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எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 6 

1] தாதுகு ச ாலை சதாறும்  ண் கக் காடு சதாறும் ச ாதவிழ் ப ாய்லக சதாறும் 
புதுமணத் தடங்கள் சதாறும் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆ ிரியர் ப யர் என்ன?  

1] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

2] கம் ராமாயணம், கம் ர் 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர்  

4]  ணிம கறை, சீத்தறைச்சொத்தனொர்  

  

2] மாதவி சவைிப் பூக வனந்பதாறும் வயல்கள் சதாறும் ஓதிய உடம்பு சதாறும் 
உயிபரன உைாய தன்சற - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆ ிரியர் ப யர் என்ன?  

1] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

2] கம் ராமாயணம், கம் ர் 

3] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர்  

4]  ணிம கறை, சீத்தறைச்சொத்தனொர்  

 

3] --------------------- ஆறு மகரந்தப்ப ாடிகலளச்  ிந்தும் ச ாலைகலள வளப் டுத்தியும், 
 ண் க வனங்கலளக் கடந்தும், அரும்புகள் விரிந்திருக்கின்ற குளங்கலள 
நிரப் ியும், புதுமணல்மிக்க நீர்நிலைகள் வழியாகவும், குருக்கத்தி சவைியிட்ட 
கமுகத்சதாட்டங்களில்  ாய்ந்தும், வயல்கலளச் ப ழிக்கத் ப ய்தும்  ாய்ந்து 
ப ல்வது, உடைினுள் உயிர்புகுந்து  ரவுதலனப் ச ான்று விளங்குகிறது. 

1]  கொநதி  

2] கொவிரி  

3]  ரயு 
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4] கங்றக  

குறிப்பு :-  ரயு நதி - தற்ச ாலதய உத்தரப்  ிரசத  மாநிைத்தில்  ாயும்  ரயு 
நதியின் வளம்.  

 

4] கம் ர்  ிறந்த ஊர்? 

1]  நாலக மாவட்டம் மயிைாடுதுலறக்கு அருகிலுள்ள சதரழுந்தூர் 

2] திருவொரூர்  ொவட்டம்  யிைொடுதுறைக்கு அருகிலுள்ள மதைழுந்தூர் 

3] தஞ்சொவூர்  ொவட்டம்  யிைொடுதுறைக்கு அருகிலுள்ள மதைழுந்தூர் 

4]  துறை  ொவட்டம்  யிைொடுதுறைக்கு அருகிலுள்ள மதைழுந்தூர் 

 

5]  டசகா ரந்தாதி, ஏபரழு து,  ிலைபயழு து,   ரசுவதி அந்தாதி, திருக்லக 
வழக்கம் - இந்த நூல்களின் ஆ ிரியர் யார்? 

1] சீத்தறைச்சொத்தனொர் 

2] கம் ர் 

3] மசக்கிழொர்  

4]  ொணிக்கவொசகர்  

 

6] கம் ர், வடபமாழியில் ---------------- எழுதிய இராமாயணத்லதத் தழுவித் தமிழில் 
காப் ியம் இயற்றினார். கம் ர் தாம் இயற்றிய அந்நூலுக்கு, இராமாவதாரம் எனப் 
ப யரிட்டார். அதுசவ கம் ராமாயணம் என வழங்கைாயிற்று. எனசவ, இது 
வழிநூல் எனப் டுகிறது. 

1] வால்மீகி 

2] அகத்தியர்  

3] மபொகர்  
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4] யுவொன் சுவொங்  

 

7] கம் ராமாயணம் ------------------ காண்டங்கலளக் பகாண்டது. 

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

விளக்கம்:- கம் ராமாயணம் ஆறு காண்டங்கலளயுலடயது. அலவ, 1.  ாை 
காண்டம், 2. அசயாத்திய காண்டம், 3. ஆரணிய காண்டம், 4. கிட்கிந்தா காண்டம், 
5. சுந்தர காண்டம், 6. யுத்த காண்டம் என் ன. 

குறிப்பு :- காண்டம் என் து ப ரும் ிரிவு எனவும்,  டைம் என் து உட் ிரிவு 
எனவும் வழங்கப் டுகிறது. 

 

8] தூைம்ச ால் வளர்கி லளக்கு; விழுதுகள் தூண்கள்! தூண்கள்; ஆைிலனச் 
சுற்றி நிற்கும்; அருந்திறல் மறவர்! சவசரா - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள 
நூல் மற்றும் ஆ ிரியர் ப யர்? 

1] அழகின்  ிரிப்பு,  ாரதிதா ன் 

2] குயில், பொைதியொர்  

3] மதொடுவொனம், வொணிதொசன்  

4] கவிதொஞ்சைி, கண்ணதொசன்  

குறிப்பு :- இங்கு இடம்ப ற்றுள்ள  ாடல் “அழகின்  ிரிப்பு” என்னும் நூைில் 
“விழுதும் சவரும்” என்னும் தலைப் ின்கீழ் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

 

9] வாைிலனத் தலரயில் வழீ்த்தி; மண்டிய  ாம் ின் கூட்டம் !; நீைவான் 
மலறக்கும் ஆல்தான்; ஒற்லறக்கால் பநடிய  ந்தல் ! - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆ ிரியர் ப யர்? 

1] அழகின்  ிரிப்பு,  ாரதிதா ன் 

2] குயில், பொைதியொர்  
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3] மதொடுவொனம், வொணிதொசன்  

4] கவிதொஞ்சைி, கண்ணதொசன்  

குறிப்பு :- இங்கு இடம்ப ற்றுள்ள  ாடல் “அழகின்  ிரிப்பு” என்னும் நூைில் 
“விழுதும் சவரும்” என்னும் தலைப் ின்கீழ் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

 

10] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] திைல் – வைிற  

2]  ைவர் – வைீர் 

3] தொது -  கைந்தம்  

4] ச ாது - காடு 

குறிப்பு :- ச ாது - மைர்  

 

11] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] மபொய்றக - குளம்  

2] பூகம் - கமுகம் (பொக்கு  ைம்) 

3] நவ்வி -  ொன்  

4] சகண்லம -  லக 

குறிப்பு :- சகண்லம - நட்பு   

 

12]  ாரதிதா ன் அவர்களின் இயற்ப யர் என்ன? 

1] சுப்பிை ணி  

2] சுப்பிைக்கவி  

3] சுப்புரத்தினம் 
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4] சுப்புைொஜ்  

 

13]  ாரதிதா ன் அவர்களின் ப ற்சறார் ப யர் என்ன? 

1] சொத்தப்பன் - விசொைொட்சி  

2] மசதுைொஜ் - மபொன்னம் ொள்  

3] முத்றதயொ - கண்ணகி  

4] கனக ல  - இைக்குமி 

 

14]  ாரதிதா ன் அவர்கள்  ிறந்த ஊர்?  

1] திருச்சி  

2]  துறை  

3] புதுச்ச ரி 

4] ஈமைொடு  

 

15]  ாரதிதா ன் அவர்களின் காைம்? 

1] 29.04.1861 முதல் 21.04.1934 வறை 

2] 29.04.1871 முதல் 21.04.1944 வறை 

3] 29.04.1881 முதல் 21.04.1954 வறை 

4] 29.04.1891 முதல் 21.04.1964 வலர 

 

16]  ாசவந்தர், புரட் ிக்கவிஞர் என்ற  ிறப்புப் ப யர்களால் அலழக்கப் ட்டவர்? 

1] பொைதியொர்  
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2]  ாரதிதா ன் 

3] வொணிதொசன்  

4] நொ க்கல் கவிஞர் ைொ ைிங்கனொர்  

 

17]  ாண்டியன்  ரிசு, குடும்  விளக்கு, இருண்ட வடீு - ஆகிய நூல்களின் ஆ ிரியர் 
யார்? 

1] பொைதியொர்  

2]  ாரதிதா ன் 

3] வொணிதொசன்  

4] நொ க்கல் கவிஞர் ைொ ைிங்கனொர்  

 

18] அழகின்  ிரிப்பு, கண்ணகி புரட் ிக் காப் ியம்,  குறிஞ் ித்திட்டு, தமிழியக்கம் - 
ஆகிய நூல்களின் ஆ ிரியர் யார்? 

1] பொைதியொர்  

2]  ாரதிதா ன் 

3] வொணிதொசன்  

4] நொ க்கல் கவிஞர் ைொ ைிங்கனொர்  

 

19] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாலரப்  ற்றியது? 

 ாரதியாருடன் பகாண்ட பநருங்கிய பதாடர் ினால்  ாரதிதா ன் எனத் 
தன்ப யலர அலமத்துக்பகாண்டார். தந்லத ப ரியாரின்  குத்தறிவுச் 
 ிந்தலனகலளக் கவிலத வடிவில் தந்தவர். 

1] கண்ணதொசன்   

2]  ாரதிதா ன் 
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3] வொணிதொசன்  

4] நொ க்கல் கவிஞர் ைொ ைிங்கனொர் 

 

20] பமய்யினால் அறியும் உயிர் ----------- உலடயது. இதற்குச்  ான்றாக புல், மரம் 
முதைிய தாவரங்கலளக் கூறைாம். 

1] ஓரறிவு 

2] ஈைைிவு  

3] மூவைிவு  

4] நொைைிவு  

 

21] பமய், வாய் ஆகியலவ -------------- அறிவு. (நத்லத,  ங்கு முதைியன.) 

1] ஓைைிவு 

2] ஈரறிவு 

3] மூவைிவு  

4] நொைைிவு  

 

22] எறும்பு, கலரயான், அட்லட முதைியன -------- அறிவு. 

1] ஓைைிவு 

2] ஈைைிவு 

3] மூவறிவு 

4] நொைைிவு  

குறிப்பு :- பமய், வாய், மூக்கு 
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23] நண்டு, தும் ி, வண்டு முதைியன -------------- அறிவு. 

1] ஓைைிவு 

2] ஈைைிவு 

3] மூவைிவு  

4] நாைறிவு 

குறிப்பு :- பமய், வாய், மூக்கு, கண் 

 

24] விைங்கு,  றலவ முதைியன -------------- அறிவு. 

1] ஈைைிவு 

2] மூவைிவு  

3] நொைைிவு 

4] ஐயறிவு 

குறிப்பு :- பமய், வாய், மூக்கு, கண், ப வி 

 

25] மனிதர் -------- அறிவு. 

1] மூவைிவு  

2] நொைைிவு 

3] ஐயைிவு 

4] ஆறறிவு 

குறிப்பு :- பமய், வாய், மூக்கு, கண், ப வி, மனம் 

 

26] ---------------------- மரங்கள் அடர்ந்துள்ள  ிரபுஞ் ிதான் உைகிசைசய அதிக அளவு 
மலழப றும் இடம். 
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1] த ிழ்நொட்டில்  

2] மடல்ைியில்  

3] அ ாமில்  

4] பஞ்சொப்பில் 

 

27] இந்தியாவில் ----------------- இல் ஒரு  ங்கு அளசவ காடுகள் உள்ளன. இலவ 
மலழவரக் காரணமாக இருப் தசனாடு மட்டுமில்ைாமல் வனவிைங்குகளுக்கும் 
புகைிடமாக உள்ளன. 

1] ஆறு  

2] ஏழு  

3] எட்டு  

4] ஒன்பது  

 

28] --------------- மாதம் முதல் வாரத்லத அரசு வன விைங்கு வாரமாக பகாண்டாடி 
வருகிறது.  

1] ஜனவரி  

2]  ொர்ச்சு  

4] ஜூன்  

4] அக்சடா ர் 

 

29] வனவிைங்கு  ாதுகாப்புச்  ட்டம் ------------ ஆம் ஆண்டு இயற்றப் ட்டது. 

1] 1952 

2] 1962 
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3] 1972 

4] 1982  

 

30] நமது நாட்டில் ----------------- வனவிைங்குப்  ாதுகாப்பு இடங்களும், அறு த்தாறு 
சத ிய வனவிைங்குப் பூங்காக்களும் முந்நூற்று அறு த்பதட்டுப் புகைிடங்களும் 
அலமந்துள்ளன. 

1] பதிறனந்து  

2] பதினொறு  

3]  திசனழு 

4] பதிமனட்டு  

 

31] ஒவ்சவாராண்டும் அக்சடா ர் திங்கள் -------------- நாள் உைக வனவிைங்கு 
நாளாக பகாண்டாடப் டுகிறது. 

1] முதல்  

2] இைண்டொம்  

3] மூன்ைொம்  

4] நான்காம் 

 

32] ப ன்லன எழும்பூரில் உள்ள அருங்காட் ியகம் எப்ச ாது பதாடங்கப் ட்டது?  

1] கி. ி 1851 

2] கி.பி 1852 

3] கி.பி 1853 

4] கி.பி 1854 
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குறிப்பு :- அருங்காட் ியகம் என் து அரிதான  ழம்ப ாருள்கலளத் பதாகுத்து 
லவத்துள்ள இடமாகும். ப ன்லன எழும்பூரில் அருங்காட் ியகம் அலமந்துள்ளது. 
இது கி. ி 1851 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப் ட்டது. இக்காட் ியகம் முதைில் லமய 
அருங்காட் ியகம் என்றலழக்கப் ட்டது. 

 

33] ‘முகிைன் வந்தான்’ என் து ஒரு பதாடர். இத்பதாடரில் முகிைன் என் து 
எழுவாய். இந்த எழுவாய், வந்தான் என்னும்  யனிலைலய ஏற்று இயல் ாக 
வருகிறது. இந்த எழுவாய் விலனமுற்று, ப யர்ச்ப ால், விலனச்ப ால் 
ஆகியவற்றுள் ஒன்றலனப்  யனிலையாகக்பகாண்டு முடியும். இவ்வாறு வருவது 
---------------------- எனப் டும்.  

1] எழுவாய் சவற்றுலம அல்ைது முதல் சவற்றுலம 

2] இைண்டொம் மவற்றுற   

3] மூன்ைொம் மவற்றுற   

4] நொன்கொம் மவற்றுற   

குறிப்பு :- எழுவாய் சவற்றுலம அல்ைது முதல் சவற்றுலம. இதற்கு உருபு 
இல்லை. 

 

34] ஒரு ப யர்ச்ப ால்ைின் ப ாருலளச் ப யப் டுப ாருளாக சவறு டுத்துவது ------
-------------- எனப் டும். இதலனச் ப யப் டுப ாருள் சவற்றுலம எனவும் வழங்குவர். 

1] எழுவொய் மவற்றுற  அல்ைது முதல் மவற்றுற  

2] இரண்டாம் சவற்றுலம 

3] மூன்ைொம் மவற்றுற   

4] நொன்கொம் மவற்றுற   

குறிப்பு :- இரண்டாம் சவற்றுலம:- இதன் உருபு ‘ஐ’ அஃது ஆக்கல், அழித்தல், 
அலடதல், நீத்தல், ஒத்தல், உலடலம ஆகிய அறுவலகப் ப ாருள்களில் வரும். 

(எ. கா.)-  
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வளவன் பள்ளிறயக் கட்டினொன் – ஆக்கல் 

மசொழன் பறகவறை அழித்தொன் – அழித்தல் 

மதன்ம ொழி மகொவிறை அறடந்தொள் – அறடதல் 

குழகன் சினத்றத விடுத்தொன் – நீத்தல் 

கயல்விழி குயிறைப் மபொன்ைவள் – ஒத்தல் 

கண்ணன் மசல்வத்றத உறடயவன் – உறடற  

 

35] -------------------- சவற்றுலம, தம்லமசயற்ற ப யர்ப்ப ாருலளக் கருவி, கருத்தா, 
உடனிகழ்ச் ிப் ப ாருளாக சவறு டுத்தும். இவற்றுள் ஆல், ஆன் உருபுகள் கருவி, 
கருத்தா ஆகிய இருப ாருள்களிலும் வரும். கருவி முதற்கருவி, துலணக்கருவி 
என இருவலகப் டும். 

1] எழுவொய் மவற்றுற  அல்ைது முதல் மவற்றுற  

2] இைண்டொம் மவற்றுற   

3] மூன்றாம் சவற்றுலம 

4] நொன்கொம் மவற்றுற   

குறிப்பு :- மூன்றாம் சவற்றுலம :- உருபுகள் ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு என் ன.  

(எ.கா.) 

நொைொல் கயிறு திரித்தொன். 

முதற் கருவி (கொரிய ொக  ொைி அஃதொகமவ இருப்பது). 

றகயொல் கயிறு திரித்தொன். 

துறணக்கருவி (கொரியம் மசயல்படும்வறை துறணயொக இருப்பது.) 

இமதமபொல் கருத்தொவும் இயற்றுதல் கருத்தொ, ஏவுதல் கருத்தொ என இருவறகப்படும். 

(எ.கா.) 
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தச்சனொல் நொற்கொைி மசய்யப்பட்டது. 

இயற்றுதல் கருத்தொ. (தொமன மசய்வது) 

மகொவில் அைசனொல் கட்டப்பட்டது. – ஏவுதல் கருத்தொ. 

(தொன் மசய்யொ ல் பிைறைச் மசய்ய றவப்பது.) 

 

உடனிகழ்ச் ி என்றால் என்ன? 

ஓர் எழுவொயின் மசயலுடன் பிைிமதொன்ைனது மசயலும் உடனிகழ்வது உடனிகழ்ச்சிப் 
மபொருள் எனப்படும். (எ.கொ.) 

தொமயொடு குழந்றத மசன்ைது. 

நொமயொடு குட்டியும் மசன்ைது. 

கருவிப்மபொருளில் மகொண்டு என்னும் மசொல்லும் உடனிகழ்ச்சிப் மபொருளில் உடன் 
என்னும் மசொல்லும் மசொல்லுருபுகளொக வரும். 

(எ.கொ.)நூல்மகொண்டு றதத்தொன் 

ஆறுமுகனுடன் வள்ளி மசன்ைொள். 

 

36] பகாலட,  லக, நட்பு, தகவு, அதுவாதல், ப ாருட்டு, முலற, எல்லை எனப்  ை 
ப ாருளில் வரும் சவற்றுலம ----------------? 

1] எழுவொய் மவற்றுற  அல்ைது முதல் மவற்றுற  

2] இைண்டொம் மவற்றுற   

3] மூன்ைொம் மவற்றுற  

4] நான்காம் சவற்றுலம 

குறிப்பு :- (எ. கா.) - உருபு ‘கு’. 

புைவர்க்குப் பரிசு மகொடுத்தொர் – மகொறட 
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மநொய்க்குப் பறக  ருந்து – பறக 

பொரிக்கு நண்பர் கபிைர் – நட்பு 

வடீ்டுக்கு ஒரு பிள்றள – தகுதி 

வறளயளுக்குப் மபொன் – அதுவொதல் 

கூைிக்கு மவறை – மபொருட்டு 

மகொவைனுக்கு  றனவி கண்ணகி – முறை 

திருத்தணிக்கு வடக்மக மவங்கடம் – எல்றை 

‘கு’ வுக்குப் பதிைொகப் மபொருட்டு, நி ித்தம் என்பன மசொல்லுருபுகளொக வரும். 

(எ.கொ.) 

கூைியின்மபொருட்டு மவறை மசய்தொன். 

மவறையின் நி ித்தம்அயலூர் மசன்ைொன். 

கு உடன் ஆக என்பதும் மசர்ந்து வரும். 

(எ.கொ.) 

கூைிக்கொக மவறை மசய்தொன். 

 

37] இல், இன் - எந்த சவற்றுலமக்கான உருபு? 

1] இைண்டொம் மவற்றுற   

2] மூன்ைொம் மவற்றுற   

3] நொன்கொம் மவற்றுற   

4] ஐந்தாம் சவற்றுலம  

குைிப்பு :- ஐந்தொம் மவற்றுற  :- உருபுகள் இல், இன் என்பன. இறவ தம்ற  ஏற்ை 
மபயர்மபொருறள நீங்கல், ஒப்பு, எல்றை ஏதுப்மபொருள்களொக மவறுபடுத்தும். 

(எ.கொ.) - தறையின் இழிந்த  யிர் – நீங்கல் 
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பொைின் நிைம் மகொக்கு – ஒப்பு 

மசன்றனயின் ம ற்கு மவலூர் – எல்றை 

அைிவில்  ிக்கவர் ஒளறவ – ஏது 

இருந்து, நின்று, விட, காட்டிலும் என் ன ஐந்தாம் சவற்றுலமக்குரிய 
ப ால்லுருபுகள் ஆகும். 

(எ.கொ.) - மவைன் ஊரிைிருந்து வந்தொன். – இருந்து 

அைசன் மதரினின்று இைங்கினொன் – நின்று 

கயல்விழி என்றனவிடப் மபரியவள் – விட 

த ிறழக்கொட்டிலும் சுறவயொன ம ொழி உண்டொ? – கொட்டிலும் 

 

38] அது, அது, அ - எந்த சவற்றுலமக்கான உருபு? 

1] இைண்டொம் மவற்றுற   

2] மூன்ைொம் மவற்றுற   

3] ஐந்தொம் மவற்றுற   

4] ஆறாம் சவற்றுலம 

குறிப்பு :- ஆறாம் சவற்றுலம :  

உருபுகள் அது, ஆது, அ என்பன. 

அது, ஆது என்பன ஒருற க்கும், அ என்பது பன்ற க்கும் வரும். 

இவ்வுருபுகள் கிழற ப் (உரிற ) மபொருளில் வரும். 

(எ.கொ.) -  

எனது வடீு 

எனொது நூல் 

றத,  ொசி எனத் த ிழ்  ொதங்கள் பன்னிைண்டு. 
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ஆைொம் மவற்றுற க்கு ‘உறடய’ என்பது மசொல்லுருபொக வரும். (எ.கொ.) - 
என்னுறடய வடீு, நண்பனுறடய சட்றட. 

 

39] கண், கால், சமல், கீசழ, இடம், இல் - எந்த சவற்றுலமக்கான உருபு? 

1] இைண்டொம் மவற்றுற   

2] மூன்ைொம் மவற்றுற   

3] ஐந்தொம் மவற்றுற   

4] ஏழாம் சவற்றுலம 

குறிப்பு :- ஏழாம் சவற்றுலம :-  

உருபுகள் கண், கொல், ம ல், கீமழ, இடம், இல் முதைியன. 

(எ.கொ.) -  ணியில் ஒைி – இல் 

வடீ்டின்கண் பூறன – கண் 

அவனுக்கு என்ம ல் மவறுப்பு – ம ல் 

மபட்டியில் பணம் உள்ளது – இல் 

குைிப்பு : ‘இல்’ என்னும் ஐந்தொம் மவற்றுற  உருபு ஒப்பு, ஏது, நீங்கல் ஆகிய 
மபொருளில் வரும். ஏழொம் மவற்றுற  உருபு இல் இடப்மபொருளில் வரும். 

(எ.கொ.) -  ொறையில்  ைர்கள். இல் ஏழொம் மவற்றுற  உருபு இடப்மபொருளில் 
வந்தது.  ொறையிைிருந்து  ைறைப் பரித்தொன். இல் ஐந்தொம் மவற்றுற  உருபு 
நீங்கல் மபொருளில் வந்தது. 

 

40] விளிசவற்றுலம - என்று எதலன அலழப் ர்? 

1] எட்டாம் சவற்றுலம  

2] மூன்ைொம் மவற்றுற   

3] ஐந்தொம் மவற்றுற   
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4] ஏழொம் மவற்றுற  

குைிப்பு :- எட்டொம் மவற்றுற  :- விளிமவற்றுற . படர்க்றகப் மபயறை முன்னிறைப் 
மபயைொக்கி அறழக்க இவ்மவற்றுற  பயன்படுகிைது. இதறன விளிமவற்றுற  என 
வழங்குவர். (எ.கா.) - கண்ணா வா!,  கிளிசய ச சு! 

 

41] விலனமுற்று, ப யர்ச்ப ால், விலனச்ப ால் ஆகிய இவற்றிலனப் 
 யனிலையாகக் பகாண்டு முடிவது? 

1] நொன்கொம் மவற்றுற   

2] இைண்டொம் மவற்றுற   

3] முதல் சவற்றுலம 

4] ஆைொம் மவற்றுற   

 

42] ப யர்ச்ப ால்லைக் கருத்தாவாக மாற்றுவது ?  

1] நொன்கொம் மவற்றுற   

2] இைண்டொம் மவற்றுற .  

3] முதல் சவற்றுலம 

4] ஆைொம் மவற்றுற   

 

43] கிழலமப்ப ாருளில் வருவது? 

1] நொன்கொம் மவற்றுற   

2] இைண்டொம் மவற்றுற   

3] முதல் மவற்றுற .  

4] ஆறாம் சவற்றுலம 
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44] இராமனுக்குத் தம் ி  இைக்குவன். இதிலுள்ள சவற்றுலம உருபு ------------ 
ப ாருளில் வந்துள்ளது. 

1] மகொறட 

2] பறக  

3] நட்பு  

4] முலற 

 

45] ப யப் டுப ாருள் சவற்றுலம  ---------------- எனவும் அலழக்கப்ப றும்.  

1] இரண்டாம் சவற்றுலம உருபு 

2] மூன்ைொம் மவற்றுற  உருபு 

3] ஐந்தொம் மவற்றுற  உருபு 

4] நொன்கொம் மவற்றுற  உருபு 

 

46] கருவி, கருத்தா ஆகிய ப ாருள்களில் -------------- உருபு வரும். 

1] ஆல், ஆன் 

2] ஒடு, ஓடு 

3] கண், இடம்  

4] இவற்ைில் ஏது ில்றை  

 

47] விளி சவற்றுலம என்று அலழக்கப் டுவது? 

1] இைண்டொம் மவற்றுற   

2] மூன்ைொம் மவற்றுற   
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3] எட்டாம் சவற்றுலம 

4] நொன்கொம் மவற்றுற   

 

48] ப ாருந்தாதது எது? 

1] கொட்றட அழித்தொன் - அழித்தல் 

2] புைிறயப் மபொன்ைவன் - ஒத்தல் 

3] கூைியின் மபொருட்டு மவறை - மபொருட்டு  

4] என்னுறடய வடீு - ஆைொம் மவற்றுற ச் மசொல்லுருபு  

5] ஏழாம் சவற்றுலம - அவன் யார் 

குறிப்பு :- ஏழாம் சவற்றுலம - கிலளயின்கண் காக்லக  

 

49] ப ாருந்தாது எது?  

1] முதல் மவற்றுற  - அவன் யொர்? 

2] மூன்ைொம் மவற்றுற  -  ைத்தொல் மசய்தது 

3] ஐந்தொம் மவற்றுற  - கல்வியில் மபரியவர் கம்பர் 

4] ஏழொம் மவற்றுற  - கிறளயின்கண் கொக்றக  

5] ஆறாம் சவற்றுலம - ஐ 

குறிப்பு :- ஆறாம் சவற்றுலம - அது, ஆது, அ 

 

50] நன்னூலுக்குக் காண்டிலகயுலர கண்டவர்? 

1] இராமானு க் கவிராயர் 

2]  றை றையடிகள்  
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3] மவங்கட  கொைிங்கம்  

4]  ீனொட்சி சுந்தைம்   

 

51] பதரியாது - இது கீழ்க்கண்ட எதனுலடய எடுத்துக்காட்டு? 

1] குற்றியலுகரம் 

2] குற்ைியைிகைம்  

3] முற்ைியலுகைம் 

4] இவற்ைில் ஏது ில்றை   

 

52] தமிழ்நாட்டின் சத ியப் றலவ? 

1] கிளி  

2]  யில் 

3] மரகதப் புறா  

4] இவற்ைில் ஏது ில்றை 


