
Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

1 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 1 

1] முத்தத  வளதம பமாய்த்த சும் ப ாற்சுடதே சித்ததஎன் னுள்ளத் பதளிதவ 
 ோ ேதம - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் 
என்ன? 

1] தாயுமானவர் திருப் ாடல் திேட்டு, தாயுமானவர் 

2] திருவருட்பா, இராமலிங்க அடிகளார்  

3] திருமந்திரம், திருமூலர் 

4] திருவாசகம், மாணிக்கவாசகர் 

 

2] கண்தே கருத்ததபயன் கற் கதம கண்ேிறறந்த; விண்தன ஆனந்த வியப்த  
 ோ ேதம - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் 
என்ன? 

1] தாயுமானவர் திருப் ாடல் திேட்டு, தாயுமானவர் 

2] திருவருட்பா, இராமலிங்க அடிகளார்  

3] திருமந்திரம், திருமூலர் 

4] திருவாசகம், மாணிக்கவாசகர் 

 

3] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] சுடர் - ஒளி  

2] ஆனந்தம் - மகிழ்ச்சி 

3] பராபரம் - மமலான பபாருள், இறைவன்  

4] நவ்வி - சிறுத்றத 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான் 
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4] தாயுமானவர் ப ற்தறார் ப யர்? 

1] பவங்கட்ராமன், அம்மணி அம்மாள் 

2] சாத்தப்பன், விசாலாட்சி  

3] முருகப்பன், சாந்தம்மாள்  

4] தகடிலியப் ர், பகசவல்லி அம்றமயார் 

 

5] தாயுமானவர் மறனவி ப யர்? 

1] விசாலாட்சி  

2] ராஜம்மாள்  

3] மட்டுவார்குழலி 

4] திலகவதி  

 

6] தாயுமானவர் ஊர்? 

1] தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள எட்றடயாபுரம்  

2] திருவாரூர் மாவட்டத்திலுள்ள மன்னார்குடி  

3] விருதுநகர் மாவட்டத்திலுள்ள சாத்தூர் 

4] நாகப் ட்டினம் மாவட்டத்திலுள்ள திருமறறக்காடு (தவதாேண்யம்) 

 

7] தாயுமானவர் அவர்கள் பசய்த  ேி? 

1] திருச்சிறய ஆண்ட விசய ேகுநாத பசாக்கலிங்கரிடம் கருவூலஅலுவலர் 

2] திருமறல நாயக்கரின் அறவப்புலவர்  

3] சறடயப்ப வள்ளலின் உதவியாளர்  
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4] இவற்ைில் ஏதுமில்றல 

 

8] தாயுமானவர் அவர்களின் காலம்? 

1] கி. பி. பதிறனந்தாம் நூற்ைாண்டு 

2] கி. பி. பதினாைாம் நூற்ைாண்டு 

3] கி. பி. பதிமனழாம் நூற்ைாண்டு 

4] கி.  ி.  திபனட்டாம் நூற்றாண்டு 

 

9] திருச்சிோப் ள்ளி மறலமீது எழுந்தருளியுள்ள இறறவனான தாயுமானவரின் 
திருவருளால்  ிறந்தறமயால், இவருக்குத் தாயுமானவர் என்று ப யர் 
சூட்டப் ட்டது. தாயுமானவர் நிறனவு இல்லம் ---------------------- மாவட்டத்து 
இலட்சுமிபுேத்தில் உள்ளது. 

1] திருச்சி 

2] சிவகங்றக  

3] விருதுநகர்  

4] இோமநாதபுேம் 

 

10] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

பசயற்கரிய யாவுள நட் ின் அதுத ால் 

----------------- ------------- --------------- 

1] விறனக்கரிய யாவுள காப்பு 

2] பின்நீர மபறதயார் நட்பு 

3] பண்புறட யாளர் பதாடர்பு 
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4] மமற்பசன்று இடித்தற் பபாருட்டு 

 

11] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

நிறறநீே நீேவர் தகண்றம  ிறறமதிப்  

--------------- ----------- ----------- 

1] விறனக்கரிய யாவுள காப்பு 

2]  ின்நீே த றதயார் நட்பு 

3] பண்புறட யாளர் பதாடர்பு 

4] மமற்பசன்று இடித்தற் பபாருட்டு 

 

12] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

நவில்பதாறும் நூல்நயம் த ாலும்  யில்பதாறும்  

----------- ------------ ------------- 

1] விறனக்கரிய யாவுள காப்பு 

2] பின்நீர மபறதயார் நட்பு 

3]  ண்புறட யாளர் பதாடர்பு 

4] மமற்பசன்று இடித்தற் பபாருட்டு 

 

13] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

நகுதல் ப ாருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்  

----------------  ------------------  --------------- 

1] விறனக்கரிய யாவுள காப்பு 
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2] பின்நீர மபறதயார் நட்பு 

3] பண்புறட யாளர் பதாடர்பு 

4] தமற்பசன்று இடித்தற் ப ாருட்டு 

 

14] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

புேர்ச்சி  ழகுதல் தவண்டா உேர்ச்சிதான்  

---------------- -------------- -------------- 

1] நட் ாங் கிழறம தரும் 

2] அகநக நட்பது நட்பு 

3] அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு 

4] இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு 

 

15] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

முகநக நட் து நட் ன்று பநஞ்சத்து  

------------- ------------ ------------- 

1] நட்பாங் கிழறம தரும் 

2] அகநக நட் து நட்பு 

3] அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு 

4] இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு 

 

16] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

அழிவி னறவநீக்கி ஆறுயத்து அழிவின்கண்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

------------- --------------- --------------- 

1] நட்பாங் கிழறம தரும் 

2] அகநக நட்பது நட்பு 

3] அல்லல் உழப் தாம் நட்பு 

4] இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு 

 

17] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

உடுக்றக இழந்தவன் றகத ால ஆங்தக  

------------------- --------------- ------------------ 

1] நட்பாங் கிழறம தரும் 

2] அகநக நட்பது நட்பு 

3] அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு 

4] இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு 

 

18] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

நட் ிற்கு வறீ்றிருக்றக யாபதனின் பகாட் ின்றி  

--------------- ----------------- --------------- 

1] ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிறல 

2] புறனயினும் புல்பலன்னும் நட்பு  

3] அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு 

4] இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு 
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19] விடு ட்டறத நிேப்புக. 

இறனயர் இவர்எமக்கு இன்னம்யாம் என்று 

 ------------- ---------------- ------------ 

1] ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிறல 

2] புறனயினும் புல்பலன்னும் நட்பு 

3] அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு 

4] இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு  

 

20] முதற் ாவலர், ப ாய்யில் புலவர், ப ருநாவலர், பசந்நாப்த ாதார் - என்று 
அறழக்கப் டு வர்? 

1] பாரதியார்  

2] மாணிக்கவாசகர் 

3] திருவள்ளுவர் 

4] கம்பர்  

 

21] திருவள்ளுவர் காலம் --------------------இல்  ிறந்தவர் என உறுதிபசய்து, 
திருவள்ளுவர் ஆண்டு கேக்கிடப் ட்டுள்ளது. 

1] கிமு 21 

2] கிமு 11 

3] கிமு 41 

4] கிமு 31 
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22] வள்ளுவன் தன்றன உலகினுக்தக தந்து வான்புகழ் பகாண்ட தமிழ்நாடு - 
என்று கூறியவர் யார்? 

1]  ாேதியார்  

2] மாணிக்கவாசகர் 

3] பாரதிதாசன்  

4] வாணிதாசன்   

 

23] வள்ளுவறனப் ப ற்றதால் ப ற்றதத புகழ் றவயகதம - என்று கூறியவர் 
யார்? 

1] பாரதியார் 

2] மாணிக்கவாசகர் 

3]  ாேதிதாசன் 

4] வாணிதாசன்   

 

24] திருக்குறள் ---------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1]  திபனண் கீழ்க்கேக்கு 

2] பதிபனண் மமல்கணக்கு 

3] ஐம்பபரும் காப்பியங்கள்  

4] ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள் 

 

25] உலகப் ப ாதுமறற - எனப் த ாற்றப் டும் நூலின் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] கம்பர்  

2] மாணிக்கவாசகர்  
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3] ஒளறவயார்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

26] வாயுறற வாழ்த்து, ப ாதுமறற, ப ாய்யா பமாழி, பதய்வ நூல் முதலிய 
ப யர்களும் ------------------ நூலுக்கு உண்டு. 

1] திருவாசகம்  

2] திருவாரூர் நான்மணிமாறல  

3] நாலடியார்  

4] திருக்குறள் 

 

27] -------------------- நூலின் ப ருறமறய உேர்ந்த வேீமாமுனிவர் இலத்தீனிலும், 
ஜி.யு. த ாப்  ஆங்கிலத்திலும் பமாழிப யர்த்தனர்.  

1] திருவாசகம்  

2] திருவாரூர் நான்மணிமாறல  

3] நாலடியார்  

4] திருக்குறள் 

 

28] ------------------- நாட்டில் அணு துறளக்காத கிபேம்ளின் மாளிறகயில் உள்ள 
சுேங்கப்  ாதுகாப்புப் ப ட்டகத்தில் திருக்குறளும் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

1] எகிப்து  

2] நார்மவ  

3] சிங்கப்பூர்  

4] உருசிய 
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29] -------------------- நாட்டிலுள்ள அருங்காட்சியகத்தில் திருக்குறள், விவிலியத்துடன் 
றவக்கப் ட்டுள்ளது. 

1] இங்கிலாந்து 

2] நார்மவ  

3] சிங்கப்பூர்  

4] உருசிய 

 

30] தகண்றம - என்ற பசால்லின் எதிர்பசால்? 

1] நட்பு  

2] உைவு 

3]  றக 

4] வருத்தம் 

 

31] புதுக்கவிறதக்குப் -----------------------? 

1]  ாேதியார் 

2] பாரதிதாசனார் 

3] திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார் 

4] மறைமறலயடிகள் 

 

32] சமுதாயப் புேட்சிக்குப் ------------------- ? 

1] பாரதியார் 

2]  ாேதிதாசனார் 
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3] திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார் 

4] மறைமறலயடிகள் 

 

33] ப ாதுவுறடறமக்குத் ----------------? 

1] திரு. வி. கலியாேசுந்தேனார் 

2] மறைமறலயடிகள் 

3] பாரதிதாசனார் 

4] பாரதியார்  

 

34] தனித்தமிழுக்கு ---------------- ? 

1] பாரதியார் 

2] பாரதிதாசனார் 

3] திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார் 

4] மறறமறலயடிகள் 

 

35] த ச்சுக்கறலக்கு ---------------? 

1] அறிஞர் அண்ோதுறே 

2] பாரதிதாசனார் 

3] திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார் 

4] மறைமறலயடிகள் 

 

36] சிறுகறதக்கு ----------------?  
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1] புதுறமப் ித்தன் 

2] பாரதிதாசனார் 

3] திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார் 

4] மறைமறலயடிகள் 

 

37] வேீமாமுனிவர் அவர்களின் காலம் -------------? 

1] 1780–1847 

2] 1670–1737 

3] 1690–1757 

4] 1680–1747 

 

38] வேீமாமுனிவர் அவர்களின் ஊர்? 

1] எகிப்து  

2] இசுமரல் 

3] இத்தாலி  

4] பிரான்ஸ் 

 

39] வேீமாமுனிவர் அவர்களின் இயற்ப யர்? 

1] கான்ஸ்டாண்டின் தஜாசப் ப ஸ்கி 

2] வின்ஸ்டன்  

3] மமத்யூஸ்  

4] இவற்ைில் ஏதுமில்றல  
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40] வேீமாமுனிவர் தமது ----------------- அகறவயில் சமயத் திருப் ேியாற்ற 
தமிழகத்துக்கு வந்தார். 

1] இருபதாம்  

2] முப் தாம் 

3] நாற்பதாம்  

4] பதிபனட்டாம்  

 

41] ஆங்கிலம், எ ிதேயம், கிதேக்கம் ஆகிய பமாழிகறள அறிந்திருந்தாலும் 
தமிழ்பமாழியின் ால் ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டவர் யார்? 

1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வேீமாமுனிவர் 

3] காரல் மார்க்ஸ்  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

42] தமிழ்பமாழிப்  ற்றினால் ----------------- என முதலில் சூட்டிக் பகாண்ட தம் 
ப யறேத் தனித்தமிழாக்கி "வேீமாமுனிவர்" எனச் சூட்டிக் பகாண்டார்.  

1] அமசாகர்  

2] றதரியநாதர் 

3] விசாகர்  

4] சாம்ராட்  

 

43] -------------------- என் வர், தமிழில் முதன் முதலாகச் சதுேகோதி என்னும் 
அகேமுதலிறய பவளியிட்டார். 
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1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வேீமாமுனிவர் 

3] காரல் மார்க்ஸ்  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

44] ததம் ாவேி என்னும் கிறித்தவக் காப் ியத்றத இயற்றியவர் யார்? 

1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வேீமாமுனிவர் 

3] காரல் மார்க்ஸ்  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

45] தமிழ் எழுத்து வரிவடிவத்றதத் திருத்தி, எழுத்துச் சரீ்திருத்தம் 
தமற்பகாண்டவர் யார்? 

1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வேீமாமுனிவர் 

3] காரல் மார்க்ஸ்  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

46] பதான்னூல் விளக்கம் என்னும் இலக்கேநூறலப்  றடத்தவர் யார்? 

1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வேீமாமுனிவர் 

3] காரல் மார்க்ஸ்  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  
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47] கலம் கம், அம்மாறன முதலிய சிற்றிலக்கியங்கறள இயற்றியவர் யார்? 

1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வேீமாமுனிவர் 

3] காரல் மார்க்ஸ்  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

48]  ேமார்த்தகுரு கறத என்னும் நறகச்சுறவ நூறல எழுதியவர் யார்? 

1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வேீமாமுனிவர் 

3] காரல் மார்க்ஸ்  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

49] "ததம் ாவேி, காவலூர்க்கலம் கம் கதம்  மாறலயாகக் காட்சியளிக்கின்றது; 
பதான்னூல் ப ான் நூலாக இலங்குகின்றது; சதுேகோதி முத்தாேமாக 
மிளிர்கின்றது; வேீமாமுனிவர் தமிழ் முனிவர்களுள் ஒருவோக விளங்குகின்றார்” 
என --------------------- என் வர் வேீமாமுனிவருக்குப் புகழாேம் சூட்டினார். 

1] மகாகவி பாரதியார்  

2] தமிழ்த்பதன்ைல் திரு.வி.க  

3] பசால்லின் பசல்வர் ோ.  ி. தசதுப் ிள்றள 

4] தமிழகத்தின் மவார்ட்ஸ்பவார்த் வாணிதாசன்  

 

50] குேங்குடி மஸ்தான் சாகிபு அவர்களின் காலம்? 
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1] 1768 - 1815 

2] 1778 - 1825 

3] 1798 - 1845 

4] 1788 - 1835 

 

51] “மாதவஞ்தசர் தமதலார் வழுத்தும் குேங்குடியான்” என்று புலவர் 
ப ருமக்களால் புகழப் ட்டவர் குேங்குடி மஸ்தான் சாகிபு. இவரின் இயற்ப யர் -
--------------------- என் தாகும். 

1] அபுதாஹிர்  

2] கலீல் ரகுமான்  

3] அப்துல் ரகுமான்  

4] சுல்தான் அப்துல் காதிறு 

 

52] சதுேகிரி, புறாமறல, நாகமறல முதலிய மறலப் குதிகளுக்குச் பசன்று, 
தனித்திருந்துஞானம் ப ற்றவர் யார்? 

1] அபுதாஹிர்  

2] கலீல் ரகுமான்  

3] அப்துல் ரகுமான்  

4] குேங்குடி மஸ்தான் சாகிபு  (சுல்தான் அப்துல் காதிறு) 

 

53] கீழ்க்கண்ட இவர்களில், தாயுமானவரின்  ாடல்களால் ப ரிதும் 
ஈர்க்கப் ட்டவர்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  
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3] குேங்குடி மஸ்தான் சாகிபு 

4] வாணிதாசன்  

 

54] தாயுமானவரின்  ோ ேக்கண்ேிறயப் த ாலதவ ஒறசநயமிக்க இசுலாமியப் 
 ாடல்கறள இயற்றி அருளியவர் இவர்.  ோ ேக்கண்ேி, எக்காலக்கண்ேி, 
மதனான்மேிக் கண்ேி, நந்தீசுவேக் கண்ேி முதலியன இவர்  ாடிய தவறு சில 
கண்ேிகள்.இவர் யார்? 

1] மறைமறலயடிகள்   

2] பாரதிதாசன்  

3] குேங்குடி மஸ்தான் சாகிபு 

4] அப்துல் ரகுமான்   

 

55] ---------------- என் வரின்  ாடல்கள், உலகின் உண்றம நிறலறய உேர்த்துவன; 
என்றும் அழியாப் த ரின் ப் ப ருவாழ்வுக்கு நம்றம அறழத்துச் பசல்வன. இவர் 
குருநிறல, தவநிறல, துறவுநிறல, நியமநிறல, காட்சிநிறல, தியானநிறல, 
சமாதிநிறல எனப் ப ாருள் தரும் வறகயில்  ாடல்கள்  ல இயற்றித் தமிழுக்குத் 
பதாண்டாற்றினார். 

1] மறைமறலயடிகள்   

2] பாரதிதாசன்  

3] குேங்குடி மஸ்தான் சாகிபு 

4] அப்துல் ரகுமான்   

 

56] திருத்தேிச் சேவேப் ப ருமாள், ------------------- என்னும் இவர்மீது பகாண்ட 
 ற்றினால் நான்மேிமாறல ஒன்றறனப்  ாடியுள்ளார். அந்நூலில், “மடல் சூழ் 
புவியில் உளத்திருறளக் கருறே ஒளியினாற் கறளந்து, விடல் சூழ் வரின் 
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குேங்குடியான், மிக்தகான் எனற்கு ஒர் தறடயுளததா?’ எனக் தகட்கின்றார். 
'தறட உண்டு என உறேப் ார் தமிழுலகில்இல்றல. 

1] மறைமறலயடிகள்   

2] பாரதிதாசன்  

3] குேங்குடி மஸ்தான் சாகிபு 

4] அப்துல் ரகுமான்   

 

57] ஆறுமுக நாவலர் அவர்களின் காலம்? 

1] 1852 - 1899 

2] 1842 - 1899 

3] 1832 - 1889 

4] 1822 - 1879 

 

58] --------------------- நல்லூரில்  ிறந்தவர் ஆறுமுக நாவலர். 

1] யாழ்ப் ாேம் 

2] மகரளா  

3] மும்றப  

4] திருச்சி  

 

59] இக்கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

இவருறடய இயற்ப யர் ஆறுமுகனார் என் தாகும். இவர், இளறமயிதலதய 
றசவ சித்தாந்த நூல்கறளயும் திருமுறறகறளயும் பதளிவாகக் கற்றார். தமிழ்ப் 
புலறமயும் ஆங்கிலப் புலறமயும் ஒரு தசேக் றகவேப் ப ற்றார்; அதனால், இரு 
பமாழி கற் ிக்கும் ஆசிரியோகவும் திகழ்ந்தார். 
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1] மவங்கட மகாலிங்கம்  

2] மீனாட்சி சுந்தரனார்  

3] அமயாத்திதாசப் பண்டிதர்   

4] ஆறுமுக நாவலர் 

 

60] இக்கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

திருவாவடுதுறற ஆதீனத்தார் இவருக்கு "நாவலர்" என்னும்  ட்டத்றதச் சூட்டிச் 
சிறப் ித்தனர். இவர்,சிறந்த  திப் ாசிரியோகவும் ததர்ந்த 
உறேநறடயாசிரியோகவும் விளங்கினார். 

1] மவங்கட மகாலிங்கம்  

2] மீனாட்சி சுந்தரனார்  

3] அமயாத்திதாசப் பண்டிதர்   

4] ஆறுமுக நாவலர் 

 

61] --------------- என் வதே, முதன் முதலில் இலக்கே வழுவற்ற தூய்றமயான எளிய 
தமிழ் உறேநறடறயக் றகயாண்டார். 

1] மவங்கட மகாலிங்கம்  

2] மீனாட்சி சுந்தரனார்  

3] அமயாத்திதாசப் பண்டிதர்   

4] ஆறுமுக நாவலர் 

 

62] ஆறுமுக நாவலறே, "வசனநறட றகவந்த வல்லாளர்" என -------------------- 
என் வர்  ாோட்டியுள்ளார்.  

1] மவங்கட மகாலிங்கம்  
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2] மீனாட்சி சுந்தரனார்  

3] அமயாத்திதாசப் பண்டிதர்   

4]  ரிதிமாற்கறலஞர் 

 

63] இக்கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

ஆறுமுக நாவலர், பசன்றனயில் அச்சுக்கூடம் அறமத்தார். அந்த 
அச்சுக்கூடத்தில் சிறந்த தமிழ்நூல்கறளப்  திப் ித்தார்.  ாேதம், ப ரியபுோேம், 
கந்தபுோேம், திருக்குறள்  ரிதமலழகர் உறே முதலிய இலக்கிய நூல்கறளயும், 
இலக்கே வினாவிறட இலக்கேச் சுருக்கம், நன்னூல் விருத்தியுறே, நன்னூல் 
காண்டிறகயுறே, இலக்கேக்பகாத்து, இலக்கேச் சூறாவளி முதலிய இலக்கே 
நூல்கறளயும் தம் அச்சுக்கூடத்தின் வாயிலாகப்  திப் ித்தார்; முதல் வகுப்பு 
முதல் நான்காம் வகுப்பு வறேக்கான  ால  ாடங்கறளயும் எழுதி அச்சிட்டு 
பவளியிட்டார்.  

1] மவங்கட மகாலிங்கம்  

2] மீனாட்சி சுந்தரனார்  

3] அமயாத்திதாசப் பண்டிதர்   

4] ஆறுமுக நாவலர் 

 

64] ஜி. யு. த ாப் என்றறழக்கப் டும் ஜியார்ஜ் யுக்தளா த ாப், கி ி -------------- ஆம் 
ஆண்டு ஏப் ிேல் 24ஆம் நாள்  ிறந்தார். 

1] 1850 

2] 1840 

3] 1830 

4] 1820 
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65] ஜி. யு. த ாப் என்றறழக்கப் டும் ஜியார்ஜ் யுக்தளா த ாப், ---------------- நாட்டின் 
எட்வர்டு தீவில்  ிறந்தார். 

1] இத்தாலி  

2] இங்கிலாந்து  

3]  ிோன்சு  

4] ஆசுதிமரலியா  

 

66] ஜி. யு. த ாப் என்றறழக்கப் டும் ஜியார்ஜ் யுக்தளா த ாப், அவர்களின் 
ப ற்தறார் ப யர்? 

1] ஜான் த ாப், பகதரின் யுளாப் 

2] வின்பசன்டு, மகத்தரின் பதரசா  

3] பசபாஸ்டியன், மரியா  

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

67] ஜி. யு. த ாப் என்றறழக்கப் டும் ஜியார்ஜ் யுக்தளா த ாப், அவர்களின் 
தறமயனார் ப யர்? 

1] பென்றி 

2] மஜாசப்பு  

3] வின்பசன்ட்  

4] மசவியர்  

 

68] ஜி. யு. த ாப் என்றறழக்கப் டும் ஜியார்ஜ் யுக்தளா த ாப், தம்முறடய -----------------
-- ஆம் அகறவயில் தமிழகத்தில் சமயப்  ேியாற்றத் ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டார். 

1] பதினாைாம்  
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2] பதிமனழாம்  

3] பதிபனட்டாம்  

4]  த்பதான் தாம் 

 

69] ஜி. யு. த ாப் என்றறழக்கப் டும் ஜியார்ஜ் யுக்தளா த ாப்,  ாய்மேக் கப் லில் 
பசன்றன வந்து தசே ---------------- திங்கள் ஆயின. 

1] ஆறு  

2] ஏழு  

3] எட்டு 

4] ஒன்பது  

 

70] தமிழ்நாட்டில் பசன்றனச் சாந்ததாம்  குதியில் சமயப் ேி ஆற்றிய த ாப், 
 ின்னர்த் ------------------- மாவட்டத்துக்குச் பசன்று, சாயர்புேத்தில் தங்கிச் சமயப் ேி 
ஆற்றத் பதாடங்கினார். அவர், அங்குப்  ள்ளிகறள நிறுவினார்; 

1] தூத்துக்குடி  

2] திருபநல்தவலி 

3] விருதுநகர்  

4] இராமநாதபுரம்  

 

71] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

கல்விப்  ேிறயயும் சமயப்  ேிறயயும் ஒருங்தக ஆற்றினார்; சமயக் 
கல்லூரியில் தமிழ் இலக்கியங்கள், ஆங்கில இலக்கியங்கள் முதலியவற்றறயும் 
கிதேக்கம், இலத்தீன், எ ிதேயம் முதலிய பமாழிகறளயும் கற்றுத் தே ஏற் ாடு 
பசய்தார். கேிதம், அறிவாய்வு (தருக்கம்), பமய்யறிவு (தத்துவம்) ஆகியவற்றறக் 
கற் ிக்கும் கல்லூரி ஆசிரியோகவும்  ேியாற்றினார். 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

23 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] கால்டுபவல் 

2] வரீமாமுனிவர்  

3] ஜி. யு. த ாப் 

4] இவர்களில் யாருமில்றல  

 

72] திருபநல்தவலி மாவட்டம் சாயர்புேத்தில் ----------------- முதல் 1849 ஆம் ஆண்டு 
வறே கல்விப் ேியும் சமயப்  ேியும் ஆற்றிய ஜி. யு. த ாப், இங்கிலாந்துக்குச் 
பசன்றார். 

1] 1812 

2] 1822 

3] 1832 

4] 1842 

 

73] ஜி. யு. த ாப் அவர்கள், 1850ஆம் ஆண்டில் திருமேம் பசய்துபகாண்டார். தம் 
மறனவியுடன் மீண்டும் தமிழகம் வந்து, --------------------- சமயப் ேியாற்றத் 
பதாடங்கினார். 

1] திருச்சி  

2] இராமநாதபுரம்  

3] பசன்றன  

4] தஞ்சாவூர்   

 

74] தஞ்றசயில்  ேியாற்றிய ------------- ஆண்டு காலத்தில், புறநானூறு முதலான 
சங்கநூல்கறளயும் நன்னூல் முதலான இலக்கேங்கறளயும்  யின்றார். 

1] ஏழு  
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2] ஆறு  

3] எட்டு 

4] ஒன்பது  

 

75] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

திருக்குறள், திருவாசகம், நாலடியார் முதலிய நூல்கறளப்  லமுறற  டித்து, 
அவற்றின் நயங்கறள உேர்ந்தார். அவற்றற ஆங்கிலத்தில் பமாழி ப யர்த்து 
பவளியிட்டால், தமறல நாட்டவர் அறிந்து  யனுறுவர் என்னும் உயர்ந்த 
எண்ேத்ததாடு அம்முயற்சியில் ஈடு ட்டார். இந்தியன் சஞ்சிறக, இந்தியாவின் 
பதால்ப ாருள் ஆய்வு முதலான ஏடுகளில், தமிழ்பமாழி  ற்றிய ஆோய்ச்சிக் 
கட்டுறேகறள ஆங்கிலத்தில் எழுதினார். அக்கட்டுறேகளில் புறநானூற்றுப் 
 ாடல்களும், புறப்ப ாருள் பவண் ாமாறலத் திறேவிளக்கங்களும், 
தமிழ்ப்புலவர் வேலாறும் இடம்ப ற்றிருந்தன. 

1] வரீமாமுனிவர்  

2] கால்டுபவல் 

3] ஜி யு த ாப் 

4] பகல்லட் 

 

76] ஜி யு த ாப், உயர்ந்த  ண் ாட்டுக்குரிய ப ாறுறம, சினமின்றம, நட்பு 
முதலானவற்றற விளக்கும் ---------------- பசய்யுள்கறள, அறநூல்களிலிருந்து 
ஆய்ந்பதடுத்துத் 'தமிழ்ச்பசய்யுட்கலம் கம்' என்னும் நூலாகத் பதாகுத்தததாடு, 
அந்தப்  ாக்களுக்கு விளக்கமும் தந்துள்ளார். 

1] முந்நூறு 

2] நாநூறு  

3] ஐந்நூறு 

4] அறுநூறு 
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77] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

தமிறழக் கற்கும் காலத்திதலதய நூலாசிரியோகவும் விளங்கினார்.  ள்ளியில் 
 டிக்கும் குழந்றதகள் இலக்கேத்றத நன்கு அறிந்துபகாள்ளும் வறகயில் 
வினாவிறட முறறயில் அறமந்த இரு இலக்கே நூல்கறள அவர் எழுதினார். 

1] வரீமாமுனிவர்  

2] கால்டுபவல் 

3] ஜி யு த ாப் 

4] பகல்லட் 

 

78] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புறடயது? 

தமறலநாட்டார் தமிறழ எளிதில் கற்றுக்பகாள்ளும் வறகயில் தமிழ் - ஆங்கில 
அகோதி ஒன்றறனயும், ஆங்கிலம் - தமிழ் அகோதி ஒன்றறனயும் இவர் 
பவளியிட்டார்; தமிழில் வேலாற்று நூல்கறளயும் எழுதினார்;  றழய தமிழ் 
இலக்கியங்களிலிருந்து சில பசய்யுள்கறளத் பதாகுத்து நூலாக பவளியிட்டு, 
அதறனப்  ாடநூலாக றவக்கஏற் ாடு பசய்தார். தமிழில் உறேநறட நூல் 
ஒன்றறனயும் எழுதினார். 

1] வரீமாமுனிவர்  

2] கால்டுபவல் 

3] ஜி யு த ாப் 

4] பகல்லட் 

 

79] ஜி யு த ாப், ----------------- ஆம் ஆண்டில் உதகமண்டலம் பசன்று,  ள்ளி 
ஒன்றறனத் பதாடங்கி, அதன் ஆசிரியோகவும்  ேியாற்றினார். 

1] 1828 
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2] 1838 

3] 1848 

4] 1858 

 

80] தாயகத்துக்குச் பசன்ற ஜி யு த ாப், ---------------- முதல் ------------------ ஆம் ஆண்டு 
வறே இரு த்து மூன்றாண்டுகளாக இங்கிலாந்துப்  ல்கறலக்கழகத்தில் தமிழ், 
பதலுங்கு கற் ிக்கும் த ோசிரியோகப்  ேிபுரிந்தார். 

1] 1882 முதல் 1905 

2] 1883 முதல் 1906 

3] 1884 முதல் 1907 

4] 1885 முதல் 1908 

 

81] திருக்குறறள நாற் தாண்டுகள்  டித்துச் சுறவத்த ஜி யு த ாப், அதறன 
ஆங்கிலத்தில் பமாழிப யர்த்து -------------- ஆம் ஆண்டில் பவளியிட்டார். 

1] 1883 

2] 1884 

3] 1885 

4] 1886 

 

82] தமது எண் தாம் அகறவயில் ஜி யு த ாப், ---------------- ஆம் ஆண்டு 
திருவாசகத்தின் ஆங்கில பமாழி ப யர்ப் ிறன பவளியிட்டார். தம் இறுதிக் 
காலத்தில் புறப்ப ாருள் பவண் ாமாறல, புறநானூறு, திருவருட் யன் முதலிய 
நூல்கறளயும்  திப் ித்தார். 

1] 1900 
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2] 1901 

3] 1902 

4] 1903 

 

83] தமிழின் ப ருறமறயத் தேேி முழுவதும்  ேப் ிய ஜி யு த ாப், -------------- ஆம் 
ஆண்டு  ிப்ேவரித் திங்கள்  திபனான்றாம் நாள் தம் இன்னுயிறே நீத்தார். 

1] 1905 

2] 1906 

3] 1907 

4] 1908 

 

84] --------------------- என் வர், தம் கல்லறறயில், 'இங்தக ஒரு தமிழ் மாேவன் 
உறங்கிக் பகாண்டிருக்கிறான்' என எழுததவண்டு பமன்று தமது இறுதி முறியில் 
(உயில்) எழுதிறவத்தார். ஆங்கில பமாழியிறன அன்றன பமாழியாகக் பகாண்ட 
த ாப், "தமிழ் மாேவன்' என்று தம்றம அறிவித்துக் பகாண்டறம, தமிழ் 
மாட்சிதய!  

1] ஜி யு த ாப் 

2] வரீமாமுனிவர்  

3] கால்டுபவல் 

4] பகப்ளிங் 

 

85] குறுறம + இயல் + உகேம் = குற்றியலுகேம். குறுறம என்றால் குறுகிய 
என் து ப ாருள். இயல் என்றால் ஓறச. உகேம் என்றால் ------------------ என்னும் 
எழுத்து. எனதவ, குறுகிய ஓறசயுறடய உகேம் குற்றியலுகேம். 

1] ஏ 
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2] எ 

3] உ 

4] கு  

 

86] குறிலுக்கு ஒரு மாத்திறே, பநடிலுக்கு இேண்டு மாத்திறே, பமய்க்கு -------------- 
மாத்திறே என்னும் கால அளவில் தான் எழுத்துகறள ஒலித்தல்தவண்டும். 

1] அறே 

2] ஒன்று  

3] ஒன்ைறர  

4] இரண்டு  

 

87] உகேம் குறிலானதனால் ஒரு மாத்திறேக் கால அளதவ ஒலித்தல் தவண்டும். 
ஆனால், அஃது ஒரு மாத்திறேயளவு ஒலிக்காமல் சில பசாற்களில் அறே 
மாத்திறேக் கால அளதவ ஒலிக்கும். அவ்வாறு ஒலிப் தறனத் தான் ---------------- 
என இலக்கே நூலார் குறிப் ிட்டுள்ளனர். 

1] முற்ைியலுகரம் 

2] குற்ைியலிகரம் 

3] குற்றியலுகேம் 

4] இவற்ைில் ஏதுமில்றல 

 

88] 88]  கு, சு, டு, து, பு, று என்னும் ஆறு வல்லின எழுத்துகள் தனிபநடிறலச் 
சார்ந்து வரும்மபாதும், பல எழுத்துகறளச் சார்ந்து பசால்லின் இறுதியில் 
வரும்மபாதும் ஒரு மாத்திறர அளவிலிருந்து குறைந்து ஒலிக்கும். அவ்வாறு 
குறைந்து ஒலிக்கும் உகரம், ---------------------- எனப்படும். 

1] முற்ைியலுகரம் 
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2] குற்ைியலிகரம் 

3] குற்ைியலுகரம். 

4] இவற்ைில் ஏதுமில்றல 

 

89] பசால்லின் ஈற்று அயபலழுத்றத அடிப் றடயாகக் பகாண்டு, 
குற்றியலுகேத்றத  ------------- வறகயாகப்  ிரிப் ர். 

1] நான்கு  

2] ஐந்து  

3] ஆறு 

4] ஏழு  

 

90] உயிர்பநடில், உயிர்பமய் பநட்படழுத்துகறள அடுத்து வரும் உகேதமறிய 
வல்லின எழுத்துகள் ----------------------- குற்றியலுகேம் எனப் டும். 

1] பநடில் பதாடர் 

2] ஆய்தத் பதாடர்  

3] உயிர்த் பதாடர்  

4] வன்பைாடர்  

 

91] ------------------- குற்றியலுகேம் மட்டுதம இேண்டு எழுத்துகறளப் ப ற்றுவரும். (எ-
டு) ஆடு, மாடு, காது. 

1] பநடில் பதாடர் 

2] ஆய்தத் பதாடர்  

3] உயிர்த் பதாடர்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

30 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] வன்பைாடர்  

 

92] தனக்குரிய ஒரு மாத்திறே அளவில் இருந்து குறறயாத உகேம் --------------? 

1] முற்றியலுகேம் 

2] குற்ைியலிகரம் 

3] குற்ைியலுகரம் 

4] இவற்ைில் ஏதுமில்றல 

 

93]  ஞ்சிபயாளிர் விஞ்சுகுளிர்  ல்லவம் அனுங்கச்; பசஞ்பசவிய கஞ்சநிமிர் 
சறீடியள் ஆகி - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல்? 

1] சிலப்பதிகாரம்  

2] கம் ோமாயேம் 

3] பழபமாழி நானூறு  

4] மணிமமகறல  

 

94] அஞ்பசாலிள மஞ்றஞபயன அன்னபமன மின்னும்; வஞ்சிபயன நஞ்சபமன 
வஞ்சமகள் வந்தாள் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல்? 

1] சிலப்பதிகாரம்  

2] கம் ோமாயேம் 

3] பழபமாழி நானூறு  

4] மணிமமகறல  

 

95] குறிஞ்சிக்கலி க ிலோல் இயற்றப் ட்டது. - இது எந்த பசாற்பறாடர் வறக? 
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1] பசயப் ாட்டு விறன 

2] பசய்விறன  

3] உணர்ச்சித்பதாடர்  

4] எதிர்மறைத் பதாடர்  

 

96] க ிலர் குறிஞ்சிக்கலிறய இயற்றினார் - இது எந்த பசாற்பறாடர் வறக? 

1] பசயப்பாட்டு விறன 

2] பசய்விறன 

3] உணர்ச்சித்பதாடர்  

4] எதிர்மறைத் பதாடர்  

 

97] 'முயற்சி திருவிறனயாக்கும்' என் து ஆன்தறார் பமாழி - இது எந்த 
பசாற்பறாடர் வறக? 

1] வினாத்பதாடர்  

2] பசய்தித் பதாடர் 

3] உணர்ச்சித்பதாடர்  

4] எதிர்மறைத் பதாடர்  

 

98] என்தன, அருவியின் அழகு! - இது எந்த பசாற்பறாடர் வறக? 

1] வினாத்பதாடர்  

2] பசய்தித் பதாடர் 

3] உேர்ச்சித்பதாடர்  

4] எதிர்மறைத் பதாடர்  
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99] கண்ேன்  ாடம்  டித்திலன் - இது எந்த பசாற்பறாடர் வறக? 

1] வினாத்பதாடர்  

2] பசய்தித் பதாடர் 

3] உணர்ச்சித்பதாடர் 

4] எதிர்மறறத் பதாடர் 

 

100] கண்ேன்  ாடம்  டித்தான் - இது எந்த பசாற்பறாடர் வறக? 

1] வினாத்பதாடர்  

2] பசய்தித் பதாடர் 

3] உணர்ச்சித்பதாடர் 

4] உடன் ாட்டுத் பதாடர் 


