
Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

1 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 3 

1] அய ாத்தி நாட்டு மன்னன் தசரதனுக்கு மக்கள் -------------------. 

1] மூவர் 

2] நால்வர் 

3] ஐவர்  

4] ஆறு  

 

2] தசரதன், தன் மூத்த மகன் ------------------------ என்பவருக்கு முடிசூட்ட விழைந்தான் 

1] இலட்சுமணன் 

2] சத்துருக்கனன்  

3] இராமன் 

4] பரதன் 

 

3] தசரதன் மழனவி ழகயக ி; அவள் யதாைி --------------------. இராமன் 
முடிசூடுவதழன விரும்பவில்ழை. 

1] சுதமதி  

2] மாதரி  

3] மந்தழர 

4] ஆதிரர  

 

4] ழகயக ி, தசரதனிடம் எத்தழன வரங்கழைப் பபற்றார்? 

1] 2    2] 3    3] 4     4] 5 
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குறிப்பு :- தசரதன் மரனவி ரகககயி; அவள் கதாழி மந்தரர, இராமன் 
முடிசூடுவதரன விரும்பவில்ரல. எனகவ, ரகககயியின் மனத்ரத மந்தரர வஞ்சக 
உரரகளால் மாற்றினாள். மனம் மாறிய ரகககயி, தசரதனிடம் தான் பபற்ற இரு 
வரங்கரளப் பயன்படுத்தி, இராமன் காடு பசல்லவும், தன் மகன் பரதன் நாடாளவும் 
கவண்டுபமனக் கூறினாள். 

 

5] மணிமுடி சூடப் புறப்பட்டு வந்த இராமனிடம் ழகயக ி, "நீ ---------------------- 
ஆண்டுகள் காடு பசல்ை யவண்டும். இது மன்னன் ஆழண” என்றாள். 

1] பன்னிரண்டு  

2] பதின்மூன்று  

3] பதினான்கு 

4] பதிரனந்து 

 

6] இராமன் தன் மழனவி சழீதயுடனும் தம்பி இைக்குவனுடனும் காட்டிற்குச் 
பசன்றான். பசல்லும் வைி ில் -------------- கழரழ  அழடந்தான். 

1] மகாநதி  

2] பிரம்மபுத்திரா  

3] காவிரி  

4] கங்ழக 

 

7] கங்ழகக் கழர ில், அன்யப வடிவான யவட்டுவத் தழைவன் -------------- என்பவன், 
இராமழனச் சந்தித்தான்.  

1] கண்ணபிரான்  

2] மதன்  

3] இந்திரன்  
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4] குகன் 

 

8] ஆ  காழை ின் ஆ ிரம் அம்பிக்கு; நா  கன்யபார்க் குகன் எனும் நாமத்தான்; 
தூ  கங்ழகத் துழற விடும் பதான்ழம ான்; காயும் வில்ைினன் கல்திரள் 
யதாைினான் - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

9] துடி ன், நா ினன், யதால் பசருப்பு ஆர்த்தயபர்; அடி ன், அல்பசறிந் தன்ன 
நிறத்தினான்; பநடி  தாழன பநருங்கைின் நீர்முகில்; இடி ி யனாடுஎழுந் 
தாைன்ன ஈட்டினான் - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் 
பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

10] சிருங்கி யபரம் எனத்திழரக் கங்ழக ின்;  மருங்கு யதான்றும் நகருழற 
வாழ்க்ழக ன்; ஒருங்கு யதபனாடு மீன் உப காரத்தன்; இருந்த வள்ைழைக் 
காணவந் பதய்தினான் - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் 
ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  
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3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

11] கூவா முன்னம் இழைய ான் குறுகிநீ; ஆவான்  ார் என அன்பின் 
இழறஞ்சினான்; யதவா நின்கைல் யசவிக்க வந்தபனன்; நாவாய் யவட்டுவன் நாய் 
அடிய ன் என்றான் - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் 
பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

12] நிற்றி ஈண்டு என்றுபுக்கு பநடி வன் பதாழுது தம்பி; பகாற்றவ! நின்ழனக் 
காணக் குறுகினன் நிமிர்ந்த கூட்டச்; சுற்றமும், தானும்; உள்ைம் தூ வன்; தா ின் 
நல்ைான்; எற்றுநீர்க் கங்ழக நாவாய்க்கு இழற;குகன் ஒருவன் என்றான் - என்ற 
பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

13] அண்ணலும் விரும்பி என்பால் அழைத்தி நீ அவழன என்றான்; பண்ணவன் 
வருக என்னப் பரிவினன் விழரவில் புக்கான்; கண்ணழனக் கண்ணின் யநாக்கிக் 
கனிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி; மண்ணுறப் பணிந்து யமனி வழைத்துவாய் புழதத்து 
நின்றான். - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 
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1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

14] இருத்தி ஈண்டு என்னயைாடும் இருந்திைன், எல்ழை நீத்த; அருத்தி ன், யதனும் 
மீனும் அமுதினுக்கு அழமவ தாகத்; திருத்தினன் பகாணர்ந்யதன் என்பகால் 
திருவுைம் என்ன வரீன்; விருத்தமா தவழர யநாக்கி முறுவைன் விைம்ப லுற்றான் 
- என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

15] அரி தாம் உவப்ப உள்ைத் தன்பினால் அழமந்த காதல்; பதரிதரக் பகாணர்ந்த 
என்றால் அமிழ்தினும் சரீ்த்த வன்யற; பரிவினில் தைீஇ  என்னில் பவித்திரம் 
எம்ம யனார்க்கும்; உரி ன இனிதின் நாமும் உண்டபனம் அன்யறா என்றான் - 
என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

16] கார்குைாம் நிறத்தான் கூறக் காதைன் உணர்த்து வான்; இப்பார்குைாம் பசல்வ 
நின்ழன இங்ஙனம் பார்த்த கண்ழண; ஈர்கிைாக் கள்வ யனன் ான் இன்னைின் 
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இருக்ழக யநாக்கித்; தீர்கியைன் ஆன ழத  பசய்குபவன் அடிழம என்றான் - 
என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

17] யகாழதவில் குரிசில் அன்னான் கூறி  பகாள்ழக யகட்டான்; சழீதழ  
யநாக்கித் தம்பி திருமுகம் யநாக்கித் தீராக்; காதை னாகும் என்று கருழண ின் 
மைர்ந்த கண்ணன்;  ாதினும் இனி  நண்ப இருத்திஈண்டு எம்பமா படன்றான் - 
என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

18] சிந்தழன உணர்கிற்பான் பசன்றனன் விழரயவாடும்; தந்தனன் பநடுநாவாய் 
தாமழர ந னத்தான்; அந்தணர் தழமப ல்ைாம் அருளுதிர் விழடஎன்னா; 
இந்துவின் நுதைாயைாடு இைவபைா டினியதறா - என்ற பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 
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19] விடுநனி கடிபதன்றான் பமய்உ ிர் அழன ானும்; முடுகினன் பநடுநாவாய் 
முரிதிழர பநடுநீர்வாய்க்; கடிதினில் மடஅன்னக் கதி து பசைநின்றார்; இடர்உற 
மழறய ாரும் எரியுறு பமழுகானார் - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் 
மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

20] அன்னவன் உழரயகைா அமைனும் உழரயநர்வான்; என்னு ிர் அழன ாய் நீ, 
இைவல்உன் இழை ான்,இந்; நன்னுத ைவள்நின்யகள், நைிர்கடல் நிைபமல்ைாம்; 
உன்னுழட  து,நான்உன் பதாைில்உரி ழம ின்உள்யைன் - என்ற பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகரல, சீத்தரலச் சாத்தனார்  

3] பாஞ்சாலி சபதம், பாரதியார்  

4] கம்பராமா ணம், கம்பர் 

 

21] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்  

1] ஆயகாரல – அந்த கநரத்தில் 

2] அம்பி – நண்பன் 

3] நாயகன் – தரலவன் 

4] நாமம் – பபயர் 

குறிப்பு : அம்பி என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் படகு. 
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22] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்  

1] துரற – கதாணித்துரற 

2] பதான்ரம – பதான்றுபதாட்டு 

3] கல் – மணல் 

4] திரள் – திரட்சி 

குறிப்பு :- கல் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் மரல. 

 

23] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்  

1] துடி - பரற  

2] அல் - இருள் 

3] சிருங்கி கபரம் - கங்ரகக் கரரகயார நகரம்  

4] திரர - அரல 

குறிப்பு :- அல் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் இருள்   

 

24] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்  

1] மருங்கு - தூரம் 

2] உபகாரத்தன் - பயன் கருதாது உதவுபவன் 

3] கூவா முன்னர் – அரழக்கும் முன்னர் 

4] குறுகி – பநருங்கி 

குறிப்பு :- மருங்கு என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் பக்கம்  
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25] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்  

1] இரறஞ்சி – வணங்கி 

2] கசவிக்க – வணங்க 

3] நாவாய் – கடல் 

4] பநடியவன் - உயர்ந்தவனாகிய இராமன்  

குறிப்பு :- நாவாய் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் படகு 

 

26] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 

1] குறுகினன் - வந்துள்ளான் 

2] இரற - தரலவன் 

3] பண்ணவன் - நற்குணங்கள் பை உழட  இராமன்  

4] பரிவு - இரக்கம் 

குறிப்பு :- பண்ணவன் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் நற்குணங்கள் பல உரடய 
இலக்குவன் 

 

27] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 

1] குஞ்சி - தரலமுடி  

2] கமனி - உடல் 

3] அருத்தியன் - அன்பு உரடயவன் 

4] மாதவர் - முனிவர் 

குறிப்பு :- மாதவர் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் முனிவர் 

 

28] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 
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1] முறுவல் - யகாபம் 

2] விளம்பல் - கூறுதல் 

3] சீர்த்த - சிறந்த 

4] பவித்திரம் - தூய்ரமயானது 

குறிப்பு :- முறுவல் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் புன்னரக 

 

29] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 

1] கார்குலாம் - கமகக்கூட்டம் 

2] பார்குலாம் - உலகம் முழுதும் 

3] இன்னல் - இன்பம் 

4] ஈர்கிலா - எடுக்க இயலாத 

குறிப்பு :- இன்னல் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் துன்பம் 

 

30] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 

1] தீர்கிகலன் - நீங்கமாட்கடன் 

2] அடிரமபசய்குபவன் - பணிபசய்கவன் 

3] குரிசில் - படகு 

4] இருத்தி - இருப்பாயாக 

குறிப்பு : குரிசில் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் தரலவன் 

 

31] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 

1] நயனம் - கண்கள் 
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2] இந்து - நிலவு 

3] நுதல் - கால் 

4] கடிது - விரரவாக 

குறிப்பு :- நுதல் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் பநற்றி 

 

32] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 

1] முடுகினன் - பசலுத்தினன் 

2] முரிதிரர - மடங்கிவிழும்அரல 

3] இடர் - இன்பம் 

4] அமலன் - குற்றமற்றவன் 

குறிப்பு :- இடர் என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் துன்பம் 

 

33] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் 

1] நுதல் - பநற்றி 

2] இளவல் - தம்பி 

3] மருங்கு - தூரம் 

4] ககழல் - பன்றி  

குறிப்பு :- மருங்கு என்பதன் சரியான பசாற்பபாருள் பக்கம். 

 

34] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] கபார்க்குகன் – இரண்டாம் கவற்றுரம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாரக 

2] கல்திரள்கதாள் – உவரமத்பதாரக 
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3] இருந்த வள்ளல் - பபயபரச்சம்  

4] வந்து எய்தினான் - விழனத்பதாழக  

குறிப்பு :- வந்து எய்தினான் என்பதன் சரியான இலக்கணக் குறிப்பு  விரனபயச்சம்.  

 

35] திழரக்கங்ழக - இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] உவரமத்பதாரக 

2] பபயபரச்சம் 

3] விரனத்பதாரக 

4] இரண்டாம் யவற்றுழம உருபும் ப னும் உடன் பதாக்க பதாழக 

 

36] நீர்முகில் - இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] உவரமத்பதாரக 

2] பபயபரச்சம் 

3] விரனத்பதாரக 

4] இரண்டாம் யவற்றுழம உருபும் ப னும் உடன் பதாக்க பதாழக 

 

37] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] கூவா – ஈறுபகட்ட எதிர்மரறப் பபயபரச்சம் 

2] குறுகி, யசவிக்க – பப பரச்சம் 

3] கழல் – தானியாகுபபயர் 

4] வந்தபனன் – தன்ரம ஒருரம விரனமுற்று 

குறிப்பு :- குறுகி, கசவிக்க என்பதன் சரியான இலக்கணக் குறிப்பு  விரனபயச்சம். 
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38] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] அரழத்தி (அரழப்பாய்), இருத்தி – முன்னிரல ஒருரம விரனமுற்று 

2] வருக – வியங்ககாள் விரனமுற்று 

3] பணிந்து, வரளத்து, – விரனபயச்சம்  

4] யதனும் மீனும் - உ ர்வு சிறப்பும்ழம  

குறிப்பு :- கதனும் மீனும் - என்பதன் சரியான இலக்கணக் குறிப்பு எண்ணும்ரம. 

 

39] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] மாதவர் - உரிச்பசாற்பறாடர்  

2] அழமந்த காதல் - விழனப ச்சம்  

3] சீர்த்த - ஒன்றன்பால் விரனமுற்று  

4] தழீஇய (தழுவிய) - பசால்லிரச அளபபரட    

குறிப்பு :- அரமந்த காதல் என்பதன் சரியான இலக்கணக் குறிப்பு பபயபரச்சம். 

 

40] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] கார்குலாம் (காரது குலாம்) – ஆறாம் கவற்றுரமத்பதாரக  

2] உணர்த்துவான் – விரனயாலரணயும் பபயர் 

3] பார்த்த கண்ழண – விழனப ச்சம் 

4] தீர்கிகலன், பசய்குகவன் – தன்ரம ஒருரம விரனமுற்று. 

குறிப்பு :- பார்த்தகண்ரண என்பதன் சரியான இலக்கணக் குறிப்பு பபயபரச்சம். 
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41] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] தீராக்காதலன் – ஈறுபகட்ட எதிர்மரறப் பபயபரச்சம் 

2] மலர்ந்த கண்ணன் – பபயபரச்சம் 

3] இனிய நண்ப – குறிப்புப் பபயபரச்சம்  

4] பநடுநாவாய் – விழனத்பதாழக 

குறிப்பு :- பநடுநாவாய் என்பதன் சரியான இலக்கணக் குறிப்பு பண்புத்பதாரக 

 

42] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] தாமரர நயனம் - உவரமத் பதாரக  

2] நனி கடிது - உரிச்பசாற்பறாடர்  

3] பநடுநீர் - விழனத்பதாழக 

4] என்னுயிர் - ஆறாம் கவற்றுரமத்பதாரக  

குறிப்பு :- பநடுநீர் என்பதன் சரியான இலக்கணக் குறிப்பு பண்புத்பதாரக. 

 

43] நன்னுதல் - இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] பண்புத்பதாழக 

2] உவரமத் பதாரக  

3] விரனத்பதாரக 

4] ஆறாம் கவற்றுரமத்பதாரக 

 

44] நின்யகள் – இைக்கணக் குறிப்பு தருக. 

1] நான்காம் யவற்றுழமத்பதாழக 
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2] உவரமத் பதாரக  

3] விரனத்பதாரக 

4] ஆறாம் கவற்றுரமத்பதாரக 

 

45] கம்பர் யதரழுந்தூரில் பிறந்தார். இவ்வூர் --------------- மாவட்டத்தில் 
ம ிைாடுதுழறக்கு அருகில் உள்ைது. 

1] கதனி 

2] ராமநாதபுரம்  

3] நாகப்பட்டினம் 

4] விருதுநகர்  

 

46] கம்பரின் தந்ழத ார் -------------------. 

1] ராஜசிம்மன்  

2] ஆதித்தன் 

3] பசங்கணான்  

4] இவர்களில் யாருமில்ரல  

 

47] கம்பர் ------------------ காைத்தில் வாழ்ந்தவர்.  

1] கரிகாலன்  

2] ராகஜந்திரன்  

3] ராஜராஜன் 

4] இரண்டாம் குயைாத்துங்கன் 
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48] ------------ என்பவழர திருபவண்பணய் நல்லூர்ச் சழட ப்ப வள்ைல் ஆதரித்தார். 

1] ஒளரவயார்  

2] புககழந்திப் புலவர்  

3] கம்பர் 

4] சீத்தரலச் சாத்தனார் 

 

49] கம்பர் காைம் ------------------- நூற்றாண்டு.  

1] கி.பி. பத்தாம்  

2] கி.பி. பதிபனான்றாம்  

3] கி.பி. பன்னிரண்டாம் 

4] கி.பி. பதிமூன்றாம்  

 

50] கம்பர் பசய்நன்றி மறவா இ ல்பினர். தம்ழம ஆதரித்த வள்ைல் சழட ப்பழர 
--------------------- பாடல்களுக்கு ஒரு பாடல் வதீம் பாடிச் சிறப்பித்துள்ைார். 

1] பத்து  

2] நூறு  

3] ஆ ிரம் 

4] பத்தாயிரம்  

 

51] சடயகாபரந்தாதி, ஏபரழுபது, சரசுவதி அந்தாதி, திருக்ழக வைக்கம், 
சிழைப ழுபது ஆகி ன ----------------- இ ற்றி  நூல்கள். 

1] ஒளரவயார்  

2] புககழந்திப் புலவர்  
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3] கம்பர் 

4] சீத்தரலச் சாத்தனார் 

 

52] -------------------- வடீ்டு கட்டுத்தறியும் கவிபாடும். விருத்தபமனும் ஒண்பாவிற்கு 
உ ர் ---------------. கல்வி ிற் பபரி வர் -------------.என்னும் பதாடர்கைால் ------------ 
என்பவழரப் பற்றி அறி ைாம். 

1] ஒளரவயார்  

2] புககழந்திப் புலவர்  

3] கம்பர் 

4] சீத்தரலச் சாத்தனார் 

 

53]  ாமறிந்த புைவரியை கம்பழனப்யபால் என்று -------------- கம்பழரப் புகழ்ந்து 
பாடியுள்ைார். 

1] பாரதி ார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] உ.கவ.சா 

 

54] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] இராமனது வரலாற்ரறக் கூறும் நூல் இராமாயணம் எனப்பட்டது. 

2] அகத்தி  முனிவர் வடபமாைி ில் எழுதி  இராமா ணத்ழதத் தழுவிக் கம்பர் 
அதழனத் தமிைில் இ ற்றினார்.  

3] கம்பர் இயற்றிய இராமாயணம் கம்பராமாயணம் எனப்பட்டது.  

4] கம்பர் தாம் இயற்றிய நூலுக்கு இராமவதாரம் எனப் பபயரிட்டார்.  
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குறிப்பு :- வான்மீகி முனிவர் வடபமாழியில் எழுதிய இராமாயணத்ரதத் தழுவிக் 
கம்பர் அதரனத் தமிழில் இயற்றினார்.  

 

55] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] கம்பராமாயணத்தில் ஆறு காண்டங்கள் உள்ளன. அரவ 1.பாலகாண்டம், 
2.அகயாத்தியா காண்டம், 3.ஆரண்ய காண்டம், 4.கிட்கிந்தா காண்டம், 5.சுந்தர 
காண்டம், 6.யுத்த காண்டம்.  

2] காண்டம் என்பது பபரும்பிரிரவயும் படலம் என்பது அதன் உட்பிரிரவயும் 
குறிக்கும்.  

3] தமிழிலக்கியத்தில் காப்பிய வளர்ச்சி கம்பர் பரடப்பினால் உச்சநிரலரய 
அரடந்தது. 

4] இந்நூைின் சிறப்புக் கருதியும் திருவாசகத்தின் பபருழம கருதியும் இவ்விரு 
நூல்கழையும் தமிழுக்குக் கதி என்பர் பபரிய ார். 

குறிப்பு :- இந்நூலின் சிறப்புக் கருதியும் திருக்குறளின் பபருரம கருதியும் இவ்விரு 
நூல்கரளயும் தமிழுக்குக் கதி என்பர் பபரிகயார். 

 

56] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] கம்பராமாயணம் பபருங்காப்பியத்திற்குரிய இலக்கணங்கரள முழுரமயாகப் 
பபற்றது. பபாருள், அணி, நரட ஆகியவற்றால் சிறந்தது. கற்கபார்க்கு இனிரம தரும் 
கவிச்சுரவ நிரறந்தது. பசாற்சுரவயும் பபாருட்சுரவயும் தமிழ்ப் பண்பாடும் 
மிளிர்ந்துள்ளது. 

2] கம்பராமாயணத்தில் அகயாத்தியா காண்டம் இரண்டாம் காண்டமாகும்.  

3] அய ாத்தி ா காண்டத்தில் பன்னிரண்டு  படைங்கள் உள்ைன.  

4] குகப்படலம் ஏழாம் படலமாகும். இதரனக் கங்ரகப் படலம் எனவும் கூறுவர். 

குறிப்பு :- அகயாத்தியா காண்டத்தில் பதின்மூன்று படலங்கள் உள்ளன. 
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57] வடபசால் கிைவி வடஎழுத் பதாரீஇ 

எழுத்பதாடு புணர்ந்த பசால்ைாகும்யம - என்று கூறும் நூல்? 

1] பதால்காப்பி ம் (எச்சவி ல்) 

2] திருக்குறள் 

3] திருவாசகம்  

4] இனியரவ நாற்பது  

 

58] பதால்காப்பி  பநறி நின்றவர் -------------? 

1] திருவள்ளுவர்  

2] கம்பர் 

3] ஒளரவயார்  

4] புககழந்திப் புலவர்  

 

59] வடபசால்ழைப் ப ன்படுத்தும் யபாது வடஎழுத்ழத நீக்கித் தமிழ்ப்படுத்த 
யவண்டும் என்னும் பதால்காப்பி  இைக்கணப்படி ராமன், ஹனுமன், ைஷ்மணன், 
விபீஷணன் என்னும் பப ர்கழை இராமன், அனுமன், இைக்குவன், வடீணன் என 
பநறிப்படுத்தி  தமிழ் யவந்தர் --------------------. வடபமாைி எழுத்ழதயும் பிறபமாைிக் 
கைப்ழபயும் தடுத்தவர் இவயர. 

1] திருவள்ளுவர்  

2] கம்பர் 

3] ஒளரவயார்  

4] புககழந்திப் புலவர்  
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60] உைகினில் நாகரிகம் முற்றும் அைிந்துவிட்டாலும் திருக்குறளும், கம்பன் 
காவி மும் இருந்தால் யபாதும்; மீண்டும் அதழனப் புதுப்பித்துவிடாைாம் - என்று 
கூறி வர்  ார்? 

1] ஜி.யு.கபாப் 

2] கால்டுபவல் 

3] வரீமாமுனிவர்  

4] கமில் சுவலபில் 

 

61] மராட்டி  --------------- மாவட்டத்தில் தயபாைி என்னும் சிற்றூர் உள்ைது. 

1] அமராவதி 

2] பகாங்கண் 

3] அவுரங்காபாத் 

4] நாக்பூர் 

 

62] கீழ்க்கண்ட கூற்று  ாழரப்பற்றி து? 

அவர் சமுதா  மறுமைர்ச்சி ின் முன்யனாடி; சமத்துவக் காவைர்; உைகச் 
சாதழன ாைர் வரிழச ில் முன்னிற்பவர்; அரசி ல் சட்டயமழத; யதசி த் 
தழைவராகவும் திகழ்ந்தவர்; பல்யவறு மத இன பமாைி சமூகப் பைக்க 
வைக்கங்கள் பகாண்ட இந்நாட்ழட இந்தி  அரசி ல் அழமப்புச் சட்டத்தால் 
ஒருங்கிழணத்தவர். 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] காந்தி  

4] அம்யபத்கர் 
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63] மராட்டி  மாநிைத்தில் பகாங்கண் மாவட்டத்தில் உள்ை அம்பவாயட என்னும் 
சிற்றூரில் 1891ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் திங்கள் பதினான்காம் நாள் (14.04.1891) -------------
- என்பவர் பிறந்தார். 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] காந்தி  

4] அம்யபத்கர் 

 

64] கீழ்க்கண்ட கூற்று  ாழரப்பற்றி து? 

அவர்தம் தந்ழத ார் இராம்ஜி சக்பால், தா ார் பீமாபாய். பசல்வம் நிழறந்த 
குடும்பத்தில் பதினான்காவது பிள்ழை ாகப் பிறந்தார் அவர். ------------------- 
இ ற்பப ர் பீமாராவ் ராம்ஜி. மகாபாரதப் பீமழனப் யபாையவ தன் மகனும் 
எவருயம அழசக்க முடி ாத வரீனாக வருங்காைத்தில் வரயவண்டும் என்ற 
எண்ணத்தில் பீம் எனப் பப ர் சூட்டினார் தந்ழத இராம்ஜி சக்பால். 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] காந்தி  

4] அம்யபத்கர் 

 

65] பீமாராவின் ஆசிரி ர் பப ர்? 

1] சிவாஜிராவ்  

2] ராமராவ்  

3] அம்யபத்கர் 
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4] இவர்களில் யாருமில்ரல  

குறிப்பு :- ஆசிரியர் என்பவர் அறிவுக்கடலாக மட்டுமன்றி அறத்தின் ஆழியாகவும் 
விளங்க கவண்டும். சாதி மதங்கரளப் பாகராம் - உயர் பசன்மம் இத்கதசத்தில் 
எய்தினர் ஆயின் கவதியர் ஆயினும் ஒன்கற - அன்றி | கவறு குலத்தினர் ஆயினும் 
ஒன்கற என்னும் உயரிய கநாக்குடன் பசயல்பட்டவர் பமீாராவின் ஆசிரியர் 
அம்கபத்கர்.காலத்தினால் பசய்த இவ்வுதவிரய ஞாலத்தினும் பபரிபதனக் கருதினார் 
பமீாராவ். அவ்வாசிரியர் பபயரரகய தம்பபயராகக் பகாண்டார். 

 

66] அம்யபத்கர் ------------- ஆம் ஆண்டு எல்பின்ஸ்டன் பள்ைி ில் தம்முழட  
உ ர்நிழைப் பள்ைிப் படிப்ழப முடித்தார். 

1] 1908   2] 1918   3] 1905    4] 1915 

 

67] பயராடா மன்னர் பபாருளுதவியுடன் --------------- ஆம் ஆண்டு பம்பாய் 
எல்பின்ஸ்டன் கல்லூரி ில் இைங்கழைப் பட்டம் பபற்றார், அம்யபத்கர். 

1] 1912   2] 1918   3] 1905    4] 1915 

 

68] அபமரிக்காவில் பகாைம்பி ா பல்கழைக்கைகத்தில் ------------------- ஆம் ஆண்டு 
முதுகழைப் பட்டம் பபற்றார், அம்யபத்கர். 

1] 1912   2] 1918   3] 1905    4] 1915 

 

69] -------------------- ஆம் ஆண்டு இைண்டனில் பபாருைாதாரத்தில் முழனவர் பட்டமும் 
பபற்றார், அம்யபத்கர். 

1] 1912   2] 1916   3] 1905    4] 1915 

 

70] மும்ழப ில் சிறிது காைம் ------------------ யபராசிரி ராகப் பணி ாற்றினார், 
அம்யபத்கர். 
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1] அரசியல் அறிவியல்  

2] வணிகவியல்  

3] பபாருைி ல் 

4] கணிதம்  

 

71] அம்யபத்கர், மீண்டும் --------------------- பசன்று அறிவி ல் முதுகழைப் பட்டமும் 
பாரிஸ்டர் பட்டமும் பபற்றார். 

1] பாரிசு 

2] ஜப்பான்  

3] இைண்டன் 

4] பதன் ஆப்பிரிக்கா 

 

72] கீழ்க்கண்ட கூற்று  ாழரப்பற்றி து? 

----------------------- என்பவர், இந்தி ா திரும்பி பின் வைக்கறிஞர் பதாைிழை 
யமற்பகாண்டார்; கட்டணமின்றி ஏழைகளுக்கு வைக்காடி நீதிழ ப் பபற்றுத் 
தந்தார். அவர் அரசி ல், சட்டம், சமூகம், பபாருைாதாரம், தத்துவம், வரைாறு, 
வாணிகம், கல்வி, சம ம் என அழனத்துத் துழறகைிலும் நிகரற்ற அறிஞராகத் 
திகழ்ந்தார்; ஒரு நாைில் பதிபனட்டு மணி யநரத்ழதக் கல்வி கற்பதற்காகயவ 
பசைவைித்தார்; நூைகத்தில் காழை ில் முதல் ஆைாக நுழைவார்; மாழை ில் 
இறுதி ஆைாக பவைிய றுவார். 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] காந்தி  

4] அம்யபத்கர் 
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73] தந்ழத பபரி ார் ----------------------- ஆம் ஆண்டு யகரைாவில் ழவக்கத்தில் நடத்தி  
ஒடுக்கப்பட்யடார் ஆை  நுழைவு மு ற்சியும், -------------------------- ஆம் ஆண்டு 
மார்ச்சுத் திங்கள் இருபதாம் நாள் அம்யபத்கர் மராட்டி த்தில் மகாத்துக் குைத்தில் 
நடத்தி  தண்ணரீ் எடுக்கும் யபாராட்டமும் மனித உரிழமக்காக முதைில் நடத்தப் 
பபற்ற யபாராட்டங்கள் எனைாம்.  

1] 1924, 1927 

2] 1922, 1928 

3] 1925, 1929 

4] 1923, 1926 

 

74] 'இங்கிைாந்து பசால்வதற்பகல்ைாம் இந்தி ா தழை ழசக்கும் என்பது தவறு; 
இந்தநிழை எப்யபாயதா மாறிவிட்டது; இந்தி  மக்கைின் எண்ணங்கழை நீங்கள் 
ஈயடற்றயவண்டும்' என ஆங்கியை ரிடம் அச்சமின்றி ஆணித்தரமாகக் கூறி வர் 
 ார்? 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] காந்தி  

4] அம்யபத்கர் 

 

75] வட்டயமழச மாநாடு 1930ஆம் ஆண்டு நழடபபற்றது. அம்மாநாட்டில் ------------------
- கைந்துபகாண்டார். அம்மாநாட்டில் “அழரவ ிற்றுக் கஞ்சிக்கு அல்ைற்படும் 
ஊழமகைின் உறுப்பினனாக நான் யபசுகியறன்" என்று, தனது கருத்ழதத் 
பதாடங்கினார். - இவர்  ார்? 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] காந்தி  
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4] அம்யபத்கர் 

 

76] மாற்றார் ஆதிக்கத்ழத நீக்கி, மக்கைால் ஆைப்படும் மக்கைாட்சிழ ய  
நாங்கள் விரும்புகியறாம்; பவறும் எஜமான மாற்றத்ழத நாங்கள் 
விரும்பவில்ழை; எங்கள் ழககைில் அரசி ல் அதிகாரம் வந்தாபைாைி , எங்கள் 
குழறகள் நீங்கா என பமாைிந்தவர்  ார்? 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] காந்தி  

4] அம்யபத்கர் 

 

77] விடுதழைக்குப் பிறகு இந்தி  அழமச்சரழவ ில் அண்ணல் அம்யபத்கழரயும் 
இடம்பபறச் பசய்  யவண்டுபமன்று பபரிதும் விரும்பி வர்  ார்? 

1] அண்ணா  

2] ராஜாஜி  

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

78] கீழ்க்கண்ட கூற்று  ாழரப் பற்றி து? 

இவர், சட்ட அழமச்சராகப் பபாறுப்யபற்றார். இந்தி  அரசி ல் அழமப்புச் சட்டம் 
வகுக்க எழுவர் பகாண்ட குழு அழமக்கப்பட்டது. பைரும் பச ல்படாமல் 
விைகினர். இறுதி ில், இவர் ஒருவயர அந்த ஒப்பற்ற பணிழ ச் பசய்து 
முடித்தார். 1950ஆம் ஆண்டு சனவரித் திங்கள் இருபத்தாறாம் நாள், இந்தி ா 
முழுழம ான குடி ரசு நாடாகத் தன்ழன அறிவித்துக் பகாண்டது.  

1] அண்ணா  
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2] ராஜாஜி  

3] காந்தி  

4] அம்யபத்கர் 

 

79] கீழ்க்கண்ட கூற்று  ாருழட து? 

அறி ாழமதான் அழனத்திற்கும் மூைகாரணம் என்பழத இவர், நன்குணர்ந்தார். 
எனயவ, “ஒவ்பவாருவரும் முழுமனித நிழைழ  அழட  கல்வி, 
பசல்வம்,உழைப்பு ஆகி  மூன்றும் யதழவப்படுகிறது. பசல்வமும் உழைப்பும் 
இல்ைாத கல்வி கைர்நிைம். உழைப்பும் கல்வியும் அற்ற பசல்வம் மிருகத்தனம்” 
என்றார். 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

80] 'கற்பித்தல், அறிவி ல் முழறக்கு உகந்ததாக இருத்தல் யவண்டும்; விருப்பு 
பவறுப்பற்ற முழற ில் கற்பித்தல் நிகழ்தல் யவண்டும். மாணவனுக்குள் 
தகவல்கழைத் திணிப்பதாகக் கல்வி இருத்தல்கூடாது; அஃது, அவனது 
ஊக்கத்ழதத் தூண்டுவதுடன் தனித்தன்ழமழ  பவைிக்பகாணர்வதாக இருத்தல் 
யவண்டும்' என்றும் கற்றல், கற்பித்தைின் உ ர்ந்த குறிக்யகாள் பற்றி கூறி வர் 
 ார்? 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 
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81] ----------------- ஆம் ஆண்டு, மக்கள் கல்விக்கைகத்ழதத் யதாற்றுவித்தார், 
அம்யபத்கர். 

1] 1940   2] 1943  3] 1946   4] 1949 

 

82] மும்ழப ில், ----------------------- என்பவரின் அரி  மு ற்சி ால் உருவான 
சித்தார்த்தா உ ர்கல்வி நிழை த்தில் இன்ழற  அறிவு வைர்ச்சிக்கு யவண்டி  
அழனத்துப் பாடங்களும் கற்பிக்கப்படுகின்றன. 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

83] 'இந்தி ாவின் யதசி ப் பங்குவதீம்' என்னும் நூைின் ஆசிரி ர் ? 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

84] புதி ன சிந்திப்பதும் பழடப்பதுயம புத்துைகம் சழமக்கும் சிற்பிகைின் 
யநாக்கம். இந்தி  நாட்டின் சாதி என்னும் இருழை அகற்ற வந்த அறிவுக்கதிர் ------
----------. 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

28 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

85] சாதி என்பது எல்ைாம் வல்ை ஒருவன் கட்டழை ால் யதான்றி தன்று. 
குறிப்பிட்ட சிை சூழ்நிழைக்கு ஆட்பட்ட மனித சமூக வாழ்வில் தானாகயவ 
யவரூன்றி விட்ட வைர்ச்சி ாகும். சாதி கழை ப்பட யவண்டி  கழை என்று 
அவர் கருதி வர்  ார்? 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

86] சமூகத்தின் மாற்றத்திற்குச் சிந்தழன விழதகழைத் தூவுகின்ற 
புரட்சி ாைர்கைாயைய  இந்த ழவ கம் வாழ்கிறது என்று கூறி வர்? 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

87] 'இந்தி ப் பபாருைாதார யமம்பாட்டிற்குச் சாதி என்பது, நன்ழம தராது; 
இந்தி ர்கைின் நைத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் சாதி என்னும் யநாய் தீங்கு 
விழைவிக்கின்றது; அது மக்கைிழடய  ஒருழமப்பாட்ழடச் சரீ்குழைத்து விட்டது. 
இதழன அவர்கள் உணரும்படி பசய்துவிட்டால் யபாதும்; அதுயவ எனக்கு நிழறவு 
தரும்' - என்று கூறி வர்? 

1] அண்ணா  
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2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

88] “ஓர் இைட்சி  சமூகம்சுதந்தரம், சமத்துவம், சயகாதரத்துவம் ஆகி வற்ழற 
அடிப்பழட ாகக் பகாண்டது” - என்று கூறி வர்? 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

89]  "சனநா கத்தின் மறுபப ர்தான் சயகாதரத்துவம்; சுதந்தரம் என்பது 
சுய ச்ழச ாக நடமாடும் உரிழம; உ ிழரயும் உழடழமழ யும் பாதுகாக்கும் 
உரிழம அது. எல்ைாருக்கும் எல்ைாம் கிழடக்கும் வழக ில் எல்ைா 
மனிதர்கழையும் ஒயர மாதிரி ாக நடத்துவயத சமத்துவமாகும்” என்று, 
சனநா கத்திற்கு அரி பதாரு விைக்கம் தந்தவர்  ார்? 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

90] சமத்துவத்தின் மறுபப யர மனிதயந ம்; எங்யக சமத்துவம் 
மறுக்கப்படுகின்றயதா, அங்யக மனிதப் பண்பு மழறந்து விடுவழத அவர் 
அழனவருக்கும் உணர்த்தினார். - இவர்  ார்? 

1] அண்ணா  
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2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] பபரியார்  

 

91] அம்யபத்கர் ஓர் அறிவுச் சுரங்கம். இவர், அறி ாழமக்கு எதிராக ஆற்றி  
மகத்தான பணி சான்யறார் பநஞ்சில் நிழைக்கச் பசய்தது. "அம்யபத்கர் உைகத் 
தழைவர்களுள்ஒருவர், பகுத்தறிவுச் பசம்மல், ஆராய்ச்சி ின் சிகரம், மக்கைின் 
மாபபரும் வைிகாட்டி,அப்பபருந்தழைவழரப் யபாை யவறு  ாழரயும் நாம் 
காணமுடி ாது” என்று ------------------- என்பவர் புகைாரம் சூட்டினார். 

1] அண்ணா  

2] அம்கபத்கர் 

3] காந்தி  

4] பபரி ார் 

 

92]  “பகுத்தறிவுத் துழற ில் அவருக்கு இழண அவயர. ஆசி க் கண்டத்தியைய  
மிகப்பபரி  தனி ாள் நூைகத்ழத அழமத்த பபருழம இவழரய  சாரும்" என்று 
அம்யபத்கழர ------------------- என்பவர்  புகழ்ந்துழரத்தார். 

1] அண்ணா  

2] அம்கபத்கர் 

3] காந்தி  

4] யநரு 

 

93] “அண்ணல் அம்யபத்கர் தன்னைமற்றவர், மிகவும் ஆர்வத்துடனும் விழரந்தும் 
தன்னந் தனி னாகச் பச ல்பட்டவர். தமக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட பணி ில் கருமயம 
கண்ணாக இருந்தவர்" என்று ----------------- என்பவர் பாராட்டியுள்ைார். 
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1] பபரியார்  

2] ராஜாஜி  

3] இந்திரா காந்தி  

4] இராயசந்திர பிரசாத் 

 

94] நாட்டிற்காக அ ராது உழைத்த அண்ணல் அம்யபத்கர் ------------------ ஆம் ஆண்டு 
திசம்பர் திங்கள் ஆறாம் நாள் புகழுடம்பு எய்தினார். 

1] 1956  2] 1957     3] 1958    4] 1959 

 

95] இந்தி  அரசு, பாரத ரத்னா (இந்தி  மாமணி) என்னும் உ ரி  விருழத 
அண்ணல் அம்யபத்கருக்கு ------------ ஆம் ஆண்டு வைங்கிப் பபருழமப்படுத்தி து. 

1] 1989  2] 1990  3] 1991    4] 1992 

 

96] ------------------------ என்பவர், இந்தி  நாட்டின் ஒைிமிகுந்த எதிர்காைத்ழதப் பற்றிக் 
கனவு கண்ட இைட்சி  மனிதர். தாம் கண்ட இைட்சி க் கனவுகழை அறிவுத் 
திறத்தினால் உறுதிப்படுத்தி வர். அவர், உ ரி  ஆளுழமத் திறழனக் 
பகாண்டவர், கூர்த்த அறிவுவன்ழம உழட வர், மனித உரிழமக்காக 
உழைத்தவர். 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

97] சமுதா பமனும் மரத்தின் யவழரச் சாதிப் புழுக்கள் அரித்து விடாமல் தடுத்த 
நச்சுக்பகால்ைி மருந்து அவர். கல்வி அறிவின்றி நாடு முன்யனற முடி ாது என்று 
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உழரத்தவர். அவர், சமுதா த்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களுக்காகத் தம்ழம 
முழு ாக அர்ப்பணித்துக் பகாண்டவர். - இவர்  ார்? 

1] அண்ணா  

2] அம்யபத்கர் 

3] காந்தி  

4] கநரு 

 

98] இருபபருந் தழைவர்கள் - இந்தி ாவில் இருந்தார்கள். வடக்யக இருந்து -------------
-------- என்பவரும், பதற்யக ிருந்து ---------------- என்பவரும் இழடவிடாது 
உழைத்ததனால் சாதி என்னும் பாழற உழடந்து சுக்கு நூறானது. 

1] அம்யபத்கர், பபரி ார் 

2] பகத் சிங், வ.உ.சி  

3] கநதாஜி, காமராஜர்  

4] கநரு, முத்துராமலிங்கம்  

 

99] ஒருழம பன்ழமப் பிழை நீக்கி எழுதுக? 

1] இப்கபாது அவர் ரகயில் ககாப்புகள் இருந்தது 

2] இப்யபாது அவர் ழக ில் யகாப்புகள் இருந்தன 

3] இப்கபாது அவர்கள்  ரகயில் ககாப்புகள் இருந்தன 

4] இப்கபாது அவரின் ரகயில் ககாப்புகள் இருந்தது 

 

100] ஒருழம பன்ழமப் பிழை நீக்கி எழுதுக? 

1] வயது வந்கதார்க்கும் பபண்களுக்கும் வாக்குரிரம பகாடுக்கப்பட கவண்டும் என 
அம்கபத்கர் கூறியரத நாகளடுகள் புகழ்ந்தது 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

33 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] வ து வந்யதார்க்கும் பபண்களுக்கும் வாக்குரிழம பகாடுக்கப்பட யவண்டும் 
என அம்யபத்கர் கூறி ழத நாயைடுகள் புகழ்ந்தன 

3] வயது வந்கதார் பபண்களுக்கும் வாக்குரிரம பகாடுக்கப்பட கவண்டும் என 
அம்கபத்கர் கூறியரத நாகளடுகள் புகழ்ந்தது 

4] வயது வந்கதார்க்கும் பபண்கள்  வாக்குரிரம பகாடுக்கப்பட கவண்டும் என 
அம்கபத்கர் கூறியரத நாகளடுகள் புகழ்ந்தன 

 

101] சந்திப் பிழை நீக்கி எழுதுக. 

1] ஆசிரியர் பபயரர தம் பபயருடன் கசர்த்துப் பமீாராவ் அம்கபத்கராக மாறினார்  

2] ஆசிரியர் பபயரரத் தம் பபயருடன் கசர்த்துப் பமீாராவ் அம்கபத்கராக மாறினார்  

3] ஆசிரி ர் பப ழரத் தம் பப ருடன் யசர்த்து பீமாராவ் அம்யபத்கராக மாறினார்  

4] ஆசிரியர்ப் பபயரர தம் பபயருடன் கசர்த்து பமீாராவ் அம்கபத்கராக மாறினார் 

 

102] சந்திப் பிழைழ  நீக்கி எழுதுக 

1] ஏரழகளுக்கு பபாருள் பபறாமல் வாதாடி நீதி பபற்றுத் தந்தார் 

2] ஏழைகளுக்குப் பபாருள் பபறாமல் வாதாடி நீதி பபற்றுத் தந்தார் 

3] ஏரழகளுக்குப் பபாருள் பபறாமல் வாதாடி நீதிப் பபற்றுத் தந்தார் 

4] ஏரழகளுக்குப் பபாருள்ப் பபறாமல் வாதாடி நீதி பபற்று தந்தார் 

 

103] சந்திப்பிழை நீக்கி எழுதுக  

1] ஆண்கரளப் கபாலகவ பபண்களுக்கும் அரசுப் பணி அரனத்து துரறகளிலும் 
பகாடுக்கவ் கவண்டும் 

2] ஆண்கரளப் கபாலகவப் பபண்களுக்கும் அரசு பணி அரனத்துத் துரறகளிலும் 
பகாடுக்க கவண்டும் 
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3] ஆண்கரள கபாலகவ பபண்களுக்கும் அரசுப் பணி அரனத்துத் துரறகளிலும் 
பகாடுக்க கவண்டும் 

4] ஆண்கழைப் யபாையவ பபண்களுக்கும் அரசுப் பணி அழனத்துத் 
துழறகைிலும் பகாடுக்க யவண்டும் 

 

104] சந்திப்பிழை நீக்கி எழுதுக 

1] ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கும் முன்பாக வாழ்க்ரக பயணமாம் 

2] ஆளும் அறிவும் வைர்வதற்கு முன்பாக வாழ்க்ழகப் ப ணமாம் 

3] ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கு முன்பாகவ் வாழ்க்ரக பயணமாம் 

4] ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கு முன்பாக வாழ்க்ரக பயணமாம் 

 

105] ஒருழமப் பன்ழமப் பிழை நீக்கி எழுதுக 

1] கல்வி நைம்பபற்ற பபண்பாற் புைவருக்கு மன்னரும் பணிந்தார் 

2] கல்வி நலம்பபற்ற பபண்பாற் புலவருக்கு மன்னரும் பணிந்தனர் 

3] கல்வி நலம்பபற்ற பபண்பாற் புலவருக்கு மன்னரும் பணிந்தார்கள் 

4] கல்வி நலம்பபற்ற பபண்பாற் புலவருக்கு மன்னரும் பணிந்தனர்கள் 

 

106] ஒருழமப் பன்ழமப் பிழை நீக்கி எழுதுக 

1] பபண்கள் பபற கவண்டியது பபண் கல்வி, பபண்ணுரிரம, பசாத்துரிரம 

2] பபண்கள் பபற கவண்டியன பபண் கல்வி, பபண்ணுரிரம, பசாத்துரிரம 

3] பபண்கள் பபற யவண்டி ழவ பபண் கல்வி, பபண்ணுரிழம, பசாத்துரிழம 

4] பபண்கள் பபற கவண்டும் பபண் கல்வி, பபண்ணுரிரம, பசாத்துரிரம 
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107] சட்டம் என்பதற்குச் ------------------ என்பது பபாருள். 

1] சான்று  

2] பசம்ழம  

3] ஆதாரம்  

4] உரிரம  

விைக்கம் :- பசம்ரம என்னும் பசால் நடுவுநிரல என்னும் பபாருளிலும் 
இலக்கியங்களில் இடம் பபற்றுள்ளது.  

 

108] அரசன், பகாழைத்பதாைில் புரியும் பகாடி வர்களுக்கு மரண தண்டழன 
அைித்தல் குற்றமன்று, அது ப ிருடன் வைர்ந்த கழைகழை நீக்குதல் 
யபான்றதாகும்  எனக் கூறி வர்? 

1] பாரதியார்  

2] திரு.வி.க  

3] வள்ளுவர் 

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

குறிப்பு :- பகாரலயில் பகாடியாரர கவந்பதாறுத்தல் ரபங்கூழ்  

கரளகட் டதபனாடு கநர் - குறள் 550. 

 

109] தண்டழன வைங்குவது பற்றிக் கூறி  ------------------- என்பவயர, அச்சட்டங்கள் 
மனிதயந  அடிப்பழட ில் பநகிழ்வுத்தன்ழம உழட னவாகவும் அழமதல் 
யவண்டும் என்கிறார். 

1] பாரதியார்  

2] திரு.வி.க  

3] வள்ளுவர் 
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4] நாமக்கல் கவிஞர்  

குறிப்பு :- கடிகதாச்சி பமல்ல எறிக பநடிதாக்கம்  

நீங்காரம கவண்டு பவர் - குறள், 562. 

 

110] தமிழ்நாட்டில் யவைாண்ழமக் கடன் நிவாரணச் சட்டம், கூட்டுறவுச் 
சங்கங்கள் சட்டம், உள்ைாட்சித் துழறச் சட்டம், முதைி ன எதற்கு சான்றாகும்? 

1] அரனத்து நாட்டு சட்டம்  

2] விவசாய சட்டம்  

3] இந்தியச் சட்டம்  

4] மாநிை தனிச்சட்டங்கள் 

 

111] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] இந்தியாவில் அவரவர் பின்பற்றிய சமயத்திற்ககற்ற சட்டங்களும் உள்ளன  

2] இந்துச் சமயத்ரதச் சார்ந்கதாருக்கு இந்துச் சட்டம் உள்ளது   

3] இசுலாமியர்களுக்கான இசுலாமியர் சட்டம் உள்ளது. கிறித்தவர்களுக்கான சட்டம் 
உள்ளது  

4] பபைத்தர்களுக்கும் சமணர்களுக்கும் தனி ான மதச் சட்டங்கபைன தனித் 
தனிச் சட்டங்கள் உள்ைன.  

குறிப்பு :- பபளத்தர்களுக்கும் சமணர்களுக்கும் தனியான மதச் சட்டங்கபளன 
எரவயுமில்ரல. இந்துச்சமயச் சட்டங்ககள அவர்களுக்கும் பபாருந்தும்.  

 

112] குற்றங்கள் ---------- வழகப்படும். 

1] 2   2] 3    3] 4     4] 5 
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குறிப்பு :- குற்றங்கள் இரு வரகப்படும். ஒன்று, சட்டம் பசய்யக்கூடாது என்று 
வலியுறுத்திச் பசான்னரதச் பசய்தல்; மற்பறான்று, சட்டம் பசய்ய கவண்டும் என்று 
வலியுறுத்துவரதச் பசய்யாமல் இருத்தல்.  

 

113] அரசி ல் சாசனத்தின் ----------------- பிரிவின் படி குடிமக்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் 
முழுழம ான யபச்சுரிழம, எழுத்துரிழம, உண்டு.  

1] 19 (1) ஆவது 

2] 20 (1) ஆவது 

3] 21 (1) ஆவது 

4] 22 (1) ஆவது  

 

114] இந்தி க் குடிமக்கள் தனி ாகயவா ஓர் அழமப்பின் மூைமாகயவா தகவல் 
அறியும் உரிழமச் சட்டம் ---------------------- தகவல் பபறைாம். 

1] 2005 பிரிவு 6 இன்படி 

2] 2006 பிரிவு 6 இன்படி 

3] 2011 பிரிவு 6 இன்படி 

4] 2012 பிரிவு 6 இன்படி 

 

115] தகவல் உரிழமச் சட்டத்தின் படி மாநிை, ழம  அரசு சார்ந்த அதிகார 
அழமப்பிடமிருந்து தகவல் பபறுவதற்குப் -------------- உரூபாழ  விண்ணப்பிக்க 
கட்டணமாகச் பசலுத்துதல் யவண்டும்.  

1] 10   2] 15    3] 20    4] 25 

குறிப்பு :- வறுரமக் ககாட்டிற்குக் கீழ் வாழ்பவராக இருந்தால், தகவல் பபறுவதற்கு 
எந்தக் கட்டணமும் பசலுத்த கவண்டியதில்ரல.  
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116] 'ஒத்தது அறிவான் உ ிர்வாழ்வான்' - என்று கூறும் நூல்? 

1] ஆத்திச்சூடி  

2] பழபமாழி நானூறு  

3] திருக்குறள் 

4] பதால்காப்பியம்  

 

117] எழுத்திைக்கணம் பசால்ைிைக்கணம் ஆகி  இரண்டிலும் கூறப்படாத 
பபாதுவான பசய்திகள் பசால்ைப்படுவது ------------------- ஆகும். 

1] வழு   

2] ஆகுபபயர்   

3] பபாது   

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

 

118] பவைிப்பழட ாகத் தன்பபாருழை உணர்த்தும் பசால் ---------------- எனவும், ஒரு 
பதாடர் முன்னும் பின்னும் வருகின்ற பசாற்கள் உணர்த்தும் குறிப்பால் ஒரு 
பபாருழைத் தருவது ------------- எனவும் கூறுவர். 

1] பவைிப்பழட, குறிப்பு 

2] பபாது, ஆகுபபயர்  

3] பபாருள்ககாள், வழாநிரல  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

 

119] உ ர்திழண அஃறிழண ஆகி  இரண்டிலும் பபாதுவான பசாற்கள் உண்டு. 
ஒரு பசால், பதாடரில் முன்னும், பின்னும் வரும் பசாற்கைின் பதாடர்பாலும், 
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குறிப்பாலும் ஒரு பாழை நீக்கி மற்பறாரு பாழைச் சுட்டும். அதற்கு ---------------- 
என்பது பப ர். 

1] பபாருள்ககாள்  

2] ஆகுபபயர்  

3] ஒன்பறாைி பபாதுச்பசால் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

குறிப்பு :- ஒன்பறாைி பபாதுச்பசால்:- 

உயர்திரண அஃறிரண ஆகிய இரண்டிலும் பபாதுவான பசாற்கள் உண்டு. ஒரு 
பசால், பதாடரில் முன்னும், பின்னும் வரும் பசாற்களின் பதாடர்பாலும், குறிப்பாலும் 
ஒரு பாரல நீக்கி மற்பறாரு பாரலச் சுட்டும். அதற்கு ஒன்பறாழி பபாதுச்பசால் 
என்பது பபயர். 

உ ர்திழண ில், (எ.கா.) : 

1 . வடீ்டின் முன் ஐவர் ககாலமிட்டனர். 

2 . நாட்ரடக் காக்க ஐவர் கபார்க்களம் பசன்றனர். 

-முதல் பதாடரில் வந்துள்ள ஐவர் என்னும் பபாதுச் பசால் ககாலமிட்டனர் என்னும் 
குறிப்பால் ஆண்பாரல நீக்கிப் பபண்பாரல உணர்த்தி நின்றது. இரண்டாம் 
பதாடரிலுள்ள ஐவர் என்னும் பபாதுச் பசால் கபார்க்களம் என்னும் பசால்லின் 
குறிப்பால் பபண்பாரல விடுத்து, ஆண்பாரல மட்டும் உணர்த்தி நின்றது. 

அஃறிழண ில், (எ.கா.) : 

1 . இம்மாடு வயலில் உழுகிறது. 

2 . இம்மாடு பால் கறக்கிறது. 

- முதல் பதாடரில் வந்துள்ள 'மாடு' என்னும் பபாதுச் பசால் உழுகிறது என்னும் 
விரனக்குறிப்பால் காரளமாட்ரடயும், இரண்டாவது பதாடரில் வரும் 'மாடு' என்னும் 
பபாதுச்பசால் கறக்கிறது என்னும் விரனக்குறிப்பால், பசுமாட்ரடயும் 
குறிப்பிடுகின்றது. இவ்வாறு, ஒரு பபாதுச்பசால் முன்பின் கசர்ந்து வரும் பசால்லின் 
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குறிப்பால் ஆண்பாரலகயா பபன்பாரலகயா உணர்த்தி வருவது ஒன்பறாழி 
பபாதுபசால் எனப்படும். 

ஒன்பறாைி பபாதுச்பசால் விகாரம் தகுதி  

ஆகு பப ர்அன் பமாைிவிழனக் குறிப்யப 

முதல்பதாழக குறிப்யபா டின்ன பிறவும்  

குறிப்பின் தருபமாைி அல்ைன பவைிப்பழட – நன்னூல்.   

 

120] ஒருபசால் தன் பபாருழையும் குறித்துத் தனக்கு இனமான பபாருழையும் 
குறித்து வருவது ---------------- எனப்படும். 

1] இனங்குறித்தல் 

2] ஆகுபபயர்  

3] ஒன்பறாழி பபாதுச்பசால் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

விைக்கம் :- இனங்குறித்தல் :-  

கதிர்கவல் பவற்றிரல தின்றான். 

இத்பதாடர் கதிர்கவல் பவற்றிரல மட்டுமா தின்றான். பவற்றிரலகயாடு அதற்கு 
இனமான பாக்கு, சுண்ணாம்பு முதலானவற்ரறயும் கசர்த்துத் தின்றான் எனப் 
பபாருள்படுகிறது. இவ்வாறு ஒருபசால், தன்பபாருரளயும் குறித்துத் தனக்கு 
இனமான பபாருரளயும் குறித்து வருவது இனங்குறித்தல் எனப்படும். 

ஒருபமாைி ஒைிதன் இனங்பகாைற் குரித்யத – நன்னூல்  359. 

 

121] அழசநிழைக்கும், விழரவு, சினம், மகிழ்ச்சி, அச்சம், துன்பம் முதைி  
பபாருள் நிழைக்கும், பசய்யுைில் இழசழ  நிழறவு பசய்வதற்கும் இரண்டு 
மூன்று நான்குமுழற அடுக்கி வருவது --------------- எனப்படும். 

1] இரட்ரடக்கிளவி  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

41 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] ஆகுபபயர்  

3] பபாருள்ககாள்  

4] அடுக்குத்பதாடர் 

விளக்கம் :- அடுக்குத்பதாடர் : 

அரசநிரலக்கும், விரரவு சினம் மகிழ்ச்சி அச்சம் துன்பம் முதலிய பபாருள் 
நிரலக்கும், பசய்யுளில் இரசரய நிரறவு பசய்வதற்கும் இரண்டு மூன்று 
நான்குமுரற அடுக்கி வருவது அடுக்குத்பதாடர் எனப்படும். 

(எ.கா.) : 1 . அன்கற அன்கற – அரசநிரல. 

2 . கபா கபா – விரரவு. 

3 . எறி எறி – சினம். 

4 . வருக வருக – மகிழ்ச்சி. 

5 . தீ தீ தீ – அச்சம். 

6 . பநாந்கதன் பநாந்கதன் – துன்பம். 

7 . ககாடி ககாடி ககாடி ககாடிகய – இரச நிரற. 

அழசநிழை பபாருள்நிழை இழசநிழறக் பகாருபசால் 

இரண்டு மூன்று நான் பகல்ழை முழற அடுக்கும். – நன்னூல்  395. 

 

122] இரட்டித்து நின்று பபாருள் உணர்த்தும் பசாற்கள் இரட்டித்யத வரும். 
பிரித்தால் பபாருள் தராது. இதழன --------------- என்பர். 

1] இரட்ழடக்கிைவி  

2] ஆகுபபயர்  

3] பபாருள்ககாள்  

4] அடுக்குத்பதாடர் 
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குறிப்பு :- இரட்ழடக்கிைவி:- இரட்டித்து நின்று பபாருள் உணர்த்தும் பசாற்கள் 
இரட்டித்கத வரும். பிரித்தால் பபாருள் தராது. இதரன இரட்ரடகிளவி என்பர். 
(கிளவி – பசால்) இரட்ரடக் கிளவி இரண்டு பசால். 

(எ.கா) :-  

1 . பாரவ படபடபவனப் கபசினாள். 

2 . கலா கலகலபவனச் சிரித்தாள். 

இரட்ரடக் கிளவி இரட்டிற் பிரிந்திரசயா – நன்னூல்  396. 

அடுக்குத்பதாடருக்கும் இரட்ழடக்கிைவிக்கும் உள்ை யவறுபாடு:-  

அடுக்குத்பதாடர் :  பசாற்கள் தனித்தனிகய நிற்கும். 

இரட்ரடக்கிளவி :  பசாற்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்கும். 

அடுக்குத்பதாடர் :  பிரித்தால் பபாருள் தரும். 

இரட்ரடக்கிளவி :   பிரித்தால் பபாருள் தராது. 

அடுக்குத்பதாடர் : இரண்டு மூன்று நான்கு முரற அடுக்கி வரும். 

இரட்ரடக்கிளவி :  இரட்டித்கத வரும். 

அடுக்குத்பதாடர் : விரரவு, அச்சம், பவகுளி, மகிழ்ச்சி. 

இரட்ரடக்கிளவி :  இரச குறிப்பு , பண்பு பற்றி வரும். 

 

123] இைவைகன் வந்தான். இது --- பதாடர்.  

1] பவைிப்பழட 

2] இனம்குறித்தில்  

3] குறிப்பு  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல 
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124] மாடு என்னும் பசால் ----------------.  

1] அஃறிழணப் பபாதுப்பப ர் 

2] உயர்திரணப் பபாதுப்பபயர் 

3] விரவுப் பபயர்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

 

125] யஷத்திரங்கள் யதாறும் பசன்று விக்கிரகங்கழை வைிபடுக - இத்பதாடரில் 
காணும் பிறபமாைிச் பசாற்களுக்குரி  தமிழ்ச்பசாற்கள் அழமந்த பதாடழரக் 
கண்டறிக. 

1] திருத்தலங்கள் கதாறும் பசன்று விக்கிரகங்கரள வழிபடுக 

2] ஊர்கள்கதாறும் பசன்று விக்கிரகங்கரள வழிபடுக 

3] புண்ணி த்தைந்யதாறும் பசன்று கடவுள் சிழைகழை வைிபடுக 

4] சிற்றூர்கள்  கதாறும் பசன்று இரறவரன வழிபடுக 

 

126] பபாருந்தாதது எது? பிறபமாைிச் பசாற்களுக்குரி  தமிழ்ச்பசாற்கள் 
அழம ாத பதாடழரக் கண்டறிக. 

1] இம்மார்க்கத்தில் யாத்திரர பசல்லுங்கள் - இவ்வழிகய புண்ணியப் பயணம் 
பசல்லுங்கள் 

2] இந்த சர்ட் மிகவும் காஸ்ட்லியானது - இந்த கமலாரட மிகுந்த விரல 
மதிப்புள்ளது 

3] நாரள நடக்கவிருக்கும் கமட்சில் இந்தியா கண்டிப்பாய் வின் பசய்யும் - நாரள 
நடக்கவிருக்கும் கபாட்டியில் இந்தியா உறுதியாய் பவற்றி பபறும் 

4] நான் இந்தக் காயைஜின் ஓல்ட் ஸ்டுபடன்ட் - நான் இந்த கல்லூரி ின் ஓல்ட் 
மாணவன் 
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குறிப்பு :-  நான் இந்தக் காகலஜின் ஓல்ட் ஸ்டுபடன்ட் - நான் இந்த கல்லூரியின் 
கமனாள்  மாணவன். 

 

127] இழண ான தமிழ்ப்பைபமாைி - money makes many things. 

1] பணம் பத்தும் பசய்யும் 

2] புலி பசித்தாலும் புல்ரலத் தின்னாது  

3] காலம் பபான் கபான்றது  

4] வருமுன் காப்பகத சிறந்தது  

 

128] இழண ான தமிழ்ப்பைபமாைி - Eagles dont catch flies. 

1] பணம் பத்தும் பசய்யும் 

2] புைி பசித்தாலும் புல்ழைத் தின்னாது 

3] காலம் பபான் கபான்றது  

4] வருமுன் காப்பகத சிறந்தது 

 

129] இழண ான தமிழ்ப்பைபமாைி - old is gold. 

1] பணம் பத்தும் பசய்யும் 

2] புலி பசித்தாலும் புல்ரலத் தின்னாது  

3] காைம் பபான் யபான்றது 

4] வருமுன் காப்பகத சிறந்தது 

 

130] இழண ான தமிழ்ப்பைபமாைி - Prevention is better  than cure. 

1] பணம் பத்தும் பசய்யும் 
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2] புலி பசித்தாலும் புல்ரலத் தின்னாது  

3] காலம் பபான் கபான்றது  

4] வருமுன் காப்பயத சிறந்தது 

 

131] இழண ான தமிழ்ப்பைபமாைி - slow and steady wins the race. 

1] மு ற்சி திருவிழன ாக்கும் 

2] புலி பசித்தாலும் புல்ரலத் தின்னாது  

3] காலம் பபான் கபான்றது  

4] வருமுன் காப்பகத சிறந்தது 


