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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 4 

1] அரிகால் மாறிய அங்கண் அகல்வயல்; மறுகால் உழுத ஈரச் பெறுவின்; 
வித்பதாடு பென்ற வட்டி பற்பல - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆெிரியர் பபயர்? 

1] ஒளவையார், புறநானூறு  

2] மதுவைக்காஞ்சி, மாங்குடி மருதனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுவற அவையனார் 

4] நற்றிணை, மிணளகிழான் நல்வவட்டனார்  

 

2] மீபனாடு பபயரும் யாைர் ஊர; பநடிய பமாழிதலும் கடிய ஊர்தலும்; பெல்வம் 
அன்றுதன் பெய்விணனப் பயவன - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆெிரியர் பபயர்? 

1] ஒளவையார், புறநானூறு  

2] மதுவைக்காஞ்சி, மாங்குடி மருதனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுவற அவையனார் 

4] நற்றிணை, மிணளகிழான் நல்வவட்டனார் 

 

3] ொன்வறார் பெல்வம் என்பது வெர்ந்தார்; புன்கண் அஞ்சும் பண்பின்; பமன்கண் 
பெல்வம் பெல்வபமன் பதுவவ - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆெிரியர் பபயர்? 

1] ஒளவையார், புறநானூறு  

2] மதுவைக்காஞ்சி, மாங்குடி மருதனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுவற அவையனார் 

4] நற்றிணை, மிணளகிழான் நல்வவட்டனார் 
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4] உழவர், பநற்கதிர்கணள அறுவணட பெய்த பின்னர், அகன்ற அழகிய; வயணல 
மறுபடியும் பயிர் பெய்ய உழுதனர். பணனவயாணலப்; பபட்டியில் விணத பகாண்டு 
பென்று ஈரமுள்ள அந்நிலத்தில் விணதத்தனர். பின்னர் அவர்கள் அங்குள்ள 
நீர்நிணலகளில் பல்வணக மீன்கணளப் பிடித்து அப்பபட்டியில் பகாண்டு வருகின்ற 
புதுவருவாயிணன உணடய மருத நிலத் தணலவவன - இது எந்த நூலில் இருந்து 
எடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்து? 

1] ஒளவையார், புறநானூறு  

2] மதுவைக்காஞ்சி, மாங்குடி மருதனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுவற அவையனார் 

4] நற்றிணை, மிணளகிழான் நல்வவட்டனார் 

 

5] அரொல் ெிறப்புச் பெய்யப் பபறுதலும், யாணன, வதர், குதிணர; முதலிய 
ஊர்திகளில் அவ்வரெர் முன்னிணலயில் விணரந்து; பெல்லுதலும் பெல்வச் 
ெிறப்பன்று. அஃது அவரவர்தம் முன்விணனப்; பயவன. தன்பால் புகலிடம் வதடிவந்த 
எளிவயாணரக் ணகவிடாமல்; காக்கும் பமன்ணமயான பண்வப பெல்வபமனச் 
ொன்வறார் கூறுவர் - இது எந்த நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்து? 

1] ஒளவையார், புறநானூறு  

2] மதுவைக்காஞ்சி, மாங்குடி மருதனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுவற அவையனார் 

4] நற்றிணை, மிணளகிழான் நல்வவட்டனார் 

 

6] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள். 

1] அரி – மநற்கதிர் 

2] பெறு – மணல 
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3] யாணர் – புதுைருைாய் 

4] ைட்டி – பவனயயாவைப்மபட்டி 

குறிப்பு :- மசறு என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் ையல். 

 

7] பென்ற வட்டி - இலக்கைக்குறிப்பு தருக. 

1] பபயபரச்ெம் 

2] ைிவனத்மதாவக 

3] பண்புத்மதாவக 

4] ைிளித்மதாடர் 

 

8] பெய்விணன - இலக்கைக்குறிப்பு தருக. 

1] மபயமைச்சம் 

2] விணனத்பதாணக 

3] பண்புத்மதாவக 

4] ைிளித்மதாடர் 

 

9] புன்கண், பமன்கண் - இலக்கைக்குறிப்பு தருக. 

1] மபயமைச்சம் 

2] ைிவனத்மதாவக 

3] பண்புத்பதாணக 

4] ைிளித்மதாடர் 
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10] ஊர (ஊரவன) - இலக்கைக்குறிப்பு தருக. 

1] மபயமைச்சம் 

2] ைிவனத்மதாவக 

3] பண்புத்மதாவக 

4] விளித்பதாடர் 

 

11] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] அங்கண் – அம் + கண் 

2] பற்பல – பற் + பல 

3] புன்கண் – புன்வம + கண் 

4] மமன்கண்  – மமன்வம + கண் 

குறிப்பு :- பற்பை என்பதன் சரியான பிரித்தறிதல்  பை + பை. 

 

12] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாணரப்பற்றியது? 

மிணள என்னும் ஊரில் பிறந்தவராதலால், -------------------------- என்னும் பபயர் 
பபற்றார். இவர் ஐந்திணைகணளப் பற்றியும் பாடல் இயற்றியுள்ளார். இவர் 
பாடியனவாக நற்றிணையில் நான்கு பாடலும் குறுந்பதாணகயில் ஒன்றுமாக 
ஐந்து பாடல் உள்ளன. இவர் ெங்ககாலத்தவர். 

1] மிவள மசல்ைனார் 

2] ஒளவையார்  

3] கண்ணகனார்  

4] மிணளகிழான் நல்வவட்டனார் 
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13] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த நூணலப் பற்றியது? 

பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்பதாணகயும் ெங்க நூல்கள் எனப் வபாற்றப்படுவன. 
எட்டுத்பதாணக நூல்களுள் முதலாவதாக ணவத்து எண்ைப்படுவதும், “நல்” 
என்று அணடபமாழி பகாடுத்துப் வபாற்றப்படுவதும் இந்நூவல. இஃது அகத்திணை 
நூலாகும். 

1] நன்னூல்  

2] சிைப்பதிகாைம்  

3] நான்மணிக்கடிவக  

4] நற்றிணை 

 

14] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த நூணலப் பற்றியது? 

ஓரறிவு உயிர்கணளயும் விரும்பும் உயரிய பண்பு, விருந்வதாம்பல், அறவழியில் 
பபாருளடீ்டல் முதலிய தமிழர்தம் உயர் பண்புகணளத் பதள்ளத் பதளிவாக 
எடுத்தியம்பும் நூலிது. இதில் ஐந்திணைக்குமான பாடல்கள் உள்ளன. 

1] நன்னூல்  

2] சிைப்பதிகாைம்  

3] நான்மணிக்கடிவக  

4] நற்றிணை  

 

15] ஒன்பது அடிச் ெிற்பறல்ணலயும் பன்னிரண்டு அடிப் வபபரல்ணலயும் பகாண்ட 
நூல்? 

1] நன்னூல்  

2] சிைப்பதிகாைம்  

3] நான்மணிக்கடிவக  
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4] நற்றிணை 

 

16] நற்றிணைப் பாடல்கணளத் பதாகுப்பித்தவர் யார்? 

1] பூரிக்யகா  

2] யசைல் இரும்மபாவற  

3] பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி 

4] இைர்களில் யாருமில்வை  

 

17] நற்றிணையில் --------------- பாடல்கள் உள்ளன. 

1] 100  2] 200  3] 300   4] 400 

 

18] நற்றிணை பாடல்கணள பாடிவனார் எத்தணன வபர்?  

1] 225    2] 250    3] 275   4] 300 

 

19] நற்றிணை ------------------ நூல்கணளச் ொர்ந்தது? 

1] பத்துப்பாட்டு  

2] எட்டுத்பதாணக 

3] பதிமனண்கீழ்க்கணக்கு  

4] பதிமனண்யமல்கணக்கு  

 

20] பபான்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய; மாமணல பயந்த காமரு மைியும்; 
இணடப்படச் வெய ஆயினும் பதாணட புைர்ந்து - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 
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1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] மதுவைக்காஞ்சி, மாங்குடி மருதனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுவற அவையனார் 

4] நற்றிணை, மிணளகிழான் நல்வவட்டனார்  

 

21] அருவிணல நன்கலம் அணமக்கும் காணல; ஒருவழித் வதான்றி யாங்கு என்றும் 
ொன்வறார்; ொன்வறார் பாலர் ஆப                                                                                                         
ொலார் ொலார் பாலர் ஆகுபவவ - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆெிரியர் பபயர்? 

1] கண்ணகனார், புறநானூறு.  

2] மதுவைக்காஞ்சி, மாங்குடி மருதனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுவற அவையனார் 

4] நற்றிணை, மிணளகிழான் நல்வவட்டனார்  

 

22] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள். 

1] துகிர் – பைளம் 

2] மன்னிய – நிவைமபற்ற 

3] வெய – அருகாணமயில் 

4] மதாவட – மாவை 

குறிப்பு:- யசய என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள்  மதாவைவு 

 

23] கலம் என்பதன் பொற்பபாருள்? 

1] பைளம்   
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2] நிவைமபற்ற   

3] மாவை 

4] அைி 

 

24] பபான்னும் துகிரும் முத்தும் பவளமும் மைியும் - இலக்கைக்குறிப்பு தருக. 

1] முற்றும்வம  

2] உயர்வு சிறப்பும்வம  

3] எண்ணும்ணம 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை 

 

25] மாமணல - இலக்கைக்குறிப்பு தருக. 

1] பண்புத்மதாவக  

2] ஆகுமபயர்  

3] உரிச்பொல் பதாடர் 

4] எண்ணும்வம  

 

26] அருவிணல, நன்கலம் - இலக்கைக்குறிப்பு தருக. 

1] பண்புத்பதாணக  

2] ஆகுமபயர்  

3] உரிச்மசால் மதாடர்  

4] எண்ணும்வம  
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27] ---------------------- என்பவர், வகாப்பபருஞ்வொழனின் அணவக்களப் புலவர்களுள் 
ஒருவர். 

1] கம்பர்  

2] ஒளவையார்  

3] கண்ைகனார் 

4] புகயழந்திப் புைைர்  

 

28] வகாப்பபருஞ்வொழன் வடக்கிருந்தபபாழுது, ------------------ வருணகக்காகக் 
காத்திருந்தான். அப்வபாது, அவருடன் இருந்தவர் கண்ைகனார். 

1] பிெிராந்ணதயார்  

2] சவடயப்ப ைள்ளல்  

3] அபுல் காசிம் மவைக்காயர்  

4] இைர்களில் யாருமில்வை    

 

29] புறநானூறு ------------ நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்மபரும் காப்பியங்கள்  

2] ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள்  

3] பத்துப்பாட்டு  

4] எட்டுத்பதாணக 

 

30] புறநானூறு ------------ பாடல்கணளக் பகாண்டுள்ளது. 

1] 355   2] 400   3] 450   4] 500 
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31] பபான்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய; மாமணல பயந்த காமரு மைியும்; 
இணடப்படச் வெய ஆயினும் பதாணட புைர்ந்து; அருவிணல நன்கலம் அணமக்கும் 
காணல; ஒருவழித் வதான்றி யாங்கு என்றும் ொன்வறார்; ொன்வறார் பாலர் ஆப                                                                                                         
ொலார் ொலார் பாலர் ஆகுபவவ - இந்த பாடல் புறநானூற்றின் எத்தணனயாவது 
பாடல்? 

1] 200   2] 218    3] 300    4] 318 

 

32] பபான்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய; மாமணல பயந்த காமரு மைியும்; 
இணடப்படச் வெய ஆயினும் பதாணட புைர்ந்து; அருவிணல நன்கலம் அணமக்கும் 
காணல; ஒருவழித் வதான்றி யாங்கு என்றும் ொன்வறார்; ொன்வறார் பாலர் ஆப                                                                                                         
ொலார் ொலார் பாலர் ஆகுபவவ -  -------------------- என்பவர் உயிர் துறந்த பபாழுது 
மிகவும் வருந்திய கண்ைகனார் இந்த பாடணல பாடினார். 

1] யசைல் இரும்மபாவற 

2] வகாப்பபருஞ்வொழன் 

3] பிசிைாந்வதயார்  

4] இைர்களில் யாருமில்வை  

 

33] ஆய கணலகள் ------------------ ஆகும். 

1] 86  2] 73  3] 64  4] 55 

 

34] வமணடப்வபச்சுக்குக் ------------ உயிர்நாடி. 

1] மமாழி 

2] மசால்  

3] கருத்துகள் 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  
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35] மின்ொரம் பாயக் கம்பி கருவியாக இருப்பதுவபாலக், கருத்ணத விளக்க ---------- 
கருவியாக உள்ளது. 

1] பமாழி 

2] மசால்  

3] கருத்துகள் 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

36] வபசும்பபாருணள ஒழுங்குமுணறக்குக் கட்டுப்படுத்தித் பதாடக்கம், 
இணடப்பகுதி, முடிவு எனப் பகுத்துப் வபசுவதணனவய வபச்சுமுணற என்கிவறாம். 
இதணன -------------, ---------------, ----------------- எனவும் கூறலாம். 

1] முதல் , இவட, கவட  

2] ஆைம்பம், நடுநிவை, இறுதிநிவை  

3] எடுத்தல், பதாடுத்தல், முடித்தல் 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

37] வபச்ணெத் பதாடங்குவது --------------? 

1] ஆைம்ப நிவை  

2] எடுப்பு 

3] மதாடுத்தல்  

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

38] பதாடக்கவுணரக்குப் பிறகு, பபாருணள விவரித்துப் வபசும்முணற ------------- 
எனப்படும். 
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1] ஆைம்ப நிவை  

2] எடுப்பு 

3] பதாடுத்தல் 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

39] இணடயிணடவய சுணவமிக்க பொற்களும் குைமிக்க கருத்துகளும் பிணைத்துப் 
வபசுவவத ---------------- எனப்படும். 

1] ஆைம்ப நிவை  

2] எடுப்பு 

3] பதாடுத்தல்  

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

40] இலக்கியக் கூறுகள் என்பணவ மருந்தின் வமலிட்ட ------------- வபான்றணவ. 

1] காைம் 

2] இனிப்பு 

3] துைர்ப்பு  

4] கசப்பு  

 

41] எண்ைங்கணளச் பொல்லும் முணறயால் அழகுபடுத்துவவத ------------- எனப்படும். 

1] இைக்கணம்  

2] அைி 

3] ைழு  

4] ஆகுமபயர் 
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42] நுண்ைிய நூல் பல கற்றவர்க்வக அணமந்த அரிய கணல -------------? 

1] ஓைியக்கவை  

2] இவசக்கவை  

3] வபச்சுக்கணல 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

43] வமணடப் வபச்ெில் மக்கணள ஈர்த்தவர் ------------? 

1] அண்ணா  

2] ஈ.யை.ைா  

3] ைைதைாசனார்  

4] திரு.வி.க  

 

44] ஒருணம பன்ணமப் பிணழ நீக்கி எழுதுக. 

1] புைைர்கள் மபாங்கற்புதுநாளின் மாண்பிவன உணர்ந்து மகாண்டாடினர் 

2] புைைர்கள் மபாங்கற்புதுநாளின் மாண்பிவன உணர்ந்து மகாண்டாடுைர் 

3] புலவர்கள் பபாங்கற்புதுநாளின் மாண்பிணன உைர்ந்து பகாண்டாடினார்கள் 

4] புைைர்கள் மபாங்கற்புதுநாளின் மாண்பிவன உணர்ந்து மகாண்டாடுைார்கள் 

 

45] ஒருணம பன்ணமப் பிணழ நீக்கி எழுதுக. 

1]  யமவடப் யபச்சுக்குக் கருத்துகயள உயிர்நாடி யபான்றதாகும் 

2] வமணடப் வபச்சுக்குக் கருத்துகவள உயிர்நாடி வபான்றணவ 
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3] யமவடப் யபச்சுக்குக் கருத்துகயள உயிர்நாடி யபான்றன 

4] யமவடப் யபச்சுக்குக் கருத்துகயள உயிர்நாடி யபான்றது 

 

46] ெந்திப்பிணழ நீக்கி எழுதுக 

1] யமவடப் யபச்சு மிகுந்தப் பயவனத் தைைல்ைது 

2] யமவட யபச்சு மிகுந்த பயவனத் தைைல்ைது 

3] வமணடப் வபச்சு மிகுந்த பயணனத் தரவல்லது 

4] யமவடப் யபச்சு மிகுந்தப் பயவன தைைல்ைது 

 

47] ெந்திப்பிணழ நீக்கி எழுதுக. 

1] மக்கணள இலட்ெியப் பாணதயிவல அணழத்துச் பெல்லும் வன்ணமயுணடயவத 
வமணடப் வபச்சு 

2] மக்கவள இைட்சியப் பாவதயியை அவழத்துச் மசல்லும் ைன்வமயுவடயயத 
யமவட யபச்சு 

3] மக்கவள இைட்சிய பாவதயியை அவழத்துச் மசல்லும் ைன்வமயுவடயயத 
யமவடப் யபச்சு 

4] மக்கவள இைட்சியப் பாவதயியை அவழத்து மசல்லும் ைன்வமயுவடயயத 
யமவடப் யபச்சு  

 

48] ஒன்று நாம் உைர்கின்வறாம் தம்பி! எத்தணன இன்னலுக்கிணடயிவல. 
தள்ளப்பட்டிருப்பினும், இந்தப் பபாங்கற் புதுநாளில் மட்டும் நமக்கு ஒரு மகிழ்வு,. 
நாட்டுக்கு ஒரு பபாலிவு வந்து வெர்ந்துவிடத்தான் பெய்கிறது - என்று கூறியவர்? 

1] மு.ைைதைாசனார்  

2] எம்.ஜி.ஆர்  
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3] அண்ைா 

4] திரு.ைி.க  

 

49] நலிந்வதாரும் கூட இந்நாளில் புதுத்பதம்பு வரக் காண்கின்றனர். இந்நாளில் 
மட்டுவம உணழப்பின் பபருணமணய உைர்ந்து உணரயாடி மகிழ்ந்திட வாய்ப்புக் 
கிணடக்கின்றது. இந்நாவள அந்நாளில் தமிழர் வாழ்ந்த வநர்த்தி பற்றிய நிணனவு 
எழுகிறது - என்று கூறியவர்? 

1] மு.ைைதைாசனார்  

2] எம்.ஜி.ஆர்  

3] அண்ைா  

4] திரு.ைி.க  

 

50] நமக்பகல்லாம் எழுச்ெி தரத்தக்க முணறயிலும் அளவிலும் நம்ணமச் சுற்றிக் 
காணும் பபாருள் யாவும் நிலமடந்ணத தந்தனள் பரிவுடன். ஆயின், பாலூட்டும் 
தாயும் வெயுடன் விணளயாட்டுக்காட்டி, முடியாது - பிறகு - விடு - அடிப்வபன் என்று 
பகாஞ்சுவதில்ணலயா, அதுவபால,நிலமடந்ணதயும் தன் மக்களுக்கு வளம் 
அளிக்கும் முன்பு, விணளயாட்டுக் காட்டுவான்வவண்டி, “உணழத்துப் பபறு! உரிய 
வநரத்தில் பபறு! முயற்ெி பெய்து பபறு!” என்று அன்பு ஆணையிடுகிறாள். - என்று 
கூறியவர்? 

1] மு.ைைதைாசனார்  

2] எம்.ஜி.ஆர்  

3] அண்ைா 

4] திரு.ைி.க  

 

51] "தமிழர் திருநாள் ணத முதல் நாளாம் அமிழ்பதன இனிக்கும் பபாங்கல் 
திருநாள்" - இந்த பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்? 
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1] பாைதியார்  

2] பாைதிதாசன்  

3] ைாணிதாசன்  

4] முடியரென்  

 

52] "உணழப்பின் உயர்ணவ உைர்த்தும் பபருநாள் ெணளப்பிலா முயற்ெிதரு 
பயன்பபற்றுப் புதுணம இன்பம் பூணும் நன்னாள்” - இந்த பாடல் வரியின் 
ஆெிரியர் யார்? 

1] பாைதியார்  

2] பாைதிதாசன்  

3] ைாணிதாசன்  

4] முடியரென் 

 

53] பபாங்கல் திருநாளன்று --------------- இதழ் மூலம் வபரறிஞர் அண்ைா கருத்து 
விருந்து அளித்துள்ளார். 

1] மதைாஸ்  

2] இந்திய ஒப்பனீியன்  

3] காஞ்ெி  

4] தினமைர்  

 

54] என்ன? எப்படி? எங்கு? ஏன்? என வினாவமல் வினா வகட்டு விணடயறிய 
விரும்புகின்றவவன ெிறந்த அறிவாளியாக ஆகமுடியும் என்று ொக்கரடிசும், ------------
----------- கூறுவர். 

1] அண்ணா  
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2] பபரியார் 

3] திரு.ைி.க  

4] ைாஜாஜி  

 

55] வினா ---------- வணகப்படும்.  

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

விளக்கம் :- அறிைினா, அறியா ைினா, ஐய ைினா, மகாளல் ைினா, மகாவட ைினா, 
ஏைல் ைினா. 

 

56] தான் ஒரு பபாருணள நன்கறிந்திருந்தும் அப்பபாருள் பிறர்க்குத் பதரியுமா 
என்பணத அறியும் பபாருட்டு வினாவப்படும் வினா -------------- எனப்படும். 

1] அறி வினா  

2] அறியா ைினா 

3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 

விளக்கம் :- (எ-டு) திருக்குறவள இயற்றியைர் யார்? என ஆசிரியர் மாணைனிடம் 
ைினவுைது. 

 

57] தான் அறியாத ஒரு பபாருணள அறிந்து பகாள்வதற்காகப் பிறரிடம் வினவுவது 
-------------? 

1] அறி ைினா  

2] அறியா வினா 

3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 
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விளக்கம் :- எட்டுத்மதாவக நூல்களுள் புறம் பற்றியன எவை? என மாணைன் 
ஆசிரியரிடம் ைினவுைது. 

 

58] தனக்கு ஐயமாக இருக்கின்ற ஒருபபாருள் குறித்து, ஐயத்ணதப் வபாக்கிக் 
பகாள்வதற்காக வினவப்படும் வினா --------------? 

1] அறி ைினா  

2] அறியா ைினா 

3] ஐய வினா 

4] மகாளல் ைினா 

விளக்கம் :- ஜயைினா:- (எ-டு) அங்யக கிடப்பது பாம்யபா? கயியறா? 

 

59] தான் ஒரு பபாருணள வாங்கிக் பகாள்ளும் பபாருட்டுக் கணடக்காரரிடம் 
வினவும் வினா ---------------? 

1] அறி ைினா  

2] அறியா ைினா 

3] ஐய ைினா 

4] பகாளல் வினா 

விளக்கம் :- மகாளல்ைினா:- (எ-டு) பருப்பு உள்ளதா? என ைணிகரிடம் ைினவும் 
ைினா. 

 

60] தான் ஒரு பபாருணளக் பகாடுப்பதற்காக, அப்பபாருள் இருத்தணலப் பற்றிப் 
பிறரிடம் வினவுவது ------------------? 

1] பகாணட வினா 

2] ஏைல் ைினா 
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3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 

விளக்கம் :- மகாவடைினா:- (எ-டு) மாணைர்கயள! உங்களுக்குச் சீருவட 
இல்வையயா? 

 

61] ஒரு பதாழிணலச் பெய்யும்படி ஏவும் வினா -----------------? 

1] மகாவட ைினா  

2] ஏவல் வினா 

3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 

விளக்கம் :- ஏைல் ைினா:- (எ-டு) மனப்பாடச் மசய்யுவளப் படித்தாயா? முருகா 
சாப்பிட்டாயா? ( இவை படி, சாப்பிடு என்று ஏைல் மபாருவளத் தருகின்றன.) 

 

62] அறிவு, அறியாணம, ஐயுறல், பகாளல், பகாணட,ஏவல் தரும் வினா, ஆறும் 
இழுக்கார். - என்று கூறும் நூல் ? 

1] திருக்குறள்  

2] நன்னூல் 

3] நாைடியார்  

4] ஆத்திச்சூடி 

 

63] திருக்குறணள இயற்றியவர் யார்? என ஆெிரியர் மாைவனிடம் வினவுவது. - 
இந்த எடுத்துக்காட்டு எந்த வினாவுடன் பதாடர்புணடயது? 

1] அறி வினா 

2] அறியா ைினா 
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3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 

 

64] எட்டுத்பதாணக நூல்களுள் புறம் பற்றியன எணவ? என மாைவன் 
ஆெிரியரிடம் வினவுவது. - இந்த எடுத்துக்காட்டு எந்த வினாவுடன் 
பதாடர்புணடயது? 

1] அறி ைினா  

2] அறியா வினா 

3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 

 

65] அங்வக கிடப்பது பாம்வபா? கயிவறா? - இந்த எடுத்துக்காட்டு எந்த வினாவுடன் 
பதாடர்புணடயது? 

1] அறி ைினா  

2] அறியா ைினா 

3] ஐய வினா 

4] மகாளல் ைினா 

 

66] பருப்பு உள்ளதா? என வைிகரிடம் வினவும் வினா. - இந்த எடுத்துக்காட்டு 
எந்த வினாவுடன் பதாடர்புணடயது? 

1] அறி ைினா  

2] அறியா ைினா 

3] ஐய ைினா 

4] பகாளல் வினா 
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67] மாைவர்கவள! உங்களுக்குச் ெரீுணட இல்ணலவயா? - இந்த எடுத்துக்காட்டு 
எந்த வினாவுடன் பதாடர்புணடயது? 

1] பகாணட வினா  

2] ஏைல் ைினா 

3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 

 

68] மனப்பாடச் பெய்யுணளப் படித்தாயா? முருகா ொப்பிட்டாயா? - இந்த 
எடுத்துக்காட்டு எந்த வினாவுடன் பதாடர்புணடயது? 

1] மகாவட ைினா  

2] ஏவல் வினா 

3] ஐய ைினா 

4] மகாளல் ைினா 

 

69] இணற, பெப்பு, பதில் என்பன ---------------- இன் வவறுபபயர்கள். 

1] ைினா 

2] விணட 

3] கடவுள்  

4] மசால்  

 

70] விணட ----------- வணகப்படும்? 

1] 5    2] 6    3] 7     4] 8 
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விளக்கம் :- சுட்டு, மவற, யநர், ஏைல், ைினா எதிர் ைினாதல், உற்றதுவைத்தல், 
உறுைது கூறல், இனமமாழி என்பன. 

 

71] “பென்ணனக்கு வழி யாது?’ என்று வினவினால், இது என்பது வபாலச் சுட்டிக் 
கூறும் விணட -------------------? 

1] சுட்டு விணட 

2] மவற ைிவட  

3] யநர் ைிவட  

4] ஏைல் ைிவட  

 

72] “இது பெய்வாயா?” என்று வினவிய வபாது, பெய்வயன் என்பது வபால எதிர் 
மறுத்துக் கூறும் விணட ---------------? 

1] சுட்டு ைிவட 

2] மணற விணட (எதிர்மறுத்துக் கூறல் விணட) 

3] யநர் ைிவட  

4] ஏைல் ைிவட  

 

73] " இது பெய்வாயா?” என்று வினவிய வபாது, பெய்வவன் என்று உடன் பட்டுக் 
கூறும் விணட -----------------? 

1] சுட்டு ைிவட 

2] மவற ைிவட 

3] வநர் விணட (உடன்பட்டுக் கூறுதல்) 

4] ஏைல் ைிவட  
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74] " இது பெய்வாயா?” என்று வினவிய வபாது நீவய பெய் என்று ஏவிக் கூறுவது --
----------------? 

1] சுட்டு ைிவட 

2] மவற ைிவட 

3] யநர் ைிவட  

4] ஏவல் விணட 

 

75] " இது பெய்வாயா?” என்று வினவிய வபாது, பெய்யாமலிருப்வபவனா? என்று 
வினாணவவய விணடயாகக் கூறுவது -----------------?  

1] வினாஎதிர் வினாதல் விணட 

2] உற்றதுவைத்தல் ைிவட  

3] உறுைது கூறல் ைிவட  

4] இனமமாழி ைிவட  

 

76] “இது பெய்வாயா?” என்று வினவிய வபாது, உடம்பு பநாந்தது என்று தனக்கு 
உற்றணத விணடயாகக் கூறுவது --------------? 

1] ைினாஎதிர் ைினாதல் ைிவட 

2] உற்றதுணரத்தல் விணட  

3] உறுைது கூறல் ைிவட  

4] இனமமாழி ைிவட  

 

77] "பெய்வாயா?” என்னும் வினாவிற்குக் ணக வலிக்கும் எனத் தனக்கு  
வரப்வபாவணத விணடயாகக் கூறுவது --------------? 

1] ைினாஎதிர் ைினாதல் ைிவட 
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2] உற்றதுவைத்தல் ைிவட 

3] உறுவது கூறல் விணட  

4] இனமமாழி ைிவட  

 

78] “ஆடுவாயா?” என்று வினவிய வபாது, பாடுவவன் என ஆடுவதற்கு இனமான 
பாடுவணத விணடயாகக் கூறுவது ---------------? 

1] ைினாஎதிர் ைினாதல் ைிவட 

2] உற்றதுவைத்தல் ைிவட 

3] உறுைது கூறல் ைிவட  

4] இனபமாழி விணட  

 

79] சுட்டு, மணற, வநர், ஏவல் வினாதல்,உற்றது உணரத்தல், 
உறுவதுகூறல்,இனபமாழி, எனும்எண் இணறயுள் இறுதிநிலவிய ஐந்தும்அப் 
பபாருண்ணமயின் வநர்பு.- என்று கூறும் நூல் எது? 

1] நன்னூல் 

2] நற்றிவண  

3] இனியவை நாற்பது  

4] திரிகடுகம்  

விளக்கம் :- சுட்டு, மவற, யநர் ஆகிய மூன்றும் மைளிப்பவட ஏைல், ைினாஎதிர் 
ைினாதல், உற்றது, உவைத்தல், உறுைதுகூறல், இனமமாழி ஆகிய ஐந்தும் 
ைினாக்களுக்கு உரிய ைிவடவயக் குறிப்பால் உணர்த்துைன. 

 

80] உயர்ந்வதாங்கி - இந்த பொல் கீழ்க்கண்ட எவற்றின் மிகச் ெிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 
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1] அடுக்குத்மதாடர்  

2] இைட்வடக்கிளைி  

3] ஒருபபாருட் பன்பமாழி 

4] உரிச்மசால் மதாடர்  

 

81] குழிந்தாழ்ந்து - இந்த பொல் கீழ்க்கண்ட எவற்றின் மிகச் ெிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] அடுக்குத்மதாடர்  

2] இைட்வடக்கிளைி  

3] ஒருபபாருட் பன்பமாழி 

4] உரிச்மசால் மதாடர்  

 

82] ஒரு பபாருணளவய தரும் பல பொற்கள் பதாடர்வது, ----------------------? 

1] அடுக்குத்மதாடர்  

2] இைட்வடக்கிளைி  

3] ஒருபபாருட் பன்பமாழி 

4] உரிச்மசால் மதாடர் 

 

83] நடுணமயம், மீமிணெ ஞாயிறு ஆகியணவ கீழ்க்கண்ட எவற்றின் மிகச் ெிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] அடுக்குத்மதாடர்  

2] இைட்வடக்கிளைி  

3] ஒருபபாருட் பன்பமாழி 
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4] உரிச்மசால் மதாடர்  

 

விளக்கம் :- ஒருபபாருட் பன்பமாழி:- 

1. திருமால் குன்றம் உயர்ந்யதாங்கி நிற்கிறது. 

2. அந்த ஏவழக் குழந்வதயின் கண்கள் குழிந்தாழ்ந்து காணப்படுகின்றன.  

இவ்ைிரு மதாடர்களிலும் ஒரு மபாருள் குறித்துத் மதாடர்ந்து ைரும் இரு மசாற்கள் 
உள்ளன. அவை உயர்ந்யதாங்கிய, குழிந்தாழ்ந்து என்பவை. உயர்ந்து, ஓங்கிய ஆகிய 
இரு மசாற்களும், உயர்ந்த என்னும் ஒயை மபாருளிலும், குழிந்து, ஆழ்ந்து என்பவை 
குழிந்து என்னும் ஒயை மபாருளிலும் ைருகின்றன. ஒரு மபாருவளயய தரும் பை 
மசாற்கள் மதாடர்ைது ஒருமபாருட் பன்மமாழியாகும். 

(எ-டு) 1.நடுவமயம், 2.மீமிவச ஞாயிறு. எனும் மதாடர்களில் நடுப்பகுதி எனும் ஒயை 
மபாருவள உணர்த்தும் நடு, வமயம் எனும் இருமசாற்களும், யமற்பகுதி எனும் 
மபாருவளத் தரும் மீ, மிவச எனும்இருமசாற்களும் இவணந்து ைந்து ஒயை 
மபாருவள உணர்த்தியுள்ளன.  

 

84] ஒருபபாருட் பன்பமாழி ெிறப்பி னின்வழா - என்று கூறும் நூல்? 

1] நன்னூல் 

2] திரிகடுகம்  

3] ஆத்திச்சூடி  

4] திருக்குறள்  

 

85] First deserve, then desire - இணையான தமிழ்ப் பழபமாழிகணள எழுதுக.   

1] முடவன் பகாம்புத் வதனுக்கு ஆணெப்படலாமா? 

2] அடியமல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும் 

3] யாவனக்கும் பாவனக்கும் சரி  
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4] மசய்யும் மதாழியை மதய்ைம்  

 

86] Little strokes fell great oaks - இணையான தமிழ்ப் பழபமாழிகணள எழுதுக.  

1] முடைன் மகாம்புத்யதனுக்கு ஆவசப்படைாமா? 

2] அடிவமல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும் 

3] யாவனக்கும் பாவனக்கும் சரி  

4] மசய்யும் மதாழியை மதய்ைம்   

 

87] Tit for tat - இணையான தமிழ்ப் பழபமாழிகணள எழுதுக.  

1] முடைன் மகாம்புத்யதனுக்கு ஆவசப்படைாமா? 

2] அடியமல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும் 

3] யாணனக்கும் பாணனக்கும் ெரி  

4] மசய்யும் மதாழியை மதய்ைம்  

 

88] Work is worship - இணையான தமிழ்ப் பழபமாழிகணள எழுதுக.  

1] முடைன் மகாம்புத்யதனுக்கு ஆவசப்படைாமா? 

2] அடியமல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும் 

3] யாவனக்கும் பாவனக்கும் சரி  

4] பெய்யும் பதாழிவல பதய்வம்  

 

89] Time is Gold - இணையான தமிழ்ப் பழபமாழிகணள எழுதுக.  

1] முடைன் மகாம்புத்யதனுக்கு ஆவசப்படைாமா? 
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2] அடியமல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும் 

3] யாவனக்கும் பாவனக்கும் சரி  

4] காலம் பபான் வபான்றது  

 

90] 151 - என்பதன் தமிழ் எண்? 

1] க ரு க  

2] க ௬ க 

3] க எ க  

4] க அ க  

 

91] 161 - என்பதன் தமிழ் எண்? 

1] க ரு க  

2] க ௬ க 

3] க எ க  

4] க அ க  

 

92] 171 - என்பதன் தமிழ் எண்? 

1] க ரு க  

2] க ௬ க 

3] க எ க 

4] க அ க 
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93] 181 - என்பதன் தமிழ் எண்? 

1] க ரு க  

2] க ௬ க 

3] க எ க  

4] க அ க 

 

94] 191 - என்பதன் தமிழ் எண்? 

1] க ரு க  

2] க ௬ க 

3] க எ க  

4] க ௯ க 

 

95] 200 - என்பதன் தமிழ் எண்? 

1] க ரு க  

2] க ௬ க 

3] க எ க  

4] உ 00  

 

96] வாட் வேப்பண்ட் - என்பதன் தூய தமிழ்ச்பொல் ? 

1] இது சரிதானா 

2] யார் கூறியது  

3] என்ன நிகழ்ந்தது 
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4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

97] டிராபிக் ஜாம் - என்பதன் தூய தமிழ்ச்பொல் ? 

1] யபருந்தில் கூட்டம்  

2] வபாக்குவரத்து பநரிெல் 

3] சாவை மறியல்  

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

98] வகழல் என்பதன் பபாருள்? 

1] மான்  

2] சிங்கம்  

3] யாவன  

4] பன்றி 

 

99] நவ்வி என்பதன் பபாருள்? 

1] மான் 

2] சிங்கம்  

3] யாவன  

4] பன்றி 

 

100] வகண்ணம என்பதன் எதிர்பொல் தருக. 

1] நட்பு  
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2] உறவு  

3] பணகவர்  

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை   


