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எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 9 

1] உலக குளிர எமது மதியில் ஒழுகும் அமுத கிரணமம உருகும் அடியர் இதய பெகிழ 
உணர்வில் எழுெல் உதயமம - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] குமரகுரு ரர்  

2] திரு.வி.க  

3] ஒளவையார்  

4] தாயுமானைர்  

 

2] கலலயும் நிலையும் அறிவு முதிர முதிரு மதுர ெைவமம கழுவு துகளர் முழுக பெடிய 
கருலண ப ருகு சலதிமய - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] குமரகுரு ரர்  

2] திரு.வி.க  

3] ஒளவையார்  

4] தாயுமானைர்  

 

3] அலகில் புவனம் முடியும் பவளியில் அளியும் ஒளியின் நிலயமம அறிவுள் அறிலவ 
அறியும் அவரும் அறிய அரிய பிரமமம - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] குமரகுரு ரர்  

2] திரு.வி.க  

3] ஒளவையார்  
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4] தாயுமானைர்  

 

4] மலலயின் மகள்கண் மணிலய அலனய முதலல வருக வருகமவ வளலம தழுவு 
 ருதி புரியின் மருவு குமரன் வருகமவ - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] குமரகுரு ரர்  

2] திரு.வி.க  

3] ஒளவையார்  

4] தாயுமானைர் 

 

5] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] மதி – பசல்வம் 

2] அமுதகிரணம் – குளிர்ச்சியான ஒளி 

3] உதயம் – கதிரைன் 

4] மதுரம் – இனிவம 

குறிப்பு :- மதி – அறிவு 

 

6] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] ெைவம் – மான் 

2] கழுவு துகளர் – குற்றமற்றைர் 

3] சலதி – கடல் 
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4] அலகு இல் – அளவில்லாத 

குறிப்பு :- ெைவம் – மதன் 

 

7] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] புைனம் – உலகம் 

2] மதவல – குழந்வத 

3] பருதிபுரி – கதிரைன் ைழிபட்ட இடம் (வைத்தீசுைரன் ககாவில்) 

4] மகழல் - மான் 

குறிப்பு :- மகழல் –  ன்றி 

 

8] குமரகுரு ரர் அவர்களின் ப ற்மைார் ப யர்? 

1] சண்முகசிகாமணிக் கவிராயர் – சிவகாமி சுந்தரியம்லம 

2] சிைானந்தம் - முத்துமாடத்தி 

3] நைநீதன் - பபாற்பகாடி 

4] இைர்களில் யாருமில்வல  

 

9] குமரகுரு ரர் அவர்களின் ஊர்? 

1] காசி  

2] திருவில்லிப்புத்தூர்  

3] திருலவகுண்டம்  
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4] இைற்றில் ஏதுமில்வல  

 

10]  கந்தர் கலிபவண் ா, மீனாட்சி அம்லம பிள்லளத்தமிழ், மதுலரக் கலம் கம், 
சகலகலாவல்லி மாலல, திருவாரூர் மும்மணிக்மகாலவ, நீதிபெறி விளக்கம் - ஆகிய 
நூல்களின் ஆசிரியர் யார்? 

1] குமரகுரு ரர் 

2] திரு.வி.க  

3] ஒளவையார்  

4] தாயுமானைர்  

 

11] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாலரப் ற்றியது? 

தமிழ், வடபமாழி, இந்துத்தானி ஆகிய பமாழிகளில் புலலம மிக்கவர், 
திருப் னந்தாளிலும் காசியிலும் தம்ப யரால் மடம் நிறுவி உள்ளார். 

1] குமரகுரு ரர்  

2] திரு.வி.க  

3] ஒளவையார்  

4] தாயுமானைர்  

 

12] கீழ்க்கண்டவர்களுள் காசியில் இலைவனது திருவடியலடந்தவர் யார்? 

1] குமரகுரு ரர் 
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2] திரு.வி.க  

3] ஒளவையார்  

4] தாயுமானைர்  

 

13] குமரகுரு ரர் அவர்களின் காலம்? 

1] பதிவனந்தாம் நூற்றாண்டு 

2] பதினாறாம் நூற்றாண்டு 

3]  திமனழாம் நூற்ைாண்டு 

4] பதிபனட்டாம் நூற்றாண்டு 

 

14] பதாண்ணூற்ைாறு சிற்றிலக்கிய வலககளுள் ஒன்று பிள்லளத்தமிழ். 
இலைவலனமயா ெல்லாலரமயா  ாட்டுலடத் தலலவராகக்பகாண்டு அவலரக் 
குழந்லதயாகக் கருதிப்  ாடப்ப றுவது பிள்லளத்தமிழ். ----------------  ருவங்கள் 
அலமத்துப்  ருவத்திற்குப் ------------  ாடபலன நூறு  ாடலால்,  ாட்டுலடத் தலலவரின் 
பசயற்கரிய பசயல்கலள எடுத்து இயம்புவது பிள்லளத்தமிழ். 

1] 4,   25 

2] 5,   20 

3] 2,   50 

4] 10, 10 

 

15] பிள்லளத்தமிழ் ------------- வலகப் டும். 
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1] 1   2] 2   3] 3    4] 4 

குறிப்பு :- பிள்லளத்தமிழ்  இருவலகப் டும் 

1. ஆண்பால் பிள்வளத்தமிழ் 

2. பபண்பால் பிள்வளத்தமிழ் 

ஆண் ால் பிள்லளத்தமிழ் : 1. காப்பு, 2. பசங்கீவர, 3. தாலாட்டு, 4. சப்பாணி, 5. முத்தம், 6. 
ைருவக, 7. அம்புலி, 8. சிற்றில், 9. சிறுபவற, 10. சிறுகதர். 

ப ண் ால் பிள்லளத்தமிழ் : 1. காப்பு, 2. பசங்கீவர, 3. தாலாட்டு, 4. சப்பாணி, 5. முத்தம், 6. 
ைருவக, 7. அம்புலி, 8. நீராடல், 9. அம்மாவன, 10. ஊசல். 

இறுதி மூன்று பருைங்களான சிற்றில், சிறுபவற, சிறுகதர் ஆண்பாலுக்கும், அம்மாவன, 
கழங்கு (நீராடல்), ஊசல் என்பன பபண்பாலுக்கும் உரியன. 

 

16] புள்ளிருக்குமவளுரில் (லவத்தீசுவரன் மகாவில்) எழுந்தருளியிருக்கும் 
முருகப்ப ருமானின் ப யர் --------------------------? 

1] முத்துக்குமாரசுவாமி 

2] கார்த்திககயன் 

3] பாலசுப்ரமணியம்  

4] கந்தசாமி   

குறிப்பு :- புள்ளிருக்குகைளுரில் (வைத்தீசுைரன் ககாவில்) எழுந்தருளியிருக்கும் 
முருகப்பபருமானின் பபயர் முத்துக்குமாரசுைாமி, அைர்மீது பாடப்பட்டவமயால் இது 
முத்துக்குமாரசுைாமி பிள்வளத்தமிழ் எனப் பபயர் பபற்றது. இப்பகுதியில் உள்ள பாடல் 
ைருவகப்பருைத்தில் இடம்பபற்றுள்ளது. இது நூலின் ஆறாைது பருைமாகும். 
குழந்வதயின் பதின்மூன்றாம் திங்களில் நிகழ்ைது. தளர்நவடயிட்டு ைரும் குழந்வதயின் 
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சிறப்புகவள எடுத்துக்கூறி, அருகில் ைருக ைருக என ைாய்குளிர, மனங்குளிர 
அவழக்கும் பாடல்கவளக் பகாண்டதாய் இப்பருைம் அவமந்துள்ளது. 

 

17] --------------------- நூல் எள்ளல், இளலம, அறியாலம, மடலம ஆகிய ொன்கு 
காரணங்களால் ெலகச்சுலவ மதான்றும் என்கிைது. 

1] பதால்காப்பியம் 

2] திருக்குறள்  

3] பழபமாழி நானூறு  

4] புறநானூறு  

 

18] ெலகச்சுலவயுணர்வு இல்லாதவருக்குப்  கலும் இருளாகத் மதான்றும் என்று 
கூறியவர்? 

1] மாணிக்கைாசகர்  

2] விளம்பி நாகனார்  

3] பதால்காப்பியர்  

4] திருவள்ளுவர் 

குறிப்பு :- நவகச்சுவையின் இன்றியவமயாவமவயப் புலப்படுத்த ைந்த ைள்ளுைர், 
நகல்ைல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்; பகலும்பாற் பட்டன் றிருள். - என 
நவகச்சுவையுணர்வு இல்லாதைருக்குப் பகலும் இருளாகத் கதான்றும் என்கிறார். 
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19] ெலகச்சுலவ உணர்வு மட்டும் தனக்கு இல்லலபயனில், எப்ப ாழுமதா தனது 
வாழ்க்லகலய இழந்திருக்கக்கூடும் எனக் கூறியவர் யார்? 

1] அண்ணா  

2] கநரு  

3] காந்தி  

4] காமராசர்  

 

20] அஞ்சலல அரக்க !  ார்விட் டந்தர மலடந்தா னன்மை பவஞ்சின் வாலி , மீளான், 
வாலும்ம ாய் வீழ்ந்ததன்மை - இந்த  ாடல்வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர்? 

1] மணிகமகவல, சீத்தவலச்சாத்தனார்  

2] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

3] கம் ராமாயணம், கம் ர் 

4] நான்மணிக்கடிவக, விளம்பி நாகனார்  

 

21] காணமுடியாத ம ய்கலள உருவாக்கி, உயிருள்ள உண்லமப்பிைவிகள் ம ால ெம் 
கண்முன்மன ெடமாடவிட்டு, ெலகச்சுலவக்குரிய பசயல்கலள அவற்றிலடமய 
காட்டியுள்ளனர் யார்? 

1] சீத்தவலச்சாத்தனார்  

2] கண்ணகனார்  

3] சயங்பகாண்டார் 
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4] விளம்பி நாகனார்  

 

22] ------------------- இருப ாருள் தருமாறு பசாற்கலளப்  ாட்டில் அலமத்துப்  ாடுவதில் 
வல்லவர். 

1] குமரகுருபரர்  

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளமமகம் 

4] இைர்களில் யாருமில்வல  

 

23] வாபலங்மக ? நீண்டுஎழுந்த வல்லுகி பரங்மக ? ொலு காபலங்மக ? ஊன்வடிந்த 
கண்பணங்மக ? – சாலப் புவிராயர் ம ாற்றும் புலவர்காள் ! நீங்கள் கவிராயர் 
என்றிருந்தக் கால் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] குமரகுருபரர்  

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளமமகம் 

4] இைர்களில் யாருமில்வல  

குறிப்பு :- ொங்கள் கவிராசர்கள் என்று பசருக்குடன் கூறிய புலவர்களின் பசருக்லக 
அடக்கும் டி, கவி என் தற்குக் குரங்கு என்னும் ப ாருள் மதான்றுமாறு  ாடினார், 
கவி காளமமகம். 
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24] அரசர்கள் புகழ்ந்து ம ாற்றும் புலவர்களாகிய நீங்கள் குரங்கரசர்களாக இருந்தால், 
உங்களுக்கு  இருக்க மவண்டிய நீண்ட வாழும், கூர்லமயான ெகங்களும் ஊன் வடிந்த 
கண்களும் உங்களிடம் இல்லலமய ! அப் டி இருக்கும் ம ாது, நீங்கள் எப் டிக் 
கவிராயர்கள் என்று கூறிக்பகாள்ள முடியும்? எனக்மகட்டு அவர்கலள எள்ளி 
ெலகயாடியவர் யார்? 

1] குமரகுருபரர்  

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளமமகம் 

4] இைர்களில் யாருமில்வல  

 

25] ----------------- என் வர், ஒருமுலை ஆய்ச்சியரிடமிருந்து  ருகுவதற்காக மமார் 
வாங்கினார். அவர் கண்ணுக்கு மமார், மமாராகத் பதரியவில்லல; பவறும் நீராகத் 
பதரிந்தது. உடமன, ஒரு  ாடலும் அவர் மனத்தில் மதான்றியது. "கார் என்று 
ம ர் லடத்தாய்..." எனத் பதாடங்கும்  ாடலல அலமத்து, அப் ாடலில் நீ 
வானபவளியில் மமகமாகத் திரியும் ம ாது கார் என்றும், மலழயாகப் பூமியில் 
ப ய்யும் ம ாது நீர் என்றும், ஆய்ச்சியர் லகயில் வந்த உடன் மமார் என்றும் 
முப்ம ரும் ப ற்ைாய் எனக்கூறி ெலகக்க லவக்கிைார்.  

1] குமரகுருபரர்  

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளமமகம் 

4] இைர்களில் யாருமில்வல  
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26] ---------------- என் வரும் ெலகச்சுலவயாகப்  ாடுவதில் வல்லவர். ஒரு  ாடலில், 
ஒருவன் மிருதங்கம் வாசிப் தலன ெலகப்புடன் கூறுகிைார். மிருதங்கத்திலிருந்து 
எழும் ஓலச இனிலமயாக இல்லாமல், எரு தட்டும் ஓலசம ால் இருந்ததாம். 
அதலனக்மகட்ட ப ண்கள் எரு வாங்க, கூலடலய எடுத்துக்பகாண்டு, ஓலச வந்த 
திலசலய மொக்கி ஓடினார்களாம்.  

1] குமரகுருபரர்  

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளகமகம் 

4] அழகிய பசாக்கொதர் 

 

27] ஒரு வீட்டில் ப ண் ஒருத்தி  ாடிக் பகாண்டிருந்தாள். ஆனால், உண்லமயில் 
அவள்  ாடவில்லல, கத்திக்பகாண்டிருந்தாள். அவள்  ாட்லடக் மகட்டு, காணாமல் 
ம ான தன் கழுலத திரும்  வந்தது என்று எண்ணிக் 'கண்மடன் கண்மடன்' என்று, 
அதன் உரிலமயாளர் ஓடி வந்தாராம் என ெலகச்சுலவ மதான்ைப்  ாடியவர்? 

1] குமரகுருபரர்  

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளகமகம் 

4] அழகிய பசாக்கொதர் 

 

28] மயிலின் கழுத்து நீண்டு இருப் தலன ெலகச்சுலவயாக விளக்கியவர் இவர். 
அயலான் வீட்டில் அலையில் ெடப் லத எட்டிப்  ார்க்கா திருப்  தற்மக இயற்லக 
யன்லன இப்ப ண் கட்பகல்லாம் குட்லடக் கழுத்லதக் பகாடுத்தான் உனக்மகா 
கலைபயான் றில்லாக் கலா  மயிமல ! நிமிர்ந்து நிற்க நீள் கழுத்து அளித்தான் - 
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"ப ண்களின் கழுத்து நீண்டிருந்தால், அண்லடவீட்டு அலையிமல ெடப் தலன 
ஆர்வத்மதாடு  ார்ப் ார்களாம். மயில் அப் டிப்  ார்க்காதாம். எனக் கூறிய கவிஞர்? 

1]  ாரதிதாசன் 

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளகமகம் 

4] அழகிய பசாக்கநாதர் 

 

29] ஆலமரத்திலிருந்து பதாங்கிய ஒரு  ாம்ல  விழுது என நிலனத்துப்  ற்றியது 
மந்தி;  ாம்ப ன உணர்ந்ததும் விளக்லகத் பதாட்ட குழந்லதலயப் ம ால 
பவடுக்பகனக் குதித்தது. மருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டபதல்லாம் ம யாகத் 
மதான்றுவது ம ாலப் பின்னர் விழுதுகள் எல்லாம் அக்குரங்குக்கு  ாம் ாகத் 
பதரிந்தன. அதனால், தலலகால் புரியாமல் தாவிச் பசன்ை குரங்கு மர உச்சிக்குச் 
பசன்று திரும்பிப்  ார்த்தது. தனது வாலலக்கண்டதும்  தறி, அதுவும்  ாம்ம ா என 
நிலனத்துத் திடுக்கிட்டதாம். இவ்வாறு ெலகச்சுலவ உணர்வு மதான்ைப்  ாடியுள்ளவர் 
யார்? 

1]  ாரதிதாசன் 

2] ரா.பி.கசதுப்பிள்வள  

3] கவி காளகமகம் 

4] அழகிய பசாக்கநாதர் 

 

30] --------------------- என் வரின், 'மருமக்கள் வழி மான்மியம்' ஒரு ெலகச்சுலவ களஞ்சியம் 
என் ர்.  
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1] பாரதிதாசன் 

2] ொஞ்சில் ொட்டுக் கவிஞர் மதசிக விொயகனார் 

3] கவி காளகமகம் 

4] அழகிய பசாக்கநாதர் 

 

31] ---------------------- என் வரின் , ‘மருமக்கள்வழி மான்மியம்’ . ஒரு ெலகச்சுலவ 
களஞ்சியம் என் ர். இக்கலதயில் மருமகனாக வருகின்ைவன்,  ள்ளியில்  யில்கின்ை 
முலை ெலகப்பூட்டுகின்ைது.  டிக்கச்பசன்ைவன் எவற்லைபயல்லாம்  ணயம் 
லவக்கிைான்  ாருங்கள்!.. ஆலம வலடக்காய் அலரஞாண்  ணயம்; ம ாளிக் காகப் 
புத்தகம்  ணயம்; சீலடக் காகப் சிமலட்டு  ணயம் முறுக்குக் காக மமாதிரம்  ணயம் 
காப்பிக் காகக் கடுக்கன்  ணயம் கூத்துக் காகக் குலடயும்  ணயம் -இப் டிப்  ணயம் 
லவத்தால்,  டித்து எங்மக முன்மனற்ைமலடயப்ம ாகிைான்? என ெலடமுலைச் 
சமுதாயத்லத எள்ளுகின்ைவர் யார்?  

1] பாரதிதாசன் 

2] ொஞ்சில் ொட்டுக் கவிஞர் மதசிக விொயகனார் 

3] கவி காளகமகம் 

4] அழகிய பசாக்கநாதர் 

 

32] தமிழ் இலக்கணம் எத்தலன வலகப் டும்? 

1] 2   2] 4    3] 5    4] 8 

குறிப்பு:- 1] எழுத்திலக்கணம், 2] பசால்லிலக்கணம், 3] ப ாருள் இலக்கணம், 4] 
யாப்பிலக்கணம், 5] அணியிலக்கணம்  
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33] யாப்பு என்ைால் என்ன? 

1] அவசத்தல்  

2] மாற்றுதல்  

3] கட்டுதல் 

4] கூறுதல்  

குறிப்பு :- யாப்பு என்ைால் கட்டுதல் என் து ப ாருள். யாக்லக – யாத்தல் = யாப்பு. 
எலும்பு, தலச, ெரம்பு முதலியவற்ைால் உடல் கட்டப் ட்டு இருப் து ம ாலச் 
பசய்யுளுக்கு உரிய உறுப்புகலளக்பகாண்டு  ாடலல உருவாக்குதமல யாப்பு 
எனப் டும். 

 

34] யாப்பின் உறுப்புகள் எத்தலன? 

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

குறிப்பு :- எழுத்து, அலச, சீர், தலள, அடி, பதாலட ஆகிய ஆறும் யாப்பின் 
உறுப்புகளாகும். 

 

35] ஒபரழுத்து தனித்மதா இலணந்மதா ஒலிப் து ---------------? 

1] அலச 

2] சீர்  

3] தவள 

4] அடி 
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36] அலச எத்தலன வலகப் டும்? 

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

குறிப்பு :- ஒபரழுத்து தனித்மதா இலணந்மதா ஒலிப் து அலச. அது மெரலச, 
நிலரயலச என இருவலகப் டும். 

 

37] அலசகள்  ல மசர்ந்து அலமவது, ------------------- எனப் டும். 

1] அவச 

2] சீர் 

3] தவள 

4] அடி 

 

38] சீர்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ப ாருந்த அலமவது ------------- எனப் டும். 

1] அவச 

2] சீர் 

3] தலள 

4] அடி 

 

39] இரண்டு அல்லது  ல சீர்கள் மசர்ந்து அலமவது -------------- எனப் டும். 

1] அவச 
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2] சீர் 

3] தவள 

4] அடி 

 

40] அடிகள் இரண்டு முதலியவனாகத் பதாடர்ந்து அடுக்கிப்  ாடுவது,  ா எனப் டும். 
இவ்வண்ணம், பசய்யுள் இலக்கணத்லதக் கூறுவது ----------------- எனப் டும். பசய்யுள் 
என்ைாலும்  ாட்டு என்ைாலும் ஒன்று. கவிலத என்றும் தூக்கு என்றும் கூடச் 
பசால்லலாம். 

1] யாப்பிலக்கணம் 

2] அணிஇலக்கணம்  

3] பபாருள் இலக்கணம் 

4] பசால்லிலக்கணம்  

 

41] கண்இலமத்த லாலடிகள் காசினியில் மதாய்தலால்; வண்ண மலர்மாலல 
வாடுதலால் – எண்ணி; ெறுந்தா மலரவிரும்பும் ென்னுதமல அன்னாள்; அறிந்தாள் 
ெளன்தன்லன ஆங்கு - இந்த  ாடல் கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புலடயது? 

1] குறள் பைண்பா  

2] மெரிலச பவண் ா 

3] கலிப்பா  

4] ைஞ்சிப்பா  
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42] ொடா பகான்மைா காடா பகான்மைா; அவலா பகான்மைா மிலசயா பகான்மைா; 
எவ்வழி ெல்லவர் ஆடவர்; அவ்வழி ெல்லல வாழிய நிலமன - இந்த  ாடல் கீழ்க்கண்ட 
எதனுடன் பதாடர்புலடயது? 

1] ஆசிரியப் ா 

2] கநரிவச பைண்பா 

3] கலிப்பா  

4] ைஞ்சிப்பா  

 

43] உயர்வை உயர்ெலம் உலடயவன் யவனவன்; மயர்வை மதிெலம் அருளினன் 
யவனவன்; அயர்வறும் அமரர்க ளதி தி யவனவன்; துயரறு சுடரடி பதாழுபதழு 
என்மனமன - இந்த  ாடல் கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புலடயது? 

1] ஆசிரியப்பா 

2] கநரிவச பைண்பா 

3] கலிப் ா 

4] ைஞ்சிப்பா  

 

44] வலளயாடு மலர்ச்சுலன நீரினிலட; வலளயாடுலக மங்கிய ரன்னபமன; 
விலளயாடுவ மராடுவர் கூடுவர்பின்; விலளயாடுவர் ல ங்கிளி மமவுைமவ - இந்த 
 ாடல் கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புலடயது? 

1] ஆசிரியப்பா 

2] கநரிவச பைண்பா 
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3] கலிப்பா  

4] வஞ்சிப் ா  

 

45] தண்டியலங்காரம், மாைனலங்காரம் என் ன ------------------ குறித்த தமிழ் நூல்கள். 

1] அணியிலக்கணம் 

2] எழுத்திலக்கணம்  

3] பபாருள் இலக்கணம்  

4] யாப்பிலக்கணம்  

 

46] உவலம, உவமமயம் இவ்விரண்லடயும் இலணக்கும் உவம உருபு பவளிப் டுமாறு 
வரப் ாடுவது ---------------------- ஆகும். 

1] உவலமயணி 

2] பிறிது பமாழிதல் அணி  

3] உருைக அணி  

4] தற்குறிப்கபற்ற அணி  

குறிப்பு :- உைவமயணி :- ஊருணி நீர்நிவறந் தற்கற உலகைாம்; கபரறி ைாளன் திரு . 

ஊர் நடுகை உள்ள குளம் நிரம்பினாற் கபான்றகத உலக உயிர்கவளபயல்லாம் விரும்பி 
உதவிபசய்யும் கபரறிவு உவடயானிடம் கசர்ந்த பசல்ைம். 

இப்பாடலில், ஊருணி நீர்நிவறதல் என்பது உைவம. உலகைாம் கபரறிைாளன் திரு 
என்பது உைகமயம், அற்று என்பது உைம உருபு. 
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இவ்ைாறு உைவம, உைகமயம் இவ்விரண்வடயும் இவணக்கும் உைம உருபு 
பைளிப்படுமாறு ைரப்பாடுைது உைவமயணி ஆகும். 

 

47] புறந்தூய்வம நீரா னவமயும் அகந்தூய்வம; ைாய்வமயாற் காணப் படும் - என்ற 
குறளில் பயின்று ைந்துள்ள அணி? 

1] உைவமயணி 

2] பிறிது பமாழிதல் அணி  

3] எடுத்துக்காட்டு உவலம அணி 

4] தற்குறிப்கபற்ற அணி  

குறிப்பு :- எடுத்துக்காட்டு உவலம அணி :- புைந்தூய்லம நீரா னலமயும் அகந்தூய்லம 
வாய்லமயாற் காணப்  டும்.  

ஒருைனது உடல் தூய்வம நீரில் குளிப்பதனால் புலப்படும். உண்வமவய கபசுைதனால், 
உள்ளத்தின் தூய்வம புலப்படும். இப்பாடலில், உடம்பின் தூய்வம நீரால் அவமயும் 
என்பது உைவம. உள்ளத்தின் தூய்வம உண்வம கபசுைதனால் உண்டாகும் என்பது 
உைகமயம். இவ்விரண்டவனயும் இவணக்கும் உைம உருபு இல்வல. இப்பாடலில் உைவம, 
உைகமயம் இரண்டும் தனித்தனியாகக் பகாடுக்கப்பட்டு இவடயில் உைம உருபு 
மவறயுமாறு அவமக்கப்பட்டுள்ளது. எனகை, இப்பாடல் எடுத்துக்காட்டு உைவம அணி. 

 

48] இன்பசால் விலளநிலனா ஈதமல வித்தாக  வன்பசால் கலளகட்டு வாய்லம 
எருவட்டி அன்புநீர்  ாய்ச்சி அைக்கதிர் ஈனமவார்  ல ங்கூழ் சிறுகாலலச் பசய் - இந்த 
 ாடலில்  யின்று வந்துள்ள அணி? 

1] உருைக அணி 

2] பிறிது பமாழிதல் அணி  
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3] எடுத்துக்காட்டு உவலம அணி 

4] தற்குறிப்கபற்ற அணி  

குறிப்பு :- உருவக அணி :- “இன்பசால் விலளநிலனா ஈதமல வித்தாக  வன்பசால் 
கலளகட்டு வாய்லம எருவட்டி அன்புநீர்  ாய்ச்சி அைக்கதிர் ஈனமவார்  ல ங்கூழ் 
சிறுகாலலச் பசய் .” 

இப் ாடலில் இன்பசால் – விலளநிலம். ஈதல் - விலத. வன்பசால் – கலள. வாய்லம – 
உரம் (எரு). அன்பு – நீர். அைம் – கதிர் என உருவகிக்கப் ப ற்றுள்ளதனால், இப் ாடல் 
உருவக அணியாகும். இவ்வாறு உவமானம் மவறு, உவமமயம் மவறு எனத் மதான்ைாத 
வலகயில், உவமானத்தின் இயல்புகலள உவமமயத்தின்மமல் ஏற்றிக் கூறுவது 
உருவக அணியாகும். 

மதிமுகம் – மதிம ான்ை முகம் – உவலம 

முகமதி – முகம் ஆகிய மதி – உருவகம் 

 

49] பசய்யுள் இயற்றும் இலக்கணத்துக்கு --------------- எனப் ப யர்? 

1] அணி இலக்கணம்  

2] பசால் இலக்கணம்  

3] பபாருள் இலக்கணம்  

4] யாப்பிலக்கணம் 

 

50] உவமானத்தின் தன்லமலய உவமமயத்தின் மமல் ஏற்றிக் கூறுவது ---------------- அணி. 

1] உருவக அணி 
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2] பிறிது பமாழிதல் அணி  

3] எடுத்துக்காட்டு உைவம அணி 

4] தற்குறிப்கபற்ற அணி 

 

51] ----------------- என் து தமிழில் மதான்றிய முதல் காப்பியமாகும். இதலனக் குடிமக்கள் 
காப்பியம் என அறிஞர் ம ாற்றுவர். 

1] சிலப் திகாரம்  

2] மணிகமகவல  

3] ைவளயாபதி  

4] பபரியபுராணம் 

 

52] மசரொடு மவழமுலடத்து;  ாண்டிொடு முத்துலடத்து; மசாழொடு மசாறுலடத்து; 
பதாண்லடொடு சான்மைாருலடத்து என் து ---------------------- என் வரின் வாக்கு. 

1] திருைள்ளுைர்  

2] மாணிக்கைாசகர்  

3] கசக்கிழார்  

4] ஒளலவ 

 

53]  ள்ளிக்கு பசல்கின்ை தம்பி - ென்கு;  ாடங்கள்  யின்றிடு ெம்பி; துள்ளி நீ 
குதித்தாடு தம்பி - இன் ம் துய்க்கின்ை நீ அன்மைா தும்பி - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 
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1] அப்துல் ரகுமான்  

2] தாரா பாரதி  

3] ைாணிதாசன்  

4]  மகா.அ. அப்துல் லத்தீப் (என் தமிழ்) 

 

54] அமிழ்தான  ாடல்கள்  ாடு - புது; அறிவூட்டும் நூல்கலள ொடு; தமிழ்தந்த 
கலலயாவும் மதடு;  லக தலனக்கண்டால்  நீயங்குச் சாடு - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] அப்துல் ரகுமான்  

2] தாரா பாரதி  

3] ைாணிதாசன்  

4]  மகா.அ. அப்துல் லத்தீப் (என் தமிழ்) 

 

55] ஏலழக்கு நீ அன்பு காட்டு; உலன எதிர்த்தாலர நீ ப ாங்கி ஓட்டு; மகாலழக்கு 
வீரத்லத ஊட்டு; உயர் பகாள்லகக்காய் நீ வாழ்ந்து காட்டு - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] அப்துல் ரகுமான்  

2] தாரா பாரதி  

3] ைாணிதாசன்  

4]  மகா.அ. அப்துல் லத்தீப் (என் தமிழ்) 

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

23 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

56] ஒளிமிக்க எதிர்காலம் கண்டு - நீ; உயர்வாய் அந்ெம்பிக்லக உண்டு; களி இன்  
ெல்வாழ்வு பகாண்டு - கன்னித் ; தமிழுக்கு ஆற்றுக பதாண்டு - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] அப்துல் ரகுமான்  

2] தாரா பாரதி  

3] ைாணிதாசன்  

4]  மகா.அ. அப்துல் லத்தீப் (என் தமிழ்) 

 

57] அடிசில், அமலல, அயினி, உண்டி, உணா, ஊண், கூழ், பசான்றி, துற்றி,  தம், 
 ாத்து,  ாளிதம், புகா, புழுக்கல், புற்லக, ப ாம்மல், மலட, மிலச, மிதலவ, மூரல், 
வல்சி - ஆகிய ப ாருள் தருவது? 

1] ஆகாயம்  

2] மசாறு  

3] கசாவல  

4] இரவு  

 

58] அறுசுலவ உண்டி அமர்ந்தில்லாள் ஊட்ட - என்று கூறும் நூல்? 

1] ொலடியார் 

2] புறநானூறு  

3] சீைக சிந்தாமணி  

4] மவலபடுகடாம்  
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59] பகாளக் பகாளக் குலை டாக் கூழுலட வியனகர் - என்று கூறும் நூல்? 

1] நாலடியார் 

2] புைொனூறு 

3] சீைக சிந்தாமணி  

4] மவலபடுகடாம்  

 

60] உப்பிலிப் புழுக்கல் - என்று கூறும் நூல்? 

1] நாலடியார் 

2] புறநானூறு  

3] சீவக சிந்தாமணி 

4] மவலபடுகடாம்  

 

61] இைடிப் ப ாம்மல் ப றுகுவீர் - என்று கூறும் நூல்? 

1] நாலடியார் 

2] புறநானூறு  

3] சீைக சிந்தாமணி  

4] மலல டுகடாம் 

 

62]  சுந்திலன மூரல்  ாபலாடும் ப றுகுவீர் - என்று கூறும் நூல்? 
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1] நாலடியார் 

2] புறநானூறு  

3] சீைக சிந்தாமணி  

4] ப ரும் ாணாற்றுப் லட 

 

63] வலளகதிர் வல்சி பகாண்டலள மல்க - என்று கூறும் நூல்? 

1] நாலடியார் 

2] புைொனூறு 

3] சீைக சிந்தாமணி  

4] மவலபடுகடாம் 

 

64] கூறு, விளம்பு, பமாழி, இயம்பு, உலர - இவற்றுடன் பதாடர்புலடய ப ாருள் எது? 

1] மிகுதி  

2] ம சு 

3] உலகம்  

4] சூரியன்  

 

65] ஞாயிறு, கதிரவன்,  ரிதி,  கலவன், பவய்மயான் - இவற்றுடன் பதாடர்புலடய 
ப ாருள் எது? 

1] மிகுதி  
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2] கபசு 

3] உலகம்  

4] சூரியன் 

 

66] சால, தவ, ெனி, கூர், கழி - இவற்றுடன் பதாடர்புலடய ப ாருள் எது? 

1] மிகுதி 

2] கபசு 

3] உலகம்  

4] சூரியன் 

 

67] புவி, தரணி, ொனிலம்,  ார், லவயம் - இவற்றுடன் பதாடர்புலடய ப ாருள் எது? 

1] மிகுதி 

2] கபசு 

3] உலகம் 

4] சூரியன் 

 

68] பிள்லள, குழவி, மகவு, மசய் - இவற்றுடன் பதாடர்புலடய ப ாருள் எது? 

1] மிகுதி 

2] கபசு 

3] குழந்லத 
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4] சூரியன் 

 

69] தாலயப்ம ாலப் பிள்லள , நூலலப் ம ாலச் சீலல - என்னும்  ழபமாழியில் உள்ள 
ப ாருள் ? 

1] அறிவுவர  

2] நம்பிக்வக  

3] உைவுமுலை  

4] நவகச்சுவை  

 

70] ஆடிப் ட்டம் மதடி விலத - என்னும்  ழபமாழியில் உள்ள ப ாருள் ? 

1] அறிவுவர  

2] நம்பிக்வக  

3] உழவு 

4] நவகச்சுவை 

 

71] மண்குதிலரலய ெம்பி ஆற்றில் இைங்காமத - என்னும்  ழபமாழியில் உள்ள 
ப ாருள் ? 

1] அறிவுலர 

2] நம்பிக்வக  

3] உறவுமுவற  
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4] நவகச்சுவை 

 

72] லதபிைந்தால் வழி பிைக்கும் - என்னும்  ழபமாழியில் உள்ள ப ாருள் ? 

1] அறிவுவர  

2] ெம்பிக்லக 

3] உறவுமுவற  

4] நவகச்சுவை 

 

73]  சியாமல் இருக்க வரந்தருமவன், பகாஞ்சம்  லழயது இருந்தால் ம ாடு - என்னும் 
 ழபமாழியில் உள்ள ப ாருள் ? 

1] அறிவுவர  

2] நம்பிக்வக  

3] உறவுமுவற  

4] ெலகச்சுலவ 


