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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 5 

1] அப்பூதியடிகள் ------------------ இல் ததான்றியவர்.  

1] மங்களூர்  

2] திங்களூர் 

3] நங்க நல்லூர்  

4] திருவெண்வெய் நல்லூர்  

 

2] கீழ்க்கண்டவர்களுள் யார், திருநாவுக்கரசரிடம் தபரன்புடடயவர்? 

1] அறெெ அடிகள்  

2] அப்பூதியடிகள் 

3] சடையப்பர்  

4] இெர்களில் யாருமில்டை  

 

3] அன்புக்கு அறிகுறியாகத் தம்மக்கள், அளடவ, நிடறதகால், பசு, தாம் டவத்த 
தண்ணரீ்ப்பந்தல் ஆகிய அடைத்திற்கும் திருநாவுக்கரசு என்னும் பபயடரதய 
சூட்டி மகிழ்ந்தவர் யார்? 

1] அறெெ அடிகள்  

2] அப்பூதியடிகள் 

3] சடையப்பர்  

4] இெர்களில் யாருமில்டை  

 

4] திருநாவுக்கரசருக்கு, திருவமுது படடப்பதற்காக வாடைக்குருத்து அரியச் 
பசன்றவர் யார்? 
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1] அப்பூதியடிகள் 

2] அப்பூதியடிகளின் மூத்த மகன் 

3] அப்பூதியடிகளின் இடளய மகன் 

4] அப்பூதியடிகளின் மடைெி  

 

5] திருநாவுக்கரசருக்கு, திருவமுது படடப்பதற்காக வாடைக்குருத்து அரியச் 
பசன்ற அப்பூதியடிகளின் மூத்த மகன், பாம்பு தீண்டியதால் இறந்தான். 
திருநாவுக்கரசு இதடையறிந்து, “ஒன்றுபகாலாம்” என்னும் ------------------- பாடி, 
இறந்த பிள்டளடய எழுப்பித் திருவமுது பசய்தருளிைார். 

1] திருெருட்பா 

2] கந்த சஷ்டி கெசம்  

3] திரிகடுகம்  

4] திருப்பதிகம் 

 

6] களவு, பபாய், காமம், தகாபம் முதலிய குற்றம் காய்ந்தார்; வளமிகு மடையின் 
வாழ்க்டக நிடலயிைார் மடைப்பால் உள்ள; அளடவகள், நிடறதகால், மக்கள், 
ஆபவாடு தமதி மற்றும்; உளஎலாம் அரசின் நாமம் சாற்றும்அவ் பவாழுக 
லாற்றார் - இந்த பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

7] அளவில்சைம் பசலபவாைியா  வைிக்கடரயில் அருளுடடயார்; உளமடைய 
தண்ணளித்தாய் உறுதவைில் பரிவகற்றிக்; குளம்நிடறந்த நீர்த்தடம்தபால் 
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குளிர்தூங்கும் பரப்பிைதாய் ; வளம்மருவும் நிைல்தருதண் ணரீ்ப்பந்தர் 
வந்தடணந்தார் - இந்த பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

8] வந்தடணந்த வாகீசர் மந்தமா ருதசதீப்; பந்தருடன் அமுதமாம் தண்ணரீும் 
பார்த்தருளிச்; சிந்டதவியப் புறவருவார் திருநாவுக் கரபசனும்தபர்; சந்தமுற 
வடரந்ததடை எம்மருங்கும் தாங்கண்டார்; - இந்த பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

9] ஆறணியும் சடடமுடியார் அடியார்க்கு நீர்டவத்த; ஈறில்பபருந் தண்ணரீ்ப்பந் 
தரில்நும்தபர் எழுதாதத; தவபறாருதபர் முன்பைழுத தவண்டியகா 
ரணம்என்பகால்; கூறுபமை எதிர்பமாைிந்தார் தகாதில்பமாைிக் பகாற்றவைார் - 
இந்த பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  
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10] பபாங்குகடல் கல்மிதப்பிற் தபாந்ததறும் அவர் பபருடம; அங்கணர்தம் 
புவைத்தில் அறியாதார் யாருளதர; மங்கலமாம் திருதவடத் துடைின்றிவ் 
வடகபமாைிந்தீர்; எங்குடறவரீ் நீர்தாம்யார் இயம்புபமை இயம்பிைார் - இந்த 
பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

11] திருமடறதயார் அதுபமாைியத் திருநாவுக் கரசர்அவர்; பபருடமயறிந் 
துடரபசய்வார் பிறதுடறயி ைின்தறற அருளுபபருஞ் சூடலயிைால் ஆட்பகாள்ள 
அடடந்துய்ந்த பதருளும்உணர் வில்லாத சிறுடமதயன் யான்என்றார் - இந்த 
பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார் 

 

12] அரசறிய உடரபசய்ய அப்பூதி அடிகள்தாம்; கரகமலம் மிடசகுவியக் 
கண்ணருவி பபாைிந்திைிய; உடரகுைறி உடம்பபல்லாம் உதராமபுள கம்பபாலியத்; 
தடரயின்மிடச வழீ்ந்தவர்தம் சரண கமலம் பூண்டார் - இந்த பாடல் இடம் 
பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 
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4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

13] ஆசைத்தில் பூசடைகள் அமர்வித்து விருப்பினுடன்; வாசம்நிடற திருநீற்றுக் 
காப்தபந்தி மைந்தடைப்பத்; ததசமுய்ய வந்தவடரக் திருவமுது பசய்விக்கும் ; 
தநசமுற விண்ணப்பம் பசயஅவரும் அதுதநர்ந்தார் - இந்த பாடல் இடம் 
பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

14] தூயநற் கறிக ளாை அறுவடகச் சுடவயால் ஆக்கி; ஆயஇன் ைமுதும் ஆக்கி 
அமுதுபசய் தருளத் தங்கள் ; தசயவர் தம்மில் மூத்த திருநாவுக் கரடச வாடை; 
தமயபபாற் குருத்துக் பகாண்டு வாஎை விடரந்து விட்டார் - இந்த பாடல் இடம் 
பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

15] நல்லதாய் தந்டதஏவ நாைிது பசயப்பபற் தறபைன்று; ஒல்டலயில் விடரந்து 
ததாட்டத் துள்புக்குப் பபரியவாடை; மல்லலம் குருத்டத ஈரும் பபாழுதிைில் 
வாள ராபவான்று; அல்லலுற் றழுங்கிச் தசார அங்டகயில் தீண்டிற் றன்தற - 
இந்த பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  
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2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

16] தளர்ந்துவழீ் மகடைக் கண்டு தாயரும் தந்டத யாரும் ; உளம்படதத்து உற்று 
தநாக்கி உதிரம்தசர் வடிவும் தமைி; விளங்கிய குறியும் கண்டு விடத்திைால் 
வநீ்தான் என்று; துளங்குதல் இன்றித் பதாண்டர் அமுதுபசய் வதற்குச் சூழ்வார் - 
இந்த பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

17] ஆதிநான் மடறநூல் வாய்டம அப்பூதி யாடர தநாக்கிக்; காதலர் இவர்க்கு 
மூத்த தசடயயும் காட்டும் முன்தை; தமதகு பூதி சாத்த என்றலும் விடளந்த 
தன்டம ; யாதும்ஒன் றுடரயார் இப்தபாது இங்கவன் உதவான் என்றார் - இந்த 
பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

18] அவ்வுடர தகட்ட தபாதத அங்கணர் அருளால் அன்பர் ; பசவ்விய திருவுள் 
ளத்ததார் தடுமாற்றஞ் தசர தநாக்கி; இவ்வுடர பபாறாபதன் உள்ளம், 
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என்பசய்தான் இதற்பகான் றுண்டால்; பமய்விரித் துடரயும் என்ை விளம்புவார் 
விதிர்ப்புற் றஞ்சி - இந்த பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார்  

 

19] நாவினுக் கரசர் தகளா நன்றுநீர் புரிந்த வண்ணம்; யாவரித் தன்டம பசய்வார் 
என்றுமுன் எழுந்து பசன்தற ; ஆவிதீர் சவத்டத தநாக்கி அண்ணலார் அருளும் 
வண்ணம் ; பாவிடசப் பதிகம் பாடிப் பணிவிடம் பாற்று வித்தார் - இந்த பாடல் 
இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] கம்பராமாயெம், கம்பர்  

2] சிைப்பதிகாரம், இளங்ககாெடிகள்  

3] பபரிய புராணம், தசக்கிைார் 

4] மெிகமகடை, சீத்தடைச் சாத்தைார் 

 

20] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] காய்ந்தார் – நீக்கிைார் 

2] ஆ – பசு 

3] தமதி – பன்றி 

4] நிடறககால் – துைாக்ககால் (தராசு) 

குறிப்பு :- கமதி என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் எருடம. 

 

21] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 
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1] மடை - ெடீு  

2] தண்ெளித்தாய் – குளிர்ச்சி நிடறந்த 

3] தைம் – தைாகம்  

4] நவ்வி - யாடை 

குறிப்பு :- நவ்ெி என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் மான் 

 

22] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] மந்தமாருதசீதம் – குளிர்ந்த இளந்வதன்றல் காற்றுைன் கூடிய குளிர்ந்த நீர் 

2] சந்தம் – அழகு  

3] ஈறு – உடம்பு 

4] புெைம் - உைகம்  

குறிப்பு :- ஈறு என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் எல்டை. 

 

23] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] சூடை – வகாடிய ெயிற்றுகநாய் 

2] கரம் – டக 

3] கமைம் – தாமடர 

4] மிடச – கீழ் 

குறிப்பு :- மிடச என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் கமல். 

 

24] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] கநர்ந்தார் – இடசந்தார் 
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2] தங்கள் கசயெர் – தங்களின் குழந்டதகள் 

3] வபாற்குருத்து – மிக இளடமயாை ொடழக்குருத்து 

4] ஒல்டல – பமதுவாக 

குறிப்பு :- ஒல்டை என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் ெிடரவு. 

 

25] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] மல்ைல்  – ெளமாை 

2] அம் – அழகிய 

3] ொள் – கூரிய 

4] அரா – ததள் 

குறிப்பு :- அரா என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் பாம்பு. 

 

26] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] அழுங்கி – மிக ெருந்தி 

2] அங்டக – உள்ளங்டக 

3] உதிரம் – தமாதிரம் 

4] கமைி – உைல் 

குறிப்பு :- உதிரம் என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் குருதி. 

 

27] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] ெநீ்தான் – இறந்தான் 

2] மடறநூல் – நான்மடற 
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3] பசய் – சிற்றூர் 

4] பூதி – திருநீறு 

குறிப்பு :- வசய் என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் குழந்டத. 

 

28] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] அங்கெர் – அழகிய வநற்றிக்கண்டெயுடைய சிென் 

2] பபாறாது – ஏற்கும் 

3] வமய் – உண்டம 

4] பெிெிைம் – பாம்பின் நஞ்சு 

குறிப்பு :- வபாறாது என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் ஏற்காது. 

 

29] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] செம் – பிெம் 

2] பாற்றுெித்தார் – கபாக்குெித்தார் 

3] நவ்ெி - மான்  

4] தகைல் - யாடை 

குறிப்பு :- ககழல் என்பதன் சரியாை வசாற்வபாருள் பன்றி. 

 

30] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] வசைவொழியா ெழி - ஈறுவகட்ை எதிர்மடறப் வபயவரச்சம்  

2] ெழிக்கடர – ஆறாம் கெற்றுடமத்வதாடக 

3] உறுதவைில் – விடைத்பதாடக 
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4] நீர்த்தைம் – இரண்ைாம் கெற்றுடம உருபும் பயனும் உைன்வதாக்கவதாடக 

குறிப்பு :- உறுகெைில் என்பதன் சரியாை இைக்கெக்குறிப்பு உரிச்வசாற்வறாைர். 

 

31] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] பந்தர் – பந்தல் என்பதன் கடைப்கபாைி 

2] அடணந்த வாகீசர் – விடைபயச்சம் 

3] வபாங்குகைல் – ெிடைத்வதாடக 

4] வபருடமயறிந்து – இரண்ைாம் கெற்றுடமத்வதாடக 

குறிப்பு :- அடெந்த ொகீசர் என்பதன் சரியாை இைக்கெக்குறிப்பு வபயவரச்சம். 

 

32] அறிந்து, அடடந்து - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] விடைபயச்சம் 

2] வபயவரச்சம்  

3] ெிடைத்வதாடக  

4] இரண்ைாம் கெற்றுடமத்வதாடக 

 

33] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] கரகமைம் – உருெகம் 

2] வபாழிந்திழிய – ெிடைவயச்சம் 

3] கதசம் - இைொகுவபயர் 

4] வந்தவர் – விடைமுற்று  

குறிப்பு :- ெந்தெர் என்பதன் சரியாை இைக்கெக்குறிப்பு ெிடையாைடெயும் வபயர். 
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34] நற்கறிகள், இன்ைமுதம் – இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] ெிடைத்வதாடக  

2] பண்புத்பதாடக 

3] ஆகுவபயர் 

4] உருெகம்  

 

35] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] தாய்தந்டத – எண்ணும்டம 

2] மல்ைைம்  குருத்து – உரிச்வசாற்வறாைர் 

3] தீண்டிற்று – ஒன்றன்பால் ெிடைமுற்று 

4] துளங்குதல் – வதாழிற்வபயர் 

குறிப்பு :- தாய்தந்டத என்பதன் சரியாை இைக்கெக்குறிப்பு உம்டமத்வதாடக 

 

36] பூதி சாத்த - இலக்கணக்குறிப்பு தருக 

1] ஒன்றன்பால் ெிடைமுற்று 

2] ெிடைத்வதாடக  

3] பண்புத்வதாடக  

4] இரண்டாம் தவற்றுடமத்பதாடக 

 

37] அங்கணர் – இலக்கணக்குறிப்பு தருக 

1] ஒன்றன்பால் ெிடைமுற்று 
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2] ெிடைத்வதாடக  

3] பண்புத்வதாடக  

4] அன்பமாைித்பதாடக 

 

38] தநாக்கி – இலக்கணக்குறிப்பு தருக 

1] ஒன்றன்பால் ெிடைமுற்று 

2] ெிடைத்வதாடக  

3] பண்புத்வதாடக  

4] விடைபயச்சம் 

 

39] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] எழுந்து, வசன்று – ெிடைவயச்சம் 

2] பணிவிடம் - இரண்டாம் தவற்றுடமத்பதாடக 

3] ககளா - வசய்யா என்னும் ொய்பாட்டு ெிடைவயச்சம் 

4] அங்கெர் - அன்வமாழித்வதாடக 

குறிப்பு :- பெிெிைம் என்பதன் சரியாை இைக்கெக்குறிப்பு ஆறாம் 
கெற்றுடமத்வதாடக. 

 

40] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] பசலபவாைியா = பசல + ஒைியா 

2] ெழிக்கடர = ெழி + கடர 

3] ெந்தடெந்த = ெந்து + அடெந்த 

4] எம்மருங்கும் = எ + மருங்கும் 
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குறிப்பு :- வசைவொழியா என்பதன் சரியாை பிரித்தறிதல் = வசைவு + ஒழியா. 

 

41] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] எங்குடறெரீ் = எங்கு + உடறெரீ் 

2] கண்ெருெி = கண் + அருெி 

3] உைம்வபல்ைாம் = உைம்பு + எல்ைாம் 

4] திருவமுது = திருவ + முது 

குறிப்பு :- திருெமுது என்பதன் சரியாை பிரித்தறிதல் = திரு + அமுது. 

 

42] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] மைந்தடழப்ப = மைம் + தடழப்ப 

2] நற்கறிகள் = நன்டம + கறிகள் 

3] இன்ைமுது = இன்ை + முது 

4] ொளரா = ொள் + அரா 

குறிப்பு :- இன்ைமுது என்பதன் சரியாை பிரித்தறிதல் = இைிடம + அமுது. 

 

43] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] அங்டக = அகம் + டக 

2] நான்மடற = நான் + மடற 

3] ெிதிர்ப்புற்றஞ்சி = ெிதிர்ப்பு + உற்று + அஞ்சி 

4] பாெிடச = பா + இடச 

குறிப்பு :- நான்மடற என்பதன் சரியாை பிரித்தறிதல் = நான்கு + மடற.  
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44] பபரியபுராணத்டத இயற்றியவர்?  

1] சீத்தடைச் சாத்தைார்  

2] கம்பர்  

3] மாெிக்கொசகர்  

4] தசக்கிைார் 

 

45] தசக்கிைார், தற்தபாடதய ---------------- மாவட்டத்திலுள்ள குன்றத்தூரில் பிறந்தவர்.  

1] தஞ்சாவூர்  

2] திருச்சி  

3] மதுடர  

4] காஞ்சிபுரம் 

 

46] தசக்கிைார் அவர்களின் இயற்பபயர் -----------------? 

1] முருகாைந்தன் 

2] இராமகதென் 

3] அருண்பமாைித் ததவர் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை 

 

47] அநபாயச்தசாைைிடம் தடலடம அடமச்சராய்த் திகழ்ந்தவர் யார்? 

1] சீத்தடைச் சாத்தைார்  

2] கம்பர்  
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3] மாெிக்கொசகர்  

4] தசக்கிைார் 

 

48] உத்தமதசாைப் பல்லவர் என்னும் பட்டம் பபற்றவர் யார்? 

1] சீத்தடைச் சாத்தைார்  

2] கம்பர்  

3] மாெிக்கொசகர்  

4] தசக்கிைார் 

 

49] பதய்வச் ---------------- என்றும் பதாண்டர்சரீ் பரவுவார் என்றும் தபாற்றப்படுபவர் 
யார்? 

1] சீத்தடைச் சாத்தைார்  

2] கம்பர்  

3] மாெிக்கொசகர்  

4] தசக்கிைார் 

 

50] தசக்கிைார் அவர்களின் காலம் -------------------- நூற்றாண்டு. 

1] கி.பி. பத்தாம்  

2] கி.பி. பதிவைான்றாம்  

3] கி.பி.பன்ைிரண்டாம் 

4] கி.பி. பதின்மூன்றாம் 
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51] தைியடியார் அறுபத்துமூவரும், பதாடகயடியார் ஒன்பதின்மரும் ஆக 
எழுபத்திருவர் ------------------- ஆவர்.  

1] சமெ அடியார்  

2] புத்த அடியார்  

3] சிவைடியார் 

4] டெெெ அடியார்  

 

52] --------------------- வரலாற்டறக் கூறுவதால், பபருடம பபற்ற புராணம் என்னும் 
பபாருளில் ” பபரிய புராணம்” என்னும் பபயர் பபற்றது.  

1] சமெ அடியார்  

2] புத்த அடியார்  

3] சிவைடியார் 

4] டெெெ அடியார்  

 

53] பபரிய புராணம் நூலுக்கு, தசக்கிைார் இட்ட பபயர் ------------------------. 

1] ஞாை கதசிக புராெம்  

2] சிெைடி புராெம்  

3] திருத்பதாண்டர்  புராணம் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை 

 

54] பபரிய புராணம் நூடல, தில்டல நடராசப்பபருமான் “------------------------” என்று 
அடிபயடுத்துக் பகாடுக்கப் பாடப்பபற்றபதைவும் கூறுவர். 

1] ஓம் நமச்சிொய  
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2] சிெைடி கபாற்றி  

3] உலபகலாம் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை 

 

55] மகாவித்துவான் மீைாட்சிசுந்தரைார், “பத்திச் சுடவநைி பசாட்டச் பசாட்டப் 
பாடிய கவி வலவ” எை ------------------- என்பவடர புகழ்ந்துடரத்துள்ளார். 

1] சீத்தடைச் சாத்தைார்  

2] கம்பர்  

3] மாெிக்கொசகர்  

4] தசக்கிைார் 

 

56] உலகம், உயிர், கடவுள் ஆகிய மூன்டறயும் ஒருங்தக காட்டும் காவியந்தான், ” 
பபரியபுராணம் ” என்பார் ------------------------------. 

1] அண்ொ  

2] கண்ெதாசன்  

3] வபரியார்  

4] திரு.வி.க 

 

57] அன்டபப் பபருக்கி எைது ஆருயிடரக் காக்க வந்த; இன்பப் பபருக்தக 
இடறதய பராபரதம - இந்த பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ெள்ளைார்  

2] தாயுமாைவர் 

3] நாமக்கல் கெிஞர் 
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4] ொெிதாசன் 

 

58] ஒளிப்படம் எடுக்கும் முடற கண்டுபிடிக்கப்பட்ட  ஆண்டு? 

1] 1810   2] 1820    3] 1830    4] 1840 

 

59] ------------------- என்ற, அங்கிதலயர் முதலில் ஓடும் குதிடரடய இயக்கப்படமாக 
எடுத்து பவற்றி பபற்றார். 

1] எடிசன் 

2] எட்வர்டு டமபிரிட்சு 

3] ஈஸ்ட்மன் 

4] பிரான்சிஸ் வசன்கின்சு 

 

60] -------------- என்பார் படச்சுருள் உருவாக்கும் முடறடய கண்டுபிடித்தார். 

1] எடிசன் 

2] எட்ெர்டு டமபிரிட்சு 

3] ஈஸ்ட்மன் 

4] பிரான்சிஸ் வசன்கின்சு 

 

61] ------------- என்பவர் ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் படக்கருவிடயக் கண்டுபிடித்தார். 

1] எடிசன் 

2] எட்ெர்டு டமபிரிட்சு 

3] ஈஸ்ட்மன் 

4] பிரான்சிஸ் வசன்கின்சு 
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62] பிரான்சிஸ் பசன்கின்சு என்ற அபமரிக்கர் ---------------- இல் ரிச்மண்ட் 
என்னுமிடத்தில் இயக்கப்படத்டதப் பலரும் பார்க்கும் வடகயில் வடிவடமத்தார். 

1] 1894    2] 1884   3] 1874    4] 1864 

 

63] ------------------------ என்ற அபமரிக்கர் 1894 இல் ரிச்மண்ட் என்னுமிடத்தில் 
இயக்கப்படத்டதப் பலரும் பார்க்கும் வடகயில் வடிவடமத்தார். 

1] எடிசன் 

2] எட்ெர்டு டமபிரிட்சு 

3] ஈஸ்ட்மன் 

4] பிரான்சிஸ் பசன்கின்சு 

 

64] பிரான்சிஸ் பசன்கின்சு என்ற ----------------- நாட்டுக்காரர் 1894 இல் ரிச்மண்ட் 
என்னுமிடத்தில் இயக்கப்படத்டதப் பலரும் பார்க்கும் வடகயில் வடிவடமத்தார். 

1] சுெிட்சர்ைாந்து  

2] கைைா  

3] அபமரிக்கா 

4] ஜப்பான்  

குறிப்பு :- இவ்ெியக்கப்பைத்தில் நாட்டியம், கைல் அடைகள் கடரயில் கமாதுதல் 
முதைிய கட்சிகடளக் காெ முடிந்தது. இெற்டற ஆயிரக்கெக்காை இைங்களில் 
பைம் காட்டிக் கட்ைெம் ெசூைிக்கத் வதாைங்கிைர். இடெ கபசும் பைங்கள் அல்ை, 
ஊடம பைங்ககள. 

 

65] புதிய படவழீ்த்திகள் உருவாக, இவருடடய கருத்துகதள அடிப்படடயாக 
அடமந்தை? 
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1] எடிசன் 

2] எட்ெர்டு டமபிரிட்சு 

3] ஈஸ்ட்மன் 

4] பிரான்சிஸ் பசன்கின்சு 

 

66] ஒரு பமாைிப்படத்டத மற்ற பமாைியில் மாற்றி அடமக்கும் முடறக்கு -------------- 
என்று பபயர் 

1] குரல் மற்றம்  

2] கடத மற்றம்  

3] பமாைி மாற்றம் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

67] நடிப்பாற்றடல எடுத்துக்கூறிச் சில தநரங்களில் தாதம நடித்தும், காட்சிகள் 
அடமத்தும் படம் முடியும் வடர உடைக்கும் நுண்மாண் நுடைபுலம் உடடயாடர 
--------------------- என்பர். 

1] ெிநிகயாகஸ்தர்  

2] தயாரிப்பாளர்  

3] இயக்குநர் 

4] நடிகர்   

 

68] --------------------- வாயிலாக  உலக நிகழ்வுகடள நம் இருப்பிடத்திதலதய, காணும் 
வாய்ப்புகள் உருவாகி உள்ளை. 

1] பசய்திப்படங்கள் 

2] கருத்துப்பைங்கள் 
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3] கல்ெிப்பைங்கள் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

69] --------------- வாயிலாக ஒருநாட்டு மக்களின் வாழ்க்டக முடறகடள உள்ளவாறு 
அறியலாம். 

1] வசய்திப்பைங்கள் 

2] கருத்துப்பைங்கள் 

3] கல்ெிப்பைங்கள் 

4] விளக்கப் படங்கள் 

 

70] திடரப்படம் எடுக்கப் பயன்படும் படச்சுருள் ----------------- என்னும் பபாருளால் 
ஆைது.  

1] ஆக்டிைாயிடு 

2] பசல்லுலாய்டு 

3] கமக்டைடு  

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

71] படம் எடுக்கப் பயன்படும் சுருள், ----------------------- எைப்படும். 

1] எதிர்ச்சுருள் 

2] ஒளி நாைா 

3] ஒைி நாைா 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

குறிப்பு :- ஒைி, ஒளிப்பதிவுகடளத் தைித்தைிப் பைச்சுருள்களில் அடமப்பர். 
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72] படப்பிடிப்புக் கருவியில் ஓரடி நீளமுள்ள படச்சுருளில் ------------- படங்கள் வதீம் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் பதாடர்ச்சியாக எடுக்கப்படும். 

1] 14   2] 15   3] 16   4] 17 

 

73] நடிகர்களின் நடிப்டபயும், பாடும் பாடல்கடளயும், உடரயாடல்கடளயும் ------------
------ பசய்வர். 

1] ஒலிப்பதிவு 

2] ஒளிப்பதிவு 

3] ஒழிப்பதிவு 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

74] உடரயாடலில் எழும் ஒலி அடலகள் ஒரு நுண்பணாலிபபருக்கிடயத் 
தாக்கும். நுண்பணாலிபபருக்கி ஒலியடலகடள மின் அதிர்வுகளாக்கும். மின் 
அதிர்வுகள் பபருக்கப்பட்டு ஒருவடக விளக்கினுள் பசலுத்தப்படுகின்றை. 
அம்மின்தைாட்டத்திற்குத் தக்கவாறு விளக்கின்  --------------- மாறும். 

1] ஒளி   2] ஒழி    3] ஒைி  4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

75] --------------- கருவி என்னும் கருவி திடரயரங்குகளில் திடரப்படம் காட்டப் 
பயன்படுகிறது. 

1] ஒழிஒைிப்பைக் 

2] ஒளிஒலிப்படக் 

3] ஒளிஒழிப்பைக் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  
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76] ஒளிமிகு விளக்குகளுக்கும், உருப்பபருக்கிகளுக்கும் இடடயில் படம் வரும். 
முன்புறம் ஒரு மூடி இருக்கும். மூடிக்கு இரண்டு டககள் உண்டு. அந்த மூடி 
பநாடிக்கு ----------------- முடற சுைலும். அதன் டககள் பநாடிக்குப் ------------ முடற 
சுைலும். 

1] ஆறு, பன்ைிரண்டு  

2] ஏழு, பதிைான்கு 

3] எட்டு, பதிைாறு 

4] ஒன்பது, பதிவைட்டு   

 

77] கருத்துப்படம் அடமக்கத் பதாடங்கியவர் ----------------- என்பவர் ஆவார். 

1] எடிசன் 

2] எட்ெர்டு டமபிரிட்சு 

3] ஈஸ்ட்மன் 

4] வால்ட் டிஸ்ைி 

குறிப்பு :- ொல்ட் டிஸ்ைி ஓெியர். ஒகர வசயடைக் குறிக்கும் பல்ைாயிரக்கெக்காை 
பைங்கடள ெடரொர். ஒன்றுக்வகான்று சிறிது சிறிதாக மாறுெைொக இருக்கும். 
இப்பைங்கடள ெரிடசப்படி அடுக்கி டெத்துெிட்டு மிக கெகமாக ஏடுகடளப் 
புரட்டிைால், அடெ வெவ்கெறு பைங்களாகத் கதான்றாமல் ஒகர நிகழ்ொகத் 
கதான்றும். 

 

78] கருத்துப் படம் -------------- என்று அடைக்கப்படும். 

1] ெிளக்கப்பைம்  

2] வசய்திப்பைம்  

3] இயங்குரு படம்  
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4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

79] உலகில் பல்தவறு பகுதிகளில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகடளதய படமாக்கிக் 
காட்டுவது -----------------? 

1] ெிளக்கப்பைம்  

2] பசய்திப்படம்  

3] இயங்குரு பைம்  

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

80] ஒரு நிகழ்டவ மட்டும் எடுத்துக்பகாண்டு, அடதப்பற்றிய முழு 
விளக்கத்திடையும் தருவது ------------------? 

1] விளக்கப்படம்  

2] வசய்திப்பைம்  

3] இயங்குரு பைம்  

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

81] உலகத்தமிழ் மாநாட்டு நிகழ்டவ மட்டும் காட்டும் படம் ---------------- எைப்படும். 

1] விளக்கப்படம்  

2] வசய்திப்பைம்  

3] இயங்குரு பைம்  

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  
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82] வாழ்க்டகயில் தநரில் காண முடியாத பல இடங்கடளயும் தநரில் 
பார்ப்பதடைப் தபாலதவ காட்டுவதற்குக் ----------------- வைி பசய்கிறது. 

1] கல்விப்படம் 

2] ெிளக்கப்பைம்  

3] வசய்திப்பைம்  

4] இயங்குரு பைம்  

 

83] சந்திப்பிடை நீக்கி எழுதுக. 

1] திடரப்பைம் எடுக்க பயன்படும் பைசுருள் வசல்லுைாய்டு என்னும் வபாருளால் 
ஆைது 

2] திடரப்படம் எடுக்கப் பயன்படும் படச்சுருள் பசல்லுலாய்டு என்னும் பபாருளால் 
ஆைது 

3] திடரபைம் எடுக்கப் பயன்படும் பைசுருள் வசல்லுைாய்டு என்னும் வபாருளால் 
ஆைது 

4] திடரபைம் எடுக்க பயன்படும் பைச்சுருள் வசல்லுைாய்டு என்னும் வபாருளால் 
ஆைது 

 

84] சந்திப்பிடை நீக்கி எழுதுக. 

1] திடரப்படம் மக்கடளத் தன்பால் ஈர்த்துக் கட்டிப்தபாட வல்லது 

2] திடரபைம் மக்கடளத் தன்பால் ஈர்த்துக் கட்டிகபாை ெல்ைது 

3] திடரப்பைம் மக்கடள தன்பால் ஈர்த்துக் கட்டிகபாை ெல்ைது 

4] திடரபைம் மக்கடளத் தன்பால் ஈர்த்து கட்டிப்கபாை ெல்ைது 

 

85] ஒருடமப் பன்டமப் பிடை நீக்கி எழுதுக :- 
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1] ஈஸ்ட்மன் என்பார் பைச்சுருள் தயாரிக்கும் முடறடயக் கண்டுபிடித்தைர் 

2] ஈஸ்ட்மன் என்பார் பைச்சுருள் தயாரிக்கும் முடறடயக் கண்டுபிடித்தார்கள் 

3] ஈஸ்ட்மன் என்பார் பைச்சுருள் தயாரிக்கும் முடறடயக் கண்டுபிடித்தைர்கள் 

4] ஈஸ்ட்மன் என்பார் படச்சுருள் தயாரிக்கும் முடறடயக் கண்டுபிடித்தார் 

 

86] ஒருடமப் பன்டமப் பிடை நீக்கி எழுதுக :- 

1] இயங்குரு பைங்கடளக் குழந்டதகள் ெிரும்பிப் பார்க்கின்றைர் 

2] இயங்குரு பைங்கடளக் குழந்டதகள் ெிரும்பிப் பார்க்கின்றது 

3] இயங்குரு பைங்கடளக் குழந்டதகள் ெிரும்பிப் பார்க்கின்றார்கள் 

4] இயங்குரு படங்கடளக் குைந்டதகள் விரும்பிப் பார்க்கின்றை 

 

87] பபாருந்தாதது எது? 

1] ஈஸ்ட்மன் - பைச்சுருள்  

2] எடிசன் - ஒருெர் மட்டும் பார்க்கும் பைக்கருெி 

3] எட்ெர்டு டமபிரிட்சு - இயக்கப்பைம் 

4] வால்ட் டிஸ்ைி - புதிய படவழீ்த்திகள் 

குறிப்பு :- ொல்ட் டிஸ்ைி என்பது கருத்துப்பைத்துைன் வதாைர்புடையது. 

 

88] பபாருந்தாதது எது? 

1] persistence of vision - பார்டெ நிடைப்பு  

2] Dubbing - ஒளிச்தசர்க்டக 

3] Director - இயக்குநர் 
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4] Shooting - பைப்பிடிப்பு 

குறிப்பு :- Dubbing - ஒைிச்கசர்க்டக. 

 

89] பபாருந்தாதது எது? 

1] cartoon - கருத்துப் பைம் 

2] Negative - எதிர்ச்சுருள் 

3] Camera - பைப்பிடிப்புக்கருெி 

4] Trolly - ஒளி நாடா  

குறிப்பு :- Trolly - நகர்த்தும் ெண்டி 

 

90] பபாருந்தாதது எது? 

1] Microphone - நுண்வொைிவபருக்கி 

2] Projector - எதிர்ச்சுருள்  

3] Lense - உருப்வபருக்கி 

4] Motion Pictures - இயங்குருப் பைங்கள் 

குறிப்பு :- Projector – பைெழீ்த்தி 

 

91] பாரதரத்ைா எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் இலங்டகயிலுள்ள கண்டியில் ---------------- 
ஆம் ஆண்டு ஜைவரித் திங்கள் பதிதைைாம்நாள் பிறந்தார். 

1] 1907    2] 1917    3] 1927   4] 1937 

 

92] பாரதரத்ைா எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் தகாபாலதமைன் – சத்யபாமா 
இடணயருக்கு -------------- மகன் ஆவார். 
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1] மூன்றாெது  

2] நான்காெது  

3] ஐந்தாவது 

4] ஆறாெது  

 

93] பாரதரத்ைா எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் - இவரது இரண்டாவது அகடவயில் 
தந்டத காலமாைார். இராமச்சந்திரனுடடய குடும்பம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள -------------
-------- நகருக்குக் குடிபபயர்ந்தது. 

1] சாத்தூர்  

2] மன்ைார்குடி  

3] வசங்கல்பட்டு  

4] கும்பதகாணம் 

 

94] பாரதரத்ைா எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்களின் அன்டை சத்யபாமா, 
அங்குள்ள ---------------- பள்ளியில் சக்கரபாணிடயயும், இராமச்சந்திரடையும் 
தசர்த்தார். 

1] திண்டெப்  

2] ஆடையடிப் 

3] காஞ்சிப்  

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

 

95] ------------------ என்பவரின் தபச்சாற்றல், பைகும் பண்பு, உண்டம, தநர்டம, கடடம, 
கண்ணியம், கட்டுப்பாடு முதலியவற்றால் இராமச்சந்திரன் கவரப்பட்டார். 

1] தந்டத வபரியார்  
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2] அறிஞர் அண்ணா 

3] திரு.ெி.க  

4] இெர்களில் யாருமில்டை  

 

96] கடிை உடைப்தப ஒரு நாட்டுக்கு வளர்ச்சிடயக் பகாடுக்கும் என்று நம்பியவர்? 

1] தந்டத வபரியார்  

2] அறிஞர் அண்ொ 

3] திரு.ெி.க  

4] எம்.ஜி.ஆர் 

 

97] மக்கள் ---------------- என்பவடர புரட்சி நடிகர், மக்கள் திலகம் என்றும் 
தபாற்றிைார்.  

1] தந்டத வபரியார்  

2] அறிஞர் அண்ொ 

3] திரு.ெி.க  

4] எம்.ஜி.ஆர் 

 

98] எம்.ஜி.ஆர் அவர்கடள இதயக்கைி என்று தபாற்றியவர்? 

1] தந்டத வபரியார்  

2] அறிஞர் அண்ணா 

3] திரு.ெி.க  

4] இெர்களில் யாருமில்டை  

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

31 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

99] எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள்  ------------ ஆம் ஆண்டு பசன்டை மாநிலச் சட்டமன்ற 
தமலடவ உறுப்பிைராைார். 

1] 1960   2] 1961    3] 1962     4]1963 

 

100] எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் 1967 ஆம் ஆண்டு நடடபபற்ற 
பபாதுத்ததர்தலின் தபாது --------------- பதாகுதியில் தபாட்டியிட்டு பவற்றிபபற்றார். 

1] சாத்தூர்  

2] ஆர்.கக.நகர்  

3] ராயபுரம்  

4] பரங்கிமடல 

 

101] எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் ------------- ஆம் ஆண்டில், தாமிருந்த 
இயக்கத்திலிருந்து விலகிப் புதிய கட்சிடயத் பதாடங்கிைார். 

1] 1970    2] 1971     3] 1972    4] 1973 

 

102] எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் -------------- ஆம் ஆண்டு நடடபபற்ற தமிைகச் 
சட்டமன்றத் ததர்தலில் பபரு பவற்றி பபற்று முதல்வராகப் பதவி ஏற்றார். 

1] 1975    2] 1976    3] 1977   4] 1978 

 

103] எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் -------------- ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டின் 
முதல்வராகப் பணியாற்றிைார். 

1] 9     2] 10     3] 11    4] 12 
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104] எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்களது பணிகடளப் பாராட்டி, டாக்டர் பட்டம் 
வைங்கியது யார்? 

1] திருச்சி பல்கடைக்கழகம் 

2] பசன்டைப் பல்கடலக்கைகம் 

3] மதுடரப் பல்கடைக்கழகம் 

4] அண்ொ பல்கடைக்கழகம் 

குறிப்பு :- இந்திய அரசு சிறந்த நடிகருக்காை பாரத் பட்ைத்டத ெழங்கி, அெருக்குச் 
சிறப்புச் கசர்த்தது. 

 

105] காமராசர் காலத்தில் அறிமுகப்படுத்திய மதிய உணவுத் திட்டத்டதத் 
பதாடக்கப்பள்ளியில் படிக்கும் குைந்டதகள் அடைவருக்கும் பயைளிக்கும் 
வடகயில் சத்துணவு வைங்கும் திட்டமாகச் பசயல்படுத்தியவர் யார்? 

1] அண்ொ  

2] கருொநிதி  

3] எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் 

4] வஜயைைிதா   

 

106] புரட்சித் தடலவர் என்று மக்களால் தபாற்றப்பட்ட எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் ------
----------- அன்று இயற்டக எய்திைார். 

1] 24.12.1987 

2] 24.12.1986 

3] 24.12.1989 

4] 24.12.1988 
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107] எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்களின் பணிடயப் பாராட்டி இந்தியாவின் உயரிய 
விருதாை பாரதரத்ைா விருது (இந்திய மாமணி) ---------------- ஆம் ஆண்டு 
அவருடடய மடறவுக்குப் பின் குடியரசுத் தடலவரால் வைங்கப்பட்டது. 

1] 1991    2] 1990     3] 1988   4] 1989  

 

108] உவடம, உவதமயம் ஆகிய இரண்டனுக்கும் இடடயில் வரும் உருபு, ---------------- 
எைப்படும். 

1] ஆகுவபயர்  

2] வபாருள்ககாள்  

3] இைக்கெம்  

4] உவம உருபு 

விளக்கம் :- தமிழ்ச்வசல்ெி குயில்கபாைப் பாடிைாள். 

இத்வதாைர் குரைிைிடமடய உெர்த்துகிறது. குரைிைிடமக்குக் குயிைின் குரல் 
ஒப்பிட்டுக் காட்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்ொறு ஒருவபாருடளச் சிறப்பித்துக்கூற, 
அதடைெிைச் சிறந்த கெவறாரு வபாருகளாடு ஒப்பிடுெகத உெமித்துக் கூறுதல் 
எைப்படும். இவ்ொறு, உெமித்துக் கூறுெதைால் புரியாதை எளிதில் புரியும். 
ககட்ைார்க்கு இன்பம் பயக்கும். சிறப்பிக்கப்படும் வபாருள் உெகமயம் எைப்படும். 
அதற்கு ஒப்பாகக் காட்ைப்படும் வபாருள் உெடம எைப்படும். இதடை உெமாைம் 
எைவும் கூறுெர். உெடம, உெகமயம் ஆகிய இரண்ைனுக்கும் இடையில் ெரும் 
உருபு, உெம உருபு எைப்படும். தமிழ் கதன்கபாை இைிடமயாைது. இத்வதாைரில் 
கபாை என்பது உெம உருபு, உெம உருபுகள் பை, அெற்டறயும், அடெ வதாைரில் 
அடமந்து ெருெதடையும் காண்கபாம். 

உவம உருபு    – பதாடர் 

1 . கபாை – கிளிகபாைப் கபசிைாள். 

2 . புடரய – கெய்புடர கதாள் 

3 . ஒப்ப – தாவயாப்பப் கபசும் மகள். 
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4 . உறழ – முழவு உறழ் தைக்டக. 

5 . அன்ை – மைரன்ை கசெடி. 

கமற்கண்ைடெ கபான்ற உெம உறுகள் பை உள்ளை.  

 

109] உவடம, உவதமயம் (உவமிக்கப்படும் பபாருள்) ஆகிய இரண்டடயும் 
பபாருத்துகின்ற உவம உருபு பவளிப்படடயாக வருவது விரியுவடம. இஃது -----------
----- எைப்படும். 

1] உெகமயத் வதாைர் 

2] உருெக வதாைர்  

3] உவடமத் பதாடர் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை 

விளக்கம் :- (எ.கா.) : கதன்கபான்ற வமாழி. 

இத்வதாைரில் கதன் – உெடம, வமாழி – உெகமயம், கபான்ற – உெமஉருபு. உெம 
உருபு, இத்வதாைரில் வெளிப்பை ெந்துள்ளதைால் இது, ெிரியுெடம எைப்படும். இஃது 
உெடமத் வதாைராகும். 

 

110] ததன்பமாைி -  இதில் உவடம உவதமயம் ஆகிய இரண்டனுக்கும் இடடயில் 
உவம உருபு மடறந்து வந்துள்ளது. எைதவ, இதடைத் பதாடகயுவடம என்பர். 
இதடை, ------------------ எைவும் கூறுவர். 

1] உெகமயத் வதாைர் 

2] உருெக வதாைர்  

3] உவமத் பதாடக 

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை 
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111] ஒருபபாருடள அதடைவிடச் சிறந்த மற்பறாரு பபாருதளாடு ஒப்பிட்டுக் 
கூறுவது --------------- எைப்படும். 

1] உருெகம் 

2] உவடம 

3] உெகமயம்  

4] இெற்றில் ஏதுமில்டை  

விளக்கம்:- உவடம உருவாக மாற்றம் : 

(எ.கா.) : பவளவாய் (பவளம் தபான்ற வாய்). 

இத்வதாைரில் ொய் பெளத்கதாடு ஒப்பிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளது. பெளம் – உெடம, 
ொய் – உெகமயம் (உெடமடய ஏற்கும் வபாருள்). இவ்ொறு ஒருவபாருடள 
அதடைெிைச் சிறந்த மற்வறாரு வபாருகளாடு ஒப்பிட்டுக் கூறுெது உெடம 
எைப்படும். 

(எ.கா.) : வாய்ப்பவளம். 

இத்வதாைரில் ொகய பெளம் எைப் வபாருள் வகாள்ளுமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. 
உெடமத்வதாடகயில் முதல் பகுதி (பெளம்) உெமாைமாகவும் அதன் அடுத்த பகுதி 
உெகமயமாகவும் (ொய்) அடமயும். உருெகத்தில், உெகமயம் முதல் பகுதி, உெடம 
அடுத்த பகுதியாக இருக்கும். இவ்ொறு உெமாைத்டதயும் உெகமயத்டதயும் 
கெறுபடுத்தாது, இரண்டும் ஒன்கற எை ஒற்றுடமபடுத்திக் காட்டுெகத உருெகம். 

உவடம :     உருவகம்  

அமுதவமாழி - வமாழியமுது  

கயற்கண் - கண்கயல் 

கதன்தமிழ் - தமிழ்த்கதன்  

பூெிரல் - ெிரல்பூ  

மதிமுகம் - முகமதி 

மைரடி - அடிமைர்  
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முத்துப்பல் - பல்முத்து  

ெிற்புருெம் - புருெெில்  

மைர்ப்பாதம் – பாதமைர் 

 

112] பபாருந்தாதது எது? மரபுத்பதாடர்களுக்காை பபாருள். 

1] ஆயிரங் காைத்துப் பயிர் - நீண்ை காைத்திற்குரியது 

2] எடுப்பார் டகப்பிள்டள - தன் சிந்தடையின்றிச் வசால்பெர் கபச்டசக் ககட்டு 
நைப்பெர் 

3] ஏட்டுச் சுடரக்காய் கறிக்குதொது - பட்ைறிெில்ைாத படிப்பறிவு 

4] அவடல நிடைத்து உரடல இடித்தல் - பபாய்யழுடக 

குறிப்பு :- அெடை நிடைத்து உரடை இடித்தல் - எண்ெமும் வசயலும் 
ஒத்துெராடம 

 

113] பபாருந்தாதது எது? மரபுத்பதாடர்களுக்காை பபாருள். 

1] முதடைக்கண்ெரீ் - வபாய்யழுடக 

2] அெசரக்குடுக்டக - எண்ெித் துெியாதார் 

3] ஆகாயத்தாமடர - அடலந்து திரிதல்  

4] கம்பி நீட்ைல் - வசால்ைிக் வகாள்ளாமல் வசல்ைல் 

குறிப்பு :- ஆகாயத்தாமடர - இல்ைாத ஒன்று 

 

114] பபாருந்தாதது எது? மரபுத்பதாடர்களுக்காை பபாருள். 

1] தாளம்கபாடுதல் - எடதச் வசான்ைாலும் அப்படிகய ஏற்றுக்வகாள்ளல் 

2] காைல் நீர் - இருப்பது கபால் கதான்றும் ஆைால் இராதது 
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3] பஞ்சாய்ப் பறத்தல் - அடைந்து திரிதல் 

4] குட்டிச்சுவர் - பபாய்யழுடக 

5] வகாட்டியளத்தல் - மிகுதியாகப் கபசுதல் 

குறிப்பு :- குட்டிச்சுெர் - பயைின்றி இருத்தல் 

 

115] ஒருடம பன்டமப் பிடைகடள நீக்கி எழுதுக. தவறாைது எது? 

1] திடரயரங்குகளில் திடரப்பைம் காட்ை ஒளி - ஒைிப்பைக் கருெி என்ற கருெி 
பயன்படுகின்றது 

2] நமது சமுதாயத்தில் அறிெியலும் வதாழில்நுட்பமும் ஆங்காங்கு ஒளிபரப்பும் 
மின்ெிளக்குகள் கபால் இருக்கின்றது 

3] இன்று கபருந்துகள் ஓைா 

4] ஓர் அெில் மரத்தில் ஏறியது  

5] நான் வாங்கிய நூல் இஃது இல்டல 

குறிப்பு:- நான் ொங்கிய நூல் இஃது அன்று. 

 

116] இந்திய அரசியலில் சாணக்கியர் என்று தபாற்றப்பட்ட மூதறிஞர் யார்? 

1] வபரியார்  

2] காமராசர்  

3] அண்ொ  

4] இராசதகாபாலாச்சாரியார் 

 

117] இடணயாை தமிழ்ப்பைபமாைிகடள அறிக. Birds of the same feather flock together  

1] இைம் இைத்ததாடு தசரும் 
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2] ெடீ்டில் எைி வெளியில் புைி 

3] கதால்ெிகய வெற்றிக்கு அடிப்படை 

4] கல்ெி கடரயிை, கற்பெர் நாள் சிை 

 

118] இடணயாை தமிழ்ப்பைபமாைிகடள அறிக. Every cock will crow upon his own 
dunghill 

1] இைம் இைத்கதாடு கசரும் 

2] வடீ்டில் எலி பவளியில் புலி 

3] கதால்ெிகய வெற்றிக்கு அடிப்படை 

4] கல்ெி கடரயிை, கற்பெர் நாள் சிை  

 

119] இடணயாை தமிழ்ப்பைபமாைிகடள அறிக. - Failure is the stepping stone to success 

1] இைம் இைத்கதாடு கசரும் 

2] ெடீ்டில் எைி வெளியில் புைி 

3] ததால்விதய பவற்றிக்கு அடிப்படட 

4] கல்ெி கடரயிை, கற்பெர் நாள் சிை  

 

120] இடணயாை தமிழ்ப்பைபமாைிகடள அறிக. - Art is long and life is short 

1] இைம் இைத்கதாடு கசரும் 

2] ெடீ்டில் எைி வெளியில் புைி 

3] கதால்ெிகய வெற்றிக்கு அடிப்படை 

4] கல்வி கடரயில, கற்பவர் நாள் சில  
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121] இடணயாை தமிழ்ப்பைபமாைிகடள அறிக.- Look before you leap 

1] ஆைம் அறியாமல் காடலவிடாதத 

2] ெடீ்டில் எைி வெளியில் புைி 

3] கதால்ெிகய வெற்றிக்கு அடிப்படை 

4] கல்ெி கடரயிை, கற்பெர் நாள் சிை 


