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எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 7 

1] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

எண் தத்தால் எய்தல் எளிபதன்  யார்மாட்டும் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1]  ண்புதடதம என்னும் வழக்கு 

2] பண்புபா ராட்டும் உலகு 

3] பண்பபாத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு 

4] பண்புள பாடறிவார் மாட்டு 

 

2] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

அன்புதடதம ஆன்ற குடிப் ிறத்தல் இவ்விரண்டும் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1]  ண்புதடதம என்னும் வழக்கு 

2] பண்புபா ராட்டும் உலகு 

3] பண்பபாத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு 

4] பண்புள பாடறிவார் மாட்டு 

 

3] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

உறுப்ப ாத்தல் மக்கபளாப்பு அன்றால் பவறுத்தக்க 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1] பண்புடடடம என்னும் வழக்கு 

2] பண்புபா ராட்டும் உலகு 
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3]  ண்ப ாத்தல் ஒப் தாம் ஒப்பு 

4] பண்புள பாடறிவார் மாட்டு 

 

4] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

நயப ாடு நன்றி புரிந்த  யனுதடயார் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1] பண்புடடடம என்னும் வழக்கு 

2]  ண்பு ா ராட்டும் உலகு 

3] பண்பபாத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு 

4] பண்புள பாடறிவார் மாட்டு 

 

5] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

நதகயுள்ளும் இன் ாது இகழ்ச்ெி  தகயுள்ளும் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1] பண்புடடடம என்னும் வழக்கு 

2] பண்புபா ராட்டும் உலகு 

3] பண்பபாத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு 

4]  ண்புள  ாடறிவார் மாட்டு 

 

6] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

 ண்புதடயார்ப்  ட்டுண்டு உலகம் அதுவின்தறல் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 
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1] மண்புக்கு மாய்வது மன் 

2] மக்கட்பண்(பு) இல்லா தவர்  

3] பண்பாற்றா ராதல் கடட 

4] பகலும்பாற் பட்டன் றிருள் 

 

7] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

அரம்த ாலும் கூர்தமய தரனும் மரம்த ால்வர் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1] மண்புக்கு மாய்வது மன் 

2] மக்கட் ண்(பு) இல்லா தவர் 

3] பண்பாற்றா ராதல் கடட 

4] பகலும்பாற் பட்டன் றிருள் 

 

8] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

நண் ாற்றா ராகி நயமில பெய்வார்க்கும் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1] மண்புக்கு மாய்வது மன்.  

2] மக்கட்பண்(பு) இல்லா தவர்  

3]  ண் ாற்றா ராதல் கதட 

4] பகலும்பாற் பட்டன் றிருள் 

 

9] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 
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நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1] மண்புக்கு மாய்வது மன் 

2] மக்கட்பண்(பு) இல்லா தவர்  

3] பண்பாற்றா ராதல் கடட 

4]  கலும் ாற்  ட்டன் றிருள் 

 

10] விடு ட்டதத ததர்வு பெய்க. 

 ண் ிலான் ப ற்ற ப ருஞ்பெல்வம் நன் ால் 

--------------- ------------------- ----------------- ? 

1] மண்புக்கு மாய்வது மன் 

2] மக்கட்பண்(பு) இல்லா தவர்  

3] கலந்தீதம யால்திரிந் தற்று 

4] பகலும்பாற் பட்டன் றிருள் 

 

11] ப ாருந்தாதது எது? பொற்ப ாருள் தருக. 

1] வழக்கு – நன்பெறி 

2] ஆன்ற – தாழ்ந்த 

3] நீடிய – தீராத 

4] நன்றி – உதவி 

குறிப்பு :- ஆன்ற – உயர்ந்த 
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12] ப ாருந்தாதது எது? பொற்ப ாருள் தருக. 

1] நடகயுள்ளும் – விடளயாட்டாகவும்  

2] பாடறிவார் – பநறியுடடயார் 

3] மாய்வது – அழிவது 

4] அரம் – நன்தம 

குறிப்பு :- அரம் – வாதளக் கூர்தமயாக்கும் கருவி. 

 

13] ப ாருந்தாதது எது? பொற்ப ாருள் தருக. 

1] நண்பு – நட்பு 

2] நயம்இல – தீங்கு, இெிடமயற்ற 

3] கதட – நட்பு 

4] நயன் – நநர்டம 

குறிப்பு :- கதட – இழிவு 

 

14] ப ாருந்தாதது எது? பொற்ப ாருள் தருக. 

1] நகல்வல்லர் – சிரித்து மகிழ்பவர் 

2] மாயிரு ஞாலம் – மிகப்பபரிய உலகம் 

3] திரிந்தற்று – திரிந்ததுநபான்றது 

4] நவ்வி - புலி 

குறிப்பு :- நவ்வி – மான் 

 

15] வாடிய  யிதரக் கண்டத ா பதல்லாம்; வாடித ன்  ெியி ால் இதளத்தத - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆெிரியர் ப யர் என் ? 
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1] மணிநமகடல, சீத்தடலச்சாத்தொர்  

2] சிலப்பதிகாரம், இளங்நகாவடிகள்  

3] நான்மணிக்கடிடக, விளம்பி நாகொர்  

4] திருவருட் ா, இராமலிங்க அடிகளார் 

 

16] வடீுததா றிரந்தும்  ெியாற தயர்ந்த; பவற்றதரக் கண்டுளம்  ததத்ததன் - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆெிரியர் ப யர் என் ? 

1] மணிநமகடல, சீத்தடலச்சாத்தொர்  

2] சிலப்பதிகாரம், இளங்நகாவடிகள்  

3] நான்மணிக்கடிடக, விளம்பி நாகொர்  

4] திருவருட் ா, இராமலிங்க அடிகளார் 

 

17] நீடிய  ிணியால் வருந்திகின் தறார்என்; தநர்உறக் கண்டுளந் துடித்ததன் - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆெிரியர் ப யர் என் ? 

1] மணிநமகடல, சீத்தடலச்சாத்தொர்  

2] சிலப்பதிகாரம், இளங்நகாவடிகள்  

3] நான்மணிக்கடிடக, விளம்பி நாகொர்  

4] திருவருட் ா, இராமலிங்க அடிகளார் 

 

18] ஈடின்மா  ிகளாய் ஏதழக ளாய்பநஞ்; ெிதளத்தவர் ததமக்கண்தட 
இதளத்ததன் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆெிரியர் ப யர் 
என் ? 

1] மணிநமகடல, சீத்தடலச்சாத்தொர்  

2] சிலப்பதிகாரம், இளங்நகாவடிகள்  
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3] நான்மணிக்கடிடக, விளம்பி நாகொர்  

4] திருவருட் ா, இராமலிங்க அடிகளார் 

 

19] இராமலிங்க அடிகளார் அவர்களின் ப ற்தறார் ப யர் என் ? 

1] சாத்தப்பன் - விசாலாட்சி  

2] இராதமயா - ெின் ம்தம 

3] ராகநவந்திரர் - கல்பொ அம்டமயார்  

4] பவங்கட்ராமன் - அம்மணி அம்மாள்  

 

20] இராமலிங்க அடிகளார் அவர்களின் ஊர்? 

1] ெிதம் ரத்துக்கு அருகிலுள்ள மருதூர் 

2] தூத்துக்குடிக்கு அருகிலுள்ள நகாவில்பட்டி  

3] காஞ்சிபுரம் அருகிலுள்ள ஸ்ரீபபரும்புதூர்  

4] திருவாரூர் அருகிலுள்ள மன்ொர்குடி  

 

21] இராமலிங்க அடிகளார் அவர்களின் ெிறப்புப்  ப யர்? 

1] மெிதருள் மாணிக்கம்  

2] பதய்வப் புலவர்  

3] திருவருட் ிரகாெ வள்ளலார் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல 

 

22] இராமலிங்க அடிகளார் அவர்களின் காலம்? 
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1] 05.10.1803 முதல் 30.01.1854 வடர 

2] 05.10.1813 முதல் 30.01.1864 வடர 

3] 05.10.1823 முதல் 30.01.1874 வதர 

4] 05.10.1833 முதல் 30.01.1884 வடர 

 

23] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்தநூதலப்  ற்றி கூறுகிறது? 

இதறவன் திருவருதளப் ப றுவதற்காகப்  ாடிய  ாடல் என்றும், இதறவ ின் 
திருவருளால்  ாடிய  ாடல் என்றும் இருவதகயாகப் ப ாருள் கூறலாம். இஃது 
ஐயாயிரத்து எண்ணூற்றுப்  திப ட்டுப்  ாடல்கதளக் பகாண்டது. நம் 
 ாடப் குதி  ிள்தளப் ப ருவிண்ணப் ம் என்னும் ததலப் ில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

1] திருவருட் ா  

2] மணிநமகடல  

3] நற்றிடண  

4] கலித்பதாடக 

 

24] வடலூரில் ெமரெ சுத்த ென்மார்க்க ெங்கம், ெத்திய ஞா ெத , ெத்திய 
தருமச்ொதல ஆகியவற்தற நிறுவியவர் யார்? 

1] சீத்தடலச்சாத்தொர்  

2] இளங்நகாவடிகள்  

3] விளம்பி நாகொர்  

4] இராமலிங்க அடிகளார் 

 

25] திருவருட் ா, ெவீகாருண்ய ஒழுக்கம், மனுமுதற கண்ட வாெகம் ஆகிய 
நூல்களின் ஆெிரியர் யார்? 
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1] சீத்தடலச்சாத்தொர்  

2] இளங்நகாவடிகள்  

3] விளம்பி நாகொர்  

4] இராமலிங்க அடிகளார் 

 

26] உலகில் ததான்றிய  ல்தவறு அறிவியல் கல்விகளில் மிகத் பதான்தமயா து, 
 ழதமயா து ----------- கல்வி. 

1] ந ாதிடம்  

2] மருத்துவம்  

3] வா ியல் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல 

 

27] உலகம், ஐம்பூதங்களாகிய நிலம், நீர், பவப் ம், காற்று, வா ம் ஆகிய ஐந்தும் 
உள்ளடக்கியது எ த் ----------------- குறிப் ிடுகிறது. 

1] மணிநமகடல  

2] பதால்காப் ியம் 

3] அகத்தியம்  

4] அகநானூறு  

குறிப்பு :- பதால்காப் ியப்  ாடல் :- நிலம் நீர் த ீவளி விசும்த ாடு ஐந்தும்; கலந்த 
மயக்கம் ஆதலின்;  

 

28] மண்திணிந்த நிலனும்; நிலன் ஏந்திய விசும்பும் ; விசும்பு ததவரு வளியும் ; 
வளித்ததல இய தீயும்; தீ முரணிய நீரும் என்றாங்கு; ஐம்ப ரும்பூதத்து இயற்தக 
த ால்… இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் எது? 
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1] மணிநமகடல  

2] பதால்காப்பியம் 

3] அகத்தியம்  

4] புறநானூறு 

 

29]  தித ந்தாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்புவதர, உலகம் தட்தடயா து என்தற 
நம் ி வந்த ர்.  தித ந்தாம் நூற்றாண்டில்தான் த ாலந்து நாட்தடச் ொர்ந்த ------
------------------ என் வர் உலகம் தட்தட இல்தல,  உருண்தடயா து எ  
முதறயாகக் கணித்து கூறி ார்.  

1] காரல் மார்க்ஸ்  

2] நிக்தகாலஸ்கிராப்ஸ் 

3] கலிலிநயா  

4] ஐசக் நியூட்டன்  

 

30]  தி ாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ------------------- என் வர், உலகம் 
உருண்தடயா து என் தத த் தம் பதாதலதநாக்கியால் கண்டு ிடித்துச் 
பொன்   ிறகுதான் மக்கள் ஏற்றுக்பகாண்ட ர். 

1] காரல் மார்க்ஸ்  

2] நிக்நகாலஸ்கிராப்ஸ் 

3] கலிலிதயா 

4] ஐசக் நியூட்டன்  

 

31] சுழன்றும் ஏர்ப் ின் து உலகம் அத ால் உழந்தும் உழதவ ததல - என்னும் 
 ாடலில் உலகம் சுழல்கிறது எ க் கூறியவர்? 
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1] இராமலிங்க அடிகளார்  

2] நல்லாதொர் 

3] திருவள்ளுவர் 

4] விளம்பி நாகொர்  

 

32] வா பவளியில் மிகப்ப ரிய விண்மீன் ------------------? 

1] செி  

2] ஞாயிறு 

3] பசவ்வாய் 

4] புதன்  

 

33] --------------------- நூலில் -------------------- என் வர் ஞாயிறு த ாற்றுதும் ஞாயிறு 
த ாற்றுதும் எ  ஞாயிற்தறப் த ாற்றியுள்ளதமதயக் காணலாம். 

1] ெிலப் திகாரம், இளங்தகாவடிகள் 

2] மணிநமகடல, சீத்தடலச்சாத்தொர்  

3] திருவருட்பா, இராமலிங்க அடிகள்  

4] புறநானூறு, கண்ணகொர்  

 

34] ஞாயிற்தறச் சுற்றியுள்ள  ாதததய ஞாயிற்று வட்டம் என்ற ர்  ழந்தமிழர், 
எ  ------------------ குறிப் ிடுகிறது. 

1] சிலப்பதிகாரம் 

2] மணிநமகடல 

3] திருவருட்பா 
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4] புறநானூறு 

குறிப்பு :- பெஞ்ஞாயிற்றுச் பெலவும், அந்ஞாயிற்றுப்,  ரிப்பும்  ரிப்புச் சூழ்ந்த 
மண்டிலமும் - இப் ாடலின் வழியாக ஞாயிற்று வட்டம், அதன் இயக்கம், 
அந்தரமாய் நிற்கும் வான்பவளி மண்டலம் என்    ற்றிய வா ியல் அறிதவ 
அறிய முடிகிறது. 

  

35] தாத  ஒளிவிடக்கூடிய ஞாயிற்தற நாள்மீன் எ வும், ஞாயிற்றிடமிருந்து 
ஒளிப ற்று ஒளிவிடக்கூடியவற்தறக் தகாள்மீன் எ வும்  ண்தடத்தமிழர் 
குறிப் ிட்டுள்ள ர். -------------- தா ாக ஒளிவசீுவதில்தல. 

1] திங்கள் 

2] பசவ்வாய் 

3] புதன் 

4] வியாழன்  

குறிப்பு :- மாதர் முகம்த ால் ஒளிவிட வல்தலதயல் காததல வாழி மதி - இந்த 
வா ியல் உண்தமதயத் திருக்குறள் பவளிப் டுத்துகிறது.  

 

36] திங்கதளப்  ாம்பு பகாண்டற்று - என்று கூறும் நூல் எது? 

1] திருக்குறள் 

2] புறநானூறு  

3] கலித்பதாடக  

4] நற்றிடண  

குறிப்பு :- திங்கதளப்  ாம்பு பகாண்டற்று (குறள் 1146) என்னும் குறள் பதாடர், 
திங்கள் மதறப்புப் (ெந்திரகிரகணம்)  ற்றியதாகும் . திங்களின் நிதலதயக் 
கருதித் ததய் ிதற, வளர் ிதற எ வும் குறித்துள்ள ர்.  
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37] புதிதாகக் கண்டறிந்த தகாதளப் ------------ எ  அதழத்த ர். புதிதாக 
அறிந்தத ால் அதற்கு ‘அறிவன்’ எ வும் ப யருண்டு. 

1] பசவ்வாய்  

2] புளுட்நடா 

3] புதன்  

4] பவள்ளி  

குறிப்பு :- பெந்நிறமாய் இருந்த தகாதளச் பெவ்வாய் எ  அதழத்த ர். இன்தறய 
அறிவியல் வல்லு ர்கள் பெவ்வாய் தகாளில், மண் ெிவப்பு நிறமாய் இருப் தத  
அறிவியல் ஆய்வு மூலம் புலப் டுத்தியுள்ள ர். பவண்தம நிறமுதடய தகாதள 
பவள்ளி எ  அதழத்த ர். பவள்ளிக்தகாளில் பவள்ளித்தாது இருப் தத  இன்று 
அறிவியல் ஆய்வு புலப் டுத்தியுள்ளது. ஞாயிறு உதயத்திற்கு முன்த  பவள்ளி 
எழுந்து விடியதல உணர்த்துவத ால் இதத  விடிபவள்ளி என்ற ர். புதிதாகக் 
கண்டறிந்த தகாதளப் புதன் எ  அதழத்த ர். புதிதாக அறிந்தத ால் அதற்கு 
‘அறிவன்’ எ வும் ப யருண்டு. 

 

38] வியா என்றால் --------------, ------------ எ ப் ப ாருள் டும். வா ில் ப ரிய தகாளாக 
வலம் வருவதத தய வியாழன் என்ற ர். 

1] ப ரிய, நிதறய 

2] சிறிய, குடறய  

3] சிறந்த, பரந்த  

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

 

39] ----------------- தகாதள காரிக்தகாள் எ  அதழத்த ர். இக்தகாளில் கந்தகம் 
இருப் தாக இன்தறய அறிவியல் ஆய்வு கூறுகிறது. 

1] பசவ்வாய்  

2] பவள்ளி 
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3] புதன்  

4] ெ ி 

 

40] 'வலவன் ஏவா வானூர்தி' - என்னும் -----------------  ாடல் வரி ெங்க 
காலத்திதலதய ஓட்டுநர் இல்லா வானூர்தி இருந்தது என்னும் பெய்திதயக் 
கூறுகிறது. 

1] புறநானூறு 

2] கலித்பதாடக  

3] நற்றிடண  

4] மணிநமகடல  

குறிப்பு :- வானூர்தி ஓட்டுகிறவத த் தமிழில் வலவன் எ  அதழக்கிதறாம். 

 

41] --------------, -------------- நூல்களில் வான்வழிப்  யணங்கள்  ற்றிய குறிப்புகள் 
உள்ள . 

1] ெிலப் திகாரம், மணிதமகதல 

2] திருக்குறள், கலித்பதாடக  

3] நற்றிடண , குறுந்பதாடக  

4] ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து  

 

42] ------------------------ என்னும் நூல் மயிற்ப ாறி விமா த்தின் பெயல்திறத ப்  ற்றி 
கூறுகிறது.  

1] ெவீகெிந்தாமணி 

2] கலித்பதாடக  

3] நற்றிடண  
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4] மணிநமகடல  

 

43] ---------------- நூலில், இராவணன் பெலுத்திய புட் க விமா த்ததப்  ற்றிய பெய்தி 
உள்ளது. 

1] சீவகசிந்தாமணி 

2] கலித்பதாடக  

3] கம் ராமாயணம்  

4] மணிநமகடல  

 

45] ----------------- நூலில், வானூர்தி வடிவமும், அதத  இயக்கும் முதறதமயும் 
 ற்றிய வான்  யணச் பெய்திகள் காணப் டுகின்ற .  

1] ப ருங்கதத 

2] கலித்பதாடக  

3] கம்பராமாயணம்  

4] மணிநமகடல  

 

46] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாதரப் ற்றியது? 

இத்தாலி நாட்டின் த ொ நகரத்தின் ஒரு மாதலப்ப ாழுதில் ததலதமக் 
கிறித்தவக் தகாவிலில் வழி ாடு நடந்து பகாண்டிருந்தது. அத வரின் 
 ார்தவயும் ஆண்டவத  தநாக்கி இருந்தது. ஆ ால், ஒரு ெிறுவ ின்  ார்தவ 
மட்டும் அங்கு ஊெலாடிக் பகாண்டிருந்த பதாடர்விளக்கின் மீது இருந்தது. 
அச்ெிறுவ ின் வயது 17 மட்டும் தான். அச்ெிறுவ ின் முதல் அறிவியல் 
கண்டு ிடிப்த  மருத்துவத்துதறயில் நாடித்துடிப்த க் கணக்கிடும் கருவிதயக் 
கண்டு ிடிக்கத் தூண்டுதகாலாய் அதமந்தது. கடிகாரத்தின் ப ண்டுலத்தத - 
ஊெதல - அதமத்து தநரத்ததக் கணக்கிடவும் உதவியது.  
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1] ஐசக் நியூட்டன் 

2] தாமசு ஆல்வா எடிசன்  

3] கலீலிதயா கலிலி 

4] இவர்களில் யாருமில்டல  

 

47] இவர், ஊெல் விதிதய கண்டு ிடித்தார் மற்றும் வா ியல் ஆய்வுக்கு 
முன்த ாடியாகவும் விளங்கி ார். அவர் யார்? 

1] ஐசக் நியூட்டன் 

2] தாமசு ஆல்வா எடிசன்  

3] கலீலிதயா கலிலி 

4] இவர்களில் யாருமில்டல  

 

48] கலீலிதயா கலிலி  ிறந்த நாடு? 

1] எகிப்து  

2] பிரான்சு  

3] இத்தாலி 

4] பிநரசில்  

 

47] கலீலிதயா கலிலி இத்தாலி நாட்டிலுள்ள  த ொ நகரத்தில் ----------------- ஆம் 
ஆண்டு  ிறந்தார்? 

1] 1562 

2] 1563 

3] 1564 
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4] 1565 

 

49] கலீலிதயா கலிலி  ிறந்த வருடம்? 

1] 15.03.1564 

2] 15.04.1564 

3] 15.01.1564 

4] 15.02.1564 

 

50] கலீலிதயா கலிலி அவர்களின் தந்தத ப யர்? 

1] வின்பென்தொ கலீவ ீ

2] தாமசு ஆல்பிரட்  

3]  ான்சன் கலீலி 

4] இவர்களில் யாருமில்டல  

 

51] கலீலிதயா கலிலி, தம் இளதமக்காலத்திலிருந்தத இயற்தக மீதும், அறிவியல் 
மீதும் மிகுந்த ஆர்வம் உதடயவராய் விளங்கி ார். -----------------  டிப் தில் 
தமக்கிருக்கும் விருப் த்ததத் தந்ததயாரிடம் பவளிப் டுத்தி ார். 

1] வணிகம்  

2] மருத்துவம் 

3] வாெியல்  

4] கணிதம்   
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52] கலீலிதயா, த ொ நகரப்  ல்கதலக்கழகத்தில் ------------------- துதறயில் 
மாணவராய்ச் தெர்ந்த குறுகிய காலத்திற்குள் அறிவியலில் அவர்தம் முதல் 
கண்டு ிடிப்பு நிகழ்ந்தது. அதுதான் ஊெல்விதி. 

1] மருத்துவம் 

2] வணிகம் 

3] கணிதம்  

4] வாெியல்  

 

53] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

 ல்கதலக்கழகத்தில் கலீலிதயா  யிலும் துதறயில் கணக்குப்  ாடமாக 
அதமயவில்தல. ஒருமுதற கணக்கு வல்லுநர் ஒருவர் சுதவயாகக் கணக்கு 
நடத்திக் பகாண்டிருந்ததத த் தற்பெயலாக அவர் தகட்டார்.  ல நாள், அவர் 
கணக்கியல் விரிவுதரயாளரின் அதறயில் மதறந்திருந்து கணக்குப் 
 ாடங்கதளப் தகட்டார். ஆகதவ, கணக்கில் மிகவும் நாட்டம் பகாண்டு, ெிறந்த 
 ல ஆய்வுகதள பவளியிட்டார். அத ால், தம்முதடய ------------------ ஆம் 
அகதவயிதலதய த ொநகரப்  ல்கதலக்கழகத்தில் கணக்கியல் த ராெிரியராகப் 
 ணியமர்த்தப் டார். 

1] 23   2] 24    3] 25    4] 26 

 

54] ஒதர தநரத்தில் உயரத்திலிருந்து எறியப் டும் ப ாருள்களுள் எதட மிகுந்த 
ப ாருள் விதரவாகவும், எதட குதறந்த ப ாருள் பமதுவாகவும் நிலத்தத 
வந்ததடயும் - இது யாருதடய கண்டு ிடிப்பு? 

1] கலீலிநயா 

2] ஐசக் நியூட்டன்  

3] அரிஸ்டாட்டில் 

4] இவர்களில் யாருமில்டல  
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55] அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்துப் டி, ஒதர தநரத்தில் உயரத்திலிருந்து எறியப் டும் 
ப ாருள்களுள் எதட மிகுந்த ப ாருள் விதரவாகவும், எதட குதறந்த ப ாருள் 
பமதுவாகவும் நிலத்தத வந்ததடயும் என்றிருந்தது.  ல ஆண்டாக 
அரிஸ்டாட்டில் கூறிய இக்கருத்துச் ெரியா துதான் என்று ப ாதுமக்களும் நம் ி 
வந்த ர். ஆ ால், ---------------------- என் வர்,  இக்கருத்தத ஒப்புக் பகாள்ளவில்தல. 
எ தவ, தம்முதடய கருத்தத ஆய்வின்மூலம் பமய் ித்துக் காட்ட விரும் ி ார். 
ப ாதுமக்கள் முன் ிதலயில் த ொ தகாபுரத்தில் தாதம ஏறி நூறு  வுண்டு 
(கிதலா) எதடயும். ஒரு  வுண்டு (கிதலா) எதடயும் பகாண்ட இரு 
இரும்புக்குண்டுகதள ஒதர தநரத்தில் தமலிருந்து கீதழ விழச்பெய்தார். அதவ 
இரண்டும் ஒதர தநரத்தில் ததரதயத் பதாட்ட . 

1] கலீலிதயா 

2] ஐசக் நியூட்டன்  

3] தாமசு ஆல்வா எடிசன்  

4] இவர்களில் யாருமில்டல  

 

56] கலீலிதயா, --------------- ஆம் ஆண்டில்  துவா  ல்கதலக்கழகத்தில் கணக்கியல் 
விரிவுதரயாளராகப்  ணியாற்றி ார். 

1] 1580   2] 1582    3] 1590     4] 1592 

 

57] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாதரப் ற்றியது? 

இவர், கணக்கும் வா ியலும்  ற்றி விரிவுதர ஆற்றி ாலும், நிதல 
இயக்கவியலிலும் ப ாறியியலிலும் ஆய்வு நிகழ்த்திக் பகாண்டிருந்தார். இவர், 
காற்று மற்றும் பவப்  அளவிதய முதன்முதலாக உருவாக்கி ார். இராணுவப் 
ப ாறியாளர்களும் துப் ாக்கி வரீர்களும் எளிதாகக் கணக்கிடுவதற்குக் கணக்குக் 
கருவிதய வடிவதமத்தார். 

1] கலீலிதயா 
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2] ஐசக் நியூட்டன்  

3] தாமசு ஆல்வா எடிசன்  

4] இவர்களில் யாருமில்டல  

 

58] சூரியத ச் சுற்றிதய புவி நகர்கிறது என் து வா ியல் அறிஞர் ---------------- 
என் வரின் வா ியல் பகாள்தகயாகும்.  

1] கலீலிநயா 

2] ஐசக் நியூட்டன்  

3] தாமசு ஆல்வா எடிசன்  

4] தகா ர் நிகசு 

 

59] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாதரப் ற்றியது? 

வா ியல் ஆய்வில் ஒரு திருப்புமுத தய ஏற் டுத்தியது இவரின் 
பதாதலதநாக்கி.பதாதலவில் உள்ள ப ாருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிதரக் 
தகாள ஆடியின் மூலம் ஒருங்குதிரட்டிக் கருவிழிக்குக் பகாடுத்தால், அதன் திறன் 
மிகும் என் தத  உணர்ந்தார்.இத டிப் தடயில் 1610 ஆம் ஆண்டில் 
பதாதலதநாக்கிதய அதமத்து விண்பவளிதய ஆய்வு பெய்தார்.  ால்வதீி 
என் து  லதகாடி விண்மீன்களின் பதாகுதி எ  பமய்ப் ித்தார். 'நிலவின் 
தமற் ரப்புக் கரடுமுரடா து என்றும், மதலகளும்  ள்ளத்தாக்குகளும் 
நிதறந்தது' என்றும் பதாதலதநாக்கி மூலம் கண்டறிந்து கூறி ார். 

1] கலீலிதயா 

2] ஐசக் நியூட்டன்  

3] தாமசு ஆல்வா எடிசன்  

4] நகாபர் நிகசு 
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60] கலீலிதயா கலிலி அவர்கள் , வடீ்டில் ெிதற தவக்கப் ட்ட ஆண்டு? 

1] 1601   2] 1610    3] 1616    4] 1661 

 

61]  ல்தவறு துன் ங்களுக்கு இதடயில் ------------- ஆம் ஆண்டில் உலகத்தின் 
முதன்தமயா  இரு முதறதமகதளப்  ற்றிய உதரயாடல் என்னும் 
ததலப் ிலும், அவரது கண் ார்தவ ப ரிதும் மங்கிய நிதலயில், ----------------- ஆம் 
ஆண்டில் புதிய அறிவியதலச் ொர்ந்த இரு உதரயாடல் என்னும் ததலப் ிலும் 
மிகச்ெிறந்த நூல்கதள எழுதி பவளியிட்டார். அந்நூல்கதள 
அடிப் தடயாகக்பகாண்தட அறிவியல் அறிஞர் ஐெக் நியூட்டன் தம்முதடய 
பகாள்தககதள உருவாக்கி ர். 

1] 1632, 1638 

2] 1633, 1637 

3] 1631, 1636 

4] 1630, 1635 

 

62] கலீலிதயா கலிலி அவர்கள், -------------- ஆம் ஆண்டு ெ வரித் திங்களன்று 
இவ்வுலக வாழ்தவ நீத்தார். 

1] 1630 

2] 1632 

3] 1640 

4] 1642 

 

63] நிதலபமாழியும் வருபமாழியும் தெரும்த ாது மாற்றங்கள் ஏற் டுமா ால் 
அதத  விகாரப்புணர்ச்ெி என் ர். விகாரப்புணர்ச்ெி -------------- வதகப் டும். 

1] 1   2] 2   3] 3   4] 4  
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குறிப்பு :- விகாரப்புணர்ச்ெி :- நிடலபமாழியும் வருபமாழியும் நசரும்நபாது 
மாற்றங்கள் ஏற்படுமாொல் அதடெ விகாரப்புணர்ச்சி என்பர்.  

(எ.கா.):- பலா + சுடள = பலாச்சுடள – பமய் நதான்றியது.  

படம் + கட்சி = படக்காட்சி – நிடலபமாழி ஈறுபகட்டு பமய் நதான்றியது. ( ம் 
மடறந்து க் நதான்றியது) 

பபான் + சிடல = பபாற்சிடல – நிடலபமாழி ஈறு திரிந்தது (ன் -ற்) ஆெது. 

இவ்வாறு விகாரப்புணர்ச்சி நதான்றல், பகடுதல், திரிதல் எெ மூவடகப்படும். 

(எ.கா.) -  

நதான்றல் : திரு + குறள் = திருக்குறள் (க்) 

பகடுதல் : மரம் + நவர் = மரநவர் (ம்) 

திரிதல் : பல் + பபாடி = பற்பபாடி (ற்) 

விகாரப்புணர்ெிக்கு தமலும் ெில எடுத்துக்காட்டுகள் கூறுங்கள்.  

மா + பழம் = மாம்பழம். 

வடக்கு + திடச = வடதிடச. 

மணம் + நகாலம் = மணக்நகாலம். 

அல் + திடண = அஃறிடண 

 

64] ப ாருந்தாதது எது? 

இயல்பு புணர்ச்சி - தமிழ் + மண் = தமிழ்மண்  

நதான்றல் - வாடழ + குடல = வாடழக்குடல  

திரிதல் - ப ான் + குடம் = ப ான்குடம் 

பகடுதல் - பாடம் + நவடள = பாடநவடள  

குறிப்பு :- திரிதல் - ப ான் + குடம் = ப ாற்குடம் 
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65] நிதலபமாழி ஈற்பறழுத்தும் வருபமாழி முதபலழுத்தும் தெர்வதற்கு ----------------- 
என்று ப யர். 

1] வழு  

2] பபாருள்நகாள்  

3] புணர்ச்ெி 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

 

66] வாதழ + ததாட்டம் என் து ----------------- புணர்ச்ெி. 

1] இயல்பு  

2] விகாரப் 

3] திடசப்பபயர்  

4] பண்புப்பபயர்  

 

67] நிதலபமாழியும் வருபமாழியும் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் புணர்வது -------
---------? 

1] இயல்பு புணர்ச்ெி 

2] விகார புணர்ச்சி  

3] பண்புப்பபயர் புணர்ச்சி  

4] திடசபபயர் புணர்ச்சி  

 

68] விகாரப் புணர்ச்ெி -------------- வதகப் டும். 

1] ஐந்து    
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2] ஆறு  

3] மூன்று 

4] நான்கு 

 

69] ப ாருந்தாதது எது? வல்லி ம் மிகும். 

1] அ, இ, எ என்னும் சுட்படழுத்துக்களின் பின் வல்பலாற்று மிகும் 

2] அந்த, இந்த, அப்படி, எப்படி, அவ்வடக, இவ்வடக என்னும் பசாற்களின் பின் 
வல்பலாற்று மிகும் 

3] இெி, தெி, மற்று, மற்ற, மற்டற என்னும் பசாற்களின் பின் வல்பலாற்று மிகும்  

4] இரண்டாம் தவற்றுதம, நான்காம் தவற்றுதம  விரியின்  ின் வல்பலாற்று 
மிகாது 

குறிப்பு :- இரண்டாம் தவற்றுதம, நான்காம் தவற்றுதம  விரியின்  ின் 
வல்பலாற்று மிகும். 

 

70] ப ாருந்தாதது எது? வல்லி ம் மிகும். 

1] இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நவற்றுடம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்க 
பதாடகயின் பின் வல்பலாற்று மிகும்  

2] நான்காம் தவற்றுதமயில் அஃறிதணப் ப யர்களின்  ின் வல்பலாற்று மிகாது 

3] ஐந்தாம் நவற்றுடம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்க பதாடகயின் பின் வல்பலாற்று 
மிகும்  

4] ஏழாம் நவற்றுடம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்க பதாடகயின் பின் மற்றும் 
ஏழாம் நவற்றுடமத்பதாடகயின் பின் வல்பலாற்று மிகும்  

குறிப்பு :- நான்காம் தவற்றுதமயில் அஃறிதணப் ப யர்களின்  ின் வல்பலாற்று 
மிகும் 
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71] "ப ாய் பொல்லா மாணிக்கம்" - என்று ப ருதமதயாடு அதழக்கப் ட்டவர்? 

1] வயிரவன் தகாவில் சுப் ிரமணியார் மக ார் மாணிக்கம் (வ.சு .மா) 

2] ரா ம் கிருஷ்ணன்  

3] சு ாதா  

4] நவங்கட மகாலிங்கம் 


