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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 8 

1] படர்ந்த பதண்டிரைப் பபருக்பகடுத் பதறிநதிப் பைப்ரபக்; கடந்து கான்பல 
கடந்தரு பநறிபெலுங் காரல; பகாடுந்த டக்கரித் திைபெனும் குழுவினுள் 
ஒருவன்; அரடந்து ெைீகு மதினடி பதாழுதரற குவனால் - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

2] நிகழுந் தாரையில் காவதத் துள்ளுரற பநடுநீர்; அகழி பபான்றபவார் 
ஓரடயுண் டதனினுக் கணித்தாய்; புகலு தற்கரி தடவியுண் டவ்வழிப் பபாருந்தி; 
உகளு மாங்பகாரு பாதகக் பகாடுவரி உழுரவ - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

3] நீண்ட வால்நிலம் புரடத்திடக் கிடந்துடல் நிமிர்ந்து; கூண்ட கால்மடித் 
திருவிழி கனல்கள் பகாப்பெிப்பப்; பூண்ட பவள்பெயி றிலங்கிட வாய்புலால் 
கமழ; வணீ்டு முட்பெறி வனத்திரட ெினத்பதாடும் இருக்கும்  - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  
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3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

4] நிைம்பும் வள்ளுகிர் மடங்கலின் இனங்கெில் நிணமுன்; டிரும்ப ரனக்ரகமும் 
மதகரிக் பகாட்டிரன யீழ்த்திட; டுைம்பி ெந்துதி ைங்கரெ மாந்திநின் றுறங்கா; 
தரும்பப ருங்கரி பிதிர்ந்திட வுருமினும் அலறும் - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

5] அதிர்ந்தி டுத்பதானி பெவியுற அடவியல் அரடந்த; முதிரிந்த பமதியும் 
கரவயடிக் பகழலும் முழுதும்; பபாதிந்த பமய்மயி பைண்கினங் களுமரைப் 
பபாத்தும்; பதிந்த கால்தடு மாறிட வழீ்ந்துடல் பரதக்கும் - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

6] என்ற வாெகம் பெவிபுக எழிலிரு புயமும்; குன்று பபாலுற வஙீ்கின 
முறுவல்பகாண் டிடைாய்; நின்ற பவங்ரகபயவ் வுழிபயன நிகழ்த்தினர் அவனும்; 
பவன்றி வாெை பெயணித் பதனவிெம் பினபன - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 
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1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

7] மாதி ைத்துரற பகெரி நிகர்முகம் மதுதம்; பூத ைப்புயம் அரெதைப் புெகிதத் 
பதாடும்; காது பெங்கதிர் பவல்வலக் கைத்திரட கவின; வதீி வாய்வைக் கண்டது 
பபருவரி பவங்ரக - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் 
பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

8] கண்ட பபாதினில் வால்குரழத் தரியபமய் கலங்கிக்; பகாண்டு பமன்பமல 
நடந்துதன் பபருஞ்ெிைங் குனித்துத்; தண்ட ெிர்ப்பதத் பதரிெரனக் பகனச்ெலாம் 
உரைத்துத்; பதண்டன் இட்டது வள்ளுகிர் திண்டிறல் புலிபய - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

9] வந்து பதண்டனிட் படழுந்துவாய் புரதத்துற வணங்கிப்; புந்தி கூர்தைப் 
பபாற்றிய வள்ளுகிர்ப் புலிரய; மந்த ைாெல முகம்மது நனிமனம் மகிழ்ந்து; ெந்த 
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பமன்மணிக் கைத்தினால் ெிைமுகம் தடவி; - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ெ 
நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

10] இன்று பதாட்டிவண் பநறியினில் உயிர்பெகுத் திடுவ; தன்று பவபறாரு 
காட்டினிற் புகுகபவன் றரறந்த; மன்றல் உன்றிய முகம்மதின் மலைடி வணங்கி; 
நன்று நன்பறனப் பபாற்றிபய நடந்தது பவங்ரக;- இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 

 

11] படுபகா ரலப்புலி பமய்யுறப் பணிந்திவர் பாதத்து; அடிவ ணங்கிய காைண 
வதிெயம் அதனால்; உரடய வன்திருத் தூதபை உண்ரமபயன் றுன்னித்; தினமு 
ரடத்தபநஞ் ொயினார் அறிவினில் பதெிந்பதார் - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ெ நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ககாவடிகள்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பராமாயணம், கம்பர் 

4] ெறீாப்புைாணம், உமறுப்புலவர் 
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12] நபிமுகம்மது அவர்கெின் திருப்பபயர் -------------? 

1] மலரக்காயர்  

2] நாயகம் பிள்லள  

3] அகமது 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

13] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] ததண்டிலர – ததளிந்த அலலகள் 

2] கான் – மரல 

3] தடக்கரி – தபரிய யாலன 

4] திரள் – கூட்டம் 

குறிப்பு :- கான் – காடு 

 

14] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] அலறகுவன் – தசால்லுவான் 

2] தாலர – வழி 

3] அணித்தாய் – அண்லமயில் 

4] அடவி – விலங்கு 

குறிப்பு :- அடவி – காடு 

 

15] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] உழுரவ – ெிங்கம் 
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2] கூண்ட – கசர்ந்த 

3] கனல் – தநருப்பு 

4] தவள்தளயிறு – தவண்ணிறப் பற்கள் 

குறிப்பு :- உழுரவ – புலி 

 

16] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] புலால் – இலறச்சி 

2] வனம் – காடு 

3] வள்ளுகிர் – கூர்லமயான நகம் 

4] மடங்கல் – புலி 

குறிப்பு :- மடங்கல் – ெிங்கம் 

 

17] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] நிணம் – தகாழுப்பு (இலறச்சி) 

2] மதகரி – மதம் தபாருந்திய யாலன 

3] பகாடு – மரல 

4] கிரி – மலல 

குறிப்பு :- பகாடு – தந்தம் 

 

18] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] இரும்பலன – தபரிய பலன 

2] உரும் – இடி 
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3] அலறும் – முழங்கும் 

4] பதானி - படகு 

குறிப்பு :- பதானி - ஓரெ 

 

19] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] கமதி – எருலம 

2] கலவ – பிளந்த 

3] ககழல் – பன்றி 

4] எண்கு – புலி 

குறிப்பு :- எண்கு – கைடி 

 

20] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] மரை – புலி 

2] எழில் – அழகு 

3] புயம் – கதாள் 

4] முறுவல் – புன்சிரிப்பு 

குறிப்பு :- மரை – மான் 

 

21] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] இடர் – இன்பம் 

2] கவங்லக – புலி 

3] தவன்றி – தவற்றி 
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4] அணித்து – அருகில் 

குறிப்பு :- இடர் – துன்பம் 

 

22] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] விளம்பினான் – தசான்னான் 

2] மாதிரம் – மலல 

3] ககசரி – சிங்கம் 

4] புெகிதம் – பகாபம் 

குறிப்பு :- புெகிதம் – மகிழ்ச்ெி 

 

23] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] காது – தகால்லுதல் 

2] கவின் – அழகு 

3] பூதைம் – விலங்கு 

4] வதீிவாய்வர – பாலதயில் வர 

குறிப்பு :- பூதைம் – மரல 

 

24] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] தபருஞ்சிரம் – தபரியதலல 

2] ததண்டனிட்டது – வணங்கியது 

3] வள்ளுகிர் – விெம்பியது 

4] ததரிசனம் – காட்சி 
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குறிப்பு :- வள்ளுகிர் – கூர்ரமயான நகம் 

 

25] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] சலாம் – வணக்கம் 

2] திண்திறல் – உறுதியான வலிலம 

3] புந்தி – அறிவின்ரம 

4] மந்தராசலம் – மந்தரமலல 

குறிப்பு :- புந்தி – அறிவு 

 

26] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] சந்தம் – அழகிய 

2] ெிைம் – கால் 

3] இவண்தநறியில் – இவ்வழியில்  

4] தசகுத்திடுவது – உயிர்வலத தசய்வது 

குறிப்பு :- ெிைம் – தரல 

 

27] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் :- 

1] அலறந்த – தசான்ன 

2] அதிசியம் – வியப்பு 

3] உன்னி – விெம்பியது 

4] ததளிந்தார் – ததளிவு தபற்றார் 

குறிப்பு :- உன்னி – நிரனத்து  
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28] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :- 

1] தகாலலப்புலி (தகாலலலய விரும்பும் புலி) – இரண்டாம் கவற்றுலம 

உருபும் பயனும் உடன்ததாக்கததாலக 

2] உயிர்தசகுத்து – இரண்டாம் கவற்றுலமத்ததாலக 

3] புகுக – வியங்ககாள் விலனமுற்று 

4] மலைடி – உருவகம் 

குறிப்பு :- மலைடி – உவரமத்பதாரக 

 

29] எழுந்து, புரதத்து, வணங்கி - இலக்கணக்குறிப்பு தருக :- 

1] தபயதரச்சம்  

2] விலனத்ததாலக 

3] விரனபயச்ெம் 

4] பண்புத்ததாலக  

 

30] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :- 

1] நன்று நன்று – அடுக்குத் ததாடர் 

2] வள்ளுகிர்ப்புலி (கூர்லமயான நகத்லத உலடய புலி) – இரண்டாம் கவற்றுலம 
உருபும் பயனும் உடன்ததாக்கததாலக 

3] நனிமனம் – உருவகம் 

4] சிரமுகம் (சிரமும் முகமும்) – உம்லமத்ததாலக 

குறிப்பு :- நனிமனம் – உரிச்பொல்பதாடர் 
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31] பபருஞ்ெிைம், தண்டெி, திண்டிறல் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக :- 

1] தபயதரச்சம்  

2] விலனத்ததாலக 

3] விலனதயச்சம் 

4] பண்புத்பதாரக 

 

32] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :- 

1] வால்குலழத்து – இரண்டாம் கவற்றுலமத்ததாலக 

2] தசங்கதிர், தபருவரி – பண்புத்ததாலக 

3] பூதரப்புயம் – உவலமத்ததாலக 

4] நின்ற பவங்ரக – விரனபயச்ெம் 

குறிப்பு :- நின்ற பவங்ரக – பபயபைச்ெம் 

 

33] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :- 

1] பெவிபுக – ஆறாம் பவற்றுரமத்பதாரக 

2] முதிர்ந்தகமதி, தபாதிந்ததமய் – தபயதரச்சம்  

3] கலவயடிக்ககழல் – இரண்டாம் கவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன் ததாக்க 
ததாலக 

4] தபருங்கிரி – பண்புத்ததாலக 

குறிப்பு :- பெவிபுக – ஏழாம் பவற்றுரமத்பதாரக 

 

34] புரடத்து, நிமிர்ந்து, கிடந்தது, மடித்து – இலக்கணக்குறிப்பு தருக :- 

1] பண்புத்ததாலக 
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2] தபயதரச்சம் 

3] விரனபயச்ெம் 

4] விலனத்ததாலக  

 

35] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :- 

1] கால் மடித்து – இரண்டாம் கவற்றுலமத்ததாலக 

2] தவள்தளயிறு – பண்புத்ததாலக 

3] பநடுநீர் – விரனத்பதாரக 

4] தபாருந்தி – விலனதயச்சம் 

குறிப்பு :- பநடுநீர் – பண்புத்பதாரக 

 

36] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு :- 

1] வரி உழுலவ (வரிகலளக்தகாண்ட புலி) – இரண்டாம் கவற்றுலம உருபும் பயனும் 
உடன்ததாக்கததாலக 

2] படர்ந்த பதண்டிரை – விரனபயச்ெம் 

3] நதிப்பரப்பு – ஆறாம் கவற்றுலமத்ததாலக 

4] ததாழுது அலறகுவன் – விலனதயச்சம் 

குறிப்பு :- படர்ந்த பதண்டிரை – பபயபைச்ெம் 

 

37] தடக்கரி - இலக்கணக்குறிப்பு தருக :- 

1] இரண்டாம் கவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன்ததாக்கததாலக 

2] ஆறாம் கவற்றுலமத்ததாலக 

3] தபயதரச்சம் 
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4] உரிச்பொற்பறாடர் 

 

38] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் : 

1] ததண்டிலர = ததன்லம + திலர 

2] தபருக்தகடுத்து = தபருக்கு + எடுத்து 

3] உள்ளுரற = உள் + ளுரற 

4] தநடுநீர் = தநடுலம + நீர் 

குறிப்பு :- உள்ளுரற = உள் + உரற 

 

39] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் : 

1] அவ்வழி = அ + வழி 

2] இருவிழி = இரண்டு + விழி 

3] தவள்தளயிறு = தவண்லம + எயிறு 

4] கரிக்பகாடு = கரிக் + பகாடு 

குறிப்பு :- கரிக்பகாடு = கரி + பகாடு 

 

40] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் : 

1] தபருங்கிரி = தபருலம + கிரி 

2] எண்கினங்கள் = எண் + கினங்கள் 

3] வழீ்ந்துடல் = வழீ்ந்து + உடல் 

4] மாதிரத்துலற = மாதிரத்து + உலற 

குறிப்பு :- எண்கினங்கள் = எண்கு + இனங்கள் 
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41] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் : 

1] தசங்கதிர் = தசம்லம + கதிர் 

2] தபருவரி = தபருலம + வரி 

3] தபருஞ்சிரம் = தபருலம + சிரம் 

4] தண்டெிர்ப்பதம் = தண்டெிர் + பதம் 

குறிப்பு :- தண்டெிர்ப்பதம் = தண்ரம + தெிர் + பதம் 

 

42] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் : 

1] திண்டிறல் = திண்லம + திறல் 

2] ெிைமுகம் - ெிை + முகம் 

3] பணிந்திவர் = பணிந்து + இவர் 

4] தபருவரி = தபருலம + வரி 

குறிப்பு :- ெிைமுகம் - ெிைம் + முகம் 

 

43] ெறீாப்புைாணத்திரன இயற்றியவர் ---------------------- 

1] கடிலக முத்துப் புலவர்  

2] சீதக்காதி  

3] உமறுப்புலவர் 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  

 

44] ----------------------- என்பவர் எட்டயபுைம் கடிரக முத்துப்புலவரின் மாணவர். 
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1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன் 

3] மீனாட்சி சுந்தரனார்  

4] உமறுப்புலவர் 

 

45] ------------------- என்ற வள்ெல் ெதீக்காதியின் பவண்டுபகாெின் வண்ணபம 
உமறுப்புலவர்  ெறீாப்புைாணம் எழுதத் பதாடங்கினார்.  

1] சலடயப்ப வள்ளல்  

2] அடியார்க்கு நல்லார்  

3] அப்துல்காதிர் மரைக்காயர் 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  

 

46] நூல் முற்றும் முன்னபம ெதீக்காதி மரறந்தார். அவருக்குப்பின், --------------- என்ற 
வள்ெல் உதவியால் ெறீாப்புைாணம் நிரறவுற்றுது. 

1] அபுல்காெிம் 

2] கலீல் ரகுமான்   

3] அபுதாகீர் 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  

 

47] உமறுப்புலவர் ------------- பாக்கொல் ஆகிய முதுபமாழிமாரல என்னும் 
நூரலயும் பரடத்தெித்துள்ொர்.  

1] அறுபது  

2] எழுபது  
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3] எண்பது 

4] ததாண்ணூறு  

 

48] உமறுப்புலவர் அவர்கெின் காலம்? 

1] பதிலனந்தாம் நூற்றாண்டு 

2] பதினாறாம் நூற்றாண்டு 

3] பதிபனழாம் நூற்றாண்டு 

4] பதிதனட்டாம் நூற்றாண்டு 

 

49] இரறவனின் திருத்தூதர் ------------------ என்பவரின் ெரீிய வைலாற்றிரன 
எடுத்தியம்பும் இனிய நூல் ெறீாப்புைாணம். ெறீா – வாழ்க்ரக. புைாணம் – வைலாறு 
எனப் பபாருள்படும்.   

1] அக்பர் 

2] பாபர்  

3] நபிகள் நாயகம் 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  

 

50] ெறீாப்புைாணம் விலாதத்துக் காண்டம், நுபுவ்வத்துக் காண்டம். ஹிஜ்ைத்துக் 
காண்டம் என்னும் முப்பபரும் பிரிவுகரெக் பகாண்டது. ------------------- 
விருத்தப்பாக்கொல் ஆனது. நம் பாடப்பகுதி விலாதத்துக் காண்டத்தில் உள்ெது. 

1] 3055 

2] 5027 

4] 4053 

4] 4035 
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51] இசுபைல் – எகிப்து நாடுகளுக்கிரடபய கடும்பபார் நடந்த பநைம். அபமரிக்க 
இதழ் இபான் ஆெிரியர் இசுபைலுக்குச் பென்றார். விடியற்காரல மணி இைண்டு. 
கட்டடங்கெின்பமல் பபார் விமானங்கள் குண்டுமரழ பபாழிந்தன. தாம் 
தங்கியிருந்த இல்லத்தில் அந்நிரலயிலும் ஓர் இெம்பபண் ஒரு நூரல 
விரும்பிப் படித்துக் பகாண்டிருந்தார். அந்த நூலின் பபயர் ெத்திய பொதரன. 
இந்த நூலின் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] கநரு  

2] காந்தி  

3] அண்ணா  

4] ராஜாஜி 

 

52] காந்தியடிகள் ெிறுவனாக இருந்தபபாது, ----------------- பாடல் ஒன்றரனக் 
பகட்டார். தாகத்திற்கு நீர் தருவதில் ஒன்றுமில்ரல, தீரம பெய்தவர்க்கும் 
நன்ரமபய பெய், உண்ரமப் பபாருண்ரம உண்டு என்ற அப்பாடல் இன்னா 
பெய்யாரம (அகிம்ரெ) என்னும் கருத்திரன அவருள் விரதத்தது. 

1] மலலயாள 

2] வங்க தமாழி  

3] குஜைாத்தி 

4] தமிழ்  

 

53] காந்தியடிகள் பள்ெியில் படித்துக் பகாண்டிருந்த பபாது ------------------- என்ற ஒரு 
நாடக நூரலப் படித்தார். அந்நூலில் ெிைவணன் என்ற இரெஞன் பார்ரவயற்ற 
தன் தாய் தந்ரதயரைக் காவடியில் தூக்கிச் பெல்லும் ஒரு காட்ெிப்படம் 
இருந்தது. அதரனப் பார்த்தது முதல், தாமும் பபற்பறாரிடம் அன்பு பெலுத்த 
விரும்பினார். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

18 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] ெிைவண பிதுர்பத்தி 

2] அரிச்சந்திரா 

3] கந்தன் கருலண  

4] திருவிலளயாடல்  

 

54] அரிச்ெந்திைன் நாடகத்ரத காந்தி ஒரு முரற பார்த்தார். அதில் உண்ரமரய 
மட்டுபம பபசும் அைென் அரிச்ெந்திைரன பல்பவறு முரறகெில் பொதித்தவர் யார்? 
---------------------. 

1] அடியார்க்கு நல்லார்  

2] அகத்தியர்  

3] விசுவாமித்திைர் 

4] தகாங்கணர்  

 

55] ஒருமுரற காந்தியடிகள், ----------------- என்பவரின் மரலச்பொற்பபாழிரவப் 
பற்றிய நூரலப் படித்தார். தீயவரன எதிர்க்காபத, அவனிடமுள்ெ தரீமரய 
எதிர்த்து நில், பரகவனிடமும் அன்பு பாைாட்டு என்னும் கருத்துகள் அவரிடம் 
பநகிழ்ச்ெிரய ஏற்படுத்தியது. 

1] தகௌதம புத்தர்  

2] அகத்தியர்  

3] இபயசுநாதர் 

4] நபிகள் நாயகம்  

 

56] காந்தியடிகள் ----------------- படித்ததன் மூலம் மனஉறுதிரயப் பபற்றார். 

1] பகவத் கீரத 
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2] லபபிள்  

3] குரான்  

4] திருக்குறள்  

 

57] உருெிய அறிஞர் ------------------- என்பவர் எழுதிய, உன்னுள் இருக்கும் 
ஆண்டவனின் அைசு என்னும் நூல் அவருள் (காந்தியடிகள்) தாக்கத்திரன  
ஏற்படுத்தியது. ---------------- என்பவர் தம் நூலில் "இன்னா பெய்தார்க்கும்" என்னும் 
திருக்குறரெபய பமாழிபபயர்த்து எழுதியிருந்தார். அதரனப் படித்த 
காந்தியடிகள் திருக்குறள் மீதும், தமிழ் மீதும் பற்றுக் பகாண்டார். 

1] கசக்சுபியர்  

2] தால்சுதாய் 

3] வால்ட் விட்மன்  

4] அமீர் குஸ்ரூ 

 

58] மனிதனின் பநாக்கம் உயர்ந்ததாகவும், தூய்ரமயானதாகவும் இருந்தால் 
மட்டும் பபாதாது. அதரன அரடயும் வழிமுரறகளும் தூய்ரமயானதாகப் 
பிறருக்குத் துன்பம் தைாததாக இருக்க பவண்டும் - என்று கூறியவர் யார்? 

1] அண்ணா  

2] ராஜாஜி  

3] மு.வரதராசனார்  

4] காந்தி 

 

59] ஆங்கிபலயரைத் துன்புறுத்தி விடுதரல பபறுவதரன விட, அரமதியான 
முரறயில் அவர்கரெ எதிர்த்து, மனம் மாறச் பெய்து விடுதரல பபறுவபத 
ெிறந்தது - என்று கூறியவர் யார்? 
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1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தி 

 

60] வன்முரறரய வன்முரறயால் பவல்ல நிரனப்பது, தரீயத் தீயால் 
அரணக்க முற்படுவது பபான்றது - என்று கூறியவர் யார்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தி 

 

61] பநருப்ரப நீைால் தான் அரணக்க முடியும். வன்முரறரய அன்பு, அருள் 
ஆகிய அறவழிகெில் தான் தடுக்க முடியும். அறவழிரயப் பின்பற்றிப் பபறுகிற 
விடுதரலபய நிரலக்கும் - என்று கூறியவர் யார்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தி 

 

62] வலிய பபாரில் ொகின்றவர்கெின் எண்ணிக்ரகரய விட, அறவழிப்பபாரில், 
இறப்பபாரின் எண்ணிக்ரக மிகக் குரறவாகபவ இருக்கும் என்றும், மற்ற உலக 
நாடுகள் இதரன ஏற்காவிடினும் இந்தியா அதரன ஏற்று நடத்தி ஏரனய 
நாடுகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகத் திகழபவண்டும் என்றும் விரும்பியவர்? 
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1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தி 

 

63] கழிப்பரற கழுவுதல் ஒரு கரல என்றார். தம் கழிவுகரெ பவறு ஒருவர் 
அகற்ற விடாமல் தாபம அகற்றினார். எழுதித் பதய்ந்த பபன்ெிலாக இருந்தாலும் 
அதரன இழக்க மனம் வைாமல் பதடுவார். ெிறு காகிதத்ரதயும் வணீாக்காமல் 
அதில் கடிதங்களுக்கு மறுமடல் எழுதுவார். பகட்டான வாழ்க்ரகரயப் பாவம் 
என்று கருதினார். - இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

1] தபரியார்    

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தி 

 

64] காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தபபாது, ஏரழ உழவர்கள் வறுரமயால் 
அரையாரட உடுத்தியரதக் கண்டார். அன்றுமுதல் பமலாரட அணிவதரன  
நிறுத்திக்பகாண்டார். இங்கிலாந்தில் நடந்த வட்டபமரெ மாநாட்டில் 
கலந்துபகாள்ெச் பென்றபபாது, அப்பபாரதய இங்கிலாந்து முதன்ரமயரமச்ெர் ---
-------------, அரை நிருவாணப் பக்கிரி என்று ஏெனம் பெய்த பபாதும், காந்தியடிகெின் 
முகத்தில் புன்னரக தவழ்ந்தது. 

1] வில்லியம் தெரால்டு 

2] முதலாம் சார்லசு  

3] ெர்ச்ெில் 

4] இவர்களில் யாருமில்லல  
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65] மனிதபைாடு மனிதைாக வாழ்ந்து, மனிதருக்காக வாழ்ந்து 'மகாத்மா' வாக உயை 
முடியும் என்பதரன பமய்ப்பித்தவர் உலக உத்தமர் -----------------.  

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

66] மனிதனின், பபருரமரய மனிதனுக்கு உணர்த்தி, எெியவர்கெிடம் 
மரறந்திருக்கும் அருரமரய உணர்த்தி அவர்கரெ வைலாற்று நாயகர்கொக 
மாற்றியவர்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

67] என்ரனப் பபாருத்தவரை பதொபிமானமும், மனிதாபிமானமும் ஒன்று தான். 
நான் ஒரு பதெ பக்தன். அதற்கு அடிப்பரடக் காைணம் நான் மனிதனாக 
இருப்பதும், அதற்கு பமல் மனிதாபிமானியாக இருப்பதும் தான் - என்று 
கூறியவர்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 
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68] உலபகார் அரனவரும் குறிக்பகாளுரடய மனிதைாக இருந்தால், உலகபம ஒரு 
நல்ல ெமுதாயமாக உருவாகும் என்று கூறியவர்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

69] ---------------------- நாட்டில், இந்தியருக்கு எதிைான கறுப்புச் ெட்டங்கரெக் 
காந்தியடிகள் பகாளுத்தியதால், ெிரறயில் அரடக்கபட்டார்.  

1] பதன் ஆப்பிரிக்கா 

2] இங்கிலாந்து  

3] இலங்லக  

4] கனடா    

 

70] காந்தியடிகள் ெிரறயில் பெருப்புத் ரதத்தார். முதல் இரணச் பெருப்பப 
ெிறப்பாக அரமந்தது. அதரன யாருக்காவது அன்பெிப்பாக அெிக்க விரும்பினார். 
அவர் நிரனவிற்கு வந்த முதல் மனிதர் ----------------. அவர் காந்தியடிகரெச் 
ெிரறயில் அரடத்த ஆளுநர். ெிரறயிலிருந்து விடுதரல ஆனதும் அவரை 
ெந்தித்து தாம் ரதத்த காலணிகரெ வழங்கினார். அதற்க்கு ஈடாக ---------------, 
காந்திக்கு விவிலியம் ொர்ந்த இரு நூல்கரெப் பரிொகக் பகாடுத்தார். 

1] ஸ்மட்ஸ் 

2] ஸ்டாலின் 

3] தடானால்ட் 

4] கிலளவ் லாயிட் 
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71] காந்தியடிகள் சுட்டுக் பகால்லப்பட்ட நாள்? 

1] 30.1.1948 

2] 13.1.1947 

3] 03.1.1948 

4] 23.1.1947 

 

72] காந்தி ெிரறயில் தாபம தயாரித்த காலணிரய, எனக்கு அன்பெிப்பாக 
அெித்தார். அதரன ஆர்வத்பதாடு வாங்கி அணிந்பதன். என் கால்கள் நடுங்கின, 
நிற்க முடியவில்ரல. உடபன அதரன எடுத்துச் பென்று என் பூரெ  அரறயில் 
ரவத்து வணங்கி வருகிபறன் - என்று கூறியவர்? 

1] ஸ்மட்ஸ் 

2] ஸ்டாலின் 

3] தடானால்ட் 

4] கிலளவ் லாயிட் 

 

73] நாட்டில் வெர்ந்து வரும் அரனத்து வறுரம நிரலகரெயும் ஆைாய்தல் 
பவண்டும். இரெஞர்கெின் உள்ெத்தில் நாட்டுப்பற்று, பதய்வப்பற்று, 
பமாழிப்பற்று வெரும் வரகயில் கல்வி அரமய பவண்டும் - என்று கூறியவர்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

25 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

74] நமது நாட்டிற்பக உரிய கிைாமத் பதாழில்கரெயும் நாட்டுப்புறக் 
கரலகரெயும் வெர்க்க இரெஞர்கள் முன்வருதல் பவண்டும். இந்தியாவின் 
வாழ்வு என்பது இலட்ெக்கணக்கான கிைாமங்கெின் வாழ்வுதான். அந்தக் 
கிைாமங்கெின் வாழ்வு, அந்த நாட்டின் உழவர்கள், இரெஞர்கள் ஆகிபயார் 
ரகயில் தான் உள்ெது - என்று கூறியவர்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

75] “தன்னாட்டுப் பபாருள் இயக்கமான சுபதெி இயக்கத்ரத வெர்க்கும் கடரம 
இரெஞர்களுக்பக உரியது” என்று கூறினார். வெர்ந்து வரும் பவெிநாட்டவர் 
பபாருள் வைபவற்கத் தக்கதன்று என்று கண்டித்தார். - என்று கூறியவர்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

76] ஆங்கிபலயைது பமலாண்ரம மூலம் நாம் அரடந்த அடிரமத்தனம் மிக மிக 
இழிவானது. இதரன நம் நாட்டு இரெஞர்கள் விெங்கிக் பகாள்ளும் வரகயில் 
எடுத்துக் கூறுதல் பவண்டும். தீண்டாரமக் பகாடுரமரய வலுவுடன் எதிர்த்து 
நிற்குமாறு இரெஞர்கரெக் பகட்டுக்பகாண்டார். - இந்த கூற்று யாருடன் 
பதாடர்புரடயது? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  
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4] காந்தியடிகள் 

 

77] பகாள்ரக இல்லாத அைெியல், உரழப்பில்லாத ஊதியம், நாணயம் இல்லாத 
இன்பம், மனிதபநயமில்லாத அறிவியல், அறமில்லாத வழிபாடு ஆகியவற்றால் 
பயனில்ரல - என்று கூறியவர்? 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

78] ஈகத்தின் (தியாகம்) உச்ெியில் நின்றவர் --------------. அவருரடய வாழ்வு 
முழுவதும் ஈகந்தான் மிகவும் நிரறந்திருந்தது. உப்புக்காக, உரிரமக்காக, 
ஒற்றுரமக்காக, ெமத்துவத்திற்காக, வன்முரறக்கும் தீண்டாரமக்கும் எதிைாகத் 
பதாடர்ந்து பபாைாடியவர் -------------------. 

1] கநதாஜி   

2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

79] வடீ்டுக்குள் முடங்கிக் கிடந்த பபண்கரெயும், ெமுக நீதிக்கான 
பபாைாெிகொக ஆக்கியவர் அவர். இறுதியில் தம்முயிரைபய நாட்டுக்காக ஈந்து 
அமை வாழ்வு பபற்றுவிட்டார். உலக உத்தமர் இவர். உள்ெத்தால் பபாய்யாது 
ஒழுகி உலகத்தார் உள்ெத்தில் என்றும் நிரலத்து நிற்கின்றார். - இந்த கூற்று 
யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

1] கநதாஜி   
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2] ராஜாஜி  

3] கநரு  

4] காந்தியடிகள் 

 

80] பரகவனிடமும் அன்பு காட்டு - எனக் கூறிய நூல்? 

1] பகவத்கீலத  

2] குரான்  

3] நன்னூல்  

4] ரபபிள் 

 

81] அறபநறியாய்ப் பபாற்றப்பட பவண்டியரவ? 

1] ஆடம்பரம், வணீ்தசலவு  

2] எெிரம, ெிக்கனம்  

3] அன்பு, அருள்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

82] ஒருரம பன்ரமப் பிரழகரெ நீக்கி எழுதுக? 

1] ஓர் இெம் பபண் நூபலான்ரற விரும்பிப் படித்துக் பகாண்டிருந்தாள் 

2] ஓர்  இளம் தபண் நூதலான்லற விரும்பிப் படித்துக் தகாண்டிருந்தது 

3] ஓர் இளம் தபண் நூதலான்லற விரும்பிப் படித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள் 

4] ஓர் இளம் தபண் நூதலான்லற விரும்பிப் படித்துக் தகாண்டிருந்தனர்  
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83] ஒருரம பன்ரமப் பிரழகரெ நீக்குக 

1] மனிதனின் கநாக்கம் உயர்வானதாகவும் தூய்லம யானதாகவும் இருந்தால் மட்டும் 
கபாதா  

2] மனிதனின் கநாக்கம் உயர்வானதாகவும் தூய்லம யானதாகவும் இருந்தால் மட்டும் 
கபாதுமா? 

3] மனிதனின் பநாக்கம் உயர்ந்ததாகவும்  தூய்ரமயானதாகவும் இருந்தால் 
மட்டும் பபாதாது 

4] மனிதனின் கநாக்கம் உயர்வானதாகவும் தூய்லம யானதாகவும் இருந்தால் மட்டும் 
கபாதுகம 

 

84] பகவத் கீரத - என்பது கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புரடயது ? 

1] லசவ சமய நூல் 

2] இந்து ெமய நூல் 

3] கிறித்துவ சமய நூல் 

4] புத்த சமய நூல் 

 

85] திருக்குறள் - என்பது கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புரடயது ? 

1] திருமூலர் 

2] கம்பர் 

3] திருவள்ளுவர் 

4] மாணிக்கவாசகர் 

 

86] ரபபிள் - என்பது கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புரடயது ? 

1] இந்து சமய நூல் 
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2] லவணவ சமய நூல் 

3] புத்த சமய நூல் 

4] கிறித்துவச் ெமய நூல் 

 

87] பொவியத்து அறிஞர் தால்சுதாய் வழிகாட்டுதலால், திருக்குறள் மூலத்ரத 
பநைடியாகப் படிக்க விரும்பிபய தமிழ் பயிலத் பதாடங்கிபனன் - என்று கூறியவர் 
யார்? 

1] கநதாஜி  

2] ராஜாஜி  

3] காந்திஜி  

4] கநருஜி 

 

88] "அடித்தெம்" - என்ற துரணப்பாட கரத நூலின் ஆெிரியர் யார்? 

1] பபர் லாகர்க்விஸ்ட் ெிறுகரதகள் - தமிழில் (ஜி.குப்புொமி) 

2] கபர் லாகர்க்விஸ்ட் சிறுகலதகள் - தமிழில் (சுஜாதா) 

3] கபர் லாகர்க்விஸ்ட் சிறுகலதகள் - தமிழில் (கல்கி) 

4] கபர் லாகர்க்விஸ்ட் சிறுகலதகள் - தமிழில் (ராஜம் கிருஷ்ணன்) 

 

89] புறத்திரணகள் பவட்ெி முதலாகப் ---------------- வரகப்படும் 

1] பன்னிைண்டு 

2] பதின்மூன்று  

3] பதினான்கு  

4] பதிலனந்து  
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90] பரகநாட்டின்மீது பபார் பதாடங்குமுன், அந்நாட்டிலுள்ெ ஆநிரைகளுக்குத் 
தீங்கு பநைக்கூடாது எனக் கருதும் மன்னன், தன் வைீர்கரெ அனுப்பி அவற்ரறக் 
கவர்ந்து வைச்பெய்வது -------------------. அவ்வைீர்கள் ----------------------- பூரவச் சூடிச் 
பெல்வார்கள். 

1] பவட்ெித்திரண 

2] கரந்லதத் திலண 

3] வஞ்சித்திலண 

4] காஞ்சித்திலண 

 

91] பவட்ெி வைீர்கொல் கவர்ந்து பெல்லப்பட்ட தம் ஆநிரைகரெக் -------------- 
பூரவச் சூடிச்பென்று மீட்பது, ---------------------. 

1] தவட்சித்திலண 

2] கைந்ரதத் திரண 

3] வஞ்சித்திலண 

4] காஞ்சித்திலண 

 

92] மண்ணாரெ காைணமாகப் பரகவர் நாட்ரடக் ரகப்பற்றக் கருதி -------------பூரவ 
சூடிப் பபாருக்குச் பெல்வது -----------------? 

1] தவட்சித்திலண 

2] கரந்லதத் திலண 

3] வஞ்ெித்திரண 

4] காஞ்சித்திலண 
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93] தன் நாட்ரடக் ரகப்பற்ற வந்த மாற்றைெபனாடு --------------- பூரவச் சூடி 
எதிர்த்துப் பபாரிடல் ---------------------? 

1] தவட்சித்திலண 

2] கரந்லதத் திலண 

3] வஞ்சித்திலண 

4] காஞ்ெித்திரண 

 

94] பரகயைெனால் முற்றுரகயிடப்பட்ட தம் மதிரலக் காத்தல் பவண்டி, 
உள்ெிருந்பத பவெிபய இருக்கும் பரகயைெபனாடு -------------- பூரவச் சூடிப் 
பபாரிட்டு, அம்மதிரலக் காப்பது --------------------- 

1] பநாச்ெித்திரண 

2] உழிலைத்திலண 

3] தும்லபத் திலண 

4] வாலகத்திலண 

 

95] ---------------- பூரவச் சூடிய தன் வைீர்களுடன் மாற்றைென் பகாட்ரடக்குள் புகுந்து 
மதிரலச் சுற்றி வரெத்தல் --------------------. 

1] தநாச்சித்திலண 

2] உழிரஞத்திரண 

3] தும்லபத் திலண 

4] வாலகத்திலண 
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96] பரகபவந்தர் இருவரும் பவற்றி ஒன்ரறபய குறிக்பகாொகக் பகாண்டு, தம் 
வைீர்களுடன் பபாரிடுவது --------------------. இவ்வைீர்கள் ------------------ பூரவச்சூடிப் 
பபாரிடுவர் 

1] தநாச்சித்திலண 

2] உழிலைத்திலண 

3] தும்ரபத் திரண 

4] வாலகத்திலண 

 

97] பவற்றிபபற்ற மன்னன் ---------------- பூரவச் சூடி மகிழ்வது, -------------------------?  

1] தநாச்சித்திலண 

2] உழிலைத்திலண 

3] தும்லபத் திலண 

4] வாரகத்திரண 

 

98] பாடுவதற்குத் தகுதியுரடய ஓர் ஆண்மகனின் கல்வி, வைீம், பெல்வம், புகழ், 
கருரண முதலியவற்ரறப் பபாற்றிப் பாடுவது, ----------------------? 

1] பாடாண்திரண 

2] தபாதுவியல் திலண 

3] லகக்கிலளத் திலண 

4] தபருந்திலண 

குறிப்பு :- (பாடு+ ஆண் + திரண = பாடாண்திரண) 

 

99] பவட்ெிமுதல் பாடாண்வரை உள்ெ புறத்திரணகெின் பபாதுவானவற்ரறயும், 
அவற்றுள் கூறப்படாதனவற்ரறயும் கூறுவது -------------------? 
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1] பாடாண்திலண 

2] பபாதுவியல் திரண 

3] லகக்கிலளத் திலண 

4] தபருந்திலண 

 

100] ------------------ என்பது ஒருதரலக் காமம். இஃது ஆண்பால் கூற்று, பபண்பால் 
கூற்று என இருவரகப்படும். 

1] பாடாண்திலண 

2] தபாதுவியல் திலண 

3] ரகக்கிரெத் திரண 

4] தபருந்திலண 

 

101] ---------------- என்பது பபாருந்தாக் காமம், இதுவும் ஆண்பாற் கூற்று, பபண்பாற் 
கூற்று என இருவரகப்படும். 

1] பாடாண்திலண 

2] தபாதுவியல் திலண 

3] லகக்கிலளத் திலண 

4] பபருந்திரண 

 

102] பபாருள்கரெ எண்ணும் நிரல, விெி, விரனபயச்ெம், பமற்பகாள் 
குறிகளுக்கு முன், ஆதலால்,ஆகபவ முதலிய பொற்கெின் பின், முகவரியில் 
இறுதி வரி தவிர்த்த பிற இடங்கெில் ---------------- இடுதல் பவண்டும். 

1] காற்புள்ெி (,) 

2] அலரப்புள்ளி (;) 
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3] முக்காற்புள்ளி (:) 

4] முற்றுப்புள்ளி(.) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1) நிலம், நீர், காற்று, த,ீ வான் என்பன ஐம்பூதங்கள். 

(2) மகபன, நான் பொல்வரதக் பகள் 

 

103] ஒபை எழுவாயில் பல பதாடர்கள் பதாடர்ந்து வருகின்ற இடங்கெிலும், ஒபை 
எழுவாய்க்குரிய உடன்பாட்டுக் கருத்தும் எதிர்மரறக் கருத்தும் பதாடர்ந்து 
வருகின்ற இடங்கெிலும் ------------------ இடுதல் பவண்டும். 

1] காற்புள்ளி (,) 

2] அரைப்புள்ெி (;) 

3] முக்காற்புள்ளி (:) 

4] முற்றுப்புள்ளி(.) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1) ெிலப்பதிகாைம், பெந்தமிழ்க் காப்பியம்; முத்தமிழ்க் காப்பியம்; 
மூபவந்தரையும் பாடும் காப்பியம். 

(2) இெமுருகு என்பானிடம் நிரறய அறிவுண்டு; பபாறுரம இல்ரல. 

 

104] ஒருவர் கூற்ரற விெக்குதல், ெிறு தரலப்பு, நூற்பகுதி எண் முதலிய 
விவைங்கரெ பட்டியல் முரறயில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் தரும்பபாது -----------------
-- இடுதல் பவண்டும். 

1] காற்புள்ளி (,) 

2] அலரப்புள்ளி (;) 

3] முக்காற்புள்ெி (:) 

4] முற்றுப்புள்ளி(.) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1) முப்பால் என்பன பின்வருமாறு : அறம், பபாருள், இன்பம். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

35 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

(2) மத்பதயு, 8:6 

(3)  பபயர் : மணிபமகரல 

 

105] பொற்பறாடர் இறுதி, முகவரி இறுதி, நாள் இறுதி, பொற்குறுக்கம், பபயர் 
தரலப்பபழுத்து முதலிய இடங்கெில் --------------- இட பவண்டும். 

1] காற்புள்ளி (,) 

2] அலரப்புள்ளி (;) 

3] முக்காற்புள்ளி (:) 

4] முற்றுப்புள்ெி(.) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1) உருவு கண்டு எள்ொரம பவண்டும். 

 

106]   ஒருவினாத்பதாடர் முற்றுத்பதாடைாகவும் பநர்கூற்றுத்பதாடைாகவும் 
இருப்பின், இறுதியில் ------------------- இடுதல் பவண்டும் 

1] வினாக்குறி(?) 

2] உணர்ச்சிக் குறி(!) 

3] ஒற்லற கமற்ககாள்குறி (') 

4] இரட்லட கமற்ககாள் குறி (“) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1) அங்பக படிப்பவர் யார்? 

(2) நீ வருவாயா? 

 

107] வியப்பு, அவலம், வாழ்த்து, வைபவற்றல், ரவதல் ஆகிய உணர்ச்ெிகரெ 
பவெிப்படுத்தும் பதாடர்கெின் பின் -------------------- இடுதல் பவண்டும். 

1] வினாக்குறி(?) 
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2] உணர்ச்ெிக் குறி(!) 

3] ஒற்லற கமற்ககாள்குறி (') 

4] இரட்லட கமற்ககாள் குறி (“) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1) என்பன, இதன் அருரம! 

(2) வாழ்க வாழ்க!  

(3) பாம்பு பாம்பு ! 

(4) வருக வருக! 

[ !!, !!! இவ்வாறு ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட குறிகரெ இடுதல் கூடாது ] 

 

108] இக்குறி, தற்சுட்டின் கண்ணும் ( ஓர் எழுத்பதனும் பொல்பலனும் 
பொற்பறாடபைனும் தன்ரனபய குறித்தல் ), பிறர் கூற்றாக வரும் இடத்தும், 
கட்டுரைப் பபயரும், நூற்பபயர் வருமிடத்தும் ----------------- வரும்  

1] வினாக்குறி(?) 

2] உணர்ச்சிக் குறி(!) 

3] ஒற்ரற பமற்பகாள்குறி (') 

4] இரட்லட கமற்ககாள் குறி (“) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1)  ‘ஏ’ என்று பொன்னான் 

(2)   ‘பெய்யும்’ என்பது பபயபைச்ெ வாய்ப்பாடுகளுல் ஒன்று 

 

109] பநர்க் கூற்றுத் பதாடர்கெிலும் பமற்பகாள் பதாடர்கெிலும் --------------------------- 
இடப்படும். 

1] வினாக்குறி(?) 

2] உணர்ச்சிக் குறி(!) 
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3] ஒற்லற கமற்ககாள்குறி (') 

4] இைட்ரட பமற்பகாள் குறி (“) 

குறிப்பு :- (எ.கா) (1) இைாமன், “நாரெ வருகிபறன்” என்றான் 

(2) “ஒழுக்கமுரடரம குடிரம” என்றார் திருவள்ளுவர் 

 

110] பண்ரடக் காலத்தில் புறா, கிெி, நாய் முதலியவற்றின் மூலமாகக் கடிதப் 
பபாக்குவைத்து நரடபபற்றது. இதரனத் 'தூது' என்பர். பாடல்கள் மூலமாகக் 
கடிதம் எழுதியதும் உண்டு. இதரன ------------------ என்பர். 

1] ஓலலத்தூக்கு  

2] பாசுரம்   

3] ெடீ்டுக்கவி 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

111] அன்ரனக்கு, தம்பிக்கு, தங்ரகக்கு - என கடிதங்கள் எழுதியவர் யார்? 

1] அண்ணா 

2] காந்தி  

3] கநரு  

4] மு. வைதைாெனார் 

 

112] ெில காலம் எட்ரடயபுைம் அைெரவக் கவிஞைாக விெங்கினார். பின்னர், 
மதுரைச் பெதுபதி உயர்நிரலப் பள்ெியில் தமிழாெிரியைாகப் பணிபுரிந்தார். 
பென்ரனயில் இதழாெிரியைாகவும் பணிபுரிந்தார். - இவர் யார்? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  
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3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார்  

 

113] "ஆயிைம் உண்டிங்கு ொதி எனில் அன்னியர் வந்து புகபலன்ன நீதி" என வைீ 
முழக்கமிட்டவர் யார்? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

114] "பாருக்குள்பெ நல்ல நாடு" "நாமிருக்கும் நாடு நமது என்பதறிந்பதாம்" - இந்த 
பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

115] 'பதெியக் கவிஞர்' என அரழக்கப்படுபவர் யார்? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 
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116] 'எல்லாரும் ஓர் குலம், எல்லாரும் ஓர் நிரற, எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்' 
எனத் பதெிய ஒருரமப்பாட்டுணர்ரவ ஊட்டியவர்? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

117] "முப்பது பகாடி முகமுரட யாள்உயிர் பமாய்ம்புற பவான்றுரட யாள்-இவள் 
பெப்பு பமாழிபதி பனட்டுரட யாள், எனிற் ெிந்தரன ஒன்றுரடயாள்" - என்ற 
பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்?  

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

118] விடுதரல அரடதற்கு முன்பாகபவ, எதிர்காலத்தில் நிகழவிருக்கும் 
நிகழ்வுகரெத் தாம் வாழும் காலத்திபலபய பாடி மகிழ்ந்த முன்னறி புலவர் ---------
----------? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 
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119] "ஆடுபவாபம பள்ளுப் பாடுபவாபம, ஆனந்த சுதந்தைம் 
அரடந்துவிட்படாபமன்று " - என்ற பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்?  

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

120] "வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீரின் மிரகயால் ரமயத்து நாடுகெில் பயிர் 
பெய்குபவாம்" - என்ற பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்?  

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

121] "காெி நகர்ப்புலவர் பபசும் உரைதான் காஞ்ெியில் பகட்பதற்பகார் கருவி 
பெய்பவாம்" - என்ற பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்?  

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

122] 'குலத் தாழ்ச்ெி உயர்ச்ெி பொல்லல் பாவம்' எனக் குழந்ரத மனத்தில் ஆழப் 
பதித்தவர் ----------------? 

1] பாைதியார் 
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2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

123] 'மாதர் தம்ரம இழிவு பெய்யும் மடரமரயக் பகாளுத்துபவாம்' என்பதன் 
மூலம் பபண்கள் நலன் பபண விரும்பியவர் ? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

124] "தனிபயாருவனுக் குணவிரல பயனில் ெகத்திரன அழித்திடுபவாம்" - என்ற 
பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்?  

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

125] "வாழிய பெந்தமிழ்; வாழ்கநற் றமிழர்" - என்ற பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்?  

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 
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126] "பெந்தமிழ் நாபடனும் பபாதினிபல இன்பத் பதன்வந்து பாயுது காதினிபல" - 
என்ற பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்?  

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

127] 'பாைதநாடு பார்க்பகலாம் திலகம்' எனப் பாடிய ரபந்தமிழ் பாவலன் ------------------
-? 

1] பாைதியார் 

2] பாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] இராமலிங்கனார் 

 

128] பாண்டி நாட்டின் ெிறந்த நதியாகிய ரவரகரயப் புலவர் நாவிற் பபாருந்திய 
பூங்பகாடி என்றும் பபாய்யாக் குலக்பகாடி என்றும் --------------- 
புகழ்ந்துரைத்துள்ொர். 

1] இெங்பகாவடிகள்  

2] சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கம்பர்  

4] ஒளலவயார்  
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129] மகாத்மா காந்தியின் நிரனவாக, காந்தி என்னும் பபயரில் திரைப்படம் 
எடுக்கப்பட்டபபாது, காந்தியாக நடிக்க -------------------- என்னும் நடிகர் பதர்வு 
பெய்யப்பட்டார். 

1] சான் லமக்ககல்  

2] வின்தசன்ட்  

3] பபன் கிங்ஸ்லி 

4] லால் தபன்னட்  

 

130] A friend in need is a friend indeed - இரணயான தமிழ்ப் பழபமாழிகரெ அறிக. 

1] உயிர் பகாடுப்பான் பதாழன் 

2] தன் லககய தனக்கு உதவி  

3] முயற்சி திருவிலனயாக்கும்  

4] வாழு, வாழவிடு  

 

131] Self help is the best help - இரணயான தமிழ்ப் பழபமாழிகரெ அறிக. 

1] உயிர் தகாடுப்பான் கதாழன் 

2] தன் ரகபய தனக்கு உதவி 

3] முயற்சி திருவிலனயாக்கும்  

4] வாழு, வாழவிடு  

 

132] Efforts never fail - இரணயான தமிழ்ப் பழபமாழிகரெ அறிக. 

1] உயிர் தகாடுப்பான் கதாழன் 

2] தன் லககய தனக்கு உதவி  
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3] முயற்ெி திருவிரனயாக்கும்  

4] வாழு, வாழவிடு  

 

133] Live and let live - இரணயான தமிழ்ப் பழபமாழிகரெ அறிக. 

1] உயிர் தகாடுப்பான் கதாழன் 

2] தன் லககய தனக்கு உதவி  

3] முயற்சி திருவிலனயாக்கும்  

4] வாழு, வாழவிடு 

 

134] Think everybody alike - இரணயான தமிழ்ப் பழபமாழிகரெ அறிக. 

1] உன்ரனப்பபால் பிறரையும் பநெி 

2] தன் லககய தனக்கு உதவி  

3] முயற்சி திருவிலனயாக்கும்  

4] வாழு, வாழவிடு 


