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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 3 

1] ஓய்வாக இருக்ககயில் தம்பி – நீ,, ஓவியம் வகைந்து பழகு ! 

தூய்கமயயா டகமதி யேரும் ! – நன்கு,, யதான்றிடும் உள்ள அழகு !  

 - என்ற பாடல் வரியின் ஆேிரியர் யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா  

 

2] பாக்களும் இயற்றிப் பழகு – நல்ல,, பாடகலப் பாடி மகிழ்வாய் ! 

தாக்குறும் துன்பம் யாவும் – இகேத் ,, தமிழினில் மாய்ந்து யபாகும் ! 

 - என்ற பாடல் வரியின் ஆேிரியர் யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா  

 

3] அறிவியல் ஆய்வு பேய்வாய் – நீ,, அன்றாடச் பேய்தி படிப்பாய் ! 

பேறிவுறும் உன்றன் அறிவு – உளச் ,, பேழுகமயும் வலிவும் பபறுவாய் ! 

 - என்ற பாடல் வரியின் ஆேிரியர் யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  
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3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா  

 

4] மருத்துவ நூல்கள் கற்பாய் – உடன்,, மனநூலும் யதர்ந்து கற்பாய் ! 

திருத்தபமய்ந் நூல்கள் அறிவாய் – வருந்,, தகீமயும் பபாய்யும் ககளவாய் ! 

 - என்ற பாடல் வரியின் ஆேிரியர் யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா 

 

5] ஏட்டுக்கல்வியுடன் ககலஅறிவும் பதாழிற்கல்வியும் அறிவியற் ேிந்தகனயும் 
இருந்தால், நீங்கள் வாழ்வில் பவற்றி பபறலாம். ஆதலால், ஓய்வுயநைத்கதப் 
பயனுள்ள வககயில் பேலவிட்டு வாழ்வில் வளம்பபறுங்கள் - என்று கூறியவர் 
யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா 

 

6] பாவலயைறு பபருஞ்ேித்திைனாரின் இயற்பபயர் என்ன? 

1] மீ.ராசேந்திரன் 

2] துகை. மாணிக்கம்  
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3] இராேசகாபாலன்  

4] துரரோமி  

 

7] பாவலயைறு பபருஞ்ேித்திைனாரின் ஊர் மற்றும் பபற்யறார் பபயர், காலம் என்ன? 

விரை :- ஊர் :  சேலம் மாவட்ைத்திலுள்ள ேமுத்திரம்; பபற்ச ார் :  துரரோமி – 
குஞ்ேம்மாள்; காலம் :  10.03.1933; மர வு :  11.06.1995. 

 

8] கனிச்ோறு, ஐகய, பகாய்யாக்கனி, பாவியக்பகாத்து, பள்ளிப்பறகவகள், 
நூறாேிரியம் ஆகிய நூல்களின் ஆேிரியர் யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா  

 

9] பதன்பமாழி, தமிழ்ச்ேிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்கள் மூலம் உலகத் 
தமிழரிகடயய தமிழுணர்வு உருவாக்க பாடுபட்டவர் யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா  

 

10] மாணவர்கயள! ஓய்வாக இருக்கும் யநைத்தில் ஓவியம் வகையக் 
கற்றுக்பகாண்டால் தூய எண்ணங்களும் அகமதியும் யேர்ந்து, உள்ளத்தின் அழகு 
பவளிப்பட, அது காைணமாக அகமயும் என்று கூறியவர் யார்? 
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1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா 

 

11] அறிவியல் ஆய்வுககள யமற்பகாள்ளுங்கள். அன்றாட நிகழ்வுககளச் 
பேய்தித்தாள் வாயிலாக அறிந்துபகாள்ளுங்கள். உலக நிகழ்வுககள 
அறிவதன்மூலம் அறிவுத்திறன் யமம்படும். உள்ளம் வளமும் வலிகமகயயும் 
பபற்றுச் ேிறக்கும். மருத்துவ நூல்ககளயும் மனநல நூல்ககளயும் படித்துத் 
பதரிந்துபகாள்ளுங்கள். அகவ உடகலயும் உள்ளத்கதயும் பாதுகாக்கத் 
துகணபுரியும் -  என்று கூறியவர் யார்? 

1] மீரா  

2] மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ்  

3] பபருஞ்ேித்திைனார் 

4] சுரதா 

 

12] பள்ளிப்பறகவகள் நூல் ---------- பிரிவுகளாக அகமந்துள்ளது? 

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

விளக்கம் :-  பள்ளிப்ப ரவகள் பாைல்கள் பலவும் பதன்பமாழி, தமிழ்ேிட்டு ஆகிய 

இதழ்களில் பவளிவந்தரவ. இந்நூல் குஞ்சுகளுக்கு, ப ரவகளுக்கு, மணிபமாழிமாரல 

என முப்பிரிவாக அரமந்துள்ளது. 

 

13] ேங்கப்புலவர் ----------- யபரின் கருத்துப்யபாகைத் தீர்க்க இகறவயன  

தகலகமப்புலவைாய் எழுந்தருளினார். அவகையும் யேர்த்துச் ேங்கப்புலவர் ------------ 

யபர் ஆயினர். 

1] 45, 46  2] 46, 47  3] 47, 48   4] 48, 49 
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14] வங்கிய யேகைபாண்டியனின் மகன் வங்கிய சூடாமணிபாண்டியன் 

இகறவனுக்குச் ேண்பகமாகல ோத்தி வழிபடக் கருதிச் ேண்பக நந்தவனத்கத 

ஏற்படுத்தினான். இதனால், சூடாமணிபாண்டியனுக்குச் ------------ என்னும் பபயர் 

வழங்கலாயிற்று. 

விரை :- ேண்பகப் பாண்டியன் 

 

15] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] ரவரய நாைவன் – பாண்டியன் 

2] உய்ய – பிரழக்க 

3] இரந்து பேப்பினான் – பணிந்து சவண்டினான் 

4] மருங்கு - தூைம் 

 

16] உகைத்து, இைந்து, போல்லி, இகறஞ்ேி, விளக்கி, ேிறந்து - இவற்றின் 

இலக்கணக்குறிப்பு என்ன? 

1] பதாழிற்பபயர் 

2] பபயபரச்ேம் 

3] விரனத்பதாரக  

4] விகனபயச்ேம் 

விளக்கம் :- விரனபயச்ேம் :- விரனரயக் பகாண்டு முடியும் எச்ேம் விரனபயச்ேம்.  இது 

கால வரகயால் மூன்று வரகப்படும்.  

[1]    இ ந்தகால விரனபயச்ேம் - ஓடி வந்தான் 

[2] நிகழ்கால விரனபயச்ேம் - ஓடி வருகின் ான். 

[3] எதிர்கால விரனபயச்ேம் - ஓடி வருவான் 
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குறிப்பு : இரவ ‘உ’கர, ‘இ’கர, மற்றும் ‘ய’கர இறுதியுைன் ஒரு எச்ேச்போல்லில் 

நிற்கும். 

விகனபயச்ேத்கத எப்படி எளிதாக கண்டுபிடிப்பது? 

(எ.கா) படித்து முடித்தான், வந்து பேன் ான், ஓடி மர ந்தான், பாடி முடித்தான், பேன்று 

வந்தான். 

- படித்து முடித்தான், வந்து பேன் ான், ஓடி மர ந்தான், பாடி முடித்தான், பேன்று 

வந்தான் சபான்  வாக்கியங்கரளக் பகாடுத்து இதன் இலக்கண வரக என்ன என்று வினா 
வரும்சபாது முதலில் உள்ள படித்து, வந்து, ஓடி, பாடி, பேன்று சபான் வற்ர  

கணக்கிட்டுதான் அரவவிரனபயச்ேம் என எண்ண சவண்டும். 

முதலில் படித்து, வந்து, பேன்று சபான்  வார்த்ரதகரள நன் ாக உச்ேரித்துப் பாருங்கள். 

அவ்வார்த்ரதகள 'உ' என்னும் ேத்தத்சதாடு முடியும். 

 

17] இைந்து = இை + த்(ந்) + த் + உ. இை – பகுதி;  த் – ேந்தி;  த் – ந் ஆனது விகாைம்;  த் – 

இறந்தகால இகடநிகல;  உ –  ?. இங்கு உ என்பது எதகனக் குறிக்கும்? 

1] பபயபரச்ே விகுதி 

2] விகனபயச்ே விகுதி 

3] இ ந்தகால இரைநிரல 

4] தன்ரம ஒருரம விரனமுற்று விகுதி  

 

18] "பகாங்குயதர் வாழ்க்கக" எனத் பதாடங்கும் பாடகலச் போல்லினிகம யதான்ற 

இயற்றித் தருமிக்கு வழங்கியவர் யார்? 

1] பரஞ்சோதி முனிவர்  

2] ேண்பகப் பாண்டியன் 

3] நக்கீரன் 

4] போக்கநாதர் 
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19] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] பதன்னவன் குலபதய்வம் – போக்கநாதன் (அ) சுந்தரபாண்டியன் 

2] இன்னல் – இன்பம் 

3] நல்கினார் – அளித்தார் 

4] இர ஞ்ேி – பணிந்து 

விளக்கம் :- இன்னல் என் ால் துன்பம் என்று பபாருள். 

 

20] மகிழ்ச்ேி - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ன? 

1] உவரமத்பதாரக  

2] விரனத்பதாரக  

3] விரனபயச்ேம்  

4] பதாழிற்பபயர் 

 

21] கழகத்தின் பவளியில் பதாங்கிய ேிறந்த பபான் முடிப்பிகன அறுத்பதடுக்கும் 
தருமிகய, ‘நில்’ எனத் தடுத்தவர் யார்? 

1] பரஞ்சோதி முனிவர்  

2] ேண்பகப் பாண்டியன் 

3] நக்கீைன் 

4] போக்கநாதர் 

 

22] பபாருந்தாதது எது? 

1] விபுதர் – புலவர் 
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2] தூங்கிய – பதாங்கிய 

3] நம்பி – நக்கீைன் 

4] பு ம்பு – பவளியில் 

விளக்கம் :- நம்பி என்  பபயர் தருமிரய கு ிக்கும். 

 

23] இலக்கணக்குறிப்பு - பபாருந்தாதது எது? 

1] ஆய்ந்த பபாற்கிழி – பபயபரச்ேம் 

2] யநாக்கி - வியங்யகாள் விகனமுற்று   

3] கிளத்திசனன் - தன்ரம ஒருரம விரனமுற்று  

4] சதராக் கீரன் - ஈறுபகட்ை எதிர்மர ப் பபயபரச்ேம்  

விளக்கம் :- சநாக்கி - என்பதன் இலக்கணக்கு ிப்பு விரனபயச்ேம். 

 

24] பபாருத்தமற்றகத யதர்வு பேய்க? 

1] ரபயுள் – வருத்தம் 

2] பனவன் – அந்தணன் 

3] கண்ைம் – கழுத்து 

4] வழுவு பாடல் – குற்றமற்ற  பாடல் 

விளக்கம் :- வழுவு பாைல் – குற் முள்ள  பாைல். 

 

25] "மலர்கள் முதலியவற்றால் ோரும் மணம் அன்றி, இருகளபயாத்த கூந்தலுக்கு 

இயற்ககயில் மணம் இல்கல" - என்று கூறியவர் யார்? 

1] பரஞ்சோதி முனிவர்  

2] ேண்பகப் பாண்டியன் 
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3] நக்கீைன் 

4] போக்கநாதர் 

 

26] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] சவணி - பேஞ்ேரை 

2] அற்குற்  (அல்கு+உற் ) - இருரளபயாத்த 

3] குழல் - கூந்தல் 

4] அல்கு - பகல் 

விளக்கம் :- அல்கு - என்பதன் பபாருள் இரவு. 

 

27] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] ஞானப்பூங்சகாரத - உரமயம்ரம 

2] கற்ர வார் ேரையான் - ேிவபபருமான் 

3] உம்பரார் பதி - சதவர் தரலவன் (இந்திரன்) 

4] நாவலன் - இகறவன் 

விளக்கம் :- நாவலன் - என்பதன் பபாருள் புலவர். 

 

28] யதய்ந்த, பாய்ந்த, ஆய்ந்த, காய்ந்த - என்பதன்  இலக்கணக்குறிப்பு என்ன? 

1] விரனபயச்ேம் 

2] முற்ப ச்ேம் 

3] பண்புத்பதாரக  

4] பபயபைச்ேம் 
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29] பேந்த,ீ பவம்கம - என்பதன்  இலக்கணக்குறிப்பு என்ன? 

1] விரனபயச்ேம் 

2] முற்ப ச்ேம் 

3] பண்புத்பதாகக 

4] பபயபரச்ேம் 

 

30] பைஞ்யோதி முனிவர் நாகக மாவட்டத்திலுள்ள ------------- என்னும் ஊரில் பிறந்தார்? 

விரை :- திருமர க்காடு (சவதாரண்யம்) 

 

31] பைஞ்யோதி முனிவர் தமிழிலும் வடபமாழியிலும் புலகம பபற்றவர். இவரின் 

தந்கதயார் ------------ ஆவார். 

விரை :- மீனாட்ேிசுந்தர சதேிகர். 

 

32] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] பரஞ்சோதி முனிவர் து வியாகிச் ேிவாலயங்கள் சதாறும் பேன்று இர வரன 

வழிபட்டு வந்தார், அவ்வாறு மதுரர நகரிரன அரைந்து மீனாட்ேி அம்மரனயும், 

சோமசுந்தர கைவுரளயும் வணங்கினார். அந்நகரிசலசய ேிலகாலம் தங்கியிருந்தார். 

 

2] அந்நகரத்தார், இவரரக் சகட்டுக்பகாண்ைதற்கு இணங்க, திருவிரளயாைற் புராணத்ரத 

இயற் ினார். 

 

3] அந்நூரலச் ேிவபபருமான் திருக்சகாவிலின் எதிசர உள்ள அறுகால் பைீத்தில் இருந்து 

வைபமாழி, பதன்பமாழிப் புலவர் யாவரும் சபாற்  அரங்சகற் ினார். 
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4] இவர் திருவிகளயாடற் யபாற்றிக்கலிபவண்பா, மதுகைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, 
மீனாட்ேியம்கம பிள்களத்தமிழ் முதலிய நூல்ககளயும் இயற்றியுள்ளார். 

விளக்கம் :- மீனாட்ேியம்ரம பிள்ரளத்தமிழின் ஆேிரியர் - குமரகுருபரர். மீதமுள்ள இரு 

நூல்களும் (திருவிரளயாைற் சபாற் ிக்கலிபவண்பா, மதுரரப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி ) 
பரஞ்சோதி முனிவர் எழுதியது. 

 

33] திருவிகளயாடற் புைாணத்தில் எத்தகன காண்டங்கள் உள்ளன? 

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

விளக்கம் :- திருவிரளயாைற் புராணம், மதுரரக்காண்ைம் ( 18 பைலம் ), கூைற்காண்ைம் ( 

30 பைலம் ), திருவாலவாய்க்காண்ைம் ( 16 பைலம் ) என்னும் முப்பபரும் பகுதிகரளயும், 

பைலம் என்னும் 64 உட்பிரிவுகரளயும் உரையது. இதில் 3363 விருத்தப்பாக்கள் உள்ளன. 

மதுரரயில் இர வன் நிகழ்த்திய 64 திருவிரளயாைல்கரள இப்பைலங்கள் 

விளக்குகின் ன. பதாரை நயமும் பத்திச்சுரவயும் மிக்க இந்நூலுக்கு ந.மு.சவங்கைோமி 
உரரபயழுதியுள்ளார். 

 

34] இகறவன் தருமிக்கு அருளிய பாடல் :- 

பகாங்குயதர் வாழ்க்கக அஞ்ேிகறத் தும்பி  

காமம் பேப்பாது கண்டது பமாழியமா  

பயிலியது பகழீஇய நட்பின் மயிலியற்  

பேறி எயிற்று அரிகவ கூந்தலின் 

 நறியவும் உளயவா நீ அறியும் பூயவ.  

  -  குறுந்பதாரகயின் இரண்ைாம் பாைலாகிய இப்பாைல் திருவிரளயாைல் 

திரரப்பைத்தால் புகழ்பபற் து.இர வசன (இர யனார்) எழுதியதாக நம்பப் படுகி து. 

 

35]  " திகைகடல் ஓடியும் திைவியம் யதடு " - என்று கூறியவர் யார்? 

1] ஒளகவயார் 
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2] பாரதியார்  

3] பாரதிதாேன்  

4] கணியன் பூங்குன் னார்  

 

36] "யாதும் ஊயை யாவரும் யகளிர்"  - என்று கூறியவர் யார்? 

1] ஒளரவயார் 

2] பாரதியார்  

3] பாரதிதாேன்  

4] கணியன் பூங்குன்றனார் 

 

37] பழங்காலத்தில், தமிழர் பிற நாடுகளுக்குக் கடற்பயணம் யமற்பகாண்ட பேய்தி 
முந்நீர் வழக்கம் என --------------- நூல் குறிப்பிடுகிறது? 

1] பட்டினப்பாரல  

2] முதுபமாழிக்காஞ்ேி  

3] நற் ிரண  

4] பதால்காப்பியம் 

 

38] பழந்தமிழர் பபாருளடீ்டுதகலத் தம் கடகமயாகக் கருதினர். இதகனத் 

பதால்காப்பியப் பபாருளதிகாைத்தில் இடம்பபற்றுள்ள பபாருள்வயிற் பிரிவு 

விளக்குகிறது. இப்பிரிவு எத்தகன வககப்படும்? 

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

விளக்கம் :- காலில் (தரரவழிப்பிரிதல்) பிரிவு, கலத்தில் (நீர்வழிப் பிரிதல்) பிரிவு என 

இருவரகப்படும்.  
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39] பழந்தமிழர், கியைக்ககையும் உயைாமானியகையும் --------------- என அகழத்தனர்? 

1] கலம்பேய் கம்மியர் 

2] யவனர் 

3] நண்பர்  

4] இவற் ில் ஏதுமில்ரல  

 

40] பழங்காலத்தியலயய தமிழகத்தில் பலவககயான கப்பல்கள் கட்டப்பட்டன. 

ஒவ்பவாரு பபரிய கப்பலும், மதில்சூழ்ந்த யகாட்கடயபாலத் யதான்றுமாம். 

அஃதாவது, நான்கு பக்கமும் நீர் நிைம்பிய கழனிகள், அதன் நடுவில் தனியாக 

மதியலாடு கூடிய மருதநில அைேனது யகாட்கட. அக்யகாட்கடயின் யதாற்றமானது, 

நடுக்கடலில் பேல்லும் கப்பலுக்கு உவகமயாக எந்த நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது? 

1] அகநானூறு 

2] குறுந்பதாரக  

3] புறநானூறு 

4] கலித்பதாரக  

 

41] ஆழி, ஆர்கலி, முந்நீர், வாைணம், பபளவம், பைகவ, புணரி என்பகவ ---------------- 

என்பகத குறிக்கும் தமிழ்போற்கள். 

1] மரக்கலம்  

2] ஆறு  

3] கடல் 

4] சகணி 
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42] கப்பல், கலம், கட்டுமைம், நாவாய், படகு, பரிேில், புகண, யதாணி, பதப்பம், திமில், 

அம்பி, வங்கம், மிதகவ, பஃறி, ஓடம் என்பகவ ---------------- என்பகத குறிக்கும் 

தமிழ்போற்கள். 

1] மைக்கலம்  

2] ஆறு  

3] கைல் 

4] சகணி 

 

43] கடலில் பேல்லும் பபரிய கலம் (கப்பல்) நாவாய் எனப்படும். புகார் நகைத்தில் 

நிறுத்தப்பட்ட நாவாய்கள், அகலகளால் அகலப்புண்டு கட்டுத்தறியில் கட்டப்பட்ட 

யாகன அகேவதுயபால் அகேந்தன. அவற்றின் உச்ேியில் பகாடிகள் அகேந்து ஆடின 

என கூறும் நூல் எது? 

1] அகநானூறு 

2] குறுந்பதாரக  

3] பு நானூறு 

4] பட்டினப்பாகல 

 

44] கரிகாலனின் முன்யனார் காற்றின் யபாக்கக அறிந்து கலம் பேலுத்தினர் 

என்பதகனப் ------------------ பாடல் கூறுகிறது? 

1] அகநானூறு 

2] குறுந்பதாரக  

3] புறநானூறு 

4] பட்டினப்பாரல 

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

45] முேிறி, யேை மன்னனுக்குரிய துகறமுகம், அங்குச் சுள்ளி என்னும் பபரிய ஆற்றில் 

யவனர்களின் மைக்கலங்கள், ஆற்றுத்துகறகள் கலங்கிப் யபாகும்படி வந்து நின்றன. 

அக்கலங்களுக்கு உரிய யவனர்கள், பபான்கனச் சுமந்து வந்து, அதற்கு ஈடாக 

மிளகக ஏற்றிச் பேன்றார்கள். இச்பேய்திகய, கூறும் நூல் எது? 

1] அகநானூறு 

2] குறுந்பதாரக  

3] பு நானூறு 

4] பட்டினப்பாரல 

 

46] பாண்டிய நாட்டு வளத்கதப் பபருக்கியது பகாற்ககத் துகறமுகம், 

இத்துகறமுகத்தில் முத்துக்குளித்தல் மிகச் ேிறப்பாக நடந்ததகன பவனிசு 

நாட்டறிஞைான ------------------ என்பவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

1] யுவான் சுவாங்  

2] பாணர்  

3] மார்க்யகாயபாயலா 

4] பமகஸ்தனசீு 

 

47] பகாற்கக துகறமுகத்தில் ேங்க காலத்தும் முத்துக்குளித்தல் நடந்தது. ஏற்றுமதிப் 

பபாருள்களில் முத்யத முதலிடம் பபற்றது. மதுகைக்காஞ்ேியும் 

ேிறுபாணாற்றுப்பகடயும் பகாற்கக முத்திகனச்  ேிறப்பிக்கின்றன. விகளந்து 

முதிர்ந்த விழுமுத்து என ------------------------- நூல் குறிப்பிடுகிறது. 

1] மதுகைக்காஞ்ேி 

2] குறுந்பதாரக  

3] பு நானூறு 

4] பட்டினப்பாரல 
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48] யோழநாட்டின் துகறமுகமாகிய ---------------------------- என்ற இடத்தில், 

சுங்கச்ோகலயும் கலங்ககை விளக்கமும் இருந்தன.  

1] காவிரிப்பூம்பட்டினம்  (பூம்புகார்) 

2] பகாற்ரக  

3] முேி ி  

4] இவற் ில் ஏதுமில்ரல  

  

49] இவற்றில் பபாருந்தாதது எது? 

1] இமயத்திலுண்ைான - மணிகளும் பபான்னும்  

2] குைகு மரலயிற் பி ந்த - ேந்தனமும் அகிலும் 

3] பகாற்ரக - ஏலக்காய்  

4] ஈழ நாட்டிலிருந்து வந்த - உணவுப் பபாருள்கள் 

விளக்கம் :- பகாற்ரகத்துர யிற் பி ந்த முத்தும். 

 

50] பழந்தமிழகத்தின் வாணிகப்பபாருள்ககளப் பற்றிய குறிப்புகள் எந்த நூலில் 

காணப்படுகின்றன? 

1] அகநானூறு, பு நானூறு 

2] பதிற்றுப்பத்து, கலித்பதாரக  

3] பட்டினப்பாகல, மதுகைக்காஞ்ேி 

4] இவற் ில் ஏதுமில்ரல  

விளக்கம் :- பழந்தமிழகத்தின் வாணிகப்பபாருள்கரளப் பற் ிய கு ிப்புகள் 

பட்டினப்பாரலயிலும் மதுரரக்காஞ்ேியிலும் காணப்படுகின் ன. இங்கிருந்து 

ஏற்றுமதியான பபாருள்களுள்  இரத்தினம், முத்து, ரவரம், மிளகு, கருங்காலி, கருமருது, 
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சதக்கு, ேந்தனம், பவண்துகில், அரிேி, ஏலக்காய், இலவங்கப்பட்ரை, இஞ்ேி முதலியன 

கு ிப்பிைத்தக்கரவ. தமிழகப் பபாருள்கள் ேீனத்தில் விற்கப்பட்ைன. ேீனத்துப் பட்டும் 

ேருக்கரரயும் தமிழகத்துக்கு இ க்குமதி ஆயின. கரும்பு, அதியமானின்முன்சனார் 
காலத்தில் ேீனாவிலிருந்து பகாண்டுவந்து பயிரிைப்பட்ைது. 

 

51] -------------- என்பவர் அபமரிக்காவின், புகழ்பபற்ற எழுத்தாளைாகவும் அைேியல் 

ஈடுபாடு பகாண்டவைாகவும் விளங்கினார். 

1] ோக்ரடீசு  

2] பகலன் பகல்லர் 

3] சேக்சுபியர்  

4] முசோலினி  

 

52] "உங்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒன்றகனப் பபற விரும்பினால், அஃது 

என்னவாக இருக்க யவண்டுபமனக் யகட்பீர்கள்" என்று யகட்க - "இந்த உலகத்தில் 

அகமதி மலையவண்டும் எனக் யகட்யபன்" - என்று கூறியவர் யார்?  

1] ோக்ரடீசு  

2] பகலன் பகல்லர் 

3] சேக்சுபியர்  

4] முசோலினி  

 

53] பகலன் பகல்லர், ஆறு வயதானயபாது அபலக்ோண்டர் கிைகாம்பபல் உதவியால் --

---------- பள்ளியில் யேர்ந்தார். 

1] ச ாரஸ்மான்  

2] ரரட் ுமாேன்  

3] சகம்ப்ரிட்ஜ்  
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4] பபர்கின்ஸ் 

விளக்கம் :-  ஆறு வயதான சபாது அபலக்ோண்ைர் கிரகாம்பபல் உதவியால் பபர்கின்ஸ் 

பள்ளியில் (பபர்கின்ஸ் பள்ளி என்பது பார்ரவயற்ச ாருக்கான பள்ளி. அபமரிக்காவில் 

பாஸ்ைன் நகரில் அரமந்துள்ளது.) சேர்ந்தார். அங்குப் பணிபுரிந்த அன்னிேல்லிவான் 

என்பவர் ப லனுக்கு ஆேிரியராக வாய்த்தார்.  

பகலன் பகல்லர் பாஸ்ைனில் உள்ள ச ாரஸ்மான் காதுசகளாசதாருக்கான 

பள்ளியிலும், நியூயார்க்கில் உள்ள ரரட்  ூமாேன் பள்ளியிலும் முர ப்படி பயின் ார். 

 

54] பகலன் -------------- முகறயில் எழுதவும் படிக்கவும் பேய்வார். 

விகட :- பிபைய்லி. 

விளக்கம் :- பகலன் பிபரய்லி முர யில் எழுதவும் படிக்கவும் பேய்வார். அவர், 
தனக்பகனத் தனியாகத் தயாரிக்கப்பட்ை தட்ைச்சு இயந்திரத்திரனப் பயன்படுத்தினார். 
ஆேிரிரய அன்னி அளித்த பயிற்ேியின் பயனாக, சகம்ப்ரிட்ஜ் பரட் கிளிப் கல்லூரி 

நுரழவுத் சதர்வில் பவற் ிபபற்று, இளங்கரலப்பட்ை வகுப்பில் சேர்ந்தார். பட்ைமும் 

பபற் ார். இவர் பல நூல்கரள எழுதினார். சபார்கரள எதிர்த்து உலக  நாடுகள் 

பலவற் ிற்கும் சுற்றுப்பயணம் பேய்தார். 

 

55] பார்கவயற்யறாருக்பகனத் யதேிய நூலகம் ஒன்றகன உருவாக்கி, உலகம் 

முழுவதிலும் இருந்து நூல்கள் வந்து குவிய ஏற்பாடு பேய்தவர் யார்? 

1] ோக்ரடீசு  

2] பகலன் பகல்லர் 

3] சேக்சுபியர்  

4] முசோலினி  

 

56] "வாழ்க்ககயில் இழப்பு என்பயத இல்கல; ஒன்றுயபானால் இன்பனான்று வரும். 

அந்த நம்பிக்கக இருந்தால் வாழ்க்கக பவறுகம ஆகாது" - என்று கூறியவர் யார்? 

1] விசவகானந்தர்   
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2] பகலன் பகல்லர் 

3] ஜான் பிரிட்சைா  

4] முசோலினி  

 

57] நீங்கள் கண்பார்கவ அற்றவைாகவும், காது யகளாதவைாகவும் இருந்தும் கூட 

எப்படி உங்களால் ோதிக்க முடிந்தது? என பகலன் பகல்லரிடம் யகட்டவர் யார்? 

1] ஜான் பிரிட்சைா 

2] முசோலினி 

3] காந்தி  

4] விக்யடாரியா மகாைாணி 

 

58] பகலன் பகல்லரின் பமாழிபபயர்ப்பாளர் யார்? 

1] ஜான் பரானால்சைா 

2] ோன் ரமக்சகல்  

3] பாலி தாம்ேன் 

4] விக்ைர்  

விளக்கம் :- ஆேிரியர் அன்னி 1930 ஆம் ஆண்டு இ ந்துவிைத் தனது பமாழி பபயர்ப்பாளர் 
பாலி தாம்ேன் என்பவர் அவருக்கு உதவினார். ஜப்பான் முதலான நாடுகளுக்குச் 

சுற்றுப்பயணம் சமற்பகாண்ைார். ப லன், வாஷிங்ைன் நகரின் புகழ்பபற்  

பபண்மணியாகத் திகழ்ந்தார். 

 

59]  "மனிதர்கள் எல்லாவற்கறயும் எளிதாக எடுத்துக்பகாள்கிறார்கள்; அவர்கள் 

எகதயுயம முதன்கமயாகக் கருதுவதில்கல. எதகனயாவது இழந்த பிறகுதான் 

அதன் அருகமகய உணர்கிறார்கள்" - என்று கூறியவர் யார்? 

1] விசவகானந்தர்   
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2] பகலன் பகல்லர் 

3] ஜான் பிரிட்சைா  

4] அம்சபத்கர் 

 

60] ஒருநாள் இைவு பெலன் பகல்லர், கடவுளின் அருளால் ------------- நாள் மட்டுயம 

தமக்குப் பார்கவ கிட்டியதாகக் கனவு கண்டார். 

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

விளக்கம் :- முதல் நாள், கண்பணாளி கிரைத்ததும் முதன்முதலில் பார்த்தது, அவரின் 

கல்விக்கண் தி ந்து ரவத்த ஆேிரியரின் முகத்ரதசய. அவரரச் ேந்தித்ததற்குப் பின், 

பபாறுரம, அன்பு, இரக்கம், துணிவு, தன்னம்பிக்ரக ஆகியவற்றுக்கு எடுத்துக்காட்ைாகத் 

தமது ஆேிரியர் திகழ்வதரன உணர்ந்தார். ஆேிரியரரப் பார்த்ததற்குப் பின் அவர், தமது 

உயிர்சதாழிகரளச் ேந்தித்தார். 

இைண்டாவது நாள், ப லன் பகல்லர் கதிரவன் சதான்றுவதரனக் கண்ைார். அன்று 

நியூயார்க்கிலுள்ள அருங்காட்ேியகத்ரதக் கண்டு, இயற்ரக வரலாற்ர த் பதரிந்து 

பகாண்ைார். அருங்காட்ேியகம் அவருக்கு உலக மரபியல் வளர்ச்ேிரய அ ிந்துபகாள்ளப் 
சபருதவியாக இருந்தரத எண்ணி மகிழ்ந்தார். பபருநகரப் பபாருட்காட்ேிக் ோரலயில் 

இைம்பபற் ிருந்த புகழ்பபற்  கரலஞர்கள், லியனார் சைா ைாவின்ேி முதலாசனார் 
ஓவியங்கரளயும் கரலபபாருள்கரளயும் கண்டுமகிழ்ந்தார். பி கு, ப லன், 

சஷக்ஸ்ப்பியருரைய நாைகபமான் ரனப் பார்த்தார். 

மூன்றாவது நாள், நகரின் கிழக்குப் பக்கத்திலுள்ள ஆற்றுப்பாலத்ரத உற்று சநாக்கினார். 
பின்பு, நியூயார்க்கில் உள்ள வானளாவிய இரட்ரைக் சகாபுரக் கட்ைைத்ரதக் 

கண்டுகளித்தார். ப லன் மூன் ாம் நாள் போன்னது எனது கண்கள் துக்கத்ரதயும் 
மகிழ்ச்ேிரயயும் முதன்முதலாகக் கண்ைன. 

 

61] உலகின் எட்டாவது அதிேயம் எனப் பாைாட்டப் பபற்றவர் யார்? 

1] திருவள்ளுவர் 

2] சேக்சுபியர் 

3] பகலன் பகல்லர் 
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4] காந்தி  

 

62] ---------------- ஆம் ஆண்டு அபமரிக்காவிலுள்ள அலபாமா மாகாணத்தில் 

துஸ்கும்பியாவில் பிறந்து, ோதகனயாளைாகத் திகழ்ந்தவர் பகலன் பகல்லர். 

விகட :- 1880 ஜூன் 27. 

குறிப்பு :- 1968 ஆம் ஆண்டு ஜூன் முதல் நாள் பகலன் பகல்லர் இ ந்தார்.  

 

63] பார்கவயற்யறாருக்கான எழுத்துமுகறகய உருவாக்கியவர் யார்?  

விகட :- பிபைய்லி. 

 

64] பேய்யுளின் உறுப்புகள் எத்தகன? 

1] 5  2] 6  3] 7   4] 8 

விளக்கம் :- யாப்பு – யாக்கப்படுவது – கட்ைப்படுவது. யாப்பு என்பது பேய்யுள். எழுத்து, 

அரே, ேீர், தரள, அடி, பதாரை என்னும் ஆறும் பேய்யுளின் உறுப்புகளாகும். 

 

65] எழுத்தானது தனியாகயவா பல யேர்ந்யதா ஓகேயுடன் அகேந்து (பிரிந்து) நிற்பது ---

------------ எனப்படும்? 

1] அகே 

2] ேீர்  

3] தரள 

4] அடி 

விளக்கம் :- எழுத்தானது தனியாகசவா பல சேர்ந்சதா ஓரேயுைன் அரேந்து (பிரிந்து) 

நிற்பது அரே எனப்படும். இது சநரரே, நிரரயரே என இருவரகப்படும். 

(1) சநரரே , (2) நிரரயரே. 
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(1) யநைகே:- கு ில் தனித்தும் கு ில் ஒற் டுத்தும், பநடில் தனித்தும் பநடில் 
ஒற் டுத்தும் வருவது சநரரே எனப்படும். 

(எ.கா.) :  

கு ில் தனித்து வரல் – க. 

கு ில் ஒற்றுைன் வரல் – கல். 

பநடில் தனித்து வரல் – கா. 

பநடில் ஒற்றுைன் வரல் – கால். 

(2) நிகையகே : 

கு ில் இரணந்தும் கு ில் இரணந்து ஒற்றும், கு ில் பநடில் இரணந்தும், கு ில் பநடில் 

இரணந்து ஒற்றும் வருவது நிரரயரே. 

(எ.கா.) :  

கு ில் இரணந்து வரல் – பை. 

கு ில் இரணந்து ஒற்றுைன் வரல் – பைம். 

கு ில் பநடில் இரணந்து வரல் – பைா. 

கு ில் பநடில் இரணந்து ஒற்றுைன் வரல் – பைாம். 

 

66] அகேகள் தனித்தும் இகணந்தும் கூடி, அடிக்கு உறுப்பாக அகமவது ேரீ் எனப்படும். 

அஃது எத்தகன வககப்படும்? 

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

விளக்கம் :- அரேகள் தனித்தும் இரணந்தும் கூடி, அடிக்கு உறுப்பாக அரமவது ேீர் 
எனப்படும். அஃது ஓரரேச்ேீர், ஈரரேச்ேீர், மூவரேச்ேீர், நாலரேச்ேீர் என நால்வரகப்படும். 

 

67] பவண்பாவின் ஈற்றில் யநைகே, நிகையகேயுள் ஏயதனும் ஒன்று தனித்து நின்று 

ேைீாய் அகமயும். அவற்கற --------------- என்பர்.  
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1] ஓைகேச்ேரீ் 

2] ஈரரேச்ேீர்  

3] மூவரேச்ேீர்  

4] நாலரேச்ேீர் 

விளக்கம் :- பவண்பாவின் ஈற் ில் சநரரே, நிரரயரேயுள் ஏசதனும் ஒன்று தனித்து 

நின்று ேீராய் அரமயும். அவற்ர  ஓரரேச்ேீர் என்பர். அரவ நாள் (சநர்), மலர் (நிர ), 

காசு (சநர்பு), பி ப்பு (நிரரபு) என நால்வரக வாய்பாடுகளுள் ஒன் ரனப் பபறும். 

(எ.கா.) :  

1. பேவியிற் சுரவயுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் 

அவியினும் வாழினும் என்.   [ என் – சநர் (நாள்) ] 

2. பேவிக்குண வில்லாத சபாழ்து ேி ிது 

வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.  [ படும் – நிரர (மலர்) ] 

3. நாபைன்ப நாைா வளத்தன நாைல்ல 

நாை வளந்தரு நாடு.  [ நாடு – சநர்பு (காசு) ] 

4. அகர முதல எழுத்பதல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதற்ச  உலகு [ உலகு – நிரரபு (பி ப்பு) ] 

 

68] ஈைகே யேர்ந்து ஒரு ேரீ் ஆவது ------------- எனப்படும்? 

1] ஓரரேச்ேீர் 

2] ஈைகேச்ேரீ்  

3] மூவரேச்ேீர்  

4] நாலரேச்ேீர் 
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விளக்கம் :- ஈரரேச்ேீர் :- ஈரரே சேர்ந்து ஒரு ேீர் ஆவது ஈரரேச்ேீர். சநரில் முடிவது 

இரண்டும், நிர யில் முடிவது இரண்டுமாக ஈரரேச்ேீர் நான்கு ஆகும்.  

யநர் யநர் – சதமா – மாச்ேீர் – 2 (சதமா, புளிமா என மாவில் முடிவரைவதனால் மாச்ேீர்.) 

நிகை  யநர் – புளிமா – மாச்ேீர் – 2 (சதமா, புளிமா என மாவில் முடிவரைவதனால் மாச்ேீர்.) 

நிகை நிகை – கருவிளம் – விளச்ேீர் – 2 ( கருவிளம், கூவிளம் என  விளத்தில் முடிவதனால் 

விளச்ேீர்.) 

யநர் நிகை – கூவிளம் – விளச்ேீர் – 2 ( கருவிளம், கூவிளம் என  விளத்தில் முடிவதனால் 

விளச்ேீர்.) 

(ஈரரேச்ேீர் நான்கும் ஆேிரியப்பாவுக்கு உரியரவ.) இரவ இயற்ேீர் எனவும், ஆேிரிய 

உரிச்ேீர் எனவும் வழங்கப்படும். 

 

69] மூன்று அகேகள் யேர்ந்து ஒரு ேரீ் ஆவது ------------ எனப்படும்? 

1] ஓரரேச்ேீர் 

2] ஈரரேச்ேீர்  

3] மூவகேச்ேரீ்  

4] நாலரேச்ேீர் 

 

விளக்கம் :- மூவரேச்ேீர் : எட்டு.  

மூன்று அரேகள் சேர்ந்து ஒரு ேீர் ஆவது மூவரேச்ேீர். சநரரேயில் முடிவது நான்கும் 

நிர  ஆரேயில் முடிவது நான்குமாக மூவரேச்ேீர் எட்டுஆகும். 

காய்ச்ேரீ்கள் – நான்கு : 

1] சநர் சநர் சநர் – சதமாங்காய். 

2] நிரர சநர் சநர் – புளிமாங்காய். 

3] நிரர நிரர சநர் – கருவிளங்காய். 
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4] சநர் நிரர சநர் – கூவிளங்காய். 

இரவ பவண்பாவுக்கு உரியதனால், பவண்பா உரிச்ேீர் எனவும் கூறுவர். 

 

கனிச்ேரீ்கள் – நான்கு : 

1] சநர் சநர் நிரர – சதமாங்கனி. 

2] நிரர சநர் நிரர – புளிமாங்கனி. 

3] நிரர நிரர நிரர – கருவிளங்கனி. 

4] சநர் நிரர நிரர- கூவிளங்கனி. 

இரவ வஞ்ேிப்பாவுக்கு உரியதனால், வஞ்ேியுரிச்ேீர் எனவும் கூறுவர். 

 

70] மூவகேச்ேரீ் எட்டுடன் யநைகே, நிகையகேககளத் தனித்தனியாகச் யேர்த்தால், ----

------------- பதினாறு கிகடக்கும். இதகனப் பபாதுச்ேரீ் எனக் கூறுவர். 

1] ஓரரேச்ேீர் 

2] ஈரரேச்ேீர்  

3] மூவரேச்ேீர்  

4] நாலகேச்ேரீ் 

விளக்கம் :- மூவரேச்ேீர் எட்டுைன் சநரரே, நிரரயரேகரளத் தனித்தனியாகச் 
சேர்த்தால், நாலரேச்ேீர் பதினாறு கிரைக்கும். இதரனப் பபாதுச்ேீர் எனக் கூறுவர். 
பபாதுச்ேீர்கள் தண்பூ, தண்நிழல், நறும்பூ, நறுநிழல் ஆகிய வாய்ப்பாடுகரளக் பகாண்டு 

முடியும். 

 

71] உலகில் இல்லாத பபாருகள ஒன்றனுக்கு உவகமயாக்கிக் கூறுவது ------------- 

எனப்படும். 

1] சவற்றுப்பபாருள் ரவப்பணி 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

26 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] சவற்றுரம அணி 

3] இல்பபாருள் உவகமயணி 

4] ஏகசதே உருவக அணி  

விளக்கம் :- இல்பபாருள் உவரமயணி :- உலகில் இல்லாத பபாருரள ஒன் னுக்கு 

உவரமயாக்கிக் கூறுவது இல்பபாருள் உவரமயணி எனப்படும்.  

அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கக வன்பாற்கண் 

வற்றல் மைந்தளிர்த் தற்று.   

-  இக்கு ட்பாரவப் படித்துப் பாருங்கள், உள்ளத்தில் அன்பில்லாத ஒருவர் குடும்ப 
வாழ்க்ரக நைத்துவது என்பது, பாரல நிலத்தில், பட்ைமரம் தளிர்விட்டு வளர்வது 

சபான் து. திருவள்ளுவர், இக்கு ட்பாவில் அன்பில்லாதவன் வாழ்க்ரக, பாரலநிலத்தில் 

பட்ைமரம் தளிர்விட்டு வளர்வதற்கு ஒப்பானது என இல்லாத பபாருரள உவமித்துக் 

கூறுகி ார். புலவன், உலகில் இயல்பாக இல்லாத பபாருரள இவ்வாறு உவரமயாக்கிக் 

கூறுவது இல்பபாருள் உவரமயணி ஆகும். 

 

72]  புலவர் தாம் கருதிய பபாருகள நிகலநாட்ட, உலகம் அறிந்த யவபறாரு 

பபாருகளச் ோன்றுகாட்டிக் கூறும்யபாது, பபாதுப் பபாருளால் ேிறப்புப் 

பபாருகளயும், ேிறப்புப் பபாருளால் பபாதுப் பபாருகளயும் விளக்குவதகன --------------

--------- என்பர். 

1] யவற்றுப்பபாருள் கவப்பணி 

2] சவற்றுரம அணி 

3] இல்பபாருள் உவரமயணி 

4] ஏகசதே உருவக அணி  

விளக்கம் :- சவற்றுப்பபாருள் ரவப்பணி :- புலவர் தாம் கருதிய பபாருரள நிரலநாட்ை, 

உலகம் அ ிந்த சவப ாரு பபாருரளச் ோன்றுகாட்டிக் கூறும்சபாது, பபாதுப் பபாருளால் 

ேி ப்புப் பபாருரளயும், ேி ப்புப் பபாருளால் பபாதுப் பபாருரளயும் விளக்குவதரன 

சவற்றுப்பபாருள் ரவப்பணி என்பர். 

உரரமுடிவு காணான் இரளசயான் என்  
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நரரமுது மக்கள் உவப்ப – நரரமுடித்துச்  

போல்லால் முர பேய்தான் சோழன் குலவிச்ரே 

கல்லாமல் பாகம் படும் . 

- இப்பாைலில் கரிகாலன் இளரமயில் நரரமுடித்து வந்து, வழக்கில் நீதி வழங்கினான் 

என்பது ேி ப்புச் பேய்தி. வழிவழியாக நீதி தவிராமல் ஆட்ேி புரிந்துவரும் சோழர் குலத்தில் 
சதான் ியரமயால், இயல்பாகசவ கரிகாலனும் ேி ந்த நீதி வழங்கினான் என்பது பபாதுப் 
பபாருள். எனசவ, ேி ப்புப் பபாருளால் பபாதுப் பபாருள் விளக்கப்பட்டுள்ளதனால் 

இப்பாைலில் சவற்றுப்பபாருள் ரவப்பணி அரமந்துள்ளது. 

 

73] சூட்டடுப்பு - என்பது கீழ்க்கண்டவற்றில் எதகனக் குறிக்கிறது? 

1] குளிர்ோதனப்பபட்டி  

2] குளிரூட்டும் பபட்டி 

3] வாயுஅடுப்பு  

4] கணப்புப்புகை 

 

74] மண்ணுல கதியல உயிர்கள்தாம் வருந்தும்  

வருத்தத்கத ஒருேிறி பதனினும்  

கண்ணுறப் பார்த்தும் பேவியுறக் யகட்டும்  

கணமும்நான் ேகித்திட மாட்யடன்  - என்ற பாடல் வரியின் ஆேிரியர் யார்? 

1] பாரதியார் 

2] பாரதிதாேன்  

3] வள்ளலார் 

4] நாமக்கல் கவிஞர்  
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75] இன்கறய யதால்வி நாகளய பவற்றிக்கு அடிக்கல் என்ற நம்பிக்ககயுடன், 

இளகம நலமிக்க ஊக்கத்துடன் வாழ்க்ககப் பயணத்கத அகமத்துக்பகாள்க - இது 

யாருகடய கூற்று? 

1] இராமலிங்க அடிகளார் 

2] நாமக்கல் கவிஞர்  

3] குன்றக்குடி அடிகளார் 

4] பாரதியார்  

 

76] பிறவியியலயய இரு ககயும் இல்லாமல், தன்னிரு காலால் வானூர்திகய ஊட்டிய 

முதல் பபண்மணி என்னும் பபருகமக்குரியவர் யார்? 

1] அஞ்சும் ஜார்ஜ்  

2] லால் பமரி 

3] பெேிக்கா காக்ஸ்  

4] விக்சைாரியா 


