குறிப்பு :- அளபபவட இரண்டு வவகப்படும். உயிரளபபவட, ஒற்றளபபவட. 
[ (குறில் - அ, இ, உ, எ, ஒ); (பநடில் - ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ) ] 
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53]  பசய்யுளில் ஓவச குவறயும்தபாது அந்த ஓவசவய நிவறவு பசய்ய 
உயிர்பநடில் எழுத்துகள் (ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள) ஏழும் அளபபடுக்கும். 
இஃது ----------------- எைப்படும்? 

விவட :- உயிரளபபவட 

குறிப்பு:- பசய்யுளில் ஓவச குவறயும்தபாது அந்த ஓவசவய நிவறவு 
பசய்ய உயிர்பநடில் எழுத்துகள் (ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள) ஏழும் 
அளபபடுக்கும். இஃது உயிரளபபவட எைப்படும். அவ்வாறு 
அளபபடுக்கும்தபாது, அவற்றுக்கு இைமாை குறில் எழுத்துகள் அதன் 
பக்கத்தில் வரும். ஐகாரத்திற்கு இகரமும், ஒளகாரத்திற்கு உகரமும் 
இைஎழுத்தாக வரும். 

54] உயிரளபபவட எத்தவை வவகப்படும்? 

1] 2   2] 3    3] 4    4] 5 

குறிப்பு :- உயிரளபபவட மூன்று வவகப்படும். அவவயாவை:- 
(1)பசய்யுளிவச (இவசநிவற) அளபபவட   (2)இன்ைிவச  அளபபவட  
(3)பசால்லிவச அளபபவட. 

55] பசய்யுளில் ஓவச குவறயும் இடத்தில் அந்த ஓவசவய நிவறவுபசய்ய 
பசால்லின் முதலிலும் இவடயிலும் இறுதியிலும் நின்ற உயிர்பநடில் 
எழுத்துகள் ஏழும், தமக்கு இைமாகிய குறில் எழுத்துகவளப் பபற்று உரிய 
மாத்திவரயிலிருந்து மிகுந்பதாலிக்கும். இதவை --------------- அளபபவட 
எைக் கூறுவர்? 

1] பசய்யுளிவச (இவசநிவற) அளபபவட     

2] இன்ைிமச அளதபமட    

3] தசால்ைிமச அளதபமட    

4] இவற்றில் ஏதுமில்மை 
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விளக்கம் :-  பசய்யுளில் ஓவச குவறயும் இடத்தில் அந்த ஓவசவய 
நிவறவுபசய்ய பசால்லின் முதலிலும் இவடயிலும் இறுதியிலும் நின்ற 
உயிர்பநடில் எழுத்துகள் ஏழும், தமக்கு இைமாகிய குறில் எழுத்துகவளப் 
பபற்று உரிய மாத்திவரயிலிருந்து மிகுந்பதாலிக்கும். இதவை 
பசய்யுளிவச (இவசநிவற)  அளபபவட எைக் கூறுவர். 

சான்று: பகடாஅ வழிவந்த தகண்வமயார் தகண்வம 

விடாஅர் விவழயும் உலகு. 

பகடா  என்பது பகடா அ எை இறுதியிலும், விடார் என்பது விடா அர் எை 
இவடயிலும் அளபபடுத்து வந்துள்ளது. 

பசய்யுளிவச (இவசநிவற) அளபபவட :- பசய்யுளின் ஓவசவய நிவறவு 
பசய்ய ஈரவச பகாண்ட சரீ்களாக மட்டும் வரும். (எ-டு) உழா அர், படா அர். 

பசய்யுளிவச அளபபவடக்கு - இவசநிவற அளபபவட என்ற தவறு 
பபயரும் உண்டு. 

56] பகடுப்பதூ உம் பகட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்தக 

எடுப்பதூ உம் எல்லாம் மவழ. 

- இந்த குறள் எந்த அளபபவடக்காை எடுத்துக்காட்டு? 

1] தசய்யுளிமச (இமசநிமற) அளதபமட     

2] இன்ைிவச அளபபவட    

3] தசால்ைிமச அளதபமட    

4] இவற்றில் ஏதுமில்மை 

விளக்கம் :- பகடுப்பதும் , எடுப்பதும் என்று ஓவச குவறயாத இடத்திலும் 
இைிய ஓவச தருவதற்காக து என்னும் குறில் தூ எை பநடிலாக மாறி 
அளபபடுப்பது இன்ைிவச அளபபவட. 

57] இைிய ஓவசக்காக மூவவச பகாண்ட சரீ்களாக மட்டும் வருவது எது? 
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1] தசய்யுளிமச (இமசநிமற) அளதபமட     

2] இன்ைிவச அளபபவட    

3] தசால்ைிமச அளதபமட    

4] இவற்றில் ஏதுமில்மை 

விளக்கம் :- இன்ைிவச அளபபவட இைிய ஓவசக்காக மூவவச பகாண்ட 
சரீ்களாக மட்டும் வரும். (எ-டு) பகடுப்பதூஉம், எடுப்பதூஉம். 

58] குடிதழீஇக் தகாதலாச்சும் மாநில மன்ைன் 

அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு 

- இந்த குறள் எந்த அளபபவடக்காை எடுத்துக்காட்டு? 

1] தசய்யுளிமச (இமசநிமற) அளதபமட     

2] இன்ைிமச அளதபமட    

3] பசால்லிவச அளபபவட  

4] இவற்றில் ஏதுமில்மை 

விளக்கம்:- இக்குறட்பாவில் தழீஇ என்னும் பசால் அளபபடுத்து 
வந்துள்ளது. தழீ - தழுவுதல் என்னும் பதாழிற்பபயர்ச்பசால். தழீஇ 
(தழுவி) எை விவைபயச்ச பசால்லாக அளபபடுத்ததால் இது பசால்லிவச 
அளபபவட ஆயிற்று. 

59] பபயர்ச்பசால் அளபபடுத்து, விவைபயச்சப் பபாருளில் வருவது எந்த 
அளபபவட? 

1] தசய்யுளிமச (இமசநிமற) அளதபமட     

2] இன்ைிமச அளதபமட    

3] பசால்லிவச அளபபவட    



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

13 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மை 

விளக்கம்:- பபயர்ச்பசால் அளபபடுத்து, விவைபயச்சப் பபாருளில் வருவது 
பசால்லிவச அளபபவட. இது இ என்னும் எழுத்தில் முடிவு பபற்றிருக்கும். 
(எ-டு) நவசஇ, நிறஇீ. 

60] பசய்யுளில் ஓவச குவறந்தால் பமய்பயழுத்துகளும் அளபபடுக்கும். 
இஃது ---------------- அளபபவட எைப்படும். 

1] தசய்யுளிமச (இமசநிமற) அளதபமட     

2] இன்ைிமச அளதபமட    

3] தசால்ைிமச அளதபமட    

4] ஒற்றளபபவட 

விளக்கம் :- பசய்யுளில் ஓவச குவறந்தால் பமய்பயழுத்துகளும் 
அளபபடுக்கும். இஃது  ஒற்றளபபவட  எைப்படும். 

எங்ங்கி வறவனுள் பைன்பாய் 

பவஃஃகுவார்க் கில்வல வடீு 

இத்பதாடர்களில் உள்ள ங் மற்றும் ஃ ஆகிய எழுத்துகள் இருமுவற 
வந்துள்ளை. இவ்வாறு ங், ஞ், ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல்,ள் ஆகிய பத்து 
பமய்யும், ஃ ஒன்றும் ஆகப் பதிதைாரு எழுத்துகளும் ஒரு குறிவல 
அடுத்தும் இரு குறில்கவள அடுத்தும் பசய்யுளில் இைிய ஓவச தவண்டி 
அளபபடுக்கும். இவ்வாறு அளபபடுப்பதற்கு ஒற்றளபபவட என்பது பபயர். 

ஒற்றளபபவட - வல்லிைத்து க், ச், ட், த், ப், ற் என்னும் ஆறும், 

இவடயிைத்தில் ர், ழ் என்னும் இரண்டும் ஆக இந்த எட்டு 
பமய்பயழுத்துகள் தவிரப் பிற பமய்பயழுத்துகள் அளபபடுக்கும். 

61] உயிர்க்குறில், உயிர்பமய்க்குறில் ஆகிய எழுத்து வவககளின் 
மாத்திவர அளவு எத்தவை? 
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1] ஒன்று    2] அமர    3] மூன்று   4] இரண்டு 

62] உயிர்பநடில், உயிர்பமய்பநடில் -  ஆகிய எழுத்து வவககளின் 
மாத்திவர அளவு எத்தவை? 

1] ஒன்று    2] அமர    3] மூன்று   4] இரண்டு 

63] பமய், ஆய்தம் - ஆகிய எழுத்து வவககளின் மாத்திவர அளவு 
எத்தவை? 

1] ஒன்று    2] அவர    3] மூன்று   4] இரண்டு 

64] உயிரளபபவட - எழுத்து வவககளின் மாத்திவர அளவு எத்தவை? 

1] ஒன்று    2] அமர    3] மூன்று   4] இரண்டு 

65] ஒற்றளபபவட  ஆகிய எழுத்து வவககளின் மாத்திவர அளவு 
எத்தவை? 

1] ஒன்று   2] அமர    3] மூன்று   4] இரண்டு 

66] உறா அர்க் குறுதநாய் உவரப்பாய் – இத்பதாடரில் ____________ 

அளபபவட வந்துள்ளது 

1) பசய்யுளிவச   2) இன்ைிமச   3) தசால்ைிமச  4)ஒற்றளதபமட 

67] உடுப்பதூஉம் துய்யப்பதூஉம் இல்லார்க்கு - இக்குறட்பாத் பதாடரில் ------
----------------- அளபபவட வந்துள்ளது. 

1) தசய்யுளிமச   2) இன்ைிவச   3) தசால்ைிமச  4)ஒற்றளதபமட 

68] பசால்லிவச அளபபவடவயத் ததர்வு பசய்க. 

1] எச்சம் தபறாஅ விடின்  

2] வரைவசஇ இன்னும் உள்தளன் 

3] உண்பதூஉம், உடுப்பதூஉம்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மை 

69] எழுத்துகள் பிறப்பதற்கு அடிப்பவடக் காரணமாக இருப்பவவ ?  

விவட :- ஒலியணுக்கள். 

70] பமாழிமுதற் காரணமாம் அணுத்திரள் ஒலிஎழுத்து என்று கூறும் நூல் 
எது?  

விவட :- நன்னூல். 

71] எழுத்துகளின் பிறப்வப எத்தவை வவககளாக பிரிக்கலாம்? 

1] 5   2] 4    3] 3    4] 2 

விளக்கம் :- எழுத்துகளின் பிறப்வப இடப்பிறப்பு, முயற்சிப் பிறப்பு எை 
இருவவகயாகப் பிரிக்கலாம். எழுத்துகள் ததான்றுகின்ற மார்பு 
முதலாைவற்வற இடப்பிறப்பு எைவும் [ இடப்பிறப்பு ( காற்றவறகள் - 
மார்பு, கழுத்து, தவல, மூக்கு ) ], உதடு முதலாை உறுப்புகளின் பதாழில் 
தவறுபாட்டிைால் ஒலிப்பதவை முயற்சிப் பிறப்பு எைவும் [  முயற்சிப் 
பிறப்பு ( ஒலிப்பு முவைகள் - இதழ், நா, பல், அண்ணம் ] கூறுவர். 

72] பமய்பயழுத்துகவள ஒலிக்கும்தபாது தவறுபட்ட எத்தவை ஒலிகவள 
தகட்கலாம்? 

1] 5   2] 4    3] 3    4] 2 

விளக்கம் :- பமய்பயழுத்துகவள ஒலிக்கும்தபாது தவறுபட்ட மூன்று  
ஒலிகவள நாம் தகட்கலாம். அவவ வல்லிை ஒலி, பமல்லிை ஒலி, 
இவடயிை ஒலி. இவ்பவாலிகள் தவறுபடுவதற்குக் காரணம், அவவ 
பிறக்கும் இடங்கள் தவறுபடுவைதவ. 

73] ஒலி எழக் காரணமாை காற்று நிவலபபறும் இடங்கவளக் ------------------ 
எைவும், ஒலி எழுவதற்குத் துவண பசய்யும் உறுப்புகவள ---------------------- 
எைவும் கூறுவர். 

விவட:- காற்றவறகள், ஒலிப்புமுவைகள்.. 
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74] பன்ைிரண்டு உயிர் எழுத்துகளும், இவடயிை ( ய, ர, ழ, வ, ல, ள ) 
எழுத்துகள் ஆறும் எங்கிருந்து பிறக்கின்றை? 

1] மூக்கு    2] மார்பு    3] கழுத்து   4] நா 

75] பமல்லிை எழுத்துகள் (ங,ஞ,ண,ந,ம,ை) ஆறும் எங்கிருந்து 
பிறக்கின்றை? 

1] மூக்கு    2] மார்பு    3] கழுத்து   4] நா 

76] வல்லிை எழுத்துகள் (க,ச,ட,த,ப,ற) ஆறும் எங்கிருந்து பிறக்கின்றை? 

1] மூக்கு    2] மார்பு       3] கழுத்து         4] நா 

விளக்கம் :- ஆவி இவடவம இடமிடறு ஆகும் 

தமவும் பமன்வம மூக்கு உரம்பபறும் வன்வம -- நன்னூல். 

( ஆவி - உயிபரழுத்து; இவடவம - இவடயிைம்; மிடறு - கழுத்து; பமன்வம 
- பமல்லிைம்; உரம் - மார்பு. ) 

77] ------------ ஆகிய இவ்விரண்டு உயிர்களும் வாவயத் திறந்து 
ஒலிப்பதைால் பிறக்கின்றை. 

1] இ, ஈ    2] அ, ஆ  3] ஏ, ஐ  4] ஒ, ஓ 

விளக்கம் :- அவற்றுள்,  முயற்சியுள் அஆ அங்காப்புவடய (நன்னூல்-76). 
(அங்காப்பு - வாவயத் திறத்தல்) 

78] ------------- ஆகிய ஐந்து எழுத்துகளும் வாவயத் திறப்பததாடு தமல்வாய்ப் 
பல்வல, நா விளிம்பு பதாடுவதால் பிறக்கின்றை. 

விவட :- இ, ஈ, எ, ஏ, ஐ 

79] -----------------ஆகிய ஐந்து எழுத்துகளும் உதடுகவளக் குவித்து 
ஒலிப்பதைால் பிறக்கின்றை. 

விவட :- உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ 
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80] -------------- இவ்விரு பமய்களும் நாவிைது முதற்பகுதி அண்ணத்வதத் 
பதாடுவதைால் ததான்றுகின்றை. 

1] க், ங்   2] ச், ஞ்   3] ட், ண்     4] த், ந் 

81] ------------- இவ்விரு பமய்களும் இவட நா (நடு நாக்கு) நடு அண்ணத்வதத் 
பதாடுவதைால் பிறக்கின்றை. 

1] க், ங்   2] ச், ஞ்  3] ட், ண்     4] த், ந் 

82] --------------- இவவ, நாவிைது நுைி, அண்ணத்திைது நுைிவயத் 
பதாடுவதைால் பிறக்கின்றை. 

1] க், ங்   2] ச், ஞ்   3] ட், ண்     4] த், ந் 

83] ---------------- தமல்வாய்ப் பல்லிைது அடிவய, நாக்கின் நுைி 
பபாருந்துவதைால் இவ்பவழுத்துகள் ததான்றுகின்றை. 

1] க், ங்   2] ச், ஞ்   3] ட், ண்     4] த், ந் 

84] -------------- தமல் உதடும் கீழ் உதடும் பபாருந்த, இவ்பவழுத்துகள் 
பிறக்கும். 

1] ப், ம்   2] ய்     3] ர், ழ்   4] ட், ண் 

85] ------------ இது, நாக்கிைது அடிப்பகுதி, தமல்வாயின் அடிப்பகுதிவயப் 
பபாருந்துவதைால் பிறக்கின்றது. 

1] ப், ம்   2] ய்    3] ர், ழ்   4] ட், ண் 

86] --------------- இவவ, தமல்வாவய நாக்கின் நுைி தடவுவதைால் 
பிறக்கின்றை. 

1] ப், ம்   2] ய்     3] ர், ழ்   4] ட், ண் 

87] -------------- இது, தமல்வாய்ப் பல்லின் அடிவய, நாவிைது ஓரங்கள் தடித்து 
பநருங்குவதைால் பிறக்கிறது.      
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1] ல்     2] வ்      3] ள்.      4] ற், ன் 

88] ------------ இது, தமல்வாவய, நாவிைது ஓரங்கள் தடித்துத் தடவுவதைால் 
பிறக்கிறது. 

1] ல்     2] வ்      3] ள்      4] ற், ன் 

89] ------------- இது, தமல்வாய் பல்வலக் கீழுதடு பபாருந்துவதைால் 
பிறக்கின்றது. 

1] ல்     2] வ்      3] ள்      4] ற், ன் 

90] ------------------ இவவ, தமல்வாவய நாக்கின் நுைி மிகவும் 
பபாருந்துவதைால் பிறக்கின்றை. 

1] ல்     2] வ்      3] ள்      4] ற், ன் 

91] ஆய்தமாகிய சார்பபழுத்து, --------------வய இடமாகக்பகாண்டு 
பிறக்கிறது. 

1] தவல   2] மார்பு   3] நா   4] மூக்கு 

விளக்கம் :- ஆய்தமாகிய சார்பபழுத்து, தவலவய இடமாகக்பகாண்டு 
பிறக்கிறது. அதன் முயற்சிப் பிறப்பு வாவயத் திறந்து ஒலித்ததல ஆகும். 

92] உன்வைதய நீ அறிவாய் - இது யாருவடய கூற்று? 

1] காந்தி  2] கசக்சுபியர்   3] சாக்ரடீசு   4] கநரு 

93] "தமிழ் நாடகக்கவலக்கு ஒரு பபர்ைாட்சா" - என்று கல்கி அவர்களால் 
பாராட்டப்பபற்றவர் யார்? 

1] அண்ணா   2] தபரியார்  3] மு.வரதராசைார்  4] வாணிதாசன் 

குறிப்பு :- பபர்ைாட்சா - எழுத்தாளர் , சிறந்த நாடக ஆசிரியர். இவரின் ஊர் 
அயர்லாந்து. 

94] இழப்பிலும் கடவம உணர்வுடன் வாழ்ந்தவர் யார்?  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

19 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

விவட :- பம்மல் சம்பந்தைார். 

பமாழித்திறன் பயிற்சி 

* சுவிட்ச் - பபாத்தான் 

* ஐஸ்வாட்டர் - குளிர் நீர் 

* கூல்ட்ரிங்ஸ் - குளிர்பாைம் 

* கிவரண்டர் - மின் அவரவவ 

* பிரிஜ் - குளிர்சாதைப் பபட்டி 

* டீ - ததநீர் 

* வாஷிங்பமஷின் - சலவவ இயந்திரம் 

* படலிதபான் - பதாவலதபசி 

பழபமாழி அறிதவாம் 

* 1. Bend the tree while it is young 

ஐந்தில் வவளயாதது, ஐம்பதில் வவளயுமா? 

* 2. As is the mother, so is her daughter 

தாவயப்தபாலப் பிள்வள, நூவலப் தபால தசவல 

* 3. A friend in need is a friend indeed 

உயிர்காப்பான் ததாழன் 

* 4. A man of courage never wants weapons 

வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம் 

* 5. Blood is thicker than water 

தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தவச ஆடும். 


