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பதின ொன்றொம் வகுப்பு - னபொதுத்தமிழ் பொடக்குறிப்புகள் பகுதி – 1 

1. அருள்பழுத்த பழச்சுவையே கரும்யப யதயே - எேத் ததொடங்கும் பொடவைப் பொடிே 
புைைர் ேொர்? 

அ) ைள்ளைொர்          ஆ. பொரதிேொர் 

இ. மொணிக்கைொசகர்                ஈ. தொயுமொ வர் 

2. தொயுமொேைரின் கீழ்க்கண்ட எந்த நூைொேது 1452 பொடல்கவளக் தகொண்டதொகும்? 

அ. தொயுமொ வர் திருப்பொடல் திரட்டு  ஆ. பரொபரக்கண்ணி 

இ. கிளிக்கண்ணி     ஈ. எந்நொட்டுக்கண்ணி 

3. தமிழ் தமொழியின் உபநிடதம் – எே அவழக்கப்படும் தொயுமொேைரின் நூல் எது? 

அ. கிளிக்கண்ணி     ஆ. எந்நொட்டுக்கண்ணி 

இ. தொயுமொ வர் திருப்பொடல் திரட்டு  ஈ. பரொபரக்கண்ணி  

4. தொயுமொேைர் பிறந்த ஊர் ேொது? 

அ. யைளொங்கண்ணி    ஆ. வவதொரண்யம் 

இ. திருைல்லிக்யகணி    ஈ. திருச்சிரொப்பள்ளி 

5. கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரில் யகொவில் தகொண்டுள்ள இவறைன் அருளொல் பிறந்தவமேொல் 
இைர் தொயுமொேைர் எே தபற்யறொர்களொல் அவழக்கப்பட்டொர்? 

அ. திருப்பொதிரிப்புலியூர்     ஆ. திருக்யகொவிலூர் 

இ. திண்டுக்கல்      ஈ. திருச்சிரொப்பள்ளி 

6. தொயுமொேைர் அைர்கள் திருச்சி ஆண்ட நொேக்கரிடம் மற்றும் அைர் மவேவி இரொணி 
மீேொட்சி ஆட்சியிலும் கீழ்க்கண்ட எந்த பணிவே யமற்தகொண்டு இருந்தொர்? 

அ. அவமச்சர்     ஆ. அரச கருவூை கொைைர் 

இ. அரசு கருவூல அலுவலர்  ஈ. அரசு அலுைைர் 
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7. தொயுமொேைர் அைர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த மங்வகவே மணந்தொர்? 

அ. மட்டுவொர்குழலி    ஆ. மடுைொர்குழலி 

இ. மடுைொர்குழலி    ஈ. மொட்டுைர்குழலி 

8. தொயுமொேைர் அைர்கள் துறைறம் பூண்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1735 – 30 ைது அகவை    ஆ. 1739 – 34 ைது அகவை 

இ. 1736 – 31 வது அகவவ    ஈ. 1734 – 29 ைது அகவை 

9. தொயுமொேைர் அைர்கள் கீழ்க்கண்ட ேொரிடம் உபயதசம் தபற்று துறைறம் பூண்டொர்? 

அ. திருமூலர் மரபில் வந்த னமௌ குரு  

ஆ. சம்பந்தர் மரபில் ைந்த தமௌேகுரு  

இ. இவறைன் அருள் தபற்ற தமௌேகுரு 

ஈ. தொயுமொேைர் மரவப யசர்ந்த தமௌேகுரு 

10. தொயுமொேைர் நிவேவு இல்ைம் – கீழ்க்கண்ட எந்த மொைட்டத்தில் அவமந்துள்ளது? 

அ. நொகப்பட்டிேம்    ஆ. நொமக்கல் 

இ. தசன்வே     ஈ. இரொமநொதபுரம் 

11. தொயுமொேைர் ைொழ்ந்த கொைம் ேொது? 

அ. 16 ஆம் நூற்றொண்டு    ஆ. 17 ஆம் நூற்றொண்டு 

இ. 18 ஆம் நூற்றொண்டு    ஈ. 15 ஆம் நூற்றொண்டு 

12. தொயுமொேைர் திருப்பொடல் திரட்டு- நூலின் நூல் அவமப்பு ேொது? 

அ. 36 தவலப்புகள் + 56 பிரிவுகள் + 1452 பொடல்கள் 

ஆ. 36 தவைப்புகள் + 52 பிரிவுகள் + 1452 பொடல்கள் 

இ. 34 தவைப்புகள் + 52 பிரிவுகள் + 1452 பொடல்கள் 
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ஈ. 34 தவைப்புகள் + 56 பிரிவுகள் + 1452 பொடல்கள் 

13.தொயுமொேைர் திரட்டு பொடலில் இடம்தபற்றுள்ள பொடல்களில் எத்தவே பொடல் 
கண்ணிகளொகவும், தைண்பக்களொகவும் உள்ளே? 

அ. 770 கண்ணிகள் + 84 தைண்பொக்கள்   

ஆ. 773 கண்ணிகள் + 81 தைண்பொக்கள் 

இ. 771 கண்ணிகள் + 83 னவண்பொக்கள் 

ஈ. 771 கண்ணிகள் + 82 தைண்பொக்கள் 

14. பழச்சுவை, உயிர்த்திரள் – ஆகிேைற்றின் இைக்கணக் குறிப்பு ைவரக? 

அ. விவேத்ததொவக   ஆ. ஆறொம் வவற்றுவமத் னதொவக 

இ. இரண்டொம் யைற்றுவமத் ததொவக ஈ. உரிச்தசொதறொடர் 

15.விழுப்தபொருள் – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு ேொது? 

அ. விவேத்ததொவக    ஆ. ஆறொம் யைற்றுவமத்ததொவக 

இ. இரண்டொம் யைற்றுவமத்ததொவக  ஈ. உரிச்ன ொற்னறொடர் 

16. ைள்ளைொரும், பொரதிேொரும் எளிே கவிவதகள் பொட முன்யேொடிேொகத் திகழ்ந்தைர் ேொர்? 

அ. கடுதைளிச்சித்தர்     ஆ. தொயுமொ வர் 

இ. தமௌேகுரு      ஈ. யகடிலிேப்பர் 

17. ‘உபநிடதக் கருத்துக்கவளயும், மற்ற ஞொே நூல்களின் உட்தபொருள்கவளயும் மிகத் 
ததளிைொக தமிழில் பொடிேைர்’ – என்று தொயுமொேைவர பொரொட்டிேைர் ேொர்? 

அ. பொரதிதொசன்    ஆ. வள்ளலொர் 

இ. மு. ைரதரொசேொர்    ஈ. பொரதிேொர் 

18. வைே மீன்றததொன் மக்க ளுளத்திவேக்- எேத் ததொடங்கும் பொடவைப் பொடிே புைைர் 
ேொர்? 
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அ. தொயுமொேைர்    ஆ. நீ. கந்த ொமிப் பிள்வள 

இ. சுப்பிரமணிே பொரதிேொர்   ஈ. சுப்புரத்திேதொசன் 

19. நீ. கந்தசொமி பிள்வள அைர்கள் பிறந்த ஊர் எது? 

அ. திருமவறக்கொடு    ஆ. தச்சநல்லூர் 

இ. பள்ளியகரம்    ஈ. பள்ளிக்கொரம் 

20. நீ. கந்தசொமி பிள்வள அைர்கள் கற்ற தமொழிகளில் தைறொேது எது? 

அ. ஆங்கிைம்    ஆ. பிதரஞ்சு 

இ. இைத்தின்     ஈ. உருது 

21. நீ. கந்தசொமி பிள்வள அைர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த தமிழ்ச் சங்கத்தில் பை ஆண்டுகள் 
அவமச்சரொக விளங்கிேொர்? 

அ. கரந்வதத் தமிழ்ச் ங்கம் 

ஆ. மதுவரத் தமிழ்ச் சங்கம் 

இ. திருப்தபருந்துவற தமிழ்ச் சங்கம் 

ஈ. திருைொைடுதுவற தமிழ்ச் சங்கம் 

22. கீழ்க்கண்ட ேொர் எழுதிே ஆங்கிை கவிவத ஒன்வறத் தமிழ்ச் தசய்யுள் ைடிவில் 
நீ.கந்தசொமிப் பிள்வள தமொழிப் தபேர்த்துள்ளொர்? 

அ. கொல்டுதைல்    ஆ. தொமஸ்கிவர 

இ. தொமஸ்யர     ஈ. ஜி.யூ. யபொப் 

23. ஆங்கிை கவிவதவே நீ. கந்தசொமிப் பிள்வள அைர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த தவைப்பில் 
தமொழி தபேர்த்துள்ளொர்? 

அ. திருைருட்பொ     ஆ. இவறைருட்பொ 

இ. இரங்கற்பொ     ஈ. அருட்பொ 
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24. பள்ளிேகரம் ஊரொேது தற்யபொது எவ்ைொறு அவழக்கப்படுகிறது? 

அ. பள்ளிேகரம்     ஆ. பள்ளிேக்கிரம் 

இ. பள்ளிேக்கொரம்     ஈ. பள்ளியக்கிரகொரம் 

25. நீ.கந்தசொமிப் பிள்வள அைர்கள் பிறந்த ஆண்டு எது? 

அ. 1898    ஆ. 1899 

இ. 1897     ஈ. 1896 

26. தொள் – என்ற தசொல்லின் தபொருள் ேொது? 

அ. தமல்ை     ஆ. திருவடி 

இ. உைகம்     ஈ. தொய் 

27. உவரகொைம் – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு 

அ. விவேதேச்சம்    ஆ. பண்புத்ததொவக 

இ. உரிச்தசொற்தறொடர்   ஈ. விவ த்னதொவக 

28. ஐவேதொள் – என்ற தசொல்லின் இைக்கண குறிப்பு ேொது? 

அ. விவேத்ததொவக   ஆ. இரண்டொம் யைற்றுவமத்ததொவக 

இ. ஆறொம் வவற்றுவமத்னதொவக  ஈ. ஆகுதபேர் 

29. தொள் தவை – என்ற தசொல்லின் இைக்கண குறிப்பு ேொது? 

அ. இரண்டொம் யைற்றுவமத்ததொவக  

ஆ. ஆறொம் யைற்றுவமத்ததொவக 

இ. விவ த்னதொவக 

ஈ. இரண்டொம் யைற்றுவம உருபும் பேனும் உடன்ததொக்கத்ததொவக 

30. திருநி வறந்தவே தன்னிக தரொன்றிவை – என்ற பொடவைப் பொடிேைர் ேொர்? 
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அ. பொரதியொர்    ஆ. பொரதிதொசன் 

இ. இரொசயகொபொைன்    ஈ. முடிேரசன் 

31. திருநி வறந்தவே தன்னிக தரொன்றிவை – எேத் ததொடங்கும் பொரதிேொர் எழுதிே 
பொடைொேது கீழ்க்கண்ட எந்தப் பகுப்பில் இப்பொடல் இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ. பகைத் கீவத     ஆ. வதசிய கீதங்கள் 

இ. ைந்யத மொதரம்     ஈ. பொஞ்சொலி சபதம் 

32. திருநி வறந்தவே தன்னிக தரொன்றிவை- எேத் ததொடங்கும் பொடைொேது பக்கிம் 
சந்திர சட்யடொபொத்திேொரின் கீழ்க்கண்ட எப்பொடலின் தமொழி தபேர்ப்பொகும்? 

அ. பகைத்கீவத     ஆ. யதசிேகீதங்கள் 

இ. வந்வதமொதரம்     ஈ. யதசிேப்பொடல் 

33. பங்கிம் சந்திர சட்யடொபொத்திேொர் அைர்கள் ைந்யதமொதரம் என்னும் பொடவை எந்த 
தமொழியில் எழுதிேொர்? 

அ. ஆங்கிைதமொழி     ஆ. வங்கனமொழி 

இ. தமிழ்தமொழி     ஈ. ைடதமொழி 

34. யதசிேக்கவி- என்று யபொற்றப்படுபைர் ேொர்? 

அ. பொரதிதொசன்     ஆ. இரவீந்தீரநொத் தொகூர் 

இ. பங்கிம் சந்திர சட்யடொபொத்திேொர்  ஈ. பொரதியொர் 

35. பொரதிேொர் அைர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் எத்தவே மொதங்கள் ஆசிரிேர் 
பணிவே தசய்தொர்? 

அ. மதுவர யசதுபதி நடுநிவைப்பள்ளி- 3 மொதங்கள் 

ஆ. மதுவர வ துபதி உயர்நிவலப்பள்ளி – 3 மொதங்கள் 

இ. தஞ்வச யசதுபதி நடுநிவைப்பள்ளி – 3 மொதங்கள் 

ஈ. தஞ்வச யசதுபதி உேர்நிவைப்பள்ளி – 3 மொதங்கள் 
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36. பொரதிேொர் பணிேொற்றிே ைொர இதழ்களில் தைறொேது எது? 

அ. கர்மவயொகி    ஆ. பொைபொரதொ 

இ. இந்திேொ     ஈ. சூர்யேொதேம் 

37. பொரதிேொரின் தமொழிப்தபேர்ப்பு நூல் எது? 

அ. ஞொேரதம்     ஆ. பகவத் கீவத 

இ. பொஞ்சொலி சபதம்    ஈ. தமிழிேக்கம் 

38. பொரதிேொர் அைர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இதழில் உதவி ஆசிரிேரொக பணிேொற்றிேொர்? 

அ. சக்ரைர்த்தினி     ஆ. இந்திேொ 

இ. சுவதசிமித்ரன்     ஈ. சூர்யேொதேம் 

39. ஆங்கியைேரொல் தைளிைரொமல் தவடவிதிக்கப்பட்ட இந்திேொ ைொர இதழொேது 
கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் இருந்து பொரதிேொர் தைளியிட்டொர்? 

அ. தூத்துக்குடி     ஆ. தசன்வே 

இ. கடலூர்      ஈ. புதுச்வ ரி 

40. மல்குதல் – என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. தழுவுதல்     ஆ. நிவறதல் 

இ. புன்ேவகத்தல்    ஈ. குவறதல் 

41. மருவு- என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. னபொருந்திய    ஆ. நிவறதல் 

இ. திருைடிகள்    ஈ. ைேல் 

42. கீழ்க்கண்ட எந்த இருநூல்கள் எட்டுத்ததொவக நூல்களுள் புறப்தபொருள் 
இைக்கிேங்கள் ைவகேச் சொர்ந்தது? 

அ. நற்றிவண, குறுந்ததொவக   ஆ. பதிப்பற்று, பரிபொடல் 
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இ. புறநொனூறு, பதிற்றுப்பத்து   ஈ. கலித்ததொவக, ஐங்குறுநூறு 

43. இப்தபொழுது நம்மிவட உள்ள எந்த எட்டுத்ததொவக நூல்களில் புறப்பொடல்களொேது 
மிகுதிேொக உள்ளே? 

அ. புறநொனூறு     ஆ. பரிபொடல் 

இ. பதிற்றுப்பத்து     ஈ. கலித்ததொவக 

44. எட்டுத்ததொவக நூல்களில் அகமும் புறமும் கைந்த பொடல் ததொகுதி எேப்படும் நூல் 
எது? 

அ. பரிபொடல்     ஆ. கலித்ததொவக 

இ. புறநொனூறு    ஈ. ஐங்குறுநூறு 

45. பழம்தபரும் இைக்கண நூைொகிே ததொல்கொப்பிேம் கூறும் அகப்தபொருள், 
புறப்தபொருள் இைக்கணங்களுக்கு இைக்கிேங்களொய் திகழும் நூல்கள் எது? 

அ.  ங்க இலக்கியங்கள்   ஆ. பத்துப்பொட்டு நூல்கள் 

இ. கொப்பிே நூல்கள்    ஈ. எட்டுத்ததொவக நூல்கள் 

46. கீழ்க்கண்ட எந்த நூைொேது தைட்சி முதல் தபருந்திவண ைவரயுள்ள 
புறத்திவணக்களுக்குரிே துஅப்தபொருள்கவள தகொண்டு அவமந்த நூல்களொகும்? 

அ. புறநொனூறு     ஆ. அகநொனூறு 

இ. கலித்ததொவக     ஈ. ஐங்குறுநூறு 

47. முடியுவடே மூயைந்தர்கள், சிற்றரசர்கள், அவமச்சர்கள், யசவேத் தவைைர்கள், 
வீரர்கள், கவடயேழு ைள்ளல்கள், கவடச்சங்கப் புைைர்கள் எேப் பைைருவடே ைரைொற்று 
குறிப்புகளும் அக்கைொத்துள்ளொருவடே நவட முதலிேேவும் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் 
கொணைொம்? 

அ. அகநொனூறு     ஆ. பரிபொடல் 

இ. புறநொனூறு     ஈ. நற்றிவண 

48. புறநொனூற்று நூலின் சிை பொடல்கவள ஆங்கிைத்தில் தமொழி தபேர்த்தைர் ேொர்? 
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அ. வீரமொமுனிைர்     ஆ. கொல்டுதைல் 

இ. எல்லீஸ் துவர     ஈ. ஜி.யூ.யபொப் 

49. அறுகுளத் துகுத்து மகல்ைேற் தபொழிந்தும்- என்ற ைரிப்பொடல்கள் இடம்தபற்றுள்ள 
நூல் எது? 

அ. அகநொனூறு     ஆ. ஐங்குறுநூறு 

இ. புறநொனூறு     ஈ. கலித்னதொவக 

50. ைரைொற்றுக் குறிப்புகவளப் பொடல்களுள் தபொதிந்து வைத்துப்பொடுைதில் ைல்ைைர் 
ேொர்? 

அ. கபிைர்      ஆ. கம்பர் 

இ. வொல்மீகி      ஈ. இளங்யகொைடிகள் 

51. கபிைர் அைர்கள் பதிற்றுப்பத்து நூலில் கீழ்க்கண்ட  எந்த பத்வத பொடியுள்ளொர்? 

அ. இரண்டொம் பத்து    ஆ. நொன்கொம் பத்து 

இ. ஐந்தொம் பத்து    ஈ. ஏழொம் பத்து 

52. கபிைர் அைர்கள் பதிற்றுப்பத்து நூவைப் பொடி கீழ்க்கண்ட ேொரிடம் உம்பற்கொட்டு 
ைொரிவேயும், அைன் மகன் குட்டுைவேயும் யசரவையும் பரிசிைொகப் தபற்றொர்? 

அ. இமேைரமன் தநடுஞ்யசரைொதன் 

ஆ. கடல் பிறக்வகொட்டிய ன ங்குட்டுவன் 

இ. தசல்ைகடுங்யகொ ைொழிேொதொன் 

ஈ. பல்ேொவே தசல்குழுட்டுைன் 

53. அறுகுளத் துகுத்து மகல்ைேற் தபொழிந்தும் – என்ற ததொடங்கும் பொடல் மூைம் 
கவடயேழு ைள்ளல்களில் கீழ்க்கண்ட ேொவர கபிைர் புகழ்ந்து பொடியுள்ளொர்? 

அ. பொரி      ஆ. ஓரி 

இ. அதிேமொன்     ஈ. வபகன் 
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54. யபகன் பிறந்த ஊர் எது? 

அ. தர்மபுரி      ஆ. நல்லூர் 

இ. கவடேநல்லூர்     ஈ. கடலூர் 

55. ஓர் யைந்ததேதிர் தசன்று அைன் தன்வமவேக் கூறிப் புகழ்ைது _____ துவற 
எேப்படும்? 

அ. இயன்னமொழித் துவற    ஆ. பரிசில் துவற 

இ. உடனிவைத் துவற    ஈ. புறநொனூற்வறத் துவற 

56. அறுகுளம் – என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. நீர் ைற்றொத குளம்   ஆ. நீர் வற்றிய குளம் 

இ. கொேல் நீர் குளம்    ஈ. தூர் தசய்ேப்பட்ட குளம் 

57. விரர் அல்ைொதொர் யமலும், முதுகிட்டொர் யமலும், புண்பட்டொர் யமலும், மூத்தொர் 
இவளேொர் யமலும் தசல்லுைது ________ எேப்படும்? 

அ. பவடமடம்     ஆ. தகொவடமடம் 

இ. இவறமடம்     ஈ. புகழ்மடம் 

58. அறுகுளம், அகல்ைேல் – ஆகிே தசொற்களின் தபொருள் ேொது? 

அ. பண்புத்ததொவககள்    ஆ. விவேதேச்சங்கள் 

இ. விவ த்னதொவககள்    ஈ. விேங்யகொள் விவேமுற்றுகள் 

59. கழற்கொல் – என்ற தசொல்லின் இைக்கணக் குறிப்புேொது? 

அ. மூன்றொம் யைற்றுவம உருபும் பேனும் உடன்ததொக்கத் ததொவக 

ஆ. ஏழொம் யைற்றுவமத் ததொவக 

இ. இரண்டொம் யைற்றுவமத் ததொவக 

ஈ. இரண்டொம் வவற்றுவம உருபும் பயனும் உடன்னதொக்க னதொவக 
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60. கடொஅ- என்பதன் இைக்கள குறிப்பு ேொது? 

அ. தசொல்லிவச அளதபவட   ஆ. இயற்வக அளனபவட 

இ. தசய்யுளிவச அளதபவட   ஈ. இன்னிவச அளதபவட 

61. அகநொனூறு நூைொேது எத்தவே பிரிவுகவளக் தகொண்டது? 

அ. 02       ஆ. 03 

இ. 04       ஈ. 05 

62. அகநொனூறு நூலில் உள்ள களிற்றுேொவே பிரிவில் தமொத்தப்பொடல்களின் 
எண்ணிக்வக ேொது? 

அ. 120 பொடல்கள்     ஆ. 100 பொடல்கள் 

இ. 180 பொடல்கள்     ஈ. 150 பொடல்கள் 

63. மணிமிவடப்பைளப் பிரிவில் உள்ள பொடல்களின் எண்ணிக்வக ேொது? 

அ. 120 பொடல்கள்     ஆ. 100 பொடல்கள் 

இ. 180 பொடல்கள்     ஈ. 150 பொடல்கள் 

64. நித்திைக்யகொவை பிரிவில் உள்ள பொடல்களின் எண்ணிக்வக ேொது? 

அ. 120 பொடல்கள்     ஆ. 100 பொடல்கள் 

இ. 180 பொடல்கள்     ஈ. 150 பொடல்கள் 

65. அகநொனூற்று நூலில் உள்ை பொடல்களின் அடிைவரேவற ேொது? 

அ. 4 அடி முதல் 8 அடி ைவர   ஆ. 3 அடி முதல் 6 அடி ைவர 

இ. 9 அடி முதல் 12 அடி ைவர   ஈ. 13 அடி முதல் 31 அடி வவர 

66. தநடுந்ததொவக – எே அவழக்கப்படும் நூல் எது? 

அ. புறநொனூறு     ஆ. அகநொனூறு 

இ. பரிபொடல்      ஈ. நற்றிவண 
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67. அகநொனூற்றில் 1, 3, 5 எே ஒற்வறப்பவட எண்களொக ைரும் பொடல்கள் எந்த ைவகத் 
திவணப்பொடல்களொகும்? 

அ. பொவலத் திவை    ஆ. முல்வைத் திவண 

இ. மருதத்திவண     ஈ. குறிஞ்சித் திவண 

68. அகநொனூற்றில் 2,8 என்று ைரும் பொடல்கள் கீழ்க்கண்டைற்றில் எந்தத் திவண 
ைவகவேச் சொர்ந்தது? 

அ. பொவைத் திவண    ஆ. முல்வைத் திவண 

இ. மருதத்திவண    ஈ. குறிஞ்சித் திவை 

69. அகநொனூற்றில் 4, 14 எே ைரும் பொடல்கள் கீழ்க்கண்டைற்றில் எந்த 
திவணைவகவேச் சொர்ந்தது? 

அ. பொவைத் திவண    ஆ. முல்வலத் திவை 

இ. மருதத்திவண    ஈ. குறிஞ்சித் திவண 

70. அகநொனூற்றில் 6, 16 என்று ைரும் பொடல்கள் கீழ்க்கண்டைற்றில் எந்த 
திவணைவகவேச் சொர்ந்தது? 

அ. பொவைத் திவண    ஆ. முல்வைத் திவண 

இ. மருதத்திவை    ஈ. குறிஞ்சித் திவண 

71. அகநொனூற்றில் 10, 20 எே ைரும்பொடல்கள் கீழ்க்கண்டைற்றில் எவ்ைவக திவணவேச் 
சொர்ந்தது? 

அ. னநய்தல் திவை   ஆ. மருதத் திவண 

இ. பொவைத் திவண    ஈ. முல்வைத் திவண 

72. அகநொனூற்று நூவை ததொகுத்தைர் ேொர்? 

அ. பொண்டிேன் உக்கிரப்தபருைழுதி 

ஆ. உப்பூரிகுடிகிழொர் மக ொர் உருத்திர ன்மொர் 
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இ. பொரதம் பொடிே தபருந்யதைேொர் 

ஈ.  கடல்பிறக் தகொட்டிே தசங்குட்டுைன் 

73. அகநொனூற்று நூவை ததொகுப்பித்தைன் ேொர்? 

அ. பொண்டியன் உக்கிரப்னபருவழுதி 

ஆ. உப்பூரிகுடிகிழொர் மகேொர் உருத்திரசன்மொர் 

இ. பொரதம் பொடிே தபருந்யதைேொர் 

ஈ.  கடல்பிறக் தகொட்டிே தசங்குட்டுைன் 

74. ஓங்குமவைச் சிைப்பில் பிடவுடன் மைர்ந்த – எேத் ததொடங்கும் பொடல் ைரி 
இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ. புறநொனூறு      ஆ. அகநொனூறு 

இ. பரிபொடல்       ஈ. நற்றிவண 

75. ஓங்குமவைச் சிைம்பில் பிடவுடன் மைர்ந்த – எேத் ததொடங்கும் அகநொனூற்று பொடவை 
பொடிேைர் ேொர்? 

அ. கபிைர்      ஆ. கம்பர் 

இ. ஔவவயொர்     ஈ. பரணர்  

76. நீண்டநொள் ைொழச் தசய்யும் அமிழ்தத்வத ஒத்த்யதொர் அதிேமொன் ஔவைக்கு ஈந்து 
மகிழ்ந்த தசய்திேொேது கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் கொணைொம்? 

அ. நற்றிவண    ஆ. புறநொனூறு 

இ. அகநொனூறு    ஈ. பதிற்றுப்பத்து 

77. ஔவைேொர் பொடிே பொடல்களொேது கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் மட்டும் 
இடம்தபறவில்வை? 

அ. புறநொனூறு     ஆ. குறுந்ததொவக 

இ. பரிபொடல்      ஈ. நற்றிவண 
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78. கரிகொைனின் மகவளப் யபொன்று தன் கணைவேத் யதடி அவைந்து யபொை இைளும் 
கீழ்க்கண்ட எந்த தபண்மணி தன் கணைவே யதடி அவைந்தொல் சங்கப்பொடல்கள் 
கூறுகின்றே? 

அ. ஆதிமந்தி     ஆ. ஔவைேொர் 

இ. தைண்ணிக்குேத்திேொர்   ஈ. னவள்ளிவீதியொர் 

79. கரிகொைனின் மகள் தபேர் ேொது? 

அ. ஆதிமந்தி     ஆ. தைள்ளிவீதிேொர் 

இ. புனிதைதிேொர்     ஈ. ஆதிமத்தி 

80. ‘கொயை பரிதப்பிேயை கண்யண, யநொக்கி  

யநொக்கி ைொளிழந்தையே’ – என்ற பொடல் இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ. புறநொனூறு     ஆ. குறுந்னதொவக 

இ. பரிபொடல்      ஈ. நற்றிவண 

81. ஔவைேொர் அைர்கள் அகநொனூறு, குறுந்ததொவக, திருைள்ளுைமொவை, நற்றிவண 
ஆகிே நூல்களில் பொடியுள்ள பொடல்கவள யமற்குறிப்பிட்ட நூல்களின் ைரிவசப்படி 
கூறுக? 

அ. 2,1,8,2      ஆ. 1,2,2,8 

இ. 2,8,1,2      ஈ. 8,1,2,2 

82. சொஅய்- என்பதன் இைக்கணக் குறிப்பு ைவரக. 

அ. தசொல்லிவச அளதபவட    ஆ. இயற்வக அளனபவட 

இ. தசய்யுளிவச அளதபவட    ஈ. இன்னிவச அளதபவட 

83. பிரிந்யதொர் – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு ைவரக? 

அ. விவேத்ததொவக    ஆ. விேங்யகொள் விவேமுற்று 

இ. பண்புத்ததொவக     ஈ. விவ யொலவையும் னபயர் 
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84. சிைம்பு- என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. மவலச் ொரல்    ஆ. மவழச்சொரல் 

இ. கொலில் அணியும் அணிகைன்  ஈ. கொப்பிேம் 

85. சொஅய்- என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. சொரல் அடித்து    ஆ. தடிமேற்று 

இ. சொயும் யநரம்    ஈ. னமலிவுற்று  

86. உழுவை- என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. தபண் புலி    ஆ. ஆண் புலி 

இ. தபண் புலிக்குட்டி   ஈ. ஆண் புலிக்குட்டி 

87. பிணவு – என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. ஆண் புலி     ஆ. ஆண் புலிக்குட்டி 

இ. னபண் புலி     ஈ. தபண் புலிக்குட்டி 

88. ‘கொயை பரிதப்பிேயை கண்யண, யநொக்கி  

யநொக்கி ைொளிழந்தையே’- என்ற பொடவை பொடிே புைைர் ேொர்? 

அ. கபிைர்      ஆ. ஒட்டக்கூத்தர் 

இ. கம்பர்      ஈ. ஔவவயொர் 

89. ஐங்குறு நூற்றில் உள்ள பொடல்களின் அடிைவரேவற ேொது? 

அ. 4 அடி முதல் 8 அடி ைவர   ஆ. 3 அடி முதல் 6 அடி வவர 

இ. 9 அடி முதல் 12 அடி ைவர   ஈ. 13 அடி முதல் 31 அடி ைவர 

90. ஐங்குறு நூற்றில் உள்ள பொடல்களொேது கீழ்க்கண்ட எந்த திவண ைரிவச முவறயில் 
அவமக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. குறிஞ்சி, முல்வை, மருதம், தநய்தல், பொவை 
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ஆ. முல்வை, தநய்தல், பொவை, மருதம், குறிஞ்சி 

இ. மருதம், னநய்தல், குறிஞ்சி, பொவல, முல்வல 

ஈ. பொவை, மருதம், தநய்தல், முல்வை, குறிஞ்சி 

91. தபொருத்துக. 

1) மருதத்திவண - அம்மூைேொர் 

2) தநய்தல்திவண – கபிைர் 

3) குறிஞ்சித் திவண – ஓதைொந்வதேொர் 

4) பொவைத்திவண – யபேேொர் 

5) முல்வைத்திவண – ஓரம்யபொகிேொர் 

அ. 1,2,3,4,5      ஆ. 5,1,2,4,3 

இ. 3,4,5,1,2      ஈ. 5,1,2,3,4 

92. ஐங்குறுநூறு நூவை ததொகுத்தைர் ேொர்? 

அ. பொண்டிேன் உக்கிரப்தபருைழுதி 

ஆ. உப்பூரிகுடிகிழொர் மகேொர் உருத்திசன்மொர் 

இ. புலத்துவற முற்றிய கூடலூர் கிழொர் 

ஈ. யகொச்யசரமொன் ேொவேக்கண்யசய் மொந்தரஞ்யசரல் இரும்தபொவற  

93. ஐங்குறுநூறு நூவை ததொகுப்பித்தைர் ேொர்? 

அ. பொண்டிேன் உக்கிரதபருைழுதி 

ஆ. வகொச்வ ரமொன் யொவ க்கண்வ ய் மொந்தரஞ்வ ரல் இரும்னபொவற 

இ. பொரதம் பொடிே தபருந்யதைேொர் 

ஈ. உப்பூரிக்குடிகிழொர் மகேொர் உருத்திரசன்மொர் 
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94. எரிமருள் யைங்வக யிருந்த யதொவக- எேத் ததொடங்கும் ஐங்குறுநூறு நூவை 
இேற்றிேைர் ேொர்? 

அ. கபிலர்      ஆ. கம்பர் 

இ. பரணர்      இ. சமண முனிைர் 

95. ‘புைேழுக் கற்ற அந்தணொளன்’- என்று புகழப்பட்டைர் ேொர்? 

அ. கம்பர்      ஆ. பரணர் 

இ. கபிலர்      ஈ. நக்கீரர் 

96. கபிைர் அைர்கள் கீழ்க்கண்ட ேொரிடம் அவைக்களப் புைைரொக விளங்கிேொர்? 

அ. ஓரி      ஆ. யபகன் 

இ. நல்லிக்யகொடன்    ஈ. பொரி 

97. கபிைர் பொடிே நூல்களின் சிறப்புகளில் கீழ்க்கண்டைற்றில் தைறொேதுஎது? 

அ. ஐங்குறு நூற்றில் குறிஞ்சித்திவணப் பொடல்கள் 

ஆ. பதிற்றுப்பத்தில் ஏழொம் பத்து 

இ. கலித்னதொவகயில் குறிஞ்சிக்கலியில் 33 பொடல்கள் 

ஈ. கலித்ததொவகயில் குறிஞ்சிக்கலியில் 29 பொடல்கள் 

98. இனிதுதசய் தவேேொ நுந்வத ைொழிேர்- என்ற ைரியில் நுந்வத ைொழிேர் என்ற 
தபொருளொேது கீழ்க்கண்ட ேொவர ைொழ்த்திேது? 

அ. தவைைவே     ஆ. தவலவன் னபற்வறொவர 

இ. தவைவிவே     ஈ. தவைவியின் தபற்யறொவர 

99. பேந்யதொர்ப்ப்ழிச்சல் – என்பதன் தபொருள் ேொது? 

அ. தவலவனின் னபற்வறொவர வொழ்த்துவது 

ஆ. தவைவியின் தபற்யறொவர ைொழ்த்துைது 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

18 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

இ. யதொழியின் தபற்யறொவர ைொழ்த்துைது 

ஈ. தவைைன், தவைவிவே ைொழ்த்துைது 

100. இவழேணி- என்பதன் இைக்கண குறிப்பு ேொது? 

அ. பண்புத்ததொவக     ஆ. உரிச்தசொற்தறொடர் 

இ. விவ த்னதொவக    ஈ. விவேதேச்சம் 

101. ைொழிேர் – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு ேொது? 

அ. விவேத்ததொவக     ஆ. விவேதேச்சம் 

இ. விவேேொைவணயும் தபேர்    ஈ. வியங்வகொள் விவ முற்று 

102. தபொருத்துக. 

 1. உகிர் – தபண் 

 2. குருவள – பன்றி 

 3. பிணவு – நகம் 

 4. யகழல் – குட்டி 

அ. 3,4,1,2      ஆ. 1,2,3,4 

இ. 3,4,2,1      ஈ. 2,1,4,3 

103. கபிைவர ‘ைொய்தமொழிக் கபிைன்’ – எேப் பொரொட்டிேைர் ேொர்? 

அ. நக்கீரர்     ஆ. தபருங்குன்றூர்கிழொர் 

இ. இளங்கீரேொர்    ஈ. மயறொக்கத்து நப்பசவைேொர் 

104. ‘நல்லிவசக் கபிைன்’ – எே கபிைவர பொரொட்டிேைர் ேொர்? 

அ. நக்கீரர்     ஆ. னபருங்குன்றூர்கிழொர் 

இ. இளங்கீரேொர்    ஈ. மயறொக்கத்து நப்பசவைேொர் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

19 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

105. ‘தைறுத்த யைள்வி விளங்கு புகழ்க் கபிைன்’ – எேப் பொரொட்டிேைர் ேொர்? 

அ. நக்கீரர்     ஆ. தபருங்குன்றூர்கிழொர் 

இ. இளங்கீர ொர்    ஈ. மயறொக்கத்து நப்பசவைேொர் 

106. கபிைவர ‘புைேழுக்கற்ற அந்தணொளன் தபொய்ேொ நொவிற் கபிைன்’ – எே புகழ்ந்தைர் 
ேொர்? 

அ. நக்கீரர்     ஆ. தபருங்குன்றூர்கிழொர் 

இ. இளங்கீரேொர்    ஈ. மவறொக்கத்து நப்ப வலயொர் 

107. தைளிப்பவடேொக ததரியும் தபொருயளொடு பிறிததொரு தபொருள் புைப்படுமொறு 
அவமக்கும் உத்திேொேது கீழ்க்கண்டைற்றில் எவ்ைொறு அவழக்கப்படுகிறது? 

அ. இவறச்சி      ஆ. உள்ளுவற 

இ. இவறவம      ஈ. பேந்யதொர் பழிச்தசொல் 

108. கூறைந்த தபொருள் தைளிப்பவடேொக இருக்க, அதவே உணர்த்த யைதறொரு தபொருள் 
தைளிப்பவடேொக நிற்கும் உத்திக்கு தபேர் ேொது? 

அ. இவறச்சி      ஆ. உள்ளுவற 

இ. இவறவம      ஈ. பேந்யதொர் பழிச்தசொல் 

109. உள்ளுவற, இவறச்சி- ஆகிேைற்றில் கீழ்க்கண்ட எந்த தபொருளொேது 
உைமிக்கப்படுகிறது? 

அ. யதொழி ஒழிந்த கழிப்தபொருளொக இருத்தல் யைண்டும் 

ஆ. தவைைன் ஒழிந்த கழிப்தபொருளொக இருத்தல் யைண்டும் 

இ. னதய்வம் ஒழிந்த கழிப்னபொருளொக இருத்தல் வவண்டும் 

ஈ. தபற்யறொர் ஒழிந்த கழிப்தபொருளொக இருத்தல் யைண்டும் 

110. கபிைர் அைர்கள் பிறந்த ஊர் ேொது? 

அ. திருநொைலூர்     ஆ. திருக்யகொவிலூர் 
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இ. திருைொவூர்     ஈ. திருவொதவூர் 

111. ைதுவை – என்ற தசொல்லின் தபொருள் ேொது? 

அ. திருமைம்     ஆ. தபண் 

இ. பன்றி      ஈ. இவறச்சி 

112. எரிமருள் யைங்வக யிருந்த யதொவக – எேத் ததொடங்கும் பொடைொேது ஐங்குறுநூறு 
நூலில் குறிஞ்சித்திவணயில் கீழ்க்கண்ட எந்த பத்தில் அவமந்துள்ளது? 

அ. கிள்வள பத்து      ஆ. குரக்குப் பத்து 

இ. மஞ்வ ப் பத்து      ஈ. அன்ேொய் ைொழிப் பத்து 

113. குறிஞ்சித்திவணயில் மஞ்வசப்பத்து பகுதிேொேது எத்தவேேொைது பத்தொக 
அவமந்துள்ளது? 

அ. மூன்றொைது பத்து   ஆ. ஐந்தொைது பத்து 

இ. ஏழொைது பத்து    ஈ. பத்தொவது பத்து 


