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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 5 

1] பல்யானை மன்ைரீ் படுதினற தந்துய்ம்மின்,  

மல்லல் பெடுமதில் வாங்குவில் பூட்டுமின் 

வள்ளிதழ் வாடாத வானைாரும் வாைவன் 

வில்பலழுதி வாழ்வார் விசும்பு - இப்பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் எது? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி  

2] பழம ொழி நொனூறு  

3] இனியவை நொற்பது  

4] முத்பதாள்ளாயிரம் 

விளக்கம் :- மூவைந்தர்கவைப் பற்றிய மூன்று மதொள்ைொயிரம் பொடல்கவைக் மகொண்ட 
நூல் முத்மதொள்ைொயிரம். ஆயினும், இந்நூல் முழுவ யொகக் கிவடக்கைில்வல. 
மூவைந்தர்கைின் ஆட்சிச்சிறப்பு, பவடச்சிறப்பு, வபொர்த்திறன், மகொவட முதலிய 
மசய்திகவை இப்பொடல்கள் ைிைக்குகின்றன. சிறந்த இலக்கிய நயமும் கற்பவன 
ைைமும் நிவறந்த நூலொக முத்மதொள்ைொயிரம் திகழ்கிறது. இந்நூலின் ஆசிரியர் 
மபயர் மதரியைில்வல. 

 

2] மூனவந்தர்களின் ஆட்சிச்சிறப்பு, பனடச்சிறப்பு, னபார்த்திறன், பகானட முதலிய 
பசய்திகனள எந்நூல் விளக்குகின்றை? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி  

2] பழம ொழி நொனூறு  

3] இனியவை நொற்பது  

4] முத்பதாள்ளாயிரம் 
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3] முத்பதாள்ளாயிரம் நூல் முழுனமயாகக் கினடக்கவில்னல. புறத்திரட்டு 
என்னும் நூல் வாயிலாக ------------ பவண்பாவும், பனைய உனர நூல்களில் 
னமற்னகாள்களாக ------------ பவண்பாவும் கினடத்துள்ளை.  

1] 100,  20 

2] 108, 22 

3] 116,  32 

4] 120, 40 

 

4] சிறந்த இலக்கிய ெயமும் கற்பனை வளமும் ெினறந்த நூலாக 
முத்பதாள்ளாயிரம் திகழ்கிறது. இந்நூலின் ஆசிரியர் பபயர் --------------? 

1] கணியன் பூங்குன்றனொர் 

2] ைிைம்பி நொகனொர்  

3] பூதஞ்வசந்தனொர்  

4] பபயர் பதரியவில்னல 

 

5] அரசர்கனள, உங்களின் வளமிக்க பெடிய மதில்கள்மீது வில் சின்ைத்னதப் 
பபாறித்து னவயுங்கள். ஏபைைில், வாடாத மானலயணிந்த வாைவர்களும் -----------
--- என்பவரின் வில் வடிவத்னத எழுதி னவத்னத வானுலகில் வாழ்கின்றார்கள். 

1] னசரன் 

2] வசொழன்  

3] பொண்டியன்  

4] பல்லைர்கள்  
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6] ----------------- என்பவன் தன்ைிடம் அனடக்கலமாை புறாவினைக் காக்க, தன் 
தனசனய அறுத்துக்பகாடுத்தான். அத்தனச ஈடாகாத காரணத்தால், தானை 
துலாக்னகாலில் ஏறிைான். இப்படிச் பசய்யத் துணிந்தனமக்கு அவைது பகானட 
வரீனமா பமய்பயாழுக்கம் குனறயாத பனடவரீனமா காரணம் அன்று. அது ---------------
-- என்பவைின் ெற்பண்பு. 

1] வசரன் 

2] னசாைன் 

3] பொண்டியன்  

4] பல்லைர்கள்  

 

7] பெருங்கி அனமந்த இனலனபான்ற வடிவிலாை னவனல உனடயவன் --------------------
- மன்ைன். அம்மன்ைைின் யானை, தன் தந்தங்கனள எழுத்தாணியாகவும் வரீம் 
பசறிந்த னவற்பனடனயயுனடய பனக மன்ைரின் அகன்ற மார்புகனள 
ஓனலகளாகவும் பகாண்டு பசல்வம் ெினலத்த உலகபமல்லாம் எம் -------------- 
என்பவருக்கு உரியது எை எழுதும். 

1] வசரன் 

2] வசொழன்  

3] பாண்டியன்  

4] பல்லைர்கள் 

 

8] னசர்ந்த புறவின் ெினறதன் திருனமைி 

ஈர்த்திட் டுயர்துனலதான் ஏறிைான் – னெர்ந்த 

- என்ற பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் எது? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி  

2] பழம ொழி நொனூறு  
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3] இனியவை நொற்பது  

4] முத்பதாள்ளாயிரம் 

 

9] பகானடவரீ னமாபமய்ந் ெினறகுனறயா வன்கட் 

பனடவரீ னமாபசன்ைி பண்பு . - என்ற பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் எது? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி  

2] பழம ொழி நொனூறு  

3] இனியவை நொற்பது  

4] முத்பதாள்ளாயிரம் 

 

10] மருப்பூசி யாக மறங்கைல்னவல் மன்ைர் 

உருத்தகு மார்னபானல யாகத் திருத்தக்க 

னவயக பமல்லா பமமபதன் பறழுதுனம  

பமாய்யினலனவல் மாறன் களிறு .  - என்ற பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் 
எது? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி  

2] பழம ொழி நொனூறு  

3] இனியவை நொற்பது  

4] முத்பதாள்ளாயிரம் 

 

11] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] உய்ம் ின் – பிவழத்துக்மகொள்ளுங்கள் 

2] மல்லல் – பபருனம 
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3] ைள் – மநருக்கம் 

4] ைிசும்பு – ைொனம் 

விளக்கம் :-  ல்லல் என்பதன் மபொருள் ைைவ . 

 

12] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1]  ல்லல் மநடு தில் – உரிச்மசொற்மறொடர் 

2] பெடுமதில் – வினைபயச்சம்  

3] ைொங்குைில், உயர்துவல – ைிவனத்மதொவக 

4] குவறயொ ைன்கண் – ஈறுமகட்ட எதிர் வறப் மபயமரச்சம் 

விளக்கம் :- மநடு தில் என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு பண்புத்மதொவக. 

 

13] பல்யானை மன்ைரீ் படுதினற தந்துய்ம்மின்,  

மல்லல் பெடுமதில் வாங்குவில் பூட்டுமின் 

வள்ளிதழ் வாடாத வானைாரும் வாைவன் 

வில்பலழுதி வாழ்வார் விசும்பு - இந்த பாடலில் பயின்று வந்துள்ள அணி எது? 

1] உருைக அணி  

2] வைற்றுவ  அணி  

3] உைவ  அணி  

4] தற்குறிப்னபற்ற அணி 

 

14] மருப்பூசி யாக மறங்கைல்னவல் மன்ைர் 

உருத்தகு மார்னபானல யாகத் திருத்தக்க 
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னவயக பமல்லா பமமபதன் பறழுதுனம  

பமாய்யினலனவல் மாறன் களிறு - இந்த பாடலில் பயின்று வந்துள்ள அணி எது? 

1] உருவக அணி 

2] வைற்றுவ  அணி  

3] உைவ  அணி  

4] தற்குறிப்வபற்ற அணி 

 

15] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1]  ொறன் - பொண்டிய  ன்னன்  

2] களிறு - பபண் யானை 

3]  ருப்பு - தந்தம்  

4]  றம் - ைரீம் 

விளக்கம் :- கைிறு என்பதன் மசொற்மபொருள் ஆண் யொவன. 

 

16] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] கைல் - காற்று  

2] துவல - துலொக்வகொல் (தரொசு) 

3] நிவற - ஒழுக்கம் 

4] வ னி - உடல் 

விளக்கம் :- கனல் என்பதன் மசொற்மபொருள் மநருப்பு. 

 

17] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 
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1] இவலவைல் – உைவ த்மதொவக 

2]  ருப்பூசி – உருைகங்கள் 

3]  ொறன்கைிறு – ஆறொம் வைற்றுவ த்மதொவக 

4] மார்னபானல - வினைத்பதானக  

விளக்கம் :-  ொர்வபொவல என்பதன் சரியொன இலக்கணக்குறிப்பு உருைகம். 

 

18] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல்.  

1]  ருப்பூசி =  ருப்பு + ஊசி. 

2]  ொர்வபொவல =  ொர்பு + ஓவல 

3] எ தன்று = எ து + என்று 

4] தந்துய்ம்மின் = தந்து + உய் + மின் 

விளக்கம் :- தந்துய்ம் ின் என்பதன் சரியொன பிரித்தறிதல் தந்து+உய்ம் ின். 

 

19]  ொர்வபொவலயில் எழுதும் எழுத்தொணி எது? 

1] ஈட்டி   2] புறொ    3] தூரிவக      4] தந்தம் 

 

20] தீயின் வாயிைரீ் பபறினு முண்பனதார் 

சிந்னத கூரவாய்பவந்து லர்ந்துபசந் 

ொயின் வாயிைரீ் தன்னை ெீபரைா 

ெவ்வி ொவிைால் ெக்கி விக்குனம 

  - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ை? 

1]  ணிவ கவல, சீத்தவலச்சொத்தனொர்  
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2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுவற அவரயனொர் 

3] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்பகாண்டார் 

4] இைற்றில் ஏது ில்வல  

 

21] காடிதனைக் கடத்தும்எைக் கருமுகிலும் 

பவண்மதியும் கடக்க அப்பால் 

ஓடிஇனளத்து உடல்வியர்த்த வியர்வன்னறா 

உகுபுைலும் பைியும் அம்மா 

- என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ை? 

1]  ணிவ கவல, சீத்தவலச்சொத்தனொர்  

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுவற அவரயனொர் 

3] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்பகாண்டார் 

4] இைற்றில் ஏது ில்வல  

 

22] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] முகில் – வ கம் 

2]  தி – நிலவு 

3]  உகு – மசொரிந்த (மபொழிந்த) 

4] புைல் – காற்று 

விளக்கம் :- புனல் என்பதன் சரியொன மபொருள் நீர். 

 

23] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 
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1] கருமுகிலும் மைண் தியும் – எண்ணும்வ  

2] மசந்நொய், கருமுகில், மைண் தி – பண்புத்மதொவககள் 

3] மைந்து, உலர்ந்து, எனொ, கூர, கடக்க, ஓடி, இவைத்து – ைிவனமயச்சங்கள் 

4] வியர்த்த வியர்வன்னறா – வினைத்பதானக 

விளக்கம் :- ைியர்த்த ைியர்ைன்வறொ என்பதன் சரியொன இலக்கணக்குறிப்பு 
மபயமரச்சம். 

 

24] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக? 

1] தீயின்ைொய் – மநருப்பில் 

2] சிந்னத – காடு 

3] கூர –  ிக 

4] நவ்ைி –  ொன் 

விளக்கம் :- சிந்வத என்பதன் மபொருள் எண்ணம். 

 

25] இவர் யார் எை கண்டறிக? 

கலிங்கத்துப்பரணினய இயற்றியவர், இவர், திருவாரூர் மாவட்டத்திலுள்ள 
தீபங்குடி என்னும் ஊரிைர். முதல் குனலாத்துங்கச் னசாைைின் அரசனவப் 
புலவராகத் திகழ்ந்தவர். இனசயாயிரம், உலாமடல் ஆகிய நூல்கனளயும் 
இயற்றியுள்ளார். இவரது காலம் கி.பி. பன்ைிரண்டாம் நூற்றாண்டு. 

1] கம்பர்  

2] புகவழந்திப் புலைர்  

3] வசக்கிழொர்  

4] சயங்பகாண்டார் 
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26] சயங்பகாண்டானர, பரணிக்னகார் சயங்பகாண்டார் எைப் பாராட்டியவர் யார்? 

1] சவடயப்ப ைள்ைல் 

2] நொகுத்தனொர் 

3] பலபட்டனடச் பசாக்கொதப் புலவர் 

4] இைங்வகொைடிகள்  

 

27] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த நூனலப் பற்றி கூறுகிறது? 

ஆயிரக்கணக்காை யானைகனளப் னபாரில் பகான்ற வரீனைப் புகழ்ந்து பாடும் 
இலக்கியத்திற்குப் ------------- என்பது பபயர். இது, பதாண்ணூற்றாறு வனகச் 
சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று. 

1] அம் ொவன  

2] பரணி 

3] கலம்பகம்  

4] தூது  

 

28] பரணி இலக்கியங்களுள் தமிைில் னதான்றிய முதல் நூல் எது? 

1] சீனத்துப் பரணி  

2] பொசைவதப் பரணி  

3] தக்கயொகப் பரணி  

4] கலிங்கத்துப்பரணி 

 

29] கலிங்க மன்ைன் அைந்தபன்மன்  மீது முதல் குனலாத்துங்கச் னசாைன் 
னபார்பதாடுத்து பவற்றிபபற்றான். அவ்பவற்றினயப் பாராட்டி எழுந்த இந்நூல், 
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னதால்வியுற்ற கலிங்கொட்டின் பபயரால், அனமந்து உள்ளது. இந்நூலில், --------------- 
தாைினசகள் உள்ளை. 

1] 430 

2] 109 

3] 509 

4] 530 

 

30] சயங்பகாண்டாரின் சமகாலப் புலவராை -------------- என்பவர் இந்நூனலத் 
பதன்தமிழ்த் பதய்வப்பரணி எைப் புகழ்ந்துள்ளார். 

1] புகவழந்திப் புலைர்  

2] ஒைவையொர்  

3] ஒட்டக்கூத்தர் 

4] கம்பர்  

 

31] ஆனை ஆயிரம் அமரினட பவன்ற  

மாைவ னுக்கு வகுப்பது பரணி - என்று கூறும் நூல் எது? 

1] கலித்மதொவக  

2] பன்ைிருபாட்டியல் 

3] முதும ொழிக்கொஞ்சி  

4] பழம ொழி நொனூறு  

 

32] "எைக்கு மிக விருப்பமாை இலக்கியம் ஒன்று உண்படன்றால் அது 
கலிங்கத்துப்பரணினய." - என்று கூறியவர் யார்? 
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1] அண்ணா  

2] திரு.ைி.க  

3] ைரதரொசனொர்  

4] மபரியொர்  

 

33] கல்னதான்றி மண்னதான்றாக் காலத்னத வாபளாடு முன்னதான்றிய மூத்தக்குடி 
எைத் தமிைிைத்தின் பதான்னமனய ---------------- கூறும் 

1] திருக்குறள்  

2] புறநொனூறு  

3] புறப்பபாருள் பவண்பாமானல 

4] பன்னிரு பொட்டியல் 

 

34] ------------------ என்ற இடத்தில் னதான்றிய தமிைிைம் உலகபமல்லாம் பரவித் 
தன்புகனை ெினலொட்டி வருகிறது. 

1] மடரொ ஆஸ்திரொலிசு    

2] வகர்வகலன்   

3] மூ கண்டம்   

4] குமரிக் கண்டம் 

 

35] தமிைர் புலம் பபயரக் காரணங்கள்  

1] வாணிகம், னவனலவாய்ப்பு  

2] அயல்நொட்டு பவடமயடுப்பு  

3] பஞ்சம்  
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4] அயல்நொட்டு வ ொகம்  

 

36] தினர கடனலாடியும் திரவியம் னதடு - இந்த பாடல் வரி யாருனடயது? 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன்  

3] ஒளனவயார் 

4] நொ க்கல் கைிஞர் 

 

37] சாதுவன் வாணிகம் பசய்யும் பபாருட்டுக் கடல் கடந்து பசன்ற குறிப்பு --------------- 
நூலில் உள்ளது. 

1] சிலப்பதிகொரம்  

2] மணினமகனல 

3] ைவையொபதி  

4] குண்டலவகசி  

 

38] பரப்பளவில் சிறியதாை -------------- தவீில் வாழ்பவர்களுள் பபரும்பான்னம 
மக்கள் தமிைனர. 

1] சிங்கப்பூர்  

2]  வலசியொ 

3] ரியூைியன் 

4] பிரொன்ஸ்  

விளக்கம் :- சிங்கப்பூர்,  வலசியொ, பினொங்குத் தீவு ஆகிய நொடுகைில் வகொைில்கள் 
கட்டி ஆண்டுவதொறும் திருைிழொக்கவைச் சிறப்பொக நடத்தி ைருகின்றனர். பரப்பைைில் 
சிறியதொன ரியூனியன் தீைில் ைொழ்பைர்களுள் மபரும்பொன்வ   க்கள் த ிழவர. 
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அைர்கள் பிமரஞ்சுக்கொரர்கைொல் புதுச்வசரி, கொவரக்கொல் பகுதிகைிலிருந்து ஒப்பந்தக் 
கூலிகைொக அங்குக் குடிய ர்த்தப்பட்டொர்கள். பிரொன்சு நொட்டின் ஒரு பகுதியொகக் 
கருதப்படும் அத்தீைில் ைொழும் த ிழர்கள் பிமரஞ்சு ம ொழிவய வபசுகிறொர்கள். 
அைர்கள், த ிவழப் வபசொத வபொதும் த ிழர் தம் பண்பொட்டுக் கூறுகவை  றைொது 
இன்றைவும் பின்பற்றி ைருகிறொர்கள்.  

 

39] -------------- ொட்டில் வாழும் தமிைருள் பதாண்ணுற்னறந்து விழுக்காட்டிைர் 
பதாடக்கப் பள்ளி முதல் பல்கனலக்கைகம் வனர தமிைினலனய கல்வி 
பயில்கின்றைர்.  

1] இலங்னக 

2] சிங்கப்பூர் 

3] ம ொரிசியசு 

4]  வலசியொ 

குறிப்பு :- சிங்கப்பூர், ம ொரிசியசு,  வலசியொ, பிஜித்தீவுகள், மதன் அம ரிக்கொ, கனடொ, 
பிரிட்டன் ஆகியநொடுகைில் த ிழ் ஒரு பொட ொகக் கற்பிக்கப்படுகிறது.  

 

40] இலங்னக, சிங்கப்பூர், மனலசியா ஆகிய ொடுகளில் ஆட்சி பமாைியாக ------------- 
என்ற  இந்திய பமாைி  திகழ்கிறது.  

1] இந்தி  

2] உருது 

3]  வலயொைம்  

4] தமிழ் 

குறிப்பு :- இலங்வக, சிங்கப்பூர்,  வலசியொ ஆகிய நொடுகைில் த ிவழப் 
பொடம ொழியொகப் பயிலவும், த ிழியல் ஆய்வுகவை வ ற்மகொள்ைவும் ைசதிகள் 
மசய்யப்பட்டுள்ைன. 
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41] தமிைர் ----------------, --------------, ------------ முதலிய ொடுகள் பலவற்றில் உள்ளாட்சித் 
னதர்தல்களில் பவற்றி பபற்று ஆட்சிப் பபாறுப்புகனளயும் வகித்து வருகின்றைர். 
ொடாளுமன்ற உறுப்பிைர், அனமச்சர் எைப் பல பதவிகளிலும் சிறப்புறத் 
பதாண்டாற்றி வருகின்றைர்.  

1] ஆஸ்திவரலியொ, ஜப்பொன், ஓ ன் 

2] பிரொன்ஸ், இத்தொலி, மபல்ஜியம்  

3] இலங்னக, மனலசியா, சிங்கப்பூர் 

4] சீனொ, ைியட்னொம், அம ரிக்கொ 

 

42] இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல், -------------, ----------------- ஆகிய ொடுகளில் குடியரசுத் 
தனலவர்களாகவும் தமிைர் னதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளைர் என்பது தமிைிைத்துக்குப் 
பபருனம னசர்க்கிறது. 

1] ஓ ன், துபொய்  

2] அம ரிக்கொ, பிரிட்டன்   

3] சிங்கப்பூர், பமாரிசியசு 

4] தொய்லொந்து, சீனொ   

 

43] யாதும் ஊனர யாவரும் னகளரீ் - என்பது யாருனடய பாடல் வரி? 

1] கணியன் பூங்குன்றைார் 

2] கம்பர் 

3] ஒைவையொர்  

4] பொரதியொர்     
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44] தங்குதனடயற்ற  னமனடப் னபச்சாலும் இயல்பாை பமாைி ெனடயாலும் 
தமினைப் பட்டி பதாட்டிகள் எல்லாம் பரப்பித் தமிழ்த்பதன்றல் எைப் 
னபாற்றப்பட்ட பபருந்தனகயர் யார்? 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 

3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

45] கீழ்க்கண்ட கூற்று யானரப்  பற்றியது எைக் கூறவும்? 

அ] பசன்னைக்கு அருனகயுள்ள துள்ளம் என்னும் ஊரில் விருத்தாசலைார் - 
சின்ைம்னமயாரின்  மகைாக 26.08.1883 ஆம் ொள் பிறந்தார். பசன்னை 
இராயப்னபட்னடயிலுள்ள பவஸ்லி பள்ளியில் படித்தார்.  

ஆ] கதினரனவலர் என்பாரிடம் தமிழ் பயின்று தமிழ்ப் னபராசிரியராக உயர்ந்தார். 
இலக்கியங்கனளயும் னசவ சித்தாந்த சாத்திரங்கனளயும் கற்பதில் னபரார்வங் 
பகாண்டார்.    

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 

3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

46] தமிழ்ப்பற்று எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் என்பதனை முழு மூச்சாகக் 
பகாண்டு, வடபமாைிச் பசாற்கள் கலவாமல் தூய தமிைினலனய னபசவும் 
எழுதவும் னவண்டும் எை வலியுறுத்தியவர் யார்? 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

17 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

47] ெமது உடல் ெலத்னதப் னபண னவண்டும் என்று குறிப்பிட்டால், பிறர் உடல் 
ெலத்னதக் னகடு சூைனவண்டும் என்று பபாருள் பகாள்ளக்கூடாது. அதுனபாலனவ, 
தமினை வளர்க்க னவண்டும் என்றால், பிறபமாைினய பவறுக்க னவண்டும் 
என்பது பபாருளன்று - என்று கூறியவர் யார்? 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 

3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

48] காந்தியடிகள் தமிைகம் வந்த னபாபதல்லாம் அவரது னமனடப் னபச்சினை 
பமாைி பபயர்த்தவர் இவனர. 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 

3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

49] இனளஞர்களுக்குத் தமிழுணர்வூட்டும் னொக்கில், "இனளஞர்கனள! உங்கள் 
தமிழ்த்தாய் னெற்றுப் பிறந்தவள் அல்லள்; இன்று பிறந்தவள் அல்லள்; அவள் 
மிகத் பதான்னமயுனடயவள்; கனலகனளயுனடயவள். அவனளயா பகால்வது? 
தாய்க்பகானல புரிவதா தமிைர் வரீம்? - என்று கூறியவர் யார்? 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 
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3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

50] னெற்றும் இன்றும் பிறந்த ொடுகனளயும் கனலகனளயும் ஒம்பவும் பபருக்கவும் 
அவ்வந்ொட்டார் முயன்று வருகின்றைர். ொனமா, பைம் பபருொட்னட மனறக்கப் 
பார்க்கின்னறாம். தமிழ் இறந்தபின் தமிழ் மண் மட்டுமிருந்பதன்ை? பமாைி 
இறந்துபடின் ொடும் இறந்து படுமன்னறா? உலகிற்னக ஒருனபாது ொகரிகத்னத 
வைங்கிய மாண்பு வாய்ந்த ஒரு பபரும் ொட்னடயா மறப்பது? அதனையா 
மனறப்பது? - என்று கூறுபவர் யார்? 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 

3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

51] "இனளஞர்கனள! தமிழுலகின் இைிந்த ெினலனய ஒருங்கள்; ஒர்ந்து (எண்ணி) 
உங்கள் பபாறுப்னப உணருங்கள்; தமிழ்த்தானயப் புதுப்னபார்னவயில் ஒப்பனை 
பசய்து அரியாசைத்தமர்த்த சூள் பகாண்படழுங்கள், எழுங்கள், பைந்தமிழ் 
வரீத்துடன் எழுங்கள்”என்று அனறகூவல் விடுப்பவர் யார்? 

1] பொரதியொர்  

2] பொரதிதொசன் 

3] ைொணிதொசன் 

3] திரு.வி.கலியாணசுந்தரைார் 

 

52] எழுத்து மட்டுமல்லாமல், தமது னபச்சாலும் தமிழ் வளர்த்த பபருமகைார் 
இவர். -------------- ெனட என்னற ஒரு தைிெனடனய ெனடமுனறப்படுத்தும் அளவிற்கு 
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னபசுவது னபாலனவ எழுதுவது; எழுதுவது னபாலனவ னபசுவது என்னும் 
முயற்சியில் இவர் பவற்றி கண்டவர். 

1] திரு.வி.க 

2] அண்ணொ  

3] நொ க்கல் கைிஞர்  

4]  மபொ சிைஞொனம்  

 

53] கீழ்க்கண்ட கூற்று யானரப் பற்றியது? 

 பவல்லுஞ்பசால் இன்னமயறிந்து உணர்ச்சிச் பசாற்கனளக் னகாத்துக் "னகட்டார்ப் 
பிணிக்கும் தனகயவாய்க் னகளாரும் விரும்பும் வண்ணம்"  னபசுவதில் வல்லவர். 
அறிஞர் அண்ணா உள்ளிட்ட அக்கால இனளஞர்கனள உணர்ச்சிமிகு னபச்சிைால் 
தம்பால் ஈர்த்து னமனடத் தமிைின் முன்னைாடியாகத் திகழ்ந்தவர். 

1] திரு.வி.க. 

2] மபரியொர்  

3]  மபொ சிைஞொனம்  

4] பொரதியொர்  

 

54] உனரெனட எழுதுவது எைது பதாைில் என்னும் அளவிற்கு உனரெனடக்கு 
அவர் மதிப்புக் பகாடுத்தார். அவருக்கு வாய்த்த பமாைிெனட மனல எைத் 
தமிழுலகில் ஓங்கி உயர்ந்துள்ளது என்பார் பத. பபா. மீைாட்சி சுந்தரைார். - இது 
யானரப்பற்றிய கூற்று? 

1] திரு.வி.க. 

2] மபரியொர்  

3]  மபொ சிைஞொனம்  

4] பொரதியொர்  
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55] இக்காலத் தமிழ் பமாைி ெனடயாளராக மதிப்பிட்டுக் காணுமளவிற்குச் சரீிய 
பமாைி ெனடயில் அவரின் மைித வாழ்க்னகயும் காந்தியடிகளும், பபண்ணின் 
பபருனம அல்லது வாழ்க்னகத் துனணெலம், இமயமனல அல்லது தியாைம் 
முதலிய நூல்கள் அவரது கற்பனைத்திறனையும், சரீ்திருத்த ஈடுபாட்னடயும் 
உயர்ந்த ெனடனயயும் பவளிக்காட்டுகின்றை. - இது யானரப்பற்றிய கூற்று? 

1] திரு.வி.க. 

2] மபரியொர்  

3]  மபொ சிைஞொனம்  

4] பொரதியொர்  

 

56] முருகன் அல்லது அைகு, னசவத்திறவு, னசவத்தின் சமரசம், கடவுட் காட்சியும் 
தாயுமாைவரும், இராமலிங்க சுவாமிகள் திருவுள்ளம், தமிழ்ொடும் 
ெம்மாழ்வாரும், ொயன்மார் வரலாறு, தமிழ்நூல்களில் பபளத்தம், காதலா? 
முடியா? சரீ்திருத்தமா?, என் கடன்பணி பசய்து கிடப்பனத, இந்தியாவும் 
விடுதனலயும், தமிழ்ச்னசானல, உள்பளாளி என்பை இவர் இயற்றிய இன்ைபிற 
உனரெனட நூல்கள். - இனவ யாருனடய உனரெனட நூல்கள்? 

1] திரு.வி.க. 

2] ைரதரொசனொர்   

3]  ீனொட்சி சுந்தரனொர்    

4] பொரதியொர்  

 

57] முருகன் அருள்னவட்டல், திருமால் அருள்னவட்டல், கிறித்துவின் 
அருள்னவட்டல், அருகன் அருனக, உரினம னவட்டல், பபாதுனம னவட்டல், 
பபாருளும் அருளும் அல்லது மார்க்சியமும் காந்தியமும் இனவ யாருனடய  
பசய்யுள் நூல்கள்? 
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1] திரு.வி.க. 

2] ைரதரொசனொர்   

3]  ீனொட்சி சுந்தரனொர்    

4] உ.வை.சொ  

 

58] னதசபக்தன், ெவசக்தி எனும் இதழ்களின் வாயிலாகத் பதாைிலாளர் 
முன்னைற்றம் பபறப்பாடுபட்டவர். அதற்காகத் தமது ஆசிரியர் பணினயயும் 
துறந்தார். தமது வறீுபகாண்ட தமிழ் முைக்கத்தால், சிதறிக்கிடந்த 
பதாைிலாளர்கனள ஒன்றினணத்துத் பதாைிலாளர் இயக்கம் கண்டார். - இந்த 
கூற்று கீழ்க்கண்ட யாருடன் பதாடர்புனடயது? 

1] திரு.வி.க. 

2] ைரதரொசனொர்   

3]  ீனொட்சி சுந்தரனொர்    

4] உ.வை.சொ  

 

59] ---------------- என்பவர் தம் சிந்தனை, பசால், பசயல் ெினலயால் சுத்த 
சன்மார்க்கியாக, சமயப் பபாதுனமயாளராக விளங்கி அருந்பதாண்டாற்றிைார். 
எழுபது வயதாகி உடல் தளர்ந்து படுக்னகயில் இருந்த னபாதும் வளர்ச்சியும் 
வாழ்வும் அல்லது படுக்னகப் பிதற்றல் என்னும் நூனல மு.வரதராசைாரின் 
உதவியுடன் பவளியிட்டார். அவர், வாழ்ொளின் இறுதி வனர தமினைத் தன் 
மூச்சாகக் பகாண்டு தமிழ்ப்பணி ஆற்றிைார். 

1] திரு.வி.க. 

2] ைி.எஸ்.மசங்கல்ைரொய பிள்வை   

3]  ீனொட்சி சுந்தரனொர்    

4] உ.வை.சொ  
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60] மணமுடித்த ஆனற ஆண்டுகளில் அவர்தம் மனைவி கமலாம்பினக 
அம்னமயானர இைந்தார். தைினமயில் வாழ்ந்துவந்த அவரிடம்  ெண்பர் ஒருவர், 
மனைவினய இைந்து தைினமயில் வாழ்வது கடிைமாக இல்னலயா? எைக் 
னகட்டார். அதற்கு, ொன் தைியாகவாைவில்னல; தமினைாடு வாழ்கினறன் எைக் 
கூறிைார். - இது யானரப் பற்றிய கூற்று? 

1] திரு.வி.க 

2] ைி.எஸ்.மசங்கல்ைரொய பிள்வை   

3]  ீனொட்சி சுந்தரனொர்    

4] உ.வை.சொ  

 

61] திரு.வி.க., -------------ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர்த் திங்கள் பதினைைாம் ொள் தமது 
எழுபத்னதாராம் வயதில் தமிழ் மூச்சுக்கு வினடதந்தார். 

1] 1947 

2] 1950 

3] 1953 

4] 1956 

 

62] தயினர இறக்கு. இத்பதாடர் ------------------ ஆகும். 

1] தாைியாகு பபயர் 

2] மசொல்லொகு மபயர் 

3] இடைொகு மபயர்  

4] மபொருைொகுமபயர் 
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63] பபரினயார் பசால் னகள். இத்பதாடர் --------------- ஆகும். 

1] தொனியொகு மபயர் 

2] பசால்லாகு பபயர் 

3] இடைொகு மபயர்  

4] மபொருைொகுமபயர் 

 

64] கைல் பணிந்தான் என்பது ------------------ ஆகுபபயர். 

1] தொனியொகு மபயர் 

2] பசால்லாகு பபயர் 

3] இடைொகு மபயர்  

4] மபொருைொகுமபயர் 

 

65] நூற்கு உனர பசய்தான் என்பது ------------- ஆகுபபயர். 

1] தாைியாகு பபயர் 

2] மசொல்லொகு மபயர் 

3] இடைொகு மபயர்  

4] மபொருைொகுமபயர் 

 

66] ------------------- என்பது, ஒரு பபாருனள அல்லது ெிகழ்னவ மற்பறாரு பபாருனளாடு 
அல்லது ெிகழ்னவாடு ஒப்புனமப்படுத்துவது. 

1] உைவ யம்  

2] எண்ணும்வ   

3] உவனம 
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4] உருைகம்  

விளக்கம் :- உைவ , உை ிக்கும் மபொருவைைிட உயர்ந்தது. உைவ த் மதொடரில் 
உைவ  முன்னும், மபொருள் பின்னு ொக ைரும்.  (எ-டு)  தி வபொன்ற முகம் -  தி - 
உைவ ; முகம் - (உைவ யம்) மபொருள்.   

 

67] கவிஞர், தாம் கருதிய பபாருனளயும் ஒப்புனமப் பபாருனளயும் 
(உவனமனயயும்) பவவ்னவறு எைக் கூறாமல், இரண்டும் ஒன்பறைக் கூறுவது -----
----- ஆகும்.  

1] உைவ யம்  

2] எண்ணும்வ   

3] உைவ  

4] உருவகம் 

விளக்கம் :- உருைகத்மதொடரில் மபொருள் முன்னும், உைவ  பின்னு ொக ைரும். (எ-
டு) முக தி: முகம் - மபொருள்;  தி - உைவ . இங்கு இரண்டும் ஒன்மறனக் 
கூறப்மபற்றது.  

 

68] வந்தான் - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] வினைமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] மதொழிற்மபயர் 

 

69] வந்த - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 
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2] பபயபரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] மதொழிற்மபயர் 

 

70] வந்து - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] வினைபயச்சம் 

4] மதொழிற்மபயர் 

 

71] வருதல் - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] பதாைிற்பபயர் 

 

72] படித்தான் - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] வினைமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] மதொழிற்மபயர் 
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73] படித்த - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] பபயபரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] மதொழிற்மபயர் 

 

74] படித்து - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] வினைபயச்சம் 

4] மதொழிற்மபயர் 

 

75] படித்தல் - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] பதாைிற்பபயர் 

 

76] பன்ைிரண்டு என்பதன் தமிபைண்  

1] ௧௨    2] ௭    3] கக   4] ௨அ 

 

77] ஏழு என்பதன் தமிபைண்  
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1] ௨    2] ௭    3] க   4] அ 

 

78] பதிபைான்று என்பதன் தமிபைண்  

1] ௧௨    2] ௭    3] கக   4] ௨அ 

 

79] இருபத்பதட்டு என்பதன் தமிபைண்  

1] ௧௨    2] ௨௦   3] கக   4] ௨அ 

 

80] இருபது என்பதன் தமிபைண் 

1] ௧௨    2] ௨௦    3] கக   4] ௨அ 

 

81] 'பாடு' எைக் கூறியவுடன் பாடுபவர் ? 

1] ஆசுகவி  

2]  துரகைி  

3] சித்திரகைி 

4] ைித்தொரக்கைி  

 

82] பசவிக்கிைிய ஓனசெலம் சிறக்கப் பாடுபவர் யார்? 

1] ஆசுகைி  

2] மதுரகவி 

3] சித்திரகைி 

4] ைித்தொரக்கைி 
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83] பசால்லணி அனமத்துச் சுனவவளம் பசைிக்கப் பாடுபவர்? 

1] ஆசுகைி  

2]  துரகைி  

3] சித்திரகவி 

4] ைித்தொரக்கைி 

 

84] பதாடர்ெினலச் பசய்யுளும், தூய காப்பியங்களும் இயற்றுபவர் ? 

1] ஆசுகைி  

2]  துரகைி  

3] சித்திரகைி 

4] வித்தாரக்கவி 

 

85] ஆசுகவி, மதுரகவி, சித்திரகவி, வித்தாரக்கவி - ஆகிய பபாருளுனடய ொல் 
வனகக் கவிகனளயும் பாடவல்ல பாவலனைப் ------------- எைத் தமிைறிஞர் 
னபாற்றுவர். 

1] கைிக்குயில்  

2] கைியரசு  

3] பாவலனரறு 

4] கைித்மதன்றல்  

 

86] பபாருந்தாதது எது? தமிழ்ச்பசாற்கள் தருக. 

1] அங்கத்திைர் - உறவிைர்   
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2] அர்த்தம் - மபொருள்   

3] அலங்கொரம் - ஒப்பவன 

4] ஆரம்பம் - துைக்கம் 

குறிப்பு :- அங்கத்தினர் என்பதன் த ிழ்ச்மசொல் உறுப்பினர். 

 

87] பபாருந்தாதது எது? தமிழ்ச்பசாற்கள் தருக. 

1] விஞ்ஞாைம் - பமய்ஞாைம்   

2] தீபம் - ைிைக்கு   

3] கும்பொபிவேகம் - குடமுழுக்கு 

4] சொைி - திறவுவகொல் 

குறிப்பு :- ைிஞ்ஞொனம் என்பதன் த ிழ்ச்மசொல் அறிைியல். 

 

88] பபாருந்தாதது எது? தமிழ்ச்பசாற்கள் தருக. 

1] சரித்திரம் - ைரலொறு   

2] சபதம் - சூளுவர   

3] சொதம் - வசொறு 

4] பபௌத்திரி - மகள் 

குறிப்பு :- மபௌத்திரி என்பதன் த ிழ்ச்மசொல் மபயர்த்தி. 

 

89] ெடந்தான்  - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] வினைமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 
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3] ைிவனமயச்சம்  

4] மதொழிற்மபயர் 

 

90] ெடந்து - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] வினைபயச்சம்  

4] மதொழிற்மபயர் 

 

91] ெடந்த - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] பபயபரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] மதொழிற்மபயர் 

 

92] ெடத்தல்  - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ை? 

1] ைிவனமுற்று 

2] மபயமரச்சம் 

3] ைிவனமயச்சம்  

4] பதாைிற்பபயர்     

 

93] பபாருந்தாதது எது? உவனம  - உருவகம்  
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1] தொ வரமுகம் - முகத்தொ வர  

2] வதன்ம ொழி - ம ொழித்வதன்  

3] பைைைொய் - ைொய்ப்பைைம் 

4] முத்துப்பல் - பல்லில்முத்து 

குறிப்பு :- முத்துப்பல் என்ற உைவ யின் சரியொன உருைகம் பல்முத்து.   

 

94] சிற்றிலக்கியங்கள் ---------- வனகப்படும். 

1] 18    2] 108    3] 86    4] 96 

 

95] உலர்ந்து - உலர் + த் (ந்) + த் + உ. 

உலர் - பகுதி; த் - சந்தி; த் - ந் ஆைது விகாரம்; த் - இறந்தகால இனடெினல; உ - 
என்பது என்ை? 

1] மபயமரச்ச ைிகுதி  

2] ஆண்பொல் ைிவனமுற்று ைிகுதி  

3] வினைபயச்ச விகுதி 

4] இைற்றில் ஏது ில்வல 

 

96] ெவ்வி - இச்பசால்லின் பபாருள் யாது? 

1] மான்   2] நொய்   3] குரங்கு    4] நரி 

 

97] ஆகுபபயர் ---------------- வனகப்படும். 

1] 12     2] 14    3] 16    4] 18 
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98] பசய்யுளின் முதலில் அனமந்துள்ள பசால்லும், இறுதியில் அனமந்துள்ள 
பசால்லும் பபாருள்படப் பபாருந்துவது ------------- பபாருள்னகாளாகும்.  

1] தொப்பிவசப் மபொருள்வகொள்  

2] மகொண்டுகூட்டுப் மபொருள்வகொள் 

3] விற்பூட்டுப் பபாருள்னகாள் 

4] ம ொழி ொற்றுப் மபொருள்வகொள் 

 

99] ஊஞ்சலின் ெடுெின்ற கயிறு முன்னும் பின்னும் பசன்று வருவதுனபாலச் 
பசய்யுளின் ெடுவில் அனமந்திருக்கும் பசால், பசய்யுளின் முதலிலும் 
இறுதியிலும் அனமந்திருக்கும் பசாற்களுடன் பபாருந்திப் பபாருனளத் தருவது ----
---------- பபாருள்னகாள். 

1] தாப்பினசப் பபாருள்னகாள் 

2] மகொண்டுகூட்டுப் மபொருள்வகொள் 

3] ைிற்பூட்டுப் மபொருள்வகொள் 

4] ம ொழி ொற்றுப் மபொருள்வகொள் 

 

100] தாம்பு + இனச = தாப்பினச ; - இங்கு தாம்பு என்பதன் பபாருள் யாது? 

1] தொ ணிக் கயிறு 

2] ஊஞ்சல் கயிறு  

3] அன்பு  

4] இைற்றில் ஏது ில்வல 


