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எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 2 

1] குழவி  ிணியின்றி வாழ்தல் இனிதத; கழறும் அவவயஞ்சான் கல்வி இனிதத - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] இனியவவ நாற் து, மதுவைத் தமிழாசிரியர் மகனார் பூதஞ்தசந்தனார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] திரிகடுகம், நல்லொதனொர் 

4]  ணிம கறல, சீத்தறலச்சொத்தனொர்   

 

2] மயரிக ளல்லைாய் மாண்புவடயார்ச் தசரும் திருவுந்தரீ் வின்தறல் இனிது - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] இனியவவ நாற் து, மதுவைத் தமிழாசிரியர் மகனார் பூதஞ்தசந்தனார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] திரிகடுகம், நல்லொதனொர் 

4]  ணிம கறல, சீத்தறலச்சொத்தனொர் 

 

3] சலவவைச் சாைா விடுதல் இனிதத; புலவர்தம் வாய்பமாழி த ாற்றல் இனிதத - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] இனியவவ நாற் து, மதுவைத் தமிழாசிரியர் மகனார் பூதஞ்தசந்தனார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] திரிகடுகம், நல்லொதனொர் 

4]  ணிம கறல, சீத்தறலச்சொத்தனொர்   

 

4] மலர்தவல ஞாலத்து மன்னுயிர்க் பகல்லாம்; தகுதியால் வாழ்தல் இனிது - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 
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1] இனியவவ நாற் து, மதுவைத் தமிழாசிரியர் மகனார் பூதஞ்தசந்தனார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] திரிகடுகம், நல்லொதனொர் 

4]  ணிம கறல, சீத்தறலச்சொத்தனொர்   

 

5] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] குழவி – குழந்றத 

2] பிணி – மநொய் 

3]  யரி –  யக்கம் 

4] கழரும் – மகிழும் 

குறிப்பு :- கழரும் – த சும் 

 

6] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] சலவர் – வஞ்சகர் 

2]  ன்னுயிர் – நிறலமபற்ை உயிர் 

3] மகழல் - பன்ைி  

4] நவ்வி - சிறுத்வத 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான் 

 

7] மதுவைத் தமிழாசிரியர் மகனார் பூதஞ்தசந்தனார் அவர்களின் காலம்? 

1] கி.பி. ஐந்தொம் நூற்ைொண்டு 

2] கி.பி. நொன்கொம் நூற்ைொண்டு 
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3] கி.பி. மூன்ைொம் நூற்ைொண்டு 

4] கி. ி. இைண்டாம் நூற்றாண்டு 

 

8] மதுவைத் தமிழாசிரியர் மகனார் பூதஞ்தசந்தனார் அவர்கள்  ிறந்த ஊர்? 

1] மதுவை 

2] யொழ்ப்பொணம்  

3] திருச்சி  

4] மகைளொ  

 

9] இனியவவ நாற் து -------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1]  திபனண் கீழ்க்கணக்கு 

2] பதிமனண் ம ல்கணக்கு  

3] ஐம்மபரும் கொப்பியங்கள்  

4] ஐஞ்சிறும் கொப்பியங்கள்  

 

10] இனியவவ நாற் து நூலில் எத்தவன  ாடல்கள் உள்ளன? 

1] 39     2] 40     3] 41     4] 42 

 

11] ப ான்னின் குவவபயனக்கு தவண்டியதில்வல – என்வனப்; த ாற்றும் புகழ் 
எனக்கு தவண்டியதில்வல - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் ப யர்? 

1] கனிச்சொறு, பொவலமைறு மபருஞ்சித்திைனொர்  

2] குழந்றத இலக்கியம், வொணிதொசன்  
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3] த ிழியக்கம், பொைதிதொசன்  

4] தமிழ்ப் சி, க. சச்சிதானந்தன் 

 

12] மன்னன் முடிபயனக்கு தவண்டியதில்வல-அந்த; மாறன் அழபகனக்கு 
தவண்டியதில்வல - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர்? 

1] கனிச்சொறு, பொவலமைறு மபருஞ்சித்திைனொர்  

2] குழந்றத இலக்கியம், வொணிதொசன்  

3] த ிழியக்கம், பொைதிதொசன்  

4] தமிழ்ப் சி, க. சச்சிதானந்தன் 

 

13] கன்னித் தமிபழனக்கு தவணுதமயடா-உயிர்க்; கம் ன் கவிபயனக்கு 
தவணுதமயடா ! - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர்? 

1] கனிச்சொறு, பொவலமைறு மபருஞ்சித்திைனொர்  

2] குழந்றத இலக்கியம், வொணிதொசன்  

3] த ிழியக்கம், பொைதிதொசன்  

4] தமிழ்ப் சி, க. சச்சிதானந்தன் 

 

14] நூல்கள் கனித்தமிழில் அள்ளிட தவண்டும் – அவத; தநாக்கித் தமிழ்ப் சியும்  
ஆறிட தவண்டும் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர்? 

1] கனிச்சொறு, பொவலமைறு மபருஞ்சித்திைனொர்  

2] குழந்றத இலக்கியம், வொணிதொசன்  
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3] த ிழியக்கம், பொைதிதொசன்  

4] தமிழ்ப் சி, க. சச்சிதானந்தன் 

 

15] க. சச்சிதானந்தன் - அவர்கள்  ிறந்த ஊர் எது? 

1] இலங்வகயில் யாழ்ப் ாண மாவட்டத்திலுள்ள  ருத்தித்துவற 

2] மகைளொவில் உள்ள ஆலப்புழொ  

3] த ிழ்நொட்டில் உள்ள சிவகங்றக  

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல  

 

16] க. சச்சிதானந்தன் - அவர்கள் ------------------ ஆகப்  ணியாற்றினார். 

1] மகொவிலில் அர்ச்சகர்  

2] அைசறவக் கவிஞர்  

3] ஆசிரியர்  யிற்சிக் கல்லூரியில் விரிவுவையாளர்  ணி 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல  

 

17] ஆனந்தத்ததன் (கவிவதத்பதாகுதி – 1954), அன்னபூைணி (புதினம்), 
யாழ் ாணக்காவியம் - ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர்? 

1] வொணிதொசன்  

2] க. சச்சிதானந்தன் 

3] புதுற ப் பித்தன்  

4] ைொஜம் கிருஷ்ணன் 

 

18] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புவடயது? 
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மகாவித்துவான் நவநீதகிருட்டின  ாைதியாரின் மாணவர். இவர் தம்  ாடல்களில் 
கம் னின் மிடுக்வகயும்,  ாைதியின் சினப்த ாக்வகயும் ஒருமித்துக் காணலாம். 

1] வொணிதொசன்  

2] க. சச்சிதானந்தன் 

3] புதுற ப் பித்தன்  

4] ைொஜம் கிருஷ்ணன் 

 

19] ஏன்? என்ன? எப்த ாது? எப் டி? எங்தக? யார்? எனும் அன்புத் பதாண்டர் 
ஆறுத ர்கள் அறியச் பசய்வார் பசய்தியிவன என்று குறிப் ிட்டுள்ளவர் யார்? 

1] ஜொன் ம ொர்  

2] வின்மசன்ட் 

3] கிப்ளிங் 

4] மகல்லட் 

 

20] ----------------- இதழின் பசய்தியாளர், இந்திய சனீப் த ாரின் த ாது தநைடியாகப் 
த ார் நவடப றும் இடத்திற்குச் பசன்று பசய்திகவளத் திைட்டினார்.  

1] சிங்கப்பூர் றைம்ஸ்  

2] சீனொ றைம்ஸ்  

3] லண்டன் வடம்ஸ் 

4] இந்தியன் எக்ஸ்பிைஸ்  

 

21] --------------------- பசய்தியாளர், தில்லியிலுள்ள சிவறச்சாவலயின் நிவல ற்றி 
அறிய, தாதன சிவறப் ட்டுச் பசய்திகவளத் திைட்டித்தந்து புகழ்ப ற்றார். 

1] இந்தியன் எக்ஸ் ிைஸ் 
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2] தி இந்து  

3] எகனொ ிக்ஸ் றைம்ஸ்  

4] தின லர்  

 

22] பசய்தியாளர் அறிவியல் ஆய்வு முவறகவளயும் அவற்வற எப் டிப் 
 யன் டுத்துவது என் தவனயும் அறிந்திருத்தல் தவண்டும். ---------------- இதற்கு 
உதவுகிறது. சான்றாகப் ப ாதுமக்களின் கருத்துகவளக் கூபறடுப்பு ஆய்வு 
வாயிலாக நடத்தலாம்.  

1] வணிகவியல் 

2] அைிவியல் 

3] கணிதம்  

4] புள்ளியியல் 

 

23] உதவியாசிரியர் குழு பசய்த திருத்தங்களுடன் பசய்தியானது, ------------------- 
 ிரிவுக்கு அனுப் ப் டுகிறது. 

1] தறலற  ஆசிரியர்  

2] பக்க வடிவற ப்பொளர்  

3] பமய்ப்புத் திருத்துநர் 

4] மசய்தியொசிரியர் 

 

24] ப ாருந்தாதது எது? இதழியல் கவலச்பசாற்கள். 

1] Bulletin - சிைப்புச்மசய்தி இதழ் 

2] Deadline - குைித்த கொலம் 

3] Editorial - தறலயங்கம் 
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4] Fake News - சிறப்புச் பசய்தி 

குறிப்பு :- Fake News - ப ாய்ச்பசய்தி  

 

25] ப ாருந்தாதது எது? இதழியல் கவலச்பசாற்கள். 

1] Flash News - சிைப்புச் மசய்தி 

2] Folio No - இதழ் எண் 

3] Green Proff - திருத்தப் ட்ட அச்சுப் டி 

4] Layout - மசய்தித்தொள் வடிவற ப்பு 

குறிப்பு:- Green Proff - திருத்தப் டாத அச்சுப் டி 

 

26] காரிருள் அகத்தில் நல்ல     கதிபைாளி நீதான்! இந்தப்  ாரிவடத் துயில்தவார் 
கண்ணிற்      ாய்ந்திடும் எழுச்சி நீதான் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] பொைதியொர்  

2]  ாைதிதாசன் 

3]  றை றலயடிகள்  

4] வொணிதொசன்  

  

27] ஊரிவன நாட்வட இந்த     உலகிவன ஒன்று தசர்க்கப் த ைறி வாளர் 
பநஞ்சில்      ிறந்த த் திரிவகப் ப ண்தண - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் 
யார்? 

1] பொைதியொர்  

2]  ாைதிதாசன் 

3]  றை றலயடிகள்  
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4] வொணிதொசன் 

 

28] இயல் ாய் அவமந்த தமிழ்ச்பசால் இயற்பசால் எனப் டும். இது -------------- 
வவகப் டும். 

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

குறிப்பு:- இயல்பொய் அற ந்த த ிழ்ச்மசொல் இயற்மசொல் எனப்படும். இது 2 
வறகப்படும்.  

(எ - டு) :- கொற்று, நிலவு, ஞொயிறு, பலறக - இறவ எளிதில் மபொருள் விளங்கும் 
மபயர்ச்மசொற்கள். இவற்றைப் மபயர் இயற்மசொற்கள் என்பர். படித்தொன், தூங்கினொன், 
வந்தொன் - இறவ எளிதில் மபொருள் தரும் விறனச்மசொற்கள். இவற்றை விறன 
இயற்மசொற்கள் என்பர். 

 

29] கற்றவர்களுக்கு மட்டுதம விளங்கக் கூடியனவாய் இருப் து? 

1] மபயர்ச்மசொல்  

2] திரிபசால் 

3] வைமசொல் 

4] உரிச்மசொல் 

குறிப்பு :- திரிபசால் :-  கற்ைவர்களுக்கு  ட்டும  விளங்கக் கூடியனவொய் இருப்பது 
திரிமசொல். பலீி -  யில்மதொறக; உகிர் - நகம்; ஆழி - கைல், சக்கைம். 

திரிபசால் ப யர்த் திரிபசால், விவனத் திரிபசால் என இருவவகயாக வரும். 
எயிறு, மவய்,  டி, நல்குைவு (எயிறு - பல்; மவய் - மூங்கில்;  டி - மசொம்பல்; 
நல்குைவு - வறுற ) - என்பன மபயர்த் திரிமசொல்.  

விவனத் திரிபசால் - வினவினொன், விளித்தொன், மநொக்கினொர். 

திவசச்பசால்:- த ிழ்நொட்றைச் சுற்ைியுள்ள பிை பகுதிகளிலிருந்து த ிழில் வழங்கும் 
மசொற்கள் திறசச்மசொற்கள். (மகணி - கிணறு; மபற்ைம் - பசு) 
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வடபசால் :- த ிழில் வந்து வழங்கினொலும், த ிழ்ச்மசொற்கள் அல்ல. (எ - டு) க லம், 
வி ம், புஷ்பம். 

 

30]  ிை ந்தம் என் தற்கு --------------- என் து ப ாருள். 

1] நறகச்சுறவ  

2] மசொந்தம்  

3] நன்கு கட்டப் ட்டது 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல  

 

31] தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்கள் -------------- வவகப் டும். 

1] 63   2] 96     3] 100     4] 108 

 

32] அமர் - என் தன் ப ாருள்? 

1] யொறன     

2] த ார் 

3] மவற்ைி  

4]  ன்னன்  

 

33]  ைணி இலக்கியங்களுள் மிகச் சிறந்தது? 

1] தக்கயொகப்பைணி  

2] கலிங்கத்துப் ைணி  

3] ம ொகவறதப் பைணி  
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4] பொசவறதப் பைணி 

 

34] ஆவன ஆயிைம் அமரிவட பவன்ற மானவனுக்கு வகுப் து  ைணி எனப் -------------
--- விளக்குகிறது. 

1] சிலப்பதிகொைம்  

2]  ன்னிரு  ாட்டியல் 

3] ஆத்திச்சூடி  

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல  

 

35] கலிங்கத்துப் ைணி  நூலின் ஆசிரியர்? 

1] நல்லொதனொர் 

2] விளம்பி நொகனொர்  

3] சயம் பகாண்டார் 

4] ஒளறவயொர்  

 

36] இலக்கியம் -  ிரிக்கும் முவற. 

1] இல + கியம் 

2] இலக்கு + இயம் 

3] இலக் + கியம் 

4] இலக்கிய + இம்  

 

37] "தவல்விழி, நன்றாகப்  டித்துத் ததர்வில் முதன்வம ப று" என்று ஆசிரியர் 
கூறினார். -இந்த வாக்கியம் எதனுடன் பதாடர்புவடயது? 
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1] தநர்கூற்று 

2] அயற்கூற்று  

3] கட்ைறளத்மதொைர் 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல 

 

38] கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டு எதனுடன் பதாடர்புவடயது?  

ஒருவர் தநதை கூறுவது த ால் அவமவது ------------ ஆகும். இவவ தன்வம, 
முன்னிவல ஆகிய இடங்களில் வரும்.  

1] தநர்கூற்று 

2] அயற்கூற்று  

3] கட்ைறளத்மதொைர் 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல 

 

39] நன்றாகப்  டித்துத் ததர்வில் முதன்வம ப றுமாறு ஆசிரியர் தவல்விழிக்குக் 
கூறினார். -இந்த வாக்கியம் எதனுடன் பதாடர்புவடயது? 

1] மநர்கூற்று 

2] அயற்கூற்று 

3] கட்ைறளத்மதொைர் 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல 

 

40] கவிஞர் சங்கத்தமிழ் நூவலப்  டிக்குமாறு தம் ிக்குக் கூறினார். -இந்த 
வாக்கியம் எதனுடன் பதாடர்புவடயது? 

1] மநர்கூற்று 
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2] அயற்கூற்று 

3] கட்ைறளத்மதொைர் 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல 

 

41] "தம் ி, சங்கத்தமிழ் நூவலப் டி" என்று கவிஞர் கூறினார். - இந்த வாக்கியம் 
எதனுடன் பதாடர்புவடயது? 

1] தநர்கூற்று 

2] அயற்கூற்று  

3] கட்ைறளத்மதொைர் 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல 

 

42] கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ாருந்தாதது எது? 

1] பொைதிதொசன் த ிறழத் தம் உயிர் என்ைொர். (அயற்கூற்று) 

2] "நொன் நொறள வருமவன்" எனப்  பூவிழி கூைினொள். (மநர்க்கூற்று) 

3] சிந்தறனச் மசல்வனிைம் றவகறையில் துயிமலழு ொறு ஆசிரியர் கூைினொர். 
(அயற்கூற்று) 

4] தவலன், " ழத்வத எனக்குக் பகாடு" என்று க ிலனிடம் தகட்டான். (அயற்கூற்று) 

குறிப்பு :- தவலன், " ழத்வத எனக்குக் பகாடு" என்று க ிலனிடம் தகட்டான். 
(தநர்க்கூற்று) 

 

43] நூவலப்  டி – சங்கத்தமிழ்; நூவலப் டி – முவறப் டி; நூவலப் டி -இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்?  

1] பொைதியொர்  

2]  ாைதிதாசன் 
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3] வொணிதொசன்  

4]  றை றலயடிகள்  

 

44] காவலயில்  டி - கடும் கல்  டி; மாவல இைவு ப ாருள் டும் டி -இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்?  

1] பொைதியொர்  

2]  ாைதிதாசன் 

3] வொணிதொசன்  

4]  றை றலயடிகள்  

 

45] கற் வவ கற்கும் டி; வள்ளுவர் பசான்ன டி; கற்கத்தான் தவண்டுமப் டி; 
கல்லாதவர் வாழ்வபதப் டி ? -இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்?  

1] பொைதியொர்  

2]  ாைதிதாசன் 

3] வொணிதொசன்  

4]  றை றலயடிகள்  

 

46] அறம் டி ப ாருவளப் டி அப் டிதய இன் ம்  டி இறந்த தமிழ் நான்மவற 
 ிறந்தபதன்று பசால்லும் டி -இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்?  

1] பொைதியொர்  

2]  ாைதிதாசன் 

3] வொணிதொசன்  

4]  றை றலயடிகள்  
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47] சாதி என்னும் தாழ்ந்த டி, நமக்பகல்லாம் தள்ளு டி! தசதி அப் டி! பதரிந்து டி 
தீவம வந்திடுதம மறு டி -இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்?  

1] பொைதியொர்  

2]  ாைதிதாசன் 

3] வொணிதொசன்  

4]  றை றலயடிகள்   

 

48] சரியான வரிவசவயத் ததர்ந்பதடு. 

1] உதவியொசிரியர் குழு --> அச்சுப்பக்கம் --> மசய்தியொசிரியர் --> பக்கவடிவற ப்பு  

2] பக்கவடிவற ப்பு --> அச்சுப்பக்கம் --> மசய்தியொசிரியர் -->  உதவியொசிரியர் குழு 

3] உதவியாசிரியர் குழு --> பசய்தியாசிரியர் -->  க்கவடிவவமப்பு --> அச்சுப் க்கம். 

4] உதவியொசிரியர் குழு --> பக்கவடிவற ப்பு --> அச்சுப்பக்கம் --> மசய்தியொசிரியர் 

 

49] சலவர் இச்பசால்லின் எதிர்ச்பசால்? 

1] நண்பர்   2] நல்லவர்   3] வஞ்சகர்   4] உைவினர்\ 

 

50] குவவ என் தன் ப ாருள்?  

1] குவறள    

2] குவியல் 

3] அவியல் 

4]  றல 


