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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 7 

1] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

கடன் என்ப நல்லதவ எல்லாம் கடனறிந்து 

------------------- ----------- --------- 

1] எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] சான்றாண்தம மமற்பகாள் பவர்க்கு 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

2] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

குணநலம் சான்மறார் நலமன பிறநலம் 

------------------- ----------- --------- 

1] எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] சான்றாண்மம மமற்ச ாள் பவர்க்கு 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

3] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்மணாட்டம் வாய்தமப ா(டு 

------------------- ----------- --------- 

1] எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றி  தூண் 
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3] சான்றாண்மம மமற்ச ாள் பவர்க்கு 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

4] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

பகால்லா நலத்தது மநான்தம பிறர்தீதம 

------------------- ----------- --------- 

1] எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] சான்றாண்மம மமற்ச ாள் பவர்க்கு 

4] பசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

5] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்மறார்  

------------------- ----------- --------- 

1] துமலயல்லார்  ண்ணும் ச ாளல் 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] மாற்றாதர மாற்றும் பதட 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

6] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

சால்பிற்குக் கட்டதள  ாபதனின் மதால்வி  

------------------- ----------- --------- 
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1] துதல ல்லார் கண்ணும் பகாளல். 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] சான்றாண்மம மமற்ச ாள் பவர்க்கு 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

7] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

இன்னாபசய் தார்க்கும் இனி மவ பசய் ாக்கால்  

------------------- ----------- --------- 

1] எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று 

2] என்ன ப த்தமதா சால்பு 

3] சான்றாண்மம மமற்ச ாள் பவர்க்கு 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

8] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

இன்தம ஒருவற்கு இளிவன்று சால்பபன்னும்  

------------------- ----------- --------- 

1] எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] சான்றாண்மம மமற்ச ாள் பவர்க்கு 

4] திண்தமயுண் டாகப் பபறின் 

 

9] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 
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ஊழி பப ரினும் தாம்பப ரார் சான்றாண்தமக்(கு)   

------------------- ----------- --------- 

1] துமலயல்லார்  ண்ணும் ச ாளல் 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] ஆழி எனப்படு வார். 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

10] விடுபட்டதத நிரப்புக.. 

சான்றவர் சான்றாண்தம குன்றின் இருநிலந்தான்   

------------------- ----------- --------- 

1] தாங்காது மன்மனா பபாதற. 

2] ஐந்துசால்(பு) ஊன்றிய தூண் 

3] சான்றாண்மம மமற்ச ாள் பவர்க்கு 

4] சசால்லா நலத்தது சால்பு 

 

11] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக? 

1]  டன் -  டமம  

2] நாண் - மகாபம் 

3] ஒப்புரவு - உதவுதல்  

4]  ண்ம ாட்டம் - உயிர் ளிடத்து இரக் ம் 

குறிப்பு :- நாண் என்பதன் சரியான சசாற்சபாருள்  நா ம். 
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12] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக? 

1] சால்பு - சான்றாண்மம  

2] மாற்றார் - மற்பறாருவர் 

3] துமலயல்லார் - ஆற்றலில் குமறந்தவர்  

4]  ட்டமள - உமர ல் 

குறிப்பு :- மாற்றார் என்பதன் சரியான சசாற்சபாருள் பம வர். 

 

13] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக? 

1] இன்மம - வறுமம  

2] திண்மம - வலிமம  

3] ஊழி - உதவுதல் 

4] சபாமற - சுமம   

குறிப்பு :- ஊழி என்பதன் சரியான சசாற்சபாருள் உல ம். 

 

14] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] என்ப - பலர்பால் விமனமுற்று  

2] மமற்ச ாள்பவர் - விமனயாலம யும் சபயர் 

3] உள்ளதூஉம் - இன்னிமசயளசபமட  

4] அன்று - விதனத்பதாதக 

குறிப்பு :- அன்று என்பதன் சரியான இலக்  க்குறிப்பு குறிப்புவிமனமுற்று. 

 

15] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 
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1]  ண்ம ாட்டம் - சதாழிற்சபயர் 

2] ச ால்லா நலத்தது, சசால்லா நலத்தது - ஈறுச ட்ட எதிர்மமறப்சபயசரச்சம் 

3] பணிதல் - பண்புப்பப ர் 

4] ஆற்றுவார், மாற்றார் - விமனயாலம யும் சபயர் 

குறிப்பு :- ப ிதல் என்பதன் சரியான இலக்  க்குறிப்பு சதாழிற்சபயர். 

 

16] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] இன்மம, திண்மம - பண்புப் சபயர் ள்  

2] சான்றவர் - பதாழிற்பப ர் 

3] இருநிலம் - உரிச்சசாற்சறாடர் 

4] மன், ஓ - அமசச்சசாற் ள் 

குறிப்பு :- சான்றவர் என்பதன் சரியான இலக்  க்குறிப்பு விமனயாலம யும் 
சபயர். 

 

17] பபாருந்தாதது எது ? பிரித்தறிதல்.. 

1] ஒருவற்கு - ஒருவன் + கு 

2] இளிவன்று - இளிவு + அன்று 

3] சால்சபன்னும் - சால்பு + என்னும் 

4]  துதல ல்லார் - துதல ல்லா + ஆர் 

குறிப்பு :- துமலயல்லார் என்பதன் சரியான பிரித்தறிதல் துமல + அல்லார். 

 

18] அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்மணாட்டம் வாய்தமப ா(டு)  

ஐந்துசால்(பு) ஊன்றி  தூண் - இந்த பாடலில் ப ின்று வந்துள்ள அணி  ாது? 
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1] ஏகமதச உருவக அணி 

2] மவற்றுமம அ ி  

3] எடுத்துக் ாட்டு உவமம அ ி 

4] இல்சபாருள் உவமமய ி  

 

19] பகால்லா நலத்தது மநான்தம பிறர்தீதம பசால்லா நலத்தது சால்பு - இந்த 
பாடலில் ப ின்று வந்துள்ள அணி  ாது? 

1] ஏ மதச உருவ  அ ி 

2] மவற்றுமம அ ி  

3] எடுத்துக்காட்டு உவதம அணி 

4] இல்சபாருள் உவமமய ி  

 

20] அன்பும் ஆர்வமும் அடக்கமும் மசர்ந்தும் உண்தமத் தன்தமயும் உறுதியும் 
மிகுந்தும் தன்னல மறுப்பும் சகிப்புத் தன்தமயும் இ ல்பாய் அதமந்தும் 
இன்பபசா ரூபமாய்த் - இந்த பாடல் வரி ின் ஆசிரி ர்  ார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார்  

4] மதசி  விநாய ம் பிள்மள  

 

21] தா ாய் நின்று தரணித த் தாங்கும் தாரமாய் வந்து தளர்தவப் மபாக்கும்; 
உடன்பிறப் பாகி உறுதுதண புரியும்; - இந்த பாடல் வரி ின் ஆசிரி ர்  ார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  
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3] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார்  

4] மதசி  விநாய ம் பிள்மள  

 

22] மகளாய்ப் பிறந்து மசதவ ில் மகிழும்; அ லார் தமக்கும் அன்மப பசய்யும்; 
நாணம் பகடாமல் நட்புபகாண் டாடும் - இந்த பாடல் வரி ின் ஆசிரி ர்  ார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார்  

4] மதசி  விநாய ம் பிள்மள     

 

23] தாய், மதனவி, தமக்தக, தங்தக, மகள் எனப் பபண்தமக்குப் பன்முகங்கள் 
உண்டு என்பததன எடுத்துக்காட்டியுள்ள கவிஞர்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார்  

4] மதசி  விநாய ம் பிள்மள 

 

24] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] பசாரூபம் - அன்பு 

2] தர ி - உல ம் 

3] தாரம் - மமனயாள்  

4] அயலார் - உறவல்லாமதார் 

குறிப்பு :- சசாரூபம் என்பதன் சரியான சசாற்சபாருள் வடிவம். 
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25] அன்பும் ஆர்வமும் அடக்கமும் - என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ன? 

1] உவமமத்சதாம   

2] உருவ ம்  

3] எண்ணும்தம 

4] விமனமுற்று  

 

26] இன்பபசாரூபம் என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு என்ன? 

1] உவமமத்சதாம   

2] விமனமுற்று  

3] உருவகம் 

4] எண்ணும்மம 

 

27] கவிஞர் பவ. இராமலிங்கனார் ---------------- மாவட்டத்தில் உள்ள ----------------- ஊரில் 
பிறந்தார். 

1] விருதுந ர் , சாத்தூர்  

2] திண்டுக் ல், பழனி  

3] நாமக்கல், மமாகனூர் 

4] சிவ ங்ம , நாட்டரசன்ம ாட்மட  

 

28] கவிஞர் பவ. இராமலிங்கனார் பபற்மறார் பப ர் என்ன? 

1] சாத்தப்பன் - விசாலட்சுமி  

2] சிவதாணு - ஆதிலட்சுமி  
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3] பவங்கட்ராமன் - அம்மணி அம்மாள் 

4] திருமவங் டம் - சசண்ப ம்  

 

29] தமிழக அரசின் முதல் அரசதவக் கவிஞராகத் திகழ்ந்தவர்  ார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார்  

4] மதசி  விநாய ம் பிள்மள 

 

30] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார் அவர்களுக்கு நடுவணரசு --------------- 
விருது வழங்கிச் சிறப்பித்தது? 

1] பாரத ரத்னா 

2] பத்ம ஸ்ரீ  

3] பத்ம பூஷன் 

4] பத்ம விபூஷண் 

 

31] தமிழக மக்களால் காந்தி க் கவிஞர் எனப் பபருதமயுடன் அதழக்கப்படுபவர் 
 ார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார்  

4] மதசி  விநாய ம் பிள்மள 
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32] நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார் அவர்களின் காலம் எது? 

1] 1875 - 1965 

2] 1868 - 1962 

3] 1888 - 1972 

4] 1857 - 1977 

 

33] ------------------- என்னும் கவிததத் பதாகுப்பில் பதய்வத்திருமலர், தமிழ்த்மதன் 
மலர், காந்திமலர், மதசி  மலர், சமுதா  மலர், பபரிம ார் புகழ் மலர், திருநாள் 
மலர் , சிறு காப்பி  மலர், இதசமலர், அறிவுதர மலர், பல்சுதவமலர் ஆகி  
ததலப்புகளில் கவிததகள் அதமந்துள்ளன. 

1] பாரதியார்  விமத ள்  

2] பாரதிதாசன் பாடல் ள்  

3] நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் 

4] மதசி  விநாய ம் பாடல் ள்  

 

34] பபாருந்தாதது எது? நாமக்கல்லாரின் பதடப்புகள்:- 

1] இமசநாவல் ள் - 3; இலக் ியத்திறனாய்வு ள் - 7; 

2]  ட்டுமர ள் - 12;  விமதத்சதாகுப்பு ள் - 10; 

3] தன்வரலாறு - 3 சிறு  ாப்பியங் ள் - 5 ;  

4] புதினங்கள் - 10; பமாழிபப ர்ப்புகள் - 15 

குறிப்பு :- புதினங் ள் - 5; சமாழிசபயர்ப்பு ள் - 4; 

 

35] தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம ின்  பபற்மறார் பப ர் என்ன? 
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1] சாத்தப்பன் - விசாலட்சுமி  

2] சிவதாணு - ஆதிலட்சுமி  

3] முனுசாமி - மங்களம் 

4] திருமவங் டம் - சசண்ப ம்  

 

36] தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம ின்  பபற்மறார் பப ர் முனுசாமி - மங்களம். 
அவர்களின்  பிறந்த ஊர் எது? 

1] விளாச்மசரி,  ன்னி ாபுரம்   

2] ஈமராடு, வள்ளியூர்  

3] புதுச்மசரி, தில்தல ாடி 

4] சசங் ல்பட்டு,  ாஞ்சிபுரம்  

 

37] தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம ின்  பபற்மறார்  முனுசாமி - மங்களம் பசய்து 
வந்த பதாழில் ? 

1] விவசாயம்  

2]  ட்டிட மவமல  

3] பநசவு 

4] மட்பாண்ட சதாழில்  

 

38] பநசவுத்பதாழில் பாதிப்பால் வறுதம ில் வாடி  முனுசாமி, தம் மதனவி 
மங்களம் அவர்களுடன் மவதலமதடி எந்த நாட்டிற்குச் பசன்றார்? 

1]  த்தார்  

2] பதன் ஆப்பிரிக்கா 
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3]  னடா  

4] சமாரீசியசு  

 

39] பநசவுத்பதாழில் பாதிப்பால் வறுதம ில் வாடி  முனுசாமி, தம் 
மதனவியுடன் மவதலமதடித் பதன் ஆப்பிரிக்காவில் குடிம றினார். அங்கு 
ம ாகன்ஸ்பர்க் என்னும் நகரத்தில் சிறி  அளவில் ------------- வி ாபாரம் பசய்து 
வந்தார்? 

1] தங்  வியாபாரம்  

2] காய்கறி 

3] ஜவுளி  

4] மரச்சாமான் ள்  

 

40] வரீமங்தக வள்ளி ம்தம பிறந்த ஆண்டு? 

1] 1855 

2] 1747 

3] 1697 

4] 1898 

 

41] வரீமங்தக வள்ளி ம்தம 1898 ஆம் ஆண்டு --------------- நாட்டில் பிறந்தார். 

1]  த்தார்  

2] பதன் ஆப்பிரிக்கா 

3]  னடா  

4] சமாரீசியசு  
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குறிப்பு :- வரீமங்ம  வள்ளியம்மம  சதன்னாப்பிரிக் ாவில் பிறந்தார். எனினும், 
இவரின் தாயார் பிறந்த ஊரான தில்மலயாடியின் சபயமரக் ச ாண்டு தில்மலயாடி 
வள்ளியம்மம என்று அமழக் ப்படு ிறார். 

 

42] பதன்னாப்பிரிக்க நாட்டின் திருமணப்பதிவுச் சட்டப்படியும், கிறித்தவ மதச் 
சட்டப்படியும் நதட பபறாத திருமணம் பசல்லாது என்று அந்நாட்டு உச்ச 
நீதிமன்றம் -------------- ஆம் ஆண்டு ஒரு தீர்ப்தப பவளி ிட்டது.  

1] 1907 

2] 1910 

3] 1913 

4] 1916 

 

43] பதன்னாப்பிரிக்க நாட்டின் திருமணப்பதிவுச் சட்டப்படியும், கிறித்தவ மதச் 
சட்டப்படியும் நதட பபறாத திருமணம் பசல்லாது என்று அந்நாட்டு உச்ச 
நீதிமன்றம் 1913 ஆம் ஆண்டு ஒரு தீர்ப்தப பவளி ிட்டது. அத்தீர்ப்பு, அங்குக் 
குடிம றி ிருந்த இந்தி ர்கள் அதனவருக்கும் எதிராக அதமந்திருந்தது. 
இதனால், பாதிக்கப்பட்ட இந்தி ர்கள் தமது உரிதமத  மீட்க அறப் 
மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அப்மபாராட்டத்திதன -------------- என்பவர்  ததலதம 
ஏற்று வழிநடத்தினார்.  

1] சநல்சன் மண்மடலா  

2] மு மது மபமராசு 

3] காந்தி டிகள் 

4] அண் ாதுமர  

 

44] 1913 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங்கள் 23 ஆம் நாள் ---------------- என்னும் இடத்தில் 
நதட பபற்ற அறப்மபாரில் வள்ளி ம்தம தகது பசய் ப்பட்டார். 
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1] பிரிட்மடாரியா 

2] ம ப் டவுன் 

3] வால்க்ஸ்ரஸ்ட் 

4] மஜா ானஸ்மபர்க் 

குறிப்பு:- 1913 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங் ள் 23 ஆம் நாள் வால்க்ஸ்ரஸ்ட் என்னும் 
இடத்தில் நமட சபற்ற அறப்மபாரில் வள்ளியம்மம ம து சசய்யப்பட்டார். 
அவருக்குத் சதன்னாப்பிரிக்  நீதிமன்றம் மூன்று மாதக்  டுங் ாவல் 
தண்டமனவிதித்தது. 

 

45] பதன் ஆப்பிரிக்காவில், இந்தி ர்கள் தமது உரிதமத  மீட்க அறப் 
மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அப்மபாராட்டத்திதனக் காந்தி டிகள் ததலதம 
ஏற்று வழிநடத்தினார். மபாராட்டத்தின் பபாழுது காந்தி டிகள் நிகழ்த்தி  வரீம் 
பசறிந்த உதர, சிறுமி -------------  ின் மனத்தில் ஆழமாகப் பதிந்தது. 

1] மசானியா  ாந்தி  

2] வள்ளி ம்தம 

3] மவலு நாச்சியார்  

4] அம்புஜத்தம்மாள்  

 

46] “சிதறத்தண்டதனக்காக நீ வருந்துகிறா ா ?”, என்று வள்ளி ம்தம ிடம் 
மகட்டவர்  ார்? 

1] சநல்சன் மண்மடலா  

2] மு மது மபமராசு 

3] காந்தி டிகள் 

4] அண் ாதுமர  
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47] “சிதறத்தண்டதனக்காக நீ வருந்துகிறா ா ?”, என்று --------------- என்பவரிடம் 
மகட்டார் காந்தி டிகள். உடல் நிதல தளர்ந்திருந்த அந்நிதல ிலும் ,"இல்தல 
இல்தல மீண்டும் சிதற பசல்வதற்குத் த ார்” என்று ஒருவர் கூறினார், அவரின் 
பப ர்? 

1] மசானியா  ாந்தி  

2] வள்ளி ம்தம 

3] மவலு நாச்சியார்  

4] அம்புஜத்தம்மாள்  

 

48] பதன் ஆப்பிரிக்காவில், இந்தி ர்களின் நலனுக்காக மபாராடி, சிதற பசன்று 
உடல் நலம்  குன்றி  நிதல ிலும், இந்தி ர்களின் நலனுக்காக எத்தகு 
இன்னல்கதளயும் ஏற்மபன். அதற்காக, என் இன்னு ிதரயும் தருமவன் என்று 
கூறி வர்  ார்? 

1] மசானியா  ாந்தி  

2] வள்ளி ம்தம 

3] மவலு நாச்சியார்  

4] அம்புஜத்தம்மாள்  

 

49] சிதறச் சூழலால் உடல் நலம் குன்றி  வள்ளி ம்தம 1914 பிப்ரவரி 
இருபத்திரண்டாம் நாளன்று தமது ------------ ஆம் அகதவ ில் மரணம் அதடந்தார். 

1] 13 

2] 14 

3] 15 

4] 16 
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50] “என்னுதட  சமகாதரி ின் மரணத்தத விடவும் வள்ளி ம்தம ின் மரணம் 
எனக்குப் மபரிடி ாக இருந்தது” என்று  மனம் வருந்தி வர்? 

1] அண் ாதுமர  

2] அம்மபத் ர் 

3] காந்தி டிகள் 

4] ஈ.மவ.ரா  

 

51] “மாதர்களுக்கு அணிகலன்களாகத் திகழும் துன்பத்ததத் தாங்கும் 
மனவலிதம, தன் மானம், நல்பலாழுக்கம் ஆகி வற்றிற்கு இலக்கணமாகத் 
திகழ்ந்தார். அவருதட  தி ாகம் வணீ் மபாகாது. சத்தி த்திற்காக உ ிர்நீத்த 
அவருதட  உருவம் என் கண் முன் நிற்கிறது. நம்பிக்தகதான் அவரது ஆயுதம்" 
என்று தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம குறித்து, இந்தி ன் ஒப்பீனி ன் இதழில் ---------- 
என்பவர்  எழுதியுள்ளார். 

1] அண் ாதுமர  

2] அம்மபத் ர் 

3] காந்தி டிகள் 

4] ஈ.மவ.ரா  

 

52] பதன்னாப்பிரிக்க வரலாற்றில் வள்ளி ம்தம ின் பப ர் என்றும் நிதலத்து 
நிற்கும் என்று ------------------- என்பவர், பதன்னாப்பிரிக்கச் சத்தி ாக்கிரகம் என்னும் 
நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

1] அண் ாதுமர  

2] அம்மபத் ர் 

3] காந்தி டிகள் 

4] ஈ.மவ.ரா  
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53] தில்தல ாடி ------------------- மாவட்டத்தில் திருக்கதடயூருக்குத் பதற்மக 3 கி.மீ. 
பதாதலவில் உள்ளது. 

1] விருதுந ர்  

2] நாமக் ல்  

3] நாகப்பட்டினம் 

4] திருவாரூர்  

 

54] வண்டலூர் உ ிரி ல் பூங்காவில் பிறந்த பபண் புலிக்குட்டிக்குத் தில்தல ாடி 
வள்ளி ம்தம நிதனவாக ----------------- எனப் பப ரிடப் பபற்றுள்ளது. 

1] தில்மல  

2] வள்ளி 

3] அம்மம  

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

55] காந்தி டிகள் மமற்பகாண்ட சத்தி ாக்கிரக மவள்விப் பணி ின்மபாது 
பலி ாகி, அவதர மகாத்மா என்ற உ ர்நிதல மநாக்கித் திருப்பி  பபருதம  --------
------- என்பவருக்கு உண்டு. 

1] மசானியா  ாந்தி  

2] வள்ளி ம்தம 

3] மவலு நாச்சியார்  

4] அம்புஜத்தம்மாள்  
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56] ----------------- என்பவரின்  நிதனதவப் மபாற்றும் வதக ில் தில்தல ாடி ில் 
தமிழ் நாடு அரசு அவரது சிதலத  நிறுவியுள்ளது. 

1] மசானியா  ாந்தி  

2] வள்ளி ம்தம 

3] மவலு நாச்சியார்  

4] அம்புஜத்தம்மாள் 

 

57] மகா-ஆப்- படக்ஸ் என்றதழக்கப்படும் தமிழ் நாடு பநசவாளர் கூட்டுறவுச் 
சங்கம் பசன்தன ிலுள்ள தனது ---------- ஆவது  விற்பதன தம த்திற்குத் 
தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம மாளிதக எனப் பப ர்சூட்டிப் பபருதமப்படுத்தி 
உள்ளது.  

1] 400 

2] 500 

3] 600 

4] 700 

 

58] பதன்னாப்பிரிக்க நாட்டில் இந்தி ரின் நலனுக்காகப் மபாராடி  வரீத் தமிழ் 
மங்தக ின் பப ர்? 

1] மசானியா  ாந்தி  

2] தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம 

3] மவலு நாச்சியார்  

4] அம்புஜத்தம்மாள் 
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59] தில்தல ாடி வள்ளி ம்தமக்கு நடுவண் அரசு அஞ்சல் ததல பவளி ிட்டது 
எப்பபாழுது? 

1] 01.01.2000 

2] 10.12. 2000 

3] 31-12-2000 

4] 20.12.2000 

 

60] காந்தி டிகள் தமிழர் மீதும் தமிழ்பமாழி ின் மீதும் மிகுந்த ஈடுபாடு 
பகாண்டதற்கு காரணம்  ார்? 

1] மசானியா  ாந்தி  

2] தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம 

3] மவலு நாச்சியார்  

4] அம்புஜத்தம்மாள் 

 

61] கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

1] தமிழ்நாட்டில் நாயக் ர் மரபில் சபண் ள் முடிசூடி ஆட்சி சசய்ததா  வரலாறு 
உண்டு. 

2]  ாப்பாட்சியாளரா  ஆட்சி புரிந்து உள்ளனர்.  

3] அதற்குச் சிறந்த சான்றா த் தி ழ்ந்தவர்தான் இரா ி மங் ம்மாள் 

தவறானது எது? 1] 1    2] 2      3] 3     4] 1, 2, 3 

விளக்கம் :- தமிழ்நாட்டில் நாயக் ர் மரபில் சபண் ள் முடிசூடி ஆட்சி சசய்ததா  
வரலாறு இல்மல. 
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62] “அரசாட்சித  அடக்கத்மதாடும் தந்திரத்மதாடும் நாம் மநாக்கமவண்டும். 
முன்மகாபமும் அதன் விதளவும் அரசி லில் ஒருமபாதும் பவற்றித த் தராது; 
பதகவதர எதிர்பகாள்ள எப்மபாதும் ஆ த்த நிதல ில் இருப்பமதாடு மிகுந்த 
பபாறுதமயுடனும் பச ல்படமவண்டும்” என்பறல்லாம் மகனுக்கு அறிவுதர 
கூறி வர்  ார்? 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி  

 

63] நாட்தட ாளும் பபாறுப்புக்கு வந்துவிட்டால், அதனவதரயும் தம் 
குழந்ததகள் மபால் எண்ணி, அன்பு பசலுத்துதல் மவண்டும் என்று அறிவுதர 
கூறி வர்  ார்? 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி  

 

64] இராணி மங்கம்மாள் அவர்களின் மகன் பப ர் என்ன? 

1] ராஜசிம்மன் 

2] துளசிதாசன் 

3] அரங்க கிருட்டின முத்துவரீப்பன் 

4] விசயரங் ச் சசாக் நாதன் 
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65] இராணி மங்கம்மாள் அவர்களின் பப ரன் பப ர் என்ன? 

1] ராஜசிம்மன் 

2] துளசிதாசன் 

3] அரங்   ிருட்டின முத்துவரீப்பன் 

4] விச ரங்கச் பசாக்கநாதன் 

 

66] மநர்தமத க் காட்டிலும் உ ர்ந்த பதய்வம் இல்தல - என்னும் உணர்மவாடும் 
நடுவுநிதலதமப் பண்மபாடும் அதமதி ாக ஆட்சி நடத்தி மக்களிடம் நற்பப ர் 
பபற்றவர்  ார்? 

1] ராஜசிம்மன் 

2] துளசிதாசன் 

3] அரங்க கிருட்டின முத்துவரீப்பன் 

4] விசயரங் ச் சசாக் நாதன் 

 

67] அரங்க கிருட்டின முத்துவரீப்பன் எத்ததன ஆண்டு காலம் ஆட்சி புரிந்தார்? 

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

 

68] இராணி மங்கம்மாள் அவர்களின் மருமகள் பப ர் என்ன? 

1] ரா ி பத்மினி 

2] அம்புஜத்தம்மாள்  

3] சின்ன முத்தம்மாள் 

4] இவர் ளில் யாருமில்மல  
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69] இராணி மங்கம்மாள் அவர்களின் பப ரன் விச ரங்கச் பசாக்கநாதன் 
பப ரளவில் அரி தண ஏறி  ஆண்டு? 

1] 1685   2] 1688   3] 1671   4] 1674 

 

70] -------------- என்பவதர து ரங்கதளத் தாங்கிக்பகாண்டு ஆட்சிக் கடதமகதள 
அழகுற ஆற்றக்கூடி  வரீாங்கதன என மக்கள் மபாற்றிப் புகழ்ந்தனர். 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி  

 

71] இராணி மங்கம்மாள் அவர்களின் மபார்பதடத் தளபதி ின் பப ர்? 

1] பாலாஜி பண்டிதர்  

2] இரவிவர்மா  

3] நரசப்தப ன் 

4] இவர் ளில் யாருமில்மல  

 

72] ஒவ்பவாருவரும் தாம் சிறந்ததாகக் கருதும் சம த்ததக் தகக்பகாண்டு 
வாழவிடுவமத தருமம் என்ற பகாள்தகத  ----------------- என்பவர் பின்பற்றினார். 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி  
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73] சம த் பதாடர்பாகச் சிதற தவக்கப்பட்ட பமல்மலா பாதிரி ாதர விடுததல 
பசய்தமதாடு மபாமசத் என்ற குருதவத் தம் அரசதவ ில் வரமவற்று 
விருந்மதாம்பி வர்  ார்? 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி  

 

74] கன்னி ாகுமரிக்கும் மதுதரக்கும் இதடம  அதமந்த பநடுஞ்சாதல ------------------ 
என அதழக்கப்படுகிறது. 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி  

 

75] மத்தி ச் சந்தத, மதுதரக் கல்லூரி, உ ர்நிதலப்பள்ளிக் கட்டடம், 
இராமநாதபுர மாவட்ட ஆட்சித் ததலவரின் பதழ  அலுவலகம் முதலி வற்தற 
--------------- என்பவர்  கட்டி தாகக் கூறுவர். 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி  

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

25 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

76] “இதளஞன் மவண்டுபமன்மற தவறு பசய் வில்தல; பக்தி உணர்வில் தன்தன 
மறந்து கீமழ இறங்கி வரும் பபாழுது, நான் எதிமர வருவததனக் கவனிக்கத் 
தவறிவிட்டான். இதறவனுக்கு முன்னால் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இல்தல; 
அதனவரும் ஒன்மற. அவதன அவன் வழி ில்மபாக விடுங்கள்” என்று 
பபருந்தன்தமம ாடு கூறி வர்  ார்? 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி 

 

77] கீழ்க்கண்ட கூற்று  ாருடன் பதாடர்புதட து? 

துன்பங்கள் நம்தமச் பசம்தமப்படுத்தி வளர்ப்பதற்கும், இன்பங்கள் நமக்கு 
விழிப்பூட்டுவதற்கும் வருவன என்பததன உணர்ந்தவர்; பதன்னாட்தடத் 
தன்னந்தனிம  ஆண்ட பபண்ணரசி என்னும் புகதழப் பபற்றவர்; 

1] மவலு நாச்சியார்  

2] ரா ி பத்மினி  

3] இராணி மங்கம்மாள் 

4] ஜான்சிரா ி 

 

78] கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

1] யான் என்னும் தன்மம ஒருமமப் சபயர் மவற்றுமம உருமபற்கும்மபாது என் எனத் 
திரியும்.  [ ஐ – என்மன; ஆல் – என்னால்; யான் கு – எனக்கு; இன் – என்னின்; அது – 
எனது;  ண் – என் ண் ] 

2] யாம் என்னும் தன்மமப் பன்மமப் சபயர் மவற்றுமம உருமபற்கும்மபாது எம் எனத் 
திரியும். [ எம்மம, எம்மால், எமக்கு, எம்மின், எமது, எங் ண் என வரும் ] 
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3] நாம் என்னும் தன்மமப் பன்மமப் சபயர் நம் எனக் குறுகும். [ நம்மம, நம்மால், 
நமக்கு, நம்மின், நமது, நங் ண் எனக் குறு ி வரும். ] 

4] யாங் ள், நாங் ள் என்னும் தன்மமப் பன்மமப் சபயர் ள் மவற்றுமம 
உருமபற்கும்மபாது தங் ள் எனத் திரியும். [ தங் மள, தங் ளால், தங் ளுக்கு, 
தங் ளின், தங் ளது எனத் திரிந்து வரும். ] 

குறிப்பு :-  ாங்கள், நாங்கள் என்னும் தன்தமப் பன்தமப் பப ர்கள் மவற்றுதம 
உருமபற்கும்மபாது எங்கள் எனத் திரியும். [ எங்கதள, எங்களால், எங்களுக்கு, 
எங்களின், எங்களது எனத் திரிந்து வரும். ] 

 

79] கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

1] நீ என்பது முன்னிதல பன்தமப் பப ர். நீர், நீவிர், நீ ிர், நீங்கள் ஆகி ன 
முன்னிதலப் ஒருதமப் பப ர்கள். 

2] நீ என்னும் முன்னிமல ஒருமமப் சபயர் மவற்றுமம உருமபற்கும்மபாது நின் 
எனவும், உன் எனவும் மாறும். [ ஐ – நின்மன; உன்மன; ஆல் – நின்னால், உன்னால்; 
நீ கு – நினக்கு, உனக்கு; இன் – நின்னின், உன்னின்; அது – நினது, உனது;  ண் – 
நின் ண், உன் ண். ] 

3] நீர் என்னும் முன்னிமலப் சபயர் மவற்றுமம உருமபற்கும்மபாது நும், உம் எனத் 
திரியும். [ நும்மம, நும்மால், நுமக்கு, நும்மின், நுமது, நும் ண், உம்மம, உம்மால், 
உமக்கு, உம்மின், உமது, உம் ண். ] 

4] நீங் ள் என்னும் முன்னிமலப் பன்மமப் சபயர் மவற்றுமம உருமபற்கும்மபாது 
நுங் ள், உங் ள் என மாறுபடும். [ நுங் மள, நுங் ளால், நுங் ளுக்கு, நுங் ளின், 
நுங் ளது, உங் மள, உங் ளால், உங் ளுக்கு, உங் ளின், உங் ளது. ] 

குறிப்பு :- நீ என்பது முன்னிதல ஒருதமப் பப ர். நீர், நீவிர், நீ ிர், நீங்கள் 
ஆகி ன முன்னிதலப் பன்தமப் பப ர்கள். 

 

80] கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

1] தான், தாம், தாங்கள் என்பது முன்னிதலப்  பப ர்கள். 
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2] தான் என்னும் படர்க்ம  ஒருமமப் சபயர் மவற்றுமம உருமபற்கும்மபாது தன் என 
மாறும். [ ஐ – தன்மன; ஆல் – தன்னால்; தான் கு – தனக்கு; இன் – தன்னின்; அது – 
தனது;  ண் – தன் ண். ] 

3] தாம் என்னும் படர்க்ம ப் பன்மமப் சபயர்  தம் எனத் திரிந்து  உருமபற்கும். [ 
தம்மம, தம்மால், தமக்கு, தம்மின், தமது, தங் ண் ] 

4] தாங் ள் என்னும் படர்க்ம ப் சபயர் மவற்றுமம உருமபற்கும் மபாது தங் ள் எனத் 
திரியும். [தங் மள, தங் ளால், தங் ளுக்கு, தங் ளின், தங் ளது, தங் ண்] 

குறிப்பு :- தான், தாம், தாங்கள் என்பது படர்க்தகப் பப ர்கள். 

 

81] தான்தாம் நாம்முதல் குறுகும்  ான் ாம்; நீ நீர் என்எம் நின்னும் ஆம்பிற; 
குவ்வின் அவ்வரும், நான்கு ஆறு இரட்டல் - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள 
நூல் எது? 

1]  லித்சதாம   

2] நன்னூல்  

3] பழசமாழி நானூறு  

4] திரி டு ம் 

 

82]  ான் என்னும் தன்தம ஒருதமப் பப ர் மவற்றுதம உருபு ஏற்கும் மபாது --------
-- எனத் திரியும். 

1] உன்   2] என்   3] நின்   4]  நம்  

 

83] தாம் என்னும் படர்க்தகப் பன்தமப் பப ர் மவற்றுதம உருமபற்கும் மபாது ------
-- எனத் திரியும். 

1] தம்    2] நம்     3] தங் ள்     4] நாங் ள்  
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84] நீர், நீவிர், நீ ிர், நீங்கள் ஆகி ன --------------------- பப ர்கள். 

1] தன்மமப் பன்மம  

2] முன்னிமல ஒருமம  

3] முன்னிதலப் பன்தம 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

85] பபாருந்தாதது எது? 

1] தன்மம ஒருமம - யான்  

2] தன்மமப் பன்மம - நாம்  

3] முன்னிமல ஒருமம - நீ  

4] படர்க்தக ஒருதம - உன்  

குறிப்பு :- படர்க்தக ஒருதம – தான் 

 

86]  நிதலபமாழி ின் ஈறும் வருபமாழி ின் முதலும் மசருவது ------------ ஆகும். 

1] தமள 

2] ஆகுசபயர்  

3] வழு 

4] புணர்ச்சி 

 

87] வாதழ + மரம் = வாதழமரம் என்பது ---------------------? 

1] இ ல்புப் புணர்ச்சி  

2] வி ாரப் பு ர்ச்சி  
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3] உடம்படுசமய்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

விளக்கம் :- வாதழ + மரம் = வாதழமரம். 

வாமழமரம் – இதில் ‘வாமழ’ ‘மரம்’ என்னும் இருசசாற் ள் இம ந்து ஒரு 
சசால்லாவதமன அறிவரீ் ள் . வாமழ என்னும் சசால் நிமலசமாழி. அதன் 
ஈற்சறழுத்து ( ழ் + ஐ = மழ ) ‘ஐ’ அதமன அடுத்து வரும் ( ம் + அ = ம ) மரம் 
என்னும் சசால் வருசமாழி, அச்சசால்லின் முதல் ம் என்பது. இதில் இருசசாற் ளும் 
இயல்பா ப் பு ர் ின்றன. அதனால், இதமன இயல்புப் பு ர்ச்சி என்பர். 

 

88] மரம் + மவர் = மரமவர். இது --------------------. 

1] மதான்றல் வி ாரம்  

2] திரிதல் வி ாரம்  

3] பகடுதல் விகாரம் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

குறிப்பு :- மரம் + மவர் = மரமவர். - பகடுதல் புணர்ச்சி - ( ம் - பகடுதல் ) 

 

89] தமிழ் + பாடம் = தமிழ்ப்பாடம். இது ------------------. 

1] மதான்றல் புணர்ச்சி   

2] திரிதல் பு ர்ச்சி   

3] ச டுதல் பு ர்ச்சி   

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

குறிப்பு :- தமிழ் + பாடம் = தமிழ்ப்பாடம். மதான்றல் புணர்ச்சி. ( ப் - மதான்றுதல் ) 

 

90] கல் + சிதல = கற்சிதல. இது --------------. 
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1] மதான்றல் பு ர்ச்சி   

2] திரிதல் புணர்ச்சி   

3] ச டுதல் பு ர்ச்சி   

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

குறிப்பு :- கல் + சிதல = கற்சிதல. திரிதல் புணர்ச்சி. (ல், ற் - ஆதல்.) 

 

91]  நிதலபமாழி ின் ஈறு குற்றி லுகரமாக இருந்து, வருபமாழி ின் முதல் 
எழுத்து,   கரமாக இருந்து புணரும்மபாது, உகரம் இகரமாய்த் திரியும். இததனக் 
------------------- என்பர். 

1] குற்றியலு ரப் பு ர்ச்சி 

2] முற்றியலு ரப் பு ர்ச்சி 

3] ஆய்தத்சதாடர் பு ர்ச்சி  

4] குற்றி லிகரப் புணர்ச்சி 

(எ.கா.)  : குரங்கு + யாது = குரங் ( க் + உ ) + யாது; 

                        = குரங்க் + இ + யாது  

                        = குரங் ியாது. 

உயிர்வரின் உக்குறள் சமய்விட் மடாடும் 

யவ்வரின் இய்யாம் முற்றுமற்சறா மராவழி . – நன்னூல்  164 

( உக்குறள் – குறு ிய உ ரம், இய்யாம் – இ ரமாகும் ) 

 

92] கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது இதடச்பசாற்கள்? 

1] மார் ழி, மயிலம்  

2] நடந்தான், பாடினான்  
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3] உம், என்று, பகால், அம்ம 

4] சால, உறு ,  டி    

 

93] கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பப ர்ச்பசாற்கள்? 

1] மார்கழி, ம ிலம்  

2] நடந்தான், பாடினான்  

3] உம், என்று, ச ால், அம்ம 

4] சால, உறு ,  டி   

 

94] கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது விதனச்பசாற்கள்? 

1] மார் ழி, மயிலம்  

2] நடந்தான், பாடினான்  

3] உம், என்று, ச ால், அம்ம 

4] சால, உறு ,  டி   

 

95] கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உரிச்பசாற்கள்? 

1] மார் ழி, மயிலம்  

2] நடந்தான், பாடினான்  

3] உம், என்று, ச ால், அம்ம 

4] சால, உறு , கடி   

 

96] கீழ்க்கண்டவற்றுள் மதல என்பதன் ஒரு பபாருள் குறித்த பல பசாற்கள் எது ? 
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1. சபாலிவு, எழில், வனப்பு   

2. தத்மத, சு ம்,  ிள்மள    

3. பவற்பு, சிலம்பு, பபாருப்பு  

4. ஆதவன், ப லவன், ஞாயிறு 

 

97] கீழ்க்கண்டவற்றுள் அழகு என்பதன் ஒரு பபாருள் குறித்த பல பசாற்கள் எது ? 

1. பபாலிவு, எழில், வனப்பு   

2. தத்மத, சு ம்,  ிள்மள    

3. சவற்பு, சிலம்பு, சபாருப்பு  

4. ஆதவன், ப லவன், ஞாயிறு 

 

98] கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிளி என்பதன் ஒரு பபாருள் குறித்த பல பசாற்கள் எது ? 

1. சபாலிவு, எழில், வனப்பு   

2. தத்தத, சுகம், கிள்தள    

3. சவற்பு, சிலம்பு, சபாருப்பு  

4. ஆதவன், ப லவன், ஞாயிறு 

 

99] கீழ்க்கண்டவற்றுள் கதிரவன் என்பதன் ஒரு பபாருள் குறித்த பல பசாற்கள் 
எது ? 

1. சபாலிவு, எழில், வனப்பு   

2. தத்மத, சு ம்,  ிள்மள    

3. சவற்பு, சிலம்பு, சபாருப்பு  

4. ஆதவன், பகலவன், ஞா ிறு 
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100] கீழ்க்கண்டவற்றுள் இரக்கம் என்பதன் ஒரு பபாருள் குறித்த பல பசாற்கள் 
எது ? 

1. சபாலிவு, எழில், வனப்பு   

2. அருள், பரிவு, கருதண    

3. சவற்பு, சிலம்பு, சபாருப்பு  

4. ஆதவன், ப லவன், ஞாயிறு 

 

101] பபாருந்தாதது எது? தமிழ்ச்பசால் அறிமவாம். 

1] சமஸ்தானம் - அரசு  

2] முக் ியஸ்தர் - முதன்மமயானவர்  

3] பிளசர்  ார் - ம ிழுந்து  

4] இலாகா - கருவூலம் 

குறிப்பு:- இலா ா என்பதன் சரியான தமிழ்ச்சசால் துமற. [  ஜானா என்பதன் 
சரியான தமிழ்ச்சசால்  ருவூலம் ] 

 

102] பபாருந்தாதது எது? தமிழ்ச்பசால் அறிமவாம். 

1] பிரதானம் - முதன்மம  

2] உத்திமயா ஸ்தர் - அலுவலர்  

3] டிபார்ட்சமண்டல் ஸ்மடார் - பலசபாருள் அங் ாடி  

4] விஞ்ஞானம் - பதாழில்நுட்பம்  

குறிப்பு :- விஞ்ஞானம் என்பதன் சரியான தமிழ்ச்சசால் அறிவியல். ] 
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103] உரிதம என்பது பிறர் பகாடுப்பதுமன்று: மற்பறாருவர் வாங்குவதுமன்று. 
அஃது எவரிடத்தும் எல்லாவிடத்தும் இ ல்பாய் அதமந்து கிடப்பது. 
உரிதம ாவது, உ ிர்கட்குக் கடவுளால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு பபரும் இ ற்தகக் 
பகாதட. - இது  ாருதட  கூற்று ? 

1] திரு.வி. ., சபண் ின் சபருமம அல்லது வாழ்க்ம த்தும  

2] பாரதிதாசன்.,  ற்புக்  ாப்பியம், குயில் 

3] பாரதியார்., பாஞ்சாலி சபதம்  

4] திரு.வி.க., பபண்ணுரிதம 

 

104] உரிதம எல்மலாருக்கும் பபாதுவானது. வானத்தில் மமகம் தவழ்வது 
மபாலவும், கடலில் அதல எழுவது மபாலவும், பறதவ அழகி  சிறதக வசீிப் 
பறப்பது மபாலவும் பபண் தனது உள்ளத்பதழும் விருப்ப வழி நடக்கும் 
உரிதமயுதட வளாதல் மவண்டும். அவ்வுரிதமத ச் சிதறப்படுத்துதல் 
பபரும்பாவம். - இது  ாருதட  கூற்று ? 

1] திரு.வி. ., சபண் ின் சபருமம அல்லது வாழ்க்ம த்தும  

2] பாரதிதாசன்.,  ற்புக்  ாப்பியம், குயில் 

3] பாரதியார்., பாஞ்சாலி சபதம்  

4] திரு.வி.க., பபண்ணுரிதம 

 

105] பபண், அடிதம வாழ்வு நடத்த மநரிடின் அவள் வ ிற்றில் பிறக்கும் 
பிள்தளயும் அடிதமயுணர்வுடன் பிறக்கும். பபண்ணுரிதம என்பது ஆணுடன் 
மபார் புரிவதன்று. ஆணுடன் வாழ்ந்து அன்தப வளர்ப்பது பபண்ணின் 
உரிதமக்கடன். - இது  ாருதட  கூற்று ? 

1] திரு.வி. ., சபண் ின் சபருமம அல்லது வாழ்க்ம த்தும  

2] பாரதிதாசன்.,  ற்புக்  ாப்பியம், குயில் 

3] பாரதியார்., பாஞ்சாலி சபதம்  
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4] திரு.வி.க., பபண்ணுரிதம 

 

106] தில்தல ாடி வள்ளி ம்தம அவர்கள் தனது எத்ததன ாவது வ தில் 
மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்? 

1] 15    2] 20    3] 25   4] 30 

 

107] ' தமிழி க்கம் ' - என்ற நூலின் ஆசிரி ர்  ார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] திரு.வி.   

4] வா ிதாசன் 

 

108] ஆடற்கதல என்பது முத்தமிழில் நாடகக்கதல ில் அடங்கும். நடனம், 
நாட்டி ம் என்பதும் ஆடற்கதலத க் குறிப்பனமவ. இக்கதல பழங்காலத்தில் -----
--------------------- எனப்பட்டது.  

1] இமசக் மல  

2] நாட்டியக் மல  

3] கூத்துக்கதல 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

 

109] ஆடற்கதல ில் வல்லவர் -------------, ------------- 

1] பா ன், பாடினி  

2] கூத்தர், விறலி 
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3] துடியர், பமறயர் 

4] இவர் ளில் யாருமில்மல 


