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எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 5 

1] உடம் ார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம் ட பமய்ஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் 
- இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆேிரியர் ? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

2] பழம ாழி நானூறு, முன்றுறற அறையனார்  

3] நான் ணிக்கடிறக, விளம்பி நாகனார்  

4] திருமந்திரம், திருமூலர்  

 

2] உடம்ப  வளர்க்கும் உ ாயம் அறிந்சத உடம்ப  வளர்த்சதன் உயிர்வளர்த் 
சதசன - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆேிரியர் ? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

2] பழம ாழி நானூறு, முன்றுறற அறையனார்  

3] நான் ணிக்கடிறக, விளம்பி நாகனார்  

4] திருமந்திரம், திருமூலர் 

 

3] ப ாருந்தாதது எது? போற்ப ாருள் தருக. 

1] திடம் – உறுதி 

2] ம ய்ஞ்ஞானம் – ம ய்யறிவு 

3] உபாயம் – வழிவறக 

4] நவ்வி - கரடி 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான்  
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4] மூலன் என்னும் ப யர், திரு என்னும் ப யரபட ப ற்று, அதனுடன் அர் 
என்னும், மரியாபதப்  ன்பமயும் ப ற்றுத் திருமூலர் என ஆயிற்று. இவர் காலம் 
-------------------- முற் குதி. 

1] இைண்டாம் நூற்றாண்டின் 

2] மூன்றாம் நூற்றாண்டின் 

3] நான்காம் நூற்றாண்டின் 

4] ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் 

 

5] பேவத் திருமுபறகளில் ------------------ திருமுபற திருமந்திரம். 

1] முதலாவது  

2] நான்காவது  

3] ஏழாவது  

4]  த்தாவது 

 

6] ------------------- என்னும், இந்நூலுக்கு தமிழ் மூவாயிரம் என்னும் சவருப யரும் 
உண்டு. இந்நூல் மூவாயிரம்  ாடல்கபளக் பகாண்டது. 

1] புறநானூறு  

2] நான் ணிக்கடிறக  

3] பழம ாழி நானூறு  

4] திருமந்திரம் 

குறிப்பு :- பேவத் திருமுபறகளில்  த்தாவது திருமுபற திருமந்திரம். இதற்குத் 
தமிழ் மூவாயிரம் என்னும் சவருப யரும் உண்டு. இந்நூல் மூவாயிரம் 
 ாடல்கபளக் பகாண்டது. நம்  ாடப் குதியில் இடம்ப ற்றுள்ள  ாடல், மூன்றாம் 
தந்திரத்தில் எழுநூற்று இரு த்து நான்காவது  ாடலாகும்.  
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7] ஒன்சற குலம் ஒருவசன சதவன் என் து -------------------- நூலின் புகழ்மிக்க 
பதாடராகும். 

1] புறநானூறு  

2] நான் ணிக்கடிறக  

3] பழம ாழி நானூறு  

4] திருமந்திரம்  

 

8] நபகபேய் தன்பமயி னம்ப ழீ இத் தாய்துகள்  பகபேய் பநஞ்ேமும்  ற்றலு 
பமான்றுற - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆேிரியர் ? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

2] பழம ாழி நானூறு, முன்றுறற அறையனார்  

3] நான் ணிக்கடிறக, விளம்பி நாகனார்  

4] சதம் ாவணி, வரீமாமுனிவர் (மகவருள்  டலம்) 

 

9] முபகபேய் சமனி தழுவிமுத் திட்டலுங் குபகபேய் யின்ப ழக் சகாலமிட்ட 
படாத்தசத - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆேிரியர் ? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

2] பழம ாழி நானூறு, முன்றுறற அறையனார்  

3] நான் ணிக்கடிறக, விளம்பி நாகனார்  

4] சதம் ாவணி, வரீமாமுனிவர் (மகவருள்  டலம்) 

 

10] ப ாருந்தாதது எது? போற்ப ாருள் தருக.  
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1] நறக – புன்னறக 

2] முறக – ம ாட்டு 

3] ம னி – உடல் 

4] குருதி - அருகில் 

குறிப்பு :- குருதி - இரத்தம் 

 

11] கான்ஸ்டாண்டின் ச ாேப் ப ஸ்கி - இது யாருபடய இயற்ப யர்? 

1] ஜி யு மபாப் 

2] கால்டுமவல் 

3] வரீமாமுனிவர் 

4] எல்லிஸ்  

 

12] பகாண்டல் ச ாப ஸ்கி – எலிேப த், இது யாருபடய ப ற்சறார் ப யர்? 

1] ஜி யு மபாப் 

2] கால்டுமவல் 

3] வரீமாமுனிவர் 

4] எல்லிஸ்  

 

13] வரீமாமுனிவர்  ிறந்த ஊர்? 

1] பிைான்சு  

2] இத்தாலி 

3] இங்கிலாந்து  
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4] ஆசுதிமைலியா  

 

14] இத்தாலியம், இலத்தீன், கிசரக்கம், எ ிசரயம், தமிழ், பதலுங்கு, ேமஸ்கிருதம் - 
ஆகிய அபனத்து பமாழிகபளயும் ேரளமாக அறிந்தவர் யார்?  

1] ஜி யு மபாப் 

2] கால்டுமவல் 

3] வரீமாமுனிவர் 

4] எல்லிஸ்  

 

15] வரீமாமுனிவர் ----------------- வயதில் தமிழகம் வந்து தமிழ்  யின்று காப் ியம் 
 படத்தார்? 

1] பதிமனட்டாம்  

2] இருபதாம்  

3] முப் தாம் 

4] நாற்பதாம்  

 

16] ஞாசனா சதேம்,  ரமார்த்த குரு கபத, திருக்காவலூர்க் கலம் கம், 
பதான்னூல் விளக்கம், கித்சதரியம்மாள் அம்மாபன - ஆகிய நூல்களின் 
ஆேிரியர் யார்? 

1] ஜி யு மபாப் 

2] கால்டுமவல் 

3] வரீமாமுனிவர் 

4] எல்லிஸ்  
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17] 08.11.1680 முதல் 04.02.1747 வபர - இது யாருபடய காலத்பதக் குறிக்கிறது? 

1] ஜி யு மபாப் 

2] கால்டுமவல் 

3] வரீமாமுனிவர் 

4] எல்லிஸ்  

 

18] கிறித்துவச் ேமயத்தாரின் கபலக்களஞ்ேியம் என அபழக்கப் டும் நூல்? 

1] இைட்சணிய யாத்திரிகம் 

2] மபத்தலமகம் குறவஞ்சி 

3] சதம் ாவணி 

4] இவற்றில் ஏது ில்றல  

 

19] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்நூபலப்  ற்றியது? 

இந்நூலில் மூன்று காண்டங்களும், முப் த்தாறு  ாடல்களும் உள்ளன. 
 ாடல்களின் எண்ணிக்பக மூவாயிரத்து அறுநூற்றுப்  திபனந்து. 

1] இைட்சணிய யாத்திரிகம் 

2] மபத்தலமகம் குறவஞ்சி 

3] சதம் ாவணி 

4] இவற்றில் ஏது ில்றல  

 

20] கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்நூல், இசயசு ப ருமானின் வளர்ப்புத் தந்பதயாகிய 
சூபேயப் பரத் தபலவராகக்பகாண்டு  ாடப் ட்டது? 

1] இைட்சணிய யாத்திரிகம் 
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2] மபத்தலமகம் குறவஞ்சி 

3] சதம் ாவணி 

4] இவற்றில் ஏது ில்றல  

குறிப்பு :- சதம் ாவணி =  சதம் ா + அணி = வாடாதமாபல என்றும், சதம் ாவணி 
=  சதன் +  ா + அணி = சதன்ச ான்ற இனிய  ாடல்களாலான மாபல என்றும் 
ப ாருள் டும். 

 

21] நாடகம் என்னும் போல் ------------------------ எனப்  ிரியும்.  

1] நா + டகம் 

2] நாடு + கம் 

3] நாடு + அகம் 

4] நாட + கம் 

குறிப்பு :-  நாட்பட அகத்தில் பகாண்டது நாடகம். நாட்டின் கடந்த காலத்பதயும் 
நிகழ்காலத்பதயும் வருங்காலத்பதயும் தன் அகத்சத காட்டுவதனால், நாடகம் 
எனப் ப யர் ப ற்றது என் ர். அகம் - நாடு; உன்னுள் சநாக்கு; உன்பன உணர்;  

 

22] கபதபய, நிகழ்ச்ேிபய, உணர்பவ நடித்துக் காட்டுவதும், கூத்தாக 
ஆடிக்காட்டுவதும் நாடகம் என் ர். இதற்கு ------------------------- என்னும் ப யரும் 
உண்டு. 

1] திறைப்படம்  

2] எடுத்துக் கூறுதல்  

3] கூத்துக்கபல 

4] இவற்றில் ஏது ில்றல  
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23] தமிழின் பதான்பமயான கபல வடிவம் நாடகம் ஆகும். நாடகம் சதாற்றம் 
ப ற்றதன் வரலாற்பற அறியப் புகும்ச ாது, ---------------------- என்னும்  ண்பு 
அடிப் படயாக அபமதபலக் காணலாம். 

1] ச ாலச் பேய்தல் 

2] நறடமுறறப் படுத்துவது  

3] எடுத்துக் கூறுவது  

4] இவற்றில் ஏது ில்றல  

குறிப்பு :-  ண்படய மரப் ாபவக்கூத்து, ப ாம்மலாட்டமாக வளர்ச்ேியபடந்த 
 ின்னர், சதால் ாபவக் கூத்து, நிழற் ாபவக் கூத்து ஆகியன முபறசய 
 ாபவக்கூத்தின் வளர்ச்ேி நிபலகளாக மக்களிபடசய வழக்கிலிருந்தன. 

 

24] --------------------------, நாடகப்  ாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்து 
இருக்கிறது. 

1] நற்றிறண  

2] கலித்மதாறக  

3] புறநானூறு  

4] பதால்காப் ிய பமய்ப் ாட்டியல் 

குறிப்பு :- ‘கூத்தாட்டபவக்குழாத் தற்சற’ என்னும் குறள்வழியாக நாடக 
அரங்கம் இருந்த பேய்தி பதரிய வருகிறது. 

 

25] --------------------------- என் வர்,  நாடகசமத்தும், நாடகக் கணிபக என்று 
நாட்டியமாடும் மாதவிபயக் குறிப் ிடுகிறார். 

1] சீத்தறலச்சாத்தனார்  

2] இளங்சகாவடிகள் 

3] ஒளறவயார்  
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4] விளம்பிநாகனார்  

குறிப்பு :- தனிப் ாடல்களுக்கு பமய்ப் ாடு சதான்ற ஆடுவதபன நாட்டியம் 
என்றும், ஏசதனும் ஒரு கபதபயத் தழுவி சவடம்புபனந்து ஆடுவதபன நாடகம் 
என்றும் குறிப் ிட்டு வந்துள்ளனர். 'நாட்டியம்', 'நாடகம்' இரண்டிற்கும் ப ாதுவாகக் 
கூத்து என்னும் போல்சல வழக்கில் இருந்தது. ேிலப் திகாரத்திற்கு உபர எழுதிய 
அடியார்க்கு நல்லார் கூத்துவபககபளப்  ற்றியும், நாடகநூல்கள்  ற்றியும் தமது 
உபரயில் குறிப் ிட்டுள்ளார். 

 

26] ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற் ட்டபதனக் கருதப் டும் தமிழ் நூல்களில், 
முறுவல், ேயந்தம்,  பேயிற்றியம், மதிவாணர் நாடகத்தமிழ் நூல், விளக்கத்தார் 
கூத்து, குணநூல், கூத்து நூல் முதலிய  ல நாடக நூல்கள் நாட்டியத்திற்கும் 
நாடகத்திற்கும் இலக்கணம் வகுத்துள்ளன. -----------------------------, நாடகக் கபலபயப் 
 ற்றியும் காட்ேித் திபரகபளப்  ற்றியும் நாடக அரங்கின் அபமப்புப்  ற்றியும் 
விரிவாகக் கூறியுள்ளது. 

1]  ணிம கறல   

2] ேிலப் திகாரம் 

3] புறநானூறு  

4] கலித்மதாறக 

 

27] ------------------------ என் வர், பேய்யுள் வடிவில் இயற்றிய தம் நாடகவியல் என்னும் 
நூலில், நாடகம் அதன் விளக்கம், வபககள், எழுதப் ட சவண்டிய முபறகள், 
நடிப்புக்குரிய இலக்கணம், நடிப் வர்களுக்குரிய இலக்கணம் ச ான்றவற்பறக் 
குறிப் ிட்டுள்ளார்.  

1]  றற றலயடிகள்  

2]  ரிதிமாற்கபலஞர் 

3] விபுலானந்தர்  

4] பம் ல் சம்பந்தனார் 
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28] சுவாமி விபுலானந்தர் எழுதிய மதங்க சூளாமணியும், -------------------- எழுதிய 
ோகுந்தலமும் நாடகத்பதப்  ற்றிய ஆராய்ச்ேி நூல்களாகும். 

1] பரிதி ாற் கறலஞர்  

2] சங்கைதாசு சுவா ிகள்  

3] பம் ல் சம்பந்தனார்  

4] மபறமபலயடிகள் 

 

29] நாடகப் ச ராேிரியர் -----------------------------, நாடகத்தமிழ் என்னும் தம்நூலில் 
பதாழில்முபற நாடக அரங்குகபளப் ற்றிய பேய்திகபள நன்கு ஆராய்ந்து 
எழுதியுள்ளார். 

1] பரிதி ாற் கறலஞர்  

2] சங்கைதாசு சுவா ிகள்  

3]  ம்மல் ேம் ந்தனார் 

4]  றற றலயடிகள் 

 

30] ------------------ நூற்றாண்டில் மசகந்திரவர்ம  ல்லவன் மத்தவிலாேம் என்னும் 
நாடக நூபல எழுதியுள்ளான். 

1] இைண்டாம்  

2] மூன்றாம்  

3] ஆறாம்  

4] ஏழாம் 
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31] ----------------- நூற்றாண்டில் இராேராோசோழன் ஆட்ேிக் காலத்தில் 
இராேராசேச்சுவர நாடகம் நபடப ற்றதாகக் கல்பவட்டுக் குறிப் ிடுகிறது. 

1] ஆறாம்  

2] எட்டாம்  

3] பத்தாம்  

4]  திசனாராம் 

குறிப்பு :- தஞ்ோவூபர ஆண்டச ாது சகாவிலில் நாடகங்கள் மராத்திய 
மன்னர்களால் நடத்தப்ப ற்றன. நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்ேிக்காலத்தில் 
குறவஞ்ேி நாடகங்கள் சதான்றின.  ள்ளு நாடகவபக, உழவர்களின் 
வாழ்க்பகபயச் ேித்தரித்துள்ளன.  

 

32] -------------------- நூற்றாண்டின்  ிற் குதியில், பநாண்டி நாடகங்கள் சதான்றின. 
பேல்வக்குடியில்  ிறந்த ஒருவன், ஒழுக்கங்பகட்டு, சநாயும் வறுபமயும் உற்று 
இறுதியில் திருந்தி வாழ்வதாக இவ்வபக நாடகங்கள் அபமந்தன.  

1] ஆறாம்  

2] எட்டாம்  

3] பத்தாம்  

4]  திசனழாம் 

 

33] ----------------- நூற்றாண்டில் அருணாேலக் கவிராயரின் இராம நாடகம், சகா ால 
கிருட்டின  ாரதியாரின் நந்தனார் ேரித்திரம் ஆகியன கட்டியங்காரன் 
உபரயாடல்கசளாடு முழுவதும்  ாடல்களாக அபமந்தன.  

1] ஆறாம்  

2] எட்டாம்  

3] பத்தாம்  
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4]  திபனட்டாம் 

 

34] ------------------- நூற்றாண்டில் ேமுதாயச் ேரீ்திருத்தம் பதாடர் ான நாடகங்கள் 
ேிறப் ிடம் ப ற்றன. 

1] பத்தாம்  

2] பன்னிைண்டாம்  

3] பதினாறாம்  

4]  த்பதான் தாம் 

 

35] டம் ாச்ோரி விலாேம் - ஆேிரியர்? 

1]  மனான் ணியம் சுந்தைனார்  

2]  றற றலயடிகள்  

3] பரிதி ாற்கறலஞர்  

4] காேி விசுவநாதர்  

 

36] மசனான்மணியம் என்னும் கவிபத நாடகக் காப் ியத்தின் ஆேிரியர் யார்? 

1] ச ராேிரியர் சுந்தரனார் 

2]  றற றலயடிகள்  

3] பரிதி ாற்கறலஞர்  

4] காசி விசுவநாதர்  

 

37] ச ராேிரியர் சுந்தரனார் மசனான்மணியம் என்னும் கவிபத நாடகக் 
காப் ியத்பத -------------- ஆம் ஆண்டில் பவளியிட்டார்? 
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1] 1855 

2] 1861 

3] 1887 

4] 1891 

 

38] ச ராேிரியர் சுந்தரனார் மசனான்மணியம் என்னும் கவிபத நாடகக் 
காப் ியத்பத 1891  ஆம் ஆண்டில் பவளியிட்டார். இந்நூல் -------------- எழுதிய 
மபறவழி என்னும் ஆங்கிலக் கபதபயத் தழுவியதாக இருந்தாலும் 
வடிவத்தாலும்,  ாத்திர அபமப் ாலும், சூழலாலும் தமிழ்ப் ண்பு ஓங்கியிருந்தது. 

1] டல்மகௌசி பிைபு  

2] வில்லியம் மபண்டிங்  

3] ைாபர்ட் கிறளவ்  

4] லார்ட் லிட்டன் 

 

39] ------------------ நாடகம்தான் தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலாக நடத்தப் ட்ட சதேிய 
ேமுதாய நாடகமாகும். 

1] மதசியம் 

2] வந்மத  ாதைம்  

3] கதரின் பவற்றி 

4] நாறள ந மத  

குறிப்பு:- கதரின் பவற்றி நாடகம்தான் தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலாக நடத்தப் ட்ட 
சதேிய ேமுதாய நாடகமாகும். இதபனத் பதாடர்ந்து சதேியக்பகாடி, சதே க்தி 
முதலிய நாடகங்கள் நடத்தப் ட்டன.  
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40] நாடக உலகின் இமயமபல என்றும், தமிழ்நாடகத் தபலபமயாேிரியர் என்றும் 
அபழக்கப் ட்டவர் யார்? 

1]  றற றலயடிகள்  

2] திரு.வி.க 

3] பரிதி ாற்கறலஞர்  

4] ேங்கரதாசு சுவாமிகள் 

குறிப்பு :- இரு தாம் நூற்றாண்டின் பதாடக்கத்தில் நாடகத்துபறக்குப் 
ப ருந்பதாண்டு புரிந்தவர் ேங்கரதாசு சுவாமிகள். 

 

41]  ிரகலாதன், ேிறுத்பதாண்டர், இலவகுோ,  வளக்பகாடி, அ ிமன்யு, சுந்தரி 
முதலான நாற் துக்கும் சமற் ட்ட நாடகங்கபள எழுதியுள்ளவர் யார்? 

1]  றற றலயடிகள்  

2] திரு.வி.க 

3] பரிதி ாற்கறலஞர்  

4] ேங்கரதாசு சுவாமிகள் 

 

42] தமிழ் நாடகத் தந்பத என்று ச ாற்றப் ட்டவர் யார்? 

1]  றற றலயடிகள்  

2]  ம்மல் ேம் ந்தனார் 

3] பரிதி ாற்கறலஞர்  

4] சங்கைதாசு சுவா ிகள் 

 

43] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாபரப் ற்றியது? 
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பதாண்ணூற்றுக்கும் சமற் ட்ட நாடகங்கபள எழுதியுள்ளார். சேக்ஸ் ியரின் 
ஆங்கில நாடகங்கபள பமாழிப யர்த்துள்ளார். இவரது மசனாகரன் நாடகம் 
எழு து ஆண்டுகளாகத் தமிழ் நாடகசமபடயில் புகழ்ப ற்று விளங்கியது. தமது 
நாடக அனு வங்கபளபயல்லாம், நாடகசமபட நிபனவுகள் என்னும் 
தபலப் ிலும் நடிப்புக்கபலயில் சதர்ச்ேி ப றுவது எப் டி? என்னும் தபலப் ிலும் 
எழுதியுள்ளார்.  

1]  றற றலயடிகள்  

2]  ம்மல் ேம் ந்தனார் 

3] பரிதி ாற்கறலஞர்  

4] சங்கைதாசு சுவா ிகள் 

 

44] மதுபரயில் 1942 ஆம் ஆண்டில் புலபமக்கடலான தமிழ் மூதாட்டி 
ஒளபவயார் நாடகம் அரங்சகறியது. நாடகம் முழுவதும் ஒளபவயாராக 
நடிக்கும் வாய்ப்ப ப் ப ற்று ேிறந்தமுபறயில் நடித்தவர் ----------------------? 

1] தி.க.ேண்முகனார் 

2] பம் ல் சம்பந்தனார் 

3] பரிதி ாற்கறலஞர்  

4] சங்கைதாசு சுவா ிகள் 

குறிப்பு :- இவபர ஒளபவ ேண்முகனார் என்சற அபழத்தனர். 

 

45] "நாடகச் ோபலபயாத்த நற்கலா ோபலபயான்று நீடுலகில் உண்சடா 
நிகழ்த்து" - என்ற  ாடல் வரியின் ஆேிரியர் யார்? 

1] பாைதியார்  

2] பாைதிதாசன்  

3] கவிமணி சதேிக விநாயகம்  ிள்பள 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

16 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] வாணிதாசன்  

 

46] ேிலப் திகாரத்திற்கு உபர எழுதியவர்? 

1] நச்சினார்க்கினியர்  

2] அடியார்க்கு நல்லார் 

3] சுந்தைனார்  

4] விபுலானந்தர் 

 

47] ஒன்றன் இயற்ப யர் தன்பனக் குறிக்காமல்,  தன்சனாடு பதாடர்புபடய 
சவபறாரு ப ாருளுக்கு ஆகி வந்துள்ளது. இவ்வாறு வருவதற்கு --------------- என் து 
ப யர். 

1] புணர்ச்சி  

2] வழு  

3] ஆகுப யர் 

4] இவற்றில் ஏது ில்றல  

 

48] ஆகுப யர் எத்தபன வபகப் டும்? 

1] 14      2] 15     3] 16    4] 17 

குறிப்பு :- ஆகுப யர்  தினாறு வபகப றும். அபவயாவன: ப ாருளாகு ப யர், 
இடவாகு ப யர், காலவாகு ப யர், ேிபனயாகு ப யர்,  ண் ாகு ப யர், 
பதாழிலாகு ப யர், எண்ணல் அளபவயாகு ப யர், எடுத்தல் அளபவயாகு 
ப யர், முகத்தல் அளபவயாகு ப யர், நீட்டல் அளபவயாகு ப யர், போல்லாகு 
ப யர், தானியாகு ப யர், கருவியாகு ப யர், காரியவாகு ப யர், கருத்தாவாகு 
ப யர், உவபமயாகு ப யர். 
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49] அளபவக் குறிக்கும் ப யர்கபள அளபவப் ப யர்கள் என் ர். அபவ எத்தபன 
வபகப் டும். அபவ யாபவ?  

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

விளக்கம் :- அளபவப் ப யர்கள் நான்கு வபகப் டும். அபவயாவன :- எண்ணல் 
அளபவ, எடுத்தல் அளபவ, முகத்தல் அளபவ, நீட்டல் அளபவ என அளபவ 
நான்கு வபகப் டும். 

 

50] ஒன்று ப ற்றால் ஒளி மயம் - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] எண்ணல் அளபவ ஆகுப யர் 

2] முகத்தல் அளறவ ஆகுமபயர் 

3] எடுத்தல் அளறவ ஆகுமபயர் 

4] நீட்டல் அளறவ ஆகுமபயர் 

விளக்கம் :- ஒன்று ப ற்றால் ஒளி மயம். இத்பதாடரில் ஒன்று என்னும் 
எண்ணுப்ப யர், அவ்பவண்ணுக்குத் பதாடர்புபடய குழந்பதக்குப் ப யராகி 
வந்தது. இஃது எண்ணல் அளபவ ஆகுப யர். 

 

51] ஐந்து கிசலா என்ன விபல? - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] எண்ணல் அளறவ ஆகுமபயர் 

2] முகத்தல் அளறவ ஆகுமபயர் 

3] எடுத்தல் அளபவ ஆகுப யர் 

4] நீட்டல் அளறவ ஆகுமபயர் 
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விளக்கம் :- ஐந்து கிசலா என்ன விபல? இத்பதாடரில் கிசலா என்னும் எடுத்தல் 
அளபவப் ப யர், அவ்வளபவக் குறிக்காமல், அவ்வளவுபடய ப ாருளுக்கு 
(அரிேி,  ருப்பு..) ஆகிவந்தது. எனசவ, இஃது எடுத்தல் அளபவ ஆகுப யர். 

 

52] நான்கு லிட்டர் சதபவ - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] எண்ணல் அளறவ ஆகுமபயர் 

2] முகத்தல் அளபவ ஆகுப யர் 

3] எடுத்தல் அளறவ ஆகுமபயர் 

4] நீட்டல் அளறவ ஆகுமபயர் 

விளக்கம் :- நாலு லிட்டர் சதபவ. இத்பதாடரில் லிட்டர் என்னும் முகத்தல் 
அளபவப்ப யர், அவ்வளபவக் குறிக்கவில்பல. அவ்வளவுபடய பநய், 
எண்பணய்,  ால் முதலியவற்றுள் ஒன்றுக்கு ஆகிவந்தது. எனசவ, இது முகத்தல் 
அளபவ ஆகுப யர். 

 

53] மூன்று மீட்டர் பகாடு - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] எண்ணல் அளறவ ஆகுமபயர் 

2] முகத்தல் அளறவ ஆகுமபயர் 

3] எடுத்தல் அளறவ ஆகுமபயர்  

4] நீட்டல் அளபவ ஆகுப யர் 

விளக்கம் :- மூன்று மீட்டர் பகாடு. இத்பதாடரில், மூன்று மீட்டர் என் து, 
அவ்வளவுபடய அளவுசகாபலக் குறிக்காது, அதனால் நீட்டி அளக்கப்ப றும் 
துணிக்கு ஆகி வந்தது. எனசவ, இது நீட்டல் அளபவ ஆகுப யர். 

குறிப்பு : “ஒன்றுபகாடு, நான்கு கிசலா தா, இரண்டு லிட்டர் சதபவ, ஐந்து முழம் 
சவண்டும்” என் னச ால வரும் அளவுத்பதாடர்கள் ஆகுப யராம். ‘ஒரு 
மாம் ழம் பகாடு, இரண்டு கிசலா பநய் சவண்டும்’என் ன ஆகுப யராகா. 
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54] வள்ளுவர்போல் வாழ்க்பகக்கு இனிது - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] தானியாகுமபயர் 

2] போல்லாகுப யர் 

3] இடவாகுமபயர் 

4] கருவியாகு மபயர் 

விளக்கம் :- வள்ளுவர் போல் வாழ்க்பகக்கு இனிது. இத்பதாடரில் 
வள்ளுவர்போல் என் து, போல்பலக் குறிக்காது ப ாருளுக்குப் ப யராகி 
வந்ததால், இது போல்லாகுப யர். 

 

55]  ாபல இறக்கு - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தானியாகுப யர் 

2] மசால்லாகுமபயர் 

3] இடவாகுமபயர் 

4] கருவியாகு மபயர் 

விளக்கம் :-  ாபல இறக்கு.  ாலின் ப யர்,  ாபலக் குறிக்காமல்  ாத்திரத்பதக் 
குறிக்கிறது. ஓர் இடத்தில் உள்ள ஒரு ப ாருளின் ப யர் (தானி), அது 
ோர்ந்திருக்கும் இடத்திற்குப் (தானத்திற்கு) ப யராகி வருவது தானியாகுப யர் . 
ப ாருள், இடத்திற்கு ஆகி வருவது தானியாகுப யர். இடவாகுப யர் :- இடம், 
ப ாருளுக்கு ஆகி வருவது இடவாகுப யர். 

 

56] யாழ் சகட்டு மகிழ்ந்தாள் - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தானியாகுமபயர் 

2] மசால்லாகுமபயர் 
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3] இடவாகுமபயர் 

4] கருவியாகு ப யர் 

விளக்கம் :- யாழ் சகட்டு மகிழ்ந்தாள். இத்பதாடரில், யாழ் என்னும் கருவி 
இபேக்கு ஆகி வந்ததால் கருவியாகு ப யர். கருவியாகு ப யர் : கருவிப் 
ப ாருபளக் குறிக்காமல், அதனின் சதான்றிய காரியத்திற்கு ஆகிவரும். (எ-டு)  : 
வபீண சகட்டு பமய்ம்மறந்சதன். 

 

57] நான் ேபமயல் கற்சறன் - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தானியாகுமபயர் 

2] மசால்லாகுமபயர் 

3] இடவாகுமபயர் 

4] காரியவாகு ப யர் 

விளக்கம் :- நான் ேபமயல் கற்சறன். இங்குச் ேபமயல் என்னும் காரியத்தின் 
ப யர் அதன் காரணத்திற்குப் (கருவிக்கு) ப யராகி வருவது காரியவாகு ப யர். 
காரியவாகு ப யர் : காரியப்ப ாருள் கருவிப்ப ாருளுக்கு ஆகிவருவது. (எ-டு)  : 
நன்னூல் கற்சறன்.. 

 

58] திருவள்ளுவபரப்  டித்துப் ார் - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] தானியாகுமபயர் 

2] மசால்லாகுமபயர் 

3] இடவாகுமபயர் 

4] கருத்தாவாகு ப யர் 

விளக்கம் :- திருவள்ளுவபரப்  டித்துப் ார். இத்பதாடரில் திருவள்ளுவர் என் து, 
அவரால் இயற்றப் ப ற்ற நூலுக்கு ஆகிவந்ததனால், கருத்தாவாகு ப யராயிற்று. 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

21 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 

59] நாரதர் வருகிறார் - இது எந்த ஆகுப யருக்கு ேிறந்த எடுத்துக்காட்டு? 

1] தானியாகுமபயர் 

2] மசால்லாகுமபயர் 

3] இடவாகுமபயர் 

4] உவபமயாகு ப யர் 

விளக்கம் :- ஒருவபரப்  ார்த்து, நாரதர் வருகிறார் எனல். இத்பதாடரில் நாரதர் 
என்னும் ப யர் அவபரக் குறிக்காமல், அவபரச ான்ற (கலகமூட்டு வர்) 
சவபறாருவர்க்கு ஆகிவந்தது. அதனால், இஃது உவபமயாகுப யராயிற்று. 

 

மபாருள்முதல் ஆமறாடு அளறவ மசால்தானி 

கருவி காரியம் கருத்தன் ஆதியுள் 

ஒன்றன் மபயைான் அதற்கிறய பிறிறதத் 

மதான்முறற உறைப்பன ஆகு மபயமை.   – நன்னூல்  290... 

 

60] நாலுமிரண்டும் போல்லுக்குறுதி - இத்பதாடர் ----------------- ஆகும்? 

1] முகத்தலளறவயாகு மபயர் 

2] நீட்டலளறவயாகு மபயர் 

3] எண்ணலளபவயாகு ப யர் 

4] எடுத்தலளறவயாகு மபயர் 

 

61] தயிபர இறக்கு. இத்பதாடர் ----------------- ஆகுப யர் ஆகும்? 

1] இடவாகு மபயர்  
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2] தானியாகு ப யர் 

3] உவற யாகு மபயர் 

4] கருவியாகு மபயர் 

 

62] 'மல்லிபக சூடினாள்' - என் து ---------------- ஆகுப யர்? 

1] முதலாகு ப யர் (ப ாருளாகு ப யர்) 

2] இடவாகு மபயர்  

3] காலவாகு மபயர்  

4] சிறனயாகு மபயர்  

குறிப்பு:- ப ாருளாகு ப யர் :- 'மல்லிபக’ என் து ‘பூ’ இல்பல, அது பகாடி. 
‘மல்லிபக சூடினாள்’ எனச்போன்னால், அங்கு மல்லிபக என் து பகாடியாகிய 
முதற்ப ாருபளக் குறிக்காமல் பூ என்னும் ேிபனபயக் குறிக்கிறது. இவ்வாறு 
முதற்ப ாருள் ேிபனக்கு (உறுப்புக்கு) ஆகி வருவது, முதலாகு ப யர் எனப் டும். 
இதபனப் ப ாருளாகுப யர் எனவும் கூறுவர்.  

 

63] ' ள்ளி' - என் து ---------------- ஆகுப யர்? 

1] முதலாகு மபயர் (மபாருளாகு மபயர்) 

2] இடவாகு ப யர் 

3] காலவாகு மபயர்  

4] சிறனயாகு மபயர்  

குறிப்பு :- சநற்றுப் ச ச்சுப்ச ாட்டியில் முதல்  ரிசு ப ற்ற  ள்ளி, எது? 
பூண்டிப் ள்ளி. பூண்டிப்  ள்ளியா வந்து ச ேியது?  ள்ளி எப் டிப் ச சும்? 
பூண்டியிலுள்ள  ள்ளியில்  யின்ற மாணவி ச ேினாள், ‘ ள்ளி’ என்னும் 
இடப்ப யர், அப் ள்ளியில்  யிலும் மாணவிக்கு ஆகி வந்தது. அதனால், இஃது 
இடவாகு ப யர். 
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64] திேம் ர் பூ - என் து எந்த ஆகுப யர்? 

1] முதலாகு மபயர் (மபாருளாகு மபயர்) 

2] இடவாகு மபயர் 

3] காலவாகு ப யர் 

4] சிறனயாகு மபயர்  

குறிப்பு :- காலவாகு ப யர் :- உன் தபலயில் பவத்திருக்கும் பூவின் ப யபரன்ன? 
திேம் ர் பூ. திேம் ர் என் து என்ன? மாதத்தின் ப யர். திேம் ர் என்னும் 
மாதப்ப யர், அம்மாதத்தில் பூக்கும் பூவிற்கு ஆகி வந்தது. அதனால், இது 
காலவாகுப யர். 

 

65] 'பவற்றிபல நட்டான்' - என் து ------------ ஆகுப யர்? 

1] முதலாகு மபயர் (மபாருளாகு மபயர்) 

2] இடவாகு மபயர் 

3] காலவாகு மபயர் 

4] ேிபனயாகு ப யர் 

குறிப்பு :- ேிபனயாகு ப யர் :- ேிபன என்றால் உறுப்பு. 'பவற்றிபல நட்டான்' - 
இத்பதாடரில் உள்ள பவற்றிபல என் து ேிபனயாகிய இபலபயக் குறிக்காமல், 
அதன் முதல் ப ாருளாகிய பகாடிக்கு ஆகி வந்தது. அதனால், இது ேிபனயாகு 
ப யர் ஆயிற்று. 

 

66] 'பவள்பள அடிப்ச ாம்' என் து ---------------- ஆகுப யர்? 

1] முதலாகு மபயர் (மபாருளாகு மபயர்) 

2] இடவாகு மபயர் 
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3] காலவாகு மபயர் 

4]  ண் ாடு ப யர் (குணவாகு ப யர்) 

குறிப்பு :- குணவாகு ப யர் :- ப ாங்கலுக்கு முன் வடீ்டுச் சுவர்களுக்கு என்ன 
அடிப்ச ாம்? பவள்பள. பவள்பள என் து நிறப் ண்பு ஆனால், அது நிறத்பதக் 
குறிக்காமல், சுண்ணாம்ப க் குறித்து வந்தது. அதனால், இது  ண் ாகு ப யர். 
இதபனக் குணவாகுப யர் எனவும் கூறுவர். 

 

67] 'ப ாங்கல்' உண்ச ாம் - இது ------------- ஆகுப யர்? 

1] முதலாகு மபயர் (மபாருளாகு மபயர்) 

2] பதாழிலாகு ப யர் 

3] காலவாகு மபயர் 

4] பண்பாடு மபயர் (குணவாகு மபயர்) 

குறிப்பு :- பதாழிலாகுப யர்:- 'ப ாங்கல்' உண்ச ாம், ஐயா. இங்குப் ப ாங்கல் 
என் து ப ாங்குதலாகிய பதாழிற்ப யர். இத்பதாழிற்ப யர் பதாழிபலக் 
குறிக்காமல், அத்பதாழிலால் ஆகும் உணபவக் குறித்தது. அதனால், இது 
பதாழிலாகு ப யர்.   

 

68] வறுவல் தின்றான் - என் து? 

1] முதலாகு மபயர்  

2] இடவாகு மபயர்  

3] பதாழிலாகு ப யர் 

4] சிறனயாகு மபயர்  

 

69] ேித்திபர வந்தாள் - என் து? 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

25 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] முதலாகு மபயர்  

2] இடவாகு மபயர்  

3] காலவாகு ப யர் 

4] சிறனயாகு மபயர் 

 

70] 'ஊர் உறங்கியது' - என் து? 

1] முதலாகு மபயர்  

2] இடவாகு ப யர் 

3] காலவாகு மபயர் 

4] சிறனயாகு மபயர் 

 

71] 'நீலம் சூடினாள்' - என் து? 

1]  ண் ாகு ப யர் (குணவாகு ப யர்) 

2] இடவாகு மபயர்   

3] காலவாகு மபயர் 

4] சிறனயாகு மபயர் 

 

72] ப ாருந்தாதது எது? போற்பறாடர்களில் அபமந்துள்ள வழுக்கபள அறிசவாம். 

1] அைசன் வந்தது - திறண வழு 

2] கபிலன் மபசினாள் -  பால் வழு  

3] குயில்கள் கூவியது - எண் வழு  

4] க லா சிரித்தாய் - இட வழு  
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5] வளவன் மநற்று வந்திருக்கிறான் - கால வழு  

6] ஆந்பத கத்தியது -  ால் வழு  

குறிப்பு :- ஆந்பத கத்தியது - மரபு வழு 

 

73] ப ாருந்தாதது எது? போற்பறாடர்களில் அபமந்துள்ள வழுக்கபள அறிசவாம். 

1] கபிலன் மபசியது - திறண வழு 

2] கண்ணன் படித்தாள் -  பால் வழு  

3] பறறவகள் பறந்தது - எண் வழு  

4] இன்று வருவான் - கால வழு  

6] ேிங்கம் கபனத்தது - இட வழு 

குறிப்பு :- ேிங்கம் கபனத்தது - மரபு வழு 

 

74] புகபழனின் உயிரும் பகாடுக்குவர் ;  ழிபயனின் உலகுடன் ப றினும் 
பகாள்ளலர் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் எது? 

1] கலித்மதாறக  

2] அகநானூறு  

3] புறநானூறு 

4] நற்றிறண 


