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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 8 

1] இறற மகனாகிய இயயசுபபருமான் ---------------- இல் மரியன்றனக்கு மகனாகப் 
பிறந்தார். 

1] வியட்னாம்  

2] மதினா  

3] பபத்தலயகம் 

4] எகிப்து  

 

2] குழந்றத இயயசுறவ, ஏய ாது மன்னனின் பகாடுறமயிலிருந்து காப்பாற்றும் 
பபாருட்டுத் தந்றதயாகிய யசாசப்பும் தாய் மரியன்றனயும் குழந்றதயயாடு ------------
-  பசன்றனர்.  

1] இசுரேல்  

2] மதினா  

3] பெத்தலரகம் 

4] எகிப்து 

 

3] ஏய ாதுவின் இறப்புக்குப் பின்னர், அவர்கள் ----------------- க்கு பக்கத்திலுள்ள 
நாசய த்திற்கு வந்தனர்.  

1] இசுய ல் 

2] மதினா  

3] பெத்தலரகம் 

4] எகிப்து 
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4] இயயசு, யூயதய காட்டிலிருந்த புனித ---------------- என்பவரிடம் திருமுழுக்குப் 
பபற்றார். 

1] ரசாசப்  

2] ஏரோது மன்னன்  

3] யயாவான் 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  

 

5] இயயசு ------------- சடீர்கறளக் பகாண்டிருந்தார். 

1] 9   2] 10   3] 11    4] 12 

 

6] பபாறறம பகாண்டவர்களின் சூழ்ச்சியில் சிக்கிய ------------ என்னும் சடீர் 
இயயசுறவக் காட்டிக் பகாடுத்தார். 

1] ததயு  

2] சீரமான் 

3] யூதாசு 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  

 

7] இயயசு, யூயதய ம புகறள மீறினார் எனப் பபாய்க் குற்றஞ் சாட்டி, -------------------- 
ம ணதண்டறன விதித்தான். 

1] ஏரோது மன்னன்  

2] எகிப்து மன்னன் 

3] பிலாத்து மன்னன் 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  
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8] பகாறலயாளிகள் இயயசுவின் யதாள்களில் சிலுறவயிறனச் சுமத்தித் 
துன்புறுத்திக் ------------ க்குக் பகாண்டு யசர்த்தனர். 

1] ஆல்ப்ஸ் மலல  

2] இமய மலல  

3] கல்வாரி மறல 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

9] ஈண்டினியான் புகல்வபதன்ன? எம்பபருமான் திருயமனி ; தீண்டினார். 
சிலுறவபயாடு யசர்த்தினர். பசங்றகயிலும் ; காண்டகுயச வடியிலும்பவவ் 
விருப்பாணி கடாவினர், நீண்டசிலு றவறயபயடுத்து நிறுத்தினார் நிலங்கீண்டு - 
இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] ரதம்ொவணி, வேீமாமுனிவர் 

2] இ ட்சணிய யாத்திரிகம், எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள  

3] பெத்தலரகம் குறவஞ்சி, தஞ்லச ரவதநாயக சாத்திரியார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல 

 

10] மற்றி ண்டு திருடற யும் வலப்புறத்தும் இடப்புறத்தும்; பசற்றபமாடு 
குருயசற்றிக் பகாறலமாக்கள் பசயபலாழியச்; பசாற்றமறறத் திருவசனம் 
துலக்கமுறச் சுருதிமுதல்; குற்றவா ளிகயளாடு நடுநின்றார் குருசுமிறச; - இந்த 
பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] ரதம்ொவணி, வேீமாமுனிவர் 

2] இ ட்சணிய யாத்திரிகம், எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 

3] பெத்தலரகம் குறவஞ்சி, தஞ்லச ரவதநாயக சாத்திரியார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  
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11] தன்னரிய திருயமனி சறதப்புண்டு தவிப்பபய்திப்; பன்னரிய பலபாடு 
படும்யபாதும் பரிந்பதந்தாய் !; இன்னபதன அறிகில்லார் தாம்பசய்வ 
திவர்பிறழறய; மன்னியுபமன் பறழிற்கனிவாய் மலர்ந்தார்நம் அருள்வள்ளல் - 
இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] ரதம்ொவணி, வேீமாமுனிவர் 

2] இ ட்சணிய யாத்திரிகம், எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 

3] பெத்தலரகம் குறவஞ்சி, தஞ்லச ரவதநாயக சாத்திரியார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

12] இத்தறகய இரும்பபாறறயும் மனநலமும் இறயந்தவய ; வித்தகனுக் 
கடித்பதாழும்பர் எனத்தகுபமய்க் கிறிஸ்தவர்மற்; றித்தறகய குணமிலரும் 
கிறிஸ்தவப ன் றிறசபபறுதல்; பசத்தவற த் துஞ்சினவர் எனவுற க்கும் 
சரீ்றமத்தால் - இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] ரதம்ொவணி, வேீமாமுனிவர் 

2] இ ட்சணிய யாத்திரிகம், எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 

3] பெத்தலரகம் குறவஞ்சி, தஞ்லச ரவதநாயக சாத்திரியார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

13] கீண்டிருப்பு முறளயுடறலக் கிழித்துருவி வறதப்புண்டு; மாண்டுபடும் 
யபாதிவர்க்கு மன்னியுபமன் றுற த்தபமாழி; ஈன்டிவய  உலகினுக்யகார் 
இ ட்சகப ன் பறடுத்துற க்கும். யவண்டுயமா இனிச்சான்றும் இறதவிடுத்து 
யவபறான்யற - இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] ரதம்ொவணி, வேீமாமுனிவர் 

2] இ ட்சணிய யாத்திரிகம், எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 
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3] பெத்தலரகம் குறவஞ்சி, தஞ்லச ரவதநாயக சாத்திரியார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

14] மன்றாடும் அருட்சவீ வசனத்றத வன்மறயவார்; ஒன்றாகப் பபாருள்பசய்யார் 
உறடகறளந்து பங்கிட்டார்; குன்றாத நசய யன் யூதருக்குக் குலயவந்தன்; 
என்றாக டியமான எழுத்திட்டார் சிலுறவமிறச - இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள 
நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] ரதம்ொவணி, வேீமாமுனிவர் 

2] இ ட்சணிய யாத்திரிகம், எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 

3] பெத்தலரகம் குறவஞ்சி, தஞ்லச ரவதநாயக சாத்திரியார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல 

 

15] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] ஈண்டு – உண்பது 

2] புகல்வது – பசால்வது 

3] கடாவினார் – அடித்தார் 

4] கீண்டு – ரதாண்டி 

குறிப்பு :- ஈண்டு என்ெதன் சரியான பசாற்பொருள் இவ்விடம். 

 

16] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] பசற்றம் – இ த்தம் 

2] குருசு – சிலுலவ 

3] பசாற்ற – பசான்ன 
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4] துளக்கம் – விளக்கம்  

குறிப்பு :- பசற்றம் என்ெதன் சரியான பசாற்பொருள்  சினம். 

 

17] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] சுருதிமுதல் – மலற முதல்வோகிய இரயசுநாதர் 

2] சறதப்புண்டு – நறகச்சுறவ 

3] ென்னரிய – பசால்லுதற்கரிய 

4] இரும்பொலற – பெரும்பொறுலம 

குறிப்பு :- சலதப்புண்டு என்ெதன் சரியான பசாற்பொருள் சிலதக்கப்ெட்டு. 

 

18] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] வித்தகன் – ஆண்டவன் 

2] பதாழும்ெர் – அடியார் 

3] இறசபபறுதல் – யகாபப்படுதல் 

4] துஞ்சினவர் – உறங்கியவர் 

குறிப்பு :- இலசபெறுதல் என்ெதன் சரியான பசாற்பொருள் புகழ்பெறுதல். 

 

19] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] கீண்டு – ெிளந்து  

2] இருப்புமுலள – ஆலணயின் நுனி 

3] வலதப்புண்டு – துன்ெமலடந்து 

4] இ ட்சகர் – எதிரி 
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குறிப்பு :- இேட்சகர் என்ெதன் சரியான பசாற்பொருள் காப்ெவர். 

 

20] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] மன்றாடும் – மிக ரவண்டுதல் 

2] ஆகடியம் – ஏளனம் 

3] மாண்டுப்ெடும்ரொது – இறக்கும்நிலலயில் 

4] மருங்கு - தூ ம் 

குறிப்பு :- மருங்கு என்ெதன் சரியான பசாற்பொருள் ெக்கம். 

 

21] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] பசங்லக, வன்மறரவார், ரசவடி, பவவ்விருப்பு – ெண்புத்பதாலககள் 

2] இருப்ொணி – வலித்தல் விகாேம் 

3] கனிவாய் – உருவகம் 

4] நாழி - ஆகுபெயர்  

குறிப்பு :- கனிவாய் என்ெதன் சரியான இலக்கணக்குறிப்பு உவலமத்பதாலக. 

 

22] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] ஈண்டினியான் = ஈண்டு + இனி + யான் 

2] காண்டகு = காண் + தகு 

3] யசவடி = யச + அடி 

4] பவவ்விருப்ொணி = பவம்லம + இரும்பு + ஆணி 

குறிப்பு :- ரசவடி என்ெதன் சரியான ெிரித்தறிதல் பசம்லம + அடி. 
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23] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] மற்றிேண்டு = மற்று + இேண்டு 

2] குருரசற்றி = குருசு + ஏற்றி 

3] தன்னரிய = தன்றன + அறிய 

4] தவிப்பெய்தி = தவிப்பு + எய்தி 

குறிப்பு :- தன்னரிய என்ெதன் சரியான ெிரித்தறிதல் தன் + அரிய. 

 

24] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] இத்தறகய = இத் + தறகய 

2] என்றாகடியமான = என்று + ஆகடியம் + ஆன 

3] இருப்புமுலள = இரும்பு + முலள 

4] ஈண்டிவரே = ஈண்டு + இவரே 

குறிப்பு :- இத்தலகய என்ெதன் சரியான ெிரித்தறிதல் இ + தலகய. 

 

25] இ ட்சணிய யாத்திரிகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] தஞ்லச ரவதநாயகம்  

2] வேீமாமுனிவர் 

3] உமறுப்புலவர்  

4] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 

 

26] இ ட்சணிய யாத்திரிகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள ----
-------------- மாவட்டத்திலுள்ள கற யிருப்பு என்னும் ஊரில் பிறந்தார். 
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1] நாமக்கல்  

2] திருச்சி  

3] தூத்துக்குடி  

4] திருபநல்யவலி 

 

27] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள அவர்களின் காலம்? 

1] 23.4.1837 முதல் 03.02.1910 வலே 

2] 23.4.1817 முதல் 03.02.1890 வலே 

3] 23.4.1847 முதல் 03.02.1920 வலே 

4] 23.4.1827 முதல் 03.02.1900 வற  

 

28] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள அவர்களின் பபற்யறார் பபயர்? 

1] சாத்தப்ென் - பசார்ணமுகி  

2] பவங்கட்ோமன் - அம்மணி அம்மாள்  

3] முத்லதயா - விசாலட்சுமி  

4] சங்க நா ாயணர் – பதய்வநாயகி அம்மாள் 

 

29] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள அவர்களின் பபற்யறார் சங்க நா ாயணர் – 
பதய்வநாயகி அம்மாள் அவர்கள் வாழ்ந்த ஊர் எது? 

1] சலடயம்ெட்டி 

2] ோசிபுேம்  

3] ப ட்டியாபட்டி 

4] பவங்கடாசலபுேம்  
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30] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

இவர், தந்றதயிடம் தமிழிலக்கியங்கறளயும், மாணிக்கவாசகத்யதவரிடம் 
இலக்கணங்கறளயும், பிலவணச் யசாதிடரிடம் வடபமாழிறயயும் கற்றார். 
சாயர்பு ம் பள்ளியில் தமிழாசிரிய ாகப் பணியாற்றினார்.  

1] தஞ்லச ரவதநாயகம்  

2] வேீமாமுனிவர் 

3] உமறுப்புலவர்  

4] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 

 

31] இ ட்சணிய சமய நிர்ணயம், இ ட்சணிய மயனாக ம், இ ட்சணியக்குறள் - 
ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] தஞ்லச ரவதநாயகம்  

2] வேீமாமுனிவர் 

3] உமறுப்புலவர்  

4] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 

 

32] கிறித்தவக் கம்பர் எனப் புகழப்பபற்ற பபருங்கவிஞர் யார்? 

1] தஞ்லச ரவதநாயகம்  

2] வேீமாமுனிவர் 

3] உமறுப்புலவர்  

4] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள 
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33] இ ட்சணியயாத்திரிகம் என்பதன் பபாருள் (--------------------------------------) இறறவறன 
யநாக்கிச் பசல்லும் பயணம் என்பது. ஆன்ம ஈயடற்றத்றத விரும்புவர் என்பதும் 
பபாருந்தும். 

1] உடல், தன்லனக் காக்க ரவண்டி 

2] மனது, தன்லனக் காக்க ரவண்டி 

3] உலகம், தன்லனக் காக்க ரவண்டி 

4] உயிர், தன்றனக் காக்க யவண்டி 

 

34] ---------------- என்னும் புகழ்பபற்ற ஆங்கில நூலாசிரியர் இயற்றிய பில்கிரிம்ஸ் 
புய ாகி ஸ் என்னும் நூறலத்தழுவி, பென்றி ஆல்பர்ட்டு கிருட்டினனார் 
வழிநூலாகத் தமிழில் இ ட்சணிய யாத்திரிகம் என்னும் பபயரில் இயற்றினார். 

1] முகமது லெரோசு  

2] வில்சன் லசலசு 

3] ஜியூ ரொப் 

4] ஜான் பன்யன் 

 

35] எச்.ஏ. கிருட்டிணப் பிள்றள - இதில் எச்.ஏ. என்பதன் விளக்கம்? 

1] பெலன் ஆல்ெிேட்  

2] பெலன் ஆசுரதாசு  

3] பென்றி ஆல்பர்ட்டு 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல   

 

36] மனிதகுலத்தின் உறழப்பின் யமன்றமறயப் பயன்வடிவில் மக்கபளல்லாம் 
ஒன்றுகூடித் துய்த்து இன்புறுகின்ற இறணயில்லாத் திருநாள்தான் ---------------. 
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1] தீொவளி  

2] ரொலி  

3] பபாங்கல் 

4] கிறிஸ்துமஸ்  

 

37] பழறமகறள பக்குவமாய் வழியனுப்பிவிட்டு, வளர்ச்சிக்கு வளறம கூட்டும் 
புதுவ வுகளுக்கு மலர்ச்சியயாடு மக்கள் தம் மனத்தால் வ யவற்பு இறசத்திடும் 
வண்ணத் திருநாள் தான் -----------------. 

1] தீொவளி  

2] ரொலி  

3] பபாங்கல் 

4] கிறிஸ்துமஸ்  

 

38] உலகின்  உயரிய வாழ்வுக்கு அச்சாணியாய், மூல ஒளியாய்த் திகழ்கின்ற 
எழுகதிற ப் யபாற்றி வணங்குகின்ற உயிர்ப்புள்ள திருநாள் தான் -------------. 

1] தீொவளி  

2] ரொலி  

3] பபாங்கல் 

4] கிறிஸ்துமஸ்  

 

39] பறழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வறகயி னாயன - 
என்னும் பாடல் எந்த திருநாறள குறிப்பிடுகிறது? 

1] தீொவளி  

2] ரொலி  
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3] யபா(க்)கித் திருநாள் 

4] கிறிஸ்துமஸ்  

 

40] காயுறட பநல்பலாடு கரும்பு அறமத்துக்; கட்டி அரிசி அவல் அறமத்து; 
வாயுறட மறறயவர் மந்தி த்தால் .. .. .. .. .. .. .. .. ..  வணங்குகின்யறன் - இந்த 
பாடல் வரியின் ஆசிரியர்? 

1] இோமானுஜர் 

2] ஆண்டாள்  

3] சுந்தேர்  

4] ொேதியார்  

 

41] ஆந்தி ா, கருநாடகா ஆகிய மாநிலங்களிலும் மக  சங்க ாந்தி எனவும் 
ஜப்பான், ஜாவா முதலிய நாடுகளில் அறுவறடத் திருவிழா எனவும் 
பகாண்டாடப்படும் விழா எது? 

1] தீொவளி  

2] ரொலி  

3] பபாங்கல் 

4] கிறிஸ்துமஸ் 

 

42] யநர்றம - என்னும் துறணப் பாடக் கறதப்பகுதி எந்த நூலிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது? 

1] ரசதுோமன் கலதகள்  

2] விகடகவி கலதகள்  

3] ஆழி யவ. இ ாமசாமி, நல்பலாழுக்கக் கறதகள் 
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4] இவற்றில் ஏதுமில்லல 

 

43] ஒரு பபாருளின் பபயர், தனக்குரிய பபாருறளக் குறிக்காமல் தன்யனாடு 
பதாடர்புறடய யவபறாரு பபாருளுக்குப் பபய ாகி வருவது --------------- எனப்படும். 

1] அணி 

2] வழு  

3] பொருள்ரகாள்  

4] ஆகுபபயர் 

 

44] ஆகுபபயர் ------------- வறகப்படும்? 

1] 12   2] 14  3] 16    4] 18 

 

45] "யாழ் யகட்டு மகிழ்ந்தாள்" - இது எந்த ஆகுபபயர்? 

1] கருவியாகு பபயர் 

2] காரியவாகு பெயர் 

3] கருத்தாவாகு பெயர் 

4] உவலமயாகு பெயர் 

விளக்கம் :- யாழ் ரகட்டு மகிழ்ந்தாள். இத்பதாடரில், யாழ் என்னும் கருவி இலசக்கு 
ஆகி வந்ததனால் கருவியாகு பெயர். கருவியாகு பெயர் : கருவிப் பொருலளக் 
குறிக்காமல், அதனின் ரதான்றிய காரியத்திற்கு ஆகிவரும். (எ.கா.)  : வலீண ரகட்டு 
பமய் மறந்ரதன். 

 

46] நான் சறமயல் கற்யறன்  - இது எந்த ஆகுபபயர்? 

1] கருவியாகு பெயர் 
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2] காரியவாகு பபயர் 

3] கருத்தாவாகு பெயர் 

4] உவலமயாகு பெயர் 

விளக்கம் :- நான் சலமயல் கற்ரறன். இங்குச் சலமயல் என்னும் காரியத்தின் பெயர் 
அதன் காேணத்திற்குப் (கருவிக்கு) பெயோகி வருவது காரியவாகு பெயர். காரியவாகு 
பெயர் : காரியப்பொருள் கருவிப்பொருளுக்கு ஆகிவருவது. (எ.கா.)  : நன்னூல் 
கற்ரறன்.. 

 

47] திருவள்ளுவற ப் படித்துப்பார் - இது எந்த ஆகுபபயர்? 

1] கருவியாகு பெயர் 

2] காரியவாகு பெயர் 

3] கருத்தாவாகு பபயர் 

4] உவலமயாகு பெயர் 

விளக்கம் :- திருவள்ளுவலேப் ெடித்துப்ொர். இத்பதாடரில் திருவள்ளுவர் என்ெது, 
அவோல் இயற்றப் பெற்ற நூலுக்கு ஆகிவந்ததனால், கருத்தாவாகு பெயோயிற்று. 

 

48] ஒருவற ப் பார்த்து, நா தர் வருகிறார் எனல் - இது எந்த ஆகுபபயர்? 

1] கருவியாகு பெயர் 

2] காரியவாகு பெயர் 

3] கருத்தாவாகு பெயர் 

4] உவறமயாகு பபயர் 

விளக்கம் :- ஒருவலேப் ொர்த்து, நாேதர் வருகிறார் எனல். இத்பதாடரில் நாேதர் 
என்னும் பெயர் அவலேக் குறிக்காமல், அவலேரொன்ற (கலகமூட்டுெவர்) 
ரவபறாருவர்க்கு ஆகிவந்தது. அதனால், இஃது உவலமயாகுபெயோயிற்று. 
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49] பபாருள்முதல் ஆயறாடு அளறவ பசால்தானி; கருவி காரியம் கருத்தன் 
ஆதியுள்; ஒன்றன் பபய ான் அதற்கிறய பிறிறதத்; பதான்முறற உற ப்பன ஆகு 
பபயய  - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் எது? 

1] இனியலவ நாற்ெது  

2] ெழபமாழி நானூறு  

3] நன்னூல் 

4] மதுலேக்காஞ்சி   

 

50] வில்லின் இருமுறனகறளயும் இறணத்துக் கட்டுதல்யபாலச் பசய்யுளின் 

முதலில் அறமந்துள்ள பசால்லும், இறுதியில் அறமந்துள்ள பசால்லும் 

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

1] ஆற்றுநீர்ப்பொருள்ரகாள் 

2] பமாழிமாற்றுப்பொருள்ரகாள் 

3] நிேல்நிலறப்பொருள்ரகாள் 

4] விற்பூட்டுப்பபாருள்யகாள் 

விளக்கம் :- விற்பூட்டுப்பொருள்ரகாள் : வில்லின் இருமுலனகலளயும் இலணத்துக் 

கட்டுதல்ரொலச் பசய்யுளின் முதலில் அலமந்துள்ள பசால்லும், இறுதியில் 
அலமந்துள்ள பசால்லும் பொருள்ெடப் பொருத்துவது விற்பூட்டுப் பொருள்ரகாள். 

இதலனப் பூட்டுவிற்பொருள்ரகாள் எனவும் கூறுவர். 

(எ.கா.) : பநருநல் உளன்ஒருவன் இன்றில்றல என்னும் 

பபருறம உறடத்திவ் வுலகு  

இக்குறளில், உலகு என்னும் இறுதிச்பசால் முதல்பசால்லான பநருநல் என்ெரதாடு 

ரசர்த்துப் பொருள் பகாள்வதனால் இது பூட்டுவில் பொருள்ரகாள். 
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51] ஊஞ்சலின் நடுநின்ற கயிறு முன்னும் பின்னும் பசன்று வருவதுயபாலச் 

பசய்யுளின் நடுவில் அறமந்திருக்கும் பசால், பசய்யுளின் முதலிலும் இறுதியிலும் 

அறமந்திருக்கும் பசாற்களுடன் பபாருந்திப் பபாருறளத் தருவது ------------------- ஆகும். 

1] தாப்பிறசப்பபாருள்யகாள் 

2] அலளமறிொப்புப்பொருள்ரகாள் 

3] பகாண்டுகூட்டுப்பொருள்ரகாள் 

4] அடிமறிமாற்றுப்பொருள்ரகாள் 

விளக்கம் :- தாப்ெிலச பொருள்ரகாள் : ஊஞ்சலின் நடுநின்ற கயிறு முன்னும் ெின்னும் 

பசன்று வருவதுரொலச் பசய்யுளின் நடுவில் அலமந்திருக்கும் பசால், பசய்யுளின் 

முதலிலும் இறுதியிலும் அலமந்திருக்கும் பசாற்களுடன் பொருந்திப் பொருலளத் 

தருவது தாப்ெிலசப் பொருள்ரகாள். 

தாம்பு + இலச – தாப்ெிலச – ஊஞ்சல் கயிறு அலசதல்ரொல.(தாம்பு – ஊஞ்சல் கயிறு). 

(எ.கா.) : இறந்தார் இறந்தார் அறனயர் சினத்றதத்  

துறந்தார் துறந்தார் துறண   

இப்ொடலில் ‘சினத்லத’ என்னும் நடுநின்ற பசால்லலச், சினத்லத உலடயவர் 

(இறந்தார்) இறந்தார் அலனயர் எனவும், சினத்லதத் துறந்தார் (துறந்தார்) ஞானியர் துலண 

எனவும் அலமத்துப் பொருள் பகாள்ளுதல் ரவண்டும். 

 

52] பாம்பு, புற்றில் தறலறவத்து நுறழயும்யபாது, தறல யமலாகவும், உடல் அடுத்தும் 

பசல்வதுயபாலச் பசய்யுளின் இறுதியிலிருந்து பசாற்கறள எடுத்து முதலில் 

றவத்துக் கூட்டிப் பபாருள் பகாள்வது ------------------ ஆகும். 

1] தாப்ெிலசப்பொருள்ரகாள் 

2] அறளமறிபாப்புப்பபாருள்யகாள் 

3] பகாண்டுகூட்டுப்பொருள்ரகாள் 

4] அடிமறிமாற்றுப்பொருள்ரகாள் 
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விளக்கம் :- அலளமறிொப்புப் பொருள்ரகாள் :- ொம்பு, புற்றில் தலலலவத்து 

நுலழயும்ரொது, தலல ரமலாகவும், உடல் அடுத்தும் பசல்வதுரொலச் பசய்யுளின் 

இறுதியிலிருந்து பசாற்கலள எடுத்து முதலில் லவத்துக் கூட்டிப் பொருள் பகாள்வது, 
அலளமறிொப்புப் பொருள்ரகாள். (அலள – புற்று, ொப்பு – ொம்பு.) 

(எ.கா.) :- தாழ்ந்த உணர்வின ாய்த் தாளுறடந்து 

தண்டூன்றித் தளர்வார் தாமும் 

சூழ்ந்த விறனயாக்றக சுடவிளிந்து 

நாற்கதியிற் சுழல்வார் தாமும் 

மூழ்ந்த பிணிநலிய முன்பசய்த 

விறனபயன்யற முனிவார் தாமும் 

வாழ்ந்த பபாழுதியன வாபனய்து 

பநறிமுன்னி முயலா தாய . 

-இப்ொடலில் ‘வாழ்ந்த பமாழுதிரன வாபனய்து பநறிமுன்னி முயலாதாரே’ என்னும் 

ஈற்றடிலயப் ொடலின் முதலில்பகாண்டு பொருள் பகாள்ளுதல் ரவண்டும். 

 

53] பசய்யுளின் பல அடிகளிலும் கூறப்பட்டுள்ள பசாற்கறளப் பபாருளுக்கு ஏற்பக் 

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

1] தாப்ெிலசப்பொருள்ரகாள் 

2] அலளமறிொப்புப்பொருள்ரகாள் 

3] பகாண்டுகூட்டுப்பபாருள்யகாள் 

4] அடிமறிமாற்றுப்பொருள்ரகாள் 

விளக்கம் :- பகாண்டுகூட்டுப் பொருள்ரகாள் :-  பசய்யுள்களின் ெல அடிகளிலும் 

கூறப்ெட்டுள்ள பசாற்கலளப் பொருளுக்கு ஏற்ெக் கூட்டிப் பொருள்பகாள்வது 

பகாண்டுகூட்டுப் பொருள்ரகாள். 

(எ.கா.) :- கட்டிக் கரும்பு கசக்கும் மிகக்கனிந்த 
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எட்டிக் கனியினிக்கும் என்னூரில் – பட்டியுள 

காறள படிபால் கறக்குயம நல்லபசு 

யவறள தவி ா துழும் . 

-இப்ொடலல அப்ெடிரய ெடித்தால் பொருள் விளங்காது. இதில் உள்ள பசாற்கலளக் கட்டிக் 

கரும்பு இனிக்கும், மிகக்கனிந்த எட்டிக்கனி கசக்கும், ெட்டியிலிருக்கும் காலள மாடு 

ரநேந்தவிோது உழும். நல்ல ெசு ெடி ொல் கறக்கும் எனப் பொருள் பகாள்வதற்கு ஏற்ெ 
அடிரதாறும் மாறிக்கிடக்கின்ற பசாற்கலளப் பொருத்தமாக அலமத்துக் பகாள்ளுதல் 

ரவண்டும். 

குறிப்பு :  பமாழிமாற்றுப் பொருள்ரகாள் என்ெது அந்தந்த அடிகளில் உள்ள பசாற்கலள 

முன்ெின்னாக மாற்றிக்பகாள்வது. பகாண்டுகூட்டுப் பொருள்ரகாள் என்ெது ெல 

அடிகளிலும் உள்ள பசாற்கலள மாற்றிப் பொருள்பகாள்வது. 

 

54] பசய்யுளின் எல்லா அடிகறளயும் முன்பின்னாக மாற்றி பபாருள் பகாண்டாலும் 

பபாருளும் ஓறசயும் சிறதயாமல் வருவது --------------- ஆகும். 

1] தாப்ெிலசப்பொருள்ரகாள் 

2] அலளமறிொப்புப்பொருள்ரகாள் 

3] பகாண்டுகூட்டுப்பொருள்ரகாள் 

4] அடிமறிமாற்றுப்பபாருள்யகாள் 

 

விளக்கம் :- அடிமறிமாற்றுப் பொருள்ரகாள் :- பசய்யுளின் எல்லா அடிகலளயும் 

முன்ெின்னாக மாற்றி பொருள் பகாண்டாலும் பொருளும் ஓலசயும் சிலதயாமல் 

வருவது அடிமறிமாற்றுப் பொருள்ரகாள். 

(எ.கா.) : மாறாக் காதலர் மறலமறந் தனய  

ஆறாக் கட்பனி வ லா னாயவ  

யவறா பமன்யதாள் வறளபநகி ழும்யம  

கூறாய் யதாழி யான்வாழு மாயற.. 
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-இப்ொடலில் உள்ள அடிகலள முன்ெின்னாக எப்ெடி மாற்றிப் பொருள்பகாண்டாலும் 

பொருளும் ஓலசயும் சிலதயாது. 

 

55] பபாருந்தாதது எது? உரிய பபாருறளத் யதர்ந்பதழுதுக? பகாண்டல். 

1] ரவகம்  

2] தாகம் 

3] யமகம் 

4] ரசாகம் 

 

56] பபாருந்தாதது எது? உரிய பபாருறளத் யதர்ந்பதழுதுக? ஆகுலம். 

1] வருத்தம் 

2] ரசார்வு  

3] தளர்வு  

4] மகிழ்ச்சி  

 

57] பபாருந்தாதது எது? உரிய பபாருறளத் யதர்ந்பதழுதுக? தாமம். 

1] காலல  

2] மாலல  

3] ஆறட 

4] அணி  

 

58] பபாருந்தாதது எது? உரிய பபாருறளத் யதர்ந்பதழுதுக? புரிறச. 

1] மதில் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

21 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] மாலல  

3] ஆலட  

4] அணி  

 

59] பபாருந்தாதது எது? உரிய பபாருறளத் யதர்ந்பதழுதுக? மல்லல். 

1] வளம் 

2] மாலல  

3] ஆலட  

4] அணி 

 

60] தமிழ் அறிஞர்கயள ! தமிழ் நாபடங்கும் தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவுங்கள்; 
தமிழ்ப்பாடம் பசால்லுங்கள்; கறலச்பசல்வத்றத வாரி வழங்குங்கள்; 
பதருபவல்லாம் தமிழ் முழக்கம் பசழிக்கச் பசய்யுங்கள். இவ்விதம் ஒல்லும் 
வறகயால் நாம் ஒவ்பவாருவரும் பணி பசய்யவாமானால் இன்னும் 
பத்தாண்டுகளில் தமிழ் நாடு புத்துயிர் பபற்றுவிடும். - இந்த கூற்று யாருறடயது? 

1] ொேதிதாசன்  

2] ொேதியார்  

3] திரு.வி.க  

4]  ா.பி.யசதுப்பிள்றள (தமிழின்பம்) 

 

61] அக் காலத்தில் நாடு முற்றும் தமிழுணர்ச்சி பபாங்கித் ததும்பிப் பூ ணமாய் 
நிற்கும். கல்லூரிகளில் நல்லாசிரிய கள் எல்யலாரும் தமிழறிஞ ாயிருப்பர். 
பல்கறலக் கழகங்களில் நக்கீ ர் யபான்ற நற்றமிழ்ப் புலவர் தறலவ ாக 
வறீ்றிருப்பர்.- இந்த கூற்று யாருறடயது? 

1] ொேதிதாசன்  
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2] ொேதியார்  

3] திரு.வி.க  

4]  ா.பி.யசதுப்பிள்றள (தமிழின்பம்) 

 

62] 'எந்த பமாழியும் நமது பசாந்த பமாழிக்கு இறணயாகாது' என்று தமிழ் நாட்டு 
இறளஞர் பசம்மாந்து யபசுவர்; 'யதமது த் தமியழாறச உலகபமல்லாம் ப வும் 
வறக பசய்யவாம்' என்று மு சு பகாட்டுவர். எட்டுத் திறசயிலும் தமிழ் நாடு 
ஏற்றமுற்று விளங்கும். அந்த நிறலயிறன இன்று எண்ணிப் பாரீர் ! அதறன 
எய்தியய தீர்யவாம் ; பணிபசய்ய வாரீர் ! - இந்த கூற்று யாருறடயது? 

1] ொேதிதாசன்  

2] ொேதியார்  

3] திரு.வி.க  

4]  ா.பி.யசதுப்பிள்றள (தமிழின்பம்) 


