
Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

1 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 3 

1] தினையளவு ப ாதாச் சிறுபுல்நீர நீண்ட;  னையளவு காட்டும்  டித்தால் 
மனையளகு - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] திருவள்ளுவமானை, க ிைர் 

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

2] வள்னளக்(கு) உறங்கும் வளநாட! வள்ளுவைார் ; பவள்னளக் குறட் ா விரி - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] திருவள்ளுவமானை, க ிைர் 

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

3] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] வள்லை – மநல் குத்தும் மபாது மபண்கைால் பாடப்படும் உைக்லகப் பாட்டு 

2] அைகு – மகாழி 

3] நவ்வி - மான்  

4] பகழல் -  றனவ 

குறிப்பு :-பகழல் -  ன்றி 
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4] ------------------ என் வர், கி. ி. இரண்டாம் நூற்றாண்னடச் சார்ந்தவபரன்றும், சங்க 
காைத்திற்கு ின் வாழ்ந்தவபரன்றும் குறிப் ிடுவர்.  

1] சீத்தலைச்சாத்தனார்  

2] இைங்மகாவடிகள் 

3] க ிைர் 

4] திருவள்ளுவர்  

 

5] திருக்குறளின் சிறப் ினை உணர்த்த திருவள்ளுவமானை என்னும் தைிநூல் 
ஒன்று இயற்றப் ட்டது. இந்நூைில் -------------------  ாடல்கள் உள்ளை. 

1] 32 

2] 43 

3] 55 

4] 63 

 

6] திருக்குறளின் சிறப் ினை உணர்த்த திருவள்ளுவமானை என்னும் தைிநூல் 
ஒன்று இயற்றப் ட்டது. இந்நூனை ---------------- புைவர்கள்  ாடியுள்ளார்கள்.  

1] 23 

2] 33 

3] 43 

4] 53 

 

7] ஒளினயக் பகாட்டம் அனடயச் பசய்வதைால் பதானைவிலுள்ள ப ாருளின் 
உருவத்னத அண்னமயில் பதான்றும் டி பசய்யைாம் என்று கண்டவர் ------------------. 

1] ஐசக் நியூட்டன்  
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2] தாமசு ஆல்வா எடிசன்  

3] கலீைிபயா கைிைி 

4] கிைகாம் மபல்  

 

8] "பநடுந்பதானைவிலுள்ள ப ரிய  னைமரத்தின் உருவத்னதப் புல் நுைியில் 
பதங்கிய சிறு ைித்துளி மிகத்பதளிவாக காட்டும்" என்ற --------------- என் வரின் 
சிந்தனை, அன்னறய தமிழரின் அறிவியல் கருத்னத பவளிப் டுத்துகிறது. 

1] சீத்தலைச்சாத்தனார்  

2] இைங்மகாவடிகள் 

3] க ிைர்  

4] திருவள்ளுவர்  

 

9] நிடத நாட்டு மன்ைன் ப யர் -------------? 

1] சுந்தை பாண்டியன்  

2] இரும்மபாலற  

3] அைாவுதீன் கில்ஜி  

4] நளன் 

 

10] விதர்ப்  நாட்டு மன்ைன் மகள் ப யர் -----------------? 

1] காயசாண்டிலக  

2] மணிமமகலை  

3] தமயந்தி 

4] கயல்விழி  
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11] நிடத நாட்டு மன்ைன் நளன், விதர்ப்  நாட்டு மன்ைன் மகள் தமயந்தி ஆகிய 
இருவரும் ------------  றனவயின் உதவியால் ஒருவனரப் ற்றி ஒருவர் அறிந்து 
அன்பு பகாள்கின்றைர். 

1] புறா  

2] கிைி  

3] அன்ைப்  றனவ 

4] மயில்  

 

12] விதர்ப்  நாட்டு மன்ைன் ப யர்? 

1] சுந்தை பாண்டியன்  

2] இரும்மபாலற  

3] வமீன் 

4] நைன் 

 

13] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஆழி – கடல் 

2] வடிஅம்பு – வடிக்கப்பட்ட அம்பு 

3] விசும்பு – வானம் 

4] பசற்றான் – இறந்தான் 

குறிப்பு :- பசற்றான் – பவன்றான் 

 

14] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 
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1] அரவு – முதனை 

2] பிள்லைக் குருகு – நாலைக்குஞ்சு 

3] வள்லை – ஒருவலக நீர்க்மகாடி 

4] கடா – எருலம 

குறிப்பு :- அரவு –  ாம்பு 

 

15] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] மவைவி – கவ்வி 

2] சங்கின் பிள்லை – சங்குக் குஞ்சுகள் 

3] மகாடி – பவைக்மகாடி 

4] பகாடு – வடீு 

குறிப்பு :- பகாடு – பகாம்பு 

 

16] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] கழி – உப்பங்கழி 

2] திலை – அலை 

3] பமதி –  சு 

4] கள் – மதன் 

குறிப்பு :- பமதி – எருனம 

 

17] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] புள் – அன்னம் 
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2] பசடி – எதிரி 

3] ஈரிருவர் – நால்வர் 

4] ஊசைாடுற்றாள் – மனம் தடுமாறினாள் 

குறிப்பு :- பசடி – பதாழி 

 

18] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] கடிமாலை – மணமாலை 

2] சூழ்வவிதி – நல்விலன 

3] தார் – காடு 

4] மசம்லம மசர் – புகழ்மிகு 

குறிப்பு :- தார் – மானை 

 

19] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] காசிைி – நீர் 

2] நன்னுதல் – அழகிய மநற்றி 

3] மவள்கி – நாணி 

4] கைிகூை – மகிழ்ச்சி மபாங்க 

குறிப்பு :- காசிைி – நிைம் 

 

20] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] வயமவந்து – மவற்றி மவந்தன் (நைன்) 

2]  ஒண்தாலை – ஒைிமிக்க மைர்மாலை 
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3] மல்ைல் – சரீ்குனறந்த 

4] மறுகு – அைசவதீி 

குறிப்பு :- மல்ைல் – வளம் 

 

21] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] மடநாகு – இலைய பசு 

2] மழவிலட – இைங்காலை 

3] மசம்மாந்து – மபருமிதத்துடன் 

4] நவ்வி -  சு 

குறிப்பு :- நவ்வி – மான் 

 

22] ஆழிவடி அம்பு அைம்  நின்றானும் அன்பறாருகால்; ஏழினசநூற் சங்கத் (து) 
இருந்தானும் – நீள்விசும் ின்; நல்பதவர் தூது நடந்தானும்  ாரதப்ப ார்; 
பசற்றானும் கண்டாய் இச்பசய் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்  

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

23] பதரியல் இவன்கண்டாய் பசங்கழுநீர் பமாட்னட ; அரவின்  சுந்தனை என் 
றஞ்சி  - இரபவல்ைாம்  ிள்னளக் குருகிரங்கப் ப னதப்புள் தாைாட்டும் ; 
வள்னளக் குருநாடர் மன் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 
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1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்  

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

24] வண்ணக் குவனள மைர்பவௌவி வண்படடுத்த ;  ண்ணிற் பசவினவத்துப் 
ன ங்குவனள - உண்ணாது ; அருங்கடா நிற்கும் அவந்திநாடு ஆளும் ; இருங்கடா 
யானை இவன் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் 
என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

25] கூன்சங்கின்  ிள்னள பகாடிப் வளக் பகாடிடறித்; பதன்கழியில் வழீத் 
தினரக்கரத்தால் – வான்கடல்வந்; அந்பதா பவைபவடுக்கு அங்கநாடு 
ஆளுனடயான்;பசந்பதன் பமாழியாயிச் பசய் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள 
நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

3] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்  

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

26] பவள்வானளக் கானளமீன் பமதிக் குைபமழுப் க்; கள்வார்ந்த தாமனரயின் 
காடுழக்கிப் - புள்பளாடு; வண்டு இரியச் பசல்லும் மணிநீர்க் கைிங்கர் பகான்; 
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தண் பதரியல் பதர்பவந்தன் தான் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

27] காவைனரத் தன் பசடி காட்டக்கண்டு ஈரிருவர் ; பதவர் நளன் உருவாச் 
பசன்றிருந்தார் - பூவனரந்த; மாசிைாப் பூங்குழைாள் மற்றவனரக் காணாநின்; 
றூசைா டுற்றாள் உள்ளம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

28] மின்னும்தார் வமீன்தன் பமய்மர ில் பசம்னமபசர்; கன்ைியான் ஆகில் 
கடிமானை - அன்ைம் தான்; பசான்ைவனைச் சூட்ட அருபளன்றாள் சூழ்விதியின்; 
மன்ைவனைத் தன்மைத்பத  னவத்து - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 
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29] கண் இனமத்த ைாைடிகள் காசிைியில் பதாய்தைால்; வண்ண மைர்மானை 
வாடுதைால் - எண்ணி; நறுந்தா மனரவிரும்பும் நன்னுதபை அன்ைாள்; அறிந்தாள் 
நளன் தன்னை ஆங்கு - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

30] விண் அரசர் எல்ைாரும் பவள்கி மைஞ்சுளிக்கக்; கண் அகல் ஞாைம் களிகூர - 
மண் அரசர் ; வன் மானை தன் மைத்பத சூட வய பவந்னதப்; ப ான்மானை 
சூட்டிைாள் ப ான் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

31] திண்பதாள் வயபவந்தர் பசந்தா மனரமுகம்ப ாய்; பவண்தா மனரயாய் 
பவளுத்தபவ - ஒண்தானரக்; பகாமானை பவைான் குைமானை பவற்கண்ணாள்; 
பூமானை ப ற்றிருந்த ப ாது - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

11 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

32] மல்ைல் மறுகில் மடநாகு உடைாகச்; பசல்லும் மழவினடப ால் பசம்மாந்து - 
பமல்ைியைாள்; ப ான்மானை ப ற்றபதா பளாடும் புறப் ட்டான்; நன்மானை 
பவைான் நளன் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் 
என்ை? 

1] திருவள்ளுவமாலை, கபிைர் 

2] நளபவண் ா, புகபழந்திப்  புைவர்   

3] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

33] நளபவண் ா நூைின் ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] கபிைர்  

2] கம்பர்  

3] ஒட்டக்கூத்தர்  

4] புகபழந்திப் புைவர் 

 

34] நளபவண் ா நூைின் ஆசிரியர் புகபழந்திப் புைவர் அவர்கள்  ிறந்த ஊர்? 

1] மதுலை  

2] திண்டுக்கல்  

3] தூத்துக்குடி  

4] பதாண்னடநாட்டின் ப ான்வினளந்த களத்தூர் 
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35] கீழ்கண்டவர்களுள் வரகுண  ாண்டியைின் அனவப் புைவர் யார்? 

1] கபிைர்  

2] கம்பர்  

3] ஒட்டக்கூத்தர்  

4] புகபழந்திப் புைவர் 

 

36] கீழ்கண்டவர்களுள் சந்திரன் சுவர்க்கி என்ற வள்ளைால் ஆதரிக்கப்ப ற்றவர் 
யார்? 

1] கபிைர்  

2] கம்பர்  

3] ஒட்டக்கூத்தர்  

4] புகபழந்திப் புைவர் 

 

37] நளபவண் ா நூைின் ஆசிரியர் புகபழந்திப் புைவர் அவர்களின் காைம்? 

1] கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு 

2] கி.பி. பத்தாம் நூற்றாண்டு 

3] கி.பி. பதிமனான்றாம் நூற்றாண்டு 

4] கி. ி.  ன்ைிரண்டாம் நூற்றாண்டு 

குறிப்பு:- கம் ரும், ஒட்டக்கூத்தரும் இவர் காைத்தில் வாழ்ந்தைர். [ பவண் ா 
யாப் ில் காப் ியப் ப ாருனளத் பதாடர்நினைச் பசய்யுள்களாய்ப்  ாடிய 
சிறப் ிைால், இவர் “பவண் ாவிற் புகபழந்தி”எைப் ப ாற்றப் டுகிறார். ] 

 

38] நளபவண் ா என் து, நளைது வரைாற்னற பவண் ாக்களால் கூறும் நூபைை 
விரிந்து ப ாருள் தரும். இந்நூல் ------------- காண்டங்கனள உனடயது.  
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1] 2      2] 3      3] 4       4]  5 

குறிப்பு :- [(1)சுயம்வர காண்டம்; (2)கைித்பதாடர் காண்டம்; (3)கைிநீங்கு காண்டம் ] 

 

39] நளபவண் ா நூைில் --------------- பவண் ாக்கள் உள்ளை. 

1] 63 

2] 96 

3] 108 

4] 431 

 

40]  ாரிசு நகனரச் சார்ந்த ------------------ என்னும் அறிஞர் கணக்கிடும் கருவினயக் 
கண்டறிந்தார். 

1] ஜான் மபஸ்கி  

2] ஜஸ்டின் ட்ரூமடா  

3] காைல் மார்க்ஸ்  

4]  ிபளஸ்  ாஸ்கல் 

 

41] ----------------- இல் இங்கிைாந்து நாட்னடச் சார்ந்த சார்ைஸ்  ாப்ப ஜ் கணிைினய 
முதைில் வடிவனமத்தார். 

1] கி.பி 1823 

2] கி. ி 1833 

3] கி.பி 1843 

4] கி.பி 1853 
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42] கணிைியின் தந்னத - எை அனழக்கப் டு வர் யார்? 

1] ஜான் மபஸ்கி  

2] சார்ைஸ்  ாப்ப ஜ்  

3] காைல் மார்க்ஸ்  

4] பிமைஸ் பாஸ்கல் 

 

43] ஆங்கிைக் கவிஞர் ன ரைின் மகள் -------------  என் வர், கணிதச் 
பசயல் ாட்டுக்குத் பதனவயாை கட்டனளகனள வகுத்தனமயால், "முதல் 
பசயல்திட்ட வனரவாளர்" எைப்  ப ாற்றப் டுகிறார்.   

1] ஏஞ்சைினா  

2] விக்ட்மடாரியா   

3] பைடி ைவ்பைஸ்  

4] இவர்கைில் யாருமில்லை  

 

44] மின்ைியல் துனறயில் ஏற் ட்ட வளர்ச்சி, ஹார்வார்டு  ல்கனைக்கழகக் 
கணிதப் ப ராசிரியர் --------------------- என் ானர ஐ. ி.எம். ப ாறியாளர் துனணயுடன் 
எண்ணிைக்கக் கணிைினயக் கண்டறிய தூண்டியது. இதற்கு “ஹார்வார்டு மார்க்- 
1 “எைப் ப யரிட்டைர். 

1] ஜான் பாஸ்டல் 

2] பிம்மபர்னர் லீ  

3] பஹாவார்டு ஜக்கன் 

4] இவர்கைில் யாருமில்லை  
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45] இனணயம் என்னும் வடிவத்துக்கு வித்திட்டவர் ------------------ என்னும் 
அபமரிக்கராவார்.  

1] ஜான்  ாஸ்டல் 

2] பிம்மபர்னர் லீ  

3] ம ாவார்டு ஜக்கன் 

4] இவர்கைில் யாருமில்லை  

 

46]  ----------------- ஆம் ஆண்டில், ஒரு கணிைியிைிருந்து மற்பறாரு கணிைிக்குச் 
பசய்தினய மாற்ற மின்காந்த நாடானவப்  யன் டுத்திைர்.  

1] 1950 

2] 1960 

3] 1970  

4] 1980  

குறிப்பு :- 1960 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கணினியிைிருந்து மற்மறாரு கணினிக்குச் 
மசய்திலய மாற்ற மின்காந்த நாடாலவப் பயன்படுத்தினர். இது மிகுந்த 
காைச்மசைலவ ஏற்படுத்தியது. இதற்கு மாற்றாக, ஒரு கட்டடத்துக்குள் இருக்கும் 
கணினிகலை எல்ைாம் கம்பிச்சுருளுடன் இலணக்க ஈதர்மநட் அட்லட என்னும் 
சிறுபைலகலயப் மபாருத்திப் பயன்படுத்தினர். இந்த இலணப்பு குறும்பைப்பு 
வலைப்பின்னல் எனப்பட்டது. இதலனத் மதாடர்ந்து ஒரு வட்டாைத்துக்குள் உள்ை 
கணினிகலை இலணத்தனர்.  இஃது அகன்ற பைப்பு வலைப்பின்னல் மகாண்டது. இந்த 
வலைப்பின்னல் வழியாக உைகம் முழுதும் உள்ை கணினிகலை ஓைைவுதான் 
இலணக்க முடிந்தது. முழுலமயான இலணப்லபப்மபறச் மசயற்லகமகாள் வழி 
இலணப்பிலனப் பயன்படுத்திப் புவிலயச் சுற்றி, நாடுகைின் மீது வைம்வரும் 
விண்மவைிக்கைன்களுக்கு இலடமய இலணப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த உைகம் 
முழுலமக்கான வலையலமப்பு இலணயம் எனப் மபயர் மபற்றது. 

இனணயத்துக்குத் பதனவயாைனவ :- இலணயதைச் மசலவலயப் பயன்படுத்த 
மதலவயான மபாருள்கைாவன, 1. கணினி; 2. மதாலைமபசி; 3. இலணயச்மசலவ 
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வழங்குநர்; 4. மாற்றி; 5. மதாடர்பு மமன்மபாருள். இவற்லறக் மகாண்டு இலணயத் 
மதாடர்லபப் மபறைாம். 

 

47] சுவிச்சர்ைாந்து நாட்னடச் சார்ந்த ------------------ என்னும் இயற் ியல் வல்லுநர் 
1989 ஆம் ஆண்டு இனணயத்தளத்திற்கு உைகளாவிய வனை ின்ைல் எைப் 
ப யரிட்டார். இதனை னவயக விரிவு வனை எைவும் அனழக்கைாம். 
இவ்வனையனமப்பு  ை பசய்திகனள அழியாமல்  ாதுகாக்க உதவுகிறது. 

1] ஜான் பாஸ்டல் 

2]  ிம்ப ர்ைர் லீ  

3] ம ாவார்டு ஜக்கன் 

4] இவர்கைில் யாருமில்லை  

 

48] னவயக விரிவு வனை பசயல் டுவதனைக் பகாண்டு இனணய இனணப்பு ---------
----- வனககள் உள்ளை. 

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

குறிப்பு :-  அனவ, 1. உறுப் ிைர் எண்ணிைக்க இனணப்பு; 2. கம் ி வட மாற்றி; 3. 
பசயற்னகக்பகாள் பசனவ; 4. கண்ணனறச் பசனவ. 

 

49] ----------------- என்னும் இனணயத்தளம் தமிழ் எழுத்துகனள எழுதவும், ஒைிக்கவும் 
கற்றுத் தருகிறது.  

1] தமிழன்டா  

2] தமிழச்சி 

3] தமிழம் 

4] தமிழ் ஈழம்  
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50] கடந்த இரு தாண்டுக் கணிைிப்  யணத்தில் இனணயத்தின்  ங்கு மிகச் 
சிறந்தது என்பற பசால்பவன்” என் து கணிைி வல்லுநர் ------------------- அவர்களின் 
கூற்று ஆகும். 

1]  ில்பகட்ஸ்  

2] ைாரி மபஜ்  

3] சுந்தர் பிச்லச  

4] திம் குக்  

 

51] "ஆவணம்" என்னும் துனணப் ாடக் கனதப் குதியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ந. ழநியப் ன், மரியானத ராமன் கனதகள்  

2] சுஜாதா  

3] புதலமப் பித்தன்  

4] கல்கி  

 

52] நம் முன்பைார்கள் எந்தப் ப ாருனள எந்தச் பசால்ைால் வழங்கி வந்தைபரா, 
அதனை அப் டிபய நாமும் வழங்கி வருவதற்கு "வழக்கு" என்று ப யர். இஃது -------
-------- வனகப் டும். 

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

குறிப்பு:- இஃது இயல்பு வழக்கு, தகுதி வழக்கு என இருவலகப்படும். 

 

53] ஒரு ப ாருனளச் சுட்டுவதற்கு, எந்தச் பசால் இயல் ாக வருகிறபதா, அந்தச் 
பசால்ைாபைபய வழங்குவனத இயல்பு வழக்கு என் ர். இயல்பு வழக்கு எத்தனை 
வனகப் டும்? 

1] 1    2] 2     3] 3    4] 4 
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குறிப்பு :- 1. இைக்கணம் உலடயது; 2. இைக்கணப் மபாைி; 3. மரூஉ என மூன்று 
வலகப்படும். 

[1] இைக்கணம் உனடயது:- இைக்கணப்பிலழ இல்ைாமல் வழங்கி வருவதலன 
இைக்கணமுலடயது என்பர். சான்றாக, யாழினி பாடம் படித்தாள் - இத்மதாடர் 
இைக்கணப் பிலழயின்றி அலமந்தது அல்ைவா!. 

[2] இைக்கணப் ப ாைி:- நகர்ப்புறம், கால்வாய், மகாம்பு நுனி மபான்ற 
இைக்கணமுலடய மசாற்கலைப் புறநகர், வாய்க்கால், நுனிக்மகாம்பு என மாற்றி, நம் 
முன்மனார் இைக்கணமுலடயது மபால் வழங்கி வருவதலன 'இைக்கணப் மபாைி' 
என்கிமறாம். 

[3] மரூஉ:- தஞ்சாவூர், மகாயமுத்தூர் இலவ தஞ்லச, மகாலவ எனச் சிலதந்து 
வந்துள்ைதனால், இவற்லற மரூஉ என அலழக்கிமறாம்.  

 

54] தகுதியாை பசாற்கனளப் ப சுவது தகுதி வழக்கு  என் ர். இஃது -------------- 
வனகப் டும். 

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

குறிப்பு :- தகுதி வழக்கு மூன்று வலகப்படும். அலவ:- 1.இடக்கைடக்கல், 2.மங்கைம், 
3.குழூஉக்குறி  

1.இடக்கரடக்கல்:- பைர் முன்மன கூறுவதற்கு இடர்ப்பாடகத் மதான்றும் மசாற்கலை 
நீக்கித் தகுந்த மசாற்கைால், அப்மபாருலைத் மதரிவிப்பது இடக்கைடக்கல் என்பர். 
சான்றாக, 'வாய் கழுவி வந்மதன்' என்னும் இத்மதாடலை நீக்கி, 'வாய் பூசி வந்மதன்' 
எனக் கூறுவர்.  

 

2.மங்கைம்:- அமங்கைமான மசால்லை நீக்கி மங்கைமான மசால்ைால் அப்மபாருலை 
வழங்குவது 'மங்கைம்' என்பர். சான்றாக, இறந்தாலை இலறவனடி மசர்ந்தார் எனக் 
கூறுவர்.  
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3.குழூஉக்குறி :- ஒரு குழுவினர் தமக்கு மட்டும் புரியும் வலகயில், ஒரு 
மபாருளுக்குக் குறிப்பாக வழங்கும் மபயலைக் குழூஉக்குறி என்பர். சான்றாகப் 
மபாற்மகால்ைர் மபான்லனப் 'பறி' என்பர். 

 

55] வங்காள பமாழியில்  க்கிம் என்றால் ----------- என் து ப ாருள்.  

1] அழகுமிக்க  

2] மசல்வமிக்க  

3] வனளந்த 

4] நிமிர்ந்த  

 

56] "ஆைந்த மடம்" - நூைின் ஆசிரியர் யார்? 

1] விமவகானந்தர்  

2] இைாமகிருசுணர் 

3]  க்கிம் சந்திரர்  

4] இவர்கைில் யாருமில்லை 

 

57] கினளயிைிற்  ாம்பு பதாங்க; விழுபதன்று குரங்கு பதாட்டு; விளக்கினைத் 
பதாட்ட  ிள்னள; பவடுக்பகைக் குதித்த னதப்ப ால்; - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] பாைதியார் (ஞான ைதம்) 

2]  ாரதிதாசன் (அழகின் சிரிப்பு) 

3] வாணிதாசன் (மகாடி முல்லை) 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லை  
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58] கினளபதாறும் குதித்துத் தாவி; கீழுள்ள விழுனத எல்ைாம்; ஒளிப் ாம் ாய் 
எண்ணி எண்ணி; உச்சிப ாய்த் தன்வால்  ார்க்கும் - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] பாைதியார் (ஞான ைதம்) 

2]  ாரதிதாசன் (அழகின் சிரிப்பு) 

3] வாணிதாசன் (மகாடி முல்லை) 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லை 


