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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 6 

1] அரியா சனமுனக்கக யானால் உனக்குச்; சரியாரும் உண்கடா தமிகே – விரிவார்; 
திகழ்பா ஒருநான்குஞ் பசய்யுள்வரம் பாகப்; புகழ்பா வினங்கள்மடடப் கபாக்கா – 
நிகேகவ - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] மீனாட்சியம்மம பிள்மைத்தமிழ், குமர குருபரர்  

2] திருவாமனக்கா உலா, காைமமகப்புலவர்  

3] முதுமமாழிக் காஞ்சி, மதுமர கூடலூர் கிழார் 

4] தமிழ்விடு தூது, ஆசிரியர் பபயர் பதரியவில்டை  

 

2] நல்கைரி னால்பசய்யுள் நாற்கரணத் கதர்பூட்டிச் ; பசால்கைர் உேவர் 
பதாகுத்தணீ்டி – நல்ைபநறி ; நாகை விடதயா நனிவிடதத்து நாற்பபாருளும் ; 
கமகை பைன்பபறச்பசய் விக்குநாள் கமகைாரில் - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] மீனாட்சியம்மம பிள்மைத்தமிழ், குமர குருபரர்  

2] திருவாமனக்கா உலா, காைமமகப்புலவர்  

3] முதுமமாழிக் காஞ்சி, மதுமர கூடலூர் கிழார் 

4] தமிழ்விடு தூது, ஆசிரியர் பபயர் பதரியவில்டை 

  

3] பாத்தனதாக் பகாண்டபிள்டளப் பாண்டியன் வில்ைி ஒட்டக்; கூத்தனிவர் 
கல்ைாது ககாட்டிபகாளும் – சதீ்டதயடரக்; குட்டிச் பசவியறுத்துக் கூட்டித் 
தடைகபளல்ைாம் பவட்டிக் கடளபறிக்க கமைாய்த்தூர் – கட்டி - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] மீனாட்சியம்மம பிள்மைத்தமிழ், குமர குருபரர்  

2] திருவாமனக்கா உலா, காைமமகப்புலவர்  

3] முதுமமாழிக் காஞ்சி, மதுமர கூடலூர் கிழார் 
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4] தமிழ்விடு தூது, ஆசிரியர் பபயர் பதரியவில்டை 

 

4] வளர்ந்தடன பால்முந்திரிடக வாடேக் கனியாய்க் ; கிளர்ந்தகரும் பாய்நாளி 
ககரத்து – இளங்கனியாய்த் ; தித்திக்குந் பதள்ளமுதாய்த் பதள்ளமுதின் கமைான; 
முத்திக் கனிகயஎன் முத்தமிகே – புத்திக்குள் - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள 
நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] மீனாட்சியம்மம பிள்மைத்தமிழ், குமர குருபரர்  

2] திருவாமனக்கா உலா, காைமமகப்புலவர்  

3] முதுமமாழிக் காஞ்சி, மதுமர கூடலூர் கிழார் 

4] தமிழ்விடு தூது, ஆசிரியர் பபயர் பதரியவில்டை 

 

5] உண்ணப் படுந்கதகன உன்கனா டுவந்துடரக்கும்; விண்ணப்பம் உண்டு 
விளம்பக்ககள் - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர்? 

1] மீனாட்சியம்மம பிள்மைத்தமிழ், குமர குருபரர்  

2] திருவாமனக்கா உலா, காைமமகப்புலவர்  

3] முதுமமாழிக் காஞ்சி, மதுமர கூடலூர் கிழார் 

4] தமிழ்விடு தூது, ஆசிரியர் பபயர் பதரியவில்டை 

 

6] பவண்பா, ஆசிரியப்பா, கைிப்பா, வஞ்சிப்பா என்னும் நால்வடகப் பாக்களும் 
வயைின் ------------- ஆக கூறப்பட்டுள்ளன.  

1] வரப்புகள் 

2] மமடகள் 

3] ஏர்கள்   

4] விமதகள் 
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7] துடற, தாேிடச, விருத்தம் என்னும் பாவினங்கள் ------------- ஆக 
கூறப்பட்டுள்ளன.  

1] வரப்புகள் 

2] மடடகள் 

3] ஏர்கள்   

4] விமதகள் 

 

8] மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் நாற்கரணங்கள் ------------- ஆக 
கூறப்பட்டுள்ளன.  

1] வரப்புகள் 

2] மமடகள் 

3] ஏர்கள்   

4] விமதகள் 

 

9] டவதருப்பம், பகௌடம், பாஞ்சாைம், மாகதம் ஆகிய பசய்யுள் நன்பனறிகள் --------
----- ஆக கூறப்பட்டுள்ளன.  

1] வரப்புகள் 

2] மமடகள் 

3] ஏர்கள்   

4] விடதகள் 

 

10] அறம், பபாருள், இன்பம், வடீு ஆகியன ------------- ஆக கூறப்பட்டுள்ளன.  
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1] வரப்புகள் 

2] மமடகள் 

3] விடளபபாருள்கள்   

4] விமதகள் 

 

11] பயிர்களின் இடடகய வளரும் கடளகளாகிய கபாைிப் புைவர்கள் கூட்டம் 
பபருகாமல் குட்டுவதற்கு அதிவரீராம பாண்டியனும், பசவிடய அறுப்பதற்கு 
வில்ைிபுத்தூரனும் தடைடய பவட்டுவதற்கு ----------------- என்பவரும் 
இருந்தடமயால், தமிகே நீ கிடளத்துச் பசேித்து வளர்ந்தாய். 

1] கம்பர்  

2] புகமழந்திப் புலவர்  

3] ஒைமவயார்  

4] ஒட்டக்கூத்தர்  

 

12] தமிகே! பால், முந்திரி, வாடே, கரும்பு, இளநீர்கபால் பல்வடகயான 
சுடவகடளயும் தருகின்றாய். பதளிந்த அமுதமாகவும், கமன்டமயான வடீு 
கபற்டற அளிக்கும் கனியாகவும், அறிவினால் உண்ணப்படும் கதனாகவும் 
விளங்கும் தமிகே! உம்மிடத்து மகிழ்ந்து உடரக்கும் ஒரு விண்ணப்பம் உண்டு; 
ககட்பாயாக. - என்று கூறும் பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
பபயர் என்ன? 

1] மீனாட்சியம்மம பிள்மைத்தமிழ், குமர குருபரர்  

2] திருவாமனக்கா உலா, காைமமகப்புலவர்  

3] முதுமமாழிக் காஞ்சி, மதுமர கூடலூர் கிழார் 

4] தமிழ்விடு தூது, ஆசிரியர் பபயர் பதரியவில்டை 
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13] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] அரியாசனம் - சிங்காதனம் 

2] பா ஒரு நான்கு - மவண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா 

3] வரம்பு - வயல்  

4] ஏர் - அழகு 

குறிப்பு :- வரம்பு என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் வரப்பு. 

 

14] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] நாற்கரணம் - மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் 

2] மநறிநாலு - மவதருப்பம் (ஆசுகவி), மகௌடம் (மதுரகவி), பாஞ்சாலம் (சித்திரகவி, 
மாகதம் (வித்தாரகவி) ஆகிய மசய்யுள் மநறிகள். இமவ விமதயாய் உருவகம் 
மசய்யப்பட்டன. 

3] நாற்மபாருள் - அறம், மபாருள், இன்பம், வடீு; இமவ வயலின் விமைவாக 
உருவகம் மசய்யப்பட்டுள்ைன. 

4] ககேல் - யாடன 

குறிப்பு :- மகழல் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் பன்றி. 

 

15] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] மகாட்டிமகாளும் - கூட்டமாகக் கூடும் 

2] சீத்மதயர் - கீழானவர் (மபாலிப்புலவர்) 

3] தூர்கட்டி - பயிர் அடி பருத்து வைர்தல் 

4] நாளிககரம் - வாடே 

குறிப்பு :- நாைிமகரம் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் மதன்மன. 
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16] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் 

1] நாற்கரணம் - நான்கு + கரணம் 

2] கரணத்மதர் - கரணத்து + ஏர் 

3] நாற்மபாருள்- நான்கு + மபாருள் 

4] பசவியறுத்து - பசவி + யறுத்து 

குறிப்பு :- மசவியறுத்து - மசவி + அறுத்து 

 

17] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் 

1] இைங்கனி - இைமம + கனி 

2] விண்ணப்பமுண்டு - விண்ணப்பம் + உண்டு 

3] மபந்தமிழ் - பசுமம + தமிழ்  

4] கண்ணிரண்டு = கண்ணி + ரண்டு 

குறிப்பு :- கண்ணிரண்டு = கண் + இரண்டு. 

 

18] -------------------- வடகச் சிற்றிைக்கியங்களுள் தூதும் ஒன்று. 

1] அறுபத்து நான்கு 

2] நூற்றி ஆறு  

3] பதாண்ணூற்றாறு 

4] இருபத்தி மூன்று  

 

19] ------------------- இல் உயர்திடணப் பபாருடளகயா அஃறிடணப் பபாருடளகயா 
தூது அனுப்புவதாகப் பாடுவது தூது இைக்கியம்.  
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1] ஆசிரியப்பா  

2] வஞ்சிப்பா  

3] கைிபவண்பா 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

20] ---------------- இல் ககாவில் பகாண்டிருக்கும் பசாக்கநாதர் கமல் காதல் பகாண்ட 
பபண்பணாருத்தி, தன் காதடைக் கூறி வருமாறு தமிழ் பமாேிடயத் தூது 
விடுவதாகப் பபாருளடமந்தது தமிழ்விடு தூது. 

1] சிதம்பரம்  

2] சதுரகிரி  

3] மதுடர 

4] திருவண்ணாமமல  

 

21] தமிழ் விடு தூது என்ற நூைின் ஆசிரியர் ? 

1] ஒட்டக்கூத்தர்  

2] காைமமகப் புலவர்  

3] கூடலூர் கிழார்  

4] இயற்றியவர் பபயர் அறிய இயைவில்டை 

 

22] இைக்கணக்குறிப்பு தருக. - பசவியறுத்து (பசவிடய அறுத்து) 

1] விமனத்மதாமக  

2] பண்புத்மதாமக  

3] ஆறாம் மவற்றுமமத்மதாமக  
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4] இரண்டாம் கவற்றுடமத்பதாடக 

 

23] முதல் மாந்தன் கதான்றிய இபைமுரியாடவ ------------------ என்பர். 

1] தமிழன் பிறப்பிடம்  

2] உயிரின பிறப்பிடம்  

3] உலக பிறப்பிடம்  

4] மனித நாகரிகத் பதாட்டில் 

 

24] தமிேகம் இன்று கபால்  இல்ைாது, குமரி முடனக்குத் பதற்கக இன்னும் 
விரிந்து,  குமரிமடை, பஃறுளி ஆறு முதைியவற்டற உள்ளடக்கி இருந்தது. 
இச்பசய்திடயப் பின்வரும் --------------------- பாடல் வரிகள் பதளிவாக உணர்த்தும். 
"பஃறுளி ஆற்றுடன் பன்மடை அடுக்கத்துக் குமரிக்ககாடும் பகாடுங்கடல் 
பகாள்ள.” 

1] மணிமமகமல  

2] கம்பராமாயணம்  

3] சிைப்பதிகாரம் 

4] குறுந்மதாமக  

 

25] ---------------------------------- என்பவர், தமிேின் பேஞ்சிறப்பிடனப் பபருமிதம் பபாங்கப் 
பின் வருமாறு பாடுகிறார். “திங்கபளாடும் பசழும்பரிதி தன்கனாடும் 
விண்கணாடும் உடுக்க களாடும் மங்குல்கடல் இவற்கறாடும் பிறந்த தமிழுடன் 
பிறந்கதாம் நாங்கள்”  

1] தமிழ் நாட்டின் மவார்ட்ஸ் மவார்த்   வாணிதாசன் 

2] பாரதியார்  

3] புரட்சிக் கவிஞர் பாகவந்தர் பாரதிதாசன் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

9 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] உவமமக் கவிஞர் சுரதா  

 

26] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] கடல் வாணிகத்தில் தமிழர் சிறந்திருந்தனர் 

2] மபான்னும், மணியும், முத்தும், துகிலும் மகாண்டு கடல்கடந்து வாணிகம் 
மசய்தனர்  

3] பண்டடத் தமிேகத்தில் துடறமுகப் பட்டினங்கள் இல்டை 

4] பூம்புகார் முதலான மபருநகரங்கள், வணிகர் வாழும் இடங்கைாய் இருந்தன  

குறிப்பு :- பண்மடத் தமிழகத்தில் துமறமுகப் பட்டினங்கள் பலவிருந்தன. 

 

27] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] கிறித்து பிறப்பதற்கு முன்மப கிமரக்கம், உமராமாபுரி, எகிப்து ஆகிய நாடுகளுக்கு 
அரிசியும், மயில் மதாமகயும், சந்தனமும் தமிழகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டன 

2] கி.பி. பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அரசன் சாைமனுக்கு யாடனத் தந்தமும், 
மயில்கதாடகயும், வாசடனப் பபாருள்களும் தமிேகத்திைிருந்து அனுப்பப்பட்டன  

3] தமிழர்களுக்குச் சாவக நாட்டுடனும் கடல் வாணிகத்மதாடர்பு இருந்தது 

4] கடல் வாணிகத்தில் தமிழர் சிறந்திருந்தனர் 

குறிப்பு :- கி.மு. பத்தாம் நூற்றாண்டில் அரசன் சாலமனுக்கு யாமனத் தந்தமும், 
மயில்மதாமகயும், வாசமனப் மபாருள்களும் தமிழகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டன. 

 

28] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] வரலாற்றாசிரியர் பலரும் கிறித்துவ ஊழித் மதாடக்கத்துக்கு முன்மப மதுமரயில் 
தமிழ்ச் சங்கம் இருந்திருக்க மவண்டும் என்று நவில்கின்றனர் 
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2] தமிழ்ச்சங்கம் இருந்தது என்ற மரபுச் பசய்தி இடடவிடாது இருந்து வருகிறது. 
இந்தியாவில் இத்தடகய மரபுச் பசய்தி கவபறங்குமில்டை என்ற பாரதியார் 
அவர்களின் கூற்று, அடனவரும் ஏற்றுக்பகாள்ளக் கூடியகத 

3] உலக நாகரிகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும்  சிறந்த பங்கைிப்பிமனத் தமிழ்மமாழி 
அைித்திருக்கிறது. 

4] உலகில் உள்ை உயரிய மனித இனத்தின் மரபுச் மசல்வமாகத் தமிழ் மமாழி 
விைங்குகிறது. 

குறிப்பு:- தமிழ்ச்சங்கம் இருந்தது என்ற மரபுச் மசய்தி இமடவிடாது இருந்து 
வருகிறது. இந்தியாவில் இத்தமகய மரபுச் மசய்தி மவமறங்குமில்மல என்ற 
தனிநாயகம் அடிகைின் கூற்று, அமனவரும் ஏற்றுக்மகாள்ைக் கூடியமத. 

 

29] தமிழ்பகழு கூடல் என்று புறநானூறும், தமிழ்கவைி என்று ------------------ நூலும் 
மதுடரத் தமிழ்ச் சங்கத்தடனகய குறிக்கின்றன. 

1] குறுந்மதாமக  

2] நற்றிமண  

3] பரிபாடல் 

4] திருவாசகம்  

 

30] 'கூடைில் ஆய்ந்த ஒண்தீந் தமிேின்' என்று ------------------ நூலும் பேந்தமிழ்ச் 
சங்கத்தடனயும் சங்கமிருந்து தமிோய்ந்ததடனயும்  குறிப்பிடுகிறது.  

1] குறுந்மதாமக  

2] நற்றிமண  

3] பரிபாடல்  

4] மணிவாசகம் ( திருவாசகம் ) 
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31] பண்டடக் காைத்து வாணிகப் பபாருள்கள் துடறமுக நகரங்களிைிருந்து 
ஏற்றுமதியாயின.  -------------------, ------------------ நூல்கள் அவற்டற அேகுறக் கூறும். 

1] சிலப்பதிகாரம், மணிமமகமல  

2] கம்பராமாயணம், திருக்குறள்  

3] பட்டினப்பாடை, மதுடரக்காஞ்சி 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

32] காவிரிப் பூம்பட்டினத் துடறமுகத்தில் பபாருள்கள் மண்டியும் மயங்கியும் 
கிடந்ததடனப் பின்வரும் ---------------------- நூைின்  வரிகள் விளக்கும். " நீரின் வந்த 
நிமிர்பரிப் புரவியும்; காைின் வந்த கருங்கறி மூடடயும்; வடமடைப் பிறந்த 
மணியும் பபான்னும்; குடமடைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்; மயங்கிய நனந்தடை 
மறுகு" 

1] பரிபாடல்  

2] புறநானூறு  

3] பட்டினப்பாடை 

4] கலித்மதாமக 

 

33] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] உலகில் மமாழி உருவம் மபறுவதற்கு முன் இமச பிறந்துவிட்டமதன்பர். மனிதன், 
தன் உணர்ச்சிகமை மவைிப்படுத்துவதற்கு இமசமய கருவியாயிற்று 

2] பண்மடக்காலத் தமிழர்கைின் வாழ்வில் இமச சிறந்த இடத்மதப் மபற்றிருந்தது. 
பண்கள், இமசக் கருவிகள், இமசக்கமலஞர்கள், இமசப்பாடல்கள் என இமச பற்றிய 
ஏராைமான குறிப்புகள் இலக்கியங்கைில் உள்ைன 

3] மதால்காப்பியமும், சங்க இலக்கியமும், சிலப்பதிகாரமும் இமச மரபுகமை 
மவைிப்படுத்துகின்றன 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

12 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] 'நரம்பின் மடற' என்று பாரதியார்  உடரப்பதன் மூைம் இடச இைக்கணநூல் 
உண்படன உணரமுடிகிறது 

குறிப்பு :- 'நரம்பின் மமற' என்று மதால்காப்பியர் உமரப்பதன் மூலம் இமச 
இலக்கணநூல் உண்மடன உணரமுடிகிறது. 

 

34] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] பாணன், பாடினி, கூத்தன், விறைி என்று பை மன்னர்கள் இருந்தடமடயயும் 
அறிய முடிகிறது 

2] தமிழர் வாழ்வில் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வமரக்கும் இமசமய முதன்மம 
மபறுகிறது  

3] தாலாட்டு என்பது குழந்மதமயத் மதாட்டிலிலிட்டுப் பாடுவது 

4] ஒப்பாரி என்பது, இவருக்கு ஒப்பார் ஒருவருமிலர் என்று இறந்தவமரப் 
பற்றிப்பாடுவது 

குறிப்பு :- பாணன், பாடினி, கூத்தன், விறலி என்று இயலிமச நாடகக் கமலஞர்கள் 
இருந்தமமமயயும் அறிய முடிகிறது. 

 

35] இன்டறய கருநாடக இடசக்குத் தாய் நம் தமிேிடசகய. “பண்பணாடு 
தமிபோப்பாய்” என்னும் ------------------- நூல், பண்ணும் தமிழும் பிரிக்க 
முடியாதபதான்று என்று நவிலும். 

1] திருவாசகம்  

2] கதவாரம் 

3] குறுந்மதாமக  

4] புறநானூறு  

 

36] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 
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1]  தமிழர், ஐவமக நிலத்திற்கும் ஐந்திமணக்கும் ஏற்ற பண்ணிமச வகுத்தனர் 

2] மதாற்கருவி, துமைக்கருவி, நரம்புக்கருவி எனப் பல்மவறு இமசக்கருவிகமைப் 
பயன்படுத்தி இன்புற்றனர்  

3] குேைினிது யாேினிது என்று இடசபபாேியும் கருவிகடள புறநானூறு 
குறிக்கின்றது 

4] இதன் மூலம் தமிழிமச மதான்மமயும் சிறப்பும் மபற்றிருந்ததமன அறியலாம் 

குறிப்பு :- குழலினிது யாழினிது என்று இமசமபாழியும் கருவிகமை வள்ளுவம் 
குறிக்கின்றது. 

 

37] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] பேந்தமிேகத்தில் உழுபவகர உயர்ந்கதாராக மதிக்கப்பட்டனர். உழுதுண்டு 
வாழ்வாகர வாழ்வார் என்பது குறுந்பதாடக 

2] தமிழர், உழுது பயிர் மசய்து உலமகக் காக்கும் இத்மதாழிமலப் மபரிதும் 
மபாற்றினர் 

3] உண்டி மகாடுத்மதார் உயிர் மகாடுத்மதாமர என்னும் அன்மறய புகழ்மமாழி 
இன்றும் தமிழரால் மபாற்றப்படுகிறது 

4] உழவுக்குச் சிறப்புப்மபற்ற மருதநிலம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமாக 
வமகப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. மருதநிலத்தின் மபருமம கருதிமய மவந்தமன 
முதன்மமப்படுத்தினர் தமிழர் 

குறிப்பு :- பழந்தமிழகத்தில் உழுபவமர உயர்ந்மதாராக மதிக்கப்பட்டனர். உழுதுண்டு 
வாழ்வாமர வாழ்வார் என்பது திருக்குறள் 

 

38] அக்காைத்கத அறம், பபாருள், இன்ப வாழ்டவத் தமிேர் பபற்றிருந்தனர். 
அறத்திடனக்டகக் பகாண்டதனால் ------------ என ஒன்று கவண்டாததாயிற்று. 

1] காடு 

2] வடீு 
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3] உறவு  

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

 

39] “களிறு எறிந்து பபயர்தல் காடளக்குக் கடகன' என்னும் ---------------- பாடல், 
வரீத்திடன முதற் கடடமயாக்குகிறது. 

1] நற்றிமண  

2] குறுந்மதாமக  

3] பதிற்றுப்பத்து  

4] புறநானூறு 

 

40] வரீமற்ற ஆடவடர அக்காைப் பபண்டிர் மணந்துபகாள்ள விடேயார். -----------------
- என்ற பபண்பாற்புைவர், பபண்களின் பபருவரீத்திடனப் பாடுகிறார். முதல் நாள் 
கபாரில் தந்டதடயப் பறிபகாடுத்தாள். இரண்டாம் நாள் கபாரில் கணவடன 
இேந்தாள். மூன்றாம் நாளும் கபார் பதாடர்கிறது. மறக்குடியில் பிறந்த 
மாண்புடடயவள் அப்பபண். பநஞ்சம் துடித்த அவள், பால்மணம் மாறாச் 
சிறுமகன் தன்டனச் பசருக்களம் கநாக்கிப் படகத்திறம் மாய்க்க விடுத்தாள். 
என்கன, அவள்துணிவு! 

1] நக்கண்மணயார்  

2] ஒைமவயார் 

3] ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

 

41] சந்திப்பிடே நீக்கி எழுதுக. சரியானது எது? 

1] மனித இனத்தின் மரபுச் பசல்வமாகத் தமிழ்பமாேி விளங்குகிறது 

2] மனித இனத்தின் மரபு மசல்வமாகத் தமிழ்மமாழி விைங்குகிறது 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] மனித இனத்தின் மரபுச் மசல்வமாக தமிழ்மமாழி விைங்குகிறது 

4] மனித இனத்தின் மரபு மசல்வமாக தமிழ்மமாழி விைங்குகிறது 

 

42] ஒருடம பன்டமப் பிடே நீக்கி எழுதுக :  சரியானது எது? 

1] காவிரிபூம்பட்டினத்தில் வாணிகப்  மபாருள்கள் மண்டிக் கிடக்கின்றன 

2] காவிரிபூம்பட்டினத்தில் வாணிகப் மபாருள்கள் மண்டிக் கிடக்கும் 

3] காவிரிபூம்பட்டினத்தில் வாணிகப் பபாருள்கள் மண்டிக் கிடந்தன 

4] காவிரிபூம்பட்டினத்தில் வாணிகப் மபாருள்கள் மண்டிக் கிடந்தது 

 

43] ஒருடம பன்டமப் பிடே நீக்கி எழுதுக :  சரியானது எது? 

1] தமிழர்கள் வாழ்வில் இமச சிறந்த இடத்மதப் மபற்றிருந்தன 

2] தமிேர்கள் வாழ்வில் இடச சிறந்த இடத்டதப் பபற்றிருந்தது 

3] தமிழர்கள் வாழ்வில் இமச சிறந்த இடத்மதப் மபற்றிருக்கும் 

4] தமிழர்கள் வாழ்வில் இமச சிறந்த இடத்மதப் மபற்றது 

 

44] திருவண்ணாமடையில் கி.பி. பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பபற்ற 
கல்பவட்டு வரிகள், சங்ககாை மன்னன் நன்னடனயும், பபருங்குன்றூர்ப் 
பபருங்பகௌசிகனார் பாடிய ---------------------- நூடைப் பற்றியும் கூறுகிறது. 

1] பட்டினப்பாமல  

2] மடைபடுகடாம் 

3] நற்றிமண  

4] குறுந்மதாமக  
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குறிப்பு :- "நல்லிமசக் கடாம்புமன நன்னன் மவற்பில் ; மவல்புக ழமனத்தும் 
மமம்படத் தங்மகான்; வாமகயும் குரங்கும் விமசய முந்தீட்டிய அடல்புமன 
மநடுமவல் ஆட்மகாண்ட மதவன்” 

 

45] பதால்பேங்காைத்டதப் பற்றி ஆய்வு பசய்தடைகய பதால்ைியல் அல்ைது 
பதால்பபாருளியல் என்கிகறாம். பதான்டமயான காைத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் 
வாழ்க்டக முடற, பதாேில்கள், வாணிகம், கவளாண்டம, அரசியல், 
நுண்கடைகள் முதைியடவ பற்றி அவர்கள் விட்டுச் பசன்ற எச்சங்களான 
கல்பவட்டுகள், கட்டடங்கள், காசுகள், பசப்கபடுகள் முதைியவற்றின் 
அடிப்படடயில் ஆய்ந்தறிதகை பதால்ைியைின் முதன்டமயான கநாக்கம். 
பதால்ைியடை ஆங்கிைத்தில் -------------------- எனக் குறிப்பிடுவர்.  

1] கிமலஸியாலஜி 

2] இன்மரடியாலஜி 

3] கார்டியாலஜி 

4] ஆர்க்கியாைஜி 

  

46] ---------------------- ஆய்வு இன்கறல், மனிதன் கடந்துவந்த பாடதடயயும் 
அவனுடடய வரைாற்டறயும் அறிய இயைாது. 

1] உயிரியல் 

2] புவியியல் 

3] வணிகவியல் 

4] பதால்ைியல் 

 

47] மணிகமகடை, சிைப்பதிகாரம் முதைிய இைக்கியங்களில் இடம் பபற்றிருந்த 
காவிரிப்பூம்பட்டினம் ஒரு துடறமுக நகரம். அது கசாேர்களின் கடற்கடர நகரம். 
இந்நகரம் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடடக்கவில்டை.  இந்தியத் பதால்ைியல் 
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துடறயினர் --------------- ஆம் ஆண்டு -------------------- அருகில் உள்ள கீோர்பவளி 
என்னும் இடத்தில் கமற்பகாண்ட கடல் அகோய்வின் கபாது கி.மு. மூன்றாம் 
நூற்றாண்டடச் சார்ந்த கட்டட இடிபாடுகள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த ஆய்வில் 
பசங்கற்களால் கட்டப்பட்ட படகுத் துடற, அடரவட்ட வடிவ நீர்த்கதக்கம், 
புத்தவிஹாரம் (புத்தபிக்குகள் தங்குமிடம்), பவண்கைத்தாைான புத்தர் பாதம் 
முதைிய எச்சங்கள் கிடடத்தன.  

1] 1953, ஆதிச்சநல்லூர் 

2] 1972, அரியலூர்  

3] 1983, திருமநல்மவலி  

4] 1963, பூம்புகார் 

 

48] தருமபுரி, கரூர், மதுடர ஆகிய மாவட்டங்களில், ----------------------- நூற்றாண்டு 
முதல் பல்கவறு காைக்கட்டங்கடளச் சார்ந்த தங்கம், பவள்ளி, பசம்பு, இரும்பு 
உகைாகங்களினால் பசய்யப்பட்ட காசுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் ஒரு 
பக்கத்திகைா இரு பக்கங்களிகைா  முத்திடரகள் பபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. 
இக்காசுகளில் சூரியன் மடைமுகடு, ஆறு, காடள, ஸ்வஸ்திகம்,  கும்பம் முதைிய 
சின்னங்கள் முத்திடரகளாகப் பபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

1] கி.மு. இரண்டாம்  

2] கி.மு. மூன்றாம் 

3] கி.மு. நான்காம்  

4] கி.மு. ஐந்தாம்  

 

49] பண்டடய காைத்தில் இறந்கதாடர, அவர்கள் பயன்படுத்திய பபாருள்களுடன் 
ஒரு தாேியிைிட்டுப் புடதக்கும் வேக்கம் இருந்தது. இவ்வடகத் தாேிகடளகய 
முதுமக்கள் தாேிகள் என்கிகறாம். தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில்------------
----, ---------------- ஆகிய ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட அகோய்வுகளில் ஏராளமான 
முதுமக்கள் தாேிகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டன. கி.மு.300 முதல் கி.பி. 300 
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வடரயிைான காைக்கட்டத்டதச் சார்ந்த இத்தாேிகளில் இறந்கதாரின் 
எலும்புகளுடன் தங்கத்தினாைான பநற்றிப் பட்டம், பசம்பினாைான ஆண், பபண் 
பதய்வ உருவங்கள், மற்றும் இரும்பினாைாள கத்திகள், விளக்குத் தாங்கிகள் 
முதைிய பபாருள்களும் கிடடத்துள்ளன. 

1] 1873, 2001 

2] 1876, 2003 

3] 1896, 2009 

4] 1886, 2005 

 

50] நிடைபமாேியின் ஈற்பறழுத்தும் வருபமாேியின் முதல் எழுத்தும் கசர்வது ------
---------------- எனப்படும். 

1] ஆகுமபயர் 

2] மபாருள்மகாள்  

3] வழுவமமதி 

4] புணர்ச்சி 

 

51] பபான் + வடளயல் = பபான்வடளயல் - இது எந்த புணர்ச்சியின் சரியான 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] இயல்புப் புணர்ச்சி 

2] விகாரப் புணர்ச்சி  

3] திமசப்மபயர்ப் புணர்ச்சி 

4] பண்புப்மபயர்ப் புணர்ச்சி 

விளக்கம்:-  இருமசாற்கள் மசரும்மபாது எவ்வித மாற்றமும் இன்றி, இயல்பாகச் 
மசர்வது இயல்புப் புணர்ச்சி.  
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(எ.கா) : பபான் + வடளயல் = பபான்வடளயல். 

 

52] இருபசாற்கள் கசரும்கபாது கதான்றல், பகடுதல், திரிதல் ஆகிய மாற்றங்கள் 
ஏற்படுமாயின் அவற்டற -------------------- என்பர். 

1] இயல்புப் புணர்ச்சி 

2] விகாரப் புணர்ச்சி  

3] திமசப்மபயர்ப் புணர்ச்சி 

4] பண்புப்மபயர்ப் புணர்ச்சி 

விளக்கம் :- விகாரப்புணர்ச்சி :- (எ.கா.) : 

1 . வாமழ + பழம் = வாமழப்பழம் – மதான்றல். 

2. மரம் + மவர் = மரமவர் – மகடுதல். 

3 . மபான் + குடம் = மபாற்குடம் – திரிதல். 

 

53] முதன்டமத் திடசகள் நான்கு. அடவ கிேக்கு, கமற்கு, பதற்கு, வடக்கு 
ஆகியன. திடசப்பபயர்ககளாடு திடசப்பபயரும், பிறபபயரும் கசர்வது ---------------------- 
எனப்படும்.  

1] இயல்புப் புணர்ச்சி 

2] விகாரப் புணர்ச்சி  

3] திடசப்பபயர்ப் புணர்ச்சி 

4] பண்புப்மபயர்ப் புணர்ச்சி 

விளக்கம் :- திடசப்பபயர்ப் புணர்ச்சி : முதன்மமத் திமசகள் நான்கு. அமவ கிழக்கு, 
மமற்கு, மதற்கு, வடக்கு ஆகியன. திமசப்மபயர்கமைாடு திமசப்மபயரும், பிறமபயரும் 
மசர்வது திமசப்மபயர்ப் புணர்ச்சி எனப்படும். 

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

20 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

(எ.கா.) :-  

1 . வடக்கு + கிழக்கு = வடகிழக்கு.  

2 . வடக்கு + மமற்கு = வடமமற்கு. 

வடக்கு என்னும் நிமலமம கிழக்கு, மமற்கு என்னும் வருமமாழிகமைாடு 
மசரும்மபாது நிமலமமாழியின் இறுதி எழுத்துகைான க், கு நீங்கிப் புணர்ந்தது. 

(எ.கா.) : 

3 . மதற்கு + மமற்கு = மதன்மமற்கு. 

4 . மதற்கு + கிழக்கு = மதன்கிழக்கு. 

மதற்கு என்னும் திமசப்மபயமராடு மமற்கு, கிழக்கு என்னும் திமசப்மபயர்கள் 
மசரும்மபாது, நிமலமமாழியின், இறுதியிலுள்ை கு நீங்கும், பிறகு றகர மமய் 
னகரமாகிப் புணரும்.  

திடசப்பபயகராடு பிற பபயர்களின் புணர்ச்சி : 

(எ.கா.) : 

1 . வடக்கு + மமல = வடமமல. 

இதில் நிமலமமாழியின் இறுதி எழுத்துகைான க், கு ஆகியன இரண்டும் நீங்கிப் 
புணர்ந்தது. 

2 . மதற்கு + திமச = மதன்திமச. 

இதில் நிமலமமாழியின் இறுதியாகிய கு நீங்கியது, அதன் அயல் எழுத்தான ற் – ன் 
ஆக மாறிப் புணர்ந்தது. 

3 . கிழக்கு + நாடு = கீழ்நாடு. 

இதில் நிமலமமாழியின் இறுதியாகிய க்கு நீங்கி, ழ என்னும் உயிர்மமய்யில் (ழ் + 
அ) அகரம் நீங்கி, கி என்னும் முதல் எழுத்து கீ என நீண்டு, கீழ் + நாடு = கீழ்நாடு 
எனப் புணர்ந்தது. 

4 . மமற்கு + நாடு = மமல்நாடு, மமனாடு. 
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நிமலமமாழியில் கு, நீங்கியது. அதன் அயமலழுத்தான ற் – ல் ஆக மாறி மமல் + 
நாடு = மமல்நாடு எனவும், ற் – ன் ஆக மாறி மமல் + நாடு = மமனாடு எனவும் 
இருவமகயில் புணர்ந்தன. 

 

54] கருவிேி = கருடம + விேி = கரு + விேி = கருவிேி. --------------------- என்னும் 
விதிப்படி நிடைபமாேியின் இறுதி எழுத்து டம நீங்கிப் புணர்ந்தது. 

1] உடல் மமல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்மப  

2] ஈறுகபாதல் 

3] இமடஉகரம் இஆதல் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

விளக்கம் :- பண்புப்பபயர்ப் புணர்ச்சி :- நிறம், சுமவ, அைவு, வடிவம் ஆகியன 
குறித்து வரும் மசாற்கள் பண்புப் மபயர்கைாம். மசம்மம, சிறுமம, மசய்மம, நன்மம, 
இைமம, புதுமம மபால்வனவும் இவற்றுக்குரிய எதிர்ச்மசாற்களும் இமவமபான்ற 
பிறவும் மமயீற்றுப் பண்புப்மபயர்கள் எனப்படும். 

(எ.கா.) : 

1 . கருவிழி = கருமம + விழி = கரு + விழி = கருவிழி. 

ஈறுமபாதல் என்னும் விதிப்படி நிமலமமாழியின் இறுதி எழுத்து மம நீங்கிப் 
புணர்ந்தது. 

2 . மபரியன் = மபருமம + அன் - மபரு + அன்; மபரி + அன்; மபரி + ய் + அன் = 
மபரியன்.  

ஈறுமபாதல் என்னும் விதிப்படி நிமலமமாழியின் இறுதி எழுத்து, மம நீங்கிப் பின் 
மபரு என்பதன் இறுதி உகரம் இமடஉகரம் இஆதல் எனும் விதிப்படி மபரி யாகிப் 
பின் யகர உடும்படுமமய் மபற்றுப் மபரி + ய் + அன் என்பது 'உடல்மமல் உயிர் வந்து 
ஒன்றுவது இயல்மப' என்னும் விதிப்படி, ய் + அ = ய என்றாகிப் மபரியன் எனப் 
புணர்ந்தது. 
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55] பாசிடை = பசுடம + இடை - பசு + இடை; பாசு + இடை; பாச் + இடை = 
பாசிடை. நிடைபமாேி ஈறுபகட்டு ------------------- என்னும் விதிப்படி, பாசு + இடை 
என்றாகியது. "உயிர்வரின் உக்குறள் பமய்விட்கடாடும்", என்னும் விதிப்படி, பாச் + 
இடை என்றாகிப் பின், "உடல்கமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்கப" என்னும் 
விதிப்படி பாசிடை எனப் புணர்ந்தது. 

1] ஆதி நீடல் 

2] ஈறுமபாதல் 

3] இமடஉகரம் இஆதல் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

56] டபங்கூழ் = பசுடம + கூழ் - பசு + கூழ், டபசு + கூழ், டப + கூழ்; டபங் + கூழ் 
= டபங்கூழ். 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி டம நீங்கியது. (பசு + கூழ்) 
'அடிஅகரம்' ஐ ஆதல் எனும் விதிப்படி ப – டப ஆனது. 'இடனயவும்' என்னும் 
விதிப்படி உயிர்பமய் (சு) பகட்டது. '-------------------' என்னும் விதிப்படி வருபமாேியின் 
முதல் எழுத்தான  க் எழுத்துக்கு இனமான ங் மிகுந்து டபங்கூழ் எனப் 
புணர்ந்தது. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுமபாதல் 

4] இமடஉகரம் இஆதல் 

 

57] சிற்கறாடட = சிறுடம + ஓடட - சிறு + ஓடட; சிற்று + ஓடட; சிற்ற் + ஓடட = 
சிற்கறாடட. 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி டம பகட்டது. ----------------------- என்னும் 
விதிப்படி பகுதியாகிய சிறு என்பதன் றகரம் இரட்டித்துச் சிற்று என ஆகியது. பின் 
'உயிர்வரின் உக்குறள் பமய்விட்டு ஓடும்' என்னும் விதிப்படி, உகரம் பகட்டு, சிற்ற் 
என்றாகியது. பின்னர் 'உடல்கமல் உயர் வந்து ஒன்றுவது இயல்கப' என்னும் 
விதிப்படி வருபமாேி உயிர் ஏறிப் புணர்ந்து சிற்கறாடட என்றாயிற்று. 
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1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுமபாதல் 

4] தன்பனாற்று இரட்டல் 

 

58] கசதாம்பல் = பசம்டம + ஆம்பல் - பசம் + ஆம்பல்; கசம் + ஆம்பல்; கசத் + 
ஆம்பல் = கசதாம்பல். 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி, டம பகட்டு, பசம் + 
ஆம்பல் ஆயிற்று. பின்னர் '---------------------' விதிப்படி - கசம் + ஆம்பல் ஆயிற்று, பின் 
“முன்னின்ற பமய் திரிதல்” என்னும் விதிப்படி மகரபமய் தகரபமய் ஆகத் 
திரிந்து கசத் + ஆம்பல் என்றாகி, 'உடல்கமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்கப' 
என்னும் விதிப்படி கசதாம்பல் என்றாயிற்று. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுமபாதல் 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 

 

59] கருங்குயில் = கருடம + குயில் - கரு + குயில் = கருங்குயில். ஈறுகபாதல் 
விதிப்படி டம பகட்டது. ---------------- என்னும் விதிப்படி வருபமாேி ககரத்திற்கு (கு) 
இனமான பமல்பைழுத்து ங் மிகுந்து, கருங்குயில் எனப் புணர்ந்தது. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுமபாதல் 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 
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60] வட்டம் + கல் = வட்டக்கல் எனப் புணரும் - இது எந்த புணர்ச்சியின் சரியான 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] பண்புப்மபயர் புணர்ச்சி  

2] திமசமபயர் புணர்ச்சி  

3] மகரஈற்றுப் புணர்ச்சி 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

விளக்கம்  :- மகரஈற்றுப் புணர்ச்சி : 

1. மகர ஈற்றுச் மசாற்கள் வருமமாழிமயாடு மசரும்மபாழுது, இறுதி மகரம் (ம்) மகட்டு, 
உயிரீறுமபால நின்று, உயிர்முதல் மமாழிமயாடு உடம்படுமமய் மபற்றுப் புணரும். 

(எ.கா.) : மரம் + அடி;  மர + அடி; மர + வ் + அடி = மரவடி. 

2. நிமலமமாழியின் மகர ஈறுமகட்டு வருமமாழி முதலில் உள்ை வல்லின எழுத்து 
மிக்குப் புணரும். 

(எ.கா.) :- வட்டம் + கல் = வட்டக்கல் எனப் புணரும். 

3. நிமலமமாழியின் மகர ஈறு வருமமாழி முதலிலுள்ை வல்லினத்திற்கு இனமான 
மமல்லினமாகத் திரிந்து புணரும். 

(எ.கா.) : நிலம் + கடந்தான் = நிலங்கடந்தான். 

 

61] வடக்கு என்னும் திடசப்பபயகராடு பிற திடசகள் வந்து கசரும்கபாது ----------------
? 

1] நிமலமமாழி ஈறு நீங்கும் 

2] நிடைபமாேி ஈறும் பமய்யும் நீங்கும் 

3] வருமமாழி முதல் மகடும் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 
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62] கமற்கு + நாடு என்பது --------------- எனச் கசரும்.  

1] மமற்கு நாடு  

2] மமநாடு  

3] கமனாடு 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

63] கருடம + குேி என்பது ------------ எனும் விதிகளின் படி புணர்ந்தது.  

1] ஆதி நீடல், இனமிகல்  

2] தன்மனாற்றிரட்டல், இமடயுகரம் இ ஆதல்  

3] ஈறு கபாதல், இனமிகல் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

 

64] பபாருந்தாதது எது? புணர்ச்சி விதிகள். 

1] அடி அகரம் ஐ ஆதல் - மபங்கூழ்  

2] ஆதி நீடல் - மூதூர்  

3] இனமிகல் - கரும்பலமக 

4] தன்பனாற்றிரட்டல் - கமநாடு 

குறிப்பு :- தன்மனாற்றிரட்டல் – மவற்றிமல 

 

65] வைி - என்பதன் பபாருள் ? 

1] காற்று  

2] பாமத  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

26 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] வல்ைினம் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

குறிப்பு :- நிமலமமாழிச் மசாற்களுக்குப் பின், வருமமாழிச் மசாற்கள் வந்து 
புணரும்மபாது க், ச், த், ப், ஆகிய   வல்மலாற்றுகைின் வருக்க எழுத்துகள் வந்தால், 
அவ்வல்மலாற்றுகள் சில இடங்கைில் மிகுந்தும், சில இடங்கைில் மிகாமலும் வரும். 
இவற்மறமய வலிமிகுமிடங்கள் வலிமிகா இடங்கள் என்பர் (வலி – வல்லினம்). 

 

66] பபாருந்தாதது எது? வல்ைினம் மிகுமிடங்கள். 

1] நிமலமமாழி உயிரீற்றுச் மசால்லின்பின் வல்லினம் (க், ச், த், ப்) மிகும் 

கறி + குழம்பு = கறிக்குழம்பு 

பலா + சுமை = பலாச்சுமை 

வழி + தடம் = வழித்தடம் 

பாட்டு + மபாட்டி = பாட்டுப்மபாட்டி 

2] அ, இ, உ என்னும் சுட்மடழுத்துகைின் பின்னும், எ என்னும் வினா எழுத்தின் 
பின்னும் வல்லினம் மிகும் 

அ + கமட = அக்கமட 

இ + சட்மட = இச்சட்மட 

உ + பக்கம் = உப்பக்கம் (மசய்யுள் வழக்கு) 

எ + பாடம் = எப்பாடம் 

3] அந்த, இந்த, எந்த என்னும் மசாற்கைின்பின் வரும் வல்லினம் மிகும் 

அந்த + மகாவில் = அந்தக்மகாவில் 

இந்த + சட்டி = இந்தச் சட்டி 

எந்த + மதாட்டம் = எந்தத் மதாட்டம் 

4] உம்டமத்பதாடகயில் வரும் வல்ைினம் மிகும்.  
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காய் + கனி = காய்க்கனி. 

தாய் + தந்டத = தாய்த்தந்டத. 

முத்து + பவளம் = முத்துப்பவளம். 

குறிப்பு :- உம்மமத்மதாமகயில் வரும் வல்லினம் மிகாது. 

காய் + கனி = காய்கனி. 

தாய் + தந்மத = தாய்தந்மத. 

முத்து + பவைம் = முத்துபவைம். 

 

67] பபாருந்தாதது எது? வல்ைினம் மிகுமிடங்கள். 

1] அப்படி, இப்படி, எப்படி என்னும் மசாற்கைின் பின் வரும் வல்லினம் மிகும் 

அப்படி + கூறினான் = அப்படிக் கூறினான் 

இப்படி + தாவினான் = இப்படித் தாவினான் 

எப்படி + மசான்னான் = எப்படிச் மசான்னான் 

2] இரண்டாம் மவற்றுமம (ஐ) விரியின் பின் வரும் வல்லினம் மிகும் 

பாரிமய + கண்டான் = பாரிமயக் கண்டான் 

மபாருமை + மசர்த்தான் = மபாருமைச் மசர்த்தான் 

அவமன + தடுத்தான் = அவமனத் தடுத்தான் 

நிலமவ + பார்த்தான் = நிலமவப் பார்த்தான் 

3] நான்காம் மவற்றுமம (கு) விரியில் வரும் வல்லினம் மிகும் 

எனக்கு + மகாடு = எனக்குக் மகாடு 

குழந்மதக்கு + மசாறு = குழந்மதக்குச் மசாறு 

அவளுக்கு + தா = அவளுக்குத் தா 
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பாப்பாவுக்கு + பட்டு = பாப்பாவுக்குப் பாட்டு 

4] விடனத்பதாடகயில் வரும் வல்ைினம் மிகும் 

விடு + கடண = விடுக்கடண 

விரி + சுடர் = விரிச்சுடர் 

கதாய் + தயிர் = கதாய்த்தயிர் 

பாய் + புைி = பாய்ப்புைி 

குறிப்பு :- விடனத்பதாடகயில் வரும் வல்ைினம் மிகாது. 

விடு + கமண = விடுகமண 

விரி + சுடர் = விரிசுடர் 

மதாய் + தயிர் = மதாய்தயிர் 

பாய் + புலி = பாய்புலி 

 

68] பபாருந்தாதது எது? வல்ைினம் மிகுமிடங்கள். 

1] இரண்டாம் கவற்றுடமத் பதாடகயில் வல்ைினம் மிகும் 

கடத + பசான்னார் = கடதச்  பசான்னார் 

கடல் + தாவினான் = கடல்த்  தாவினான் 

புகழ் + பபற்றார் = புகழ்ப் பபற்றார் 

2] ஒமரழுத்து ஒருமமாழியில் வரும் க், ச், த, ப் மிகும் 

ஈ + கால் = ஈக்கால் 

தீ + சட்டி = தீச் சட்டி 

மக + தடி = மகத் தடி 

மத + மபாங்கல் = மதப் மபாங்கல் 
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3] வன்மறாடர்க் குற்றியலுகரத்தின் பின் வரும் வல்லினம் மிகும் 

மகாக்கு + கால் = மகாக்குக் கால் 

4] இகர ஈற்றுச் “மசய்து” என்னும் எச்சத்தின்பின் வரும் வல்லினம் மிகும் 

ஓடி + மபானான் = ஓடிப் மபானான் 

குறிப்பு :- இரண்டாம் கவற்றுடமத் பதாடகயில் வல்ைினம் மிகாது. 

கமத + மசான்னார் = கமத மசான்னார். 

கடல் + தாவினான் = கடல் தாவினான். 

புகழ் + மபற்றார் = புகழ் மபற்றார் 

 

69] பபாருந்தாதது எது? வல்ைினம் மிகுமிடங்கள். 

1] அகரஈற்றுச் மசய என்னும் எச்சத்தின் பின் வரும் வல்லினம் மிகும் 

பாட + மகட்மடன் = பாடக் மகட்மடன் 

மதட + மசன்றான் = மதடச் மசன்றான் 

பாட + மதரியுமா? = பாடத் மதரியுமா ? 

ஓட + பார்த்தான் = ஓடப் பார்த்தான் 

2] சால, தவ என்னும் உரிச்மசாற்கைின் பின் வரும் வல்லினம் மிகும் 

சால + பசித்தது = சாலப் பசித்தது 

தவ + சிறிது = தவச் சிறிது 

3] ஈறுமகட்ட எதிர்மமறப் மபயமரச்சத்தின் முன் வல்லினம் மிகும் 

காணா + கண்கள் = காணாக் கண்கள் 

மகைா + மசவி = மகைாச் மசவி 

ஓடா + மதர் = ஓடாத் மதர் 
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நாறா + பூ = நாறாப்பூ 

4] வியங்ககாள் விடனமுற்டற அடுத்து வரும் வல்ைினம் மிகும். 

கற்க + கசடற = கற்கக்கசடற. 

வளர்க + சிந்தடன = வளர்கச்சிந்தடன. 

வாழ்க + தமிழ் = வாழ்கத்தமிழ். 

காண்க + படம் = காண்கப்படம். 

குறிப்பு :- வியங்ககாள் விடனமுற்டற அடுத்து வரும் வல்ைினம் மிகாது. 

கற்க + கசடற = கற்க கசடற 

வைர்க + சிந்தமன = வைர்க சிந்தமன 

வாழ்க + தமிழ் = வாழ்க தமிழ் 

காண்க + படம் = காண்க படம் 

 

70] பபாருந்தாதது எது? வல்ைினம் மிகா இடங்கள். 

1] வன்பறாடர்க் குற்றியலுகரத்தின்பின் வரும் வல்ைினம் மிகாது 

பகாக்கு + கால் = பகாக்கு கால் 

2] இரட்மடக்கிைவியில் வல்லினம் மிகாது 

கடகட, தடதட, சடசட, படபட 

3] அமவ, இமவ என்னும் சுட்டுச்மசாற்கள், எமவ என்னும் வினாச்மசால் 
ஆகியவற்மற அடுத்துவரும் வல்லினம் மிகாது 

அமவ + பறமவகள் = அமவ பறமவகள் 

இமவ + சட்மடகள் = இமவ சட்மடகள் 

அமவ + தடங்கள் = அமவ தடங்கள் 

எமவ + படங்கள் = எமவ படங்கள் 
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4] அது, எது எனும் சுட்டுச்மசாற்கமை அடுத்துவரும் வல்லினம் மிகாது 

அது + கமட = அது கமட 

இது + சட்டி = இது சட்டி 

அது + மதாணி = அது மதாணி 

இது + பாடம் = இது பாடம் 

குறிப்பு :- வன்பறாடர்க் குற்றியலுகரத்தின்பின் வரும் வல்ைினம் மிகும். 

மகாக்கு + கால் = மகாக்குக் கால் 

 

71] பபாருந்தாதது எது? வல்ைினம் மிகா இடங்கள். 

1] மபயமரச்சத்மதாடர், விமனமயச்சத்மதாடர் (படித்து என்பதுமபால் வன்மறாடர்க் 
குற்றியலுகரச் மசால் அல்லாதமவ) ஆகியவற்மற அடுத்து வரும் வல்லினம் மிகாது 

வந்த + கயல்விழி = வந்த கயல்விழி 

மதத்த + சட்மட = மதத்த சட்மட 

வந்து + தந்தான் = வந்து தந்தான் 

மசய்து + பார்த்தான் = மசய்து பார்த்தான் 

2] எழுவாய்த்மதாடரில் வரும் வல்லினம் மிகாது 

கண்ணகி + பார்த்தாள் = கண்ணகி பார்த்தாள் 

தங்மக + மகட்டாள் = தங்மக மகட்டாள் 

பூவிழி + தந்தாள் = பூவிழி தந்தாள் 

3] விமனத்மதாமகயில் வரும் வல்லினம் மிகாது 

விடு + கமண = விடுகமண 

விரி + சுடர் = விரிசுடர் 

மதாய் + தயிர் = மதாய்தயிர் 
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பாய் + புலி = பாய்புலி 

4] ஈறுபகட்ட எதிர்மடறப் பபயபரச்சத்தின் முன் வல்ைினம் மிகாது 

காணா + கண்கள் = காணா கண்கள் 

ககளா + பசவி = ககளா பசவி 

ஓடா + கதர் = ஓடா கதர் 

நாறா + பூ = நாறாபூ 

குறிப்பு :- ஈறுபகட்ட எதிர்மடறப் பபயபரச்சத்தின்முன் வல்ைினம் மிகும். 

காணா + கண்கள் = காணாக் கண்கள். 

மகைா + மசவி = மகைாச் மசவி. 

ஓடா + மதர் = ஓடாத் மதர். 

நாறா + பூ = நாறாப்பூ. 

 

72] தமிேில் அக்கடை இல்டைகய; இக்கடை இல்டைகய; சிறப்பாக விஞ்ஞானம் 
என்னும் அறிவுக்கடை இல்டைகய என்று சிைர் கூக்குரைிடுகிறார். ஆங்கிைத்தில் 
முதல் நூல்களாகவா எல்ைாக் கடைகளும் பிறந்தன என்பதடன அந்த 
அன்பர்கள் நிடனப்பார்களாக. - இந்த கூற்று யாருடடயது? 

1] மு.வரதராசனார் 

2] மபரியார்  

3] அண்ணா  

4] திரு.வி.க  

 

73] கவறு பமாேிகளிைிருந்தும் ஆங்கிை அறிஞர் தம் பமாேியில் பை 
கடைகடளப் பபயர்த்பதழுதியுள்ளனர். இதுகாறும் உைகில் காணப்பட்டுள்ள 
புதுடமகள் எல்ைாவற்டறயும் ஆங்கிகையர் மட்டுமா சுண்டனர் ? இல்டை, 
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இல்டை. சிை பிபரஞ்சுக்காரர்களால் காணப்பட்டன, சிை பஜர்மனியர்களால் 
காணப்பட்டன. மற்றுஞ்சிை பவவ்கவறு நாட்டினரால் காணப்பட்டன. - இந்த 
கூற்று யாருடடயது? 

1] மு.வரதராசனார் 

2] மபரியார்  

3] அண்ணா  

4] திரு.வி.க  

 

74] அவ்வம் பமாேிகளுக்கக சிறப்பாக விளங்கும் நூல்களும் உண்டு. அவற்டற 
பமாேிபபயர்ப்பதனால் பயன் விடளயாது. அடவ யாடவ? அடவகய 
காவியங்கள் என்பன. காவியங்கள் கபாக, மற்றக் கடைகபளல்ைாம் உைகிலுள்ள 
அடனவருக்கும் பபாது உடடடம. - இந்த கூற்று யாருடடயது? 

1] மு.வரதராசனார் 

2] மபரியார்  

3] அண்ணா  

4] திரு.வி.க  

 

75] Man proposes; god disposes - இடணயான தமிழ்ப் பேபமாேிகடள அறிக. 

1] நாம் ஒன்று நிடனக்க, பதய்வம் ஒன்று நிடனக்கும் 

2] காற்றுள்ைமபாமத தூற்றிக்மகாள்  

3] பழகப் பழகப் பாலும் புைிக்கும்  

4] அரசன் அன்று மகால்வான், மதய்வம் நின்று மகால்லும் 

 

76] Strike the road while it is hot - இடணயான தமிழ்ப் பேபமாேிகடள அறிக. 
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1] நாம் ஒன்று நிமனக்க, மதய்வம் ஒன்று நிமனக்கும் 

2] காற்றுள்ளகபாகத தூற்றிக்பகாள் 

3] பழகப் பழகப் பாலும் புைிக்கும்  

4] அரசன் அன்று மகால்வான், மதய்வம் நின்று மகால்லும் 

 

77] Familiarity breeds contempt - இடணயான தமிழ்ப் பேபமாேிகடள அறிக. 

1] நாம் ஒன்று நிமனக்க, மதய்வம் ஒன்று நிமனக்கும் 

2] காற்றுள்ைமபாமத தூற்றிக்மகாள்  

3] பேகப் பேகப் பாலும் புளிக்கும். 

4] அரசன் அன்று மகால்வான், மதய்வம் நின்று மகால்லும் 

 

78] The mills of god grind slow but sure - இடணயான தமிழ்ப் பேபமாேிகடள அறிக. 

1] நாம் ஒன்று நிமனக்க, மதய்வம் ஒன்று நிமனக்கும் 

2] காற்றுள்ைமபாமத தூற்றிக்மகாள்  

3] பழகப் பழகப் பாலும் புைிக்கும்  

4] அரசன் அன்று பகால்வான், பதய்வம் நின்று பகால்லும் 

 

79] The Face is the index of the mind - இடணயான தமிழ்ப் பேபமாேிகடள அறிக. 

1] நாம் ஒன்று நிமனக்க, மதய்வம் ஒன்று நிமனக்கும் 

2] அகத்தின் அேகு முகத்தில் பதரியும் 

3] பழகப் பழகப் பாலும் புைிக்கும்  

4] அரசன் அன்று மகால்வான், மதய்வம் நின்று மகால்லும் 
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80] பாசிடை = பசுடம + இடை - பசு + இடை; பாசு + இடை; பாச் + இடை = 
பாசிடை. நிடைபமாேி ஈறுபகட்டு ஆதி நீடல் என்னும் விதிப்படி, பாசு + இடை 
என்றாகியது. "உயிர்வரின் உக்குறள் பமய்விட்கடாடும்", என்னும் விதிப்படி, பாச் + 
இடை என்றாகிப் பின், "-------------------------------" என்னும் விதிப்படி பாசிடை எனப் 
புணர்ந்தது. 

1] ஆதி நீடல் 

2] ஈறுமபாதல் 

3] இமடஉகரம் இஆதல் 

4] உடல்கமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்கப  

 

81] பாசிடை = பசுடம + இடை - பசு + இடை; பாசு + இடை; பாச் + இடை = 
பாசிடை. நிடைபமாேி ஈறுபகட்டு ஆதி நீடல் என்னும் விதிப்படி, பாசு + இடை 
என்றாகியது. "------------------------------", என்னும் விதிப்படி, பாச் + இடை என்றாகிப் பின், 
"உடல்கமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்கப" என்னும் விதிப்படி பாசிடை எனப் 
புணர்ந்தது. 

1] ஆதி நீடல் 

2] ஈறுமபாதல் 

3] உயிர்வரின் உக்குறள் பமய்விட்கடாடும் 

4] உடல்மமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்மப 

 

82] டபங்கூழ் = பசுடம + கூழ் - பசு + கூழ், டபசு + கூழ், டப + கூழ்; டபங் + கூழ் 
= டபங்கூழ். '-----------------------' என்னும் விதிப்படி டம நீங்கியது. (பசு + கூழ்) 
'அடிஅகரம்' ஐ ஆதல் எனும் விதிப்படி ப – டப ஆனது. 'இடனயவும்' என்னும் 
விதிப்படி உயிர்பமய் (சு) பகட்டது. 'இனமிகல்' என்னும் விதிப்படி வருபமாேியின் 
முதல் எழுத்தான  க் எழுத்துக்கு இனமான ங் மிகுந்து டபங்கூழ் எனப் 
புணர்ந்தது. 
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1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுகபாதல் 

4] இமடஉகரம் இஆதல் 

 

83] டபங்கூழ் = பசுடம + கூழ் - பசு + கூழ், டபசு + கூழ், டப + கூழ்; டபங் + கூழ் 
= டபங்கூழ். 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி டம நீங்கியது. (பசு + கூழ்) '------------------
-----' எனும் விதிப்படி ப – டப ஆனது. 'இடனயவும்' என்னும் விதிப்படி உயிர்பமய் 
(சு) பகட்டது. 'இனமிகல்' என்னும் விதிப்படி வருபமாேியின் முதல் எழுத்தான  க் 
எழுத்துக்கு இனமான ங் மிகுந்து டபங்கூழ் எனப் புணர்ந்தது. 

1] இனமிகல் 

2] அடிஅகரம் ஐ ஆதல் 

3] ஈறுமபாதல் 

4] இமடஉகரம் இஆதல் 

 

84] சிற்கறாடட = சிறுடம + ஓடட - சிறு + ஓடட; சிற்று + ஓடட; சிற்ற் + ஓடட = 
சிற்கறாடட. '------------------' என்னும் விதிப்படி டம பகட்டது. தன்பனாற்று இரட்டல் 
என்னும் விதிப்படி பகுதியாகிய சிறு என்பதன் றகரம் இரட்டித்துச் சிற்று என 
ஆகியது. பின் 'உயிர்வரின் உக்குறள் பமய்விட்டு ஓடும்' என்னும் விதிப்படி, உகரம் 
பகட்டு, சிற்ற் என்றாகியது. பின்னர் 'உடல்கமல் உயர் வந்து ஒன்றுவது இயல்கப' 
என்னும் விதிப்படி வருபமாேி உயிர் ஏறிப் புணர்ந்து சிற்கறாடட என்றாயிற்று. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுகபாதல் 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 
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85] சிற்கறாடட = சிறுடம + ஓடட - சிறு + ஓடட; சிற்று + ஓடட; சிற்ற் + ஓடட = 
சிற்கறாடட. 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி டம பகட்டது. தன்பனாற்று இரட்டல் 
என்னும் விதிப்படி பகுதியாகிய சிறு என்பதன் றகரம் இரட்டித்துச் சிற்று என 
ஆகியது. பின் '-------------------------' என்னும் விதிப்படி, உகரம் பகட்டு, சிற்ற் 
என்றாகியது. பின்னர் 'உடல்கமல் உயர் வந்து ஒன்றுவது இயல்கப' என்னும் 
விதிப்படி வருபமாேி உயிர் ஏறிப் புணர்ந்து சிற்கறாடட என்றாயிற்று. 

1] இனமிகல் 

2] உயிர்வரின் உக்குறள் பமய்விட்டு ஓடும் 

3] ஈறுமபாதல் 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 

 

86] சிற்கறாடட = சிறுடம + ஓடட - சிறு + ஓடட; சிற்று + ஓடட; சிற்ற் + ஓடட = 
சிற்கறாடட. 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி டம பகட்டது. தன்பனாற்று இரட்டல் 
என்னும் விதிப்படி பகுதியாகிய சிறு என்பதன் றகரம் இரட்டித்துச் சிற்று என 
ஆகியது. பின் 'உயிர்வரின் உக்குறள் பமய்விட்டு ஓடும்' என்னும் விதிப்படி, உகரம் 
பகட்டு, சிற்ற் என்றாகியது. பின்னர் '----------------------' என்னும் விதிப்படி வருபமாேி 
உயிர் ஏறிப் புணர்ந்து சிற்கறாடட என்றாயிற்று. 

1] இனமிகல் 

2] உயிர்வரின் உக்குறள் மமய்விட்டு ஓடும் 

3] உடல்கமல் உயர் வந்து ஒன்றுவது இயல்கப 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 

 

87] கசதாம்பல் = பசம்டம + ஆம்பல் - பசம் + ஆம்பல்; கசம் + ஆம்பல்; கசத் + 
ஆம்பல் = கசதாம்பல். '-------------------------' என்னும் விதிப்படி, டம பகட்டு, பசம் + 
ஆம்பல் ஆயிற்று. பின்னர் 'ஆதி நீடல்' விதிப்படி - கசம் + ஆம்பல் ஆயிற்று, பின் 
“முன்னின்ற பமய் திரிதல்” என்னும் விதிப்படி மகரபமய் தகரபமய் ஆகத் திரிந்து 
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கசத் + ஆம்பல் என்றாகி, 'உடல்கமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்கப' என்னும் 
விதிப்படி கசதாம்பல் என்றாயிற்று. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுகபாதல் 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 

 

88] கசதாம்பல் = பசம்டம + ஆம்பல் - பசம் + ஆம்பல்; கசம் + ஆம்பல்; கசத் + 
ஆம்பல் = கசதாம்பல். 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி, டம பகட்டு, பசம் + 
ஆம்பல் ஆயிற்று. பின்னர் 'ஆதி நீடல்' விதிப்படி - கசம் + ஆம்பல் ஆயிற்று, பின் “-
--------------------------” என்னும் விதிப்படி மகரபமய் தகரபமய் ஆகத் திரிந்து கசத் + 
ஆம்பல் என்றாகி, 'உடல்கமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்கப' என்னும் விதிப்படி 
கசதாம்பல் என்றாயிற்று. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] முன்னின்ற பமய் திரிதல் 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 

 

89] கசதாம்பல் = பசம்டம + ஆம்பல் - பசம் + ஆம்பல்; கசம் + ஆம்பல்; கசத் + 
ஆம்பல் = கசதாம்பல். 'ஈறுகபாதல்' என்னும் விதிப்படி, டம பகட்டு, பசம் + 
ஆம்பல் ஆயிற்று. பின்னர் 'ஆதி நீடல்' விதிப்படி - கசம் + ஆம்பல் ஆயிற்று, பின் 
“முன்னின்ற பமய் திரிதல்” என்னும் விதிப்படி மகரபமய் தகரபமய் ஆகத் திரிந்து 
கசத் + ஆம்பல் என்றாகி, '----------------------' என்னும் விதிப்படி கசதாம்பல் 
என்றாயிற்று. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 
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3] உடல்கமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்கப 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 

 

90] கருங்குயில் = கருடம + குயில் - கரு + குயில் = கருங்குயில். --------------------- 
விதிப்படி டம பகட்டது. இனமிகல் என்னும் விதிப்படி வருபமாேி ககரத்திற்கு (கு) 
இனமான பமல்பைழுத்து ங் மிகுந்து, கருங்குயில் எனப் புணர்ந்தது. 

1] இனமிகல் 

2] ஆதி நீடல் 

3] ஈறுகபாதல் 

4] தன்மனாற்று இரட்டல் 

 

91] இருபசாற்கடளச் கசர்த்து எழுதும் கபாது இடடயில் சிை இடங்களில் எந்த 
வல்ைின பமய் எழுத்துக்கள் ----------------- மிக்கு வரும். 

1] ( க், ச், ட், ப் ) 

2] ( க், ச், ட், த் ) 

3] ( க், ச், த், ப் ) 

4] ( க், ச், த், ற் ) 

 

92] பபாருந்தாதது எது? 

1] அ, இ, உ என்னும் சுட்மடழுத்துகமை அடுத்தும், எ என்னும் வினாமவ அடுத்தும் 
வரும் வல்லினங்கைாகிய க், ச், த், ப் மிகும் 

2] அந்த, இந்த, எந்த, அங்கு, இங்கு, எங்கு, அப்படி, இப்படி, எப்படி, என்னும் சுட்டு 
வினாச்மசாற்கமை அடுத்து வல்லினம் மிகும் 

3] இரண்டாம் மவற்றுமம விரியில் வல்லினம் மிகும் 
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4] ஐந்தாம் கவற்றுடம விரியில் வல்ைினம் மிகும். 

விளக்கம் :-  நான்காம் மவற்றுமம விரியில் வல்லினம் மிகும். 

 

93] பபாருந்தாதது எது? 

1] இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் மவற்றுமம உருபும் பயனும் உடன்மதாக்க 
மதாமகயில் வல்லினம் மிகும் 

2] பண்புத்மதாமகயில் வல்லினம் மிகும். மற்றும் இருமபயமராட்டுப் 
பண்புத்மதாமகயில் வல்லினம் மிகும் 

3] உவமமத்மதாமக மற்றும் ஒமரழுத்து ஒரு மமாழி, ஈறுமகட்ட 
எதிர்மமறப்மபயமரச்சத்தின் பின் வல்லினம் மிகும் 

4] பமன்பதாடர்க் குற்றியலுகரத்தின் பின் வல்ைினம் மிகும் 

குறிப்பு :- வன்மதாடர்க் குற்றியலுகரத்தின் பின் வல்லினம் மிகும். 

 

94] பபாருந்தாதது எது? 

1] ட, ற ஒற்று இரட்டிக்கும் உயிர், மநடில் மதாடர்க் குற்றியலுகரங்கைின் பின் 
வல்லினம் மிகும் 

2] குற்றியலுகரத்தின் பின் வல்ைினம் மிகும் 

3] சால, தவ முதலிய உரிச்மசாற்கைின் பின் வல்லினம் மிகும் 

4] ஆய், என, இனி, ஆக முதலிய இமடச்மசாற்கைின் பின் வல்லினம் மிகும். 

விளக்கம் :- முற்றியலுகரத்தின் பின் வல்லினம் மிகும். 

 

95] பபாருந்தாதது எது? 

1] அது, இது, அமவ, இமவ என்னும் சுட்டுச் மசாற்கைின் பின்னும் எது, எமவ 
என்னும் வினாச்மசாற்கைின் பின்னும் வல்லினம் மிகாது 
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2] ஆ, ஏ, ஓ என்னும் வினா எழுத்துகள் மற்றும் எழுவாய்த்மதாடரில் வல்லினம் 
மிகாது 

3] அத்தமன, இத்தமன, எத்தமன என்னும் மசாற்களுக்குப் பின் மற்றும் 
விமனத்மதாமக, உம்மமத்மதாமகயில் வல்லினம் மிகாது. 

4] இரண்டாம் கவற்றுடமத்பதாடகயில் வல்ைினம் மிகும் 

விளக்கம் :- இரண்டாம் மவற்றுமமத்மதாமகயில் வல்லினம் மிகாது. 

 

96] பபாருந்தாதது எது? 

1] மூன்றாம் மவற்றுமம உருபுகைின் பின் (ஒடு, ஓடு) வல்லினம் மிகாது 

2] எட்டு, பத்து தவிரப் பிற எண்களுக்குப்பின் வல்லினம் மிகாது 

3] வியங்மகாள் விமனமுற்றுக்குப் பின் மற்றும் இரட்மடக் கிைவி, அடுக்குத் 
மதாடர்கைில் வல்லினம் மிகாது 

4] ஈறுபகட்ட எதிர்மடறப் பபயபரச்சம் தவிரப் பிறபபயபரச்சங்களின் பின் 
வல்ைினம் மிகும். 

விளக்கம் :- ஈறுமகட்ட எதிர்மமறப் மபயமரச்சம் தவிரப் பிறமபயமரச்சங்கைின் பின் 
வல்லினம் மிகாது. 

 

97] 'பாடு' எனக் கூறியவுடன் பாடுபவர் ? 

1] ஆசுகவி  

2] மதுரகவி  

3] சித்திரகவி 

4] வித்தாரக்கவி  

 

98] பசவிக்கினிய ஓடசநைம் சிறக்கப் பாடுபவர் யார்? 
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1] ஆசுகவி  

2] மதுரகவி 

3] சித்திரகவி 

4] வித்தாரக்கவி 

 

99] பசால்ைணி அடமத்துச் சுடவவளம் பசேிக்கப் பாடுபவர்? 

1] ஆசுகவி  

2] மதுரகவி  

3] சித்திரகவி 

4] வித்தாரக்கவி 

 

100] பதாடர்நிடைச் பசய்யுளும், தூய காப்பியங்களும் இயற்றுபவர் ? 

1] ஆசுகவி  

2] மதுரகவி  

3] சித்திரகவி 

4] வித்தாரக்கவி 


