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பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு - ரபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 1 

1. ஒன்றே யென்னின் ஒன்றேொம் – என்ே வரிந்ய ாடங்கும் பாடலை பாடிெ புைவர் 
ொர் ? 

அ) கபிைர்   ஆ) கம்பர் 

இ) ஔலவொர்  ஈ) ஒட்டக்கூத் ர் 

2. ஒன்றே யென்னின் ஒன்றேொம் – எனத் ய ாடங்கும் பாடைானது கீழ்க்கண்ட எந்  
நூைில் அலைந் ள்ளது? 

அ) கம்பராமாயணம்   ஆ) சிைப்ப ிகாரம் 

இ) ைணிறைகலை   ஈ)  ிருக்குேள் 

3. ஒன்றே யென்னின் ஒன்றேொம் – எனத் ய ாடங்கும் பாடைானது கம்பராைாெண 
நூைில் உள்ள எந்  காண்டத் ின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடைாக அலைந்துள்ளது? 

அ) பாைகாண்டம்   ஆ) அறொத் ிெகாண்டம் 

இ) சுந் ரகாண்டம்   ஈ) யுத்தகாண்டம் 

4. கம்பராைாெண நூலுக்கு அ ன் ஆசிரிெரான கம்பர் இட்ட யபெர் ொது? 

அ) இராைாெணம்   ஆ) இராைபுராணம் 

இ) இராமாவதாரம்   ஈ) கம்பராைாெணம் 

5. கம்பர் பிேந்  ஊர் ஏது? 

அ) திருவழுந்தூர்   ஆ)  ிருவா வூர் 

இ)  ிருப்யபருந்துலே   ஈ)  ிருவாரூர் 

6. கம்பலர ஆ ரத்ல  வள்ளல் ொர்? 

அ)  ிருவாடுதுலே கூடலூர் சலடெப்ப வள்ளல் 

ஆ)  ிருப்யபருந்துலே நல்லூர் சலடெப்ப வள்ளல் 

இ)  ிருயவண்யணய் யநல்லூர் சலடெப்ப வள்ளல் 

ஈ) திருவவண்வணய் நல்லூர் சடடயப்ப வள்ளல் 

7. கம்பர் வாழ்ந்  காைம் ொது? 
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அ) கி.பி. 11 ஆம் நூற்ோண்டு   ஆ) கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டு 

இ) கி.பி. 10 ஆம் நூற்ோண்டு   ஈ) கி.பி. 14 ஆம் நூற்ோண்டு 

8. கம்பர் இெற்ேிெ றவறு நூல்களில்  வோனது எது? 

அ) சரசுவதி கலம்பகம்    ஆ) சடறகாபரந் ா ி 

இ) சிலையெழுபது     ஈ)  ிருக்லக வழக்கம் 

9. நன்றே நம்பி குடிவாழ்க்லக – என்ே வரிெில் உள்ள நம்பி என்னும் யசால்ைின் 
யபாருள் ொது? 

அ) படகு    ஆ) கருலண 

இ) இடறவன்   ஈ) உருவம் 

10. வாழ்க்லக – என்ே யசால்ைின் இைக்கண குேிப்பு ொது? 

அ) விலனத்ய ாலக   ஆ) விலனொைலணயும் யபெர் 

இ) அன்யைாழித்ய ாலக  ஈ) வதாழிற்வபயர் 

11. நண்ணு ைிளலைப் பருவத் ி றைமு ல் நாலவ ெலசத் யைாழி – எனத் ய ாடங்கும் 
பாடலை இெற்ேிெவர் ொர்? 

அ) அ.வரதநஞ்டசயப் பிள்டள  ஆ) பள்ளிெகரம் ந. கந் சாைி பிள்லள 

இ) ய .யபா.ைீனாட்சி சுந் ிரம் பிள்லள ஈ) உ.றவ.சாைிநா ப் பிள்லள 

12.  ாரைங்கைம் அ.வர நஞ்லசெப் பிள்லள அவர்கள்  ான் எழு ிெ எந்  நூைில் 
நண்ணு ைிளலைப் பருவத் ி றைமு ல் – எனத் ய ாடங்கும் பாடலை இெற்ேியுள்ளார்? 

அ) குற்ோைக்குேவஞ்சி   ஆ) கருணகீ புராணம் 

இ) தமிழரசி குறவஞ்சி   ஈ) கருணாகர புராணம் 

13.  ைிழரசி குேவஞ்சி நூைில் இடம்யபற்றுள்ள பாட்டுலடத்  லைவன் ொர்? 

அ)  ிருப்பரங்குன்ே முருகன்   ஆ) சுவாமிமடல முருகன் 

இ)  ிருச்யசந்தூர் முருகன்   ஈ) குன்ேத்தூர் முருகன் 

14. வர நஞ்லசெப் பிள்லள அவர்களின் இளலைெில்  ைிழ் யைாழிறொடு கீழ்க்கண்ட 
எந்  இருயைாழிலெயும் நன்கு அேிந்து இருந் ார் ? 

அ) கன்னடம், ய லுங்கு   ஆ) ஆங்கிைம், ைலைொளம் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

3 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

இ) இைத் ீன், பியரஞ்சு   ஈ) வதலுங்கு, வடவமாழி 

15. கீழ்க்கண்ட எந்   ைிழ்ச் சங்கத் ில் அ.வர நஞ்லசப்பிள்லள அவர்கள் ஆசிரிெர் 
என்ே சிேப்பு பட்டத்ல  யபற்ோர் ? 

அ) கரந்டத தமிழ்ச்சங்கம்   ஆ)  ஞ்லச  ைிழ்ச்சங்கம் 

இ) ைதுலர  ைிழ்ச்சங்கம்   ஈ)  ிருவாடுதுலே  ைிழ்ச்சங்கம் 

16. கற்றோரால் ‘புைவறரறு’ என சிேப்பிக்கப்பட்டவர் ொர் ? 

அ) யபருச்சித் ிரனார்    ஆ) பார ி ாசன் 

இ) அ.வரதநஞ்டசயப்பிள்டள  ஈ) பள்ளிெகரம் ந.கந் சாைிப்பிள்லள 

17. கரந்ல த்  ைிழ்ச்சங்கத் ில் ொர்  லைலைெில் வர நஞ்லசெப் பிள்லள அவர்கள் 
‘ ங்கத்ற ாடா ’ பரிசாகப் யபற்ோர் ? 

அ) குன்ேக்குடி அடிகளார்   ஆ) நமச்சிவாய முதலியார் 

இ) நைச்சிவாெப் பிள்லள   ஈ)  ைிழறவள் உைாைறகசுவரனார் 

18. அ,வர நஞ்லசெப் பிள்லள அவர்கள் ொர் றகட்டுக் யகாண்ட ற்கு இணங்க  ைிழரசி 
குேவஞ்சி என்ே நூலை எழு ினார் ? 

அ) தமிழவவள் உமாமவகசுவரனார் ஆ) நைச்சிவாெ மு ைிொர் 

இ) ஞானிொரடிகள்    ஈ) குன்ேக்குடி அடிகளார் 

19. வர நஞ்லசெப் பிள்லள அவர்கள் கீழ்க்கண்ட ொர்  லைலைெில்  ாம் இெற்ேிெ 
 ைிழரசி குேவஞ்விலெ கரந்ல   ைிழ்ச்சங்கத் ில் அரங்றகற்ேினார் ? 

அ) நைச்சிவாெ மு ைிொர்   ஆ) குன்ேக்குடி அடிகளார் 

இ) உைாைறகசுவரனார்   ஈ) ஞானியாரடிகள் 

20.  ைிழரசி குேவஞ்சி நூைானது கரந்ல த்  ைிழ்ச்சங்கத் ின் எந்  விழாவின் றபாது 
ஞானிொரடிகள்  லைலைெில் அரங்றகற்ேப்பட்டது ? 

அ) 25 – வது ஆண்டு விழா   ஆ) 50 – வது ஆண்டு விழா  

இ) 75 – வது ஆண்டு விழா   ஈ) 100 – வது ஆண்டு விழா 

21. அ.வர நஞ்லசெப் பிள்லள அவர்களின் பிேப்பு – இேப்பு ஆண்டு ொது? 

அ) 1876 – 1955    ஆ) 1878 – 1957 
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இ) 1877 – 1957    ஈ) 1875 – 1954 

22. வண்ணம் – என்ே யசால்ைின் யபாருள் ொது ? 

அ) யசம்யைாழி    ஆ) வாய்த்  

இ) கிட்டிெ    ஈ) ஓடச 

23.  ிருந்துயைாழி – என்ே யசால்ைின் இைக்கணகுேிப்பு ொது? 

அ) உவலைத்ய ாலக   ஆ) விடனத்வதாடக 

இ) அன்யைாழித்ய ாலக  ஈ) இரண்டாம் றவற்றுலைத் ய ாலக 

24. அடிவாழ்த்துவம் – என்ே யசால்ைின் இைக்கண குேிப்பு ொது? 

அ) இரண்டாம் வவற்றுடமத் வதாடக  ஆ)  ன்லை பன்லை விலனமுற்று 

இ) விெங்றகாள் விலனமுற்று   ஈ) ஏழாம் றவற்றுலைத் ய ாலக 

25. அடிவாழ்த்துவம் – என்னும் றகாடிட்ட யசால்ைின் இைக்கண குேிப்பு ொது? 

அ) விலனொைலணயும் யபெர்   ஆ) விலனத்ய ாலக 

இ) தன்டம பன்டம விடனமுற்று   ஈ) இரண்டாம் றவற்றுலைத் ய ாலக 

26. இந் ிெ நாடிது என்னுலட நாறட – என்ே பாடலை பாடிெவர் ொர் ? 

அ) பார ிொர்    ஆ) பார ி ாசன் 

இ)  ிரு.வி.க    ஈ) நாமக்கல் வவ.இராமலிங்கனார் 

27. கவிஞர் சத் ிொக்கிரகத் ய ாண்டர்கள் பாடுவ ற்கு என்று இெற்ேிெ சிை பாடல்கள் 
நாைக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் என்னும் நூைில் கீழ்க்கண்ட எந்   லைப்பில் 
இடம்யபற்றுள்ளது? 

அ) வதசிய மலர்   ஆ) சமு ாெ ைைர் 

இ) காந் ி ைைர்    ஈ) சிறுகாப்பிெ ைைர் 

28. இந் ிெ நாடிது என்னுலட நாறட – என்ே பாடைானது ற சிெ ைைர் பகு ிெில் 
கீழ்க்கண்ட எந்   லைப்பில் இடம்யபற்றுள்ளது? 

அ) நம் நாடு    ஆ) என் ற சம் 

இ) என்னுடடய நாடு   ஈ) நம்  ைிழ் நாடு 
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29. நாைக்கல் கவிஞர் அவர்கள் பிேந்  ஊர் எது? 

அ) வமாகனூர்    ஆ) சிறுநு ல்பட்டி 

இ) காவனூர்    ஈ) ற வனூர் 

30. நாைக்கல் கவிஞர் பிேந்  ஆண்டு எது? 

அ) 1886     ஆ) 1888 

இ) 1885      ஈ) 1884 

31. யவ.ராைைிங்கனார் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்  கலைெில் சிேந்து விளங்கினார்? 

அ) நடிப்புக்கலை   ஆ) இலசக்கலை 

இ) றபச்சுக்கலை   ஈ) ஓவியக்கடல 

32. யவ.இராைைிங்கனார் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்  றபாராட்டத் ில் கைந்து 
யகாண்ட ால் சிலே  ண்டலன யபற்ோர்? 

அ) யவள்லளெறன யவளிறெறு இெக்கம்  ஆ) நீைன் சிலை அகற்றும் றபாராட்டம் 

இ) உப்பிச்சத்தியாக்கிரகம்    ஈ) ஒத்துலழொலை இெக்கம் 

33. யவ.இராைைிங்கனார் அவர்கள் உப்புச்சத் ிொக்கிரகத் ில் கைந்து யகாண்ட ால் 
கீழ்க்கண்ட எத் லன ஆண்டுகாைம் சிலேத் ண்டலன யபற்ோர்? 

அ) ஓராண்டு சிடறத்தண்டடன   ஆ) ஈராண்டு சிலேத் ண்டலன 

இ) மூன்ோண்டு சிலேத் ண்டலன   ஈ) நான்காண்டு சிலேத் ண்டலன 

34. ‘கத் ி ெின்ேி ரத்  ைின்ேி ’ – எனத் ய ாடங்கும் பாடலை யவ.ராைைிங்கனார் 
அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்  றபாராட்டத் ய ாண்டர்களின் வழிநலடப் பாடைாக 
பாடுவ ற்காக இெற்ேினார்? 

அ)  ண்டி ொத் ிலரத் ய ாண்டர்கள்   

ஆ) யவள்லளெறன யவளிறெறு இெக்கத் ய ாண்டர்கள் 

இ) ஒத்துலழொலை இெக்கத் ய ாண்டர்கள் 

ஈ) உப்புச்சத்தியாகிரகத் வதாண்டர்கள் 

35.  ைிழகத் ின் மு ல் அரசலவக்கவிஞராக யபாறுப்றபற்ே கவிஞர் ொர்? 

அ) கண்ண ாசன்   ஆ) நாமக்கல் கவிஞர் 
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இ) பார ி ாசன்    ஈ) ற சிக விநாெகம் பிள்லள 

36. நாைக்கல் கவிஞர் அவர்கள்  ைிழகத் ின் மு ல் ஆஸ் ான (அரசலவக் கவிஞராக 
நிெைிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 1948    ஆ) 1947 

இ) 1949     ஈ) 1946 

37. கீழ்க்கண்ட எந்  ஆண்டின் றபாது நாைக்கல் கவிஞர் அவர்கள் சாகித்ெ அகாடைிெின் 
நிர்வாக இெக்குநராக நிெைிக்கப்பட்டார்? 

அ) 1954    ஆ) 1957 

இ) 1955     ஈ) 1958 

38. கீழ்க்கண்ட எந்  இரண்டு ஆண்டுகளில் நாைக்கல் யவ.இராைைிங்கனார் அவர்கள் 
சட்ட றைைலவ உறுப்பினராக நிெைிக்கப்பட்டு இருந் ார்? 

அ) 1954, 1960    ஆ) 1957, 1961 

இ) 1955, 1963    ஈ) 1956, 1962 

39. நாைக்கல் கவிஞருக்கு எந்  ஆண்டின் றபாது ைத் ிெ அரசால் ‘பத்ைபூஷண்’ விருல  
வழங்கி றபாற்ேிெது? 

அ) 1972   ஆ) 1971 

இ) 1970    ஈ) 1969 

40. நாைக்கல் கவிஞர் யவ.ராைைிங்கனார் அவர்கள் இேந்  ஆண்டு எது? 

அ) 1971   ஆ) 1975 

இ) 1972    ஈ) 1973 

41. நாைக்கல் கவிஞர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட ொருலடெ  ீவிரவா  இெக்கத் ால் அ ிகம் 
ஈக்கப்பட்டார் ? 

அ) அரவிந் ர் றகாஷ்   ஆ) பாலகங்காரதரத் திலகர் 

இ) இராஷ்பிகாரி றபாஷ்  ஈ) றகாகறை 

42. நாைக்கல் கவிஞர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட ொருலடெ யகாள்லகொல் அ ிகம் 
ஆட்யகாள்ளப்பட்டார் ? 
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அ) காந்தி    ஆ) பார ிொர் 

இ)  ிைகர்    ஈ) றகாகறை 

43.  ில்ைிெில் நாைக்கல் கவிஞர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட ொருலடெ படத்ல  வலரந்து 
 ங்கத்ல  பரிசாக யபற்ோர்? 

அ) எைிெட்துலர ைகனார்   ஆ) விறவகானந் ர் 

இ) ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மன்னர்   ஈ) இராைகிருஷ்ணர் 

44. யவ. இராைைிங்கனார் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட ொருலடெ ைனதுக்குந்  ற ாழர் என 
கூேப்படுகிோர் ? 

அ) பார ிொர்    ஆ) இராஜாஜி 

இ)  ிைகர்    ஈ) காந் ி 

45. நாைக்கல் கவிஞலர பார்த்து ‘ைாற்ோன் ற ாற்ேத்து ைல்ைிலகக்கும் ைணம் உண்டு’ – 
என்று புகழாரம் சூட்டிெவர் ொர் ? 

அ) ைகாகவி பார ிொர்   ஆ) காைராசர் 

இ)  ந்ல  யபரிொர்    ஈ) அறிஞர் அண்ணா 

46. யவ. இராைைிங்கனார் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட ொரிடம் ஒரு பாடலை பாடி ‘புைவன்’ 
என்ே பாராட்லடப் யபற்ோர்? 

அ) மகாகவி பாரதியார்   ஆ) பாறவந் ர் பார ி ாசன் 

இ) கவிஞர் சுர ா    ஈ) கவிைணி ற சிகவிநாெகம் பிள்லள 

47. நாைக்கல் கவிஞரின் கீழ்க்கண்ட எந் ப் பற்லேப் றபாற்றும் வலகெில்  ைிழக 
ைாநிை அரசு இவலர அரசலவக் கவிஞராகவும், பின்னர்  ைிழக சட்டசலப றைைலவ 
உறுப்பினராகவும் நிெைித்து சிேப்பித் து ? 

அ) கலைப்பற்று   ஆ) யைாழிப்பற்று 

இ) நாட்டுப்பற்று   ஈ) ப வித் ிேலை 

48. வந் வர், றபானவர் – ஆகிெ யசாற்களின் இைக்கண குேிப்பு ொது ? 

அ) ஒருலை பன்லை விலனமுற்றுகள்  ஆ) விடணயாலடனயும் வபயர்கள் 

இ) விலனத்ய ாலககள்    ஈ) அன்யைாழித்ய ாலக 
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49. யபாருத்துக 

  1. கம்பர்    - றைாகனூர் 

    2. வர நஞ்லசெப்பிள்லள  -  ிருவழுந்தூர் 

    3. ப வித் ிேலை   - ற ாரைங்கைம்  

அ) 2  3  1   ஆ) 3  1  2 

இ) 1  2  3   ஈ) 1  3   2 

50. சங்க காைப் பாடல்கள் பைவும் பழந் ைிழ் இைக்கணைாகிெ கீழ்க்கண்ட எந்  
நூலுக்கு இைக்கிெங்களாய்  ிகழ்கின்ேன ? 

அ) அகத் ிெ நூல்    ஆ) வதால்காப்பிய நூல் 

இ) ப ியணண்கீழ்க்கணக்கு நூல்  ஈ) ைறுைைர்ச்சி நூல்கள் 

51. கீழ்க்கண்ட எந்  இரண்டும் குேிப்புப்யபாருள் உத் ி என அலழக்கப்படுகிேது ? 

அ) அரசனின் நீ ி, கரந்ல    ஆ) றபார்யநேி, அேயவாழுக்கம் 

இ) நடுகல், யபருைி ம்   ஈ) உள்ளுடற உவடம, இடறச்சி 

52. யவளிப்பலடொக ய ரியும் யபாருறளாடு பிேிய ாரு யபாருள் புைப்படுைாறு 
அலைக்கும் உத் ிொனது கீழ்க்கண்ட வற்ேில் எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிேது ? 

அ) இலேச்சி    ஆ) இலேவன்லை 

இ) உள்ளுடற உவடம  ஈ) பெந்ற ார் யசால் 

53. கூேவந்  யபாருள் யவளிப்பலடொக இருக்க, அ லன உணர்த்  றவயோரு யபாருள் 
யவளிப்பலடொக நிற்கும் உத் ிக்கு யபெர் ொது ? 

அ) இடறச்சி    ஆ) உள்ளுலே 

இ) இலேவுலை    ஈ) பெந்ற ார் பழிச்யசால் 

54. உள்ளுலே, இலேச்சி – ஆகிெவற்ேில் கீழ்க்கண்ட எந்  யபாருளானது 
உவைிக்கப்படுகிேது ? 

அ) ற ாழி ஒழிந்  கழிப்யபாருளாக இருத் ல் றவண்டும் 

ஆ)  லைவன் ஒழிந்  கழிப்யபாருளாக இருத் ல் றவண்டும் 

இ) வதய்வம் ஒழிந்த கழிப்வபாருளாக இருத்தல் வவண்டும் 
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ஈ) ய ய்வம் ஒழிந்  கழிப்யபாருளாக இருத் ல் றவண்டும் 

55. முடியுலடெ றவந் ர்கள், சிற்ேரசர்கள், அலைச்சர்கள், றசலனத்  லைவர்கள், 
வரீர்கள், கலடயெழு வள்ளல்கள், கலடச்சங்கப் புைவர்கள் என பைருலடெ 
வரைாற்றுக் குேிப்புகலளயும் அக்காை ைக்களின் வாழ்க்லக முலே 
மு ைிெவற்லேயும் கீழ்க்கண்ட எந்  நூல் மூைம் நாம் அேிெைாம் ? 

அ) அகநானூறு    ஆ) புறநானூறு 

இ) நற்ேிலண    ஈ) ப ியணண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

56. புேநானூறு நூைில் அலைந்துள்ள  ிலணகள் ைற்றும் துலேகள் யைாத் ம் எத் லன 
? 

அ) 11  ிலணகள் + 66 துலேகள்   ஆ) 12  ிலணகள் + 65 துலேகள் 

இ) 12  ிலணகள் + 66 துலேகள்   ஈ) 11 திடணகள் + 65 துடறகள் 

57. புேநானூற்று பாடல்கள் சிைவற்லே ஆங்கிைத் ில் யைாழி யபெர்த்  ஆங்கிை 
கவிஞர் ொர் ? 

அ) ஜ.ீயூ.வபாப்    ஆ) கால்டுயவல் 

இ) வரீைாமுனிவர்   ஈ) எல்லீஸ்துலர 

58.  ைிழரின் உெரிெ வாழ்விெல் சிந் லனகலளக் கருவூைைாகக் யகாண்டு விளங்கும் 
நூல் எது? 

அ) நாைடிொர்    ஆ) நற்ேிலண 

இ) புறநானூறு    ஈ) ஐங்குறுநூறு 

59. பல்சான் ேறீர பல்சான் ேறீர – எனத் ய ாடங்கும் பாடலை பாடிெ புைவர் ொர் ? 

அ) கபிைர்   ஆ) நரிவவரூஉத் தடலயார் 

இ) ஔலவொர்  ஈ) காளறைகப்புைவர் 

60. துேவிெராகிெ யைய்யுணர்ந்ற ார் கண்ட யபாருள் ‘இதுயவன அ ன் இெல்லப 
உணர்த் ிெது …………………………. என்னும் துலேொகும் ? 

அ) குேள்யவண்யசந்துலே   ஆ) கைித்துலே 

இ) வஞ்சித்துலே    ஈ) வபாருண்வமாழிக்காஞ்சி துடற 
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61. எரிந் ி ைங்கு சலடமுடி முனிவர் புரிந்து கண்ட யபாருள்யைாழிந்  ன்று’ – என்று 
துலே விளக்கம் பற்ேி கூறும் வரிப்பாடைானது கீழ்க்கண்ட எந்  நூைில் 
இடம்யபற்றுள்ளது ? 

அ) புறப்வபாருள் வவண்பாமாடல   ஆ) இைக்கணவிளக்கம் 

இ) புேநானூறு      ஈ) ய ால்காப்பிெம் 

62. கீழ்க்கண்ட எந்  ைன்னன் நரயவரூஉத்  லைொர் என்ே புைவரால் பாடப்பட்டான் ? 

அ) களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச்றசரல்   

ஆ) கடல் பிேக்றகாட்டிெ யசங்குட்டுவன் 

இ) வசரமான் கருவூவரறிய ஒள்வாட் வகாப்வபருஞ்வசரலிரும் வபாடற 

ஈ)  கடூர் எேிந்  இளஞ்றசரைிரும் யபாலே 

63. நரியவரூஉத்  லைொர் இெற்ேிெ பாடல்கள் கீழ்க்கண்ட எந்  நூைில் 
இடம்யபேவில்லை ? 

அ) குறுந்ய ாலக   ஆ) அகநானூறு 

இ) புேநானூறு    ஈ)  ிருவள்ளுவைாலை 

64. கென்முள் – என்ே யசால்ைின் யபாருள் ொது ? 

அ) கனிவானமுள்   ஆ) கடிகாரமுள்  

இ) கரிெமுள்    ஈ) மீன்முள்    

65.  ிலரகவுள் – என்ே யசால்ைின் யபாருள் ொது ? 

அ) சுருக்கங்களுலடெ ற ாள்   ஆ) சுருக்கங்களற்ே கன்னம் 

இ) சுருக்கங்களுடடய கன்னம்   ஈ) சுருக்கங்களற்ே ற ாள் 

66. கணிச்சி – என்ப ன் யபாருள் ொது? 

அ) மழுவாயுதம்   ஆ) கூரிெ ஆயு ம் 

இ) கரிெஆயு ம்   ஈ) றவைாயு ம் 

67. கணிச்சிக் கூர்ம்பலட கடுந் ிே யைாருவன் – என்ே வரிெில் இடம்யபற்றுள்ள 
ஒருவன் என்ே யசால்ைானது கீழ்க்கண்டவற்ேில் ொலரக் குேிக்கிேது? 

அ) சான்றோலர     ஆ) எமன் 
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இ) சுருங்கிெ கன்னம் யகாண்டவலர  ஈ) கூரிெ ஆயு ம் யகாண்டவலர 

68. கென்முள் – என்ே யசால்ைின் இைக்கண குேிப்பு ொது? 

அ) முன்னிலை பன்லை விலனமுற்று  ஆ) இரண்டாம் றவற்றுலைத்ய ாலக 

இ) விலனத்ய ாலக     ஈ) ஆறாம் வவற்றுடமத்வதாடக 

69.  ிலரகவுள் – என்னும் யசால்ைின் இைக்கண குேிப்பு ொது? 

அ) உவலைத்ய ாலக   ஆ) விலனமுற்று 

இ) விடனத்வதாடக   ஈ) அன்யைாழித்ய ாலக 

70. படூஉம் – என்ே யசால்ைின் இைக்கண குேிப்பு ொது? 

அ) இடசநிடறயளவபடட    ஆ) யசால்ைிலசெளயபலட 

இ) இெற்லக அளயபலட    ஈ) இன்னிலசெளயபலட  

71. நல்ைது யசய்  ைாற்ே ீராெினும் அல்ைது யசய்  றைாம்புைி னது ான் – என்ே வரி 
இடம்யபற்றுள்ள நூல் எது ? 

அ)  ிருவள்ளுவைாலை    ஆ) புறநானூறு 

இ) முதுயைாழிக்காஞ்சி    ஈ) நன்னூல் 

72. நரியவஞரூஉத்  லைொர் அவர்கள் எழு ிெ பல்சான்ேறீர பல்சான்ேறீர பாடைானது 
புேநானூற்று நூைிைி எத் லனொவது பாடைாக இடம்யபற்றுள்ளது ? 

அ) புேம் 192    ஆ) புேம் 185 

இ) புேம் 182    ஈ) புறம் 195 

73. அகநானூற்று பாடல்களின் அடிவலரெலே ொது ? 

அ) 13 அடிச்சிறுடம 31 அடிப்வபருடம   ஆ) 9 அடிச்சிறுலை 13 
அடிப்யபருலை 

இ) 3 அடிச்சிறுலை 6 அடிப்யபருலை   ஈ) 4 அடிச்சிறுலை 40 
அடிப்யபருலை 

74. அகநானூற்று நூைில் உள்ள பாடல்கள் அலனத்தும் கீழ்க்கண்ட ொரால் 
ய ாகுக்கப்பட்டது  ? 

அ) றசரைான் யசல்வக்கடுங்றகா வாழிொ ன்   
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ஆ) உப்பூரிகுடிகிழார் மகனார் உருத்திரசன்மார் 

இ) பாண்டிென் உக்கிரப் யபருவழு ிொன் 

ஈ) இரும்பிடர்த் லைென் 

75. அகநானூற்று நூலை ய ாகுப்பித் வன் ொர் ? 

அ) உப்பூரிகுடிகிழார் ைகனார் உருத் ிரசன்ைார்     

ஆ) றசரைான் யசல்வக்கடுங்றகா வாழிொ ன் 

இ) பார ம் பாடிெ யபருந்ற வனார் 

ஈ) பாண்டியன் உக்கிரப்வபருவழுதி 

76. அகநானூறு நூைானது எத் லன பிரிவுகலளக் யகாண்டது ? 

அ) 02    ஆ) 03    

இ) 04    ஈ) 05 

77. அகநானூறு நூைில் உள்ள களிெற்றுொலன பிரிவில் யைாத் ப்பாடல்களின் 
எண்ணிக்லக ொது ? 

அ) 120 பாடல்கள்   ஆ) 100 பாடல்கள் 

இ) 180 பாடல்கள்   ஈ) 150 பாடல்கள் 

78. ைணிைிலடப்பவளப் பிரிவில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்லக ொது ? 

அ) 120 பாடல்கள்   ஆ) 100 பாடல்கள் 

இ) 180 பாடல்கள்   ஈ) 150 பாடல்கள் 

79. நித் ிைக்றகாலவ பிரிவில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்லக ொது ? 

அ) 120 பாடல்கள்   ஆ) 100 பாடல்கள் 

இ) 180 பாடல்கள்   ஈ) 150 பாடல்கள் 

80. யநடுந்ய ாலக – என அலழக்கப்படும் நூல் எது ? 

அ) புேநானூறு    ஆ) நற்ேிலண 

இ) பரிபாடல்    ஈ) அகநானூறு 
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81. அகநானூற்ேில் 1,3,5 என ஒற்லேப்பலட எண்களாக வரும் பாடல்கள் எந்  வலகத் 
 ிலணப் பாடல்களாகும் ? 

அ) பாடலத் திடண   ஆ) முல்லைத்  ிலண 

இ) ைரு த்  ிலண   ஈ) குேிஞ்சித்  ிலண 

82. அகநானூற்ேில் 2,8 என்று வரும்பாடல்கள் கீழ்க்கண்டவற்ேில் எந்   ிலண 
வலகலெச் சார்ந் து ? 

அ) பாலைத்  ிலண   ஆ) முல்லைத்  ிலண 

இ) யநய் ல்  ிலண   ஈ) குறிஞ்சித் திடண 

83. அகநானூற்ேில் 4, 14 என வரும் பாடல்கள் கீழ்க்கண்டவற்ேில் எந்  
 ிலணவலகலெச் சார்ந் து ? 

அ) குேிஞ்சித்  ிலண   ஆ) முல்டலத் திடண 

இ) ைரு த்  ிலண   ஈ) யநய் ல்  ிலண 

84. அகநானூற்ேில் 6,16 என்று வரும்பாடல்கள் கீழ்க்கண்டவற்ேில் எந்  
 ிலணவலகலெச் சார்ந் து ? 

அ) பாலைத்  ிலண   ஆ) முல்லைத்  ிலண 

இ) மருதத் திடண   ஈ) குேிஞ்சித்  ிலண 

85. அகநானூற்ேில் 10, 20 என வரும்பாடல்கள் கீழ்க்கண்டவற்ேில் எவ்வலக 
 ிலணலெச் சார்ந் து ? 

அ) வநய்தல் திடண   ஆ) ைரு த்  ிலண 

இ) பாலைத்  ிலண   ஈ) முல்லைத்  ிலண 

86. ‘பலசபடு பச்லச யநய்ற ாய்த்  ன்ன’ – எனத் ய ாடங்கும் பாடைானது அகநானூற்று 
நூைில் கீழ்க்கண்ட எந்   ிலணெில் இடம்யபற்றுள்ளது? 

அ) குேிஞ்சித் ிலண   ஆ) ைரு த் ிலண 

இ) பாலைத் ிலண   ஈ) முல்டலத்திடண 

87. ‘பலசபடு பச்லச யநய்ற ாய்த்  ன்ன’ – எனத் ய ாடங்கும் முல்லைத் ிலண 
பாடைானது அகநானூற்று நூைில் கீழ்க்கண்ட எந்  பிரிவில் இடம்யபற்றுள்ளது ? 

அ) மணிமிடடபவளம்   ஆ) களிற்றுொலன நிலர 
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இ) நித் ிைக்றகாலவ    ஈ) நித் ிைப்பாலவ 

88. ‘பலசபடு பச்லச யநய்ற ாய்த்  ன்ன’ – என்ே பாடலை பாடிெவர் ொர் ? 

அ) நரியவரூஉத்  லைொர்   ஆ) மதுடர மள்ளனார் 

இ) ைதுலர முள்ளனார்   ஈ) பரணர் 

89. றசயுெர் சிலனெ ைாச்சிலேப் பேலவ – என்ே வரிெில் இடம்யபற்றுள்ள 
ைாச்சிலேப்பேலவ என்னும் யசால்ைானது கீழ்க்கண்ட எந்  பேலவலெ குேிக்கிேது ? 

அ) ைரங்யகாத் ி    ஆ) நீர்க்றகாழி 

இ) கழுகு     ஈ) வவௌவால் 

90. கதுப்பு – என்ப ன் யபாருள் ொது ? 

அ) கூந்தல்    ஆ) குளிர்ப ம் 

இ) முல்லை ைைர்கள்   ஈ) ைணைகள் 

91. கடிைகள் – என்ே யசால்ைின் யபாருள் ொது ? 

அ) ைலைைகள்    ஆ)  ிருைகள் 

இ) மணமகள்    ஈ)  லைைகள் 

92. யநடுந்ற ர் ஊர்ை ி வைவ – என்ே வரிெில் இடம்யபற்றுள்ள வைவ என்னும் 
யசால்ைின் யபாருள் ொது ? 

அ) அரசலவக் காவைன்   ஆ) வதர்ப்பாகன் 

இ) ொலனப்பாகன்    ஈ) கு ிலரப்பாகன் 

93. சிலேப்பேலவ – என்னும் யசால்ைின் இைக்கணகுேிப்பு ொது? 

அ) விலனத்ய ாலக     

ஆ) இரண்டாம் றவற்றுலைத் ய ாலக 

இ) ஏழாம் றவற்றுலைத் ய ாலக   

ஈ) இரண்டாம் வவற்றுடம உருபும்பயனும் உடன்வதாக்க வதாடக 

94. பகலுலே – என்ப ன் இைக்கணகுேிப்பு ொது ? 

அ) விலனத்ய ாலக    



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

ஆ) இரண்டாம் றவற்றுலைத் ய ாலக 

இ) ஏழாம் வவற்றுடமத் வதாடக  

ஈ) இரண்டாம் றவற்றுலை உருபும்பெனும் உடன்ய ாக்க ய ாலக 

95. கடிைகள் – என்ப ன் இைக்கண குேிப்பு ொது? 

அ) உரிச்வசால் வதாடர்   ஆ) ஒருயபாருட்பன்யைாழி 

இ) விலனத்ய ாலக    ஈ) உவலைத்ய ாலக 

96. புல்ைார் – என்ே யசால்ைின் இைக்கணகுேிப்பு ொது? 

அ) விலனத்ய ாலக    ஆ) இரண்டாம் வவற்றுடமத் வதாடக 

இ) ஏழாம் றவற்றுலைத் ய ாலக  ஈ) அன்யைாழித்ய ாலக 

97. வல்விலரந்து – என்ே யசால்ைின் இைக்கணகுேிப்பு ொது? 

அ) உரிச்யசால் ய ாடர்   ஆ) உருவகத்ய ாடர் 

இ) உவலைத்ய ாலக    ஈ) ஒருவபாருட்பன்வமாழி  

98. உெர்சிலன – என்ே யசால்ைின் இைக்கணகுேிப்பு ொது? 

அ) விலனொைலணயும் யபெர்   ஆ) விடனத்வதாடக 

இ) உவலைத்ய ாலக     ஈ) அன்யைாழித்ய ாலக 

99. பலசபடு பச்லச யநய்ற ாய்த்  ன்ன – என்ே வரிெில் இடம்யபற்றுள்ள பச்லச என்ே 
யசால்ைின் யபாருள் ொது? 

அ) வதால்   ஆ) நிேம் 

இ) இலை   ஈ) பேலவ 

100. அகப்யபாருள் நூல்கள்  ைிழில் பை இருப்பினும் ‘அகம்’ என்ே யபெர் அலைந்  
ஒறர ஒரு பழந் ைிழ் இைக்கிெ நூல் எது? 

அ) அகத் ிெம்    ஆ) அேஇைக்கிெம் 

இ) அகப்யபாருள் இைக்கணம் ஈ) அகநானூறு 


