
Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

1 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 9 

1] பதண்கடல் வளாகம் பபாதுமம இன்றி; பவண்குமட நிழற்றிய ஒருமம 
யயார்க்கும்; நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான்; கடுமாப் பார்க்கும் கல்லா 
ஒருவருக்கும் - இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் 
என்ன? 

1] புறநானூறு, மதுமைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீைனார் 

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

4] இவர்களில் யாருமில்கை  

 

2] உண்பது நாழி உடுப்பமவ இைண்யட; பிறவும் எல்லாம் ஓர்ஒக் கும்யம; 
பசல்வத்துப் பயயன ஈதல்; துய்ப்யபம் எனியன தப்புந பலயவ - இந்த பாடல் 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] புறநானூறு, மதுமைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீைனார் 

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

4] இவர்களில் யாருமில்கை  

 

3] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] நிழற்ைிய – நிழல் மெய்த 

2] நடுநாள் யாமம் – நள்ளிைவு 

3] துஞ்சான் – துயிலான் 

4] மா – மைம். 

விளக்கம் :- மா என்பதன் ெரியான மொற்மபாருள் விைங்கு. 
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4] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] நாழி – அளவுப்மபயர் 

2] ஈதல் – வாங்குதல் 

3] துய்ப்பபாம் – நுகர்பவாம் 

4] தப்புந – இழக்க 

விளக்கம் :- ஈதல் என்பதன் ெரியான மொற்மபாருள் மகாடுத்தல். 

 

5] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] கல்ைா ஒருவற்கும் – ஈறுமகட்ட எதிர்மகைப் மபயமைச்ெம் 

2] நாழி – ஆகுமபயர் 

3] ஈதல் – பண்புத்பதாமக 

4] துய்ப்பபாம் – தன்கமப் பன்கம விகனமுற்று 

விளக்கம் :- ஈதல் என்பதன் ெரியான இைக்கணக்குைிப்பு மதாழிற்மபயர். 

 

6] பவண்குமட - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] ஆகுமபயர் 

2] பண்புத்பதாமக 

3] தன்கமப் பன்கம விகனமுற்று 

4] மதாழிற்மபயர்  

 

7] ------------ என்னும் இவர், இமறயனார் எழுதிய களவியலுக்கு உமை கண்டவர். 
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1] மதுமைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீைனார் 

2] விளம்பிநாகனார்  

3] முன்றுகை அகையனார் 

4] ஒளகவயார்  

 

8] பத்துப்பாட்டுள் திருமுருகாற்றுப்பமடமயயும் பநடுநல்வாமடமயயும் 
இயற்றியவர் -------------. 

1] மதுமைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீைனார் 

2] விளம்பிநாகனார்  

3] முன்றுகை அகையனார் 

4] ஒளகவயார்  

 

9] புறநானூற்றில் ---------- பாடல்கள் உள்ளன. 

1] 300        2] 400         3] 500         4] 600 

 

10] புறநானூறு -------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்மபருங் காப்பியம் 

2] ஐஞ்ெிறும் காப்பியம்  

3] பத்துப்பாட்டு  

4] எட்டுத்பதாமக  

 

11] புறநானூற்றின் சில பாடல்கமள -------------- என்பவர் ஆங்கிலத்தில் 
பமாழிபபயர்த்துள்ளார். 
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1] ஜி.யு.யபாப் 

2] வால்ட் விட்மன்  

3] வைீமாமுனிவர்  

4] ஜான் பன்யன் 

 

12] விடுபட்ட இடத்தில் உரிய எழுத்திமனக் பகாண்டு நிைப்புக. 

பத----கடல் வளாகம் பபாதுமம இ---றி; பவண்குமட நிழற்றிய ஒருமம யயா---
க்கும் 

1] ன், ந், ர்  

2] ந், ன், ற் 

3] ண், ந், ர்  

4] ண், ன், ர்  

 

13] நிலத்தினும் பபரியத வானினும் உயர்ந்தன்று; நீரினும் ஆைள வின்யற சாைல் - 
இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] புைநானூறு, மதுகைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீைனார் 

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

4] குறுந்பதாமக, யதவகுலத்தார்   

 

14] கருங்யகாற் குறிஞ்சிப் பூக்பகாண்டு; பபருந்யதன் இமழக்கும் நாடபனாடு 
நட்யப - இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] புைநானூறு, மதுகைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீைனார் 
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2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

4] குறுந்பதாமக, யதவகுலத்தார்   

 

15] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] நீர் – கடல் 

2] கருங்பகால் – கருகம நிைமுகடய மகாம்பு 

3] உயர்ந்தன்று – சிறியது 

4] அளவின்று – அளவிகனயுகடயது 

விளக்கம் : உயர்ந்தன்று என்பதன் ெரியான மொற்மபாருள் உயர்ந்தது. 

 

16] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. நிலத்தினும், வானினும், நீரினும். 

1] உருவகம்  

2] எண்ணும்கம  

3] முற்றும்கம  

4] உயர்வுச்சிறப்பும்மம 

 

17] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. கருங்யகால், பபருந்யதன். 

1] மதாழிற்மபயர்  

2] விகனத்மதாகக  

3] அல் ஈற்றுத் மதாழிற்மபயர்  

4] பண்புத்பதாமக 
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18] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] ஆைளவு = ஆை + ளவு 

2] கருங்பகால் = கருகம + பகால் 

3] மபருந்பதன் = மபருகம + பதன் 

4] பெவடி = மெம்கம + அடி 

குறிப்பு :- ஆைளவு என்பதன் ெரியான பிரித்தைிதல் - அருகம + அளவு. 

 

19] குறுந்பதாமகயில் கடவுள் வாழ்த்துடன்  ---------- பாடல்கள் உள்ளன. 

1] 301        2] 401        3] 501         4] 601 

 

20] குறுந்பதாமக -------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்மபருங் காப்பியம் 

2] ஐஞ்ெிறும் காப்பியம்  

3] பத்துப்பாட்டு  

4] எட்டுத்பதாமக 

 

21] குறுந்பதாமக குமறந்த அளவாக ---------- அடிகமளயும் அதிக அளவாக -------------- 
அடிகமளயும் பகாண்டிருக்கின்றன. 

1] 3, 11     2] 4, 8   3] 6, 11    4] 5, 10 

 

22] குறுந்பதாமக நூமலத் பதாகுத்தவர் ----------------. 

1] பூரிக்யகா    
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2] மதுகை உப்புரிகுடி கிழான் மகனாவான் உருத்திை ென்மன்     

3] புைத்துகை முற்ைிய கூடலூர் கிழார்     

4] நல்ைந்துவனார் 

 

23] குறுந்பதாமக நூலுக்கு கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியவர்  --------------. 

1] பாண்டியன் உக்கிைப் மபருவழுதி 

2] யாகனக்கட்பெய் மாந்தைஞ்பெைல் இரும்மபாகையார் 

3] பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாைன் வழுதி 

4] பாைதம் பாடிய பபருந்யதவனார் 

 

24] உயிர்கள் முதன்முதலில் ------------ இல் யதான்றின. 

1] நிைம்   2] நீர்   3] காற்று    4] மநருப்பு  

 

25] --------------- உயிர்க்யகாளத்தின் மமயம். 

1] விைங்கு  

2] தாவைம்  

3] மனிதன்  

4] உயிைற்ை மபாருள்கள் 

 

26] காற்று மண்டலம் ஒரு கலமவ. அதில் உயிர்வளி (ஆக்சிஜன்) 21% உப்புவளி 
(மநட்டிைசன்) ------% மற்ற வளிகள் 1% கலந்துள்ளன. 

1] 72     2] 75    3] 78   4] 81 
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27] கதிைவனிடமிருந்து பவளிவரும் புறஊதாக் கதிர்கள் நிலப்பைப்மபத் தாக்காத 
வமகயில் ----------------- படலம் தடுக்கிறது. 

விமட :- ஓயசான் 

 

28] குளிர்பதனப்பபட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் ------------------------, உயிர் 
வளிப்படலத்மதச் சிமதப்பதில் பபரும்பங்கு வகிக்கிறது. 

1] குயளாயைா ஃபுளுயைா கார்பன் 

2] ஈத்பதன்     

3] கதிரியக்கம்     

4] மீத்பதன் 

 

29] சரீ்கள் பல அடுத்து நடப்பது ---------- எனப்படும். 

1] அகெ  

2] அடி 

3] மதாகட  

4] இவற்ைில் ஏதுமில்கை 

 

30] அடி -------------- வமகப்படும். 

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

விளக்கம் :- ெீர்கள் பை அடுத்து நடப்பது அடி எனப்படும். குைளடி, ெிந்தடி, அளவடி, 
மநடிைடி, கழிமநடிைடி என அடி ஐவககப்படும். 

 

31] அடியதாறும் இருசரீ்கமளப் பபற்று வருவது ---------------- எனப்படும். 
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1] அளவடி 

2] மநடிைடி 

3] கழிமநடிைடி 

4] குறளடி 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் இருெீர்ககளப் மபற்று வருவது குைளடி எனப்படும். 

(எ.கா.) : முக்தி பவண்டுபமல்  

பக்தி பவண்டுமால் 

ெத்தி யம்இது 

புத்தி மநஞ்ெபம. 

 

32] அடியதாறும் முச்சரீ்கமளப் பபற்று வருவது ---------------- எனப்படும். 

1] சிந்தடி 

2] மநடிைடி 

3] கழிமநடிைடி 

4] குைளடி 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் முச்ெீர்ககளப் மபற்று வருவது ெிந்தடி எனப்படும். 

(எ.கா.) :- 

பழுதி ைாத பயிர்த்மதாழில் 

பழுதி ைாது பயிற்ைபவ 

பழுதி ைாது பைமதாழில் 

பழுதி ைாது பயிற்ைினர்  
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33] அடியதாறும் நான்கு சரீ்கமளப் பபற்று வருவது ----------------- எனப்படும். 

1] அளவடி அல்லது யநைடி. 

2] மநடிைடி 

3] கழிமநடிைடி 

4] குைளடி 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் நான்கு ெீர்ககளப் மபற்று வருவது அளவடி அல்ைது 

பநைடி எனப்படும். 

(எ.கா.) : 

தாய்மமாழி தாயினும் தகவிற் பபாற்றுவன் 

ஆய்மமாழி யாளர்தம் அன்புக்கு ஏற்ைவன்  

காய்மமாழி யாவதுங் கடிந்து மாற்றுவன் 

வாய்மமாழி தப்பிடா வககயில் ஆற்றுவன். 

 

34] அடியதாறும் ஐந்து சரீ்கமளப் பபற்று வருவது ------------- எனப்படும் 

1] அளவடி அல்ைது பநைடி 

2] குைளடி 

3] கழிமநடிைடி 

4] பநடிலடி 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் ஐந்து ெீர்ககளப் மபற்று வருவது மநடிைடி எனப்படும். 

(எ.கா.) : 

ஆடும் ககடமணி நாஅகெ யாமல் அகிைமமங்கும் 

நீடும் குகடகயத் தரித்த பிைானிந்த நீள்நிைத்தில் 
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பாடும் புைவர் புகழ்ஒட்டக் கூத்தன் பதாம்புயத்கதச் 

சூடும் குபைாத்துங்க பொழமனன் பைமயகனச் மொல்லுவபை ! 

 

35] அடியதாறும் ஆறு அல்லது அதற்குயமற்பட்ட பல சரீ்கமளப் பபற்று 
வருவதமனக் ---------- எனக் கூறுவர். 

1] அளவடி அல்ைது பநைடி 

2] குைளடி 

3] ெிந்தடி  

4] கழிபநடிலடி 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் ஆறு அல்ைது அதற்குபமற்பட்ட பை ெீர்ககளப் மபற்று 
வருவதகனக் கழிமநடிைடி எனக் கூறுவர். (எ.கா.) : வாழ்வினில் மெம்கம பவண்டும்                                                            
வாய்கமபய பபெல் பவண்டும்; பாழ்ச்மெயல் விைக்கல் பவண்டும்                                                               
; பண்பிகனக் காத்தல் பவண்டும்; தாழ்விகன அகற்ை பவண்டும்                                                                           
; தருக்கிகன விடுதல் பவண்டும்; சூழ்நிகை உணர்தல் பவண்டும்                                                                 
பொம்பகைப் பபாக்க பவண்டும்.  

இப்பாடல் அடிபதாறும் ஆறுெீர்கள் மபற்றுள்ளதனால், இதகனக் கழிமநடிைடி என்பர். 
பாடைிலுள்ள ெீர்ககள எண்ணி, இதகன அறுெீர்க்கழிமநடிைடி என்பர். இதுபபால் 
ஏழுெீர்கள் இருந்தால் எழுெீர்க்கழிமநடிைடி என்றும், எட்டுச் ெீர்கள் இருந்தால் 
எண்ெீர்க்கழிமநடிைடி என்றும் கூறுவர்.    

 

36] மலர்கமளத் பதாடுப்பது யபாலயவ சரீ்களிலும் அடிகளிலும் யமாமன 
முதலியன அமமயத் பதாடுப்பது ----------------- எனப்படும். 

1] ெீர்  

2] தகை  

3] அடி 

4] பதாமட 
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விளக்கம் :- (மதாகட – மதாடுக்கப்படுவது, மதாகட – மாகை). பாவின் 
ஓகெயின்பத்திற்கும் ெிைப்பிற்கும் இத்மதாகட பவண்டுவதாகும், மதாகடயற்ை பாட்டு 
நகடயற்றுப் பபாகும் என்பது பழமமாழி. 

 

37] பதாமட ----------------- வமகப்படும். 

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

விளக்கம் :- மதாகட எண்வககப்படும். அகவ : 

1.பமாகனத்மதாகட. 2.எதுககத்மதாகட. 3.முைண்மதாகட. 4.இகயபுத்மதாகட. 
5.அளமபகடத்மதாகட. 6.இைட்கடத்மதாகட. 7.அந்தாதித்மதாகட. 8.மெந்மதாகட 

 

38] பசய்யுளில் அடியதாறும் முதல் எழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது ---------------------- 
எனப்படும். 

1] அடிமுைண்மதாகட 

2] அடிஇகயபுத்மதாகட 

3] அடிஎதுககத்மதாகட 

4] அடியமாமனத் பதாமட 

விளக்கம் :- மெய்யுளில் அடிபதாறும் முதல் எழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது 
அடிபமாகனத் மதாகட எனப்படும். 

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் 

எண்ணுவம் என்ப திழுக்கு - இக்குைட்பாவில் முதல் அடியின் முதற்ெீரிலுள்ள 
முதல் எழுத்தும் (எ) இைண்டாம் அடியின் முதற்ெீரிலுள்ள முதல் எழுத்தும் (எ) ஒன்ைி 
வந்துள்ளதனால், இது பமாகனத்மதாகட. 

 

39] அடியதாறும் முதபலழுத்து அளபவாத்து (ஓமசயில்) நிற்க. இைண்டாம் எழுத்து 
ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது ----------------- எனப்படும். 
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1] அடிமுைண்மதாகட 

2] அடிஇகயபுத்மதாகட 

3] அடிஎதுமகத்பதாமட 

4] அடிபமாகனத் மதாகட 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் முதமைழுத்து அளமவாத்து (ஓகெயில்) நிற்க. இைண்டாம் 
எழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது அடிமயதுககத்மதாகட எனப்படும். 

அகை முதல எழுத்பதல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதற்யற உலகு – இக்குைட்பாவில் முதல் அடியிலும் இைண்டாம் அடியிலும் 
க என்னும் இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைி வந்துள்ளது. எனபவ, இஃது 
அடிமயதுககத்மதாகட எனப்படும். 

 

40] அடியதாறும் முதற்சரீ் முைண்படத் பதாடுப்பது ---------------- எனப்படும். 

1] அடிமுைண்பதாமட 

2] அடிஇகயபுத்மதாகட 

3] அடிஎதுககத்மதாகட 

4] அடிபமாகனத் மதாகட 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் முதற்ெீர் முைண்படத் மதாடுப்பது அடிமுைண்மதாகட 
எனப்படும். இன்பம் விமழயான் இடும்மப இயல்பபன்பான் 

துன்பம் உறுதல் இலன் – இப்பாடைில் முதைடியில் இன்பம் என்றும், இைண்டாம் 
அடியில் துன்பம் என்றும் முைண்பட்ட மொற்கள் வந்துள்ளன. எனபவ, இஃது 
அடிமுைண்மதாகட எனப்படும். 

 

41] அடியதாறும் இறுதிச்சரீ் ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது ------------------------ எனப்படும். 

1] அடிமுைண்மதாகட 
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2] அடிஇமயபுத்பதாமட 

3] அடிஎதுககத்மதாகட 

4] அடிபமாகனத் மதாகட 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் இறுதிச்ெீர் ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது அடிஇகயபுத்மதாகட 
எனப்படும். 

பகாண்டல் யகாபுைம் அண்மடயில் கூடும் 

பகாடிகள் வானம் படிதை மூடும் 

கண்ட யபைண்டத் தண்டமல நாடும் 

கனக முன்றில் அனம்விமள யாடும் - இப்பாடைில் அடிபதாறும் இறுதிச்ெீர் ஒன்ைி 
வந்துள்ளதனால் அடிஇகயபுத் மதாகட ஆயிற்று. 

 

42] அடியதாறும் முதல் சரீ் அளபபடுத்து வருவது ----------------- எனப்படும். 

1] அடிமுைண்மதாகட 

2] அடிஇகயபுத்மதாகட 

3] அடிஎதுககத்மதாகட 

4] அடியளபபமடத் பதாமட 

விளக்கம் :- அடிபதாறும் முதல் ெீர் அளமபடுத்து வருவது அடியளமபகடத் மதாகட 
எனப்படும். பகடுப் பதூஉம் பகட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்யக 

எடுப்ப தூஉம் எல்லாம் மமழ  – இப்பாடைில் மகடுப்பதூஉம், எடுப்பதூஉம் என 
இைண்டடிகளிலும் அளமபடுத்து வந்துள்ளகமயால், அடியளமபகடத் மதாகட 
எனப்படும். 

 

43] நான்குசரீ்கமளயுமடய ஓைடியில் இமண, பபாழிப்பு, ஒரூஉ, கூமழ, 
யமற்கதுவாய், கீழ்க்கதுவாய், முற்று ஆகியவற்றுள் ஏயதனும் 
ஒன்றமனக்பகாண்டு பதாடுப்பது --------------- எனப்படும். 
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1] பமாகனத்மதாகட  

2] எதுககத் மதாகட  

3] இகயபுத்மதாகட  

4] பதாமட விகற்பம் 

 

44] பதாமட விகற்பம் ----------------- வமகப்படும். 

1] 25    2] 30    3] 35   4] 40 

விளக்கம் :- நான்குெீர்ககளயுகடய ஓைடியில் இகண, மபாழிப்பு, ஒரூஉ, கூகழ, 
பமற்கதுவாய், கீழ்க்கதுவாய், முற்று ஆகியவற்றுள் ஏபதனும் ஒன்ைகனக்மகாண்டு 
மதாடுப்பது மதாகட விகற்பம் எனப்படும். இவ்பவழும் பமாகன, எதுகக, இகயபு, 
முைண், அளமபகட ஆகிய ஐந்தும் மபாருந்தத் மதாகட விகற்பம் முப்பந்கதந்து 
வககப்படும்.    

 

45] நாலடி பகாண்ட சரீுள் முதலிரு சரீ்களில் முதபலழுத்து ஒன்றிவைத் 
பதாடுப்பது ------------- எனப்படும். 

1] இமண யமாமன 

2] மபாழிப்பு பமாகன 

3] ஒரூஉ பமாகன 

4] கூகழ பமாகன 

விளக்கம் :- இகண பமாகன (1, 2) :- நாைடி மகாண்ட ெீருள் முதைிரு ெீர்களில் 
முதமைழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது இகன பமாகன எனப்படும்.  

இன்பசால் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்பகாயலா 

வன்பசால் வழங்கு வது.  
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46] ஓர் அடியுள் முதற்சரீிலும் மூன்றாம் சரீிலும் முதபலழுத்து ஒன்றி வருவது ------
---------- எனப்படும். 

1] இகண பமாகன 

2] பபாழிப்பு யமாமன 

3] ஒரூஉ பமாகன 

4] கூகழ பமாகன 

விளக்கம் :- மபாழிப்பு பமாகன (1, 3) : ஓர் அடியுள் முதற்ெீரிலும் மூன்ைாம் ெீரிலும் 
முதமைழுத்து ஒன்ைி வருவது மபாழிப்பு பமாகன எனப்படும். 

துறந்தார் பபருமம துமணக்கூறின் மவயத்  

திறந்தாமை எண்ணிக்பகாண் டற்று. 

 

47] ஓர் அடியுள் முதற்சரீிலும் நாலாம் சரீிலும் முதபலழுத்து ஒன்றிவைத் 
பதாடுப்பது ----------------- எனப்படும். 

1] இகண பமாகன 

2] மபாழிப்பு பமாகன 

3] ஒரூஉ யமாமன 

4] கூகழ பமாகன 

விளக்கம் :- ஒரூஉ பமாகன (1, 4) : ஓர் அடியுள் முதற்ெீரிலும் நாைாம் ெீரிலும் 
முதமைழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது ஒரூஉ பமாகன எனப்படும். 

நிமறபமாழி மாந்தர் பபருமம நிலத்து  

மமறபமாழி காட்டி விடும்  

 

48] ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, மூன்றாம் சரீ்களில் முதபலழுத்து ஒன்றிவைத் 
பதாடுப்பது ------------- எனப்படும். 
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1] இகண பமாகன 

2] மபாழிப்பு பமாகன 

3] ஒரூஉ பமாகன 

4] கூமழ யமாமன 

விளக்கம் :-  கூகழ பமாகன (1, 2, 3) :- ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, மூன்ைாம் 
ெீர்களில் முதமைழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது கூகழ பமாகன எனப்படும். 

தானம் தவமிைண்டும் தங்கா வியனுலகம் 

வானம் வழங்கா பதனின் 

 

49] ஓர் அடியுள் முதல், மூன்று, நாலாம் சரீ்களில் முதபலழுத்து ஒன்றிவைத் 
பதாடுப்பது ---------------- எனப்படும். 

1] யமற்கதுவாய் யமாமன 

2] கீழ்க்கதுவாய் பமாகன 

3] முற்று பமாகன 

4] ஒரூஉ பமாகன 

விளக்கம் :- பமற்கதுவாய் பமாகன (1, 3, 4) :- ஓர் அடியுள் முதல், மூன்று, நாைாம் 
ெீர்களில் முதமைழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது பமற்கதுவாய் பமாகன எனப்படும். 

விண்ணின்று பபாய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத் 

துள்நின்று டற்றும் பசி. 

 

50] ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, நாலாம் சரீ்களில் முதபலழுத்து ஒன்றிவைத் 
பதாடுப்பது --------------- எனப்படும்.  

1] பமற்கதுவாய் பமாகன 

2] கீழ்க்கதுவாய் யமாமன 
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3] முற்று பமாகன 

4] ஒரூஉ பமாகன 

விளக்கம் :- கீழ்க்கதுவாய் பமாகன (1, 2, 4) :-  ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, நாைாம் 
ெீர்களில் முதமைழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது கீழ்க்கதுவாய் பமாகன எனப்படும். 

இருள்யசர் இருவிமனயும் யசைா இமறவன்  

பபாருள்யசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு. 

 

51] ஓர் அடியின் நாலு சரீ்களிலும் முதபலழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது --------------- 
எனப்படும். 

1] பமற்கதுவாய் பமாகன 

2] கீழ்க்கதுவாய் பமாகன 

3] முற்று யமாமன 

4] ஒரூஉ பமாகன 

விளக்கம் :- முற்று பமாகன (1, 2, 3, 4) :- ஓர் அடியின் நாலு ெீர்களிலும் 
முதமைழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது முற்று பமாகன எனப்படும். 

கற்க கசடறக் கற்பமவ கற்றபின்  

நிற்க அதற்கு தக. 

குறிப்பு :  நாலு ெீர்களில் பமாகனக்குரிய விகற்பகங்கள் இகண. மபாழிப்பு, ஒரூஉ, 
கூகழ, பமற்கதுவாய், கீழ்க்கதுவாய், முற்று என ஏழிற்கும் முதல் எழுத்து 
ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது பபாைபவ எதுககயும் வரும்.   

 

52] முதலிரு சரீ்களில் முதபலழுத்து அளபவாத்து நிற்க (ஓமசயளவில்) 
இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது ------------------ எனப்படும். 

1] இமண எதுமக 
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2] மபாழிப்பு எதுகக 

3] ஒரூஉ எதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

விளக்கம் :- முதைிரு ெீர்களில் முதமைழுத்து அளமவாத்து நிற்க (ஓகெயளவில்) 
இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது இகண எதுகக எனப்படும். 

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசிமய 

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். 

 

53] ஓர் அடியுள் முதல் சரீிலும் மூன்றாம் சரீிலும் முதபலழுத்து அளபவாத்து 
நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது -------------------- எனப்படும். 

1] இகண எதுகக 

2] பபாழிப்பு எதுமக 

3] ஒரூஉ எதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

விளக்கம் :-  மபாழிப்பு எதுகக (1, 3) :ஓர் அடியுள் முதல் ெீரிலும் மூன்ைாம் ெீரிலும் 
முதமைழுத்து அளமவாத்து நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது 
மபாழிப்பு எதுகக எனப்படும். 

அல்லல் அருளாள்வார்க் கில்மல வளிவழங்கும் 

மல்லல்மா ஞாலம் கரி 

 

54] ஓர் அடியுள் முதல் சரீிலும் நாலாம் சரீிலும் முதபலழுத்து அளபவாத்து நிற்க, 
இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது பதாடுப்பது ----------------------- எனப்படும். 

1] இகண எதுகக 

2] மபாழிப்பு எதுகக 
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3] ஒரூஉ எதுமக 

4] கூகழ எதுகக 

விளக்கம் :- ஒரூஉ எதுகக (1, 4) :- ஓர் அடியுள் முதல் ெீரிலும் நாைாம் ெீரிலும் 
முதமைழுத்து அளமவாத்து நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது ஒரூஉ 
எதுகக எனப்படும். 

அருளிலார்க் கவ்வுலகம் இல்மல பபாருளிலார்க் 

கிவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு 

 

55] ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, மூன்றாம் சரீ்களில் முதபலழுத்து அளபவாத்து 
நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது -------------- எனப்படும். 

1] இகண எதுகக 

2] மபாழிப்பு எதுகக 

3] ஒரூஉ எதுகக 

4] கூமழ எதுமக 

விளக்கம் :- கூகழ எதுகக (1, 2, 3) :- ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, மூன்ைாம் 
ெீர்களில் முதமைழுத்து அளமவாத்து நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைிவைத் 
மதாடுப்பது கூகழ எதுகக எனப்படும். 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிமன அப்பற்மறப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு      

 

56] ஓர் அடியுள் முதல், மூன்று, நாலாம் சரீ்களில் முதபலழுத்து அளபவாத்து 
நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது ------------------ எனப்படும். 

1] யமற்கதுவாய் எதுமக 

2] கீழ்க்கதுவாய் எதுகக 
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3] முற்மைதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

விளக்கம் :- பமற்கதுவாய் எதுகக (1, 3, 4) :- ஓர் அடியுள் முதல், மூன்று, நாைாம் 
ெீர்களில் முதமைழுத்து அளமவாத்து நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைிவைத் 
மதாடுப்பது பமற்கதுவாய் எதுகக எனப்படும். 

அழக்பகாண்ட எல்லாம் அழப்யபாம் இழப்பினும் 

பிற்பயக்கும் நற்பா லமவ 

 

57] ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, நாலாம் சரீ்களில் முதபலழுத்து அளபவாத்து 
நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது ---------------- எனப்படும். 

1] பமற்கதுவாய் எதுகக 

2] கீழ்க்கதுவாய் எதுமக 

3] முற்மைதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

விளக்கம் :- கீழ்க்கதுவாய் எதுகக (1, 2, 4) :- ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, நாைாம் 
ெீர்களில் முதமைழுத்து அளமவாத்து நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைிவைத் 
மதாடுப்பது கீழ்க்கதுவாய் எதுகக எனப்படும். 

இன்பத்துள் இன்பம் விமழயாதான் துன்பத்துள் 

துன்பம் உறுதல் இலன். 

 

58] ஓர் அடியுள் உள்ள நாற்சரீ்களிலும் முதபலழுத்து அளபவாத்து நிற்க, 
இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவைத் பதாடுப்பது -------------- எனப்படும். 

1] பமற்கதுவாய் எதுகக 

2] கீழ்க்கதுவாய் எதுகக 
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3] முற்பறதுமக 

4] கூகழ எதுகக 

விளக்கம் :- ஓர் அடியுள் உள்ள நாற்ெீர்களிலும் முதமைழுத்து அளமவாத்து நிற்க, 
இைண்டாம் எழுத்து ஒன்ைிவைத் மதாடுப்பது முற்மைதுகக எனப்படும். 

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 

துப்பாய தூஉம் மமழ  

 

59] பபாருந்தாதது எது? 

1] இகண (ெீர்கள்) – 1, 2 

2] மபாழிப்பு (ெீர்கள்) – 1, 3 

3] ஒரூஉ (சரீ்கள்) – 1, 3, 4 

4] கூகழ (ெீர்கள்) – 1, 2, 3 

குறிப்பு :- ஒரூஉ (சரீ்கள்) – 1, 4 

 

60] பபாருந்தாதது எது? 

1] கூகழ (ெீர்கள்) – 1, 2, 3 

2] பமற்கதுவாய் (ெீர்கள்) – 1, 3, 4 

3] கீழ்க்கதுவாய் (ெீர்கள்) – 1, 2, 4 

4] முற்று  (சரீ்கள்) – 1, 2, 4 

குறிப்பு  :- முற்று  (சரீ்கள்) – 1, 2, 3, 4.    
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61] கவிஞர், தாம் எடுத்துக்பகாண்ட பல பபாருள்கமள உருவகப்படுத்திக் 
கூறும்யபாது, ஒன்றமன மட்டும் உருவகப்படுத்தி, அதயனாடு பதாடர்புமடய 
மற்பறான்மற உருவகப்படுத்தாமல் விடுவது, ------------------------ அணி எனப்படும். 

1] பவற்றுகமயணி  

2] நிைல்நிகை அணி 

3] ஏகயதச உருவக அணி 

4] பவற்றுப்மபாருள் கவப்பணி 

விளக்கம் :-  ஏகபதெ உருவக அணி :- கவிஞர், தாம் எடுத்துக்மகாண்ட பை 
மபாருள்ககள உருவகப்படுத்திக் கூறும்பபாது, ஒன்ைகன மட்டும் உருவகப்படுத்தி, 
அதபனாடு மதாடர்புகடய மற்மைான்கை உருவகப்படுத்தாமல் விடுவது, ஏகபதெ 
உருவக அணி எனப்படும். 

பிறவிப் பபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்  

இமறவன் அடியசைா தார். - இக்குைட்பாவில் பிைவிகயக் கடைாக 
உருவகப்படுத்திவிட்டு, அதகனக் கடக்க உதவும் இகைவகனடிகயத் மதப்பமாக 
உருவகப்படுத்தாகமயால், இஃது ஏகபதெ உருவாக அணி ஆயிற்று. 

 

62] பசால்மலயும் பபாருமளயும் வரிமசயாக(நிைலாக) நிறுத்தி, யநயை பபாருள் 
பகாள்வது -------------------- அணியாகும். 

1] பவற்றுகமயணி  

2] நிைல்நிமற அணி 

3] ஏகபதெ உருவக அணி 

4] பவற்றுப்மபாருள் கவப்பணி 

விளக்கம் :- நிைல்நிகை அணி :- மொல்கையும் மபாருகளயும் வரிகெயாக(நிைைாக) 
நிறுத்தி, பநபை மபாருள் மகாள்வது நிைல்நிகை அணியாகும்.  

அன்பும் அறனும் உமடத்தாயின் இல்வாழ்க்மக  
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பண்பும் பயனும் அது – இக்குைட்பாகவப் படித்துப் பாருங்கள், “இல்வாழ்க்ககயின் 
பண்பு எனப்படுவது அன்பு காட்டுவது. இல்வாழ்க்ககயின் பயன் எனப்படுவது 
அைம்மெய்தல் என்பதாகும்.” என்பது இக்குைட்பாவின் கருத்து. இக்குைட்பாவில் 
அன்பும் அைனும் முதைடியில் அகமந்துள்ளன. அடுத்த அடியில், அச் மொற்கபளாடு 
முகையாகப் மபாருந்தும் வரிகெப்படி பண்பு, பயன் என்னும் மொற்கள் 
அகமந்துள்ளன. எனபவ, இது நிைல்நிகை அணி.  

 

63] அறிவன், கணியன், நாழிமகக் கணக்கர் என அமழக்கப்படுபவர் யார்? 

1] கணிதத்கத பற்ைி கணித்துக் கூறுபவர்கள்  

2] அைிவியகைப் பற்ைி கணித்துக் கூறுபவர்கள் 

3] கடகைப் பற்ைி கணித்துக் கூறுபவர்கள் 

4] வானியமலப் பற்றி கணித்துக் கூறுபவர்கள் 

 

64] பண்மடத் தமிழர் சூரியன் முதலான ஒன்பது யகாள்கமளக் --------------- எனவும், 
அசுவினி முதலான இருபத்யதழு விண்மீன்கமள -------------எனவும் பகுத்துக் 
கூறினர். 

1] அண்டம், உைகம்  

2] ெக்கைம், ொஸ்திைம்  

3] யகாள்மீன், நாள்மீன் 

4] இவற்ைில் ஏதுமில்கை  

 

65] அறிவன் - என்று அமழக்கப்படும் யகாள் எது? 

1] வியாழன்  

2] மவள்ளி  

3] புதன் 
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4] மெவ்வாய்  

 

66] பவளித்யதாற்றம் பகாண்டு ஒருவமை அளவிடுதல் தவறானது. அவரின் 
உள்ளப் பண்மபக் பகாண்யட அளவிடுதல் நலம். பலாப்பழம் முள்ளு முள்ளாகத் 
யதாற்றமளிக்கும். ஆனால், உள்ளுக்குள் சுமவமிகுந்த சுமளகள் காணப்படும். - 
என்று கூறியவர் யார்? 

1] திரு.வி.க 

2] அண்ணா  

3] மபரியார்  

4] கிருபானந்த வாரியார் 

 

67] வமீண யகாணலாக இருப்பினும் இனிய இமச பவளிப்படும். எட்டிப்பழம் 
யமயல பளபளபவன இருந்தாலும் பதாட்டாயல கசக்கும். நாவற்பழம் கருமம. 
ஆனால் இனிக்கும். பாம்புக்குட்டி பளபளபவன இருக்கும். ஆனால், பகாடிய 
நஞ்மசக் கக்கும். ஆகயவ, உருவு கண்டு எள்ளாமம யவண்டும். - என்று 
கூறியவர் யார்? 

1] திரு.வி.க 

2] அண்ணா  

3] மபரியார்  

4] கிருபானந்த வாரியார் 

 

68] ------------ என்னும் இமடச்பசால் எதிர்மமற, சிறப்பு, ஐயம், எச்சம், முற்று, எண், 
பதரிநிமல, ஆக்கம் ஆகிய பபாருள்கள் குறித்து வரும்.  

1] பபாை 

2] ஒப்ப 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

26 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] உம் 

4] ஐ 

 

69] அன்பும் அறனும் உமடத்தாயின் இல்வாழ்க்மக ; பண்பும் பயனும் அது - இந்த 
குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 

1] பவற்றுகமயணி  

2] நிைல்நிமற அணி 

3] ஏகபதெ உருவக அணி 

4] பவற்றுப்மபாருள் கவப்பணி 

 

70] பிறவிப் பபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் ; இமறவன் அடியசைா தார் - இந்த 
குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 

1] பவற்றுகமயணி  

2] நிைல்நிகை அணி 

3] ஏகயதச உருவக அணி 

4] பவற்றுப்மபாருள் கவப்பணி 

 

71] வியா என்றால் ------------ எனப் பபாருள்படும். எனயவ, வானில் ------------ யகாளாக 
வலம் வருவதமன வியாழன் என அமழத்தனர். 

1] ெிைிய  

2] பபரிய 

3] அகைமான   

4] நீளமான  
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72] பவண்மம நிறமுமடய யகாள் ------------. 

1] மெவ்வாய்  

2] புதன்  

3] வியாழன்  

4] பவள்ளி 

 

73] பகடுப் பதூஉம் பகட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்யக 

எடுப்ப தூஉம் எல்லாம் மமழ - இதில் ------------------ அளபபடுத்து வந்துள்ளது. 

1] அடிமுைண்மதாகட 

2] அடிஇகயபுத்மதாகட 

3] அடிஎதுககத்மதாகட 

4] அடியளபபமடத் பதாமட 

 

74] பகாண்டல் யகாபுைம் அண்மடயில் கூடும் 

பகாடிகள் வானம் படிதை மூடும் 

கண்ட யபைண்டத் தண்டமல நாடும் 

கனக முன்றில் அனம்விமள யாடும் - இதில் ------------------ அளபபடுத்து வந்துள்ளது. 

1] அடிமுைண்மதாகட 

2] அடிஇமயபுத்பதாமட 

3] அடிஎதுககத்மதாகட 

4] அடிபமாகனத் மதாகட 
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75] இன்பம் விமழயான் இடும்மப இயல்பபன்பான் 

துன்பம் உறுதல் இலன் - இதில் ------------------ அளபபடுத்து வந்துள்ளது. 

1] அடிமுைண்பதாமட 

2] அடிஇகயபுத்மதாகட 

3] அடிஎதுககத்மதாகட 

4] அடிபமாகனத் மதாகட 

 

76] இன்பசால் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்பகாயலா 

வன்பசால் வழங்கு வது - இந்த குறளில் வருவது? 

1] இமண யமாமன 

2] மபாழிப்பு பமாகன 

3] ஒரூஉ பமாகன 

4] கூகழ பமாகன 

 

77] துறந்தார் பபருமம துமணக்கூறின் மவயத்  

திறந்தாமை எண்ணிக்பகாண் டற்று. - இந்த குறளில் வருவது? 

1] இகண பமாகன 

2] பபாழிப்பு யமாமன 

3] ஒரூஉ பமாகன 

4] கூகழ பமாகன 
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78] நிமறபமாழி மாந்தர் பபருமம நிலத்து  

மமறபமாழி காட்டி விடும்  - இந்த குறளில் வருவது? 

1] இகண பமாகன 

2] மபாழிப்பு பமாகன 

3] ஒரூஉ யமாமன 

4] கூகழ பமாகன  

 

79] தானம் தவமிைண்டும் தங்கா வியனுலகம் 

வானம் வழங்கா பதனின் - இந்த குறளில் வருவது? 

1] இகண பமாகன 

2] மபாழிப்பு பமாகன 

3] ஒரூஉ பமாகன 

4] கூமழ யமாமன 

 

80] விண்ணின்று பபாய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத் 

துள்நின்று டற்றும் பசி. - இந்த குறளில் வருவது? 

1] யமற்கதுவாய் யமாமன 

2] கீழ்க்கதுவாய் பமாகன 

3] முற்று பமாகன 

4] ஒரூஉ பமாகன 

 

81] இருள்யசர் இருவிமனயும் யசைா இமறவன்  
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பபாருள்யசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு. - இந்த குறளில் வருவது? 

1] பமற்கதுவாய் பமாகன 

2] கீழ்க்கதுவாய் யமாமன 

3] முற்று பமாகன 

4] ஒரூஉ பமாகன 

 

82] கற்க கசடறக் கற்பமவ கற்றபின்  

நிற்க அதற்கு தக - இந்த குறளில் வருவது? 

1] பமற்கதுவாய் பமாகன 

2] கீழ்க்கதுவாய் பமாகன 

3] முற்று யமாமன 

4] ஒரூஉ பமாகன 

 

83] ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசிமய 

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் - இந்த குறளில் வருவது? 

1] இமண எதுமக 

2] மபாழிப்பு எதுகக 

3] ஒரூஉ எதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

 

84] அல்லல் அருளாள்வார்க் கில்மல வளிவழங்கும் 

மல்லல்மா ஞாலம் கரி - இந்த குறளில் வருவது? 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

31 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] இகண எதுகக 

2] பபாழிப்பு எதுமக 

3] ஒரூஉ எதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

 

85] அருளிலார்க் கவ்வுலகம் இல்மல பபாருளிலார்க் 

கிவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு - இந்த குறளில் வருவது? 

1] இகண எதுகக 

2] மபாழிப்பு எதுகக 

3] ஒரூஉ எதுமக 

4] கூகழ எதுகக 

 

86] பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிமன அப்பற்மறப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு - இந்த குறளில் வருவது? 

1] இகண எதுகக 

2] மபாழிப்பு எதுகக 

3] ஒரூஉ எதுகக 

4] கூமழ எதுமக 

 

87] அழக்பகாண்ட எல்லாம் அழப்யபாம் இழப்பினும் 

பிற்பயக்கும் நற்பா லமவ - இந்த குறளில் வருவது?  

1] யமற்கதுவாய் எதுமக 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

32 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] கீழ்க்கதுவாய் எதுகக 

3] முற்மைதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

 

88] இன்பத்துள் இன்பம் விமழயாதான் துன்பத்துள் 

துன்பம் உறுதல் இலன். - இந்த குறளில் வருவது?  

1] பமற்கதுவாய் எதுகக 

2] கீழ்க்கதுவாய் எதுமக 

3] முற்மைதுகக 

4] கூகழ எதுகக 

 

89] துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 

துப்பாய தூஉம் மமழ - இந்த குறளில் வருவது?  

1] பமற்கதுவாய் எதுகக 

2] கீழ்க்கதுவாய் எதுகக 

3] முற்பறதுமக 

4] கூகழ எதுகக 

 

90] a wolf in sheep's clothing - என்பதற்கு இமணயான தமிழ்ப்பழபமாழி எது? 

1] பசுத்யதால் யபார்த்திய புலி 

2] ஒற்றுகமபய வைிகம  

3] மநருப்பில்ைாமல் புககயாது 
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4] வல்ைான் வகுத்தபத வாய்க்கால்  

 

91] union is strength - என்பதற்கு இமணயான தமிழ்ப்பழபமாழி எது? 

1] பசுத்பதால் பபார்த்திய புைி 

2] ஒற்றுமமயய வலிமம 

3] மநருப்பில்ைாமல் புககயாது 

4] வல்ைான் வகுத்தபத வாய்க்கால்  

 

92] no smoke without fire. - என்பதற்கு இமணயான தமிழ்ப்பழபமாழி எது? 

1] பசுத்பதால் பபார்த்திய புைி 

2] ஒற்றுகமபய வைிகம  

3] பநருப்பில்லாமல் புமகயாது 

4] வல்ைான் வகுத்தபத வாய்க்கால்  

 

93] might is right - என்பதற்கு இமணயான தமிழ்ப்பழபமாழி எது? 

1] பசுத்பதால் பபார்த்திய புைி 

2] ஒற்றுகமபய வைிகம  

3] மநருப்பில்ைாமல் புககயாது 

4] வல்லான் வகுத்தயத வாய்க்கால் 

 

94] many things fall between the cup and the lip - என்பதற்கு இமணயான 
தமிழ்ப்பழபமாழி எது? 

1] பசுத்பதால் பபார்த்திய புைி.  
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2] ஒற்றுகமபய வைிகம  

3] மநருப்பில்ைாமல் புககயாது 

4] மகக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்மல 

 

95] கீழ்க்காணும் பதாடரில் சரியான விமடமய யதர்வு பசய்க.  

1] யாகனயின் கண் ெிைியது  

2] யாகனயின் கண்கள் ெிைியது  

3] யாமனயின் கண்கள் சிறியன 

4] யாகனயின் கண் ெிைியன 

 

96] Refrigerator - என்ற ஆங்கிலச் பசால்லுக்கு யநைான தமிழ்ச்பசால்மலத் 
யதர்ந்பதடுக்க. 

1] குளிர் பதனப் மபட்டி  

2] குளிரூட்டும் பபட்டி 

3] குளிர்ொதனப் மபட்டி 

4] குளிர் காக்கும் மபட்டி 

 

97] பகுபதத்தில் குமறந்தளவு இருக்க யவண்டிய உறுப்புகள்? 

1] பகுதி, ெந்தி 

2] இகடநிகை, ொரிகய  

3] பகுதி, விகுதி 

4] விகுதி, ொரிகய  

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

35 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

98] மாறியுள்ள சரீ்கமள முமறப்படுத்தி எழுதுக. 

1] குணநைம் நைபன ொன்பைார் பிைநைம் 

2] ொன்பைார் நைபன குணநைம் பிைநைம் 

3] குணநலம் சான்யறார் நலயன பிறநலம் 

4] ொன்பைார் குணநைம் நைபன பிைநைம் 

 

99] மைக்கலத்மத குறிக்கும் நான்கு பசாற்கமள யதர்ந்பதடுக்க. 

1] கைம், பதாணி, புணரி, மிதகவ  

2] கைம், பரிெில், ஓடம், பைகவ 

3] கலம், வங்கம், புமண, அம்பி 

4] கைம், பரிெில், ஆழி, பஃைி  

 

100] மதுமையில் உலகத்தமிழ் மாநாடு எந்த ஆண்டு நமடபபற்றது? 

1] 1981 

2] 1982 

3] 1983 

4] 1984 


