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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 7 

1] நீ தந்த கனி இது; நீ தந்த கரும்பிது; நீ தந்த பெற்கதிர் இது; நீ தந்த நீர் இது;  நீ தந்த 
சீர் இது நீ தந்த ஒளியும் இஃதத - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வல்லிக்கண்ணன்  

2] மீ.ராசேந்திரன்  

3] காமராேன்  

4] ெ.பிச்சமூர்த்தி  

குறிப்பு :- இந்த  ாடல் வரிகள், ெ. பிச்சமூர்த்தி கவிததகள் என்னும் நூலில் 
இடம்ப ற்றுள்ள எண் த்துமூன்று கவிததகளில் ஒன்று இப்ப ாங்கல் வழி ாடு 
என்னும் கவிதத. 

 

2] நீ தந்த சீரும் நீ தந்த திருவும் நினக்தக நிதவதனம் கதிரவா ! கனகப் புரவிதேல் 
கடுகிதய வந்திடு கதிரவா எங்கள் தகாதவ ! - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வல்லிக்கண்ணன்  

2] மீ.ராசேந்திரன்  

3] காமராேன்  

4] ெ.பிச்சமூர்த்தி 

குறிப்பு :- இந்த  ாடல் வரிகள், ெ. பிச்சமூர்த்தி கவிததகள் என்னும் நூலில் 
இடம்ப ற்றுள்ள எண் த்துமூன்று கவிததகளில் ஒன்று இப்ப ாங்கல் வழி ாடு 
என்னும் கவிதத. 
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3] நீ தந்த பசல்வத்தத நிதவதனம் பசய்பிதழ யாம் அறிந்தும் வழிதவறு வணங்க 
யாம் அறியாது கூவுகின்த ாம். கதிரவா கடுகி வருவாய் ! - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] வல்லிக்கண்ணன்  

2] மீ.ராசேந்திரன்  

3] காமராேன்  

4] ெ.பிச்சமூர்த்தி 

குறிப்பு :- இந்த  ாடல் வரிகள், ெ. பிச்சமூர்த்தி கவிததகள் என்னும் நூலில் 
இடம்ப ற்றுள்ள எண் த்துமூன்று கவிததகளில் ஒன்று இப்ப ாங்கல் வழி ாடு 
என்னும் கவிதத. 

 

4] நீயன்றி ேண்ணுண்தடா, விண்ணுண்தடா, ஒளியுண்தடா, நிலவுமுண்தடா, 
நீருண்தடா, என்னிடம் வாழ்த்துப் ப ாருளுமுண்தடா ? கதிரவா கனிந்து வருவாய் ! - 
இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வல்லிக்கண்ணன்  

2] மீ.ராசேந்திரன்  

3] காமராேன்  

4] ெ.பிச்சமூர்த்தி 

குறிப்பு :- இந்த  ாடல் வரிகள், ெ. பிச்சமூர்த்தி கவிததகள் என்னும் நூலில் 
இடம்ப ற்றுள்ள எண் த்துமூன்று கவிததகளில் ஒன்று இப்ப ாங்கல் வழி ாடு 
என்னும் கவிதத. 
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5] கரும்பு ேனமும் இனிப் ாம் உயிரும் நின்னடி  தடத்து விட்தடாம் கதிரவா ! ஏற்று 
ேகிழ்வாய் உயர்ந்தவா, உயிரின் முததல ! - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வல்லிக்கண்ணன்  

2] மீ.ராசேந்திரன்  

3] காமராேன்  

4] ெ.பிச்சமூர்த்தி 

குறிப்பு :- இந்த  ாடல் வரிகள், ெ. பிச்சமூர்த்தி கவிததகள் என்னும் நூலில் 
இடம்ப ற்றுள்ள எண் த்துமூன்று கவிததகளில் ஒன்று இப்ப ாங்கல் வழி ாடு 
என்னும் கவிதத. 

 

6] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] திரு – சேல்வம் 

2] நிசவதனம் – படையலமுது 

3] கனகம் – சபான் 

4] புரவி – புலி  

குறிப்பு :- புரவி – குதிதர 

 

7] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] சகா – அரேன் 

2] கடுகி – விடரந்து 
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3] நவ்வி - மான்  

4] தகழல் - கரடி  

குறிப்பு :- தகழல் -  ன்றி  

 

8] ெ. பிச்சமூர்த்தி அவர்களின் இயற்ப யர் என்ன? 

1] சுந்தர மகாலிங்கம்  

2] பிச்டே மகாலிங்கம்  

3] தவங்கட ேகாலிங்கம் 

4] ேந்தன மகாலிங்கம்  

குறிப்பு :- ெ. பிச்சமூர்த்தி என் து புதனப யர். 

 

9] ெ. பிச்சமூர்த்தி என்  தவங்கட ேகாலிங்கம் அவர்களின் ஊர்? 

1] தஞ்சாவூர் ோவட்டத்திலுள்ள கும் தகாணம் 

2] விருதுநகர் மாவட்ைத்திலுள்ள ோத்தூர்  

3] திருவாரூர் மாவட்ைத்திலுள்ள மன்னார்குடி  

4] தூத்துக்குடி மாவட்ைத்திலுள்ள சகாவில்பட்டி  

 

10] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 
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1924 – 1938 வதர வழக்குதரஞர்; 1938 – 1954 வதர தகாவில் நிருவாக அலுவலர். 
இவரின் எழுத்துப் ணி :  கததகள், ேரபுக்கவிததகள், புதுக்கவிததகள், ஓரங்க 
ொடகங்கள். 

1] கண்ணதாேன்  

2] பாரதிதாேன்  

3] பட்டுக்சகாட்டை கலியாணசுந்தரனார்  

4] ெ.பிச்சமூர்த்தி 

 

11] ெ. பிச்சமூர்த்தி என்  தவங்கட ேகாலிங்கம் அவர்களின் காலம்? 

1] 15.08.1880 – 04.12 1946 

2] 15.08.1890 – 04.12 1956 

3] 15.08.1900 – 04.12 1966 

4] 15.08.1900 – 04.12 1976 

 

12] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

இரு தாம் நூற் ாண்டின் இக்கால இலக்கியத் துத க்குப் புதிய சி ப்புகதளச் 
தசர்த்திருக்கின் ன.  ாரதிக்குப்பின் கவிதத ேரபில் திருப் ம் விதளவித்ததவ 
இவரது  தடப்புகள். 

1] கண்ணதாேன்  

2] பாரதிதாேன்  

3] பட்டுக்சகாட்டை கலியாணசுந்தரனார்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] ெ.பிச்சமூர்த்தி 

 

13] தேழி பிடிக்கும்தக தவல்தவந்தர் தொக்கும்தக ஆழி தரித்தத அருளும்தக – 
சூழ்விதனதய - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ேயம்சகாண்ைார்  

2] பாரதியார்  

3] கம் ர்  

4] ஒளடவயார்  

 

14] நீக்கும்தக என்றும் நிதலக்கும்தக நீடுழி காக்கும்தக காராளர் தக - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ேயம்சகாண்ைார்  

2] பாரதியார்  

3] கம் ர்  

4] ஒளடவயார்  

 

15] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] சமழி – கலப்டப, ஏர் 

2] காராளர் – சமகத்டத ஆளுகின்றவர்களாகிய உழவர் 

3] ஆழி – வயல்  
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4] சூழ்விடன – உண்ைாகும் வறுடமத் துன்பம் 

குறிப்பு :- ஆழி – தோதிரம் 

 

16] கம் ர் பி ந்த ஊர்? 

1] மன்னார்குடி, திருவாரூர்க்கு அண்டமயில் உள்ளது 

2] ததரழுந்தூர், ேயிலாடுதுத க்கு அண்தேயில் உள்ளது 

3] ோத்தூர், விருதுநகர்க்கு அண்டமயில் உள்ளது 

4] சகாவில்பட்டி, தூத்துக்குடிக்கு அண்டமயில் உள்ளது 

 

17] கம் தர ஆதரித்த வள்ளல்? 

1] நச்சினார்க்கினியர்  

2] சதடயப்  வள்ளல்  

3] சபாகர்  

4] இவர்களில் யாருமில்டல  

 

18]  கம் ராோயணம், சடதகா ரந்தாதி, ஏபரழு து, சரசுவதி அந்தாதி, திருக்தக 
வழக்கம் - ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர் யார்? 

1] மாணிக்கவாேகர்  

2] ஔடவயார்  

3] கம் ர்  
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4] ஒட்ைக்கூத்தர்  

 

19] கம் ர் அவர்களின் காலம்? 

1] 10 ஆம் நூற்றாண்டு  

2] 11 ஆம் நூற்றாண்டு  

3] 12 ஆம் நூற் ாண்டு 

4] 13 ஆம் நூற்றாண்டு 

 

20] பதாடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்பதருவும்; தவண்டாது சாலப்  டும் - என்  
திருக்கு ள் எததனப்   ற்றி விளக்குகி து? 

1] வாழ்தல்  

2] வடரதல்  

3] உழுதல்  

4] காத்திருத்தல்  

குறிப்பு :- ஒரு லம் எதடயுள்ள ேண்தணக் கால் லம் எதட அளவிற்கு உலரும் வதர 
உழுதிடுதல் தவண்டும். இததனத்தான் வள்ளுவர் கு ளில் கூறுகி ார். 

ென்பசய் :- நீர்வளமிக்கது ென்பசய் நிலம். இந்நிலத்தில் பெல், கரும்பு, வாதழ 
முதலிய  யிர்கள் விதளயும். 

புன்பசய் :- நீர்வளம் குத ந்த  குதி புன்பசய். இததன வானம்  ார்த்த பூமி என ெம் 
தவளாண் ேக்கள் கூறுவர். இந்நிலத்தில விதளயும்  யிர்கள்  ருவேதழதய 
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ெம்பிதய இருக்கும். இந்நிலத்தில் கம்பு, தகழ்வரகு, திதன, வரகு, சாதே, துவதர, 
பகாள்ளு, காராேணி முதலிய  யிர்கள் விதளயும். 

 

21] விதத பெல்தல முதலில் ொற் ங்காலில் விததத்து                -------------------------- 
ொள்வதர வளர்ப் ர்.  

1] 10 முதல் 12 

2] 21 முதல் 25 

3] 45 முதல் 50 

4] 50 முதல் 100 

 

22] சரியானது எது? பெல்லுக்கு 

1] ெண்தடாட 

2] ஏசராை 

3] வண்டிசயாை 

4] சதசராை 

 

23] சரியானது எது? கரும்புக்கு 

1] நண்சைாை 

2] ஏதராட 

3] வண்டிசயாை 
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4] சதசராை 

 

24] சரியானது எது? வாதழக்கு 

1] நண்சைாை 

2] ஏசராை 

3] வண்டிதயாட 

4] சதசராை 

 

25] சரியானது எது? பதன்தனக்கு 

1] நண்சைாை 

2] ஏசராை 

3] வண்டிசயாை 

4] தததராட 

 

26] கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ஞ்சகவ்வியத்துடன் பதாடர்புதடயது எது? 

1] சகாமயம், சவப்பிடல, பால், தயிர், சநய் 

2] சகாமயம், ோணம், விறகுகள், தயிர், சநய் 

3] சகாமயம், ோணம், பால், மணல், சநய் 

4] தகாேயம், சாணம்,  ால், தயிர், பெய் 
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குறிப்பு :-  ஞ்சகவ்வியம் :-  சுவிடமிருந்து கிதடக்கும் ஐந்து ப ாருள்கள் அதாவது 
தகாேயம், சாணம்,  ால், தயிர், பெய் ஆகிய ஐந்து ப ாருள்கதளக் கலந்து பசய்வதத 
 ஞ்சகவ்வியம். இததனப்  யிரில் பதளிப் தனால் புழு, பூச்சிகள்  யிர்கதள 
பெருங்கா.  

ததழயுரம் :-  யிரிடும் முன் சணப்த , அவுரி, பகாளுஞ்சி, தக்தகப்பூண்டு 
முதலியவற்த  வளர்த்து, அவற்த  அப் டிதயஉழுது ததழயுரோகப்  யன் டுத்துவர். 
இதனால், ேண்ணின்வளம்பகடாேல்த ணிப் ாதுகாக்கப் டுவததனாடு   யிர்களும் 
ென்கு வளரும். 

 

27] கீழ்க்கண்ட திருக்கு ள் எததனப் ற்றி விளக்குகி து? 

ஏரினும் ென் ால் எருவிடுதல் கட்டபின்; நீரினும் ென் தன் காப்பு 

1] உரமிடுதல்  

2] கதளபயடுத்தல் 

3] அறுவடை சேய்தல்  

4] நீர் பாய்ச்சுதல்  

குறிப்பு :- காப்பு என் ால் காத்தல் என் து ப ாருள். 

 

28] ப ாருள் ட சீர்கதள வரிதசயாக அதேத்து எழுதுக? 

1] பார்க்காத கைனும் சகட்காத பயிரும் பாழ் 

2] தகட்காத கடனும்  ார்க்காத  யிரும்  ாழ் 

3] சகட்காத பாழ் கைனும் பார்க்காத பயிரும்  
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4] சகட்காத பயிரும் பார்க்காத கைனும் பாழ் 

 

29] தவளாண்  ல்கதலக்கழகம் உள்ள இடம்? 

1] சேன்டன  

2] தகாதவ 

3] மதுடர  

4] திருச்சி  

 

30] தவளாண் பதாழிலில் உள்ள கூறுகள்?  

1] 2   2] 4   3] 6  4] 8 

 

31]  ஞ்சகவ்வியம் என் து ----------------------- ப ாருள்களால் ஆனது? 

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

 

32] தூரத்து ஒளி - என்னும் சிறுகததயின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ராஜம் கிருஷ்ணன்  

2] சி.சு.சேல்லப்பா  

3] வல்லிக்கண்ணன் 

4] க.பகௌ. முத்தழகர் 
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குறிப்பு :-  (  தூரத்து ஒளி -  க.பகௌ. முத்தழகர் - அக் ர் பீர் ால் ெதகச்சுதவக் 
கததகள் ) 

 

33] ப யதர தவறு டுத்திக் காட்டும் உருபு தவற்றுதே உருபு எனப் டும். 
இவ்தவற்றுதே --------------------- வதகப் டும். 

1]  2   2] 4    3] 6     4] 8 

குறிப்பு :-  முதல் தவற்றுதே, இரண்டாம் தவற்றுதே, மூன் ாம் தவற்றுதே, ொன்காம் 
தவற்றுதே, ஐந்தாம் தவற்றுதே, ஆ ாம் தவற்றுதே, ஏழாம் தவற்றுதே, எட்டாம் 
தவற்றுதே என எண்வதகப் டும். 

 

34] இயல் ான ப யர், (எழுவாய்)  யனிதலதயக் பகாண்டு முடிவது -------------------- 
எனவும், எழுவாய் தவற்றுதே எனவும் வழங்கப் டும். (இது விதனதயயும் 
ப யதரயும் வினாதவயும்  யனிதலயாகக் பகாண்டு முடியும்) 

1] முதல் தவற்றுதே 

2] இரண்ைாம் சவற்றுடம 

3] மூன்றாம் சவற்றுடம 

4] நான்காம் சவற்றுடம 

குறிப்பு :- (எ.கா.) :  கண்ணன் வந்தான் – விதனப்  யனிதல அவன் கண்ணன் – 
ப யர்ப்  யனிதல அவன் யார்? – வினாப்  யனிதல எழுவாய் தவற்றுதேக்கு எனத் 
தனி உருபு இல்தல 

 

35] இரண்டாம் தவற்றுதே உருபு “-------------” என் தாகும். 
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1] ஐ 

2] ஆல் 

3] கு  

4] இன் 

குறிப்பு :- இரண்டாம் தவற்றுதே உருபு “ஐ” என் தாகும். (எ.கா.) : வளவன் பசய்யுதளப் 
 டித்தான். இத்பதாடரில் உள்ள பசய்யுள் என்னும் ப யர்ச்பசால் “ஐ” என்னும் 
உருத தயற்றுச் பசயப் டுப ாருளாக தவறு டுத்திக் காட்டுகி து. இவ்வாறு 
ப யர்பசால்லினது ப ாருதளச் பசயப் டுப ாருளாக தவறு டுத்துவது இரண்டாம் 
தவற்றுதே ஆகும். 

 

36] ------------------------- தவற்றுதே உருபுகள் “ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு, உடன்” ஆகியன. 

1] முதல் சவற்றுடம 

2] இரண்ைாம் சவற்றுடம 

3] மூன் ாம் தவற்றுதே 

4] நான்காம் சவற்றுடம 

குறிப்பு :- மூன் ாம் தவற்றுதே :- மூன் ாம் தவற்றுதே உருபுகள் “ஆல், ஆன், ஒடு, 
ஓடு, உடன்” ஆகியன. (எ.கா.) :  ொற்காலி தச்சனால் பசய்யப் ட்டது. – ஆல் 
தூங்குதகயான் ஓங்குெதட – ஆன்; தாபயாடு ேகள் வந்தாள் – ஒடு; தந்தததயாடு 
தாய் வந்தாள் – ஓடு; தந்ததயுடன் தம்பியும் வந்தான் – உடன்; 

 

37] ொன்காம் தவற்றுதே உருபு “-------------”? 

1] ஐ  
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2] கு 

3] இன் 

4] அது  

குறிப்பு :- ொன்காம் தவற்றுதே உருபு “கு”(எ.கா.) :  ததலவர் ெந்தினிக்குப்  ரிசு 
வழங்கினார். 

 

38] ------------- தவற்றுதே உருபுகள் “இல், இன்”, என் ன. 

1] முதல்  

2] மூன்றாம்  

3] ஐந்தாம்  

4] ஏழாம் 

குறிப்பு :- ஐந்தாம் தவற்றுதே :- ஐந்தாம் தவற்றுதே உருபுகள் “இல், இன்”, என் ன. 
(எ.கா.) :  பகாதடயில் சி ந்தவர்  ாரி, இந்தியாவின் பதற்கு எல்தல குேரி. 
இத்பதாடரில் பகாதட, இந்தியா, என்னும் பசாற்களுடன் இல், இன் என்னும் உருபுகள் 
தசர்ந்து ப ாருதள தவறு டுத்துகின் ன. 

 

39] ----------------- தவற்றுதே உருபு “அது” என் து. 

1] முதல்  

2] மூன்றாம்  

3] ஆறு 

4] ஏழாம் 
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குறிப்பு :- ஆ ாம் தவற்றுதே :- ஆ ாம் தவற்றுதே உருபு “அது” என் து. (எ.கா.) :  
இராேனது வீடு.  எனது புத்தகம் இத்பதாடரில் இராேன், என் ஆகிய 
ப யர்ச்பசாற்களுடன் “அது”என்னும் தவற்றுதே உருபு தசர்ந்து ப ாருதள 
தவறு டுத்துகி து. 

 

40] ----------------- தவற்றுதேக்குக் “கண், உள், தேல், கீழ்”, என் ன உருபுகளாகும். 

1] முதல்  

2] மூன்றாம்  

3] ஆறு 

4] ஏழாம் 

குறிப்பு :- ஏழாம் தவற்றுதே :- ஏழாம் தவற்றுதேக்குக் “கண், உள், தேல், கீழ்”, என் ன 
உருபுகளாகும். (எ.கா.) :  வீட்டின்கண் குழந்தத விதளயாடுகி து. ப ட்டிக்குள்  ணம் 
இருக்கி து. கூதரயின்தேல் தசவல் உள்ளது. கட்டிலின் கீழ் ொய்  டுத்துள்ளது. 
இத்பதாடரில் வீடு, ப ட்டி, கூதர, கட்டில் ஆகிய பசாற்களுடன் கண், உள், தேல், கீழ் 
ஆகிய உருபுகள் தசர்ந்து இடப்ப ாருதள உணர்த்துகின் ன. 

 

41] --------------------- தவற்றுதே உண்டு. ஆனால், அதற்கு உருபு இல்தல. இததன “விளி 
தவற்றுதே” என அதழப் ர். 

1] முதல்  

2] மூன்றாம்  

3] எட்டாம் 

4] ஏழாம் 
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குறிப்பு :- எட்டாம் தவற்றுதே : எட்டாம் தவற்றுதே உண்டு. ஆனால், அதற்கு உருபு 
இல்தல. இததன “விளி தவற்றுதே” என அதழப் ர். (எ.கா.) :  கந்தா வா! 
இத்பதாடரில் கந்தன் என்னும் பசால்லில் இறுதி (ன்) எழுத்தானது பகட்டு, அதன் 
அயல் எழுத்து ( த – தா என) நீண்டு அதழத்தற் ப ாருதளத் தருகி து. இவ்வாறு 
ப யர்ச்பசால் சில ோற் ங்களுடன் அதழத்தற் ப ாருளில் வருவததன “விளி 
தவற்றுதே” என் ர். 

 

42] அமுதா ---------------- எழுதினாள் 

1]  ாடத்தத 

2] பாைத்துக்கு  

3] பாைத்தின்  

4] பாைத்தினது 

 

43] முருகன் ---------------- உயர்ந்தான். 

1] உடழப்டப  

2] உதழப் ால்  

3] உடழப்பின்கண்  

4] உடழப்புக்கு  

 

44]  ண்தடய ேன்னர்கள் தமிழ் ----------  ாடு ட்டனர். 

1] வளர்ச்சிக்கு 
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2] வளர்ச்சியில்  

3] வளர்ச்சிடய  

4] வளர்ச்சியின் கண்  

 

45]  ல வதகப் ட்டதாக இருக்கும் ஒரு ப ாருதள ப ாதுவாகச் சுட்டும் ப ாழுது, 
அதன் வதக குறித்து ஐயம் ஏற் டலாம். எனதவ அவற்த , இனம் 
பிரித்துக்காட்டுவதற்குத் தனிச்பசால்தலப்  யன் டுத்துவர். அத்தனிச்பசால் -----------------
-- எனப் டும். 

1] அடுக்குத்சதாைர் 

2] இரட்டைக்கிளவி 

3] வழு 

4] அதடபோழி 

குறிப்பு :- இனமுள்ள அதடபோழி:-  ாட நூல் எனச் பசால்லும்ப ாழுது, அதன் வதக 
குறித்து ஐயம் ததான்றும். அததனப் த ாக்க தமிழ்ப்  ாடநூல், ஆங்கிலப்  ாடநூல், 
கணக்குப்  ாடநூல், என அதடபகாடுத்துக் கூறுதல் தவண்டும். இவ்வாறு 
ப ாருள்கதள இனம்பிரித்தறிய உதவும் அதடபோழிகள் இனமுள்ள அதடபோழி 
எனப் டும். 

இனமில்லா அதடபோழிகள்:- பவண்ணிலவு, கருங்காக்தக, பசங்கதிதரான் 
இவற்றுக்பகல்லாம் இனோகக் கூ  தவண்டுோனால், கருநிலவு, பவண்காக்தக, 
கருங்கதிதரான் எனக் கூறுதல் தவண்டும். அவ்வாறு ஒன்று இல்லாததனால் இதவ 
த ான் வற்றிற்கு இனமில்லா அதடபோழிகள் எனக் கூறுவார். 
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46] ஒரு பசால்லில், முதலிலுள்ள எழுத்ததா இதடயில் உள்ள எழுத்ததா, 
இறுதியிலுள்ள எழுத்ததா ோறு ட்டாலும் ப ாருள் ோறு டாது இருப்பின், அது ---------- 
எனப் டும். 

1] அடைசமாழி 

2] வழு 

3] வழுவடமதி 

4] த ாலி 

 

47] த ாலி எத்ததன வதகப் டும்? 

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

குறிப்பு :- த ாலி,1. முதற்த ாலி; 2. இதடப்த ாலி; 3. இறுதிப்த ாலி என மூவதகப் டும். 
இறுதிப்த ாலிதயக் கதடப்த ாலி எனவும் கூறுவர். 

 

48] ஒரு பசால்லின் முதபலழுத்து ோறினாலும் ப ாருள் ோறு டாது வருவது ----------------
- த ாலியாகும். 

1] முதற்த ாலி 

2] இடைப்சபாலி 

3] இறுதிப்சபாலி 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

குறிப்பு :- (எ.கா.) :  ேஞ்சு – தேஞ்சு;  ேயல் – தேயல். 
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49] ஒரு பசால்லின் இதடபயழுத்து ோறினாலும் ப ாருள் ோறு டாது இருப் து -----------
------- எனப் டும். 

1] முதற்சபாலி 

2] இதடப்த ாலி 

3] இறுதிப்சபாலி 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

குறிப்பு :- (எ.கா.) :  முரசு – முதரசு;  இலஞ்சி – இதலஞ்சி 

 

50] ஒரு பசால்லின் ஈற்ப ழுத்து ோறினாலும் ப ாருள் ோறு டாது இருப் து ----------------
---------------- எனப் டும். 

1] முதற்சபாலி 

2] இடைப்சபாலி 

3] இறுதிப்த ாலி (கதடப்த ாலி) 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

குறிப்பு :- (எ.கா.) :  அ ம் – அ ன்;  ந்தல் –  ந்தர். 

 

51] ஒரு பசால்லின் எல்லா எழுத்துக்கள் ோறினாலும் ப ாருள் ோறு டாது இருப் து --
------------------  எனப் டும். 

1] முற்றுப்த ாலி 

2] இடைப்சபாலி 
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3] இறுதிப்சபாலி (கடைப்சபாலி) 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல 

குறிப்பு :- (எ.கா.) :  ஐந்து – அஞ்சு என்னும் பசால்லில் உள்ள அதனத்து எழுத்துகளும் 
ோறியுள்ளன. இருப்பினும் ப ாருள் ோ வில்தல. எனதவ, இது முற்றுப்த ாலி 
எனப் டும். 

 

52] ப ாருந்தாதது எது? பி போழிச் பசாற்களுக்கான தமிழ்ச் பசாற்கதள அறிதவாம்.. 

1] அனுமதி - இடேவு  

2] ஆதவன் - ஞாயிறு  

3] ஆரம்பம்- சதாைக்கம்  

4] ஆஸ்தி - உயில் 

குறிப்பு :- ஆஸ்தி என்னும் பி போழிச் பசால்லிற்கு சரியான தமிழ்ச்பசால் பசாத்து. 

 

53] ப ாருந்தாதது எது? பி போழிச் பசாற்களுக்கான தமிழ்ச் பசாற்கதள அறிதவாம்.. 

1] இம்டே - துன்பம்  

2] இருதயம் - உயிர் 

3] ஈேன் - இடறவன்  

4] உபேரித்தல் - விருந்சதாம்பல்   

குறிப்பு :- இருதயம் என்னும் பி போழிச் பசால்லிற்கு சரியான தமிழ்ச்பசால் 
பெஞ்சகம். 
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54] ப ாருந்தாதது எது? பி போழிச் பசாற்களுக்கான தமிழ்ச் பசாற்கதள 
அறிதவாம்.. 

1] ஐதீகம் - உலக வழக்கு  

2] எதார்த்தம் - இயல்பு  

3] உஷார் - விழிப்பு  

4] உ யம் - உண்டியல்    

குறிப்பு :- உ யம் என்னும் பி போழிச் பசால்லிற்கு சரியான தமிழ்ச்பசால்  
திருப் ணியாளர் பகாதட. 

 

55] ப ாருந்தாதது எது? பி போழிச் பசாற்களுக்கான தமிழ்ச் பசாற்கதள அறிதவாம்.. 

1] கிரீைம் - மணிமுடி  

2] காகிதம் - த ப் ர்   

3] உஷார் - விழிப்பு  

4] குசபரன் - சபருஞ்சேல்வன்    

குறிப்பு :- காகிதம் என்னும் பி போழிச் பசால்லிற்கு சரியான தமிழ்ச்பசால் தாள். 

 

56] ப ாங்கல் விழா ெதடப றும் காலம் இனிய காலம். கால் உலாவும் வானமும், நீர் 
உலாவும் ஏரியும் கருதண காட்டும் காலம். இயற்தகயன்தன  சுதேயான புடதவ 
உடுத்துப்  ன்னி ப் பூக்கதளச் சூடி, இனிய காயும் கனியும் கரும்பும் அணிந்து 
இன் க்காட்சி தருங்காலம். - இந்த கூற்று யாருதடயது? 
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1] திரு.வி.க 

2] கண்ணதாேன் 

3] மடறமடலயடிகள்  

4] ரா.பி.தசதுப்பிள்தள 

 

57] ப ாங்கலுக்குத் ததலொள் த ாகி. த ாகிதய அடுத்து வருவது ப ாங்கல் 
புதுொள். அந்ொளில் ' தழயன கழிதலும், புதியன புகுதலும்' நிகழும்; வீட்டிலுள்ள 
 ழம் ாதனகள் விதடப றும்; புதுப்  ாதனகளில் ப ாங்கல் ெதடப றும்;  ால் 
ப ாங்கும் ப ாழுது, "ப ாங்கதலா ப ாங்கல்" என்னும் ேங்கள ஒலி எங்கும் கிளம்பும்; 
அப்ப ாழுது, ப ண்கள் குரதவ ஆடுவர்; பி கு, "பூவும் புதகயும் ப ாங்கலும்" 
பகாண்டு இல்லுத  பதய்வத்தத வணங்குவர்; அதனவரும் வயி ார உண்டு 
ேகிழ்வர்; - இந்த கூற்று யாருதடயது? 

1] திரு.வி.க 

2] கண்ணதாேன் 

3] மடறமடலயடிகள்  

4] ரா.பி.தசதுப்பிள்தள 

 

58] ஏதழக்குப்  ரிசு கிதடக்க பீர் ால் பசய்த பசயல் என்ன? 

1] சவட்டை  

2] சதேயல்  

3] வீதியுலா  
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4] நைனம் 


