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7th Tamil Unit 1 Questions - New Book 

1) உலக மைொழிகளில் மதொன்மையொன நம் தமிழ்மைொழி வொழ்வுக்குத் ததமவயொன எவற்மை கூறுவதாக “எங்கள் 

தமிழ்” செய்யுள் பகுதியில் இடம் சபற்றிருக்கிறது? 

a) அைமநறி 

b) நல்மலொழுக்கம் 

c) அன்பு 

d) அன்பு ைற்றும் அைம் 

விளக்கம்: தமிழ் மைொழி மதொன்மையும் இனிமையும் வளமையும் உமையது. இது வொழ்வுக்குத் ததமவயொன 

அன்மையும் அைத்மதயும் கூறுகிைது. 

2) “இன்ைம் மைொழிகிை வொமனொலியொம் 

   எங்கள் தமிமெனும் ததன்மைொழியொம்” என்னும் ைொைல் வரிகமள இயற்றியவர் யொர்?  

a) நொைக்கல் கவிஞர் மவ. இரொைலிங்கனொர் 

b) கவிைணி ததசிய விநொயகம் பிள்மள 

c) மீனொட்சி சுந்தனொர் 

d) ைொரதியொர் 

விளக்கம்: நொைக்கல் கவிஞர் மவ. இரொைலிங்கனொர் அவர்கள் “எங்கள் தமிழ்” என்னும் தமலப்பின் கீழ் இப்ைொைமல 

இயற்றியுள்ளொர். நம் தமிழ் மைொழியொனது அச்சத்மத நீக்கி இன்ைம் தருகிை ததன் தைொன்ை மைொழி எனக் கூறுகிைொர். 

3) நம் கொப்பிய மைொழியொன தமிழ்மைொழி தமிழ் ைக்களின் எதுவொக விளங்குகிைது? 

a) கண் 

b) உயிர் 

c) மூமள 

d) குரல் 

விளக்கம்: அருள் மநறிகள் நிரம்பிய அறிமவத் தருகிை தமிழ்மைொழி, தமிழ் ைக்களின் குரலொக விளங்குகிைது. அது 

அமனவரிைமும் அன்மையும், அைத்மதயும் தூண்டுகிைது. 

4) மகொல்லொமைமயக் குறிக்தகொளொகவும் எமத மகொள்மகயொகவும் மகொண்டு,  

எல்லொ ைனிதர்களும் இன்புற்று வொெ அன்பும் அைமும் உதவுகிைது? 

a) மைொய்யொமை 

b) மைொறுமை 

c) ஆன்மீகம் 

d) மகொல்லொமை 

விளக்கம்: மகொல்லொமைமயக் குறிக்தகொளொகவும், மைொய்யொமைமயக் மகொள்மகயொகவும் மகொண்டு எல்லொ 

ைனிதர்களும் இன்புற்று வொெ அன்பும் அைமும் உதவும். இத்தமகய மைருமை வொய்ந்தது நம் தமிழ் மைொழி. 

5) “மைொருள்மைை யொமரயும் புகெொது 

  தைொற்ைொதமரயும் இகெொது” என்னும் வரிகள் எந்த தமலப்பின் கீழ் இயற்ைப்ைட்ைது? 
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a) ைமலக்கள்ளன் 

b) இன்ைத்தமிழ் 

c) என்கமத 

d) எங்கள் தமிழ் 

விளக்கம்: தமிழ் மைொழிமயக் கற்தைொர், மைொருள் மைறுவதற்கொக யொமரயும் புகழ்ந்து தைசைொட்ைொர். தம்மை 

தைொற்ைொதவர்கமளயும் இகழ்ந்து தைசைொட்ைொர். இக்கருத்மத உள்ளைக்கிய இப்ைொைல் வரிகள் நொைக்கல் கவிஞர் 

இயற்றிய “எங்கள் தமிழ்” என்னும் ைொைல் தமலப்பின் கீழ் இைம்மைற்றுள்ளது. 

6) எங்கள் தமிழ்மைொழி எமதப் தைொன்ை மைொழி என நொைக்கல் கவிஞர் “எங்கள் தமிழ்” என்னும் ைொைலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளொர்? 

a) அமுதம் 

b) ததன் 

c) இையம் 

d) அ ைற்றும் ஆ 

விளக்கம்: எங்கள் தமிழ்மைொழி ததன் தைொன்ை மைொழி என நொைக்கல் கவிஞர் கூறுகிைொர். தைலும் இது அருள்மநறி 

அறிமவத் தரும் என்றும் உமரக்கிைொர். 

7) தவைொனமதத் ததர்க. 

a) ஊக்கிவிடும்  - ஊக்கப்ைடுத்தும் 

b) குறி   - குறிக்தகொள் 

c) தநொன்பு  - ைனதநொய் 

d) மைொழிகிை  - தருகின்ை 

விளக்கம்:  ஊக்கிவிடும் - ஊக்கப்படுத்தும் 

குறி - குறிக்ககாள், க ான்பு – விரதம், சபாழிகிற - தருகின்ற 

8) “கொந்தியக்கவிஞர்” என அமெக்கப்ைடுைவர் யொர்? 

a) கவிைணி 

b) நொைக்கல் கவிஞர் 

c) விதவகொனந்தர் 

d) ைொரதியொர் 

விளக்கம்: கொந்தியடிகளின் மகொள்மககளொல் ஈர்க்கப்ைட்டு கொந்தியத்மதப் பின்ைற்றியதொல் நொைக்கல் கவிஞர் மவ. 

இரொலிங்கனொர் “கந்தியக் கவிஞர்”என்றும் அமெக்கப்ைடுகிைொர். 

9) கூற்றுகமள ஆரொய்க. 

1. நொைக்கல் கவிஞர், தமிெறிஞர், கவிஞர் ைற்றும் விடுதமலப் தைொரொட்ை வீரர் எனப் ைன்முகத் தன்மை மகொண்ைவர் 

2. இவர் தமிெகத்தின் முதல் அரசமவக் கவிஞரொக விளங்கினொர் 

a) 1 ைட்டும் சரி 

b) 2 ைட்டும் சரி 

c) இரண்டும் சரி 
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d) இரண்டும் தவறு 

விளக்கம்: நொைக்கல் கவிஞர் எனப் மையர் மைற்ை மவ.இரொைலிங்கனொர் தமிெகத்தின் முதல் அரசமவக் கவிஞர், 

தமிெஞர் ைற்றும் விடுதமலப்தைொரொட்ை  வீரர் எனப் ைன்முகத் தன்மை மகொண்ைவரொக திகழ்கிைொர். 

10) “எங்கள் தமிழ்” என்னும் ைொைல் எந்த நூலிலிருந்து எடுக்கப்ைட்ைது? 

a) ைமலக்கள்ளன் 

b) என்கமத 

c) சங்மகொலி 

d) நொைக்கல் கவிஞர் ைொைல்கள் 

விளக்கம்: நொைக்கல் கவிஞர் ைொைல்கள் என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்ைட்ைதத “எங்கள் தமிழ்”என்னும் ைொைல். 

ைமலக்கள்ளன், என்கமத, சங்மகொலி ஆகியமவ நொைக்கல் கவிஞரின் பிை நூல்களொகும். 

11) “கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி 

    யுத்த மைொன்று வருகுது……” என்னும் ைொைமல இயற்றியவர் யொர்? 

a) ைொரதியொர் 

b) ைொரதிதொசன்  

c) கவிைணி 

d) மவ. இரொைலிங்கனொர் 

விளக்கம்: விடுதமலப்தைொரொட்ை வீரரொன மவ. இரொலிங்கனொர் ைல முமை விடுதமலப் தைொரொட்ைத்தில் ஈடுைட்டு 

சிமைத்தண்ைமை மைற்றுள்ளொர். இவர் இயற்றியதத “கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி” எனத் மதொைங்கும் ைொைல். 

12) “குரலொகும்”  என்னும் மசொல்மலப் பிரித்து எழுதுக. 

a) குரல் + யொகும் 

b) குரல் + ஆகும் 

c) குரல் + லொகும் 

d) கு + ஆகும் 

விளக்கம்: குரல் + ஆகும் = குரலொகும். “உைல்தைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தை” என்னும் புைர்ச்சி விதிப்ைடி 

“ல்” ைற்றும் “ஆ” புைர்ந்து “லொ” என  ைொறியது. 

13) வொன் + ஒலி என்ைதமனச் தசர்த்மதழுதுக. 

a) வொன்ஒலி 

b) வொமனொலி 

c) வொமவொலி 

d) வொமனொலி 

விளக்கம்: வொன் + ஒலி = வொமனொலி. “உைல்தைல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்தை” என்னும் புைர்ச்சி விதிப்ைடி 

“ன்” ைற்றும் “ஞ” புைர்ந்து “மனொ” என  ைொறியது. 

14) “மநறி” என்னும் மசொல்லின் மைொருள் என்ன? 

a) வழி 

b) குறிக்தகொள் 
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c) மகொள்மக  

d) அைம் 

விளக்கம்: “மநறி” என்ைதன் மைொருள் “வழி” ஆகும். 

15) தவைொன கூற்மைத் ததர்க. 

a) ைொைலின் முதல் எழுத்து ஒன்றிவருவது - தைொமன 

b) ைொைலின் இரண்ைொம் எழுத்து ஒன்றிவருவது - எதுமக 

c) ைொைலின் இறுதி எழுத்து ஒன்றிவருவது - இமயபு 

d) ைொைலின் இறுதி எழுத்து ஒன்றிவருவது - அந்தொதி 

விளக்கம்: ஒரு ைொைலின் முடிவிலுள்ள எழுத்து, அமச, சீர் அல்லது அடி ஆனது அடுத்து வரும் ைொைலின் மதொைக்கைொக 

அமைந்தொல் அது “அந்தொதி” எனப்ைடும். 

16) சரியொனமத ததர்வு மசய்க. 

a) ஒப்புமை - ஒப்புதல் 

b) முகில் - தைொதிரம் 

c) அற்புதம் - வியப்பு 

d) உைகொரி - உதவி 

விளக்கம்: ஒப்புமை - இமை, முகில் - தைகம், அற்புதம் - வியப்பு, உைகொரி - வள்ளல் 

17) “ஒன்ைல்ல இரண்ைல்ல” என்னும் ைொைலின் ஆசியரியர் யொர்? 

a) ைருதகொசி 

b) உடுைமல நொரொயைகவி 

c) ைட்டுக்தகொட்மை கல்யொைசுந்தரம் 

d) முடியரசன் 

விளக்கம்: தமிழ்நொடு நிலவளமும் நீர்வளமும் ைட்டுமின்றிப் மைொருள்வளமும் அருள்வளமும் நிமைந்தது. அதததைொல் 

இலக்கிய வளமும், இலக்கை வளமும் நிமைந்தது. இதுதைொல தமிழ்நொட்டின் மைருமைகள் ஒன்றிரண்ைல்ல 

ைலவொகும் என்ைமத உைர்த்தும் “ஒன்ைல்ல இரண்ைல்ல” என்னும் ைொைமல உடுைமல நொரொயைக் கவி 

இயற்றினொர். 

18) “முல்மலக்குத் ததர்மகொடுத்தொன் தவள்ைொரி - வொன் 

    முகிலினும் புகழ்ைமைத்த உைகொரி……” என்னும் வரிகளுக்கு மசொந்தக்கொரர் யொர்? 

a) உடுைமல நொரொயைக்கவி 

b) ைருதகொசி 

c) கல்யொைசுந்தரம் 

d) ைொரதிதொசன் 

விளக்கம்: முல்மலக்குத் ததர் தந்து ைமெதைகத்மத விைப் புகழ் மைற்ைொன்வள்ளல் தவள்ைொரி. புலவரின் 

மசொல்லுக்கொக தன் தமலமயதய தரத் துணிந்தொன் குைை வள்ளல். இக்கருத்மத மகொண்ை இப்ைொைல் வரிகள் 

உடுைமல நொரொையக்கவி இயற்றிய ஒன்ைல்ல இரண்ைல்ல ைொைலில் இைம்மைற்றுள்ளது. 

19) “ஒன்ைல்ல இரண்ைல்ல” ைொைலின் கருத்துப்ைடி தவைொன இமைமயத் ததர்க 
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a) ததன்ைைம் கைழுவது - மதன்ைல் 

b) சுமவ மிகுந்தது - அமுதம் 

c) மைொன் தைொன்ைது - தொனியக் கதிர்கள் 

d)  ைமகவமர மவன்ைமதப் ைொடுவது - ைரணி 

விளக்கம்: ததன் ைைம் கைழுவது – மதன்ைது, சுமவ மிகுந்தது – கனிகள், மைொன் தைொன்ைது – கனிகள், மைொன் 

தைொன்ைது – தொனியக் கதிர்கள், ைமகவமர மவன்ைமதப் ைொடுவது – ைரணி இலக்கியம். 

20) பின்வருவனவற்றுள் எது இமசப்ைொைல்? 

a) திருக்குைள் 

b) ைரணி 

c) ைரிைொைல் 

d) அகநொனூறு 

விளக்கம்: திருக்குைள் - மைொதுமை கருத்துக்கமள கூறும் நூல் 

ைரணி - ைமகவமர மவன்ைமதப் ைொடுவது 

ைரிைொைல் - ஓர் இமச ைொைல் வடிவிலொன நூல் 

அகநொனூறு - எட்டுத்மதொமக நூல்களுள் ஒன்று. 

21) “ைகுத்தறிவுக் கவிரொயர்” என்று புகெப்ைடுைவர் யொர்? 

a) ைொரதியொர் 

b) ைொரதிதொசன் 

c) உடுைமல நொரயைகவி 

d) கல்யொைசுந்தரம் 

விளக்கம்: தைது ைொைல்கள் மூலம் ைகுத்தறிவுக் கருத்துக்கமள ைரப்பியதொல் உடுைமல நொரொயைக் கவி 

“ைகுத்தறிவுக் கவிரொயர்” எனப் தைொற்ைப்ைடுகிைொர். 

22) நொட்டுப்புை இமசயின் எளிமைமயக் மகயொண்டு கவிமதகள் எழுதியவர் யொர்? 

a) முடியரசன் 

b) சி.ைணி 

c) சி.சு. மசல்லப்ைொ 

d) உடுைமல நொரயைக்கவி 

விளக்கம்: இவர் தமிழ்த் திமரப்ைை ைொைொலொசிரியரொகவும், நொைக எழுத்தொளரொகவும் புகழ் மைற்ைவர். நொட்டுப்புை 

இமசயின் எளிமைமயக் மகயொண்டு கவிமதகமள எழுதிய மைருமை இவமரதய சொரும். 

23) வொனில் கீழ்க்கண்ை எது திரண்ைொல் ைமெ மைொழியும்? 

a) அகில்  

b) முகில் 

c) துயில் 

d) துகில் 

விளக்கம்: வொனில் தைகக்கூட்ைங்கள் திரண்ைொல் ைமெ மைொழியும். தைகத்மத குறிக்கும் ைற்மைொரு மசொல் முகில். 
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24) “இரண்ைல்ல” என்னும் மசல்மலப் பிரித்து எழுதுக. 

a) இரண்டு + ைல்ல 

b) இரண் + அல்ல 

c) இரண்டு + இல்ல 

d) இரண்டு + அல்ல 

விளக்கம்: இரண்ைல்ல = இரண்டு + அல்ல. “உயிர்வரின் உக்குரல் மைய்விட்தைொடும்” ைற்றும் “உைல்தைல் 

உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தை” என்னும் விதிகளின் ைடி, இரண்டு + அல்ல என்ைது இரண்ைல்ல என 

புைருகிைது. 

25) “தந்துதவும்” என்னும் மசொல்மலப் பிரித்து எழுதுக. 

a) தந்து + உதவும் 

b) தொ + உதவும் 

c) தந்து + தவும் 

d) தந்தூ + உதவும் 

விளக்கம்: தந்துதவும் = தந்து + உதவும். தந்து + உதவும் என்ைது “உயிர்வரின் உக்குரல் மைய்விட்தைொடும்” ைற்றும் 

“உைல்தைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தை” என்னும் விதிகளின் ைடி, என்ைது தந்துதவும் என புைரும். 

26) ஒப்புமை + இல்லொத என்ைமதச் தசர்த்மதழுதுக. 

a) ஒப்புமைஇல்லொத 

b) ஒப்பில்லொத 

c) ஒப்புமையில்லொத 

d) ஒப்புஇல்லொத 

விளக்கம்: ஒப்புமை + இல்லொத = ஒப்பில்லொத. “ஈறு தைொதல்” விதிப்ைடி ‘மை’ விதி மகட்டு ஒப்பு இல்லொத என்ைொனது. 

பின் “உயிர்வரின் உக்குரல் மைய்விட்தைொடும்” என்னும் விதிப்ைடி ஒப்(ப்+உ) + இல்லொத என்ைது ஒப்ப் + இல்லொத 

என்ைொது. இறுதியொக “உைல்தைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தை” என்னும் விதிப்ைடி, ஒப்பில்லொத என்ைொனது. 

27) எதன் மூலம் ைனிதர்களின் சிந்தமன ஒரு தமலமுமையிலிருந்து அடுத்த தமலமுமைக்கு மகொண்டு 

மசல்லப்ைடுகிைது? 

a) ஓமலச்சுவடி 

b) இலக்கியங்கள் 

c) மைொழி 

d) நூலகம் 

விளக்கம்: தனது எண்ைங்கமளயும் உைர்ச்சிகமளயும் பிைருக்கு மவளிப்ைடுத்துவதற்கொக ைனிதனொல் 

உருவொக்கப்ைட்ைதத மைொழி. அதுதவ ைனிதரின் சிந்தமனமய அடுத்த தமலமுமைக்கு கைத்துகிைது. 

28) தமிழ்மைொழி எத்தமன கூறுகமளக் மகொண்ைது? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 
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d) 5 

விளக்கம்: தமிழ்மைொழி ைெமையும்  புதுமையும் நிமைந்த சிைந்த மைொழி. இது தைச்சுமைொழி, எழுத்துமைொழி என இரு 

கூறுகமளக் மகொண்ைது. இவ்விரண்டு கூறுகளுக்கும் இமைதய ைல ஒற்றுமை ைற்றும் தவற்றுமைகள் உள்ளன. 

29) கூற்று: தற்தைொது ைல மைொழிகள் உலகில் உள்ளன. 

     கொரைம்: மதொைக்க கொலத்தில் ைனிதர்கள் தனித்தனிக் குழுக்களொக வொழ்ந்தனர். அவர்கள் தங்களுக்குள் 

தனித்தனியொக ஒலிக்குறியீடுகமள உருவொக்கினர். 

a) கூற்று சரி, கொரைம் தவறு. 

b) கூற்று தவறு, கொரைம் சரி 

c) கூற்று, கொரைம் இரண்டும் சரி, தைலும் கூற்றுக்கு கொரைம் சரியொன விளக்கம் 

d) கூற்று, கொரைம் இரண்டும் தவறு 

விளக்கம்: ைல குழுக்களொக வொழ்ந்த ைக்கள் அவர்களுக்குள் தனித்தனியொன ஒலிக் குறியீடுகமள உருவொக்கிக் 

மகொண்ைனர். இதன் கொரைைொகதவ மைொழிகள் ைல ததொன்றின. 

30) ைனிதர்களின் சிந்தமனகள் கொலம் கைந்து வொழ்வதற்கு கொரைைொனது எது? 

a) மைொழி 

b) தைச்சு மைொழி 

c) இலக்கியம் 

d) எழுத்துமைொழி 

விளக்கம்: தநரில் கொை இயலொத நிமலயில் மசய்திகமளத் மதரிவிக்க எழுத்துமைொழி உதவுகிைது. ைனிதர்களின் 

சிந்தமனகள் கொலம் கைந்து வொழ்வதற்கு எழுத்து மைொழிதய கொரைைொகிைது. 

31) மைொழியின் முதல்நிமல எனப்ைடுவது எது? 

a) தகட்ைது 

b) தைசுவது 

c) எழுதுவதும், ைடிப்ைதும் 

d) தைசுவதும், தகட்ைதும் 

விளக்கம்: வொயினொல் தைசப்ைட்டு பிைரொல் தகட்டு உைரப்ைடுவதத தைச்சு மைொழியொகும். இவ்வொறு தைசுவதும் 

தகட்ைதும் மைொழியில் முதல் நிமல. கண்ைொல் கண்டு உைருைொறு வரிவடிவைொக எழுதப்ைட்டுப் ைடிக்கப்ைடுவது 

எழுத்துமைொழி.எழுதப்ைடுவதும் ைடிக்கப்ைடுவதும் மைொழியின் 2ம் நிமல ஆகும். 

32) எந்த வடிவில் அமையும் தைச்சுமைொழியொனது உைனடி ையன்ைொட்டிற்கு உரியது? 

a) ைொைல் 

b) இமச 

d) வரி 

d) ஒலி 

விளக்கம்: வரிவடிவில் அமையும் எழுத்து மைொழியொனது நீண்ைகொலப் ையன்ைொட்டிற்கு உரியது. இதததைொல், ஒலி 

வடிவில் அமையும் தைச்சுமைொழி உைனடி ையன்ைொட்டிற்கு உரியது. 

33) மைொழியின் உயிர்நொடியொக விளங்குவது எது? 
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a) எழுத்து 

b) கருத்து 

c) தைச்சு மைொழி 

d) எழுத்துமைொழி 

விளக்கம்: மைொழியின் உயிர்நொடியொக விளங்குவது தைச்சுமைொழி ஆகும். இது உைர்வுகமள எளிதொக 

மவளிப்ைடுத்தும். தைச்சுமைொழி, அதன் கருத்மத மவளிப்ைடுத்துவமத ைட்டுதை தநொக்கைொகக் மகொண்ைது. 

34) சரியொன விமைமய ததர்வு மசய்க. 

1. தைச்சுமைொழி மைொழியின் உயிர்நொடி ஆகும். 

2. தைசப்ைடும் மசொற்கள் ைட்டுமின்றிப் தைசுைவரின் உைல்மைொழி ஒலிப்ைதில் ஏற்ை இைக்கம் ஆகியனவும் 

தைச்சுமைொழியின் சிைப்பு கூறுகள். 

a) 1 ைட்டும் சரி 

b) 2 ைட்டும் சரி 

c) இரண்டும் தவறு 

d) இரண்டும் சரி 

விளக்கம்: தைச்சுமைொழியில் ஒரு மசொல்மல அழுத்திக் கூறும்தைொது ஒரு மைொருமளயும், சொரொைைொக கூறும் தைொது 

தவறு மைொருமளயும் உைர்த்துகிைது. அதத தைொல் தைசுைவரின் உைல்மைொழி ைற்றும் முகப்ைொவமன தைொன்ைமவ 

நிமனத்த கருத்மத சரியொக உைர்த்த உதவுகிைது. 

35) “குெந்மதமய நல்லொ கவனிங்க” என்னும் கூற்றிலுள்ள “கவனி” என்னும் மசொல்லின் மைொருள் என்ன? 

a) ைொர் 

b) தைணுதல் 

c) உதவு 

d) ைொதுகொப்பு 

விளக்கம்: இதததைொல் “நில் கவின் மசல்” என்ை கூற்றில் “கவனி”  என்ைது கவனித்துச் மசல் என்னும் “ைொதுகொப்பு 

மைொருமள உைத்துகிைது”. 

36) “என்னொல் தைொக முடியொது” என்னும் மதொைமர ஓங்கி ஒலிக்கும் தைொது அது உைர்த்துவது என்ன? 

a) ைறுப்பு 

b) இயலொமை 

c) அறியொமை 

d) அ ைற்றும் ஆ 

விளக்கம்: இமத மைன்மையொக “என்னொல் தைொக முடியொது” என்று கூறும் தைொது அது இயலொமைமய 

உைர்த்துகிைது. ஒலியின் ஏற்ை இைக்கத்திற்தகற்ை அதன் மைொருள் ைொறுைடுகிைது. 

37) “எடுத்தல் ைடுத்தல் நலிதல் உெப்பில் திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள வொகும்” என்ை வரிகள் இைம்மைற்ை நூல் எது? 

a) புைநொனூறு 

b) திருக்குைள் 

c) அகநொனூறு 
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d) நன்னூல் 

விளக்கம்: இவ்வரிகள் நன்னூல் நூற்ைொவில் இைம்மைற்றுள்ளன. இதன் மைொருள், மசொல்மல ஒலிப்ைதில் ஏற்ைடும் 

ஏற்ை இைக்கத்தொல், மைொருள் தவறுைடும் என்ைதொகும். 

38) எண்ைப்ைடுவது, நிமனக்கப்ைடுவது, கனவு கொண்ைது ஆகியனவும் மைொழிதய எனக் கூறியவர் யொர்? 

a) சி.சு. மசல்லப்ைொ 

b) துமர ரொசு 

c) நொ. பிச்சமூர்த்தி 

d) மு. வரதரொசனொர் 

விளக்கம்: “தைசப்ைடுவதும் தகட்கப்ைடுவதுதை உண்மையொன மைொழி, எழுதப்ைடுவதும் ைடிக்கப்ைடுவதும் அந்த 

நிமலயில் மவத்துக் கருதப்ைடும் மைொழியொகும். இமவ அன்றி தவறுவமகயொன மைொழிநிமலகளும் உண்டு. 

எண்ைப்ைடுவது , நிமனக்கப்ைடுவது, கனவு கொைப்ைடுவது ஆகியனவும் மைொழிதய” என மு. வரதரொசனொர் 

கூறுகிைொர். 

39) தைச்சு வெக்கில் ைொறுைைக்கூடிய ஒதர மைொழியின் மவவ்தவறு வடிவங்கள் எவ்வொறு அமெக்கப்ைடும்? 

a) கிமளமைொழி 

b) வட்ைொர மைொழி 

c) எழுத்துமைொழி 

d) a ைற்றும் b 

விளக்கம்: தைச்சுமைொழி இைத்திற்கு இைம் ைொறுைடும். ைனிதர்களின் வொழ்வியல் சூெலுக்கு ஏற்ைவும் ைொறுைடும். 

(எ.கொ) “இருக்கிைது” என்னும் மசொல்மல ‘இருக்கு’, ‘இருக்குது’இ ‘கீது’ என்று தமிெகத்தின் மவவ்தவறு ைகுதிகளில் 

தைசப்ைடுகிைது. 

40) வொழும் இைத்தின் நில அமைப்பு, இயற்மக தமைகள் தைொன்ைவற்ைொல் தைசும் மைொழியில் சிறு சிறு ைொற்ைங்கள் 

ஏற்ைட்டு ைதிய மைொழி உருவொதல் எவ்வொறு அமெக்கப்ைடுகிைது?   

a) கிமள மைொழி 

b) வட்ைொர மைொழி 

c) மூலமைொழி 

d) எழுத்துமைொழி 

விளக்கம்: ஒதர மைொழிமய தைசும் ைக்கள் மவவ்தவறு இைங்களில் வொழ்வதுண்டு. வொழும் இைத்தில் நில அமைப்பு, 

இயற்மகத் தமைகள் தைொன்ைவற்றின் கொரைைொக அவர்கள் தைசும் மைொழியில் சிறிது சிறிதொக ைொற்ைங்கள் ஏற்ைடும். 

அவ்வொறு உருவொகும் புதிய மைொழிகள் கிமளமைொழிகள் எனப்ைடும்.  

41) தமிழின் கிமளமைொழிகளில் மைொருந்தொது எது? 

a) ைமலயொளம் 

b) கன்னைம் 

c) மதலுங்கு 

d) ைரொத்தி 
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விளக்கம்: கன்னைம், மதலுங்கு, ைமலயொளம் முதலிய திரொவிை மைொழிகள் தமிழிலிருந்து பிரிந்து மசன்ை 

கிமளமைொழிகளொகும். 

42) ஒரு மைொழி நீண்ை கொலம் நிமலமைறுவதற்கு எது இன்றியமையொதது? 

a) வரி வடிவம் 

b) எழுத்து வடிவம் 

c) ஒலி வடிவம் 

d) அமனத்தும் 

விளக்கம்: தைச்சு மைொழிக்கு நொம் தந்த வரி வடிவதை எழுத்து மைொழியொகும். ஒரு மைொழியொனது நீண்ை கொலம் 

நிமலமைறுவதற்கு எழுத்து வடிவம் இன்றியமையொதது. ைல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்ைட்ை இலக்கியங்கள் எழுத்து 

வடிவில் இருப்ைதொல் தொன் நம்ைொல் இன்றும் ைடிக்க முடிகிைது. 

43) எழுத்து மைொழியில் கொலம், இைம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ை மசொற்கள் சிமதவதில்மல. ஆனொல் எது ைொறுைடும்? 

a) தைச்சு வெக்கு  

b) கருத்து 

c) மசொல் 

d) வரி வடிவம் 

விளக்கம்: எழுத்துமைொழியில் கொலம், இைம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ை மசொற்கள் சிமதவதில்மல. ஆனொல் அதன் வரி 

வடிவம் ைொறுைடும்.  

44) தவைொனமதத் ததர்க 

a) தைச்சுமைொழியில் மசொற்கள் குறுகி ஒலிக்கும். எழுத்துமைொழியில் மசொற்கள் முழுமையொக எழுதப்ைடும் 

b) தைச்சுமைொழியில் உைர்ச்சிக்கூறுகள் அதிகம். எழுத்துமைொழியில் உைரச்சிக்கூறுகள் குமைவு. 

c) தைச்சுமைொழியில் உைல்மைொழியும் குரல் ஏற்ைத்தொழ்வும் இமைவதொல் அல்லது எழுத்துமைொழிமய விை 

எளிமையொகக் கருத்மத உைர்த்துகிைது. 

d) தைச்சுமைொழி திருக்குைமள மைொழிநமையில் அமைக்கிைது. 

விளக்கம்: எழுத்துமைொழி சிந்தித்து எழுதப்ைடுவதொலும் பிமெகள் ஏற்ைட்ைொல் திருத்திக்மகொள்ள வொய்ப்பு 

இருப்ைதொலும் திருத்தைொன மைொழிநமையில் அமைகிைது. ஆனொல் தைச்சுமைொழியில் சிந்திக்க தநரம் குமைவு ைற்றும் 

திருத்த இயலொததொல் திருத்தைொன இலக்கிய நமையில் அமைவதில்மல. 

45) இரட்மை வெக்கு மைொழி என்ைொல் என்ன? 

1. தைச்சு மைொழிக்கும் ைற்றும் எழுத்து மைொழிக்கும் இமைதய சிறிய தவறுைொடு இருக்கும். 

2. தைச்சு மைொழிக்கும் ைற்றும் எழுத்து மைொழிக்கும் இமைதயயொன மைரிய தவறுைொடு இருக்கும். 

a) 1 சரி 

b) 2 சரி 

c) இரண்டும் சரி 

d) இரண்டும் தவறு 

விளக்கம்: தைச்சு மைொழிக்கும் எழுத்து மைொழிக்கும் இமைதய மைரிய அளவில் தவறுைொடு இருந்தொல் அஃது இரட்மை 

வெக்கு மைொழி (Diglossic Language) எனப்ைடும். 
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46) இரட்மை வெக்கு மைொழிமய, “உலக வெக்கு” எனக் கூறியவர் யொர்? 

a) மதொல்கொப்பியர் 

b) அகத்தியர் 

c) திருவள்ளுவர் 

d) நக்கீரர் 

விளக்கம்: இரட்மை வெக்கு மைொழிமய உலக வெக்கு மசய்யுள் வெக்கு என்று மதொல்கொப்பியர் கூறியுள்ளொர் 

47) குெந்மதகளுக்குத் தொய்மைொழி எப்தைொது அறிமுகைொகிைது? 

a) தகட்ைல், தைசுதல் 

b) தைசுதல், எழுதுதல் 

c) ைடித்தல், எழுதுதல் 

d) தகட்ைல், எழுதுதல் 

விளக்கம்: தகட்ைல், தைசுதல் என்னும் முதல் நிமலயில் குெந்மதகளுக்கு தொய்மைொழி அறிமுகைொகிைது. ைடித்தல், 

எழுதுதல் என்னும் இரண்ைொம் நிமலயில் பிை மைொழிகள் அறிைொகின்ைன. 

47) மைொழித்தூய்மை எதில் தைைப்ைடுகிைது? 

a) தைச்சுமைொழி 

b) வட்ைொர மைொழி 

c) கிமளமைொழி 

d) எழுத்துமைொழி 

விளக்கம்: தைச்சுமைொழி ைக்களின் ைனநிமலக்கு ஏற்ை அமைவதொல் விமரந்து ைொற்ைைமைகிைது. எழுத்துமைொhழி 

மைரும்ைொலும் ைொறுவதில்மல. தைலும், தைச்சுமைொழியில் பிைமைொழிச் மசொற்கள் மிகுதியொக இைம்மைறுகின்ைன. 

49) தைச்சுமைொழியில் ‘இ’ என்ைது எவ்வொறு ைொற்றி ஒலிக்கப்ைடுகிைது? 

a) ஈ 

b) ஐ 

c) எ 

d) a ைற்றும் b 

விளக்கம்: தைச்சுமைொழியில் ‘இ’ என்ைமத ‘எ’ என்றும் ‘உ’  என்ைமத ‘ஒ’ என்றும் ஒலிப்ைர். 

(எ.கொ) ‘இமல’ என்ைமத ‘எல’ என்றும் ‘உலகம்’ என்ைமத ‘ஒலகம்’ என்றும் ஒலிப்ைர்.  

50) ஒரு மைொழி உயிர்ப்தைொடு வொழ்வதற்கு எது ததமவ? 

a) ஒலி வடிவம் 

b) வரி வடிவம் 

c) எழுத்து வடிவம் 

d) தைச்சு மைொழி 

விளக்கம்: ஒரு மைொழி உயிர்ப்தைொடு வொழ்வதற்கு தைச்சு மைொழியும், கொலம் கைந்து வொழ்வதற்கு எழுத்து மைொழியும் 

ததமவப்ைடுகிைது. 

51) தமிழ் எவ்வமக மைொழி? 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 12 of 22 

a) இரட்மை வெக்கு மைொழி 

b) உலக வெக்கு மைொழி 

c) மசய்யுள் வெக்கு மைொழி 

d) அமனத்தும் 

விளக்கம்: தைமைப்தைச்சு, வொமனொலி, ஊைகம் தைொன்ைவற்றில் தமிழ் தைச்சு மைொழியொகவும், நொதளடுகள், ைருவ 

இதழ்கள் தைொன்ைவற்றில் எழுத்து மைொழியொகவும் மசயல்ைட்டு வருவதொல் தமிழ் இரட்மை வெக்கு மைொழி ஆகும். 

51) தைமைப்தைச்சிலும், வொமனொலி, மதொமலக்கொட்சி தைொன்ை ஊைகங்களில் எது அக்கொலத்தில் ையன்ைட்டு வந்தது? 

a) இயற்ைமிழ் 

b) இமசத்தமிழ் 

c) நொைகத் தமிழ் 

d) இலக்கியத் தமிழ் 

விளக்கம்: அக்கொலத்தில் தைமைப் தைச்சிலும், வொமனொலி, மதொமலக்கொட்சி தைொன்ைவற்றில் எழுத்துமைொழியொகிய 

இலக்கியத்தமிதெ ையன்ைட்டு வந்தது. ஆனொல் இக்கொலத்தில் அந்நிமல மைரும்ைொலும் ைொறி தைச்சுத் தமிதெ 

ையன்ைடுத்தப்ைட்டு வருகிைது. 

53) தைச்சுமைொழி நீண்ை கொலம் நிமலத்து நிற்க கொரைைொக அமைவது எது? 

a) ஒலிப்ைதிவு 

b) ஒளிப்ைதிவு 

c) a ைற்றும் b 

d) தைச்சுமைொழி நீண்ை கொலம் நிமலக்கொது 

விளக்கம்: இக்கொலத்தில் புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் சொன்தைொர்களின் உமரகள் ஒலிப்ைதிவு ைற்றும் 

ஒளிப்ைதிவு மசய்யப்ைடுகின்ைன. இதன் கொரைைொக தைச்சுமைொழியும் நீண்ை கொலம் நிமலத்து நிற்கும் நிமல 

ஏற்ைட்டுள்ளது. 

54) “எளிய நமையில் தமிழ்நூல் எழுதிைவும் தவண்டும் 

        இலக்கைநூல் புதிதொக இயற்றுதலும் தவண்டும்” என்ைது யொருமைய ஆமச? 

a) ைொரதியொர் 

b) ைொதவந்தர் ைொரதிதொசன் 

c) முடியரசன்  

d) வொணிதொசன்  

விளக்கம்: எளியநமையில் தமிழ்நூல் எழுதிைவும், இலக்கைநூல் புதிதொக இயற்றுதலும், மவளியுலகில் 

சிந்தமனயில் புதிதுபுதிதொக விமளந்துள்ள அமனத்திற்கும் தமிழில் மையர்கள் கொைவும், மசந்தமிமெச் 

மசழுந்தமிெொய் மசய்வதுவும் தவண்டும் என ைொரதிதொசன் ஆமச மகொண்ைொர். 

55) மைொழியின் முதல் நிமல தைசுதல் ைற்றும் _________ ஆகியனவொகும்? 

a) ைடித்தல் 

b) தகட்ைல் 

c) எழுதுதல் 
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d) வமரதல்  

விளக்கம்: மைொழியின் முதல் நிமல, தைசுதல், தகட்ைல் மைொழியின் இரண்ைொம் நிமல, ைடித்தல், எழுதுதல் 

56) சிறு சிறு மதொைர்களொக வட்ைொரப் தைச்சு வெக்கில் வெங்கி வருைமவ எமவ? 

a) கிமள மைொழிகள் 

b) எழுத்து மைொழி 

c) தைச்சு மைொழி 

d) மசொலவமைகள் 

விளக்கம்: மசொலவமைகள் என்ைமவ சிறுசிறு மதொைர்களொக வட்ைொரப் தைச்சு வெக்கில் வருைமவ. இமவ 

தைச்சுமைொழியின் அெகியமலயும் ைண்ைொட்டுக் கூறுகமளயும் மகொண்டிருக்கும். 

57) மைொருட்மசறிவுமிக்கச் மசொலவமைகமள யொர் தம் தைச்சில் இயல்ைொய் ையன்ைடுத்துகின்ைனர்? 

a) ைருத நில ைக்கள் 

b) நகர்புை ைக்கள் 

c) ததவர்கள் 

d) நொட்டுப்புை ைக்கள் 

விளக்கம்: மைொருட்மசறிவுமிக்க மசொலமைகமள நொட்டுப்புை ைக்கள தம் தைச்சில் இயல்ைொகப் ையன்ைடுத்துகின்ைனர். 

இவ்வொறு ையன்ைடுத்துவது மதொன்மை வொய்ந்த மைொழிகளுக்தக உரிய சிைப்ைொகும். 

58) மைொருத்துக. 

a. அமை உமைஞ்சு தைொனொலும் மவள்ளம் அழுதொலும் வரொது  -  1. எதிர்ப்பு 

b. மவமளச்சலுக்கும் மவள்ளொட்டுக்கும் மென்ை ைமக  - 2. ஓட்ைம் பிடித்தல் 

c. உமெக்கிை ைொடுதொன் ஊருக்குள்ள விமலதைொகும்  -  3. திரும்பி வரொது 

d. நிமனச்சதொம் கழுமத எடுத்ததொம் ஓட்ைம்    - 4. ைதிப்பு 

a) 3, 1, 4, 2 

b) 1, 3, 4, 2 

c) 3, 1, 2, 4 

d) 3, 4, 1, 2 

விளக்கம்: 1. அமை உமைஞ்சு தைொனொலும் மவள்ளம் அழுதொலும் வரொது – திரும்பி வரொது 

2. மவமளச்சலுக்கும் மவள்ளொட்டுக்கும் மென்ை ைமக - எதிர்ப்பு 

3. உமெக்கிை ைொடுதொன் ஊருக்குள்ள விமலதைொகும் - ைதிப்பு 

4. நிமனச்சதொம் கழுமத எழுத்ததொம் ஓட்ைம் - ஓட்ைம் பிடித்தல் 

59) “ஆயிரம் கலம் மநல்லுக்கு ஒரு அந்துப்பூச்சி தைொதும்” என்ை மசொலவமை கூறும் கருத்து என்ன? 

a) தவகம் 

b) மகட்டுதைொதல் 

c) ைதுங்குதல் 

d) நஷ்ைம் 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 14 of 22 

விளக்கம்: ஒரு அந்துப்பூச்சி இருந்தொல் தைொதும், அது ைல்கி மைருகி மைொத்த மநல்மலயும் மகடுத்துவிடும் என்ைதத 

இதன் மைொருள். 

60) தமிழ் எழுத்துக்கள் எத்தமன வமகப்ைடும்? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 10 

விளக்கம்: தமிழ் எழுத்து முதசெழுத்து ொர்சபழுத்து என இருவககப்படும். முதசெழுத்தில் 30 எழுத்துக்களும், 

ொர்சபழுத்தில் 10 வககயும் உள்ளன. 

61) முதமலழுத்துகள் என்ைமவ எமவ? 

a) உயிமரழுத்து, உயிர்மைய் எழுத்து 

b) உயிர்மைய் எழுத்து, மைய் எழுத்து 

c) உயிமரழுத்து, ஆயுத எழுத்து 

d) உயிமரழுத்து, மைய்மயழுத்து 

விளக்கம்: உயிமரழுத்துக்கள் 12 ைற்றும் மைய்மயழுத்துகள் 18 ஆகிய முப்ைது எழுத்துக்களும் முதமலழுத்துகள் 

எனப்ைடுகின்ைன. 

62) வல்லின உகரங்கள் மசொல்லின் இறுதியில் வரும்தைொது, தனக்குரிய ஓமசயிலிருந்து  

குமைந்து ஒலிக்கும் உகரம் எவ்வொறு அமெக்கப்ைடும்? 

a) குற்றியலிகரம் 

b) குற்றியலுகரம் 

c) உயிர்த்மதொைர் குற்றியலுகரம் 

d) மநடில்மதொைர் குற்றியலுகரம் 

விளக்கம்: கு, சு, டு, து, பு, று ஆகிய ஆறு வல்லின உகரங்களும் மசொல்லின் இறுதியில் வரும்தைொது, தனக்குரிய 

ஓமசயிலிருந்து குமைந்து ஒலித்தொல் அது குற்றியலுகரம் எனப்ைடும். 

63) குற்றியலுகரம் - பிரித்மதழுதுக. 

a) குற்ைம் + இகரம் 

b) குறுமை +  உகரம் 

c) குறுமை + இயல் + உகரம்  

d) குறுமை + உகரம் 

விளக்கம்: குறுமை + இயல் + உகரம் = குற்றியலுகரம். ஈறுதைொதல் விதிப்ைடி “மை விகுதி மகட்டு குறு + இயல் + 

உகரம் என்ைொனது. பின் “உயிர்வரின் உக்குைள் மைய்விட்தைொடும்” என்ை விதிப்ைடி, குற் + இயல் + உகரம் 

என்ைொனது. “தன்மனொற்றிரட்ைல்” என்னும் விதிப்ைடி குற்(ற்) + இயல் + உகரம் என்ைொனது. இறுதியொக உைல்தைல் 

“உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தை” என்னும் விதிப்ைடி குற்றியலுகரம் என்ைொனது. 

64) கு, சு, டு, து, பு, று ஆகிய ஆறு வல்லின உகரங்களும் மசொல்லின் இறுதியில் வரும்தைொது,  

ஒரு ைொத்திமர அளவிலிருந்து எவ்வொறு ைொறி ஒலிக்கும்? 
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a) 1 ைொத்திமரயொகதவ ஒலிக்கும் 

b) 2 ைொத்திமரயொக உயர்ந்து ஒலிக்கும் 

c) 1½  ைொத்திமரயொக உயர்ந்து ஒலிக்கும் 

d) ½  ைொத்திமரயொக குமைந்து ஒலிக்கும் 

விளக்கம்: கு, சு, டு, து, பு, று ஆகிய ஆறு வல்லின உகரங்களும் மசொல்லின் இறுதியில் வரும்தைொது, தனக்குரிய 

ஒரு ைொத்திமரயிலிருந்து குமைந்து ½ ைொத்திமரயொக ஒலிக்கும். இது குற்றியலுகம் எனப்ைடும். 

65) தனிக்குறில் எழுத்மத அடுத்து வரும் வல்லின உகரங்கள் எத்தமன ைொத்திமர அளவுக்கு  

ஒலிக்கும்? 

a) 1 

b) 2 

c) ½ 

d) a ைற்றும் b 

விளக்கம்: தனிக்குறில் எழுத்மத அடுத்து வரும் வல்லின உகரங்கள் ஒரு ைொத்திமர அளவுக்கு முழுமையொக 

ஒலிக்கும். இதத தைொல், வல்லினம் அல்லொத உகரங்கள் எப்தைொதும் முழுமையொகதவ ஒலிக்கும் 

66) மைொருந்தொதமதத் ததர்வு மசய்க. 

a) கொசு 

b) ையறு 

c) சொல்பு 

d) ைொவு 

விளக்கம்: கொசு, ையறு, சொல்பு ஆகியமவ குற்றிலுகரச் மசொற்கள். ைொவு என்ைது முற்றியலுகரம் ஆகும். வு என்ைது 

வல்லின உகரைல்ல. அதனொல் அது தனது ஒரு ைொத்திமர அளவில் முழுமையொக ஒலிக்கிைது. 

67) தமிழில் எழுத்துக்கமளக் குறிப்பிடுவதற்கு எத்தமன எழுத்துச் சொரிமயப் ையன்ைடுத்தலொம்? 

a) 3 

b) 2 

c) 4 

d) 7 

விளக்கம்: தமிழில் எழுத்துக்கமளக் குறிப்பிடுவதற்கு கரம், கொன், கொரம், தகனம் ஆகிய 4 எழுத்து சொரிமயப் 

ையன்ைடுத்துகிதைொம். 

68) தமிழ் எழுத்துக்கமள அதன் எழுத்து சொரிமயயுைன் மைொருத்துக. 

a. குறில் - 1. தகனம் 

b. மநடில் - 2. கொரம் 

c. குறில், மநடில் - 3. கொன் 

d. ஆயுதம் - 4. கரம் 

a) 3, 4, 2, 1 

b) 2, 3, 4, 1 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 16 of 22 

c) 4, 3, 2, 1 

d) 4, 3, 1, 2 

விளக்கம்: 1. குறில் - கரம் 

2. மநடில் - கொன் 

3. குறில், மநடில் - கொரம் 

4. ஆயுதம் - தகனம் 

69)  மைொருத்துக. 

a. அகரம், இகரம், உகரம், ககரம், ைகரம்  - 1. மநடில் 

b. ஐகொன், ஒளகொன்         - 2. ஆயுதம் 

c. ைகொரம், ஏகொரம், ஐகொரம், ஒளகொரம்    - 3. குறில் 

d. அஃதகனம்          - 4. குறில், மநடில் 

a)  3, 1, 4, 2 

b) 1, 3, 4, 2 

c) 3, 1, 2, 4 

d)  3, 2, 4, 1 

விளக்கம்: அகரம், இகரம், உகரம், ககரம், ைகரம் - குறில் 

ஐகொன், ஒளகொன்- மநடில் 

ைகொரம், ஏகொரம், ஐகொரம், ஒளகொரம் - குறில், மநடில் 

அஃதகனம் - ஆயுதம் 

70) குற்றியலுகரம் எத்தமன வமகப்ைடும்? 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 6 

விளக்கம்: குற்றியலுகரம் தனக்கு முன் உள்ள எழுத்மதக் மகொண்டு ஆறு வமகயொகப் பிரிக்கப்ைடுகிைது. அமவ 1. 

மநடில் மதொைர் குற்றியலுகரம் 2. ஆய்தத் மதொைர் குற்றியலுகரம் 3. உயிர்த் மதொைர் குற்றியலுகரம் 4. வன் மதொைர் 

குற்றியலுகரம் 5. மைன் மதொைர் குற்றியலுகரம் 6. இமைத் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

71) சரியொன கூற்மை ததர்வு மசய்க.  

1. தனி மநடிமலத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் மநடில் மதொைர் குற்றிலுகரம்  

2. இமவ ஈமரழுத்துச் மசொற்களொக ைட்டுதை அமையும்  (எ.கொ) ைொகு, ைொசு, ைொடு, கொடு, ஆறு. 

a) 1 ைட்டும் சரி 

b) 2 ைட்டும் சரி 

c) இரண்டும் தவறு 

d) இரண்டும் சரி 
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விளக்கம்: எப்தைொதும் மநடில் மதொைர்க் குற்றியலுகரம் ஈமரழுத்துச் மசொல்லொகதவ ைட்டுதை அமையும். அமவ 

தனிமநடிமலத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் உதொரைைொக கொது என்ை மசொல்லில் கொ என்ை தனிமநடிமலத் 

மதொைர்ந்து து என்ை குற்றியலுகரச் மசொல் வருகிைது. 

72) முப்ைொற் புள்ளிமயத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் எவ்வொறு அமெக்கப்ைடும்? 

a) உயிர்த் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

b) இமைத் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

c) ஆய்தத் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

d) வன் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

விளக்கம்: முப்ைொற்புள்ளி அல்லது அஃதகனம் அல்லது தனிநிமல எனப்ைடும். ஃ என்ை ஆயுத எழுத்மதத் மதொைர்ந்து 

வரும் குற்றியலுகரம் ஆய்தத் மதொைர் குற்றியலுகரம் எனப்ைடும். உதொரைம்: எஃகு, அஃது. 

73) தனிமநடில் அல்லொத உயிர்மைய் எழுத்மதத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் எது? 

a) உயிர்த் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

b) மநடில் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

c) மைன் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

d) இமைத்  மதொைர் குற்றியலுகரம் 

விளக்கம்: தனி மநடில் அல்லொத உயிர்மைய் எழுத்மதத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் உயிர்த் மதொைர் 

குற்றியலுகரம் எனப்ைடும் (எ.கொ) அரசு (ர=ர்+அ)  

74) க், ச், ட், த், ப், ற் ஆகிய 6 மைய் எழுத்மதத் மதொைர்ந்து வருவது எது? 

a) மைன் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

b) வன் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

c) இமைத் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

d) ஆய்தத் மதொைர் குற்றியலுகரம் 

விளக்கம்: வல்லின மைய்மயழுத்துக்களொன க், ச், ட், த், ப், ற் ஆகிய 6 எழுத்மதத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் 

வன் மதொைர் குற்றியலுகரம் ஆகும். (எ.கொ) . ைொக்கு, தைச்சு 

75) மைன் மதொைர் குற்றியலுகரத்தில் வரும் மைய்மயழுத்துகள் எமவ? 

a) க், ச், ட், த், ப், ற் 

b) கு, சு, டு, து, பு, று 

c) ய், ர், ல், வ், ழ், ள் 

d) ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் 

விளக்கம்: மைல்லின மைய்யழுத்துக்களொன ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் ஆகிய 6 எழுத்துக்கமள மதொைர்ந்து வரும் 

குற்றியலுகரம் மைன் மதொைர் குற்றியலுகரம் ஆகும். 

76) இமைத் மதொைர் குற்றியலுகரம் என்ைது என்ன? 

a) க், ச், ட், த், ப், ற் எழுத்துக்கமள மதொைர்ந்து வருவது. 

b) கு, சு, டு, து, பு, று எழுத்துக்கமள மதொைர்ந்து வருவது. 

c) ய், ர், ல், வ், ழ், ள் எழுத்துக்கமள மதொைர்ந்து வருவது. 
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d) ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் எழுத்துக்கமள மதொைர்ந்து வருவது. 

விளக்கம்: இமையின (ய், ர், ல், வ், ழ், ள) மைய் எழுத்துகமளத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் இமைத் மதொைர் 

குற்றியலுகரம் எனப்ைடும் (எ.கொ) எய்து, ைொர்பு 

77) மைொருத்தைற்ைமத ததர்வு மசய்க. 

a) ஒன்ைது 

b) வரலொறு 

c) உப்பு 

d) கயிறு 

விளக்கம்: ஒன்ைது, வரலொறு, கயிறு ஆகியமவ உயிர்த் மதொைர் குற்றியலுகரச் மசொற்கள். உப்பு என்ைது வன் மதொைர் 

குற்றியலுகரச் மசொல்லொகும். 

78) சரியொன விமைமய ததர்வு மசய்க.  

1. வ என்னும் எழுத்மத மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரச் மசொற்கள் இல்மல.  

2. ந் என்னும் எழுத்மத மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரச் மசொற்கள் இல்மல. 

a) 1 சரி 

b) 2 சரி 

c) இரண்டும் சரி 

d) இரண்டும் தவறு 

விளக்கம்: வ் என்னும் எழுத்மதத் மதொைர்ந்து வரும் குற்றியலுகரச் மசொற்கள் இல்மல. தைலும் ந்-ஐ மதொைர்ந்து 

வரும் குற்றியலுகரச் மசொற்கள் உண்டு (எ.கொ) ைந்து 

79) எந்த எழுத்துகள் இறுதியொக அமையும் இமைத் மதொைர் குற்றியலுகரச் மசொற்கள் இல்மல? 

a) கு, சு, டு 

b) து, பு, று 

c) சு, டு, று 

d) சு, டு, கு 

விளக்கம்: சு, டு, று ஆகியமவ இறுதியொக அமையும் இமைத்மதொைர் குற்றியலுகரச் மசொற்கள் இல்மல. அதததைொல், 

கு, து, பு ஆகியமவ இறுதியொக அமையும் இமைத்மதொைர் குற்றியலுகரச்மசொற்கள் உண்டு  

80) பிரித்மதழுதுக - வரகியொது 

a) வர + கியொது 

b) வரகி + யொது 

c) வரம் + யொது 

d) வரகு + யொது 

விளக்கம்: வரகியொது = வரகு + யொது. வரகு + யொது-இதில் முதல் மசொல்லின் இறுதியிலுள்ள ‘கு’ என்றும் ‘கி’ என்று 

ஒலிக்கிைது. அதொவது, உகரைொனது இகரைொக திரிந்து ஒலிக்கிைது. குற்றியலிகரத்தின் ைடி வரகு + யொது என்ைது 

வரகியொது என புைரும். 

81) குற்றியலிகரம் - பிரித்மதழுதுக. 
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a) குறு + இயல் + இகரம்  

b) குறுமை + இயல் + இகரம்  

c) குறுமை + இயல் + உகரம்  

d) குறுமை + இயல் + உகரம்  

விளக்கம்: குற்றியலிகரம் = குறுமை + இயல் + கரம் ஈறுதைொதல் விதிப்ைடி மை விகுதி மகட்டு குறு + இயல் + இகரம் 

என்ைொனது. பின் உயிர்வரின் உக்குரல் மைய்விட்தைொடும் என்னும் விதிப்ைடி. கு(ற்+உ) + இயல் + இகரம் = குற் + 

இயல் + இகரம் என்ைொனது. பின் தன்மைொட்டிரட்ைல் என்னும் விதிப்ைடி குற்(ற்) + இயல்  + இகரம் என்ைொனது. 

இறுதியொக உைல்தைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தை என்னும் விதிப்ைடி குற்றியலிகரம் என்ைொனது. 

82) குற்றியலுகரம் தனது ஒரு ைொத்திமரலிருந்து எத்தமன ைொத்திமரயொக ைொறி ஒலிக்கும்? 

a) 2 ைொத்திமர 

b) 1½ ைொத்திமர 

c) ½ ைொத்திமர 

d) 1 ைொத்திமர 

விளக்கம்: குற்றியலிகரம் தன் ஒரு ைொத்திமர அளவிலிருந்து குறுகி அமர ைொத்தமர அளவில் ஒலிக்கும். இங்கு 

உகரம் ஆனது இகரைொக ைொறி குமைந்து ஒலிக்கிைது. 

83) தவைொனமதத் ததர்க. 

a) நொடியொது 

b) தகண்மியொ 

c) மசன்மியொ 

d) சொல்பு 

விளக்கம்: நொடியொது, தகண்மியொ, மசன்மியொ ஆகியமவ குற்றியலிகரச் மசொற்கள், சொல்பு என்ைது குற்றியலுகரச் 

மசொல் 

84) எந்த சொர்மைழுத்து தற்தைொது உமரநமை வெக்கில் இல்மல. ஆனொல் இலக்கியங்களில் ைட்டுதை உள்ளது? 

a) குற்றியலுகரம் 

b) குற்றியலிகரம் 

c) ஐகொரகுறுக்கம் 

d) ஒளகொரக் குறுக்கம் 

விளக்கம்: குற்றியலிகரத்தில் ையன்ைடுத்தப்ைடும் சொர்மைழுத்தொனது தற்தைொது உமரநமை வெக்கிெந்து இலக்கிய 

வெக்கில் ைட்டுதை ையன்ைடுத்தப்ைட்டு வருகிைது. 

85) தவைொனமதத் ததர்க. 

a) தகண்மியொ = தகள் + மியொ 

b) மசல்மியொ = மசல் + மியொ 

c) குற்றியலிகரம் = குறுமை + இயல் + இகரம் 

d) குற்றியலுகரம் = குறு + இயல் + உகரம் 

விளக்கம்: குற்றியலுகரம் = குறு + இயல் + உகரம் எனப்பிரியும். 
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86) திமை எத்தமன வமகப்ைடும்? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

விளக்கம்: திமை 2 வமகப்ைடும். அமவ உயர்திமை ைற்றும் அஃறிமை. ஆறு அறிவுமைய ைனிதர்கமள 

உயர்திமை என்ைர். ைைமவகள், விலங்குகள், தொவரங்கள் ைற்றும் உயிரற்ை மைொருள்கமள அஃறிமை என்ைர் 

87) முக்கனிகள் எனப்ைடுைமவ யொமவ? 

a) ைொ, ைலொ, மதன்மன 

b) ைலொ, வொமெ, ஆப்பிள் 

c) திரொட்மச, ைலொ, ைொ 

d) ைொ, வொமெ, ைலொ 

விளக்கம்: ைொ, ைலொ, வொமெ ஆகிய மூன்று கனிகளும் முக்கனிகள் எனப்ைடுகின்ைன. 

88) மைொருந்தொதமத ததர்க 

a) முத்தமிழ் - இயற்ைமிழ், இமசத்தமிழ், மைந்தமிழ் 

b) நொற்றிமச - கிெக்கு, தைற்கு, வைக்கு, மதற்கு 

c) ஐவமக நிலம் - குறிஞ்சி, முல்மல, ைருதம், மநய்தல், ைொமல 

d) அறுசுமவ - இனிப்பு, புளிப்பு, கொர்ப்பு, உவர்ப்பு, கசப்பு, துவர்ப்பு 

விளக்கம்: முத்தமிழ் எனப்ைடுைமவ இயற்ைமிழ், இமசத்தமிழ் ைற்றும் நொைகத்தமிழ் ஆகியமவ ஆகும். 

89) ஒலியியல் என்ைமதக் குறிக்கும் ஆங்கிலச் மசொல் எது? 

a) Journalism 

b) Puppetry 

c) Orthography 

d) Phonology 

விளக்கம்: Journalism - இதழியல் 

Puppetry – மைொம்ைலொட்ைம்  

Orthography – எழுத்திலக்கைம் 

90) “Linguistics” என்ைதன் மைொருள் என்ன? 

a) ஊைகம் 

b) ைருவ இதழ் 

c) உமரயொைல் 

d) மைொழியியல் 

விளக்கம்:  ஊைகம் – Media, ைருவ இதழ் – Magazine, உமரயொைல் – Dialogue, மைொழியியல் - Linguistics 

91) மைொருந்தொத மசொற்கமள எடுத்து எழுதுக. 
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a) ைசு 

b) வீடு 

c) ஆறு 

d) கரு 

விளக்கம்: ஆறு என்ைது மநடில் மதொைர்க் குற்றியலுகரம் ைசு, விடு, கரு ஆகியமவ முற்றிலுகரச் மசொற்கள் ஆகும். 

92) மைொருந்தொத மசொற்கமள எழுதுக. 

a) ைொக்கு 

b) ைஞ்சு 

c) ைொட்டு 

d) ைத்து 

விளக்கம்: ைொக்கு, ைொட்டு, ைத்து ஆகியமவ வன்மதொைர்க் குற்றிலுகரம். ைஞ்சு என்ைது மைன்மதொைர் 

குற்றியலுகரைொகும். 

93) மைொருந்தொத மசொற்கமள எழுதுக. 

a) ஆறு 

b) ைொசு 

c) ைொகு 

d) அது 

விளக்கம்: ஆறு, ைொசு, ைொகு ஆகியமவ மநடில்மதொைர்க் குற்றியலுகரங்கள். அது என்ைது முற்றியலுகரம் ஆகும்.  

94) மைொருந்தொத மசொல்மல எழுதுக 

a) அரசு 

b) எய்து 

c) மூழ்கு 

d) ைொர்பு 

விளக்கம்: அரசு என்ைது உயிர்த்மதொைர் குற்றியலுகரம் எய்து, மூழ்கு, ைொர்பு ஆகியமவ இமைத்மதொைர்க் 

குற்றியலுகரம் ஆகும். 

95) மைொருந்தொத மசொல்மல எழுதுக. 

a) ைண்பு 

b) ைஞ்சு 

c) கண்டு 

d) எஃகு 

விளக்கம்: ைண்பு, ைஞ்சு, கண்டு மைன்மதொைர்க் குற்றிலுகரச் மசொற்கள். எஃகு என்ைது ஆய்தத் மதொைர் 

குற்றியலுகரைொகும். 

96) கு, சு, டு, து, பு, று என்னும் எழுத்துக்கள் மசொல்லின் முதலிலும் இமையிலும் வரும்தைொது எவ்வொறு ஒலிக்கும்? 

a) ½ ைொத்திமர 

b) 1 ைொத்திமர 
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c) 1 ½ைொத்திமர 

d) 2 ைொத்திமர 

விளக்கம்: கு, சு, டு, து, பு, று என்னும் எழுத்துக்கள் மசொல்லின் முதலிலும் இமையிலும் வரும்தைொது முழுமையொக 1 

ைொத்திமர அளவில் ஒலிக்கும். மசொல்லின் இறுதியில் வரும்தைொது ஒரு ைொத்திமரக்குப் ைதிலொக அமர 

ைொத்திமரயொகதவ ஒலிக்கிைது. 

97) ஒன்று என்று குற்றியலுகரச் மசொல்லின் ைொத்திமர அளமவக் கண்டுபிடியுங்கள்? 

a) 1 ½ 

b) 2 ½ 

c) 3 

d) 2 

விளக்கம்: ஒன்று என்ை குற்றியலுகரச் மசொல்லின் ைொத்திமர அளவு 2. ஒ-1 ைொத்திமர. ன்-½ ைொத்திமர று-½  

ைொத்திமர (மசொல்லின் இறுதியில் வருவதொல று தனது 1 ைொத்திமர அளவிலிருந்து ½ ைொத்திமரயொக குமைந்து 

ஒலிக்கும்)  

98) மைொருந்தொதமதத் ததர்க. 

a) கழுகு 

b) சிங்கம் 

c) ைமல 

d) ஆண் 

விளக்கம்: கழுகு, சிங்கம், ைமல ஆகியமவ அஃறிமை ஆண் என்ைது ஆைறிவுக் மகொண்ை ைனிதமனக் 

குறிப்ைதொல் அது உயர்திமை 

99) தவைொமனத் ததர்க. 

a) மைொழி கொலத்திற்கு ஏற்ை ைொறுகிைது. 

b) எழுத்துமைொழி கொலம் கைந்தும் நிமலத்து நிற்கிைது. 

c) தைசுைவரின் கருத்திற்கு ஏற்ை உைனடிச் மசயல்ைொட்டிற்கு உதவுவது எழுத்துமைொழி 

d) தைச்சுமைொழி சிைப்ைொக அமையக் குரல் ஏற்ைத்தொழ்வு அவசியம். 

விளக்கம்: தைசுைவரின் கருத்திற்கு ஏற்ை உைனடிச் மசயல்ைொட்டிற்கு உதவுவது தைச்சுமைொழி. தைலும், 

தைச்சுமைொழியில் உைல்மைொழிக்கு வொய்ப்பு அதிகம். 

100) எனப்ைடுவது+யொது என்ைது எவ்வொறு புைரும்? 

a) எனப்ைடுவதுயொது 

b) எனப்ைடுவதியொது 

c) எனப்ைடுவதொது 

d) எனப்ைடுவதுதியொது 

விளக்கம்: எனப்ைடுவது + யொது = எனப்ைடுவதியொது. எனப்ைடுவது என்ைதிலுள்ள உகரைொனது இகரைொக திரிந்து 

எனப்ைடுவதியொது என ைொறுகிைது. 
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