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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 10 

1] சகீ்கிரம் பசல்லுக நேர்வழியில் – அததச்; பசத்ததகள் கூடிநய தூர்க்கு முன்நே 
நோக்கிய அத்திதச நேர்த்திதசயில் – துளிச்; நசாம்பலு மின்றி ேதடஎடுேீ - இந்த 
கவிதத வரி இடம்பபற்றுள்ள கவிதத பதாகுப்பு மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] பூத்தது மானுடம் (ேிற்க நேரமில்தை), சாதை இளந்திதரயன் 

2] ஒரு பைசா தமிழன், அய ாத்திதாச ைண்டிதர்  

3] குழந்பத இலக்கி ம், அழ.வள்ளி ப்ைா  

4] குழந்பதகள் ைாடல்கள், வாணிதாசன்  

 

2] கால்கள் இரண்டு பதடத்தவன்ேீ – பபருங்; கல்லும் மதையும் கடப்பதற்நக; 
நமைிரு தககள் அதவகளுண்நட – அங்கு; விம்மும் புதர்கள் அறுப்பதற்நக - இந்த 
கவிதத வரி இடம்பபற்றுள்ள கவிதத பதாகுப்பு மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] பூத்தது மானுடம் (ேிற்க நேரமில்தை), சாதை இளந்திதரயன் 

2] ஒரு பைசா தமிழன், அய ாத்திதாச ைண்டிதர்  

3] குழந்பத இலக்கி ம், அழ.வள்ளி ப்ைா  

4] குழந்பதகள் ைாடல்கள், வாணிதாசன்  

 

3] கண்ணிரண் டுள்ளே முன்ேடக்க – இரு; காதுகள் உண்டு துதண வரநவ; 
விண்கதளக் கீறிவழி சதமக்க – உன்றன்; வரீ மேமுண்டு பசல்லுகநவ ! - இந்த 
கவிதத வரி இடம்பபற்றுள்ள கவிதத பதாகுப்பு மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] பூத்தது மானுடம் (ேிற்க நேரமில்தை), சாதை இளந்திதரயன் 

2] ஒரு பைசா தமிழன், அய ாத்திதாச ைண்டிதர்  

3] குழந்பத இலக்கி ம், அழ.வள்ளி ப்ைா  

4] குழந்பதகள் ைாடல்கள், வாணிதாசன்  
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4] இன்றிதளப் பாறுவம் என்றிருந்தால் – வழி; என்பேன்ே வாகுநமா ஓரிரவில்; 
பசன்றிதளப் பாறுக முற்றிடத்நத – தம்பி; நதன்வந்து பாயும் உன் பேஞ்சிடத்நத! - 
இந்த கவிதத வரி இடம்பபற்றுள்ள கவிதத பதாகுப்பு மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] பூத்தது மானுடம் (ேிற்க நேரமில்தை), சாதை இளந்திதரயன் 

2] ஒரு பைசா தமிழன், அய ாத்திதாச ைண்டிதர்  

3] குழந்பத இலக்கி ம், அழ.வள்ளி ப்ைா  

4] குழந்பதகள் ைாடல்கள், வாணிதாசன்  

 

5] சாததேப் பூக்கதள ஏந்துமுன்நே – இங்கு; ேல்ைபசடி இதளப் பாறிடுநம?; 
நவததே யாவும் மறந்ததுபார் – பசடி; பவற்றி பகாண்நடந்திய பூவிேிநை - இந்த 
கவிதத வரி இடம்பபற்றுள்ள கவிதத பதாகுப்பு மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] பூத்தது மானுடம் (ேிற்க நேரமில்தை), சாதை இளந்திதரயன் 

2] ஒரு பைசா தமிழன், அய ாத்திதாச ைண்டிதர்  

3] குழந்பத இலக்கி ம், அழ.வள்ளி ப்ைா  

4] குழந்பதகள் ைாடல்கள், வாணிதாசன்  

 

6] சாதை. இளந்திதரயன் அவர்களின் பபற்நறார் பபயர்? 

1] சாத்தப்ைன் , விசாலாட்சி  

2] முருயகசன், கண்ணகி  

3] வவங்கட்ராமன், அம்மணி அம்மாள்  

4] இராதமயா, அன்ேைட்சுமி 

 

7] சாதை. இளந்திதரயன் அவர்கள் பிறந்த ஊர்? 
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1] திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள வத்தலக்குண்டு  

2] திருவாரூர் மாவட்டத்திலுள்ள மன்னார்குடி  

3] விருதுநகர் மாவட்டத்திலுள்ள சாத்தூர்  

4] திருபேல்நவைி மாவட்டத்திலுள்ள சாதைேயிோர் பள்ளிவாசல் 

 

8] கீழ்க்கண்டவர்களுள் யார், தில்ைிப் பல்கதைக் கழகத்தில் தமிழ்த்துதற 
விரிவுதரயாளராகித் தமிழ்த்துதறத் ததைவராோர்? 

1] வாணிதாசன் 

2] ைாவலயரறு வைருஞ்சித்திரனார்  

3] ராயசந்திரன்  

4] சாதை. இளந்திதரயன் 

 

9] உைகத்தமிழ் ஆராய்ச்சிக் கழகம், இந்தியப் பல்கதைக்கழகத் தமிழாசிரியர் 
மன்றம், தில்ைித் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம், உைகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு இயக்கம் 
நதான்றக் காரணமாேவர் யார்?   

1] வாணிதாசன் 

2] ைாவலயரறு வைருஞ்சித்திரனார்  

3] ராயசந்திரன்  

4] சாதை. இளந்திதரயன் 

 

10] 1991 இல் தமிழக அரசின் பாநவந்தர் விருது பபற்றவர் யார்? 

1] வாணிதாசன் 

2] ைாவலயரறு வைருஞ்சித்திரனார்  
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3] ராயசந்திரன்  

4] சாதை. இளந்திதரயன் 

 

11] சாதை. இளந்திதரயன் அவர்கள் வாழ்ந்த காைம்? 

1] 06.10.1930 – 04.10.1995 

2] 06.08.1930 – 04.10.1996 

3] 06.07.1930 – 04.10.1997 

4] 06.09.1930 – 04.10.1998 

 

12] “புரட்சி முழக்கம்” “உதர வசீ்சு” ஆகிய நூல்கள் தமிழக அரசின் சிறந்த 
நூலுக்காே பரிசுகள் பபற்றுள்ளே. ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர்? 

1] வாணிதாசன் 

2] ைாவலயரறு வைருஞ்சித்திரனார்  

3] ராயசந்திரன்  

4] சாதை. இளந்திதரயன் 

 

13] “விதேநய ஆடவர்க்குயிர்” என்கிறது ------------------? 

1] ைரிைாடல்  

2] புறநானூறு  

3] கலித்வதாபக  

4] குறுந்பதாதக 

 

14]  “முந்ேீர் வழக்கம் மகடுஉ நவாடில்தை” என்கிறது -------------------? 
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1] பதால்காப்பியம் 

2] புறநானூறு  

3] கலித்வதாபக  

4] குறுந்வதாபக 

 

15] தற்நபாது ------------------கல்வியில் நதர்ச்சி என்பதுதான் பபரும்பாைாே 
பணிகளுக்கும் அடிப்பதடயாக உள்ளது. 

1] இபடநிபல  

2] வதாழில்துபற  

3] நமல்ேிதை 

4] ைட்டப்ைடிப்பு 

 

16] தமிழ்வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் -------------- 
விழுக்காடு ஒதுக்கித் தமிழக அரசு ஆதண பவளியிட்டுள்ளது.  

1] இருபது 

2] ைதிபனந்து  

3] முப்ைது  

4] ைத்து  

 

17] ---------------------- வகுப்புப் பபாதுத்நதர்வில் நதர்ச்சி பபற்நறார் இராணுவம், காவல் 
முதைிய துதறகளில் நசர்வதற்கும் வாய்ப்புண்டு. 

1] ைத்தாம்  

2] பன்ேிரண்டாம் 
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3] எட்டாம்  

4] வதாழிற்கல்வி  

 

18] உடம்தப வளர்த்நதன், உயிர் வளர்த்நதநே - என்பது யாருதடய கூற்று? 

1] திருமூைர் 

2] மாணிக்கவாசகர்  

3] திருவள்ளுவர்  

4] யசக்கிழார்  

 

19] ” பவறுங்தக என்பது மூடத்தேம் விரல்கள் பத்தும் மூைதேம்” - என்ற பாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] தாரா பாரதி 

2] வாணிதாசன்  

3] மபறமபல டிகள் 

4] பூங்குன்றனார் 

 

20] ஒருதம பன்தமப் பிதழ ேீக்கி எழுதுக : 

1] தமிழகத்தில் எண்ணற்ற வதாழில்நுட்ைப் ை ிலகங்கள் உளது 

2] தமிழகத்தில் எண்ணற்ற வதாழில்நுட்ைப் ை ிலகங்கள் உள்ளது 

3] தமிழகத்தில் எண்ணற்ற வதாழில்நுட்ைப் ை ிலகங்கள் இருக்கின்றன 

4] தமிழகத்தில் எண்ணற்ற பதாழில்நுட்பப் பயிைகங்கள் உள்ளே 

 

21] ஒருதம பன்தமப் பிதழ ேீக்கி எழுதுக : 
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1] வைண்கள் எல்லாத் துபற ிலும் ைணிபுரிகிறாள்  

2] வைண்கள் எல்லாத் துபற ிலும் ைணிபுரிகின்றாள் 

3] வைண்கள் எல்லாத் துபற ிலும் ைணிபுரிவாள் 

4] பபண்கள் எல்ைாத் துதறயிலும் பணிபுரிகின்றேர் 

 

22] சந்திப்பிதழ ேீக்கி எழுதுக  

1] பக வதாழில் ஒன்பறக் கற்றுக் வகாள் 

2] தகத்பதாழில் ஒன்தறக் கற்றுக் பகாள் 

3] பகத்வதாழில் ஒன்பற கற்றுக் வகாள் 

4] பகத்வதாழில் ஒன்பறக் கற்று வகாள் 

 

23] சந்திப்பிதழ ேீக்கி எழுதுக  

1] பபண்கள் குடும்பத்ததப் பபாறுப்புடன் ேடத்த நவண்டுபமேவும், கடல் கடந்து 
பசல்ைக் கூடாபதேவும் கூறி வந்தேர் 

2] வைண்கள் குடும்ைத்பத வைாறுப்புடன் நடத்த யவண்டுவமனவும் கடல் கடந்து 
வசல்லக் கூடாவதனவும் கூறி வந்தார்கள் 

3] வைண்கள் குடும்ைத்பத வைாறுப்புடன் நடத்த யவண்டுவமனவும் கடல் கடந்து 
வசல்ல கூடாவதனவும் கூறி வந்துள்ளனர்  

4] வைண்கள் குடும்ைத்பதப் வைாறுப்புடன் நடத்த யவண்டுவமனவும் கடல் கடந்து 
வசல்லக் கூடாவதனவும் கூறி வந்தவர்கள்  

 

24] உைக இைக்கியத் துதறயில் ேிகழ்ந்த ஒரு மாபபரும் புரட்சி ------------------- 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

1] எழுதுயகால்  
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2] அழிப்ைான்  

3] காகிதம் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்பல  

 

25] ஒரு மேிதன் ஆண்டுக்கு 2000 பக்கங்களாவது படித்தால் தான் அன்றாட உைக 
ேடப்புகதள அறிந்த மேிதோகக் (informative man) கருதப்படுவான் எே -------------------- 
கூறியுள்ளது. 

1] வசன்பன ைல்கபலக்கழகம்  

2] ஐநா சபை  

3] யுபேஸ்நகா 

4] உலக நூலகக் கழகம் 

 

26] -------------------- ேகர அரசுகநள முதன்முதைாக மக்களுக்காே நூல் 
ேிதையங்கதள அதமத்தே.  

1] எகிப்து   

2] கிரீஸ் 

3] ஐயராப்ைி   

4] இந்தி ா  

 

27] புத்தகச்சாதை, ஏடகம், சுவடியகம், சுவடிச்சாதை, வாசக சாதை, படிப்பகம், 
நூல்ேிதையம், பண்டாரம் எே நூைகம் பல்நவறு பபயர்களால் 
அதழக்கப்படுகிறது. ஆங்கிைத்தில் ‘தைப்ரரி’ என்னும் பசால் வழங்குகிறது. -------
----------------- பமாழியில் ‘ைிப்ரா’ என்னும் பசால்ைிற்குப் புத்தகம் என்பது பபயர். 

1] கியரக்க  
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2] ஆங்கில  

3] இைத்தீன் 

4] இந்தி 

 

28] இந்தியாவில் உள்ள நூைகங்களில் ------------------ நதசிய நூைகம் 
முதன்தமயாேது. இதில், பத்து இைட்சத்திற்கும் நமற்பட்ட நூல்கள் உள்ளே.  

1] ராஜஸ்தான்  

2] வடல்லி  

3] கல்கத்தா 

4] தமிழ்நாடு  

 

29] இந்தியாவிநைநய முதன்முதறயாகத் தமிழக அரசுதான் -------------------- ஆம் 
ஆண்டு பசன்தேப் பபாதுநூைகச் சட்டத்தத இயற்றி, நூைகப் பணிகளின் சரீாே 
பசயல்பாட்டிற்கு வித்திட்டது. 

1] 1948 

2] 1950 

3] 1945 

4] 1963 

 

30] ---------------------- என்பது பாடநூல்கதளக் பகாண்டு அறிதவ விததக்கும் களம். 

1] சமுதா ம்  

2] பள்ளி 

3] நூலகம்  
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4] இவற்றில் ஏதுமில்பல  

 

31] பள்ளியில் மாணவர்கள் ஓரிடம், நூைகம் நவறிடம் என்ற ேிதைதய மாற்ற, 
ேம் பள்ளிக்கல்வித்துதற ---------------------- என்னும் வகுப்பதற நூைகத்திட்டத்ததத் 
பதாடங்கியுள்ளது.  

1] ைள்ளிநூலகம் 

2] ைள்ளிப்ைறபவகள்  

3] புத்தகப் பூங்பகாத்து  

4] நூலகப் ைறபவகள்  

 

32] --------------------------- இல் உள்ள ேிப்பூர் என்ற ஊரில் கி.மு. 2000 ஆண்டிற்கு  
முந்ததய சுமார் 2500 களிமண் பைதகளில் எழுதப்பட்டிருந்த நூல்களின் 
பதாகுப்பு கண்படடுக்கப்பட்டது.  

1] சிங்கப்பூர்  

2] மயலசி ா 

3] பாபிநைாேியா 

4] கத்தார்  

 

33] நூைகப் பயன்பாட்டிற்காே விதிகதள உருவாக்கித் தந்த -------------------------  
இந்திய நூைகத் தந்தத எேப் நபாற்றப்படுகிறார்.  

1] ராஜம் கிருஷ்ணன்  

2] சரீ்காழி ச.ீஇரா. அரங்கோதன் 

3] கல்கி  

4] இவர்களில்  ாருமில்பல  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

11 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

குறிப்பு :- தமிழகத்திலுள்ள மிகப் பழதமயாே நூைகங்கள் :-  

சரசுவதி மகால் நூைகம், தஞ்தச (1820). 

அரசிேர் கீழ்த்திதசச் சுவடி நூைகம், பசன்தே. 

கன்ேிமாரா நூைகம், பசன்தே (1869)  

பசன்தே பல்கதைக்கழக நூைகம் (1907). 

அண்ணாமதை பல்கதைக்கழக நூைகம், சிதம்பரம் (1929). 

டாக்டர் உ. நவ. சா. நூைகம், பசன்தே (1947). 

மதறமதை அடிகளார் நூைகம், பசன்தே (1958). 

மதுதர காமராசர் பல்கதைக்கழக நூைகம் (1966). 

உைகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நூைகம், பசன்தே (1970). 

தஞ்தசத் தமிழ்ப் பல்கதைக்கழக நூைகம் (1981). 

 

34] இயல்பாக ேிகழும் ேிகழ்ச்சியின்மீது, கவிஞர் தம் குறிப்பிதே ஏற்றிக் 
கூறுவது ----------------------- 

1] வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி 

2] இரட்டுறவமாழிதல் அணி 

3] ைிறிதுவமாழிதலணி 

4] தற்குறிப்நபற்ற அணி 

விளக்கம் :- தற்குறிப்நபற்ற அணி :- இ ல்ைாக நிகழும் நிகழ்ச்சி ின்மீது, கவிஞர் 
தம் குறிப்ைிபன ஏற்றிக் கூறுவது தற்குறிப்யைற்ற அணி. தற்குறிப்யைற்ற அணி – (தன் 
+ குறிப்பு + ஏற்றம் + அணி)  

பத ல் து ர்க்குத் தரி ாது தம்சிறகாம் பக ால் வ ிறபலத்துக் காரிருள்வாய், – 
வவய்ய ாபன வாவுைரித் யதயரறி வாவவன் றபழப்ைனயைால் கூவினயவ யகாழிக் 
குலம். விடி ற்காபல ில் யகாழிகள் கூவுதல் இ ல்ைான நிகழ்ச்சி. ஆனால் கவிஞர், 
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காட்டில் நள்ளிரவில் கணவபனப் ைிரிந்து வருத்தமுற்ற தம ந்தி ின், து பரப் 
யைாக்க, இருபள நீக்குவதற்குத் யதயரறி விபரந்து வருமாறு ஞா ிற்பறக் யகாழிக் 
கூட்டங்கள் கூவி அபழப்ைதாகத் தன் குறிப்பை ஏற்றிக் கூறியுள்ளார். எனயவ, இது 
தற்குறிப்யைற்ற அணி. 

 

35] புகழ்வதுப்நபாைப் பழிப்பதும், பழிப்பதுநபாைப் புகழ்வதும் ---------------------- அணி 
எேப்படும். 

1] வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி 

2] இரட்டுறவமாழிதல் அணி 

3] ைிறிதுவமாழிதலணி 

4] தற்குறிப்யைற்ற அணி 

விளக்கம் :- வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி :- புகழ்வதுப்யைாலப் ைழிப்ைதும், ைழிப்ைதுயைாலப் 
புகழ்வதும் வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி எனப்ைடும்.  

யதவர் அபன ர் க வர் அவருந்தாம் 

யமவன வசய்வதாழுக லான். 

இப்ைாடலில், தீ வர்கபளத் யதவர்களுக்கு இபண ாகப் புகழ்ந்து கூறுவதுயைாலக் 
கூறித், தீ வர்கள் தம் மனம்யைான யைாக்கில் தீ  வச ல்கபளக் வசய்து அழிவார்கள் 
எனப் ைழித்துக் கூறப்ைட்டுள்ளது. 

கல்லால் அடித்ததற்யகா காலால் உபதத்ததற்யகா 

வில்லால் அடித்ததற்யகா வவட்கினரீ் – வசால்வரீால் 

மஞ்சுதபனச் சூழும் மதிலாபனக் காவாயர 

நஞ்சுதபனத் தின்றவதன் முன். - இப்ைாடலில், திருப்ைாற்கடபலக் கபடந்தயைாது 
உண்டாக்கி  நஞ்சிபனச் சிவவைருமான் உண்டு யதவர்கபளக் காத்தார் என்ைது 
புராணக் கபத. இதபனக் காளயமகப் புலவர் சிறிது மாற்றி, ஒருவன் கல்லால் 
அடித்ததற்காகவும், இன்வனாருவன் காலால் உபதத்ததற்காகவும், யவவறாருவன் 
வில்லால் அடித்ததற்காகவும் வவட்கமபடந்து உ ிர்வாழ விரும்ைாமல் நஞ்பச 
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உண்டார் எனப் ைழிப்ைதுயைால் சிவவைருமாபனப் புகழ்ந்துள்ளார். எனயவ, இது 
வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி ஆ ிற்று. 

 

36] ஒரு பசய்யுளில் ஒரு பசால் பிரிவுபடாமல் ேின்று, ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட 
பபாருதளத் தருவது --------------------------- எேப்படும். 

1] பசம்பமாழிச் சிநைதட 

2] ைிரிவமாழிச் சியலபட 

3] ைிறிதுவமாழிதலணி 

4] தற்குறிப்யைற்ற அணி 

விளக்கம் :- இரட்டுறபமாழிதல் அணி :- 

ஒருவசால் இருவைாருள்ைட அபமந்து வருதல் இரட்டுறவமாழிதல் எனப்ைடும். 
இதபனச் சியலபட எனவும் வழங்குவர். இது வசம்வமாழிச் சியலபட, ைிரிவமாழிச் 
சியலபட என இருவபகப்ைடும். 

அ) பசம்பமாழிச்சிநைதட :- 

ஒரு வசய்யுளில் ஒரு வசால் ைிரிவுைடாமல் நின்று, ஒன்றுக்கு யமற்ைட்ட வைாருபளத் 
தருவது வசம்வமாழிச் சியலபட எனப்ைடும்.  

ஆடிக் குடத்தபடயும் ஆடும்யைா யத ிபரயும்  

மூடித் திறக்கின் முகங்காட்டும் – ஓடிமண்பட  

ைற்றின் ைரைவரனும் ைாரில்ைிண் ணாக்குமுண்டாம்  

உற்றிடுைாம் வைளவளனயவ ஓது. - இப்ைாடலில் ைாம்பு, எள் ஆகி  இரண்டிற்கும் 
சியலபட கூறப்ைட்டுள்ளது. ஆடிக் குடத்தபடயும் ஆடும்யைா யத ிபரயும் எனும் 
முதலடி, ைடவமடுத்து ஆடி ைின் குடத்துள் வசன்றபடயும், ைடவமடுத்தாடும்யைாது, 
இபரச்சலிடும் எனப் ைாம்ைிற்கும், வசக்காடி ைின் எடுத்த எண்வணப க் குடத்தில் 
ஊற்றுவர். வசக்காட்டும்யைாது இபரச்சல் உண்டாகும் என எள்ளிற்கும் சியலபட ாக 
வந்துள்ளது. 
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இப்ைாடலில் வசாற்கள் ைிரிவில்லாமல் இருவைாருள்கள் தந்தன. எனயவ, இது 
வசம்வமாழிச்சியலபட ஆ ிற்று. 

 

37] ஒருபசால் தேித்து ேின்று ஒருபபாருதளயும், அதுநவ பிரித்து ேின்று 
நவபறாரு பபாருதளயும் தருமாறு அதமத்துப் பாடுவது, ---------------------- ஆகும். 

1] வசம்வமாழிச் சியலபட 

2] பிரிபமாழிச் சிநைதட 

3] ைிறிதுவமாழிதலணி 

4] தற்குறிப்யைற்ற அணி 

விளக்கம் :- ைிரிவமாழிச்சியலபட :- ஒருவசால் தனித்து நின்று ஒருவைாருபளயும், 
அதுயவ ைிரித்து நின்று யவவறாரு வைாருபளயும் தருமாறு அபமத்துப் ைாடுவது, 
ைிரிவமாழிச்சியலபட ஆகும். 

(எ.கா.) : வசய்யுள் கிபடமறிக்கும் யசர்ைலபக  ிட்டுமுட்டும் 

ஐ மற யமற்றா ளடர்க்குயம – துய் நிபல 

யதடும் புகழ்யசர் திருமபலரா  ன்வபர ில் 

ஆடும் கதவுநிக ராம்.  

பபாருள் :- வசய் – வ ல், வடீு; ைலபக – ைல பககள், ைலபக; தாள் – மு ற்சி, 
தாழ்ப்ைாள்; துய்  – தங்க, அழகான. இப்ைாடலில், ஆடும்கதவும் ஒன்றற்வகான்று 
சமம். எங்ஙனவமனில்,  

1 . ஆடு : வசய்யுள் கிபடமறிக்கும் – வ லில் கிபட ாக மறிக்கப்ைடும். யசர் ைல பக 
 ிட்டுமுட்டும் – வைாருந்தி  ைல பககபளக் வகாம்ைினால் முட்டும். ஐ மற யமல் 
தாள் அடர்க்கும் – ஐ மின்றி மு ற்சிய ாடு யைாராடும். துய்  நிபல யதடும் – 
தங்குதற்குத் தூய்பம ான இடம் யதடும். 

2 . கதவு வசய் உட்கிபட மறிக்கும் – வடீ்டின் உள்ளிடத்பதத் தடுத்து மூடி இருக்கும். 
யசர் ைலபக இட்டு முட்டும் – ைலபககபளக் வகாண்டு வசய் ப்ைட்டிருக்கும். ஐ மற 
யமற்றாள் அடர்க்கும் – திண்ணமாக மூடப்ைடுவயதாடன்றித் தாழ்ப்ைாளிட்டும் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

இருக்கும். துய் நிபல யதடும் – அழகானயவபலப்ைாடு (நபனல) உபட தாய் 
இருக்கும். எனயவ, இது ைிரிவமாழிச் சியலபட 

 

38] பசய்யுளில் முன்ேர் வந்த பசால், மீண்டும் மீண்டும் வந்து பவவ்நவறு 
பபாருதளத் தருவது, --------------------------------------? 

1] பசால்பின்வருேிதையணி 

2] வைாருள் ைின்வருநிபல ணி 

3] வசாற்வைாருள் ைின்வருநிபல ணி 

4] ைிறிதுவமாழிதலணி 

விளக்கம் :- ைின்வருநிபல ணி:-வசய்யுளில் முன்னர் வந்த வசால்யலா, வைாருயளா, 
வசால்லும் வைாருயளா மீண்டும் மீண்டும் வந்து அழகு யசர்க்கும். அபவ, 
வசால்ைின்வருநிபல ணி, வைாருள்ைின்வருநிபல ணி, வசாற்வைாருள் 
ைின்வருநிபல ணி என மூவபகப்ைடும். 

அ) பசால்பின்வருேிதையணி:-  

வசய்யுளில் முன்னர் வந்த வசால், மீண்டும் மீண்டும் வந்து வவவ்யவறு வைாருபளத் 
தருவது, வசால்ைின்வருநிபல ணி. 

துப்ைார்க்குத் துப்ைா  துப்ைாக்கித் துப்ைார்க்குத் 

துப்ைா  தூஉம் மபழ. - இக்குறள்ைாவில் துப்பு என்னும் ஒயரவசால் உண்ைவர், 
உணவு, உண்ணும் வைாருள் எனப் ைல்யவறு வைாருள்களில் வந்துள்ளது. எனயவ, இது 
வசால்ைின்வருநிபல ணி. 

 

39] பசய்யுளில் ஒநர பபாருள்தரும் பை பசாற்கள் வருவது, -------------------------------------------
--------? 

1] வசால்ைின்வருநிபல ணி 

2] பபாருள் பின்வருேிதையணி 
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3] வசாற்வைாருள் ைின்வருநிபல ணி 

4] ைிறிதுவமாழிதலணி 

விளக்கம் :- வசய்யுளில் ஒயர வைாருள்தரும் ைல வசாற்கள் வருவது, வைாருள் 
ைின்வருநிபல ணி. 

“அவிழ்ந்தன யதான்றி அலர்ந்தன – கா ா, 

வநகிழ்ந்தன யநர்முபக முல்பல – மகிந்திதழ் 

விண்டன வகான்பற விரிந்த கருவிபள 

வகாண்டன காந்தள் குபல.” - இப்ைாடலில் மலர்தல் என்னும் ஒரு வைாருளில் 
அவிழ்தல், அலர்தல், வநகிழ்தல், விள்ளல், விரிதல் ஆகி  வசாற்கள் வந்துள்ளன. 
எனயவ, இது வைாருள் ைின்வருநிபல ணி 

 

40] பசய்யுளில் முன்ேர் வந்த பசால், மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒநர பபாருதளத் 
தருவது, ------------------------------------? 

1] வசால்ைின்வருநிபல ணி 

2] வைாருள் ைின்வருநிபல ணி 

3] பசாற்பபாருள் பின்வருேிதையணி 

4] ைிறிதுவமாழிதலணி 

விளக்கம் :- பசாற்பபாருள் பின்வருேிதையணி :- வசய்யுளில் முன்னர் வந்த வசால், 
மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒயர வைாருபளத் தருவது, வசாற்வைாருள் 
ைின்வருநிபல ணி. 

தீ பவ தீ  ை த்தலால் தீ பவ 

தீ ினும் அஞ்சப்ைடும். 

இப்ைாடலில், தீ  என்னும் வசால் தீபம என்னும் ஒயர வைாருளில் ைலமுபற 
வந்துள்ளது. எனயவ, இது வசாற்வைாருள் ைின்வருநிபல ணி. 
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41] உவதமதயக் கூறிப் பபாருதளப் பபற தவப்பது ------------------------------ அணி 
ஆகும். 

1] வசால்ைின்வருநிபல ணி 

2] வைாருள் ைின்வருநிபல ணி 

3] வசாற்வைாருள் ைின்வருநிபல ணி 

4] பிறிதுபமாழிதைணி 

விளக்கம்:- உவபமப க் கூறிப் வைாருபளப் வைற பவப்ைது ைிறிதுவமாழிதல் அணி 
ஆகும். 

ைலீிவைய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்ைண்டம் 

சால மிகுத்துப் வை ின் - வமன்பம ான ம ில்யதாபகய  ஆ ினும், அதபன 
அளவுக்கு விஞ்சி வண்டி ியலற்றின் அச்சு ஒடிந்துவிடும் என்ைது உவபம. 
ைபகவர்கள் தனித்தனிய  யநாக்கும்யைாது மிக எளிய ாரா ினும் ஒன்றுகூடின், 
தனிப்ைட்ட ைபக மன்னன் எவ்வளவு வலிபம உபட வனா ினும் அவபன எளிதில் 
வவன்றுவிடுவர் என்ைது, இதனால் வைறப்ைடும் வைாருள். எனயவ, இது 
ைிறிதுவமாழிதலணி. 

 

42] Small rudders guide great ships - இதணயாே தமிழ்ப்பழபமாழிகதள அறிக 

1] சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்  

2] சிந்தித்துச் வச ல்ைடு 

3] இக்கபரக்கு அக்கபர ைச்பச  

4] அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு  

 

43] You must walk before run - இதணயாே தமிழ்ப்பழபமாழிகதள அறிக 

1] சிறு துரும்பும் ைல் குத்த உதவும்  

2] சிந்தித்துச் பசயல்படு 
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3] இக்கபரக்கு அக்கபர ைச்பச  

4] அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு  

 

44] Distance lends enchantment to the view - இதணயாே தமிழ்ப்பழபமாழிகதள அறிக 

1] சிறு துரும்பும் ைல் குத்த உதவும்  

2] சிந்தித்துச் வச ல்ைடு 

3] இக்கதரக்கு அக்கதர பச்தச  

4] அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு  

 

45] Measure is a treasure - இதணயாே தமிழ்ப்பழபமாழிகதள அறிக 

1] சிறு துரும்பும் ைல் குத்த உதவும்  

2] சிந்தித்துச் வச ல்ைடு 

3] இக்கபரக்கு அக்கபர ைச்பச  

4] அளவுக்கு மீறிோல் அமுதமும் ேஞ்சு 

 

46] Make hay while the sun shines - இதணயாே தமிழ்ப்பழபமாழிகதள அறிக 

1] சிறு துரும்பும் ைல் குத்த உதவும்  

2] சிந்தித்துச் வச ல்ைடு 

3] காற்றுள்ளநபாநத தூற்றிக்பகாள்  

4] அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு 


