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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 4 

1] பெவிக்குணவு இல்லாத பபாழ்து, ெிறிது  

--------------------------------- விடுபட்டதத பதர்வு பெய்க? 

1] ஆன்றார ா ட ாப்பர் நிலத்து  

2] வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும் 

3] ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை 

4] தீண்டிய ரகள்வி யவர் 

 

2] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :-  

1] வயிற்றுக்கும் - இழிவுச்சிறப்பும்ணை 

2] அவியுைவு - இருடபயட ாட்டுப் பண்புத்டதாணக 

3] ஊற்று - ஊன்று என்பதன் வலித்தல் விகா ம் 

4] இழுக்கல், ஒழுக்கம் - விதைத்பதாதக 

விளக்கம் :- இழுக்கல், ஒழுக்கம் - என்பதன் இலக்கைக்குறிப்பு டதாழிற்டபயர்கள். 

 

3] கற்றிலன் ஆயினும் பகட்க, அஃபதாருவற்(கு) 

---------------------------------------- விடுபட்டதத பதர்வு பெய்க? 

1] ஆன்றார ா ட ாப்பர் நிலத்து  

2] வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும் 

3] ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துதண 

4] தீண்டிய ரகள்வி யவர் 

 

4]  பபாருத்தமற்றதத பதர்வு பெய்க. 
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1] ஒற்கம் - தளர்ச்சி 

2] தணல - முதன்ணை  

3] ஊற்று - ஊன்றுரகால்  

4] அற்பற - நிதறந்த 

விளக்கம் :- அற்ரற - என்பதன் டபாருள் ரபான்றரத. 

 

5] இழுக்கல் உதடயுழி ஊற்றுக்பகால் அற்பற ஒழுக்கம் உதடயார்வாய்ச் பொல் 

  - இந்த குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி எது? 

1] ஏகரதச உருவக அைி 

2] இல்டபாருள் உவணையைி  

3] ரவற்றுணையைி  

4] உவதமயணி 

 

6] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :-  

1] ஆன்ற டபருணை - டபயட ச்சம்  

2] ரகளாத் தணகயரவ - ஈறுடகட்  எதிர்ைணறப் டபயட ச்சம்  

3] அவியினும் வாழினும் - எண்ணும்ணை 

4] விடல் - வியங்பகாள் விதைமுற்று  

விளக்கம் :- வி ல் என்பதன் இலக்கைக்குறிப்பு -  டதாழிற்டபயர். 

 

7] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] சுணவயுை ா - சுணவ + உை ா  

2] வாயுைர்வு - வாய் + உைர்வு  
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3] டசவிக்குைவு - டசவிக்கு + உைவு 

4] காடிததை - காடி + இததை 

விளக்கம் :- காடிதணை - என்பதன் சரியாை பிரித்தறிதல் = காடு + இதணை. 

 

8] பபாருந்தாதது எது?  

1] பிணழத்துைர்ந்தும் - தவறாக உைர்ந்திருந்தாலும் 

2] ரபணதணை - அறியாணையின்பாற்பட்  தீயடசாற்கள் 

3] இணழத்துைர்ந்து - நுட்பைாக ஆ ாய்ந்து 

4] ஈண்டிய - பபான்றபத 

விளக்கம் :- ஈண்டிய என்பதன் சரியாை டபாருள்  ஆய்ந்தறிந்த. 

 

9] பகுபத உறுப்பிலக்கணம் :- 

உைர்ந்து = உைர் + த் (ந்) + த் + உ . இங்கு உைர் - பகுதி; த் - சந்தி; த் - ந் ஆைது விகா ம்; த் - 

இறந்தகால இண நிணல ; உ - என்பது என்ை? 

1] டபயட ச்ச விகுதி 

2] விதைபயச்ெ விகுதி 

3] வியங்ரகாள் விணைமுற்று விகுதி 

4] ஆண்பால் விணைமுற்று விகுதி 

 

10] நுணங்கிய பகள்விய ரல்லார் வணங்கிய ------------------------------------ விடுபட்டதத 

பதர்வு பெய்க. 

1] வாயிை ராதல் அரிது 

2] வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும் 
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3] ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை 

4] தீண்டிய ரகள்வி யவர் 

 

11] பெவிக்குணவாவது  

1] புகழ்   2] பகள்வி     3] ைகிழ்ச்சி    4] வருத்தம்  

 

12] ஒழுக்கமுதடயார் வாய்ச்பொல்  

1] ஊற்றுக்பகால்  

2] அளவுரகால்  

3] துலாக்ரகால் 

4] விணலைதிப்பற்றது 

 

13] திருக்குறளில் ------------- அதிகாரங்கள் உதடதம என்னும் பபயரில் 
அதமந்துள்ளை. 

1] எட்டு  

2] ஒன்பது  

3] பத்து  

4] பதிடைான்று  

விளக்கம் :- உண ணைகள் பத்து. திருக்குறளில் பத்து அதிகா ங்கள் உண ணை 
என்னும் டபயரில் அணைந்துள்ளை. 1.அன்புண ணை 2.அ க்கமுண ணை  
3.ஒழுக்கமுண ணை, 4.டபாணறயுண ணை 5.அருளுண ணை. 6.அறிவுண ணை, 
7.ஊக்கமுண ணை  8.ஆள்விணையுண ணை, 9.பண்புண ணை, 10.நாணுண ணை.   

 

14] திருக்குறளுக்கும் ----------- என்னும் எண்ணுக்கும் பபரிதும் பதாடர்புள்ளது. 
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1] நான்கு 

2] ஐந்து 

3] ஆறு 

4] ஏழு 

விளக்கம் :- திருக்குறளுக்கும் ஏழு என்னும் எண்ணுக்கும் டபரிதும் டதா ர்புள்ளது. 
திருக்குறள் ஏழுசீ ால் அணைந்த குறள் டவண்பாக்கணளக் டகாண் து. ஏழு என்னும் 
எண்ணுப்டபயர் எட்டுக் குறட்பாவில் இ ம்டபற்றுள்ளது. அதிகா ங்கள், 133. இதன் 
கூட்டுத்டதாணக ஏழு. டைாத்தக்குறட்பாக்கள் 1330. இதன் கூட்டுத்டதாணகயும் ஏழு. 

 

15] பழந்தமிழ் கற்றல் இன்பம், பலநாடு சுற்றல் இன்பம், எழுந்திடு புதுதம 
தன்தை ஏற்றிடல் வாழ்வுக் கின்பம், குழந்ததயின் தளிர்க்தக பட்ட கூழிதை 
உண்ப தின்பம், இழந்தததப் பபறுதல் இன்பம், இதெபட வாழ்தல் இன்பம்.  - 
என்ற பாடல்வரியின் ஆெிரியர் யார்? 

1] தா ாபா தி  

2] முடிய சன்  

3] சுரதா 

4] வாைிதாசன்  

 

16] கற்றவர் முன் தாம் கற்ற கல்விதயக் கூறல் இன்பம், பவற்றிதய வாழ்வில் 
பெர்க்கும் விதை பல புரிதல் இன்பம், ெிற்றிைக் கயவ பராடு பெராது வாழ்தல் 
இன்பம், பபற்றதத வழங்கி வாழும் பபருங்குணம் பபறுதல் இன்பம்  - என்ற 
பாடல்வரியின் ஆெிரியர் யார்? 

1] தா ாபா தி  

2] முடிய சன்  

3] சுரதா 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] வாைிதாசன்  

 

17] கற்பறார் அதவயில், தான் கற்ற கல்விதய எடுத்துதரப்பதும் வாழ்க்தகயில் 
பவற்றி பபறுவதற்காை பெயல்களில் ஈடுபடுவதும் மகிழ்ச்ெி தரும். கீழ்க்குணம் 
உதடய தீபயாரின் நட்தப விலக்கி வாழ்தலும், தாம் பபற்ற பெல்வத்ததப் 
பிறருக்கு வழங்கும் ெிறந்த குணம் பபறுதலும் வாழ்விற்கு மகிழ்ச்ெி தரும்.  - 
என்று கூறியவர் யார்? 

1] தா ாபா தி  

2] முடிய சன்  

3] சுரதா 

4] வாைிதாசன் 

 

18] குழந்தத, தன் பிஞ்சுக்தகயால் கூழ்பபாலப் பிதெந்த உணதவ ஒருவன் 
உண்ணும் பபாதும், தான் இழந்த பபாருதள மீண்டும் அதடயும்பபாதும், பிறர் 
புகழுமாறு வாழும்பபாதும் மகிழ்ச்ெி ஏற்படும்.  - என்று கூறியவர் யார்? 

1] தா ாபா தி  

2] முடிய சன்  

3] சுரதா 

4] வாைிதாசன் 

 

19] பழந்தமிழ் இலக்கியங்கதளக் கற்பது மகிழ்ச்ெி தரும்.  பல நாடுகளுக்குப் 
பயணம் பமற்பகாள்வது மைத்துக்கு மகிழ்ச்ெி தரும். காலந்பதாறும் மாறிவரும் 
பததவயாை புதுதமகதள ஏற்றுக்பகாள்ளும் மைப்பக்குவம் பபறுதல் வாழ்வுக்கு 
மகிழ்ச்ெி தரும்.  - என்று கூறியவர் யார்? 

1] தா ாபா தி  
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2] முடிய சன்  

3] சுரதா 

4] வாைிதாசன் 

 

20] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :  

1] தளிர்க்ணக - உவணைத் டதாணக 

2] பழந்தைிழ், சிற்றிைம், டபருங்குைம் - பண்புத்டதாணககள் 

3] வழங்கி - பபயபரச்ெம்  

4] கற்றல், டபறுதல், வாழ்தல் - டதாழிற்டபயர்கள் 

விளக்கம் :- வழங்கி என்பதற்கு சரியாை இலக்கைக்குறிப்பு விணைடயச்சம். 

 

21] உவதமக் கவிஞர் சுரதாவின் இயற்பபயர் என்ை?  

1] துண  ைாைிக்கம்  

2] இராெபகாபாலன் 

3] இ ாரசந்தி ன்  

4] இ ாைச்சந்தி ன்  

 

22] உவதமக் கவிஞர் சுரதா ----------------- மாவட்டத்திலுள்ள பதழயனூரில் 23.11.1921 
அன்று பிறந்தார். 

1] ைதுண  

2] நாைக்கல் 

3] திருவாரூர் 

4] தஞ்சாவூர்  
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23] ------------- என்பவரின் பபற்பறார் திருபவங்கடம் -பெண்பகம் ஆவர். 

1] உவதமக் கவிஞர் சுரதா 

2] துண  ைாைிக்கம்  

3] இ ாரசந்தி ன்  

4] இ ாைச்சந்தி ன்  

 

24] பாபவந்தர் பாரதிதாென் மீது பகாண்ட பற்றின் காரணமாகத் தம் பபயதரச் 
சுப்புரத்திைதாென் எை மாற்றிக்பகாண்டவர் யார்? 

1] உவதமக் கவிஞர் சுரதா 

2] துண  ைாைிக்கம்  

3] இ ாரசந்தி ன்  

4] இ ாைச்சந்தி ன்  

 

25]  பதன்மதழ, துதறமுகம், சுவரும் சுண்ணாம்பும் முதலிய கவிதத நூல்கதள 
இயற்றியவர் யார்? 

1] உவதமக் கவிஞர் சுரதா 

2] தா ாபா தி  

3] பா திதாசன் 

4] வாைிதாசன் 

 

26] உவதமக் கவிஞர் சுரதா அவர்களின் எந்த கவிதத நூல், தமிழக அரெின் 
தமிழ் வளர்ச்ெித் துதற வழங்கும் ெிறந்த நூலுக்காை பரிதெப் பபற்றுள்ளது.  
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1] பதன்மதழ 

2] துணறமுகம் 

3] சுவரும் சுண்ைாம்பும்  

4] இவற்றில் ஏதுைில்ணல  

விளக்கம் :- உவணைக் கவிஞர் சு தா அவர்களின் ரதன்ைணழ என்ற கவிணத நூல், 
தைிழக அ சின் தைிழ் வளர்ச்சித் துணற வழங்கும் சிறந்த நூலுக்காை பரிணசப் 
டபற்றுள்ளது.  தைிழக இயலிணச நா க ைன்றத்தின் கணலைாைைிப்பட் த்ணதயும், 
தைிழக அ சின் பாரவந்தர் விருணதயும் இவர் டபற்றுள்ளார். ரதன்ைணழ நூலில் 
இயற்ணகடயழில் முதலாக ஆ ாய்ச்சி ஈறாகப் பதிைாறு பகுதிகளாகக் கவிணதகள் 
இ ம்டபற்றுள்ளை. 

 

27] தன்ைலமற்ற ததலவர்; கர்மவரீர்; கல்விக்கண் திறந்த முதல்வர்; 

ஏதழப்பங்காளர் என்னும் புகழுதரகளுக்பகல்லாம் உரியவர் யார்? 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] அண்ைாதுண   

3] காமராெர் 

4] டபரியார்  

 

28] ------------------ என்பவர் விருதுநகரில் குமாரொமி, ெிவகாமி இதணயர்க்கு மகைாய் 

1903 ஆம் ஆண்டு சூதலத் திங்கள் பதிதைந்தாம் நாளன்று பதான்றிைார்.  

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] அண்ைாதுண   

3] காமராெர் 

4] டபரியார்  
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29] ---------------- என்பவர் திண்தணப் பள்ளியில் தமிழ் எழுத்துகதளக் கற்று, அதன் 

பிறகு ஓர் ஆண்டு தமிழ்ப்பாடம் கற்றார். 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] அண்ைாதுண   

3] காமராெர் 

4] டபரியார்  

 

30] ---------------- என்பவர் தமது ஏழுவயதில் வந்பதமாதரம் என்று சுவபராட்டியில் 

எழுதப்பட்டிருப்பததைக் கண்டார். அந்தச் பொல், அவரது மைத்தில் ஆழமாகப் 

பதிந்துவிட்டது. அவரது உள்ளத்தில் பமல்ல பமல்ல விடுததலப் பபாராட்ட 

உணர்வும் சுடர்விட்டுக் பகாண்டிருந்தது. அவருக்குப் பன்ைிரண்டு வயதிபலபய 

பள்ளிக்குச் பெல்லவியலா நிதல ஏற்பட்டது. 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] அண்ைாதுண   

3] காமராெர் 

4] டபரியார்  

 

 

31] ------------- என்பவர் பமய்கண்டான் புத்தகச்ொதல என்னும் நூல் நிதலயத்திற்குச் 

பென்று இபலைின், கரிபால்டி, பநப்பபாலியன் ஆகிபயாரின் வாழ்க்தக 

வரலாறுகதளப் படித்துத் திறதமயாகப் பபெவும் வாதம் புரியவும் பதாடங்கிைார். 

அவர், இளதமயில் பதெிய இயக்கமாை காங்கிரெில் பெர்ந்து, அதன் பதாண்டராகத் 

தம் அரெியல் வாழ்விதைத் பதாடங்கிைார்; 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] அண்ைாதுண   

3] காமராெர் 
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4] டபரியார்  

  

32] கீழ்க்கண்டவர்களில் தெமன் குழு எதிர்ப்பு, உப்புச் ெத்தியாகிரகம், பவள்தளயபை 

பவளிபயறு முதலிய பபாராட்டங்களில் கலந்துபகாண்டவர் யார்? 

1]  ாஜாஜி  

2] டபரியார்  

3] ைடபா சிவஞாைம்  

4] காமராெர் 

விளக்கம் :- காை ாசர் ணசைன் குழு எதிர்ப்பு, உப்புச் சத்தியாகி கம், டவள்ணளயரை 

டவளிரயறு முதலிய ரபா ாட் ங்களில் கலந்துடகாண் ார்; சிணற டசன்றார். 

பதிரைா ாண்டுகள் சிணறயில் கழித்தார். அவ து தன்ைலைற்ற உணழப்ணபக்கண்  

தணலவர் சத்தியமூர்த்தி, காை ாசண க் கட்சியின் டசயலாள ாக நியைித்தார். 

சத்தியமூர்த்திணயக் காை ாசர், தம் அ சியல் குருவாக ஏற்றுக்டகாண் ார். இவர், 1937இல் 

சட் ைன்ற உறுப்பிை ாகத் ரதர்ந்டதடுக்கப்பட் ார்.  

 

33] 1939ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டுக் காங்கிரசுக் கட்ெியின் ததலவராகக் ------------------- 

என்பவர்  பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார்.  அப்பதவியில் பன்ைிரண்டு ஆண்டுகள்  இருந்தார். 

1]  ாஜாஜி  

2] டபரியார்  

3] ைடபா சிவஞாைம்  

4] காமராெர் 

 

34] 1945இல் பிரகாெம், 1947இல் ஓமந்தூர் இராமொமி மற்றும் 1949இல் குமாரொமி 
ஆகிபயார் முதலதமச்ெராகப் பதவிபயற்பதற்குக் ---------------- என்பவர்  காரணமாக 

இருந்தார்.  

1]  ாஜாஜி  
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2] டபரியார்  

3] ைடபா சிவஞாைம்  

4] காமராெர் 

 

35] பநருவின் மதறவுக்குப்பின் லால் பகதூர் ொஸ்திரிதயயும், லால் பகதூர் 

ொஸ்திரியின் மதறவுக்குப்பின் இந்திரா காந்திதயயும் நாட்டின் 

முதன்தமயதமச்ெராக ஆக்கியதில் ----------------- என்பவர் பபரும்பங்காற்றிைார். 

அதைால், ததலவர்கதள உருவாக்குபவர் எை இவர் அதழக்கப்பட்டார்.  

1]  ாஜாஜி  

2] டபரியார்  

3] ைடபா சிவஞாைம்  

4] காமராெர் 

 

36] 1954இல் இராஜாஜி முதலதமச்ெர் பதவியிலிருந்து விலகியதும், ----------------- 

என்பவர் அப்பதவிக்குத் பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 1963இல்  தாமாகப் பதவி விலகும் 

வதர அப்பதவியில் திறம்படச் பெயல்பட்டார்.  

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

37] ------------- என்பவர் ஆட்ெிக் காலத்தில் முன்ைாள் குடியரசுத் ததலவர் 

ஆர்.பவங்கட்ராமன் பதாழிலதமச்ெராகவும், ெி.சுப்பிரமணியம் 

கல்வியதமச்ெராகவும் இருந்து அவருக்கு உறுதுதணயாகப் பணியாற்றிைர். 

1] எம்.ஜி.ஆர்  
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2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

38] ------------- என்பவர் முதலதமச்ெராக இருந்த காலத்தில் இரண்டாவது, மூன்றாவது 

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் நிதறபவற்றப்பட்டை.  

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

விளக்கம் :- காை ாசர் முதலணைச்ச ாக இருந்த காலத்தில் இ ண் ாவது, மூன்றாவது 

ஐந்தாண்டுத் திட் ங்கள் நிணறரவற்றப்பட் ை. அப்ரபாது, தைிழகத்தில் டபாருளியல் 

டதாழில்துணறத் திட் ங்கள் பல டதா ங்கப்பட் ை; ைின் திட் ங்கள் ைிகுந்தை; சாணலகள் 

ரபா ப்பட் ை; கிண்டி, அம்பத்தூர், இ ாைிப்ரபட்ண  முதலிய இ ங்களில் டபரிய 

டதாழிற்ரபட்ண களும் அணைக்கப்டபற்றை. 

 

39] இவர் ஆட்ெி காலத்தில் தமிழகத்தில் கூட்டுறவுச் ெங்கங்கள் இல்லாத 

ெிற்றூர்கபள இல்தல என்னும் நிதல உருவைது.  பநெவுத்பதாழில் வளர்ச்ெிக்காக 

இவர் பல திட்டங்கதள தீட்டியுள்ளார். இவர் யார்? 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 
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40] பநய்பவலி நிலக்கரிச் சுரங்கத் பதாழிற்ொதல, உததக இந்துஸ்தான் பபாட்படா 

பிலிம்பதாழிற்ொதல,  கிண்டி அறுதவ ெிகிச்தெக் கருவித் பதாழிற்ொதல, 

ெருக்கதர ஆதல, பொடா உப்புத் பதாழிற்ொதல, ெிபமண்ட் பதாழிற்ொதல, 

பபரம்பூர்த் பதாடர்வண்டிப் பபட்டித் பதாழிற்ொதல, பமட்டூர்க் காகிதத் 

பதாழிற்ொதல முதலியை -------------- என்பவரது  ஆட்ெியில் பதாடங்கப் பபற்றை.  

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

41] ------------- என்பவர் காலத்தில் கட்டாயக் கல்வி நதடமுதறப்படுத்தப்பட்டது. 

பதருபதாறும் பதாடக்கப்பள்ளி, ஊர்பதாறும் உயர்நிதலப் பள்ளி என்பபத அவரது 

பநாக்கமாக அதமந்தது. 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

42] பள்ளி பவதல நாள்கதள நூற்பறண்பதிலிருந்து (180) இருநூறாக (200) 
உயர்த்தியவர் யார்? 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 
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43] --------------- என்பவர் ஆட்ெி காலத்தில் மதிய உணவுத் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டது. 

பள்ளிச் ெரீதமப்பு மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டுப் பள்ளிகளுக்காை அடிப்பதட 

பபாருள்களும் கருவிகளும் பபறப்பட்டை? 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

44] -------------- என்பவர் ஈராண்டுகளில் நூற்று முப்பத்து மூன்று (133) மாநாடுகள் 

கூட்டிைார். இவ்வாறு கூட்டப்பட்ட மாநாடுகள் மூலம் பல பகாடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 

நன்பகாதடகள் கிதடத்தை; உயர்நிதலப் பள்ளிவதர இலவெக் கல்வி பகாண்டு 

வரப்பட்டது. 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

45] --------------- என்பவரால், ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும் பதாழில்நுட்பக்  கல்லூரிகள் 

பதாடங்கப்பட்டை. பமலும், உடற்பயிற்ெிக் கல்லூரிகளும் ஆெிரியர் பயிற்ெிப் 

பள்ளிகளும், ஆெிரியர் பயிற்ெிக் கல்லூரிகளும் திறக்கப்பட்டை. மருத்துவக் கல்லூரி 

முதலாை பதாழிற் கல்லூரிகளில் பயிலும் ஏதழ மாணவர்களுக்கு வட்டியில்லாக் 

கடைளிக்க ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டது. 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 
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46] ------------- என்பவர் தஞ்ொவூர்ப் பண்தணயாள் பாதுகாப்புச் ெட்டத்ததத் திருத்திச் 

ொகுபடி பெய்யும் பதாழிலாளிக்கு அறுபது (60) விழுக்காடு பங்கு கிதடக்க வழிவதக 

பெய்தார். நிலச்ெரீ்திருத்தம் இவரால் பகாண்டுவரப்பட்டது; நில உச்ெவரம்பு முப்பது 

ஏக்கர் எைக் குதறக்கப்பட்டது. 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

47] மீைவர், கருப்புக்கட்டி காய்ச்சுபவர், தகத்தறியாளர், குயவர் முதலிய 

ெிறுபதாழிலாளர் நலத்திட்டங்கள் பமற்பகாள்ளப்பட்டை. மக்கள் நலத்திட்டங்களில் 

ஓய்வூதியம் குறிப்பிடத்தக்கது. நகர்ப்புற வடீுகட்டும் திட்டம், இலவெ மருத்துவ வெதி 
முதலியைவும் -------------- என்பவரால் அதமத்துக் பகாடுக்கப்பட்டை. 

1] எம்.ஜி.ஆர்  

2] கருைாநிதி  

3] அண்ைா  

4] காமராெர் 

 

48] 1962 ஆம் ஆண்டு ெைீப் பதடபயடுப்புக்குப் பின், காங்கிரசுக் கட்ெியின் 

பெல்வாக்குச் ெரியத் பதாடங்கியது. இதடத்பதர்தல்கள் ெிலவற்றில் காங்கிரசுக் 

கட்ெி பதால்வியதடந்தது. எைபவ, கட்ெிதய வலுப்படுத்த மூத்த ததலவர்கள் 

அதமச்ெர் பதவியிலிருந்து விலகிக் கட்ெிப்பணியில் ஈடுபட பவண்டும் எை 

வலியுறுத்தியவர் யார்? 

1]  ாஜாஜி 

2] குைா சாைி  
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3] காமராெர் 

4] டபரியார்  

 

49] 1963ஆம் ஆண்டில் எங்கு காங்கிரசு மாநாடு கூடியது? 

1] புரை 

2] டசன்ணை  

3] கல்கத்தா  

4] புவபைசுவர் 

விளக்கம் :- புவரைசுவர் நகரில் 1963ஆம் ஆண்டில் கூடிய காங்கி சு ைாநாட்டில், காை ாசர் 

அகில இந்தியக் காங்கி சுத் தணலவ ாகப் பதவிரயற்றார். அப்டபாழுது நாட ங்கும் 

சுற்றுப்பயைம்ரைற்டகாண்டு கட்சிப்பூசல்கணளப் ரபாக்கி, ைக்களி ம் ரந டித் 

டதா ர்புடகாண் ார். இ ஷ்யாவிற்கும் கிழக்கு ஐர ாப்பிய நாடுகளுக்கும் டசன்று 

அந்நாட்டுத் டதாழில்முன்ரைற்றங்கணள ரநரில் கண் ார். 

 

50] இந்தியப் பிரதமர் பநரு காலமாை ஆண்டு? 

1] 1962 

2] 1963 

3] 1964 

4] 1965 

 

51] லால் பகதூர் ொஸ்திரி எதிர்பாராத முதறயில் 1966 ஆம் ஆண்டு ---------------- என்ற 

இடத்தில் உயிரிழந்தார்? 

1] மும்ணப 

2] ட ல்லி 

3] சிம்லா 
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4] தாஸ்கண்ட் 

 

52] லால் பகதூர் ொஸ்திரி அவர்களுக்கு அடுத்து பிரதமர் ஆைவர் யார்? 

1] இந்திரா காந்தி 

2] ரதவகவு ா  

3]  ாஜிவ் காந்தி 

4] ஐ.ரக.குஜ் ால்  

 

53] காமராெருக்கு நடுவணரசு ---------------- விருது அளித்துச் ெிறப்பித்தது? 

1] பத்ை ஸ்ரீ  

2] பத்ை பூஷன் 

3] பத்ை விபூஷண்  

4] பாரத ரத்ைா (இந்திய மாமணி) 

 

54] தமிழக அரசு, காமராெரின் கல்விப்பணிதய ெிறப்பிக்கும் வதகயில் -------------- 

பல்கதலக் கழகத்திற்கு அவரின் பபயதர சூட்டியுள்ளது. 

1] தஞ்சாவூர் பல்கணலக் கழகம் 

2] மதுதர பல்கதலக் கழகம் 

3] டசன்ணை பல்கணலக் கழகம் 

4] திருச்சி பல்கணலக் கழகம் 

 

55] ----------------- என்னும் இடத்தில் காமராெருக்கு மணிமண்டபம் உள்ளது. 

1] டசன்ணை 
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2] கன்ைியாகுமரி  

3] ைதுண   

4] திருச்சி  

விளக்கம் :- தைிழக அ சு, கன்ைியாகுைரியில் காை ாசருக்கு ைைிைண் பம் கட்டியது; 

டசன்ணை டைரீைா க ற்கண ச் சாணலயில் சிணலயணைத்துச் சிறப்பித்தது. காை ாசர் 

வாழ்ந்த டசன்ணை இல்லம் நிணைவு இல்லைாக ஆக்கப்பட் து. விருதுநகரிலிருந்த 

காை ாசரின் இல்லமும் அ சுண ணையாக்கி நிணைவு இல்லைாக்கப்பட் து. 

ரதைாம்ரபட்ண யில் காை ாசர் அ ங்கம் நிறுவப்பட் து. 

 

56] தமிழக அரசு, காமராெர் பிறந்த நாளாை சூதலப் பதிதைந்தாம் நாதள (ஜூதல 15) 

ஆண்டு பதாறும் ------------ நாளாக அறிவித்துள்ளது. இவதரக் கல்விக் கண் திறந்தவர் 

எைத் தமிழுலகம் பபாற்றுகிறது.  

1] கல்வி டதாண்டு நாள் 

2] கல்வி கற்கும் நாள் 

3] கல்வி வளர்ச்ெி நாள் 

4] கல்வி கற்பிக்கும் நாள் 

 

57] காந்தியடிகள் மீது அளவற்ற அன்பு பகாண்ட காமராெர், ------------- ஆம் ஆண்டு 
காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளாை அக்படாபர் இரண்டாம் நாள் இவ்வுலக வாழ்தவ 
நீத்தார். அவர் மதறந்தாலும், இன்தறய ததலவர்களுக்கு முன்பைாடியாக நின்று 
பபருந்ததலவர் என்னும் பபாருத்தமாை புகழுதரயால் நிதலத்து வாழ்கிறார். 

1] 1970 

2] 1973 

3] 1975 

4] 1978 
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58] தமிழரிபல தைித்தைிபய இவர் இவர் இப்படி உயர்ந்தார் என்று பொல்வது 
பதழதம. தமிழர்கள் கூடிக்கூடி இன்ைது பெய்து உயர்ந்தார்கள் என்று பொல்லும் 
நற்பொல்பல இைி பவண்டும். - என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  
வரிகள் யாருதடயது? 

1] அண்ைா  

2] டபரியார்  

3] மு.வரதராெைார் 

4] திரு.வி.க   

 

59] தமிழ்ச்ெமுதாயம் உயர பவண்டுமா? தைி ஒருவன் அபதா ஒரு 
பதாழிற்ொதலதயத் திறதமயாக நடத்துகிறான் என்று பொல்லும் நிதல 
பபாதாது. தமிழர் பலர் கூடி நடத்தும் பதாழிற்ொதல அபதா! திறதமயாக 
நடத்தப்படுகிறது என்ற புகழ்நிதல வரபவண்டும்; வளர பவண்டும். அன்று தான் 
தமிழர் ெமுதாயம் உயர வழிபிறக்கும். - என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் 
இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1] அண்ைா  

2] டபரியார்  

3] மு.வரதராெைார் 

4] திரு.வி.க   

 

60] தமிழ் ஒன்பற தமிழதரப் பிதணத்து ஒற்றுதமப்படுத்த வல்லது. தமிழ் 
ஆட்ெிபமாழியாகவும் கல்வி பமாழியாகவுமாைால் தவிரத் தமிழுக்கு எதிர்காலம் 
இல்தல எை நம்பு. ஆட்ெிபமாழி என்றால் ெட்டெதப முதல் நீதிமன்றம் வதரயில் 
தமிழ் வழங்க பவண்டும். - என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  
வரிகள் யாருதடயது? 
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1] அண்ைா  

2] டபரியார்  

3] மு.வரதராெைார் 

4] திரு.வி.க 

 

61] கடிதம், பணவிதட, விளம்பரப்பலதக, விற்பதைச்ெடீ்டு முதலிய எல்லாம் 
தமிழிபலபய எழுதுக. இவற்தறத் தமிழில் எழுதிைால் அஞ்ெல் ஊழியர், 
வணிகர்கள், வாங்கும் மக்கள் முதலியவர்கதளத் தமிழில் படிக்கச் பெய்வது 
பபால் ஆகும். இல்தலயாைால் அவர்கள் தமிதழ மறக்கும்படி பெய்வது பபால் 
ஆகும். - என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் 
யாருதடயது? 

1] அண்ைா  

2] டபரியார்  

3] மு.வரதராெைார் 

4] திரு.வி.க 

 

62] நாட்டுப் பற்றும் பமாழிப் பற்றும் உதடயவர் நடத்தும் உணவு விடுதி, 
மருந்துக்கதட, துணிக்கதட முதலியை ெிறிது பதாதலவில் இருந்தாலும், விதல 
ெிறிது கூடுதலாக இருந்தாலும், பவறு குதறயிருந்தாலும், அங்பகபய பென்று 
வாங்கு. அவெரத்தின் காரணமாகபவா, பவறு காரணத்தாபலா, தவற பநர்ந்தால், 
தவறு என்று உணர்ந்து வருந்து. - என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் 
இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 
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63] உன் பமாழிதயயும் நாட்தடயும் பபாற்றுவதற்காக மற்றவர்களின் 
பமாழிதயயும் நாட்தடயும் தூற்றாபத; பழிக்காபத; பவறுக்காபத; அயலாைின் 
தாதயப் பழித்து பவறுக்காபத. அயலாைின் தாதயப் பழித்து பவறுக்காமபல நம் 
தாயிடம் அன்பு பெலுத்த முடியும். அத்ததகய அன்புதான் நிதலயாைது ; நீடிப்பது. 
- என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 

 

64] தமிழர்களிதடபய உள்ள பதக, பிரிவுகதள பமலும் வளர்க்கும் பெயல்கதளச் 
பெய்யாபத; அத்ததகய பொற்கதளச் பொல்லாபத; அவ்வாறாை எண்ணங்கதள 
எண்ணாபத. தமிழரிதடபய ஒற்றுதம வளர்க்கும் ெிந்தத, பொல், 
பெயல்கதளபய பபாற்று. சுதவயாக இருந்தாலும் முன்ைதவதய நாடாபத. 
சுதவயற்றிருந்தாலும் பின்ைதவதயப் பபாற்று. - என்ற தம்பிக்கு என்ற 
கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 

 

65] பகாள்தககளும் கட்ெிகளும் இயக்கங்களும் நாட்டுமக்களின் நன்தமக்காகத் 
பதான்றியதவ. ஆகபவ பகாள்தககள், கட்ெிகள், இயக்கங்கதளவிட நாட்டு 
மக்களின் நன்தமபய பபரிது என்று உணர். - என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் 
இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 
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1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 

 

66] தமிழ்நாடு உயரபவண்டும் என்றால் இங்குள்ள மதலயும், காடும், நிலமும், 
நீரும் உயர்தல் அல்ல. இங்கு வாழும் யாவரும் ஒன்று என்று கருது. ஆகபவ 
இந்நாட்டில் உள்ள வறுதம, பவதலயில்லாத் திண்டாட்டம், பிச்தெ எடுத்தல் 
முதலிய பகாடுதமகள் ஒழியபவண்டும் என்று கருது. ஏதழ என்றும் அடிதம 
என்றும் இல்தல என்றுபாரதியார் கண்ட கைதவப் பபாற்று. - என்ற தம்பிக்கு 
என்ற கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 

 

67] ஊர்க்பகல்லாம் பபாதுக் காவல் ெிறந்த முதறயில் ஏற்படும் வதரயில் 
ஒவ்பவாருவரும் தம் வடீ்தடத் தாழிட்டுக் காத்துக் பகாள்ள பவண்டும் 
அல்லவா? அதுபபால, உலகத்திற்குப் பபாதுவாை ஒரு ெிறந்த ஆட்ெி முதற 
ஏற்படும் வதரயில், நம் நாட்தடநாம் தவறாமல் காத்துக் பகாள்ளபவண்டும். - 
என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 
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68] உன் மாைத்தத விட நாட்டின் மாைம் பபரியது என்று உணர். உன் உயர்தவ 
விட, நாட்டின் உயர்வு இன்றியதமயாதது என்று உணர், உன் நலத்ததவிட 
நாட்டின் நலம் ெிறந்தது என்று உணர். பநருக்கடி பநரும்பபாது உன் நலம், 
உயர்வு, மாைம் ஆகியவற்தற நாட்டுக்காக விட்டுக்பகாடு. - என்ற தம்பிக்கு என்ற 
கடிதத்தில் இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 

 

69] ததலதம உன்தைத் பதடிக்பகாண்டு வந்தால் வரட்டும். நீ அததத் பதடிக் 
பகாண்டு பபாய் அதலயாபத. நீ பதடபவண்டுவது பதாண்டு. ததலதம 
தாங்குவதும் ஒருவதகத் பதாண்டுதான்……----- பதாண்டுக்கு முந்து, ததலதமக்குப் 
பிந்து என்பது உன் பநறியாக இருக்கட்டும். - என்ற தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் 
இடம்பபற்றுள்ள  வரிகள் யாருதடயது? 

1]  அண்ைா  

2] டபரியார் 

3] ரதவரநயபாவாைர் 

4] வரதராெைார் 

 

70] இந்த  நாட்டில் பொன்ைபடி பெய்ய ஆள் இல்தல. ஆைால், கண்டபடி பொல்ல 
ஆள் ஏராளம். ஒவ்பவாருவரும் ஆதண இடுவதற்கு விரும்புகிறார். 'அடக்கி 
ஒழுகுவதற்கு யாரும் இல்தல. அதைால் தான் வழீ்ச்ெி பநர்ந்தது' - என்று 
கூறுபவர் யார்? 

1]  அண்ைா  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

25 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] டபரியார் 

3] விபவகாைந்தர் 

4] வ த ாசைார் 

 

71] மாதவி ஆடல் கண்டு பகாவலன் மகிழ்ந்தான். மாதவி, பகாவலன் - இதவ 
பபயர்ச்பொற்கள். கண்டு, மகிழ்ந்தான் - இதவ விதைச்பொற்கள்; ஆடல் - என்பது 
--------------. 

1] காலப்டபயர் 

2] இ ப்டபயர் 

3] பதாழிற்பபயர் 

4] சிணைப்டபயர்  

விளக்கம் :- அறுவணகப் டபயர்ச்டசாற்களுள் டதாழிற்டபயரும் ஒன்று. ஆ ல் - 
என்பது ஆடுதல் என்னும் டதாழிணலக் குறிப்பதைால், அது டதாழிற்டபயர் 
எைப்பட் து. ஆடு + அல் = ஆ ல். அல் - என்பது டதாழிற் டபயர் விகுதி.  

இவ்வாறு டதாழிற்டபயண க் குறிக்க வரும் விகுதிகள்: தல், அல், அம், ஐ, தக, தவ, 
கு, பு, உ, தி, ெி, வி, உள், காடு, பாடு, அரவு, ஆதை, தம, து, ஆல் என்பை. 
விணைப்பகுதிரயாடு ரைற்குறித்த விகுதிகணளச் ரசர்த்தால் டதாழிற்டபய ாகும். 

(எ.கா.) டபறுதல் = டபறு + தல் | ரகா ல் = ரகாடு + அல் | ஆட் ம் = ஆடு + அம் | 

 

72] பதாழிற்பபயர்கள் எத்ததை வதகப்படும்? 

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

விளக்கம் :- டதாழிற்டபயர் வணககள்:-  டதாழிற்டபயர் இருவணகப்படும். 1. 
முதைிதலத் பதாழிற்பபயர் 2. முதைிதல திரிந்த பதாழிற்பபயர்  

1. முதைிதலத் பதாழிற்பபயர்: டதாழிற்டபயர் விகுதிகரள இல்லாைல், பகுதி ைட்டும் 
வந்து, டதாழிணலஉைர்த்துவதற்கு முதைிணலத் டதாழிற்டபயர் எைப் டபயர். (எ.கா.) 
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கபிலனுக்கு அடி விழுந்தது. இத்டதா ரில் அடி , என்பது விகுதி டபறாைல், பகுதியாய் 
நின்று டதாழிணல உைர்த்துகிறது.  

2. முதைிதல திரிந்த பதாழிற்பபயர்: டதாழிற்டபயரின் முதைிணலயாகிய பகுதி 
திரிந்து வருவது முதைிணல திரிந்த டதாழிற்டபய ாகும். (எ.கா.) அறிவறிந்த ைக்கட் 
ரபறு. அவனுக்கு என்ை ரகடு. இங்குப் 'டபறு', டகடு என்னும் முதைிணலகள் 'ரபறு', 
'ரகடு' எைத் திரிந்து 'டபறுதல்', 'டகடுதல்' என்னும் டபாருணள உைர்த்துகின்றை. 

 

73] விதைமுற்று, விதைதயக் குறிக்காமல் விதை பெய்தவதரக் குறிப்பது -----------
--- எைப்படும். 

1] விணைத்டதாணக  

2] விணைடயச்சம்  

3] விதையாலதணயும் பபயர் 

4] வியங்ரகாள் விணைமுற்று  

 

74] மாட்ெி என்பது ----------------- ஆகும். 

1] டதாழிற்டபயர்  

2] பண்புப் பபயர் 

3] காலப்டபயர்  

4] விணையாலணையும் டபயர்  

 

75] 'வந்தான்' என்னும் விதைமுற்று ------------------ எை விதையாலதணயும் 
பபயராய் வரும். 

1] வருவான் 

2] வந்தவன் 
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3] வருகிறவன் 

4] வா ான்  

 

76] இலக்கண முதறப்படி குற்றமில்லாது பபசுவதும் எழுதுவதும் ------------- 
எைப்படும். 

1] இலக்கைப் ரபாலி 

2] வழாநிதல 

3] வழு 

4] வழுவணைதி 

விளக்கம் :- வழாநிணல : பிணழயின்ணை, தவறின்ணை. இலக்கை முணறப்படி 
குற்றைில்லாது ரபசுவதும் எழுதவதும் வழாநிணல எைப்படும். 

பெல்வன் படித்தான் - இத்டதா ரில் டசல்வன் என்னும் ஆண்பால் ஒருணைப்டபயர் 
படித்தான் என்னும் ஆண்பால் ஒருணை விணைமுற்ணறக் டகாண்ர  முடிகிறது. 
எைரவ, இது வழாநிணல எைப்படும். 

வழாநிதல அறுவதகப்படும். அதவ, 

1. திதண வழாநிதல : டசல்வி பாடிைாள், ைாடு வந்தது. 

2. பால் வழாநிதல : கண்ைன் வந்தான், நாய் ஓடியது. 

3. இட வழாநிதல : நான் வந்ரதன், நீ வருவாய். 

4. கால வழாநிதல : நாணள வருரவன், ரநற்றுப் படித்ரதன். 

5. விைா வழாநிதல : தைிழ் இலக்கைம் எத்தணை வணகப்படும்? 

6. விதட வழாநிதல : தைிழ்நாட்டின் தணலநக ம் எது? என்னும் விைாவுக்குச் 
டசன்ணை எை விண யளித்தல். 

 

77] பெல்வி பாடிைாள், மாடு வந்தது - என்பது எந்த வழாநிதலதயக் குறிக்கும்?  
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1] திதண வழாநிதல 

2] பால் வழாநிணல 

3] இ  வழாநிணல 

4] கால வழாநிணல 

 

78] கண்ணன் வந்தான், நாய் ஓடியது - என்பது எந்த வழாநிதலதயக் குறிக்கும்?  

1] திணை வழாநிணல 

2] பால் வழாநிதல 

3] இ  வழாநிணல 

4] கால வழாநிணல 

 

79] நான் வந்பதன், நீ வருவாய் - என்பது எந்த வழாநிதலதயக் குறிக்கும்?  

1] திணை வழாநிணல 

2] பால் வழாநிணல 

3] இட வழாநிதல 

4] கால வழாநிணல 

 

80] நாதள வருபவன், பநற்றுப் படித்பதன் - என்பது எந்த வழாநிதலதயக் 
குறிக்கும்?  

1] திணை வழாநிணல 

2] பால் வழாநிணல 

3] இ  வழாநிணல 

4] கால வழாநிதல 
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81] தமிழ் இலக்கணம் எத்ததை வதகப்படும்? - என்பது எந்த வழாநிதலதயக் 
குறிக்கும்?  

1] விைா வழாநிதல 

2] விண  வழாநிணல 

3] இ  வழாநிணல 

4] கால வழாநிணல 

 

82] தமிழ்நாட்டின் ததலநகரம் எது? என்னும் விைாவுக்குச் பென்தை எை 
விதடயளித்தல் - என்பது எந்த வழாநிதலதயக் குறிக்கும்?  

1] விைா வழாநிணல 

2] விதட வழாநிதல 

3] இ  வழாநிணல 

4] கால வழாநிணல 

 

83] இலக்கண முதறயின்றிப் பபசுவதும் எழுதுவதும் ---------------- எைப்படும். 

1] இலக்கைப் ரபாலி 

2] வழாநிணல 

3] வழு 

4] வழுவணைதி 

விளக்கம் :- வழு : பிணழ, தவறு, குற்றம். இலக்கை முணறயின்றிப் ரபசுவதும் எழுதுவதும் 

வழு எைப்படும். வழு ஏழுவணகப்படும். அணவ, திணை வழு, பால் வழு, இ வழு, 

காலவழு, விைா வழு, விண வழு, ை புவழு. 
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84] என் மாமா வந்தது. மாமா என்னும் உயர்திதணப் பபயர், வந்தது என்னும் 

அஃறிதண விதைபகாண்டு முடிந்தது. அதைால், இது ---------------------- 

1] திதணவழு 

2] பால் வழு 

3] இ வழு 

4] காலவழு 

 

85] கண்ணகி வந்தான். கண்ணகி என்னும் பபண்பாற் பபயர், வந்தான் என்னும் 

ஆண்பால் விதைபகாண்டு முடிந்துள்ளது. அதைால், இது ---------------------. 

1] திணைவழு 

2] பால் வழு 

3] இ வழு 

4] காலவழு 

 

86] நாங்கள் வந்தார்கள். நாங்கள் என்பது தன்தமயிடத்துப் பன்தமப் பபயர். 

அப்பபயர், வந்தார்கள் என்னும் படர்க்தகயிடத்துப் பலர்பாபலாடு முடிந்துள்ளது. 

எைபவ, இத்பதாடர் ----------------. 

1] திணைவழு 

2] பால் வழு 

3] இடவழு 

4] காலவழு 

 

87] கரிகாலன் நாதள வந்தான். இத்பதாடரில் நாதள என்னும் எதிர்காலப் பபயபராடு 

வந்தான் எை இறந்தகால விதை மயங்கி வந்துள்ளது. அதைால், இது ---------------. 
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1] திணைவழு 

2] பால் வழு 

3] இ வழு 

4] காலவழு 

 

88] முட்தடயிட்டது பெவலா பபட்தடயா ? பெவல் எைப் பபாருத்தமில்லாத 

விைாதவக் பகட்டதைால் விைாவழு. 

1] விைாவழு 

2]விண  வழு 

3] ை புவழு 

4] காலவழு 

 

89] நாதள பள்ளி திறக்கப்படுமா? என்னும் விைாவுக்கு, என் அத்ததக்கு 

உடல்நலமில்தல எைக் கூறுவது ----------------- வழு ஆகும். 

1] விைாவழு 

2]விதட வழு 

3] ை புவழு 

4] காலவழு 

 

90] நாய் கத்தும். இத்பதாடர்  ----------------- வழு. ஏபைைில், நாய் குதரக்கும் என்பபத 

முதறயாை ஒலிமரபு. 

1] விைாவழு 

2]விண  வழு 

3] மரபுவழு 
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4] காலவழு 

 

91] இலக்கண முதறப்படி குற்றமுதடயது எைினும், இலக்கண ஆெிரியர்களால் 
குற்றமன்று எை ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுவது -------------- ஆகும். 

1] இலக்கைப் ரபாலி 

2] வழாநிணல 

3] வழு 

4] வழுவதமதி 

விளக்கம் :- வழுவணைதி : பிணழ – ஆைால், பிணழயாகக் டகாள்ளாணை. இலக்கை 
முணறப்படி குற்றமுண யது எைினும், இலக்கை ஆசிரியர்களால் குற்றைன்று எை 
ஏற்றுக்டகாள்ளபடுவது வழுவணைதி ஆகும். 

உவணக(ைகிழ்ச்சி), சிறப்பு, உயர்வு, உறுதி, சிைம் கா ைைாகத் திணைவழுவும் 
பால்வழுவும் காலவழுவும் வழுவணைதியாக ஏற்றுக்டகாள்ளப்படும். 

ொன்று :-  

1 . சிற்றூர்களில் சிலர், தாங்கள் வளர்க்கும் விலங்குகளுக்குப் டபயரிட்டு அணழக்கும் 
பழக்கம் உண்டு. வருகின்ற பசுணவப் பார்த்து, ‘என் இலட்சுைி வந்துவிட் ாள்’ எைக் 
கூறுவதணைக் ரகட்டிருப்பரீ்கள். இவ்வாறு கூறுவது, திணைவழுவாயினும் 
ைகிழ்ச்சியின் கா ைைாகத் திணைவழுவணைதியாக ஏற்றுக்டகாள்கிரறாம். 

2. குடிய சுத் தணலவர் நாணள தைிழகம் வருகிறார். – இத்டதா ர், குடிய சுத் தணலவர் 
நாணள வருவார் எை அணைதல் ரவண்டும். அவ்வாறு அணையவில்ணலடயன்றாலும் 
நாம் பிணழயாகக் கருதுவதில்ணல. ஏடைைில், அவ து வருணகயின் உறுதித்தன்ணை 
ரநாக்கிக் காலவழுவணைதியாக ஏற்றுக்டகாள்கிரறாம். 

 

92] இருபொற்கதளச் பெர்த்து எழுதும் பபாது இதடயில் ெில இடங்களில் எந்த 
வல்லிை பமய் எழுத்துக்கள் ----------------- மிக்கு வரும். 

1] ( க், ச், ட், ப் ) 
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2] ( க், ச், ட், த் ) 

3] ( க், ச், த், ப் ) 

4] ( க், ச், த், ற் ) 

 

93] பபாருந்தாதது எது? 

1] அ, இ, உ என்னும் சுட்ட ழுத்துகணள அடுத்தும், எ என்னும் விைாணவ அடுத்தும் 
வரும் வல்லிைங்களாகிய க், ச், த், ப் ைிகும் 

2] அந்த, இந்த, எந்த, அங்கு, இங்கு, எங்கு, அப்படி, இப்படி, எப்படி, என்னும் சுட்டு 
விைாச்டசாற்கணள அடுத்து வல்லிைம் ைிகும் 

3] இ ண் ாம் ரவற்றுணை விரியில் வல்லிைம் ைிகும் 

4] ஐந்தாம் பவற்றுதம விரியில் வல்லிைம் மிகும். 

விளக்கம் :-  நான்காம் ரவற்றுணை விரியில் வல்லிைம் ைிகும். 

 

94] பபாருந்தாதது எது? 

1] இ ண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் ரவற்றுணை உருபும் பயனும் உ ன்டதாக்க 
டதாணகயில் வல்லிைம் ைிகும் 

2] பண்புத்டதாணகயில் வல்லிைம் ைிகும். ைற்றும் இருடபயட ாட்டுப் 
பண்புத்டதாணகயில் வல்லிைம் ைிகும் 

3] உவணைத்டதாணக ைற்றும் ஒர ழுத்து ஒரு டைாழி, ஈறுடகட்  
எதிர்ைணறப்டபயட ச்சத்தின் பின் வல்லிைம் ைிகும் 

4] பமன்பதாடர்க் குற்றியலுகரத்தின் பின் வல்லிைம் மிகும் 

குறிப்பு :- வன்டதா ர்க் குற்றியலுக த்தின் பின் வல்லிைம் ைிகும். 

 

95] பபாருந்தாதது எது? 
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1]  , ற ஒற்று இ ட்டிக்கும் உயிர், டநடில் டதா ர்க் குற்றியலுக ங்களின் பின் 
வல்லிைம் ைிகும் 

2] குற்றியலுகரத்தின் பின் வல்லிைம் மிகும் 

3] சால, தவ முதலிய உரிச்டசாற்களின் பின் வல்லிைம் ைிகும் 

4] ஆய், எை, இைி, ஆக முதலிய இண ச்டசாற்களின் பின் வல்லிைம் ைிகும். 

விளக்கம் :- முற்றியலுக த்தின் பின் வல்லிைம் ைிகும். 

 

96] பபாருந்தாதது எது? 

1] அது, இது, அணவ, இணவ என்னும் சுட்டுச் டசாற்களின் பின்னும் எது, எணவ 
என்னும் விைாச்டசாற்களின் பின்னும் வல்லிைம் ைிகாது 

2] ஆ, ஏ, ஓ என்னும் விைா எழுத்துகள் ைற்றும் எழுவாய்த்டதா ரில் வல்லிைம் 
ைிகாது 

3] அத்தணை, இத்தணை, எத்தணை என்னும் டசாற்களுக்குப் பின் ைற்றும் 
விணைத்டதாணக, உம்ணைத்டதாணகயில் வல்லிைம் ைிகாது. 

4] இரண்டாம் பவற்றுதமத்பதாதகயில் வல்லிைம் மிகும் 

விளக்கம் :- இ ண் ாம் ரவற்றுணைத்டதாணகயில் வல்லிைம் ைிகாது. 

 

97] பபாருந்தாதது எது? 

1] மூன்றாம் ரவற்றுணை உருபுகளின் பின் (ஒடு, ஓடு) வல்லிைம் ைிகாது 

2] எட்டு, பத்து தவி ப் பிற எண்களுக்குப்பின் வல்லிைம் ைிகாது 

3] வியங்ரகாள் விணைமுற்றுக்குப் பின் ைற்றும் இ ட்ண க் கிளவி, அடுக்குத் 
டதா ர்களில் வல்லிைம் ைிகாது 

4] ஈறுபகட்ட எதிர்மதறப் பபயபரச்ெம் தவிரப் பிறபபயபரச்ெங்களின் பின் 
வல்லிைம் மிகும். 
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விளக்கம் :- ஈறுடகட்  எதிர்ைணறப் டபயட ச்சம் தவி ப் பிறடபயட ச்சங்களின் பின் 
வல்லிைம் ைிகாது. 

 

98] எத்ததகய கல்வி தன்ைம்பிக்தகதயத் தந்து ஒருவதைச் பொந்தக்கால்களில் 
நிற்கும்படி பெய்கிறபதா அதுதான் உண்தமயாை கல்வி. ெமுதாயத்திலுள்ள ஆண் 
பபண் அதைவருக்கும் உண்தமக் கல்விதய அளிப்பபத நமது கடதம. அந்தக் 
கல்வி மூலமாக அவர்கள் தங்களுக்கு நல்லது எது, பகட்டது எது என்பததை 
பதர்ந்பதடுத்துக் பகாள்வார்கள். பகட்டததை விட்டுவிடுவார்கள். - இது 
யாருதடய கூற்று? 

1] அண்ைா  

2] வ த ாசைார்  

3] விபவகாைந்தர் 

4] ைணறைணலயடிகள்  

 

99] ஒரு நாட்டின் முன்பைற்றம் என்பது, அந்த நாட்டு மக்கள் பபற்றிருக்கும் 
கல்வி, அறிவாற்றல் ஆகியவற்தற பபாருத்பத அதமகிறது. நாம் மீண்டும் 
உயர்வதடய பவண்டுமாைால், பபாதுமக்கள் எல்லாருக்கும் கல்விதயப் 
பரப்பியாக பவண்டும். பபாதுமக்களுக்குக் கல்விதயத் தந்து அவர்கதள 
உயர்த்திவிடுங்கள். இஃது ஒன்பற ஒன்று தான் நமது ெிறப்தபப் பபறுவதற்குரிய 
ஒரு வழியாகும். - இது யாருதடய கூற்று? 

1] அண்ைா  

2] வ த ாசைார்  

3] விபவகாைந்தர் 

4] ைணறைணலயடிகள் 

 

100] பபாருந்தாதது எது? 
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1] காை ாசர் பிறந்த ஆண்டு - 1903 

2] காை ாசர் முதலணைச்ச ாக பதவிரயற்ற ஆண்டு - 1954 

3] காை ாசர் சட் ைன்ற உறுப்பிை ாை ஆண்டு - 1937 

4] காமராெர் அகில இந்தியக் காங்கிரசுத் ததலவராை ஆண்டு - 1967 

விளக்கம் :-  காை ாசர் அகில இந்தியக் காங்கி சுத் தணலவ ாை ஆண்டு - 1963 


