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எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 4 

1] ததன்நுகர் வண்டு மதுதனை உண்டு; தியங்கிதய கிடந்தனதக் கண்டு; தான் 
அனதச் சம்பு வின்கைி என்று; தடங்னகயில் எடுத்துமுன்  ார்த்தாள் - இந்த  ாடல் 
வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] விதவகசிந்தாமணி, இந்நூல் புலவர்  லரால் இயற்றப் ட்ட  ாக்களின் 
பதாகுப்பு 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர்  

குறிப்பு :- விதவகசிந்தாமணி என்னும் இந்நூல், புலவர்  லரால் இயற்றப் ட்ட 
 ாக்களின் பதாகுப்பு. இந்நூனலத் பதாகுத்தவர் யாபரைத் பதரியவில்னல. 

  

2] வான்உறு மதியம் வந்பதன்(று) எண்ணி; மலர்க்கரம் குவியுபமன்(று) அஞ்சிப்; 
த ாைது வண்தடா  றந்தததா  ழந்தான்; புதுனமதயா இதுஎைப் புகன்றாள் - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] விதவகசிந்தாமணி, இந்நூல் புலவர்  லரால் இயற்றப் ட்ட  ாக்களின் 
பதாகுப்பு 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர் 

குறிப்பு :- விதவகசிந்தாமணி என்னும் இந்நூல், புலவர்  லரால் இயற்றப் ட்ட 
 ாக்களின் பதாகுப்பு. இந்நூனலத் பதாகுத்தவர் யாபரைத் பதரியவில்னல. 

 

3] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1]  து – தேன் 
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2] ேியங்கி –  யங்கி 

3] சம்பு – பெல்லிக்கைி 

4]  ேியம் – நிலவு 

குறிப்பு :- சம்பு – ொவல் 

 

4] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] வண்டு - நொவற்பழம் 

2]  ங்றகயின் முகம் - வொன் நிலவு   

3]  லர்க்கைம் - ேொ றை  

4] தகழல் - மான் 

குறிப்பு :- தகழல் –  ன்றி 

 

5] வாய்னமயும் அறமும்  ிறர்துயர் கனளயும்; வண்னமயும் தியாகமும் இனணதரீ் 
- இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1]  ாரதத்தாய், அசலாம் ினக அம்னமயார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர்  

 

6] தூய்னமயும் ஒழுங்கின் கலியிைில் வளர்ந்து; துலங்கிடத் தீனமயும் துயரும் - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1]  ாரதத்தாய், அசலாம் ினக அம்னமயார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

3 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர்  

 

7] தசய்னமயுற் றகலத் ததான்றிய கருனணச்; பசங்கதி ரவபைைத் தனகய - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1]  ாரதத்தாய், அசலாம் ினக அம்னமயார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர்  

 

8] தாய்னமயன்  ிறனை யீன்ற ா ரதத்தாய்; தாள்மலர்  ணிவதத தவமாம் - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1]  ாரதத்தாய், அசலாம் ினக அம்னமயார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர் 

 

9] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக :- 

1] வொய்ற  – உண்ற  

2] கனளயும் – உனரக்கும் 

3] வண்ற  – வள்ளல் ேன்ற  

4] துலங்குேல் – விளங்குேல் 

குறிப்பு :- கனளயும் – ெீக்கும் 
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10] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக :- 

1] தேய்ற  – மேொறலவு 

2] ேவம் – மபரும்தபறு 

3] நவ்வி -  ொன்  

4] தகழல் - சிறுத்னத 

குறிப்பு :- தகழல் -  ன்றி  

 

11] அசலாம் ினக அம்னமயார் அவர்கள்  ிறந்த ஊர்? 

1] திண்டிவைத்திற்கு அருகில் உள்ள இரட்டனண 

2] தூத்துக்குடிக்கு அருகில் உள்ள தகொவில்பட்டி  

3] விருதுநகர்க்கு அருகில் உள்ள ேொத்தூர் 

4] ேிருவொரூர் அருகில் உள்ள  ன்னொர்குடி 

 

12] காந்திபுராணம், ஆத்திசூடி பவண் ா, திலகர் புராணம், குழந்னத சுவாமிகள் 
 திகம் - ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர்? 

1] அசலாம் ினக அம்னமயார் 

2]  றை றலயடிகள்  

3] வொணிேொேன்  

4] ேிரு.வி.க  

 

13] அசலாம் ினக அம்னமயார் சிறந்த த ச்சாளர். இவனர இக்கால ஒளனவயார் 
என்று --------------------  ாராட்டுவார். 
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1] சுைேொ  

2]  றை றலயடிகள்  

3] வொணிேொேன்  

4] திரு.வி.க 

 

14] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புனடயது? 

இவர்  லகாலம் திருப் ாதிரிப்புலியூரில் (கடலூர்) வாழ்ந்தார். இறுதிக்காலத்தில் 
சில ஆண்டு வடலூரில் வாழ்ந்தார். அப்த ாது, ொனூற்று ஒன் து  ாடல்கனளக் 
பகாண்ட இராமலிங்க சுவாமிகள் சரிதம் என்னும் பசய்யுள் நூனல இயற்றிைார். 

1] அசலாம் ினக அம்னமயார் 

2]  றை றலயடிகள்  

3] வொணிேொேன்  

4] ேிரு.வி.க  

 

15] காந்திபுராணம், ---------------------------------------  ாடல்கனளக் பகாண்டது. இந்நூல் 
காந்தியடிகனளப்  ாட்டுனடத் தனலவராக பகாண்டு  ாடப்ப ற்றது. 

1] ஈைொயிைத்து ஐம்பத்ேி நொன்கு 

2] ஈைொயிைத்து நொற்பத்ேி  நொன்கு 

3] ஈைொயிைத்து இருபத்து நொன்கு 

4] ஈராயிரத்து முப் த்து ொன்கு 

 

16] ஆங்கிதலயனர எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்திப் த ாராடிய முதல் ப ண்மணி  யார்? 

1] ஜொன்ேி ைொணி  
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2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு ொச்சியார் 

4] அம்புஜத்ேம் ொள்  

 

17] தவலு ொச்சியார் அவர்களின் ப ற்தறார் ப யர்? 

1] மவங்கட்ைொ ன் - அம் ணியம் ொள்  

2] ேொத்ேப்பன் - விேொலொட்ேி  

3] முத்றேயொ - ைொஜம் ொள்  

4] பசல்லமுத்து தசது தி - சக்கந்தி முத்தாத்தாள் 

 

18] தவலு ொச்சியார் அவர்கள்  ிறந்த வருடம்? 

1] 1730 

2] 1755 

3] 1780 

4] 1799 

 

19] இது யானரப் ற்றிய கூற்று? 

சிவகங்னக மன்ைர் முத்துவடுகொதர் இவனர மணந்து பகாண்டார். ஆங்கிதலயர் 
1722 ஆம் ஆண்டு சிவகங்னக சனீமயின் மீது  னடபயடுத்தைர். 
ஆங்கிதலயருக்கும் முத்துவடுகொதருக்கும் இனடதய த ார் ெனடப ற்றது. 
அப்த ாரில், மன்ைர் முத்துவடுகொதர் வரீமரணமனடந்தார். ------------------ என்னும் 
இவர், னமசூர் மன்ைர் ஐதர் அலினயச் சந்தித்து, ஆங்கிதலயனர எதிர்ப் து 
குறித்துக் கலந்து த சிைார். அவருக்கு உதவ விரும் ிய ஐதர் அலி ஐயாயிரம் 
 னடவரீர்கனள அவருடன் அனுப் ிைார். 
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1] ஜொன்ேி ைொணி  

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு ொச்சியார்  

4] அம்புஜத்ேம் ொள்  

 

20] கணவனைக் பகான்றவர்கனள பவன்று, -------------------- ஆண்டில் சிவகங்னகனய 
மீட்டார், தவலு ொச்சியார். 

1] 1773  

2] 1775 

3] 1778 

4] 1780 

 

21] கடலூர் அஞ்சனலயம்மாள்  ிறந்த வருடம்? 

1] 1890 

2] 1891 

3] 1892 

4] 1893 

 

22] இது யானரப் ற்றிய கூற்று? 

இவர், கடலூரில் உள்ள முதுெகரில் எளினமயாை குடும் த்தில்  ிறந்து 
வளர்ந்தார். 1921 ஆம் ஆண்டு காந்தியடிகள் ஒத்துனழயானம இயக்கத்னதத் 
பதாடங்கிய த ாதத, இவரும் தமது ப ாதுவாழ்க்னகனயத் பதாடங்கிைார். இவர், 
ெீலன் சினலனய அகற்றும் த ாராட்டம், உப்புக் காய்ச்சும் த ாராட்டம், மறியல் 
த ாராட்டம், தைியாள் அறப்த ாராட்டம், பவள்னளயதை பவளிதயறு இயக்கம் 
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ஆகிய அனைத்துப் த ாராட்டங்களிலும் கலந்துபகாண்டு  ல ஆண்டு சினறயில் 
வாடிைார். 

1] அஞ்சனலயம்மாள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்ேம் ொள்  

 

23] இது யானரப் ற்றிய கூற்று?  

இவர், கடலூர், திருச்சி, தவலூர், ப ல்லாரி ஆகிய சினறகளில் இருந்துள்ளார். 
தவலூர்ச் சினறயில் இருந்தத ாது, கருவுற்றெினலயில் இருந்த அவனர 
ஆங்கிதலய அரசு பவளியில் அனுப் ிவிட்டு, மகப்த ற்றிற்குப்  ின் மீண்டும் 
சினறயில் அனடத்தது. 

1] அஞ்சனலயம்மாள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்ேம் ொள்  

 

24] ெீலன் சினலனய அகற்றும் த ாரட்டத்தில் தம்முனடய ஒன் து வயது 
மகனளயும் ஈடு டுத்தியவர் யார்? 

1] அஞ்சனலயம்மாள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்ேம் ொள்  
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25] கடலூர் அஞ்சனலயம்மாள் அவர்கள் மகளின் ப யர்? 

1] ேதைொஜொ 

2] பிதை ொ 

3] அம்மாக் கண்ணு  

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல  

 

26] கடலூர் அஞ்சனலயம்மாள் அவர்களின் மகனள, காந்தியடிகள் தன்னுடன் 
வார்தாவில் உள்ள ஆசிரமத்துக்கு அனழத்துச்பசன்று ------------- எைப் ப யரிட்டுப் 
 டிக்கவும் னவத்தார். 

1] கல்பனொ 

2] லீலாவதி 

3] ேொ றை  

4] இவற்ைில் ஏது ில்றல  

 

27] காந்தியடிகள் கடலூருக்கு வந்தத ாது, அவனரச் சந்திப் தற்கு --------------------- 
என் வருக்கு ஆங்கில அரசு தனட விதித்தது. ஆைால், ----------------- என் வர்   ர்தா 
தவடமணிந்து, குதினர வண்டியில் காந்தியடிகனள ஏற்றிச்பசன்றார்.  

1] அஞ்சனலயம்மாள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்ேம் ொள்  

 

28] ------------------ என் வர், அஞ்சனலயம்மானளத் பதன்ைாட்டின் ஜான்சிராணி 
என்றனழத்தார். 
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1] ேிரு.வி.க  

2] சுைேொ 

3] காந்தியடிகள் 

4] மு.வைேைொேனொர்   

 

29] அம்புஜத்தம்மாள்  ிறந்த வருடம்? 

1]  1879ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் ேிங்கள் எட்டொம் நொள் 

2]  1889ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் ேிங்கள் எட்டொம் நொள் 

3]  1899ஆம் ஆண்டு ஜைவரித் திங்கள் எட்டாம் ொள் 

4]  1909ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் ேிங்கள் எட்டொம் நொள் 

 

30] இந்தக் கூற்று யாருடன் பதாடர்புனடயது? 

இவர், வடீ்டிதலதய தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, சமஸ்கிருதம் எைப் 
 ழபமாழிகனளயும் திறம் டப்  யின்றார். அன்னை கஸ்தூரி ாயின் எளினமயாை 
ததாற்றத்திைால் ஈர்க்கப் ட்டு, எளினமயாக வாழ்ந்தார்.  ட்டு,  கட்டு, 
ஆங்கிலதமாகம் அனைத்னதயும் துறந்தார்.  

1] அஞ்ேறலயம் ொள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்தம்மாள் 

 

31] இந்தக் கூற்று யாருடன் பதாடர்புனடயது? 

னவ.மு.தகானதொயகி அம்மாள், ருக்குமணி லட்சுமி தி முதலியவர்கதளாடு 
ெட்புக்பகாண்டு ப ண்ணடினமக்கு எதிராகக் குரல் பகாடுத்தார். மகாகவி 
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 ாரதியாரின்  ாடல்கனளப்  ாடி விடுதனலயுணர்னவ ஊட்டிைார். அந்ெியத் 
துணிகள் விற்கும் கனடக்கு முன் ாக மறியல் த ாராட்டம் ெிகழ்த்தியதைால் 
தவலூர்ச்சினறயில் அனடக்கப் ட்டார். 

1] அஞ்ேறலயம் ொள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்தம்மாள் 

 

32] காந்தியடிகளால் தத்பதடுக்கப் ட்ட மகள் என்று பசல்லமாக 
அனழக்கப் ட்டவர் யார்? 

1] அஞ்ேறலயம் ொள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்தம்மாள் 

 

33] தன் தந்னதயின் ப யதராடு, காந்தியடிகளின் ப யனரயும் இனணத்துச் 
சைீிவாச காந்தி ெினலயம் என்னும் பதாண்டு ெிறுவைத்னத அனமத்தவர் யார்?  

1] அஞ்ேறலயம் ொள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்தம்மாள் 
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34] --------------------------- என் வர்,  தம் எழு தாண்டு ெினைவாக, ொன் கண்ட  ாரதம் 
என்னும் அரிய நூனல எழுதியுள்ளார். 1964 ஆம் ஆண்டு தாமனரத்திரு ( த்மஸ்ரீ) 
விருது ப ற்றுள்ளார். 

1] அஞ்ேறலயம் ொள் 

2] ைொணி  ங்கம் ொள்  

3] தவலு நொச்ேியொர் 

4] அம்புஜத்தம்மாள் 

 

35] ஓர் ஏக்கர்  ரப் ளவில் வளர்ந்துள்ள மரங்கள் ----------------- த ர்களுக்கு ஓர் 
ஆண்டிற்குத் ததனவயாை உயிர்க்காற்னறக் கினடக்கச் பசய்கின்றை.  

1] 15      2] 16        3] 17       4] 18 

 

36] கார்குழலி  ாடம்  டித்தாள். இத்பதாடரில் உள்ள மூன்று பசாற்களும் 
பதாடர்ந்து வந்து ப ாருனளத் தருகின்றை. பசாற்கள் பதாடராகும் த ாது இரு 
பசாற்களுக்கினடதய தவற்றுனம, வினை, உவனம முதலியவற்றுள் ஏததனும் 
ஒன்று மனறந்து வரும். இங்ஙைம் உருபுகள் மனறந்து வரும் பதாடர்கனளத் --------
-------------- பதாடர்கள் என் ர். 

1] பதானகெினலத் 

2] முடிவில்லொே  

3] கூட்டுத்  

4] மேொகொநிறலத் 

 

37] ‘கயல்விழி’, இச்பசால்லில் கயல், விழி எை இரண்டு பசாற்கள் உள்ளை. 
இவ்விரு பசாற்களுக்கு இனடதய த ான்ற என்னும் உவம உருபு மனறந்து 
வந்துள்ளது. இதனை --------------------- எைக்கூறுவர். 
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1] பண்புத்மேொறக  

2] உவனமத்பதானக 

3] உம்ற த்மேொறக  

4] அன்ம ொழித்மேொறக  

 

38] பதானகெினலத் பதாடர் எத்தனை வனகப் டும்? 

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

குறிப்பு:- மேொறக நிறலத்மேொடர் அறுவறகப்படும். அறவ, 1. தவற்றுற த்மேொறக; 2. 
விறனத்மேொறக; 3. பண்புத்மேொறக; 4. உவற த்மேொறக; 5. உம்ற த்மேொறக; 
6.அன்ம ொழித்மேொறக 

 

39] தவற்றுனமகள் எண் வனகப் டும். இவற்றுள் -------------- தவற்றுனமக்கும் --------------
- தவற்றுனமக்கும் உருபு இல்னல.  

1] 2, 3 

2] 4, 5 

1] 1, 8 

4] 6, 7 

 

40] இலக்கணக்குறிப்பு தருக.  ால்  ருகிைான்  

1] இரண்டாம் தவற்றுனமத்பதானக 

2] மூன்ைொம் தவற்றுற த்மேொறக  

3] நொன்கொம் தவற்றுற த்மேொறக  

4] ஐந்ேொம் தவற்றுற த்மேொறக  
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குறிப்பு :-  ால்  ருகிைான் – இரண்டாம் தவற்றுனமத்பதானக ( ால் + ஐ + 
 ருகிைான் – இங்கு ஐ என்னும் உருபு மனறந்துள்ளது) 

 

41] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. தனல வணங்கிைான்.   

1] இைண்டொம் தவற்றுற த்மேொறக 

2] மூன்றாம் தவற்றுனமத்பதானக 

3] நொன்கொம் தவற்றுற த்மேொறக  

4] ஐந்ேொம் தவற்றுற த்மேொறக  

குறிப்பு :- தனல வணங்கிைான் – மூன்றாம் தவற்றுனமத்பதானக (தனல + ஆல் + 
வணங்கிைான்) 

 

42] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. தவலன் மகன்  

1] இைண்டொம் தவற்றுற த்மேொறக 

2] மூன்ைொம் தவற்றுற த்மேொறக 

3] ொன்காம் தவற்றுனமத்பதானக 

4] ஐந்ேொம் தவற்றுற த்மேொறக 

குறிப்பு :- தவலன் மகன் – ொன்காம் தவற்றுனமத்பதானக (தவலன் + கு + மகன்) 

 

43] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. ஊர் ெீங்கிைான்  

1] இைண்டொம் தவற்றுற த்மேொறக 

2] மூன்ைொம் தவற்றுற த்மேொறக 

3] நொன்கொம் தவற்றுற த்மேொறக  

4] ஐந்தாம் தவற்றுனமத்பதானக 
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குறிப்பு :- ஊர் ெீங்கிைான் – ஐந்தாம் தவற்றுனமத்பதானக (ஊர் + இன் + 
ெீங்கிைான்) 

 

44] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. பசங்குட்டுவன் சட்னட   

1] இைண்டொம் தவற்றுற த்மேொறக 

2] ஏழொம் தவற்றுற த்மேொறக 

3] ஆறாம்  தவற்றுனமத்பதானக 

4] ஐந்ேொம் தவற்றுற த்மேொறக 

குறிப்பு :- பசங்குட்டுவன் சட்னட – ஆறாம் தவற்றுனமத்பதானக (பசங்குட்டுவன் + 
அது + சட்னட) 

 

45] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. குனகப்புலி  

1] இைண்டொம் தவற்றுற த்மேொறக 

2] ஏழாம் தவற்றுனமத்பதானக 

3] ஆைொம்  தவற்றுற த்மேொறக 

4] ஐந்ேொம் தவற்றுற த்மேொறக 

குறிப்பு :- குனகப்புலி – ஏழாம் தவற்றுனமத்பதானக (குனக + கண் + புலி) 

 

46] இலக்கணக்குறிப்பு தருக. உண்கலம், ஆடுபகாடி,  ாய்புலி, அனலகடல். 

1] பண்புத்மேொறக  

2] அன்ம ொழித்மேொறக  

3] வினைத்பதானக 

4] மேொழிற்மபயர்  
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குறிப்பு :- வினைத்பதானக :- உண்கலம் இத்பதாடனரப்  டித்துப்  ாருங்கள். 
இதனை உண்டகலம், உண்கின்ற கலம், உண்ணும் கலம் எை முக்காலத்திற்கும் 
ஏற் ப்ப ாருள் பகாள்ளலாம். ஆடுபகாடி,  ாய்புலி, அனலகடல் ஆகிய பதாடர்கள் 
வினைத்பதானக  யின்று வந்த பதாடர்கள். இவ்வாறு காலங்காட்டும் 
இனடெினலயும் ப யபரச்ச விகுதியும் மனறந்து வரும் ப யபரச்சம், 
வினைத்பதானக எைப் டும். 

 

47] காலங்காட்டும் இனடெினலயும் ப யபரச்ச விகுதியும் மனறந்து வரும் 
ப யபரச்சம், --------------- எைப் டும். 

1] பண்புத்மேொறக  

2] அன்ம ொழித்மேொறக  

3] வினைத்பதானக 

4] மேொழிற்மபயர்  

 

48] பவண்ணிலவு, சதுரக்கல் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1]  ண்புத்பதானக 

2] அன்ம ொழித்மேொறக  

3] விறனத்மேொறக 

4] மேொழிற்மபயர்  

குறிப்பு :- பவண்ணிலவு, சதுரக்கல், இன்சுனவ, இச்பசாற்பறாடர்கனளப்  டித்துப் 
 ாருங்கள். பவண்னம, சதுரம், இைினம ஆகிய  ண்புப் ப யர்கள் ெிலவு, கல், 
சுனவ ஆகிய ப யர்ச்பசாற்கதளாடு தசர்ந்து வரும்த ாது இரண்டிற்கும் இனடயில் 
‘ஆகிய, ஆை’ என்னும்  ண்பு உருபுகளும் ‘னம’ விகுதியும் பதாக்கி (மனறந்து) 
வந்துள்ளை. எைதவ, இனவ  ண்புத்பதானக  யின்று வந்த பதாடர்கள். (எ.கா.) 
பவண்னம + ெிலவு = பவண்ணிலவு 
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49] மல்லினகப்பூ - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] இருப யபராட்டுப்  ண்புத்பதானக 

2] அன்ம ொழித்மேொறக  

3] விறனத்மேொறக 

4] மேொழிற்மபயர்  

குறிப்பு :- இருப யபராட்டுப்  ண்புத்பதானக ற்றிக் காண்த ாம். எடுத்துகாட்டாக, 
மல்லினகப்பூ என்னும் பசால்னலப்  ார்ப்த ாம். மல்லினக என் து சிறப்புப்ப யர், 
பூ என் து ப ாதுப்ப யர். இரண்டுக்கும் இனடயில் ஆகிய என்னும்  ண்பு உருபு 
மனறந்து வந்துள்ளது. எைதவ, இஃது இருப யபராட்டுப்  ண்புத்பதானக 
எைப் டும். 

 

50] க ில ரணர், உற்றார் உறவிைர் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] இருமபயமைொட்டுப் பண்புத்மேொறக 

2] அன்ம ொழித்மேொறக  

3] விறனத்மேொறக 

4] உம்னமத்பதானக 

குைிப்பு :- உம்ற த்மேொறக :- கபிலபைணர், உற்ைொர் உைவினர். இத்மேொடர்கள் 
கபிலரும் பைணரும், உற்ைொரும் உைவினரும் என விரிந்து மபொருறள 
உணர்த்துகின்ைன. இறடயிலும் இறுேியிலும் உம் என்னும் இறடச்மேொல்  றைந்து 
வந்து மபொருள் ேருவேனொல், உம்ற த் மேொறக எனப்பட்டது. 

 

அன்பமாழித்பதானக :- கயல்விழி வந்ேொள். இத்மேொடரில் முேலில் உள்ள 
‘கயல்விழி’ என்பது, ‘கயல் தபொன்ை விழி’ என்னும் மபொருறளத் ேரும் 
உவற த்மேொறக ஆகும். ‘வந்ேொள்’ என்னும் விறனச்மேொல்றலத் ேழுவி 
நின்ைேனொல், ‘கயல்தபொன்ை விழிறய உறடய மபண் வந்ேொள்’ எனப் மபொருள் 
ேருகிைது. இேில் ‘உறடய’, ‘மபண்’ என்னும் மேொற்கள் மேொடரில் இல்லொேறவ. 
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இவ்வொறு உவற த்மேொறகறய அடுத்து அல்லொேம ொழி மேொக்கி வருவேனொல் 
இத்மேொடறை உவற த்மேொறகப் புைத்துப் பிைந்ே அன்ம ொழித்மேொறக என்கிதைொம். 
இேறனப்தபொன்று தவற்றுற , விறன, பண்பு, உம்ற  ஆகிய மேொறகநிறலத் 
மேொடர்களுக்குப் புைத்தே அல்லொே ேில ம ொழிகள் மேொக்கி நின்று மபொருள் ேருவது 
அன்ம ொழித்மேொறக ஆகும். 

உவனமத்பதானக :- கயல்விழி வந்ேொள். இத்மேொடரில் முேலில் உள்ள ‘கயல்விழி’ 
என்பது, ‘கயல் தபொன்ை விழி’ என்னும் மபொருறளத் ேரும் உவற த்மேொறக ஆகும்.  

 

51] வளர் ினற என் து ---------------- ஆகும். 

1] பண்புத்மேொறக 

2] வினைத்பதானக 

3] தவற்றுற  மேொறக 

4] உவற த்மேொறக 

 

52]  "கயல்விழி" என் து ------------ ஆகும். 

1] பண்புத்மேொறக 

2] விறனத்மேொறக 

3] தவற்றுற  மேொறக 

4] உவனமத்பதானக 

 

53] பசம்பமாழி என் து --------------- ஆகும். 

1]  ண்புத்பதானக 

2] விறனத்மேொறக 

3] தவற்றுற  மேொறக 
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4] உவற த்மேொறக 

 

54] மா,  லா, வானழ என் து ------------- ஆகும். 

1] பண்புத்மேொறக. 

2] விறனத்மேொறக 

3] உம்னமத்பதானக 

4] உவற த்மேொறக 

 

55] ப ாருந்தாதது எது? 

1] விறனத்மேொறக - மேய்மேொழில்  

2] உவற த்மேொறக -  ேிமுகம்  

3] உம்ற த்மேொறக - நொலிைண்டு 

4] அன்ம ொழித்மேொறக - பவளவொய் தபேினொள் 

5]  ண்புத்பதானக - கயல்விழி 

குறிப்பு :-  ண்புத்பதானக – பசம்பமாழி 

 

56] ப ாருந்தாதது எது? 

1] கருங்கண் - பண்புத்மேொறக  

2] மவற்ைிறலபொக்கு - உம்ற த்மேொறக  

3] புத்ேகம் படித்ேொன் - தவற்றுற த்மேொறக  

4] வளர் புகழ் - அன்பமாழித்பதானக  

குறிப்பு :- வளர் புகழ் - வினைத்பதானக 
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57] ப ாருந்தாதது எது? 

1]  லர் முகம் - உவற த்மேொறக  

2] மபொற்மைொடி வந்ேொள் - அன்ம ொழித்மேொறக  

3]  நொலிைண்டு - உம்ற த்மேொறக  

4] கயல்விழி -  ண்புத்பதானக 

குறிப்பு :- கயல்விழி – உவனமத்பதானக 

 

58] ‘இளமுருகன்  டிக்கிறான்’ – இத்பதாடனரப்  டித்து  ாருங்கள். 
‘இளமுருகன்’ என்னும் எழுவாயும், ‘ டிக்கிறான்’ என்னும்  யைினலயும் 
பதாடர்ந்து ெின்று ப ாருனளத் தருகின்றை. இவ்வாறு ஒரு பதாடரில் 
இருபசாற்கள் அனமந்து, இரண்டிற்கும் இனடயில் பசால்தலா உருத ா மனறயாது 
ப ாருனள உணர்த்துவது -------------------- எைப் டும். 

1] மேொறகநிறலத்மேொடர்  

2] பதாகாெினலத் பதாடர் 

3] அயற்கூற்றுத்மேொடர்  

4] கூட்டுத் மேொடர்  

 

59] பதாகாெினலத் பதாடர் எத்தனை வனகப் டும்? 

1] 6    2] 7    3] 8     4] 9 

 

60] க ிலன் வந்தான், இது ------------------- பதாடர்? 

1] மபயமைச்ேத்மேொடர் 

2] விறனமுற்றுத்மேொடர்  
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3] விளித்மேொடர் 

4] எழுவாய்த்பதாடர் 

குறிப்பு :- க ிலன் வந்தான் இச்பசாற்பறாடரில் ‘க ிலன்' என்னும் எழுவானயத் 
பதாடர்ந்து 'வந்தான்’ என்னும்  யைினல வந்துள்ளதைால் இஃது 
எழுவாய்த்பதாடர். 

 

61] கதிரவா வா! இது -------------- பதாடர்? 

1] மபயமைச்ேத்மேொடர் 

2] விறனமுற்றுத்மேொடர்  

3] விளித்பதாடர் 

4] எழுவொய்த்மேொடர் 

குறிப்பு :- கதிரவா வா! இது விளித்பதாடர்.  

 

62] கண்தடன் சனீதனய இது ------- பதாடர்? 

1] மபயமைச்ேத்மேொடர் 

2] வினைமுற்றுத்பதாடர் 

3] விளித்மேொடர் 

4] எழுவொய்த்மேொடர் 

குறிப்பு :- கண்தடன் சனீதனய – வினைமுற்று முதலில் வந்து ப யனரத் 
பதாடர்கிறது. அதைால், இது வினைமுற்றுத்பதாடர். 

 

63] விழுந்த மரம், இது --------------- பதாடர்? 

1] ப யபரச்சத்பதாடர் 
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2] விறனமுற்றுத்மேொடர் 

3] விளித்மேொடர் 

4] எழுவொய்த்மேொடர் 

குறிப்பு : விழுந்த மரம் – ‘விழுந்த’ என்னும் எச்சவினை ‘மரம்’ என்னும் 
ப யர்ச்பசால்தலாடு முடிவதைால், இது ப யபரச்சத்பதாடர். 

 

64] வந்துத ாைான், இது ---------------- பதாடர்? 

1] வினைபயச்சத்பதாடர் 

2] தவற்றுற  மேொகொநிறலத்மேொடர் 

3] இறடச்மேொற்மைொடர் 

4] உரிச்மேொற்மைொடர் 

குறிப்பு :- வந்துத ாைான் – ‘வந்து’ என்னும் எச்சவினை ‘த ாைான்’ என்னும் 
வினைமுற்னறக் பகாண்டு முடிந்துள்ளதைால், இது வினைபயச்சத்பதாடர் ஆகும். 

 

65] வடீ்னடக் கட்டிைான், இது ---------------- பதாடர்? 

1] விறனமயச்ேத்மேொடர் 

2] தவற்றுனம பதாகாெினலத்பதாடர் 

3] இறடச்மேொற்மைொடர் 

4] உரிச்மேொற்மைொடர் 

குறிப்பு :- வடீ்னடக் கட்டிைான் – இத்பதாடரில் ‘ஐ’ என்னும் தவற்றுனம உருபு 
பவளிப் னடயாக வந்துள்ளதைால், இது தவற்றுனம பதாகாெினலத் பதாடர். 

 

66] மற்பறான்று, இது --------------- பதாடர்? 
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1] விறனமயச்ேத்மேொடர் 

2] தவற்றுற  மேொகொநிறலத்மேொடர். 

3] இனடச்பசாற்பறாடர் 

4] உரிச்மேொற்மைொடர் 

குறிப்பு :- மற்பறான்று – மற்று + ஒன்று ‘மற்று’ என்னும் இனடச்பசால்னல 
அடுத்து ‘ஒன்று’ என்னும் பசால் பதாடர்ந்து வந்ததைால் இஃது 
இனடச்பசாற்பறாடர். 

 

67] மாமுைிவர், இது ---------------- பதாடர்? 

1] விறனமயச்ேத்மேொடர் 

2] தவற்றுற  மேொகொநிறலத்மேொடர். 

3] இறடச்மேொற்மைொடர் 

4] உரிச்பசாற்பறாடர் 

குறிப்பு :- மாமுைிவர் – இத்பதாடரில் ‘மா’ என் து உரிச்பசால். இதனைத் 
பதாடர்ந்து, ‘முைிவர்’ என்னும் பசால் வந்துள்ளதைால், இஃது உரிச்பசாற்பறாடர். 

இரட்னடக்கிளவி, அடுக்குத்பதாடர் :- ‘ ாம்பு  ாம்பு’ என் து அடுக்குத்பதாடர். 
இதனைப்  ிரித்தால் ப ாருள்தரும். இஃது இரண்டு, மூன்று, ொன்கு முனறயும்கூட 
அடுக்கிவரும்.  

‘கலகல’ என் து இரட்னடக்கிளவி. இஃது இரட்னடச்பசால்லாகதவ வரும், 
 ிரித்தால் ப ாருள் தராது. அடுக்குத்பதாடர் வினரவு, பவகுளி, உவனக, அச்சம், 
அவலம் ஆகிய ப ாருள் காரணமாக வரும். இரட்னடக்கிளவி அனடபமாழியாய்க் 
குறிப்புப்ப ாருளில் வரும். 

 

68] மற்றுப்  ிற என்னும் பதாடரில் 'மற்று' என் து? 

1] உரிச்மேொல்  
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2] இனடச்பசால் 

3] மபயர்ச்மேொல் 

4] விறனச்மேொல் 

 

69] சாலப்  சித்தது என் து -------------- பதாடர்? 

1] உரிச்பசால் 

2] இறடச்மேொல் 

3] மபயர்ச்மேொல் 

4] விறனச்மேொல் 

  

70] கூடிப் த சிைர் என்னும் பதாடர் --------- ஆகும்? 

1] விறனமுற்றுத்மேொடர்  

2] உரிச்மேொற்மைொடர்  

3] மபயமைச்ேத்மேொடர்  

4] வினைபயச்சத்பதாடர் 

 

71] ப ாருந்தாதது எது? த ச்சு வழக்கு - எழுத்து வழக்கு? 

1] தகொர்த்து - தகொத்து 

2] சுவற்றில் - சுவறில் 

3] நொட்கள் - நொள்கள் 

4]  னேில் -  னத்ேில் 

குறிப்பு :- சுவற்றில் - சுவரில் 
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72] ப ாருந்தாதது எது? த ச்சு வழக்கு - எழுத்து வழக்கு? 

1] பேட்டம் - பேற்ைம்  

2] ேிலவு - மேலவு  

3] அருகொற யில் - அருகில்  

4] தகார்த்து - தகாற்த்து 

குறிப்பு :- தகார்த்து - தகாத்து 

 

73] ப ாருந்தாதது எது?  ினழனயக் கண்டறிக. 

1] ஓர்  ொவட்டம் - ஒரு  ொவட்டம்  

2] ஒரு அற ச்ேர் - ஓர் அற ச்ேர்  

3] அவரது மகதைாடு - அவரின் மகதைாடு 

4] த ற்க்மகொண்டொர் - த ற்மகொண்டொர்  

குறிப்பு :- அவரது மகதைாடு - அவருனடய மகதைாடு  

 

74] ப ாருந்தாதது எது?  ினழனயக் கண்டறிக. 

1] அந்ே சுற்றுலொ - அந்ேச்சுற்றுலொ 

2] கண்டறே கூைதவ - கண்டேறனக் கூைதவ  

3] அவர்தான் - அவதரதான்  

4] த ற்க்மகொண்டொர் - த ற்மகொண்டொர் 

குறிப்பு :- அவர்தான் – அவர்தாம் 


