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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 2 

1] கண்வனப்புக்  கண்ண ோட்டம்,  கோல்வனப்புச் செல்லோமை - இந்த போடல் வரி 

இடம்சபற்றுள்ள நூல் ைற்றும் ஆெிரியர் சபயர் என்ன? 

1] திருக்குறள், திருவள்ளுவர்   

2] நோலடியோர், ெை முனிவர்  

3] சிறுபஞ்சமூலம், காரியாசன் 

4] போஞ்ெோலி ெபதம், போரதியோர் 

 

2] வோட்டோன்நன் சறன்றோல் வனப்பு - இந்த போடல் வரி இடம்சபற்றுள்ள நூல் யோது? 

1] திருக்குறள்  

2] நோலடியோர்  

3] சிறுபஞ்சமூலம் 

4] போஞ்ெோலி ெபதம் 

 

3] சபோருத்தைற்றமத ணதர்வு செய்க. 

(1) கண்ணுக்கு அழகு - இரக்கம் சகோள்ளல் 

(2) கோலுக்கு அழகு - பிறரிடம் இறந்து செல்லோமை 

(3) இமெக்கு அழகு - ணகட்ணபோர் நன்சறனப் புகழ்தல்  

(4) அரசனுக்கு அழகு - பசல்வம் சசர்ப்பது 

குறிப்பு :- அரெனுக்கு அழகு - குடிைக்கமள வருத்தோைல் கோப்பவன் என்று, பிறர் அவமனப் 

புகழ்ந்து உமரத்தல்.  

 

4] சபோருத்தைற்றமத ணதர்வு செய்க. 
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(1) கண்ண ோட்டம் - இரக்கம் சகோள்ளுதல் 

(2) எண்வனப்பு - ஆரோய்ெிக்கு அழகு 

(3) ணவந்தன் - அரென் 

(4) வனப்பு - காடு 

 

5] கண்ண ோட்டம், செல்லோமை, உமரத்தல், என்றல் - இலக்க க்குறிப்பு தருக. 

1]  விமனத்சதோமக 

2] பதாழிற்பபயர் 

3] விமனயோலம யும் சபயர்  

4] பண்புத்சதோமக  

 

6] ணகட்டோர், வோட்டோன் - இலக்க க்குறிப்பு தருக. 

1]  விமனத்சதோமக 

2] சதோழிற்சபயர் 

3] வினனயாலனையும் பபயர் 

4] பண்புத்சதோமக 

 

7] ணகட்டோர் - ணகள் (ட்) + ட் + ஆர். இதில் ணகள் - பகுதி; ள் - ட் ஆனது விகோரம்; ட் - இறந்தகோல 

இமடநிமல; ஆர் - என்பது என்ன? 

[1] ஒன்றன்போல் விமனமுற்று விகுதி 

[2] பலர்பால் வினனமுற்று விகுதி 

[3] சதோழிற்சபயர் விகுதி  

[4] ஆண்போல் விமனமுற்று விகுதி 
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8] கண்வனப்புக் கண்ண ோட்டம் கோல்வனப்புச் செல்லோமை 

எண்வனப்பு இத்தும யோம் என்றுமரத்தல் - பண்வனப்புக் 

ணகட்டோர்நன் சறன்றல் கிளர்ணவந்தன் தன்னோடு 

வோட்டோன்நன்  சறன்றல் வனப்பு 

 - இந்த போடலில் பயின்று வரும் அ ி யோது?  

[1] செோல் பின்வருநிமல அ ி 

[2] சபோருள் பின்வருநிமல அ ி 

[3] பசாற்பபாருள் பின்வருநினல அைி 

[4] ஏகணதெ உருவக அ ி 

 

9] ------------- என்பவர், ைதுமரத் தைிழோெிரியர் ைோக்கோயனோரின் ைோ வர் எனச் ---------------- 

கூறுகிறது. 

[1] ஒளமவயோர், நன்னூல்  

[2] காரியாசான், சிறப்புப்பாயிரம் 

[3] முன்றுமற அமரயனோர், பழசைோழி நோனூறு 

[4] இவற்றில் ஏதுைில்மல  

 

10] கோரியோெோன் எந்த ெையத்மதச் ெோர்ந்தவர்? 

[1] புத்த ெையம் 

[2] சமை சமயம் 

[3] ச ோரோஸ்டிரம் 

[4] ெீக்கியம்    
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11] கோரியோெனும் --------------- என்பவரும் ஒருெோமல ைோ ோக்கரோவர்.  

[1] ஒளமவயோர் 

[2] புகணழந்திப்புலவர்  

[3] கம்பர் 

[4] கைிசமதாவியார் 

 

12] ெிறுபஞ்ெமூலம் பதிசனண்கீழ்க்க க்கு நூல்களுள் ஒன்று. ெிறுபஞ்ெமூலம் நூலின் 

ஆெிரியர் யோர்? 

[1] ஒளமவயோர்  

[2] காரியாசான் 

[3] முன்றுமற அமரயனோர் 

[4] விளம்பிநோகனோர்  

 

13] ெிறுபஞ்ெமூலம் நூலில் கடவுள் வோழ்த்துடன் ------------------ சவண்போக்கள் உள்ளன. 

[1] 90  [2] 100  [3] 97  [4] 107 

 

14] ெிறுபஞ்ெமூலம் நூலில் கூறப்பட்டுள்ள ஐந்து மூலிமகயின் சபயர்கள் என்ன? 

[1] கண்டங்கத்திரி, ைஞ்ெள், ெிறுைல்லி, சபருைல்லி, சநருஞ்ெி 

[2] கண்டங்கத்திரி, ெிறுவழுதும , ஏலக்கோய், சபருைல்லி, சநருஞ்ெி 

[3] கண்டங்கத்திரி, சிறுவழுதுனை, சிறுமல்லி, பபருமல்லி, பநருஞ்சி 

[4] கண்டங்கத்திரி, ெிறுவழுதும , கீழோசநல்லி, சபருைல்லி, சநருஞ்ெி 
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15] ெிறுபஞ்ெமூலம் நூலில் உள்ள ஒவ்சவோரு போடலிலும் எத்தமன கருத்துகள் 

கூறப்பட்டுள்ளன? 

[1]  3   [2] 4   [3] 5   [4] 6 

 

16] பின்வருநிமலய ி எத்தமன வமகப்படும்? 

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

விளக்கம் :- ஒரு செய்யுளில் முன்னர் வந்த செோல்ணலோ சபோருணளோ பின்னர்ப் 

பலவிடத்தும்வரின் அது பின்வருநிமலய ி ஆகும். இது, செோல்பின்வருநிமலய ி, 
சபோருள்பின்வருநிமலய ி, செோற்சபோருள் பின்வருநிமலய ி, உவமைப் 

பின்வருநிமலய ி என நோல்வமகப்படும். 

 

17] ஒரு செய்யுளில் முன்னர் வந்த செோல்லும் அதன் சபோருளும் பின்னர்ப் 

பலவிடத்தும்வரின், அது ------------------------- ஆகும்? 

1]  செோல்பின்வருநிமலய ி 

2] உவமைப் பின்வருநிமலய ி 

3] பசாற்பபாருள் பின்வருநினலயைி 

4] சபோருள்பின்வருநிமலய ி 

 

18] கண் ன் போட்டு, குயில் போட்டு, போஞ்ெோலி ெபதம் முதலிய முப்சபரும் பமடப்புகளின் 

ஆெிரியர் யோர்? 

1] போரதிதோென் 

2] வோ ிதோென்  

3] பாரதியார்  

4] இரோைலிங்கனோர் 
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19] இந்திர மாநகனர ஆண்டுவந்தவர்கள் யார்? 

விமட :- போண்டவர். 

 

20] மாநகர் - இலக்கைக்குறிப்பு தருக? 

1] விமனசயச்ெம் 

2] விமனயோலம யும் சபயர் 

3] உரிச்பசாற்பறாடர். 

4] சதோழிற்சபயர் 

 

21] "நாமும் ஒரு மண்டபம் அனமத்து, அதனனக் காண்பதற்குப் பாண்டவனர 
அனழப்சபாம்;  தருமனனச் சூதாடச் பசய்து, நாம் நினனத்ததனன முடிப்சபாம்" - 
என்று கூறியவர் யார்?  

1] துரிணயோதனன் 

2] திருதரோட்டிரன்  

3] விதுரன்  

4] சகுனி. 

 

22] துரிணயோதனனின் தந்மத சபயர் என்ன? 

விமட :- திருதரோட்டிரன்  

 

23] "பகாம்பினன பயாத்த மடப்பிடி சயாடும் - இங்கு மடப்பிடி என்பதன் பபாருள் 
யாது? 

விமட :- போஞ்ெோலி  
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24] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] அமழத்தனன் - முற்சறச்ெம்  

2] ெோர்ந்தவர் - விமனயோலம யும் சபயர் 

3] நுந்மத - நும் தந்மத என்பதன் ைரூஉ  

4] அடவி மனலயாறு - எண்ணும்னம  

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

விளக்கம் :- அடவி ைமலயோறு - என்பதன் இலக்க க்குறிப்பு உம்மைத்சதோமக. 

 

25] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] கடந்து - விமனசயச்ெம் 

2] தடந்ணதோள் - உரிச்செோற்சறோடர் 

3] செறிந்து, போய்ந்து - விமனசயச்ெம் 

4] பாலானடயும் நறுபநய்யும் சதனும் - உம்னமத்பதானக 

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

விளக்கம் :- போலோமடயும் நறுசநய்யும் ணதனும் - என்பதன் இலக்க க்குறிப்பு 
எண்ணும்மை. 

 

26] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] நீளமுடி, நன்செய், புன்செய் - பண்புத்சதோமக 

2] கோத்தல் - சதோழிற்சபயர் 

3] பதால்லுலகு - வினனத்பதானக 

4] தோளமும் ணவளமும் - எண்ணும்மை 
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5] பதைலர் - உருவகம் 

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

விளக்கம் :- சதோல்லுலகு - என்பதன் இலக்க க்குறிப்பு பண்புத்சதோமக. கோர ம் - 
சதோல்லுலகு = சதோன்மை + உலகு. "மை" - விகுதி வந்துள்ளதோல் பண்புத்சதோமக. 

 

27] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] போய்ந்து, செறிந்து - விமனசயச்ெங்கள் 

2] ஞோலசைலோம், ைக்கசளலோம் - எல்லோம் எனபதன் சதோகுத்தல் விகோரம். 

3] காத்தல் - வினனத்பதானக 

4] தோளமும் ணைளமும் - எண்ணும்மை 

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

விளக்கம் :- கோத்தல் - என்பதன் இலக்க க்குறிப்பு சதோழிற்சபயர். 

 

28] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] அடவி - கோடு 

2] தடந்ணதோள் - வலியணதோள் 

3] மருங்கு - தூரம் 

4] குலவு - விளங்கும் 

5] பண் வர் - ணதவர் 

குறிப்பு :- ைருங்கு - பக்கம் 

 

29] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] அரம்மபயர் - ணதவைகிளிர் 
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2] வறீு - மனல 

3] கோ - கோடு 

4] ெதுரங்கச் ணெமன - நோல்வமகப் பமடகள் 

5] ஞோலம் - உலகம் 

குறிப்பு :- வறீு - வலிமை. 

 

30] சுப்ரமைிய பாரதியார், தற்சபானதய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள 
எட்டயபுரத்தில் -------------- ஆண்டு பிறந்தார். 

1] 11/11/1892 

2] 12/12/1882 

3] 21/11/1892 

4] 11/12/1882 

 

31] நாடு, பமாழி, இனற, பபண்னம முதலிய பாடுபபாருள்களில் எண்ைற்ற பாடல் 
இயற்றியவர் யார்? 

1] பாரதியார்  

2] போரதிதோென்  

3] இரோைலிங்கனோர்  

4] முடியரென்  

 

32] ஞானரதம், சந்திரினகயின் கனத, தராசு முதலிய உனரநனட இலக்கியங்கனள 
எழுதியவர் யார்? 

1] பாரதியார்  
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2] போரதிதோென்  

3] இரோைலிங்கனோர்  

4] முடியரென் 

 

33] தம்பி விதுரனன மன்ன னனழத்தான்; 

தக்க பரிசுகள் பகாண்டினி சதகி  

- இப்பாடல்வரி ------------- என்ற காப்பியத்தின் --------------- சருக்கத்தில் 
இடம்பபற்றுள்ளது.  

விமட :- போஞ்ெோலி ெபதம், சூழ்ச்ெிச் ெருக்கம் 

 

34] எளிய பசாற்கள், எளிய நனட, எளிய சந்தம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய 
பபண்ணுரினமக் காப்பியமாகத் தமிழில் பாரதி வடித்துத் தந்தது எது? 

விமட :- போஞ்ெோலி ெபதம்  

 

35] பாஞ்சாலி சபதத்தில் எத்தனன பாகங்கள், சருக்கங்கள், மற்றும் பாடல்கள் 
உள்ளன? 

விமட :- 2 போகங்கள், 5 ெருக்கங்கள், 412 போடல்கள். 

 

36] "பாட்டுக்பகாரு புலவன், நீடுதுயில் நீக்கப் பாடி வந்த நிலா, தற்கால 
இலக்கியத்தின் விடிபவள்ளி, சதசியக்கவி, மாகவி"  எனப் புகழப் பபற்றவர் யார்? 

1] பாரதியார்  

2] போரதிதோென்  

3] இரோைலிங்கனோர்  

4] முடியரென் 
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37] சுசதசமித்திரன், இந்தியா முதலிய இதழ்களின் ஆசிரியராக இருந்தவர் யார்? 

1] பாரதியார்  

2] போரதிதோென்  

3] இரோைலிங்கனோர்  

4] முடியரென் 

 

38] தமிழுக்குத் பதாண்டுபசய்சவார் சாவதில்னல - இது யாருனடய கூற்று? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] இரோைலிங்கனோர்  

4] முடியரென் 

 

39] இருபதாம் நூற்றாண்டின் உனரநனடவளத்னதக் கருத்திற்பகாண்டு 
சநாக்கும்சபாது இக்காலத்னத -------------- காலம் எனலாம்? 

1] செய்யுள்  

2] இலக்க ம்  

3] உனரநனட 

4] ைறுைலர்ச்ெி 

 

40] ---------------- என்பவரின் கவினதகள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அரும்பிய 
மறுமலர்ச்சிக்கு வித்தாக அனமந்தன.  
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1] போரதிதோென்  

2] வோ ிதோென் 

3] பாரதியார் 

4] இரோைலிங்கனோர்  

 

41] மன்னர்கனள மட்டுசம மகிழ்வித்து வந்த கவினத மரனப மாற்றி, எளிய 
மக்கனள சநாக்கிக் கவினதக் கருவினயத் திருப்பி அனமத்த பபருனம -------------- 
என்பவனரச் சாரும். 

1] போரதிதோென்  

2] வோ ிதோென் 

3] பாரதியார் 

4] இரோைலிங்கனோர்  

 

42] முப்பது சகாடி முகமுனடயாள் உயிர் 

பமாய்ம்புற ஒன்றுனடயாள் – இவள் 

பசப்பு பமாழிபதி பனட்டுனடயாள், எனிற் 

சிந்தனன ஒன்றுனடயாள். 

  - இந்திய ஒருனமப்பாட்டின் உயர்வினன விளக்கும் -------------- என்பவரின் கவினத 
இது? 

1] போரதிதோென்  

2] வோ ிதோென் 

3] பாரதியார் 

4] இரோைலிங்கனோர்  
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43] பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் 

தமிழ்பமாழியிற் பபயர்த்தல் சவண்டும்  

இறவாத புகழுனடய புதுநூல்கள் 

தமிழ்பமாழியில் இயற்றல் சவண்டும். 

  - தமிழ் வளர்ச்சிக்கு வழிபசால்லும் ------------------ என்பவரின் கவினத இது? 

1] போரதிதோென்  

2] வோ ிதோென் 

3] பாரதியார் 

4] இரோைலிங்கனோர்  

 

44] தமிழ், தமிழர், தமிழுைர்வு, சமுதாய மறுமலர்ச்சி, பபண்விடுதனல, திராவிட 
இயக்கச் சிந்தனன, பபாதுவுனடனம முதலியனவற்னறப் --------------- என்பவரின்  
கவினதகள் பவளிப்படுத்தின? 

1] பாரதிதாசன்  

2] வோ ிதோென் 

3] போரதியோர் 

4] இரோைலிங்கனோர்  

 

45] எங்கள் பனகவர் எங்சகா மனறந்தார் 

இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்சட 

  - என வழீ்ச்சியுற்ற தமிழர் எழுச்சிபபற வினழயும் -------------- என்பவரின்  கவினத 
இது? 
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1] பாரதிதாசன்  

2] வோ ிதோென் 

3] போரதியோர் 

4] இரோைலிங்கனோர் 

 

46] எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்றிருப்பதான  

இடம் சநாக்கி நடக்கின்ற திந்தனவயம் 

இல்லானும் அங்கில்னல பிறர்நலத்னத  

எனபதன்று தனிபயாருவன் பசால்லான் அங்சக  

  - எனப் பபாதுவுனடனமனய விரும்பியவர் 

1] கல்யோ சுந்தரம்  

2] பாரதிதாசன்.         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 

 

47] ‘கல்னலப் பினசந்து கனியாக்கும் 

பசந்தமிழின் பசால்னல மைியாகத் பதாடுத்தவனும் நீதாசனா’  

- எனத் தாலாட்டுப் பாடியவர் யார்? 

1] கல்யோ சுந்தரம்  

2] கவிமைி சதசிக விநாயகம் பிள்னள         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 
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48] மங்னக யராகப் பிறப்பதற்சக – நல்ல 

மாதவம் பசய்திட சவண்டுமம்மா 

எனப் பாடிப் பபண்ைின் பபருனமனய சபசியவர் யார்? 

1] கல்யோ சுந்தரம்  

2] கவிமைி சதசிக விநாயகம் பிள்னள         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 

 

49] சானலகளில் பலபதாழில்கள் பபருக சவண்டும்  

சனபகளிசல தமிபழழுந்து முழங்க சவண்டும் 

- எனத் பதாழிலும் தமிழும் வளம்பபருதல் சவண்டுபமன விரும்பியவர் யார்? 

1] கல்யோ சுந்தரம்  

2] கவிமைி சதசிக விநாயகம் பிள்னள         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 

 

50] விடுதனல இயக்கக் கவிஞர்களுள் ஒருவர் -----------------. இவர்தம் கவினதகளில் 
காந்தியச் சிந்தனனகள் மிளிர்கின்றன.  

1] நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கனார் 

2] கவிை ி ணதெிக விநோயகம் பிள்மள         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 
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51] தமிழன் என்சறார் இனமுண்டு 

தனிசய அவற்பகாரு குைமுண்டு 

அமிழ்தம் அவனுனடய பமாழியாகும் 

அன்சப அவனுனட வழியாகும். 

  - என்று தமிழரின் சிறப்னபயும் தமிழ்பமாழியின் இனினமனயயும் சசர்த்துப் 
பாடியவர் யார்? 

1] நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கனார் 

2] கவிை ி ணதெிக விநோயகம் பிள்மள         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 

 

52] "பாட்டாளி மக்களது பசிதரீ சவண்டும்  

பைபமன்ற சமாகத்தின் வினசதீர சவண்டும்" 

  - என்று சமுதாயத்தின்மீது அக்கனறயாக  பாடியவர் யார்? 

1] நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கனார் 

2] கவிை ி ணதெிக விநோயகம் பிள்மள         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 

 

53] "னகத்பதாழில் ஒன்னறக் கற்றுக்பகாள் 

கவனல உனக்கில்னல ஒத்துக்பகாள்" 
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 - என்று வாழ்க்னக சிறக்க ஒவ்பவாருவரும் ஒரு பதாழினலயாவது 
கற்றுக்பகாள்வது நல்லது என வலியுறுத்தியவர் யார்? 

1] நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கனார் 

2] கவிை ி ணதெிக விநோயகம் பிள்மள         

3] முடியரென் 

4] தைிழ்ஒளி 

 

54] ஆங்கிலசமா பிறபமாழிசயா பயின்றுவிட்டால் 

அன்னனபமாழி சபசுதற்கு நாணுகின்ற 

தீங்குனடய மனப்சபாக்கர் வாழும்நாட்டில் 

பதன்படுசமா பமாழியுைர்ச்சி ? 

  - இவ்வடிகள் ------------ என்பவரின் தைியாத தண்டமிழ்க் காதனல வலியுறுத்தும். 

1] போரதியோர்  

2] போரதிதோென்  

3] முடியரசன் 

4] தோரோபோரதி  

 

55] ----------------- என்பவரின் கவினதகளில் புதிய உவனமகனளக் காைலாம். 
அதனால், அவர் உவனமக் கவிஞர் என்னும் சிறப்னபப் பபற்றார்.  

1] போரதியோர்  

2] சுரதா 

3] முடியரென் 

4] தோரோபோரதி 
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56] வரலாற்றுச் பசய்திகளும் இலக்கை விளக்கங்களும் இவர்தம் பாடல்களில் 
இனடயினடசய கலந்து வருகின்றன. அனவ எளினமயும் இனினமயும் ஒன்று 
கலந்து பபாருட்பசறினவயும் புத்துைர்ச்சினயயும் உண்டாக்குகின்றன. 

1] போரதியோர்  

2] சுரதா 

3] முடியரென் 

4] தோரோபோரதி 

 

57] முல்னலக்சகார் காடு சபாலும் 

முத்துக்சகார் கடசல சபாலும் 

பசால்லுக்சகார் கீரன் சபாலும் 

தூதுக்சகார் பதன்றல் சபாலும் 

கல்விக்சகார் கம்பன் சபாலும் 

கவினதக்சகார் பரைர் சபாலும்                                                      
வில்லுக்சகார் ஒரி சபாலும் 

விளங்கினார், பவன்றார், நின்றார். 

  - இவ்வாறு சுரதா, -------------- என்பவனர  உவனமகளால் பாராட்டியுள்ளார். 

1] சுத்தோனந்த போரதியோர் 

2] கவிஞர் கண் தோென்  

3] மனறமனலயடிகளார். 

4] போரதிதோென்  
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58] பாரதிதாசனனத் பதாடர்ந்து, இயற்னகயின் அழனக எழிலுறப் படம்பிடித்துக் 
காட்டுவதில் யாருனடய கவினதகள் சிறந்து விளங்குகின்றன? 

1] சுரதோ  

2] கவிஞர் கண் தோென்  

3] வாைிதாசன் 

4] தைிழ்ஒளி  

 

59] அபமரிக்கக்கவிஞர் வால்ட்விட்மனின் சாயலில் வசன கவினத எழுதியவர் 
யார்? 

1] போரதிதோென் 

2] வோ ிதோென் 

3] பாரதியார் 

4] சுரதோ  

 

60] ------------ என்பவரின் உனரநனடகள் அனனத்தும் கவினதநனட பகாண்டனவ. 

1] பாரதிதாசன் 

2] வோ ிதோென் 

3] போரதியோர் 

4] சுரதோ  

 

61] யாப்பு பநறிகனள மீறசவண்டும் என இவ்விரு கவிஞரும் ஒருசபாதும் 
எண்ைியதில்னல. யாப்பினன ஒரு தனடயாகவும் இவர்கள் நினனத்ததில்னல. 
அந்த இரு கவிஞர்களின் பபயர்கள் என்ன? 

1] வோ ிதோென், சுரதோ 
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2] தைிழ்ஒளி, கண் தோென்  

3] பாரதியார், பாரதிதாசன் 

4] முடியரென், கல்யோ சுந்தரம்   

 

62]  ந. பிச்சமூர்த்தி, புதுனமப்பித்தன், கு.ப. இராசசகாபாலன், க.நா. சுப்பிரமைியன் 
முதலிசயார் பதாடக்கத்தில் ------------ என்னும் இதழில் புதுக்கவினத 
எழுதினார்கள்? 

விமட :- ை ிக்சகோடி. 

 

63] எஸ். னவத்தீஸ்வரன், தருமு சிவராமு, மைி, சி.சு. பசல்லப்பா முதலிசயார் -----
------- என்னும் இதழில் புதுக்கவினதகனளப் பனடத்தனர். 

வமீட :- எழுத்து. 

 

64] எந்த குழுவினர், புதுக்கவினதனயப் பரவலாக்கப் பாடுபட்டனர்? 

விமட :- ணகோமவ வோனம்போடி. 

 

65] புதுக்கவினத வளர்ச்சியில் --------------- என்பவரின் பங்கு சபாற்றத்தக்கது. 

1] ெக்திக்கனல்  

2] புவியரசு 

3] ெிற்பி 

4] வல்லிக்கண்ைன் 

 

66] ஏனழயின் குடினசயில்  
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அடுப்பும் விளக்கும் தவிர 

எல்லாசம எரிகின்றன 

  - இந்த வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ெக்திக்கனல்  

2] புவியரசு 

3] ெிற்பி 

4] வல்லிக்கண்ைன் 

 

67] உச்சிமனலயிசல ஊறும் அருவிகள் ஒசர வழியில்  கலக்குது, ஒற்றுனம 
யில்லா மனித குலம் உயர்வு தாழ்வு வளர்க்குது - இந்த பாடல் வரியின் ஆசிரியர் 
யார்? 

1] கல்யாைசுந்தரம் 

2] புவியரசு 

3] ெிற்பி 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

68] 'சதனாறு பாயுது பசங்கதிரும் சாயுது - ஆனாலும்  மக்கள் வயிறு காயுது'  - 
என்னும் பாடல்வரிகனளக் சகட்ட சதாழர் ஜவீானந்தம், " நீ மீண்டும் சதான்றிய 
பாரதியடா" என -------------- என்பவனர பாராட்டினார். 

1] கல்யாைசுந்தரம் 

2] புவியரசு 

3] ெிற்பி 

4] வல்லிக்கண் ன் 
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69]  எளிய பசாற்கனளக் பகாண்டு உள்ளத்னத மகிழ்விக்கும் பாடல்கனள 
இயற்றிய பபருனம ------------------ என்பவருக்கு உண்டு.  

1] கண்ைதாசன் 

2] புவியரசு 

3] ெிற்பி 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

70] பசந்தமிழ்ச் பசால்பலடுத்து இனச பதாடுப்சபன் – வண்ைச்  

சந்தத்திசல கவினதச் சரம்பதாடுப்சபன்  

  - எனத் தமிழ் கவினத எழுதத் பதாடங்கியவர் யார்? 

1] கண்ைதாசன் 

2] புவியரசு 

3] ெிற்பி 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

71] கதிர்பவடித்துப் பிழம்புவிழக், கடல்பகாதித்துச் சூசடற்ற 

முதுனமமிகு நிலப்பரப்பில், முதற்பரப்பு சதான்றிவிட 

நதிவருமுன் மைல்வருமுன், நலம்வளர்த்த தமிழைங்சக ! 

- என பநக்குருகித் தமிழ்த்தாயின் பனழனமனயப் பனறசாற்றியவர் யார்? 

1] கண்ைதாசன் 

2] புவியரசு 

3] ெிற்பி 

4] வல்லிக்கண் ன் 
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72] வாழ்க்னக என்றால் ஆயிரம் இருக்கும், வாசல் சதாறும் சவதனன இருக்கும் 

வந்த துன்பம் எதுபவன் றாலும், வாடி நின்றால் ஒடுவ தில்னல  

எனதயும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால், இறுதி வனரக்கும் அனமதி இருக்கும்  

 - என்ற கவினத வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] போரதியோர் 

2] போரதிதோென் 

3] கண்ைதாசன் 

4] வோ ிதோென்  

 

73] பசுனம நினறந்த நினனவுகசள !, பாடித் திரிந்த பறனவகசள ! 

பழகிக் களித்த சதாழர்கசள !, பறந்து பசல்கின்சறாம் – நாம் 

பறந்து பசல்கின்சறாம்.. எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் என்று காண்சபாசமா? 

 - என்ற கவினத வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] போரதியோர் 

2] போரதிதோென் 

3] கண்ைதாசன் 

4] வோ ிதோென்  

 

74] முத்தான முத்தல்லசவா மிதந்து வந்த முத்தல்லசவா 

கட்டான மலரல்லசவா கடவுள்தந்த பபாருளல்லசவா 

சின்னஞ்சிறு சிறகுபகாண்ட சிங்காரச் சிட்டல்லசவா 
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பசம்மாதுனள பிளந்து சிரித்துவரும் சிரிப்பல்லசவா 

மாவடு கண்ைல்லசவா னமனாவின் பமாழியல்லசவா. 

 - என்ற கவினத வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] போரதியோர் 

2] போரதிதோென் 

3] கண்ைதாசன் 

4] வோ ிதோென்  

 

75] சுரண்டல், வறுனம ஆகியன நீங்கவும், சமத்துவம் ஓங்கவும் பபாதுனம 
உைர்சவ ஏற்றது என்று வலியுறுத்தியவர் யார்? 

1] போரதியோர் 

2] போரதிதோென் 

3] கண்ைதாசன் 

4] வோ ிதோென்  

 

76] எல்லாரும் எல்லாமும் பபறசவண்டும் – இங்குஇல்லானம இல்லாத 
நினலசவண்டும்., வல்லான் பபாருள்குவிக்கும் தனியுனடனம – நீங்கி 
வரசவண்டும் திருநாட்டில் பபாதுவுனடனம  - என்ற பாடல் வரியின் ஆசிரியர் 
யார்? 

1] போரதியோர் 

2] போரதிதோென் 

3] கண்ைதாசன் 

4] வோ ிதோென்  
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77] கானள மைிசயானச  களத்துமைி பநல்சலானச, வானழ இனலசயானச 
வஞ்சியர்னக வனளசயானச, தானழ மடசலானச  தாயர்தயிர் மத்சதானச, 
சகாழிக் குரசலானச குழவியர்வாய்த் சதசனானச . 

 -என்று ஓனச என்னும் பசால்னலப் பலமுனற பயன்படுத்திப் பபாருள்நயமும் 

ஓனச இனினமயும் பபாருந்துமாறு பாடிய கவிஞர் யார்? 

1] போரதியோர் 

2] போரதிதோென் 

3] கண்ைதாசன் 

4] வோ ிதோென்  

 

78] உண்னமனயச் பசால்லி நன்னமனயச் பசய்தால், உலகம் உன்னிடம் மயங்கும் 
– நினல, உயரும்சபாது பைிவு பகாண்டால் உயிர்கள் உன்னன வைங்கும் 

 - என்ற பாடல்வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] போரதியோர் 

2] போரதிதோென் 

3] கண்ைதாசன் 

4] வோ ிதோென்  

 

79] கண்ைதாசனின் இயற்பபயர் என்ன? 

விமட :- முத்மதயோ. 

 

80] கண்ைதாசன் பிறந்த ஊர் மற்றும் ஆண்டு? 

விமட :- ெிவகங்மக ைோவட்டத்திலுள்ள ெிறுகூடல்பட்டி;, 24.06.1927. 
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81] கண்ைதாசனின் பபற்சறார் பபயர் என்ன? 

விமட :- ெோத்தப்பன் – விெோலோட்ெி. 

 

82] கண்ைதாசன் பனடத்த பநடுங்கவினத நூல்கள் எனவ? 

விமட :- ஆட்டனத்தி ஆதிைந்தி, ைோங்கனி, கல்லக்குடி ைோகோவியம்,இணயசுகோவியம். 

 

83] இராசதண்டனன என்பது, கம்பர் – அம்பிகாபதி வரலாற்னற அடிப்பனடயாகக் 
பகாண்டு ------------- என்பவர்  பனடத்த இனிய நாடகம். 

1] கல்யோ சுந்தரம் 

2] புவியரசு 

3] கண்ைதாசன் 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

84] ஆயிரம்தீவு அங்கயற்கண்ைி, சவலன்குடித் திருவிழா முதலிய பல 
புதினங்கனளயும் ---------------- என்பவர்  பனடத்திருக்கிறார். 

1] கல்யோ சுந்தரம் 

2] புவியரசு 

3] கண்ைதாசன் 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

85] ------------- என்பவர் எழுதிய இருபதுக்கும் சமற்பட்ட புதினங்களில் “சசரமான் 
காதலி” சிறந்த வரலாற்றுப் புதினமாகும். அதற்குச் சாகித்திய அகாதமியின் பரிசு 
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கினடத்துள்ளது. 

1] கல்யோ சுந்தரம் 

2] புவியரசு 

3] கண்ைதாசன் 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

86] -------------- என்பவர் பதன்றல், முல்னல, கண்ைதாசன், தமிழ் மலர் முதலிய 
இதழ்கள் பதாடங்கி, அவற்றுக்கு ஆசிரியராக இருந்து சிறந்த இதழ்ப்பைி 
ஆற்றியுள்ளார். 

1] கல்யோ சுந்தரம் 

2] புவியரசு 

3] கண்ைதாசன் 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

87] நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்னல, எந்தநினலயிலும் எனக்கு 
மரைமில்னல.  - இது யாருனடய கூற்று? 

1] கல்யோ சுந்தரம் 

2] புவியரசு 

3] கண்ைதாசன் 

4] வல்லிக்கண் ன் 

 

88] கவிஞர் கண்ைதாசனின் பசால்லாட்சிச் சிறப்னப பவளிப்படுத்தும் இனயபுச் 
பசாற்கள் எனவ? 

விமட :- ணதன், கோய். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

28 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 

89] ஓர் எழுத்து, தனித்சதனும் ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட எழுத்துகள் பதாடர்ந்சதனும் 
ஒரு பபாருனள உைர்த்துமானால், அது ------------- எனப்படும். 

விமட :- பசால். 

 

90] பதம், பமாழி, கிழவி என்பன --------- என்பதன் சவறு பபயர்கள். 

விமட :- பசால். 

 

91] பதம் எத்தனன வனகப்படும்? 

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

குறிப்பு :- பதம் என்பது பகோப்பதம், பகுபதம் என இருவமகப்படும். 

 

92] பகாப்பதம் என்றால் என்ன? அது எத்தனன வனகப்படும்? 

 பிரித்தோல் சபோருள் தரோத செோல் பகோப்பதம் எனப்படும். சபயர், விமன, இமட, உரி 
ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் பகோப்பதம் நோன்கு வமகப்படும். 

 

93] கீழ்க்கண்டவற்றில் பபயர்ப் பகாப்பதத்தின் சரியான எடுத்துக்காட்டு எது? 

1] மரம், நாய், நீர் 

2] உண், கோண், எடு 

3] ெோல, நனி, கடி, உறு 

4] தில், ைன், பிற 

 

94] கீழ்க்கண்டவற்றில் வினனப் பகாப்பதத்தின் சரியான எடுத்துக்காட்டு எது? 
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1] ைரம், நோய், நீர் 

2] உண், காண், எடு 

3] ெோல, நனி, கடி, உறு 

4] தில், ைன், பிற 

 

95] கீழ்க்கண்டவற்றில் உரிப் பகாப்பதத்தின் சரியான எடுத்துக்காட்டு எது? 

1] ைரம், நோய், நீர் 

2] உண், கோண், எடு 

3] சால, நனி, கடி, உறு 

4] தில், ைன், பிற 

 

96] கீழ்க்கண்டவற்றில் இனடப் பகாப்பதத்தின் சரியான எடுத்துக்காட்டு எது? 

1] ைரம், நோய், நீர் 

2] உண், கோண், எடு 

3] ெோல, நனி, கடி, உறு 

4] தில், மன், பிற 

 

97] பகுபதம் என்றால் என்ன? அது எத்தனன வனகப்படும்? 

பகுதி, விகுதி, இமடநிமல எனப் பிரிக்கப்படும் பதம் ( பகுபதம் - பிரிக்கவியலும் 
பதம்) பகுபதம் எனப்படும்.  பகுபதம் இருவமகப்படும். 

1. சபயர்ப்பகுபதம். 

2. விமனப்பகுபதம். 
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98] பபயர்ப்பகுபதம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக? 

சபோருள், இடம், கோலம், ெிமன, கு ம், சதோழில் என்னும் ஆறன் அடியோகத் 
ணதோன்றுவது சபயர்ப்பகுபதம். 

(எ.கோ.) :  

[1] பபான்னன் = சபோன் + ன் + அன் (ன்-இரட்டித்தது). 

சபோன் என்னும் சபோருட்சபயர் அடியோகப் பிறந்தது. 

[2] ஊரன் = ஊர் + அன்; ஊர் என்னும் இடப்சபயர் அடியோகப் பிறந்தது. 

[3] ஆதினரயான் = ஆதிமர + ய் + ஆன் (ய் – உடம்படுசைய் ) 

ஆதிமர என்னும் கோலப்சபயர் அடியோகப் பிறந்தது. 

[4] கண்ைன் = கண் + ண் + அன் (ண் – இரட்டித்தது) கண் என்னும் ெிமனப்சபயர் 
அடியோகப் பிறந்தது. 

[5] கரியன் = கருமை + அன். கருமை என்னும் பண்புப்சபயர் அடியோகப் பிறந்தது. 

[6] நடிகன் = நடி + க் + அன் (க் – சபயர் இமடநிமல) நடித்தல் என்னும் சதோழிசபயர் 
அடியோகப் பிறந்தது. 

 

99] வினனப்பகுபதம் என்றால் என்ன ? எடுத்துக்காட்டு தருக? 

பகுதி, விகுதி, இமடநிமல முதலியனவோகப் பகுக்கப்படும் விமனமுற்று, 
விமனப்பகுபதம் எனப்படும். 

(எ. கா.) : செய்தோன் = செய் + த் + ஆன். செய்தோன் என்னும் விமனமுற்றில் செய் 
என்னும் பகுதி சதோழிமலயும், த் என்னும் இமடநிமல இறந்தகோலத்மதயும், ஆன் 
என்னும் விகுதி ஆண்போமலயும் குறிக்கின்றன. 

 

100] பகுபத உறுப்புகள் யானவ? 

பகுதி, விகுதி, இமடநிமல, ெந்தி, ெோரிமய, விகோரம் என்னும் ஆறு உறுப்புகளும் 
பகுபத உறுப்புகள் ஆகும். 
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101] பகுபதத்தில் முதலில் நின்று பபாருள் தரும் முதனினலனயப் ---------------- என்பர். 

1] விகுதி   2] பகுதி   3] ெந்தி   4] ெோரிமய  

விளக்கம் :- பகுபதத்தில் முதலில் நின்று சபோருள் தரும் முதனிமலமயப் பகுதி 
என்பர். பகுதி சபரும்போலும் ஏவல் விமனயோக வரும். 

(எ. கோ.) :  

படித்தோன் – படி என்பது பகுதி. 

ஓடினோன் – ஓடு என்பது பகுதி. 

வந்தோன் – வோ என்பது பகுதி. 

 

102] பகுபதத்தில் இறுதியில் நிற்பது ----------------- எனப்படும். 

1] விகுதி   2] பகுதி    3] ெந்தி   4] ெோரிமய 

விளக்கம் :- பகுபதத்தில் இறுதியில் நிற்பது விகுதி எனப்படும். இது திம , போல், 
எண், இடம் ஆகியவற்மறக் கோட்டும். 

(எ. கா.) :-  

நடந்தோன் – ஆன் – ஆண்போல் விகுதி. 

நடந்தோள் – ஆள் – சபண்போல் விகுதி. 

நடந்தனர் – அர் – பலர்போல் விகுதி. 

நடந்தது – து – ஒன்றன்போல் விகுதி. 

நடந்தன – அ – பலவின்போல் விகுதி. 

 

103] பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இனடயில் வருவது ------------------ எனப்படும். 

1] விகுதி   2] இனடநினல  3] ெந்தி   4] ெோரிமய 
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விளக்கம் :- பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இமடயில் வருவது இமடநிமல எனப்படும். 
இமடநிமல கோலம் கோட்டுவதனோல் கோலங்கோட்டும் இமடநிமல எனவும் கூறுவர். 

 

104] -------------------- என்பன நிகழ்கால இனடநினலகள். 

1] இல், அல், ஆ 

2] ப், வ் 

3] த், ட், ற், இன் 

4] கிறு, கின்று, ஆநின்று 

விளக்கம் :- கிறு, கின்று, ஆநின்று என்பன நிகழ்கோல இமடநிமலகள். 

உண்கிறோன் – கிறு – உண் + கிறு + ஆன். 

உண்கின்றோன் – கின்று – உண் + கின்று + ஆன். 

உண் ோநின்றோன் – ஆநின்று – உண் + ஆநின்று + ஆன். 

 

105] ---------------- என்பன இறந்தகால இனடநினலகள். 

1] இல், அல், ஆ 

2] ப், வ் 

3] த், ட், ற், இன் 

4] கிறு, கின்று, ஆநின்று 

விளக்கம் :- த், ட், ற், இன் என்பன இறந்தகோல இமடநிமலகள்.  

போர்த்தோன் – த் – போர் + த் + த் + ஆன். 

உண்டோன் – ட் – உண் + ட் + ஆன். 

சவன்றோன் – ற் – சவல் (ன்) + ற் + ஆன். 

போடினோன் – இன் – போடு + இன் + ஆன். 
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106] ----------- என்பன எதிர்கால இனடநினலகள். 

1] இல், அல், ஆ 

2] ப், வ் 

3] த், ட், ற், இன் 

4] கிறு, கின்று, ஆநின்று 

விளக்கம் :- ப், வ் என்பன எதிர்கோல இமடநிமலகள். 

உண்போன் – ப் – உண் + ப் + ஆன். 

வருவோன் – வ் – வோ (வரு) + வ் + ஆன். 

 

107] -------------- என்பன எதிர்மனற இனடநினலகள். 

1] இல், அல், ஆ 

2] ப், வ் 

3] த், ட், ற், இன் 

4] கிறு, கின்று, ஆநின்று 

விளக்கம் :- இல், அல், ஆ முதலியன எதிர்ைமற இமடநிமலகள். 

உண்டிலன் – இல் – உண் + ட் + இல் + அன். 

கோ லன் – அல் – கோண் + அல் + அன். 

போரோன் – ஆ – போர் + ஆ + ஆன். 

 

108] பகுதிக்கும் இனடநினலக்கும் இனடயில் வந்து சந்திக்க னவப்பது  --------------- 
எனப்படும். 

1] விகுதி   2] சந்தி   3] ெோரிமய   4] இமடநிமல  
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விளக்கம் :- பகுதிக்கும் இமடநிமலக்கும் இமடயில் வந்து ெந்திக்க மவப்பது ெந்தி. 
இது ெிலவிடங்களில் பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இமடயிலும் வரும். 

(எ. கோ.) : 

போர்க்கிறோன் – போர் + க் + கிறு + ஆன். 

படித்தோன் – படி + த் + த் + ஆன். 

கமடயோர் - கமட + ய் + ஆர். 

 

109] பபயர்ச்பசால்னலயும் வினனச்பசால்னலயும் சார்ந்து வருவது --------------- 
எனப்படும். 

1] விகுதி   2] ெந்தி   3] சாரினய 4] இமடநிமல  

விளக்கம் :- சபயர்ச்செோல்மலயும் விமனச்செோல்மலயும் ெோர்ந்து வருவது ெோரிமய 
எனப்படும். இஃது இமடநிமலக்கும் விகுதிக்கும் இமடயில் வரும். அன், ஆன், இன், 
அல், அற்று, இற்று, அத்து, அம் முதலியன ெோரிமயகள். 

(எ. கோ.) : உண்டனன் – உண் + ட் + அன் + அன். 

 

110] பகுதி, இனடநினல, விகுதி சபான்றனவ சசரும்சபாது இனடயில் ஏற்படும் 
மாறுபாடு ------------ எனப்படும். 

1] விகாரம்   2] ெந்தி   3] ெோரிமய 4] இமடநிமல  

விளக்கம் :- பகுதி, இமடநிமல, விகுதி ணபோன்றமவ ணெரும்ணபோது இமடயில் 
ஏற்படும் ைோறுபோடு விகோரம் எனப்படும்.  

வந்தோன் என்னும் செோல்லில் உள்ள வோ என்னும் பகுதி வ எனக் குமறந்து விகோரம் 
ஆயிற்று. 

 

111] பகுபதத்தில் குனறந்தளவு இருக்கசவண்டிய உறுப்புகள் --------------? 

1] பகுதி, ெந்தி 
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2] இனடநினல, சாரினய 

3] பகுதி, விகுதி 

4] இவற்றில் ஏதுைில்மல  

 

112] ஒரு பபாருளின் பபயர், தனக்குரிய பபாருனளக் குறிக்காமல் தன்சனாடு 
பதாடர்புனடய சவபறாரு பபாருளுக்குப் பபயராகி வருவது ------------- எனப்படும். 

விமட :- ஆகுசபயர். 

 

113] ஆகுபபயர் எத்தனன வனகப்படும்? 

1] 8   2] 10   3] 12    4] 16 

 

114] அளனவக் குறிக்கும் பபயர்கனள அளனவப் பபயர்கள் என்பர். அனவ 
எத்தனன வனகப்படும். அனவ யானவ?  

அளமவப் சபயர்கள் நோன்கு வமகப்படும். அமவயோவன :- எண் ல் அளமவ, 
எடுத்தல் அளமவ, முகத்தல் அளமவ, நீட்டல் அளமவ என அளமவ நோன்கு 
வமகப்படும். 

 

115] ஒன்று பபற்றால் ஒளி மயம் - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] எண்ைல் அளனவ ஆகுபபயர் 

2] முகத்தல் அளமவ ஆகுசபயர் 

3] எடுத்தல் அளமவ ஆகுசபயர் 

4] நீட்டல் அளமவ ஆகுசபயர் 
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விளக்கம் :- ஒன்று சபற்றோல் ஒளி ையம். இத்சதோடரில் ஒன்று என்னும் 
எண்ணுப்சபயர், அவ்சவண்ணுக்குத் சதோடர்புமடய குழந்மதக்குப் சபயரோகி வந்தது. 
இஃது எண் ல் அளமவ ஆகுசபயர். 

 

116] ஐந்து கிசலா என்ன வினல? - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] எண் ல் அளமவ ஆகுசபயர் 

2] முகத்தல் அளமவ ஆகுசபயர் 

3] எடுத்தல் அளனவ ஆகுபபயர் 

4] நீட்டல் அளமவ ஆகுசபயர் 

விளக்கம் :- ஐந்து கிணலோ என்ன விமல? இத்சதோடரில் கிணலோ என்னும் எடுத்தல் 
அளமவப் சபயர், அவ்வளமவக் குறிக்கோைல், அவ்வளவுமடய சபோருளுக்கு (அரிெி, 
பருப்பு..) ஆகிவந்தது. எனணவ, இஃது எடுத்தல் அளமவ ஆகுசபயர். 

 

117] நான்கு லிட்டர் சதனவ - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] எண் ல் அளமவ ஆகுசபயர் 

2] முகத்தல் அளனவ ஆகுபபயர் 

3] எடுத்தல் அளமவ ஆகுசபயர் 

4] நீட்டல் அளமவ ஆகுசபயர் 

விளக்கம் :- நோலு லிட்டர் ணதமவ. இத்சதோடரில் லிட்டர் என்னும் முகத்தல் 
அளமவப்சபயர், அவ்வளமவக் குறிக்கவில்மல. அவ்வளவுமடய சநய், எண்ச ய், 
போல் முதலியவற்றுள் ஒன்றுக்கு ஆகிவந்தது. எனணவ, இது முகத்தல் அளமவ 
ஆகுசபயர். 

 

118] மூன்று மீட்டர் பகாடு - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 
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1] எண் ல் அளமவ ஆகுசபயர் 

2] முகத்தல் அளமவ ஆகுசபயர் 

3] எடுத்தல் அளமவ ஆகுசபயர்  

4] நீட்டல் அளனவ ஆகுபபயர் 

விளக்கம் :- மூன்று ைீட்டர் சகோடு. இத்சதோடரில், மூன்று ைீட்டர் என்பது, 
அவ்வளவுமடய அளவுணகோமலக் குறிக்கோது, அதனோல் நீட்டி அளக்கப்சபறும் 
து ிக்கு ஆகி வந்தது. எனணவ, இது நீட்டல் அளமவ ஆகுசபயர். 

 

குறிப்பு : “ஒன்றுசகோடு, நோன்கு கிணலோ தோ, இரண்டு லிட்டர் ணதமவ, ஐந்து முழம் 
ணவண்டும்” என்பனணபோல வரும் அளவுத்சதோடர்கள் ஆகுசபயரோம். ‘ஒரு ைோம்பழம் 
சகோடு, இரண்டு கிணலோ சநய் ணவண்டும்’என்பன ஆகுசபயரோகோ. 

 

119] வள்ளுவர்பசால் வாழ்க்னகக்கு இனிது - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த 

எடுத்துக்காட்டு? 

1] தோனியோகுசபயர் 

2] பசால்லாகுபபயர் 

3] இடவோகுசபயர் 

4] கருவியோகு சபயர் 

விளக்கம் :- வள்ளுவர் செோல் வோழ்க்மகக்கு இனிது. இத்சதோடரில் வள்ளுவர்செோல் 

என்பது, செோல்மலக் குறிக்கோது சபோருளுக்குப் சபயரோகி வந்ததோல், இது 

செோல்லோகுசபயர். 

 

120] பானல இறக்கு - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தானியாகுபபயர் 

2] செோல்லோகுசபயர் 
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3] இடவோகுசபயர் 

4] கருவியோகு சபயர் 

விளக்கம் :- போமல இறக்கு. போலின் சபயர், போமலக் குறிக்கோைல் போத்திரத்மதக் 
குறிக்கிறது. ஓர் இடத்தில் உள்ள ஒரு சபோருளின் சபயர் (தோனி), அது ெோர்ந்திருக்கும் 

இடத்திற்குப் (தோனத்திற்கு) சபயரோகி வருவது தோனியோகுசபயர் . 

சபோருள், இடத்திற்கு ஆகி வருவது தானியாகுபபயர். 

இடவாகுபபயர் :- இடம், சபோருளுக்கு ஆகி வருவது இடவோகுசபயர். 

 

121] யாழ் சகட்டு மகிழ்ந்தாள் - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தோனியோகுசபயர் 

2] செோல்லோகுசபயர் 

3] இடவோகுசபயர் 

4] கருவியாகு பபயர் 

விளக்கம் :- யோழ் ணகட்டு ைகிழ்ந்தோள். இத்சதோடரில், யோழ் என்னும் கருவி இமெக்கு ஆகி 
வந்ததோல் கருவியோகு சபயர். 

கருவியாகு பபயர் : கருவிப் சபோருமளக் குறிக்கோைல், அதனின் ணதோன்றிய கோரியத்திற்கு 

ஆகிவரும். (எ-டு)  : வமீ  ணகட்டு சைய்ம்ைறந்ணதன். 

 

122] நான் சனமயல் கற்சறன் - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தோனியோகுசபயர் 

2] செோல்லோகுசபயர் 

3] இடவோகுசபயர் 

4] காரியவாகு பபயர் 
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விளக்கம் :- நோன் ெமையல் கற்ணறன். இங்குச் ெமையல் என்னும் கோரியத்தின் சபயர் அதன் 

கோர த்திற்குப் (கருவிக்கு) சபயரோகி வருவது கோரியவோகு சபயர். 

காரியவாகு பபயர் : கோரியப்சபோருள் கருவிப்சபோருளுக்கு ஆகிவருவது.  

(எ-டு)  : நன்னூல் கற்ணறன்.. 

 

123] திருவள்ளுவனரப் படித்துப்பார் - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த 

எடுத்துக்காட்டு? 

1] தோனியோகுசபயர் 

2] செோல்லோகுசபயர் 

3] இடவோகுசபயர் 

4] கருத்தாவாகு பபயர் 

விளக்கம் :- திருவள்ளுவமரப் படித்துப்போர். இத்சதோடரில் திருவள்ளுவர் என்பது, அவரோல் 

இயற்றப் சபற்ற நூலுக்கு ஆகிவந்ததனோல், கருத்தோவோகு சபயரோயிற்று. 

 

124] நாரதர் வருகிறார் - இது எந்த ஆகுபபயருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தோனியோகுசபயர் 

2] செோல்லோகுசபயர் 

3] இடவோகுசபயர் 

4] உவனமயாகு பபயர் 

விளக்கம் :- ஒருவமரப் போர்த்து, நோரதர் வருகிறோர் எனல். இத்சதோடரில் நோரதர் என்னும் 

சபயர் அவமரக் குறிக்கோைல், அவமரணபோன்ற (கலகமூட்டுபவர்) ணவசறோருவர்க்கு 

ஆகிவந்தது. அதனோல், இஃது உவமையோகுசபயரோயிற்று. 

 

சபோருள்முதல் ஆணறோடு அளமவ செோல்தோனி 
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கருவி கோரியம் கருத்தன் ஆதியுள் 

ஒன்றன் சபயரோன் அதற்கிமய பிறிமதத் 

சதோன்முமற உமரப்பன ஆகு சபயணர.   – நன்னூல்  290... 

 

125] நாலுமிரண்டும் பசால்லுக்குறுதி - இத்பதாடர் ----------------- ஆகும்? 

1] முகத்தலளமவயோகு சபயர் 

2] நீட்டலளமவயோகு சபயர் 

3] எண்ைலளனவயாகு பபயர் 

4] எடுத்தலளமவயோகு சபயர் 

 

126] தயினர இறக்கு. இத்பதாடர் ----------------- ஆகுபபயர் ஆகும்? 

1] இடவோகு சபயர்  

2] தானியாகு பபயர் 

3] உவமையோகு சபயர் 

4] கருவியோகு சபயர் 

 

127] "கம்பனரப் படிக்கிசறன்" என்பது ----------- ஆகுபபயர் ஆகும்? 

1] கருத்தாவாகு பபயர் 

2] தோனியோகு சபயர் 

3] உவமையோகு சபயர் 

4] கருவியோகு சபயர் 

 

128] "வாபனாலி சகட்டு மகிழ்ந்சதன்" இத்பதாடர் ------------- ஆகுபபயர் ஆகும்? 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

41 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] கருத்தோவோகு சபயர் 

2] தோனியோகு சபயர் 

3] உவமையோகு சபயர் 

4] கருவியாகு பபயர் 

 

129] கீழ்க்கண்டவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] முகத்தலளமவயோகு சபயர் - இரண்டு லிட்டர் தோ 

2] உவமையோகு சபயர் - கோமள வருகிறோன்  

3] செோல்லோகு சபயர் - சபரிணயோர் செோல் ணகள்  

4] எடுத்தலளனவயாகு பபயர் - நன்னூல் கற்சறன் 

விளக்கம் :- எடுத்தலளமவயோகு சபயர் - ஐந்து கிணலோ என்ன விமல. (அல்லது) பத்துக் 

கிரோம் சகோடு - என்பது ெரியோன விமட. 

 

130] இருட்பனக இரவி இருபளனத் தம்னமயும்,  

கருதிக் காய்வசனா என்றயிர்த்து இருசினறக். 

 னகயான் மார்பிற் புனடத்துக் கலங்கி.  

பமய்யாத் தம்பபயர் வியம்பி வாயசம்   

பதறிபயத் தினசயிலும் சிதறிசயா டுதலும்  

  - என்ற பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] மசனான்மைியம் பப.சுந்தரனார் 

2] போரதியோர் 

3] போரதிதோென் 

4] வோ ிதோென்  
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131] பபாருந்தாதது எது? 

1] வோயெம் - கோகம் 

2] இரவி - சூரியன் 

3] ெிமற - இறக்மக 

4] மருங்கு - பதானலவில் 

 

132] இருட்பனக இரவி இருபளனத் தம்னமயும். கருதிக் காய்வசனா என்றயிர்த்து 

இருசினறக். னகயான் மார்பிற் புனடத்துக் கலங்கி. பமய்யாத் தம்பபயர் வியம்பி 
வாயசம்  பதறிபயத் தினசயிலும் சிதறிசயா டுதலும் …  - இந்த பாடலில் பயின்று 

வந்துள்ள அைி எது? 

1] தற்குறிப்சபற்ற அைி 

2] ஏகணதெ உருவக அ ி 

3] உவமை அ ி  

4] ணவற்றுமை அ ி  

 

133] வாரிக்களத்தடிக்கும் வந்து பின்பு சகாட்னட புகும். சபாரிற்சிறந்து பபாலிவாகும் - 

சரீுற்ற. பசக்சகால சமனிற் திருமனல ராயன்வனரயில். னவக்சகாலும் 

மல்யானனயாம்.  - இந்த பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] புகணழந்திப் புலவர்  

2] குைரகுருபரர்  

3] காளசமகப் புலவர் 

4] அந்தகக் கவி வரீரோகவர்  
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134] ஒரு பதாகுப்பில் உள்ளவற்னறச் சுட்டும்சபாது முதன்னமயானதனன மட்டும் 

சுட்டி, அதசனாடு பதாடர்புனடய பிறவற்னறச் சுட்டாதசபாது ------------------- (அது 

பதாடங்கி) என்னும் பசால்னலப் பயன்படுத்துதல் சவண்டும். 

1] முதலிய 

2] முதலான 

3] ஆகிய  

4] இவற்றில் ஏதுைில்மல  

விளக்கம் :- ஒரு சதோகுப்பில் உள்ளவற்மறச் சுட்டும்ணபோது முதன்மையோனதமன ைட்டும் 

சுட்டி, அதணனோடு சதோடர்புமடய பிறவற்மறச் சுட்டோதணபோது ‘முதலோன’ (அது சதோடங்கி) 
என்னும் செோல்மலப் பயன்படுத்துதல் ணவண்டும். 

(எ.கோ.) நோம் ஒழுக்கத்தில் ெிறந்து விளங்க திருக்குறள் முதலோன அறநூல்கமளக் கற்றல் 

ணவண்டும். 

 

135] ஒரு பதாகுப்பில் உள்ளவற்றில் அனனத்னதயும் சுட்டாது, அதசனாடு 

பதாடர்புனடய சிலவற்னறசயா பலவற்னறசயா மட்டும் சுட்டும்சபாது ------------ 

என்னும் பசால்னலப் பயன்படுத்துதல் சவண்டும். 

1] முதலிய 

2] முதலோன 

3] ஆகிய  

4] இவற்றில் ஏதுைில்மல  

விளக்கம் :- *ஒரு சதோகுப்பில் உள்ளவற்றில் அமனத்மதயும் சுட்டோது, அதணனோடு 

சதோடர்புமடய ெிலவற்மறணயோ பலவற்மறணயோ ைட்டும் சுட்டும்ணபோது ‘முதலிய’ 

என்னும் செோல்மலப் பயன்படுத்துதல் ணவண்டும். 

(எ.கோ.) நோம் பண்போட்டில் ெிறந்து விளங்க நற்றிம , குறுந்சதோமக, ஐங்குறுநூறு முதலிய 

எட்டுத்சதோமக நூல்கமளக் கற்றல் ணவண்டும். 
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136] ஒரு பதாகுப்பில் உள்ளவற்றில் அதசனாடு பதாடர்புனடய அனனத்னதயும் 

முழுனமயாகச் சுட்டும்சபாது ---------------- என்னும் பசால்னலப் பயன்படுத்துதல் 

சவண்டும் 

1] முதலிய 

2] முதலோன 

3] ஆகிய 

4] இவற்றில் ஏதுைில்மல  

விளக்கம் :- ஒரு சதோகுப்பில் உள்ளவற்றில் அதணனோடு சதோடர்புமடய அமனத்மதயும் 

முழுமையோகச் சுட்டும்ணபோது ‘ஆகிய’ என்னும் செோல்மலப் பயன்படுத்துதல் ணவண்டும். 

(எ.கோ.) இயல், இமெ, நோடகம் ஆகிய முத்தைிமழப் ணபோற்றி வளர்த்தல் ணவண்டும். 

 

137] ஒரு பசய்யுளில் உள்ள சரீ்கனளசயா அடிகனளசயா பபாருள் உைர்வுக்கு 

ஏற்றவனகயில் அனமத்துக்பகாள்ளும் முனறனய ----------------- என வழங்குவர். 

1] ஆகுசபயர்  

2] பபாருள்சகாள் 

3] வழு  

4] அ ி  

விளக்கம் :- ஒரு செய்யுளில் உள்ள ெீர்கமளணயோ அடிகமளணயோ சபோருள் உ ர்வுக்கு 

ஏற்றவமகயில் அமைத்துக்சகோள்ளும் முமறமயப் சபோருள்ணகோள் (சபோருள் சகோள்ளும் 

முமற) என வழங்குவர். 

 

138] பபாருள்சகாள் எத்தனன வனகப்படும்? 

1] 6    2] 8    3] 10    4] 12 

விளக்கம் :- 1.ஆற்றுநீர்ப்சபோருள்ணகோள், 2.சைோழிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள். 

3.நிரல்நிமறப்சபோருள்ணகோள், 4.விற்பூட்டுப்சபோருள்ணகோள், 5.தோப்பிமெப்சபோருள்ணகோள், 
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6.அமளைறிபோப்புப்சபோருள்ணகோள், 7.சகோண்டுகூட்டுப்சபோருள்ணகோள், 

8.அடிைறிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள். 

 

139] இனடயறாது பசல்லும் ஆற்று நீனரப்சபாலப் பாடலின் பசாற்கள் முன்பின் 

மாறாது சநசர பசன்று பபாருள் பகாள்வது ------------------- ஆகும். 

1] ஆற்றுநீர்ப்பபாருள்சகாள் 

2] சைோழிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் 

3] நிரல்நிமறப்சபோருள்ணகோள் 

4] விற்பூட்டுப்சபோருள்ணகோள் 

விளக்கம் :- இமடயறோது செல்லும் ஆற்று நீமரணபோலப் போடலின் செோற்கள் முன்பின் 

ைோறோது ணநணர சென்று சபோருள் சகோள்வது ஆற்றுநீர்ப் சபோருள்ணகோளோகும். 

(எ.கா.) : பபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பபாய்தீர் ஒழுக்க 

பநறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்  

 - பபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் – சைய், வோய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் 

ஐம்சபோறிகளின் வழியோகக்சகோண்ட ஐவமக ஆமெகமளயும் விட்ட இமறவனது;  

பபாய்தரீ் ஒழுக்கபநறி நின்றார் - சைய்யோன ஒழுக்க சநறியில் நின்றவர்;  

நீடு வாழ்வார் – வடீ்டுலகில் என்றும் இன்புற்று வோழ்வோர். 

இக்குறட்போவில் சபோறிவோயில் எனத் சதோடங்கி, நீடுவோழ்வோர் என்பது வமரயிலுள்ள 

செோற்கள் முன்பின்னோக ைோற்றம் சபறோைல் சதோடர்ச்ெியோக அமைந்து சபோருள்சகோள்ளும் 

வமகயில் அமைந்துள்ளன. ஆதலின் இப்போடல்,ஆற்றுநீர்ப்சபோருள்ணகோள் ஆயிற்று. 

 

140] ஓரடியில் உள்ள பசாற்கனள, அனவதரும் பபாருளுக்கு ஏற்ப மாற்றிக் கூறுதல் ---

-------------- என வழங்கப்படும். 

1] ஆற்றுநீர்ப்சபோருள்ணகோள் 

2] பமாழிமாற்றுப்பபாருள்சகாள் 
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3] நிரல்நிமறப்சபோருள்ணகோள் 

4] விற்பூட்டுப்சபோருள்ணகோள் 

விளக்கம் :- சைோழிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் : ஓரடியில் உள்ள செோற்கமள, அமவதரும் 

சபோருளுக்கு ஏற்ப ைோற்றிக் கூறுதல் சைோழிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் என வழங்கப்படும். 

(எ.கா.) : சுனரயாழ அம்மி மிதப்ப வனரயனனய  

யானனக்கு நீத்து முயற்கு நினலபயன்ப  

கானக நாடன் சுனன. 

- இப்போடமல அப்படிணய படித்தோல் சபோருள் சதளிவு இருக்கோது. இதமனச் சுமர ைிதப்ப, 

அம்ைி ஆழ, யோமனக்கு நிமல, முயற்கு (முயல்) நீத்து என அந்தந்த அடியிலுள்ள 

செோற்கமள முன்பின்னோக ைோற்றிப் சபோருள்சகோள்ளுதல் ணவண்டும். 

 

141] பசய்யுளில் இருக்கின்ற பசாற்கனள முனறமாறாமல், வரினசயாக அனமத்துப் 

பபாருள்பகாள்வது ----------------- ஆகும். 

1] ஆற்றுநீர்ப்சபோருள்ணகோள் 

2] சைோழிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் 

3] நிரல்நினறப்பபாருள்சகாள் 

4] விற்பூட்டுப்சபோருள்ணகோள் 

விளக்கம் :- நிரல்நிமறப்சபோருள்ணகோள் : செய்யுளில் இருக்கின்ற செோற்கமள 

முமறைோறோைல், வரிமெயோக அமைத்துப் சபோருள்சகோள்வது நிரல்நிமறப்சபோருள்ணகோள் 

ஆகும். 

(எ.கா.) : அன்பும் அறனும் உனடத்தாயின் இல்வாழ்க்னக 

பண்பும் பயனும் அது. 

- இக்குறட்போவில் அன்பிற்குப்  பண்பும், அறத்துக்குப் பயனும் நிரல்நிமறயோக வந்து 

அமைந்துள்ளதோல், இப்போடல் நிரல்நிமறப்சபோருள்ணகோள் ஆயிற்று. 
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142] வில்லின் இருமுனனகனளயும் இனைத்துக் கட்டுதல்சபாலச் பசய்யுளின் 

முதலில் அனமந்துள்ள பசால்லும், இறுதியில் அனமந்துள்ள பசால்லும் 

பபாருள்படப் பபாருத்துவது  -------------------- ஆகும். 

1] ஆற்றுநீர்ப்சபோருள்ணகோள் 

2] சைோழிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் 

3] நிரல்நிமறப்சபோருள்ணகோள் 

4] விற்பூட்டுப்பபாருள்சகாள் 

விளக்கம் :- விற்பூட்டுப்சபோருள்ணகோள் : வில்லின் இருமுமனகமளயும் இம த்துக் 

கட்டுதல்ணபோலச் செய்யுளின் முதலில் அமைந்துள்ள செோல்லும், இறுதியில் 
அமைந்துள்ள செோல்லும் சபோருள்படப் சபோருத்துவது விற்பூட்டுப் சபோருள்ணகோள். 

இதமனப் பூட்டுவிற்சபோருள்ணகோள் எனவும் கூறுவர். 

(எ.கா.) : பநருநல் உளன்ஒருவன் இன்றில்னல என்னும் 

பபருனம உனடத்திவ் வுலகு  

இக்குறளில், உலகு என்னும் இறுதிச்செோல் முதல்செோல்லோன சநருநல் என்பணதோடு 

ணெர்த்துப் சபோருள் சகோள்வதனோல் இது பூட்டுவில் சபோருள்ணகோள். 

 

143] ஊஞ்சலின் நடுநின்ற கயிறு முன்னும் பின்னும் பசன்று வருவதுசபாலச் 

பசய்யுளின் நடுவில் அனமந்திருக்கும் பசால், பசய்யுளின் முதலிலும் இறுதியிலும் 

அனமந்திருக்கும் பசாற்களுடன் பபாருந்திப் பபாருனளத் தருவது ------------------- ஆகும். 

1] தாப்பினசப்பபாருள்சகாள் 

2] அமளைறிபோப்புப்சபோருள்ணகோள் 

3] சகோண்டுகூட்டுப்சபோருள்ணகோள் 

4] அடிைறிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் 

விளக்கம் :- தோப்பிமெ சபோருள்ணகோள் : ஊஞ்ெலின் நடுநின்ற கயிறு முன்னும் பின்னும் 

சென்று வருவதுணபோலச் செய்யுளின் நடுவில் அமைந்திருக்கும் செோல், செய்யுளின் 
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முதலிலும் இறுதியிலும் அமைந்திருக்கும் செோற்களுடன் சபோருந்திப் சபோருமளத் 

தருவது தோப்பிமெப் சபோருள்ணகோள். 

தோம்பு + இமெ – தோப்பிமெ – ஊஞ்ெல் கயிறு அமெதல்ணபோல.(தோம்பு – ஊஞ்ெல் கயிறு). 

(எ.கா.) : இறந்தார் இறந்தார் அனனயர் சினத்னதத்  

துறந்தார் துறந்தார் துனை   

இப்போடலில் ‘ெினத்மத’ என்னும் நடுநின்ற செோல்மலச், ெினத்மத உமடயவர் 
(இறந்தோர்) இறந்தோர் அமனயர் எனவும், ெினத்மதத் துறந்தோர் (துறந்தோர்) ஞோனியர் தும  

எனவும் அமைத்துப் சபோருள் சகோள்ளுதல் ணவண்டும். 

 

144] பாம்பு, புற்றில் தனலனவத்து நுனழயும்சபாது, தனல சமலாகவும், உடல் 

அடுத்தும் பசல்வதுசபாலச் பசய்யுளின் இறுதியிலிருந்து பசாற்கனள எடுத்து 

முதலில் னவத்துக் கூட்டிப் பபாருள் பகாள்வது ------------------ ஆகும். 

1] தோப்பிமெப்சபோருள்ணகோள் 

2] அனளமறிபாப்புப்பபாருள்சகாள் 

3] சகோண்டுகூட்டுப்சபோருள்ணகோள் 

4] அடிைறிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் 

விளக்கம் :- அமளைறிபோப்புப் சபோருள்ணகோள் :- போம்பு, புற்றில் தமலமவத்து 

நுமழயும்ணபோது, தமல ணைலோகவும், உடல் அடுத்தும் செல்வதுணபோலச் செய்யுளின் 

இறுதியிலிருந்து செோற்கமள எடுத்து முதலில் மவத்துக் கூட்டிப் சபோருள் சகோள்வது, 
அமளைறிபோப்புப் சபோருள்ணகோள். (அமள – புற்று, போப்பு – போம்பு.) 

(எ.கா.) :- தாழ்ந்த உைர்வினராய்த் தாளுனடந்து 

தண்டூன்றித் தளர்வார் தாமும் 

சூழ்ந்த வினனயாக்னக சுடவிளிந்து 

நாற்கதியிற் சுழல்வார் தாமும் 

மூழ்ந்த பிைிநலிய முன்பசய்த 
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வினனபயன்சற முனிவார் தாமும் 

வாழ்ந்த பபாழுதிசன வாபனய்து 

பநறிமுன்னி முயலா தாசர. 

-இப்போடலில் ‘வோழ்ந்த சைோழுதிணன வோசனய்து சநறிமுன்னி முயலோதோணர’ என்னும் 

ஈற்றடிமயப் போடலின் முதலில்சகோண்டு சபோருள் சகோள்ளுதல் ணவண்டும். 

 

145] பசய்யுளின் பல அடிகளிலும் கூறப்பட்டுள்ள பசாற்கனளப் பபாருளுக்கு ஏற்பக் 

கூட்டிப் பபாருள்பகாள்வது ----------- ஆகும். 

1] தோப்பிமெப்சபோருள்ணகோள் 

2] அமளைறிபோப்புப்சபோருள்ணகோள் 

3] பகாண்டுகூட்டுப்பபாருள்சகாள் 

4] அடிைறிைோற்றுப்சபோருள்ணகோள் 

விளக்கம் :- சகோண்டுகூட்டுப் சபோருள்ணகோள் :-  செய்யுள்களின் பல அடிகளிலும் 

கூறப்பட்டுள்ள செோற்கமளப் சபோருளுக்கு ஏற்பக் கூட்டிப் சபோருள்சகோள்வது 

சகோண்டுகூட்டுப் சபோருள்ணகோள். 

(எ.கா.) :- கட்டிக் கரும்பு கசக்கும் மிகக்கனிந்த 

எட்டிக் கனியினிக்கும் என்னூரில் – பட்டியுள 

கானள படிபால் கறக்குசம நல்லபசு 

சவனள தவிரா துழும் . 

-இப்போடமல அப்படிணய படித்தோல் சபோருள் விளங்கோது. இதில் உள்ள செோற்கமளக் கட்டிக் 

கரும்பு இனிக்கும், ைிகக்கனிந்த எட்டிக்கனி கெக்கும், பட்டியிலிருக்கும் கோமள ைோடு 

ணநரந்தவிரோது உழும். நல்ல பசு படி போல் கறக்கும் எனப் சபோருள் சகோள்வதற்கு ஏற்ப 
அடிணதோறும் ைோறிக்கிடக்கின்ற செோற்கமளப் சபோருத்தைோக அமைத்துக் சகோள்ளுதல் 

ணவண்டும். 
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குறிப்பு :  சைோழிைோற்றுப் சபோருள்ணகோள் என்பது அந்தந்த அடிகளில் உள்ள செோற்கமள 

முன்பின்னோக ைோற்றிக்சகோள்வது. சகோண்டுகூட்டுப் சபோருள்ணகோள் என்பது பல 

அடிகளிலும் உள்ள செோற்கமள ைோற்றிப் சபோருள்சகோள்வது. 

 

146] பசய்யுளின் எல்லா அடிகனளயும் முன்பின்னாக மாற்றி பபாருள் பகாண்டாலும் 

பபாருளும் ஓனசயும் சினதயாமல் வருவது --------------- ஆகும். 

1] தோப்பிமெப்சபோருள்ணகோள் 

2] அமளைறிபோப்புப்சபோருள்ணகோள் 

3] சகோண்டுகூட்டுப்சபோருள்ணகோள் 

4] அடிமறிமாற்றுப்பபாருள்சகாள் 

 

விளக்கம் :- அடிைறிைோற்றுப் சபோருள்ணகோள் :- செய்யுளின் எல்லோ அடிகமளயும் 

முன்பின்னோக ைோற்றி சபோருள் சகோண்டோலும் சபோருளும் ஓமெயும் ெிமதயோைல் 

வருவது அடிைறிைோற்றுப் சபோருள்ணகோள். 

(எ.கா.) : மாறாக் காதலர் மனலமறந் தனசர 

ஆறாக் கட்பனி வரலா னாசவ  

சவறா பமன்சதாள் வனளபநகி ழும்சம  

கூறாய் சதாழி யான்வாழு மாசற.. 

-இப்போடலில் உள்ள அடிகமள முன்பின்னோக எப்படி ைோற்றிப் சபோருள்சகோண்டோலும் 

சபோருளும் ஓமெயும் ெிமதயோது. 

 

147] ஓடிப்சபா ஓடிப்சபா பகண்னடக் குஞ்சச - கனர ஓரத்தில் சமயாசத பகண்னடக் 

குஞ்சச! தூண்டிக்காரன் வரும் சநரமாச்சு - பராம்பத் துள்ளிக் குதிக்காசத பகண்னடக் 

குஞ்சச! - இந்த பாடல்வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

விமட :- பட்டுக்ணகோட்மட கல்யோ சுந்தரம் (ைக்கள் கவிஞர்) 
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148] கல்யாை சுந்தரம் யாரிடம் பாடம் சகட்டார்? விமட :- போரதிதோென் 

 

149]  கல்யாை சுந்தரம் 1954 ஆம் ஆண்டில் ------------ என்னும் தினரப்படத்துக்கு 

முதன்முனறயாக பாடல் எழுதியவர் யார்? 

விமட :- "படித்த சபண்" 

 

150] "சதனாறு பாயுது பசங்கதிரும் சாயுது , ஆனாலும் மக்கள் வயிறு காயுது" - என்னும் 

பாடல் வரிகனளக் சகட்ட சதாழர் ஜவீானந்தம், 'நீ மீண்டும் சதான்றிய பாரதியடா' - 

என யானரப் பாராட்டினார்? விமட :- கல்யோ  சுந்தரம்  

 

151] 'நாலுசவதம் ஆம் நனவ இல் ஆர்கலி 

சவலி அன்னவன்,  மனலயின்சமல் உளான், 

சூலிதன் அருள்  துனறயின் முற்றினான், 

வாலி என்று உளான்,  வரம்பு இல் ஆற்றலான். 

- என்ற பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

விமட :- கம்பர். 

 

 152] திராவிட பமாழிகளின் ஒப்பிலக்கைம் என்னும் நூனல எழுதிய கால்டுபவல், 

நான்கு என்பதன் அடிப்பனடசய -------------- எனக் குறித்துள்ளார். 

விமட :- நோலு. 


