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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 7 

1] அறனறிந்து மூத்த அறிவுடடயார் ககண்டம  

--------------- ------------ ------------------ - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] திறனறிந்து தீர்த்து பகாளல் 

2] பெற்றியார்ப் பெணிக் ப ாளல் 

3] பெணித் தமராக் ப ாளல் 

4] வன்மமயுள் எல்லாம் தமல 

 

2] உற்றக ாய்  ீக்கி உறாஅடம முற்காக்கும் 

--------------- -------------- -------------------- - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] திறனறிந்து தீர்த்து ப ாளல் 

2] பபற்றியார்ப் கபணிக் பகாளல் 

3] பெணித் தமராக் ப ாளல் 

4] வன்மமயுள் எல்லாம் தமல 

 

3] அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிகத, பபரியாடைப் 

------------- ------------------ ---------------- - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] திறனறிந்து தீர்த்து ப ாளல் 

2] பெற்றியார்ப் பெணிக் ப ாளல் 

3] கபணித் தமைாக் பகாளல் 

4] வன்மமயுள் எல்லாம் தமல 
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4] தம்மிற் பபரியார் தமைா ஒழுகுதல் 

------------- ------------------ ---------------- - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] திறனறிந்து தீர்த்து ப ாளல் 

2] பெற்றியார்ப் பெணிக் ப ாளல் 

3] பெணித் தமராக் ப ாளல் 

4] வன்டமயுள் எல்லாம் தடல 

 

5] சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்  

----------------- ----------------- ----------------  - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] சூழ்வாடைச் சூழ்ந்து பகாளல் 

2] பெற்றார் பெயக் ிடந்த தில் 

3] ப டுக்குந் தம மம யவர் 

4] ப டுப்ொர் இலானுங் ப டும்  

 

6] தக்கார் இனத்தனாய்த் தாபனாழுக வல்லாடனச்  

----------------- ----------------- ----------------  - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] சூழ்வாமரச் சூழ்ந்து ப ாளல் 

2] பெற்றார் பெயக்கிடந்த தில் 

3] ப டுக்குந் தம மம யவர் 

4] ப டுப்ொர் இலானுங் ப டும்  

 

7] இடிக்குந் துடணயாடை ஆள்வாடை யாகை 
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----------------- ----------------- ----------------  - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] சூழ்வாமரச் சூழ்ந்து ப ாளல் 

2] பெற்றார் பெயக் ிடந்த தில் 

3] பகடுக்குந் தடகடம யவர் 

4] ப டுப்ொர் இலானுங் ப டும்  

 

8] இடிப்பாடை இல்லாத ஏமைா மன்னன் 

----------------- ----------------- ----------------  - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] சூழ்வாமரச் சூழ்ந்து ப ாளல் 

2] பெற்றார் பெயக் ிடந்த தில் 

3] ப டுக்குந் தம மம யவர் 

4] பகடுப்பார் இலானுங் பகடும் 

 

9] முதலிலார்க்(கு) ஊதிய மில்டல, மதடலயாம்  

----------------- ----------------- ----------------  - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 

1] ொர்பிலார்க் கில்டல  ிடல 

2] பெற்றார் பெயக் ிடந்த தில் 

3] ப டுக்குந் தம மம யவர் 

4] ப டுப்ொர் இலானுங் ப டும் 

 

10] பல்லார் படகபகாளலிற் பத்தடுத்த தடீமத்கத 

------------------ ---------------- ------------------ - விடுபட்டடத கதர்வு பெய்க. 
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1] ொர்ெிலார்க்  ில்மல நிமல 

2] பெற்றார் பெயக் ிடந்த தில் 

3]  ல்லார் பதாடர்டக விடல் 

4] ப டுப்ொர் இலானுங் ப டும் 

 

11] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] மூத்த – முதிர்ந்த 

2] ப ண்மம – ெம மம. 

3] பதர்ந்து – ஆராய்ந்து 

4] உறாஅமம – துன்ெம் வராமல் 

குறிப்பு :- ப ண்மம – நட்பு 

 

12] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] பநாய் – துன்ெம் 

2] பெற்றியார் – பெருமமயுமடயார் 

3] பெணி – பொற்றி 

4] தமர் – ெம வர். 

குறிப்பு :- தமர் – உறவினர் 

 

13] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] வன்மம – வலிமம 

2] ஒழுகுதல் – ஏற்று நடத்தல் 
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3] தமல – ெிறப்பு 

4] சூழ்வார் – அறிவிலார். 

குறிப்பு :- சூழ்வார் – அறிவுமடயார் 

 

14] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] சூழ்ந்துப ாளல் – நட்ொக் ிக் ப ாள்ளுதல்  

2] தக் ார் – தகுதியுமடய பெரிபயார் 

3] பெற்றார் – நண்ெர். 

4] இல் – இல்மல 

குறிப்பு :- பெற்றார் – ெம வர் 

 

15] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] இடிக்கும் – எடுத்துமரக்கும்.  

2] தம மம – தன்மம 

3] இடிப்ொர் –  டிந்து அறிவுமர கூறும் பெரிபயார் 

4] ஏமரா – ொது ாவல் இல்லாத 

குறிப்பு :- இடிக்கும் –  டிந்துமரக்கும் 

 

16] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] மதமல – துமண 

2] ெத்தடுத்த – ெத்து மடங்கு 

3] தமல – ெிறப்பு 
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4] சூழ்வார் – அறிவிலார். 

குறிப்பு :- சூழ்வார் – அறிவுமடயார் 

 

17] பபாருந்தாதது எது. இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] அறனறிந்து (அறத்மத + அறிந்து), திறனறிந்து (திறமன + அறிந்து) – இரண்டாம் 
பவற்றுமமத்பதாம  ள் 

2] பதர்ந்து ப ாளல் – விமனபயச்ெம் 

3] ப ாளல் – அல் ஈற்று வியங்ப ாள் விமனமுற்று 

4] உற்றக ாய் – விடனபயச்ெம் 

குறிப்பு :- உற்றபநாய் – பெயபரச்ெம் 

 

18] பபாருந்தாதது எது. இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] உறாஅமம – பெய்யுளிமெ அளபெமட 

2] பெற்றியார் – விமனயாலமணயும் பெயர் 

3] ப ாளல் – பதாழிற்பெயர் 

4] வன்டம – பண்புத்பதாடக 

குறிப்பு :- வன்மம – ெண்புப்பெயர் 

 

19] பபாருந்தாதது எது. இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] ஒழுகுதல் – பதாழிற்பெயர் 

2] சூழ்வார், தக் ார், பெற்றார் – விமனயாலமணயும் பெயர் 

3] இல்மல – குறிப்பு விமனமுற்று 

4] கதர்ந்து பகாளல் – பபயபைச்ெம் 
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குறிப்பு :- பதர்ந்து ப ாளல் – விமனபயச்ெம் 

 

20] முதலிலார்க்(கு) ஊதிய மில்டல, மதடலயாம்  

ொர்பிலார்க் கில்டல  ிடல - என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 

1] உவமமயணி  

2] இல்பொருள் உவமமயணி 

3] உருவ  அணி  

4] எடுத்துக்காட்டு உவடம அணி 

 

21] பபாருளல் லவடைப் பபாருளாகச் பெய்யும்  

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] பபாருளல்ல தில்டல பபாருள் 

2] எல்லாரும் பெய்வர் ெிறப்பு 

3] எண்ணிய பதயத்துச் பென்று 

4] தீதின்றி வந்த பொருள் 

 

22] இல்லாடை எல்லாரும் எள்ளுவர் பெல்வடை 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] பொருளல்ல தில்மல பொருள் 

2] எல்லாரும் பெய்வர் ெிறப்பு 

3] எண்ணிய பதயத்துச் பென்று 

4] தீதின்றி வந்த பொருள் 
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23] பபாருபளன்னும் பபாய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும் 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] பொருளல்ல தில்மல பொருள் 

2] எல்லாரும் பெய்வர் ெிறப்பு 

3] எண்ணிய கதயத்துச் பென்று 

4] தீதின்றி வந்த பொருள் 

 

24] அறனனீும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] பொருளல்ல தில்மல பொருள் 

2] எல்லாரும் பெய்வர் ெிறப்பு 

3] எண்ணிய பதயத்துச் பென்று 

4] தீதின்றி வந்த பபாருள் 

 

25] அருபளாடும் அன்பபாடும் வாைாப் பபாருளாக்கம் 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] புல்லார் புைள விடல் 

2] பதறுபொருளும் பவந்தன் பொருள் 

3] பெல்வச் பெவிலியால் உண்டு 

4] றுண்டா ச் பெய்வான் விமன 
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26] உறுபபாருளும் உல்கு பபாருளுந்தன் ஒன்னார்த் 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] புல்லார் புரள விடல் 

2] பதறுபபாருளும் கவந்தன் பபாருள் 

3] பெல்வச் பெவிலியால் உண்டு 

4] றுண்டா ச் பெய்வான் விமன 

 

27] அருபளன்னும் அன்பீன் குழவி பபாருபளன்னுஞ் 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] புல்லார் புரள விடல் 

2] பதறுபொருளும் பவந்தன் பொருள் 

3] பெல்வச் பெவிலியால் உண்டு 

4] றுண்டா ச் பெய்வான் விமன 

 

28] குன்கறறி யாடனப்கபார் கண்டற்றால் தன்டகத்பதான் 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] புல்லார் புரள விடல் 

2] பதறுபொருளும் பவந்தன் பொருள் 

3] பெல்வச் பெவிலியால் உண்டு 

4] றுண்டாகச் பெய்வான் விடன 

 

29] பெய்க பபாருடளச் பெறு ர் பெருக்கறுக்கும் 
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------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] எஃ கதனிற் கூரிய தில் 

2] பதறுபொருளும் பவந்தன் பொருள் 

3] பெல்வச் பெவிலியால் உண்டு 

4] றுண்டா ச் பெய்வான் விமன 

 

30] ஒண்பபாருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க் பகண்பபாருள் 

------------- ---------------- ------------- - விடுபட்டடத  ிைப்புக. 

1] ஏடன யிைண்டும் ஒருங்கு 

2] பதறுபொருளும் பவந்தன் பொருள் 

3] பெல்வச் பெவிலியால் உண்டு 

4] றுண்டா ச் பெய்வான் விமன  

 

31] பபாருளல் லவடைப் பபாருளாகச் பெய்யும்  

பபாருளல்ல தில்டல பபாருள் - என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 

1] உவமமயணி  

2] பொல் பின்வரு ிடலயணி  

3] உருவ  அணி  

4] எடுத்துக் ாட்டு உவமம அணி 

 

32] அருபளன்னும் அன்பீன் குழவி பபாருபளன்னுஞ் 

பெல்வச் பெவிலியால் உண்டு - என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 
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1] உவமமயணி  

2] இல்பொருள் உவமமயணி 

3] உருவக அணி 

4] எடுத்துக் ாட்டு உவமம அணி 

 

33] குன்கறறி யாடனப்கபார் கண்டற்றால் தன்டகத்பதான் 

றுண்டாகச் பெய்வான் விடன - என்ற குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 

1] உவடமயணி 

2] இல்பொருள் உவமமயணி 

3] உருவ  அணி  

4] எடுத்துக் ாட்டு உவமம அணி 

 

34] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] பொருளல்லவர் – தகுதியற்றவர் 

2] பொருள் – பெல்வம் 

3] எள்ளுவர் – மகிழ்வர் 

4] பொய்யா விளக்கு – அமணயா விளக்கு 

குறிப்பு :- எள்ளுவர் – இ ழ்வர். 

 

35] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] இருள் – ெம  

2] ஈனும் – தரும் 
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3] தீதின்றி – தீங்குடன்  

4] புல்லார் – ெற்றார் 

குறிப்பு :- தீதின்றி – தீங் ின்றி 

 

36] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] உறுபொருள் – அரசு உரிமமயால் வரும் பொருள் 

2] உல்கு பொருள் – வரியா  வரும் பொருள் 

3] பதறு – ெம  

4] ககழல் - ெிங்கம் 

குறிப்பு :- ப ழல் - ென்றி  

 

37] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] குழவி – குழந்மத 

2] பெவிலி – வளர்ப்புத்தாய் 

3] குன்று – கடல் 

4] ம த்பதான்று – ம ப்பொருள் 

குறிப்பு :- குன்று – மமல 

 

38] பபாருந்தாதது எது. பொற்பபாருள் தருக. 

1] பெருக்கு – ெிறப்பு 

2] ஒண்பொருள் – ெிறந்த பொருள் 

3] எண்பொருள் – இயல்ொய்க்  ிமடக்கும் பொருள் 
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4] இரண்டும் – அறனும் இன்ெமும் 

குறிப்பு :- பெருக்கு – இறுமாப்பு 

 

39] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] பொய்யா விளக் ம் – ஈறுப ட்ட எதிர்மமறப் பெயபரச்ெம் 

2] இருளறுக்கும் (இருமள அறுக்கும்) – இரண்டாம் பவற்றுமமத் பதாம  

3] வந்த பபாருள் – விடனபயச்ெம் 

4] அறன், திறன் –  மடபொலி ள் 

குறிப்பு :- வந்த பொருள் – பெயபரச்ெம் 

 

40] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] அறனனீும், திறனறிந்து – மூன்றாம்  கவற்றுடமத்பதாடககள் 

2] வாராப் பொருளாக் ம் – ஈறுப ட்ட எதிர்மமறப் பெயபரச்ெம் 

3] விடல் – அல் ஈற்று வியங்ப ாள் விமனமுற்று 

4] தன்ஒன்னார், பவந்தன் பொருள் – ஆறாம் பவற்றுமமத் பதாம  ள் 

குறிப்பு :- அறனனீும், திறனறிந்து – இரண்டாம் பவற்றுமமத் பதாம  ள் 

 

41] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] ஈன் குழவி – விமனத்பதாம  

2] பெல்வச் பெவிலி – உருவ ம் 

3] குன்கறறி – ஆறாம் கவற்றுடமத்பதாடக 

4] பெய்  – வியங்ப ாள் விமனமுற்று 
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குறிப்பு :- குன்பறறி – ஏழாம் பவற்றுமமத்பதாம  

 

42] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] பெறுநர் பெருக்கு – ஆறாம் பவற்றுமமத் பதாம  

2] ஒண்பொருள், எண்பொருள் – ெண்புத்பதாம  ள் 

3] காழ்ப்ப இயற்றியார் – விடனபயச்ெம் 

4] விடல் – அல் ஈற்று வியங்ப ாள் விமனமுற்று 

குறிப்பு :-  ாழ்ப்ெ இயற்றியார் – பெயபரச்ெம் 

 

43] திறனறிந்து கதர்ந்து பகாள்ள கவண்டியவர் --------------------------? 

1] அன்புள்ள பெற்பறார் 

2] ஆர்வமுள்ள நண்ெர்  

3] மூத்த அறிவுடடயார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

44] அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிது ____ கபணித்தமைாக் பகாளல்.  

1] பபரியார்  

2] ெிறியவர் 

3] உறவினர் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

45] முதலிலார்க்கு _____ இல்டல. 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] ஊதியம்  

2] நட்பு 

3] ெம  

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல 

 

46] திருக்குறள் ஒரு வகுப்பார்க்ககா ஒரு மதத்தார்க்ககா ஒரு  ிறத்தார்க்ககா ஒரு 
பமாழியார்க்ககா ஒரு  ாட்டார்க்ககா உரியன அல்ல. அடவ மன்படதக்கு – 
உலகுக்குப் பபாது - என்று கூறியவர் யார்? 

1]  ால்டுபவல் 

2] ஜி.யு.பொப் 

3] திரு.வி.க 

4] மமறமமலயடி ள் 

 

47] திருவள்ளுவர் கதான்றியிைாவிட்டால் , தமிழன் என்னும் ஓர் இனம் 
இருப்பதாக உலக்த்தார்க்குத் பதரிந்திருக்காது. திருக்குறள் என்னும் ஒரு நூல் 
கதான்றியிைாவிட்டால், தமிழ்பமாழி என்னும் ஒருபமாழி இருப்பதாக 
உலகத்தார்க்குத் பதரிந்திருக்காது. - என்று கூறியவர் யார்? 

1] பதவபநய ொவாணர் 

2] கி.ஆ.பப.விசுவ ாதம் 

3] ஜி.யு.பொப் 

4] ஈராஸ் ொதிரியார் 

 

48]  ாமார்க்கும் குடியல்கலாம்  மடன அஞ்கொம்;  ைகத்தில் இடர்ப்பகடாம் 
 டடல இல்கலாம்; ஏமாப்கபாம் பிணியறிகயாம் பணிகவாம் அல்கலாம்; 
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இன்பகம எந் ாளும் துன்பம் இல்டல - இந்த பாடல் வரி இடம் பபற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] ெிலப்ெதி ாரம், இளங்ப ாவடி ள்  

2] மணிபம மல, ெீத்தமலச்ொத்தனார்  

3]  ம்ெராமாயணம்,  ம்ெர் 

4] கதவாைம், திரு ாவுக்கைெர் 

குறிப்பு :- நமக்குப் ொடமா  அமமந்துள்ள ொடல் திருநாவுக் ரெர் அருளிய ஆறாந் 
திருமுமறயில் உள்ளது. 

 

49] தாமார்க்கும் குடியல்லாத் தன்டம யான; ெங்கைன் ற் ெங்கபவண் குடழகயார் 
காதிற்; ககாமாற்கக  ாபமன்றும் மீளா ஆளாய்க்; பகாய்ம்மலர்ச்கெ வடிஇடணகய 
குறுகி கனாகம - இந்த பாடல் வரி இடம் பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆெிரியர் 
பபயர்? 

1] ெிலப்ெதி ாரம், இளங்ப ாவடி ள்  

2] மணிபம மல, ெீத்தமலச்ொத்தனார்  

3]  ம்ெராமாயணம்,  ம்ெர் 

4] கதவாைம், திரு ாவுக்கைெர்  

குறிப்பு :- நமக்குப் ொடமா  அமமந்துள்ள ொடல் திருநாவுக் ரெர் அருளிய ஆறாந் 
திருமுமறயில் உள்ளது. 

 

50] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் தருக. 

1] இடர் –  இன்பம் 

2] ஏமாப்பு – ொது ாப்பு 

3] ெிணி – பநாய் 
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4] பெவடி – இமறவனின் பெம்மமயான திருவடி ள் 

குறிப்பு :- இடர் – துன்ெம் 

 

51] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் தருக. 

1] நடமல – துன்ெம் 

2] நமன் – எமன் 

3] ப ழல் - ென்றி  

4]  வ்வி - எருடம 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான்  

 

52] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] நற்ெங்கு, பவண்குமழ – ெண்புத்பதாம  

2] மலர்ச்கெவடி – உருவகம் 

3] மீளா ஆள் – ஈறுப ட்ட எதிர்மமறப் பெயபரச்ெம் 

4] வந்த  ந்தன் - பெயபரச்ெம்  

குறிப்பு :- மலர்ச்பெவடி – உவமமத்பதாம  

 

53] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] ெிணியறிபயாம் = ெிணி + அறிபயாம் 

2] எந் ாளும் = எந் +  ாளும் 

3] நாபமன்றும் = நாம் + என்றும் 

4] நலன் ருதி - நலன் +  ருதி  
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குறிப்பு :- எந்நாளும் = எ + நாளும் 

 

54] திரு ாவுக்கைெர் ------------------- ஊரில் பிறந்தவர். 

1] திருபவண்பணய் நல்லூர்  

2] திருவழுந்தூர் 

3] திருச்சுழி  

4] திருவாமூர் 

 

55] திரு ாவுக்கைெர் பபற்கறார் பபயர்? 

1] ொத்தப்ென், விொலாட்ெி 

2] பவங் ட்ராமன், அம்மணி அம்மாள்  

3] பெங் ல்வராயன், ப ாவர்த்த ி  

4] புகழனார், மாதினியார் 

 

56] திரு ாவுக்கைெர் தமக்டகயார் பபயர்? 

1] ப ாப்பெருந்பதவி  

2] ஆண்டாள்  

3] திலகவதியார் 

4] ெத்மாவதியார் 

 

57] திரு ாவுக்கைெருக்கு பபற்கறார் இட்ட பபயர்? 

1] தருமபெனர்  
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2] அப்ெர் 

3] தாண்டவராயன்  

4] மருணகீ்கியார் 

 

58] ------------------- என்பவருக்கு, தருமகெனர், அப்பர், வாகீெர் என்னும் கவறு 
பபயர்களும் உண்டு. இவைது ப றி பதாண்டு ப றி. 

1] சுந்தரர்  

2] மாணிக் வாெ ர்  

3] திரு ாவுக்கைெர் 

4] பெக் ிழார்  

 

59] டெவ அடியார்கடள -------------------- என்றும் வழங்குவர். இவர்கள் அறுபத்து 
மூவர். 

1]  ாயன்மார்கள் 

2] ஆழ்வார் ள்  

3] தீர்த்தங் ரர் ள்   

4] சுபவதம்ெரர் ள்  

 

60] டெவ ெமயக் குைவர் ----------------- ஒருவர் திரு ாவுக்கைெர். இவர்தம் பாடல்கள் 
கதவாைம் எனப் கபாற்றப்படுகிறது. 

1] இருவர் (இருவருள்) 

2] மூவர் (மூவருள்) 

3]  ால்வர் ( ால்வருள்) 
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4] ஐவர் (ஐவருள்) 

 

61] -------------- என்பவர், தாண்டகம் பாடுவதில் வல்லவர். ஆதலால், இவர் 
தாண்டககவந்தர் எனவும் வழங்கப்படுகிறார். 

1] சுந்தரர்  

2] மாணிக் வாெ ர்  

3] திரு ாவுக்கைெர் 

4] பெக் ிழார்  

 

62] திரு ாவுக்கைெர் அவர்களின் காலம்? 

1]  ி.ெி. நான் ாம் நூற்றாண்டு 

2]  ி.ெி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 

3]  ி.ெி. ஆறாம் நூற்றாண்டு 

4] கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டு 

 

63] திரு ாவுக்கைெர் அவர்கள் பிறந்த  திருவாமூர், -------------------- மாவட்டம் ------------------ 
அடுத்து உள்ளது. 

1] தூத்துக்குடி, ப ாவில்ெட்டி 

2] விருதுந ர், ொத்தூர்  

3] திருவாரூர், மன்னார்குடி  

4] கடலூர், பண்ணுருட்டி 
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64] கதவாைம் என்னும் பொல்டலத் ------------------ எனப் பிரித்துத் பதய்வத்தன்டமடய 
உடடய இடெப்பாடல்கள் என்றும், ------------------- எனப் பிரித்துத் பதய்வத்திற்குச் 
சூட்டப் பபற்ற பாமாடல என்றும் கூறுவர். 

1] பதன் + ஆரம், பதன் + வாரம் 

2] பதன் + வாரம், பதன் + ஆரம் 

3] பத + ஆரம், பத + வாரம் 

4] கத + வாைம், கத + ஆைம் 

 

65] டெவத் திருமுடறகள் ------------------? 

1] 10    2] 11     3] 12     4] 13 

 

66] டெவத் திருமுடறகள் பன்னிைண்டனுள் முதல் ஏழும் மூவர் கதவாைம், 
திரு ாவுக்கைெர் பாடி அருளிய பாடல்கள் -------------, ---------, -------------- திருமுடறகள்.  

1] ஒன்று, இரண்டு, மூன்று  

2] இரண்டு, மூன்று, நான்கு  

3] மூன்று, நான்கு, ஐந்து   

4]  ான்கு, ஐந்து, ஆறாம் 

 

67] "  ாமார்க்கும் குடியல்கலாம் " என்னும் பாடல் -------------------- ' அச்ெமில்டல 
அச்ெமில்டல ' எனப் பாடத் தூண்டியது. 

1] ொரதிதாென்  

2] சுரதா  

3] வாணிதாென்  

4] பாைதியார் 
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68] 'அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி' என்று கூறியவர்? 

1] திரு.வி.  

2] ொரதிதாென்  

3] ொரதியார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

69] அறிவின் நுண்ணிடல வளர்ச்ெிகய ------------------? 

1] பமாழியியல்  

2] வணி வியல்  

3] புவியியல்  

4] அறிவியல் 

 

70] உலகம் உருண்டட என்பதடனப் ---------------- நூற்றாண்டிற்குப் பிறகக கமடல 
 ாட்டினர் உறுதி பெய்தனர். 

1] ெதின்மூன்றாம்  

2] ெதினான் ாம்  

3] ெதிமனந்தாம்  

4] பதினாறாம் 

 

71] அண்டப் பகுதியின் உண்டடப் பிறக்கம்; அளப்பருந் தன்டம வளப்பபருங் 
காட்ெி; ஒன்றனுக் பகான்று  ின்பறழில் பகரின்; நூற்பறாரு ககாடியின் கமற்பட 
விரிந்தன; ----------------- வரிகள் பதளிந்த வானியல் அறிடவ பவளிப்படுத்துகின்றன. 
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பபருபவடிப்புக் பகாள்டகயின் படி, இப்கபைண்டம் விரிவடடந்து  ிற்படத 
இப்பாடல் ஆழமாக விளக்குகிறது. 

1] மணிபம மல  

2] ெரிொடல்  

3] குறுந்பதாம   

4] திருவாெகம் 

குறிப்பு :- ஆன்மஇயல் பெசும் திருவாெ ம் விண்ணியமலயும் பொல் ிறது. 

 

72] உலகம் என்னும் தமிழ்ச்பொல் “--------------” என்னும் பொல்லின் அடியாகப் 
பிறந்தது.  

1] உலகு  

2] உலவு 

3] உளது  

4] உலா  

குறிப்பு :- உலவு என்ெது சுற்றுதல் என்ற பொருமளத் தரும். 

 

73] 'ஞால்' என்பதற்குத் ---------------- என்பது பபாருள் . 

1] அறிவு  

2] பெயல்  

3] பொங்குதல்  

4] பதாங்குதல்  

குறிப்பு :- ஞாலம் என்னும் தமிழ்ச் பொல் “ஞால்” என்னும் பொல்லடியா த் 
பதான்றியது என்ெர். 
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74] வானத்தில் காற்றில்லாப் பகுதியும் உண்டு. இதடனயும் பண்டடய தமிழர் 
அறிந்திருந்தனர். இதடன “வறிது  ிடலஇய காயமும்” என்னும் ---------------- பாடல் 
வரி விளக்குகிறது. 

1]  லித்பதாம   

2] ெரிொடல் 

3] குறுந்பதாம   

4] புற ானூறு 

 

75] 'வலவன் ஏவா வானூர்தி' என்னும் ------------- பாடல் வரி வலவனால் ஏவப்படாத 
வானூர்திடயப் பழந்தமிழர்கள் விண்ணில் பெலுத்தி இருக்கலாம் என 
உணர்த்துகிறது. இது தற்கபாடதய பெயற்டகக் ககாடளப் கபான்றது எனக் கருத 
இடமுண்டு. 

1]  லித்பதாம   

2] ெரிொடல் 

3] குறுந்பதாம   

4] புற ானூறு 

 

76] பண்டடத் தமிழகத்தில் கரும்டபப் பிழிவதற்கும் எந்திைங்கள் 
உருவாக்கப்பட்டிருந்தன. இதடனத் 'தீம்பிழி எந்திைம் பந்தல் வருந்த' என ---------------- 
பாடல் வரி குறிப்பிடும். 

1] புறநானூறு  

2] பதிற்றுப்பத்து 

3] ெரிொடல்  

4] குறுந்பதாம   
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77]  ிலத்தில் இருந்து  ீடை உறிஞ்ெி இடறக்கும் ஆழ்துடளக் கிணறு, 
அக்காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்பதடன, 'அந்தக் ககணியும் எந்திைக் 
கிணறும்' என்னும் ---------------- நூலின் வரியின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. 

1] பபருங்கடத 

2] ெதிற்றுப்ெத்து 

3] ெரிொடல்  

4] குறுந்பதாம  

 

78] -------------- நூலில் வரும் எந்திையாடன கிகைக்கத் பதான்மத்தில் குறிப்பிடப்படும் 
'டிைாய்' கபாருடன் இடணத்துப் கபெப்படும் எந்திைக்குதிடையுடன் ஒத்தது.  

1] பபருங்கடத 

2] ெதிற்றுப்ெத்து 

3] ெரிொடல்  

4] குறுந்பதாம  

 

79] ------------------- நூல் பல்வடக மணிகடளயும், அதன் தன்டமகடளயும் 
விளக்குகிறது. ஊர்காண் காடதயில், "ஒருடமத் கதாற்றத்து ஐகவறு வனப்பின் 
இலங்குகதிர் விடூஉம்  லங்பகழு மணிகளும்" - என்னும் இவ்வடிகள் ஆழ்ந்த 
பபாருளுடடயது.  

1] ெிலப்பதிகாைம் 

2] மணிபம மல 

3] புறநானூறு  

4] குறுந்பதாம   
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குறிப்பு :- ஐவம  மணி ளும் ஒளிவிடும் திறத்தினால் பவவ்பவறு பெயர் மளக் 
ப ாண்டுள்ளன. ஆனால், அவற்றின் மூலப்பொருள் ஒன்பற. இவ்வறிவியல் ெிந்தமன, 
தற்பொமதய பவதியியல் கூறு ளுடன் ஒப்புபநாக் த்தக் து. 

 

80]  ிறத்தின் அடிப்படடயில் பெம்மண்  ிலம் எனவும், சுடவயின் அடிப்படடயில் 
உவர் ிலம் எனவும், தன்டமயின் அடிப்படடயில் களர் ிலம் எனவும்  ிலத்டதத் 
தமிழர் வடகப்படுத்தினர். தமிழர், பெம்மண்  ிலத்டத அதன் பயன் கருதி 
கபாற்றினர். இதடனச் 'பெம்புலப் பபயல்  ீர்கபால' என்னும் ------------------- வரி 
உணர்த்துகிறது. 

1] திருவாெ ம்  

2] மணிபம மல 

3] புறநானூறு  

4] குறுந்பதாடக 

 

81] உவர் ிலம், மிகுந்த  ீடைப் பபற்றிருந்தும் பயன் தருவதில்டல. இதடன, 
"அகல்வயல் பபாழிந்தும் உறுமிடத் துதவா உவர் ிலம்" என்னும் ------------------ 
வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.  

1] திருவாெ ம்  

2] மணிபம மல 

3] புற ானூறு 

4] குறுந்பதாம  

 

82] எதற்கும் பயன்படாத  ிலம் களர் ிலம். இதடனப் 'பயவாக் களைடனயர் 
கல்லாதவர்' என்பார் -----------------------?. 

1] ொரதியார்  
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2]  ம்ெர்  

3] ஒளமவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

83] இன்டறய அறிவியல், அணுடவப் பிளக்கவும் கெர்க்கவும் முடியும் என 
ஆய்ந்திருக்கிறது. ----------------- என்பவர் ' அணுடவத் துடளத்து ஏழ்கடடலப் புகட்டி ' 
என்று பொல்கிறார். 

1] ொரதியார்  

2]  ம்ெர்  

3] ஒளடவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

84] 'ஓர் அணுவிடனச் ெத கூறிட்ட ககாணினும் உளன்' என ---------------- கூறுவார்.  

1] ொரதியார்  

2] கம்பர் 

3] ஒளமவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

85] ப டுங்கடலும் தன்னரீ்டம குன்றும் தடிந்பதழிலி தான் ல்கா தாகி விடின் - 
என்று கூறுபவர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2]  ம்ெர்  

3] ஒளமவயார்  
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4] திருவள்ளுவர் 

 

86] மடழடய அமிழ்தம் என்று கூறியவர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2]  ம்ெர்  

3] ஒளமவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

87] 'உடம்பார் அழியின் உயிைார் அழிவர்' என்பார் -------------------.  

1] ொரதியார்  

2]  ம்ெர்  

3] ஒளமவயார்  

4] திருமூலர் 

 

88] ------------ என்பவர் மருந்து என்னும் ஓர் அதிகாைத்டதகய படடத்துள்ளார். 

1] ொரதியார்  

2]  ம்ெர்  

3] ஒளமவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

89] 'மருந்தாகித் தப்பா மைத்தற்றால்' - என்று கூறும் நூல்? 

1] புறநானூறு  
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2]  லித்பதாம   

3] திருக்குறள் 

4] ெழபமாழி நானூறு  

 

90] மருந்பதன கவண்டாவாம் யாக்டகக்கு அருந்தியது அற்றது கபாற்றி உணின் - 
இந்த பாடல் வரியின் ஆெிரியர்? 

1] ொரதியார்  

2]  ம்ெர்  

3] ஒளமவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

91] கண்ணிடந் தப்பிய கண்ணப்பன் வைலாறு ஊனுக்கு ஊன் என்னும் பெய்தியும், 
உடம்பிடட கதான்றிற் பறான்டற அறுத்ததன் உதிைம் ஊற்றி அடல்உறச் சுட்டு 
கவகறார் மருந்தினால் துயைம் தீர்வர். என்னும் ----------------- வாக்கும் அறுடவ 
மருத்துவத்டத பமய்ப்பிக்கின்றன. 

1] திருமூலர்   

2] கம்பர்  

3] ஒளமவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

92] மணிகமகடலயின் கதாழி சுதமதியின் தந்டதடய மாடுமுட்டியதால், அவரின் 
குடல் ெரிந்தது. ெரிந்த குடடலப் புத்தத் துறவியர் ெரிபெய்த பெய்திடய ------------------- 
எடுத்துடைக்கிறது. 

1] ெிலப்ெதி ாரம்  
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2] வமளயாெதி  

3] ெீவ  ெிந்தாமணி  

4] மணிகமகடல 

 

93] 'புல்லாகிப் பூடாய்' எனத் பதாடங்கும் ---------------------- வரிகள் பல்வடக 
உயிர்களின் பரிணாம வளர்ச்ெிடய விரிவாய்க் கூறுகின்றன. 

1] திருவாெகம் 

2] திருக்குறள்  

3] புறநானூறு  

4]  லித்பதாம   

 

94] 'மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதைத்து ஈனமில் கிருமி பெருவினில் பிடழத்தும்' 
எனத் பதாடரும் ----------------- நூலின்  பாடலடிகள் கருவியல் அறிடவ  ன்கு 
பதரிவிக்கின்றன.  

1] திருவாெகம் 

2] திருக்குறள்  

3] புறநானூறு  

4]  லித்பதாம  

 

95] ெந்திப்பிடழ  ீக்கி எழுதுக. 

1] தமிழில் வைலாற்றுக் கருத்துகடளயும், பண்பாட்டுக் கூறுகடளயும் காண 
முடியும் 

2] தமிழில் வரலாற்று  ருத்து மளயும், ெண்ொட்டுக் கூறுக் மளயும்  ாண முடியும் 

3] தமிழில் வரலாற்றுக்  ருத்து மளயும், ெண்ொட்டு கூறுக் மளயும்  ாண முடியும் 
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4] தமிழில் வரலாற்று  ருத்துக் மளயும், ெண்ொட்டு கூறு மளயும்  ாண முடியும் 

 

96] குறட்டட ஒலி - என்ற கடதயின் ஆெிரியர் யார்? 

1] ராஜம்  ிருஷ்ணா  

2] லட்சுமி 

3] திரு.வி.   

4] மு.வைதாெனார் 

 

97] பபாருளிலக்கணம் ------------ வடகப்படும்.  

1] 2  2] 3   3] 4   4] 5 

குறிப்பு :- பொருளிலக் ணம் அ ம், புறம் என இருவம ப்ெடும். 

 

98] அகத்திடணகள் எத்தடன வடகப்படும்? 

1] 5  2] 6   3] 7   4] 8 

குறிப்பு :- அன்புமடய தமலவன் தமலவி ெற்றிய ஒழுக் த்திமனக் கூறுவது 
அ த்திமண எனப்ெடும். குறிஞ்ெி, முல்மல, மருதம், பநய்தல், ொமல, ம க் ிமள, 
பெருந்திமண என அ த்திமண ள் எழு வம ப்ெடும். அவற்றுள் முதமலந்தும் 
அன்ெின் ஐந்திமண என்று வழங் ப்ெடும். அ ப்பொருளுக்குரிய பொருள் ள் 
முதற்பொருள்,  ருப்பொருள், உரிப்பொருள் என்ென. 

 

99] அகபவாழுக்கம்  ிகழ்தற்குக் காைணமான  ிலமும் பபாழுதும் --------------- 
எனப்படும்.  

1] முதற்பபாருள் 

2] உரிப்பொருள் 
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3]  ருப்பொருள்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்மல  

 

100]  ிலம் எத்தடன வடகப்படும்? 

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

குறிப்பு :- ஐவடக  ிலங்கள் :- 

1 . குறிஞ்ெி – மமலயும் மமலொர்ந்த இடமும். 

2 . முல்மல –  ாடும்  ாடுொர்ந்த இடமும். 

3 . மருதம் – வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும். 

4 . பநய்தல் –  டலும்  டல்ொர்ந்த இடமும். 

5 . ொமல – மணலும் மணல்ொர்ந்த இடமும். 

 

101] பபாழுது எத்தடன வடகப்படும்? 

1] 1    2] 2    3] 3     4] 4 

குறிப்பு:- பொழுது - [1] பெரும்பொழுது , [2] ெிறுபொழுது என இருவம ப்ெடும். 

 

102] குறிஞ்ெி - உடன் பதாடர்புடடயது எது? 

1] மடலயும் மடலொர்ந்த இடமும் 

2]  ாடும்  ாடுொர்ந்த இடமும் 

3] வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும் 

4]  டலும்  டல்ொர்ந்த இடமும் 
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103] மருதம் - உடன் பதாடர்புடடயது எது? 

1] மமலயும் மமலொர்ந்த இடமும் 

2]  ாடும்  ாடுொர்ந்த இடமும் 

3] வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும் 

4]  டலும்  டல்ொர்ந்த இடமும் 

 

104] முல்டல - உடன் பதாடர்புடடயது எது? 

1] மமலயும் மமலொர்ந்த இடமும் 

2] காடும் காடுொர்ந்த இடமும் 

3] வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும் 

4]  டலும்  டல்ொர்ந்த இடமும் 

 

105] ப ய்தல் - உடன் பதாடர்புடடயது எது? 

1] மமலயும் மமலொர்ந்த இடமும் 

2]  ாடும்  ாடுொர்ந்த இடமும் 

3] வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும் 

4] கடலும் கடல்ொர்ந்த இடமும் 

 

106] பாடல - உடன் பதாடர்புடடயது எது? 

1] மமலயும் மமலொர்ந்த இடமும் 

2] மணலும் மணல் ொர்ந்த இடமும்  

3] வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

34 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4]  டலும்  டல்ொர்ந்த இடமும் 


