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தமிழ் 
அலகு - 1 (ததொகுதி - 1) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21  

UNIT I (VOLUME-I) 

 

 

   தமக்குத் ததோன்றிய கருத்துகளைப் பிறருக்கு உணர்த்த மனிதர் கண்டுபிடித்த 

கருவிதய மமோழியோகும். மனிதர்கள் முதலில் தம் எண்ணங்களை மமய்ப்போடுகள், ளைளககள், 

ஒலிகள், ஓவியங்கள் முதலியவற்றின் மூலமோகப் பிறருக்குத் மதோிவிக்க முயன்றனர். இவற்றின் 

மூலம் பருப்மபோருள்களை மட்டுதம ஓரைவு உணர்த்த முடிந்தது. நுண்மபோருள்களை உணர்த்த 

இயலவில்ளல. அதனோல், ஒலிகளை உண்டோக்கிப் பயன்படுத்தத் மதோடங்கினர். ளைளகதயோடு 

தைர்ந்து மபோருள் உணர்த்திய ஒலி, கோலப்தபோக்கில் தனியோகப் மபோருள் உணர்த்தும் வலிளமமபற்று 

மமோழியோக வைர்ந்தது. 

   மனித இனம் வோழ்ந்த இட அளமப்பும் இயற்ளக அளமப்பும் தவறுபட்ட ஒலிப்பு 

முயற்ைிகளை உருவோக்கத் தூண்டின. இதனோல் பல மமோழிகள் உருவோயின. உலகத்திலுள்ை 

மமோழிகமைல்லோம் அவற்றின் பிறப்பு, மதோடர்பு, அளமப்பு, உறவு ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் 

மமோழிக்குடும்பங்கள் பலவோகப் பிோிக்கப்பட்டுள்ைன. 

மமோழிகைின் கோட்ைிச் ைோளல  

   இந்தியோவில் தபைப்படும் மமோழிகைின் எண்ணிக்ளக 1300 க்கும் தமற்பட்டது. 

இவற்ளற நோன்கு மமோழிக் குடும்பங்கைோகப் பிோிக்கின்றனர். அளவயோவன; 

 

 

 

திரோவிட மமோழிக்குடும்பம் 

1. இந்ததோ – ஆைிய மமோழிகள் 

2. திரோவிட மமோழிகள் 

3. ஆஸ்திதரோ ஆைிய மமோழிகள் 

4. ைீன – திமபத்திய மமோழிகள் 
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என அளழக்கப்படுகின்றன. பல கிளை மமோழிகளும் இங்குப் தபைப்படுவதோல் இந்திய நோடு 

மமோழிகைின் கோட்ைிச் ைோளலயோகத் திகழ்கிறது என்று ை.அகத்தியலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ைோர். 

   உலகின் குறிப்பிடத்தக்க பளழளமயோன நோகோிகங்களுள் இந்திய நோகோிகமும் ஒன்று. 

மமோகஞ்ைதோதரோ – ஹரப்போ அகழோய்வுக்குப் பின்னர் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இளதத் 

திரோவிட நோகோிகம் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். திரோவிடர் தபைிய மமோழிதய திரோவிட மமோழி 

எனப்படுகிறது. திரோவிடம் என்ற மைோல்ளல முதலில் குறிப்பிட்டவர் குமோிலப்பட்டர். தமிழ் என்ற 

மைோல்லிலிருந்துதோன் திரோவிடோ என்ற மைோல் பிறந்தது என்று மமோழி ஆரோய்ச்ைியோைர்கள் 

கருதுகின்றனர். ஹீரோஸ் போதிோியோர் என்போர் இம்மோற்றத்ளதத் 

 

 

என்று விைக்குகின்றனர். 

மமோழி ஆய்வு 

   திரோவிட மமோழிக்குடும்பம் என்ற பகுப்பு உருவோவதற்கு ஒரு வரலோறு இருக்கிறது. 

தமிழ், கன்னடம், மதலுங்கு ஆகிய மமோழிகள் ைமஸ்கிருத மமோழியிலிருந்து உருவோனளவ என்ற 

கருத்து அறிஞர் பலோிளடதய நிலவி வந்தது. இம்மமோழிகைில் வடமமோழிச் மைோற்கள் மிகுந்து 

கோணப்பட்டதோல் 18-ஆம் நூற்றோண்டின் மதோடக்கம்வளர இந்திய மமோழிகள் அளனத்திற்கும் 

வடமமோழிதய மூலம் எனவும் அதிலிருந்தத மற்ற மமோழிகள் ததோன்றி வைர்ந்தன எனவும் அறிஞர்கள் 

கருதினர். அறிஞர் வில்லியம் த ோன்ஸ் என்போர் வடமமோழிளய ஆரோய்ந்து மற்ற ஐதரோப்பிய 

மமோழிகதைோடு மதோடர்புளடயது வடமமோழி என முதன்முதலில் குறிப்பிட்டோர். மதோடர்ந்து 1816-

ஆம் ஆண்டில் தபரோைிோியர்கள் போப், ரோஸ்க், கிோிம் முதலோதனோரோலும் மமோழி ைோர்ந்த பல ஆய்வுகள் 

தமற்மகோள்ைப்பட்டன. 

   முதன் முதலில் பிரோன்ைில் எல்லிஸ் என்போர் தமிழ், மதலுங்கு, கன்னடம், மளலயோைம் 

தபோன்ற மமோழிகளை ஒப்புளமப்படுத்தி ஆய்ந்து இளவ தனிமயோரு மமோழிக்குடும்பத்ளதச் 

தைர்ந்தளவ என்ற கருத்ளத முன்ளவத்தோர். இம்மமோழிகளை ஒதர இனமோகக் கருதித் மதன்னிந்திய 

மமோழிகள் எனவும் மபயோிட்டோர். இதளனமயோட்டி, மோல்ததோ, ததோடோ, தகோண்டி முதலோன 

மமோழிகள் பற்றிய ஆய்வுகள் தமற்மகோள்ைப்பட்டன. தஹோக்கன் என்போர் இம்மமோழிகள் 

தமிழ் – தமிழோ – தமிலோ – டிரமிலோ – ட்ரமிலோ – த்ரோவிடோ – திரோவிடோ 
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அளனத்ளதயும் இளணத்துத் தமிழியன் என்று மபயோிட்டததோடு ஆோிய மமோழிகைிலிருந்து இளவ 

மோறுபட்டளவ என்றும் கருதினோர். மோக்ஸ் முல்லரும் இதத கருத்ளதக் மகோண்டிருந்தோர். 

   1856 – இல் திரோவிட மமோழிகைின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில் கோல்டுமவல், 

திரோவிட மமோழிகள், ஆோிய மமோழிக்குடும்பத்திலிருந்து தவறுப்பட்டளவ எனவும் இம்மமோழிகள் 

ைமஸ்கிருத மமோழிக்குள்ளும் மைல்வோக்கு மைலுத்தியுள்ைன எனவும் குறிப்பிட்டோர். இதளன தமலும் 

உறுதிப்படுத்தப் பல்தவறு இலக்கணக் கூறுகளைச் சுட்டிக்கோட்டி, திரோவிட மமோழிகளுக்குள் 

இருக்கும் ஒற்றுளமகளையும் எடுத்துளரத்தோர். 

   கோல்டுமவல்லுக்குப் பின்னர் ஸ்மடன்கதனோ, தக.வி.சுப்ளபயோ, 

எல்.வி.இரோமசுவோமி, பதரோ, எமிதனோ, கமில்சுவலபில், ஆந்திரதனோவ், மத.மபோ.மீனோட்ைிசுந்தரம் 

முதலோன அறிஞர்கள் திரோவிட மமோழிகைின் ஆய்விற்குப் பங்கைிப்புச் மைய்தவர்கைில் 

குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். 

திரோவிட மமோழிக்குடும்பம் 

   திரோவிட மமோழிக்குடும்பம், மமோழிகள் பரவிய நில அடிப்பளடயில் மதன் திரோவிட 

மமோழிகள், நடுத்திரோவிட மமோழிகள், வட திரோவிட மமோழிகள் என மூன்றோக 

வளகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. திரோவிட மமோழிக் குடும்பத்தில் உள்ை தமிழ், கன்னடம், மளலயோைம் 

முதலோனளவ மதன்திரோவிட மமோழிகள் எனவும்; மதலுங்கு முதலோன ைில மமோழிகள் நடுத்திரோவிட 

மமோழிகள் எனவும்; பிரோகுயி முதலோனளவ வட திரோவிட மமோழிகள் எனவும் பகுக்கப்பட்டுள்ைன. 

மதன் திரோவிடம் நடுத்திரோவிடம் வடதிரோவிடம் 

தமிழ்  

மளலயோைம் 

கன்னடம் 

குடகு (மகோடகு) 

துளு 

தகோத்தோ 

ததோடோ 

மகோரகோ 

இருைோ 

மதலுங்கு 

கூயி 

கூவி (குவி) 

தகோண்டோ 

தகோலோமி (மகோலோமி) 

நோய்க்கி 

மபங்தகோ 

மண்டோ 

பர் ி 

கதபோ 

தகோண்டி 

தகோயோ 

குரூக் 

மோல்ததோ 

பிரோகுய் (பிரோகுயி) 
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தமிழ் 
அலகு - 1 (ததொகுதி – 2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21  
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  
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PG TRB HISTORY 2020 - 21  

UNIT I (VOLUME-II)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆய்வு நூல்கள்: 

 திராவிட ம ாழிகளின் ஓப்பாய்வு ஓர் அறிமுகம் - டாக்டர். ஜி.சாமுவவல் 

 த ிழ்ம ாழியின் வரலாறு   - பாிதி ாற்கலலஞர் 

 கால்டுமவல் ஒப்பிலக்கணம்  - ராபர்ட் கால்டுமவல் 

 திராவிட ம ாழிகளின் ஓப்பீடாய்வு - டாக்டர் தங்க. ணியன் 

 ம ாழிநூல்     - டாக்டர் மு. வரதராசன் 

 ம ாழிவரலாறு    - டாக்டர் மு. வரதராசன் 

 கால்டுமவல்லின் திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்(த ிழில்) 

- புலவர்.க.வகாவிந்தன், க.இரத்தினம் 

உள்ளடக்கம் 

 ம ாழியியல் ஆராயச்சியின் வதாற்றம் 

 ம ாழி அல ப்பும் வரலாறும் 

 மதாடாியல் ஆராய்ச்சி 

 ம ாழி வரலாற்றுச் சான்றுகள் 

 ம ாழியின் வதாற்றம் 

 ம ாழிக்குடும்பங்கள் 

 இந்திய ம ாழிக் குடும்பங்கள் 

 இந்திய ம ாழிகளின் வரலாறு 

 



8 
 

www.tcaexamguide.com (9566535080;   9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

 ம ாழியியல்     -     டாக்டர்.எஸ்.ஆவராக்கியநாதன் 

 த ிழ்ம ாழி இலக்கண இயல்புகள்  - வபராசிாியர்.அ.சண்முகதாஸ் 

 ம ாழிநூற் மகாள்லகயும், த ிழ்ம ாழி அல ப்பும்  

-   கா.சுப்பிர ணியம்பிள்லள 

 ம ாழியியல் - முலனவர்.கி.கருணாகரன், முலனவர்.வ.மஜயா 

 ஒலியனியல்    -  ம ாழியியல்,வதசியகல்வி நிறுவனம், கரகம் 

 இக்காலம ாழியியல்   - டாக்டர்.முத்துசண்முகம் 

 உலகம ாழிகள்    - டாக்டர்.ரா.சீனிவாசன் 

 பண்லடத் த ிழ் எழுத்துக்கள்  - தி.நா.சுப்பிர ணியன் 

 ம ாழிநூல்     - கார்த்திவகசு முதலியார் 

 த ிழ் வரலாற்று இலக்கணம்  - வபராசிாியர்.ஆ.வவலுப்பிள்லள 

 த ிழ்ம ாழி வரலாறு   - டாக்டர்.சு.சக்திவவல் 

 த ிழ்ம ாழி வரலாறு   - டாக்டர்.மத.மபா. ீனாட்சிசுந்தரம் 

 பழந்த ிழும் கிலளம ாழிகளும்  - முலனவர் கலலவாணி 

 இக்காலம ாழியியல்   - டாக்டர்.முத்து சண்முகம் 

 இலக்கண ஆய்வுக்கட்டுலரகள் பதிப்பு - ச. அகஸ்தியலிங்கம் 

 திராவிட ம ாழிகள்    - டாக்டர். ச. அகஸ்தியலிங்கம் 

 ஒப்பியல் இலக்கணம்   - வபராசிாியர்.க.லகலாசபதி 

 இக்கால த ிழ்இலக்கணம்   - சிவ.வகாதண்டரா ன் 

 கிலள ம ாழியியல்    - வகா.சீனிவாசசர் ா 

 எழுத்திலக்கணக்வகாட்பாடு  - மச.லவ.சண்முகம் 

 மசால்லிணக்கணக்வகாட்பாடு  - மச.லவ.சண்முகம் 

 எழுத்தியல்     - சூ.இன்னாசி 

 மசால்லியல்     - சூ.இன்னாசி 

ம ாழியியல் ஆராயச்சியின் வதாற்றம் 

ம ாழி ஆராய்ச்சியில் இந்திய நாடும் பண்லடக் கிவரக்கம் முதன்ல  மபற்று 

நின்றது என்று கூறலாம். மதால்காப்பியமும் பாணினயமும் விளக்க ம ாழியியல் 

அடிப்பலடயில் அல ந்த பழல யான இலக்கணங்களாகும். இவ்விலக்கண ஆசிாியர்கள் 

ம ாழியின் அல ப்லப ஒலியனியல், உருபனியல் என்ற நிலலயில் ஆராய்ந்தனர். 

இக்கால விளக்க ம ாழியியலின் தந்லத புளும்ஃபீல்டு அவர்கள் பாணினிலயக் 
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கற்றதனாவலவய விளக்க  ம ாழியில் ம ாழி ஆராய்ச்சி நூலாக ந க்குக் 

கிலடப்பனவற்றில் காலத்தால்  ிகவும் முந்தியது. 'நிருக்தா’ (Nirukta) என்ற நூலாகும். 

இந்நூல் கி.மு. நான்காம் நுற்றாண்லடச் சார்ந்தது. இதலன அடுத்து எழுந்த பாணினியின் 

‘அஷ்டாத்தியாயி’ என்ற நூல் ம ாழியில் அரங்கில் மபருல  மபற்ற நூலாகும். நாலாயிரம் 

சூத்திரங்கலளக் மகாண்ட இன்நூல் ச ஸ்கிருத ம ாளியின் அல ப்புகலளயும் 

ம ாழியியல் கூறுகலளயும் விாிவாக விளக்குகிறது. கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டில். எழுந்த 

கச்சாயனரால் எழுதப்பட்ட  இலக்கண நூலும் இங்குக் குறிப்பிடக்கது. 

 திராவிட ம ாழிகளில் காணப்படும்  ிகவும் பழல யான நூல்களூள் 

முதன்ல யானது மதால்காப்பியம் உலக ம ாழிகளில் காணப்படும் முதல் நூல்கலள 

ஆராயின் மதால்காப்பியத்தில் காணப்படும் அல ப்பு, வவறு எந்த உலக ம ாழி 

இலக்கணத்திலும் காணப்படும் அல ப்புக்கு குலறந்ததல்ல  என்பது மதளிவாகும். இந்திய 

இலக்கண அறிஞர்கள் மசாற்களின் அல ப்பு முலறயிலும் ஆக்க முலறயிலும் கவனம் 

மசலுத்த, கிவரக்க அறிஞர்கள் தத்துவ அடிப்பலடயில் ம ாழிலய ஆராய்ந்தனர். வலகாஸ் 

என்ற நுலல இயற்றிய மெராகிளிட்டஸ் என்பவரும் மட ாகிாிட்டஸ் என்பவரும் 

இந்நிலலயிவல ம ாழி பற்றி ஆராய்ந்தனர். 

கிவரக்கம்: 

 பிளாட்வடா வபான்றவர்கள் ம ாழிலய ஆராய்ந்தவர்களுள் முதன்ல யானவர்கள் 

இவர்களது ஆராய்ச்சியில் மபாருளுக்கும் மபயருக்கும் மநருங்கிய மதாடர்பு இருப்பதாகக் 

கருதப்பட்டது. அாிஸ்டாட்டில் என்பார் ம ாழியானது  ரபாலும் உடன்பாட்டாலும் 

வதான்றியது என நம்பினர். இன்லறய ம ாழியியலாளர் இக்மகாள்லகலய 

ஆதாிக்கின்றனர், கிவரக்க நாடு அாிஸ்டார்க்கஸ்(Aristarchos)  ல்வலாஸ், கிாிசிப்வபாஸ் 

வபான்ற இலக்கண அறிஞர்கலளத் தந்துள்ளது. இவர்களது நூல்கள் அலனத்தும் 

இலக்கண வளர்ச்சிக்குத் துலணயாக அல ந்தன. லடஸ்வகாலஸ்(Dyskolos) 

வபான்றவர்கள் வபச்சும ாழிப் பற்றியும் மதாடாியல் பற்றியும் எழுதினர். 

அாிஸ்டாட்டிலுக்குப் பின்வந்த கிவரக்க இலக்கண ஆசிாியர்களும்  ிகச்சிறந்தவராகக் 

கருதப்படுவர் டவயானிசியஸ் திவரக்ஸ்(Dionysius Thrax) மசால்வலக(Parts of speech) 

என இலக்கண ஆசிாியர்கள் பலர் மசய்யும் ஆய்வுக்கு பகுப்புக்கும் இவர் நூவல 

அடிப்பலடயாகும், இவரது நூவல வ னாட்டில் சிறந்த இலக்கண நூலாகக் 

கருதப்படுகின்றது. 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT I 

QUESTIONS 
1. தமிழ்மமோழியின் இயல்பு 

A) தனிநிளல  B) முன்மனோட்டு நிளல 

C) பின்மனோட்டு நிளல D) உட்பிளணப்பு நிளல  

 

2. இக்கோல விைக்க மமோழியியலின் தந்ளத  

A) தைோமஸ்கி  B) புளூம்பீல்ட் 

C) லநடா  D) ஹோோிஸ் 

 

3. இந்தி, குைரோத்தி, மரோட்டி ஆகிய மமோழிகைின் இனம்  

A) திரோவிட இனம்  B) மைமிட்டிக் இனம்  

C) மங்தகோலிய இனம் D) இந்ததோ - ஐதரோப்பிய இனம்  

 

4. பிராகூய் என்பது  

A) மதன் திரோவிட மமோழி  B) வட திரோவிட மமோழி 

C) மத்திய திரோவிடமமோழி  D) திரோவிட மமோழி அன்று 

 

5. ஒருளம பன்ளம என்பகுப்பு மகோண்ட மமோழி  

A) தமிழ் மமோழி  B) மதலுங்கு மமோழி  

C) இந்தி மமோழி  D) ைமற்கிருதம்  

 

6. உலக மமோழிகளுள் வழங்கும் மைம்மமோழியோகத் திகழ்வது 

A) ைமற்கிருதம்  B) கிவரக்கம் 

C) தமிழ்  D) எபிதரயம்  
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7. “என்றும் உை மதன்றமிழ்” எனத் தமிழன் மதோன்ளமயிளனப் புகழ்ந்தவர்  

A) இைங்தகோ   

B) தைக்கிழோர்  

C) போரதிதோைன்   

D) கம்பர்  

 

8. " ஒரு மைோல்லின் மபோருளை உணர்த்த தவறுபல மைோற்கள் வடமமோழியில் இருக்கத் 

திரோவிட மமோழியில் ஒரு மைோல் மட்டும் அப்மபோருளை உணர்த்தியிருப்பின் அது 

திரோவிடச் மைோல்தல ” எனக் கூறியவர் 

A) எல்லில்           

B) வீரமோமுனிவர் 

C) தபோப்ளபயர்    

D) கோல்டுமவல் 

 

9. மைோல்வளக ( Parts of Speech ) என தமனோட்டு இலக்கணிகள் மைய்யும் ஆய்வுக்கும் 

பகுப்புக்கும் அடிப்பளடயோன நூலின் ஆைிோியர் 

A) டதயோனிைியஸ் திதரக்ஸ்   

B) வர்தரோ 

C) அோிஸ்டோடில்   

D) பிோிஸியன் 

 

10.பின்லோண்டு முதல் ரைிய வளரயிலுள்ை நோடுகைில் தபைப்படும் மமோழிகள் 

A) மைமிட்டிக் இனம்   

B) அன்னோமியினம்  

C) ஆோிய இனம்   

D) ைித்திக் இனம் 
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தமிழ் 

அலகு - 2 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 

UNIT – II (VOLUME-I) 
 

 

 

   

மைோற்கள் மதோடர்ந்து நின்று மபோருள் தருவது மதோடர். மதோடரளமப்பு. அதன் 

பயன்போடு ஆகியவற்ளற ஆரோய்வது மதோடோியல். மதோடோியலின் ைிறப்பு. ஒரு மமோழியின் 

வைத்ளதக் கோண உதவுகிறது. ஒரு மமோழியில் மைோற்களும் அவற்றின் மபோருள்களும் 

கோலந்ததோறும் ைிறிது தவறுபடக் கோணலோம். ஆனோல், மைோற்மறோடர் அளமப்பில் மபரும் 

மோறுதல் ஏற்படுவதில்ளல. அவ்வோறு மோறுதல் ஏற்படினும், அம்மமோழியின் அடிப்பளட 

இயல்புக்கு மோறோக அளமவதில்ளல. ஆதலோல், மைோற்மறோடர் அளமப்பு ஒன்தற 

அம்மமோழியின் தனிச்ைிறப்புகளை உணர்த்த வல்லதோய் உள்ைது. 

 

மதோல்கோப்பியம் கோட்டும் மதோடரளமப்புகள் 

  நோம் பிறோிடம் தபசும்தபோது, மதோடர்கைோகத்தோன் தபசுகிதறோம். நோம் 

பயன்படுத்தும் மதோடர்கைில் இயல்போகதவ இலக்கணக்கூறுகள் அளமந்துள்ைன. 

அவற்ளறத் மதோல்கோப்பியம் ைில நூற்போக்கைில் சுட்டிக்கோட்டியுள்ைது. அத்தளகய 

மதோடரளமப்புகள். பின்வரும் தளலப்புகைில் மகோடுக்கப்பட்டுள்ைன. அவற்ளற 

விைக்குவதற்கோன எடுத்துக்கோட்டுகள். இலக்கியத்திலிருந்தும் நளடமுளற 

வழக்கிலிருந்தும் எடுத்தோைப்பட்டுள்ைன. 

  

மதோடோியல் 
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மதோடோில் மைோற்கள் அளமந்துவரும் நிளல 

 திளண – போல்- எண் – மதோடர்ப்மபோருத்தம் 

 ஒரு மைோல் அல்லது மதோடர் அடுக்கி வருதல். 

 ஒரு மதோடளர அடிப்பளடயோக மகோண்டு மைருகலும் விோித்தலும். 

 மதோடோில் முன் பின் மோற்றம் 

 ஒரு மதோடளர இரு வளகயோக விைக்குதல்  

 இலக்கணக்கூறு தநோக்கில் மோற்றம் – ததோன்றோ எழுவோய். 

 மதோடரளமப்பில் ஆகுமபயர் 

 

மதோடோில் மைோற்கள் அளமந்துவரும் நிளல 

   

 

  இங்குக் கண்ணன் என்பது. இயற்மபயோ, அவன் என்பது சுட்டுப்மபயர், 

இவ்வோறு இயற்மபயளரயுளடய ஒரு மதோடரும், அதற்குோிய சுட்டுப்மபயளரயுளடய 

மற்மறோரு மதோடரும் வரும்தபோது, அளவ, அடுத்தடுத்து வருதல் தவண்டுமமனத் 

மதோல்கோப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. 

 

திளண போல் – எண் – மதோடர்ப்மபோருத்தம். 

    ஒரு மதோடோிலுள்ை எழுவோய், அதன் பயனிளலதயோடு திளண, போல், 

எண் ஆகியவற்றில் ஒத்திருத்தல் தவண்டும். அவ்வோறு வருவது, மதோடர்ப் மபோருத்தம் 

ஆகும். இதளனக் கீழ்க்கோணும் பட்டியல் வழிப் புோிந்துமபோள்ைலோம்.  

மதோடர்கள் திளண போல் எண் 

மோறன் ைிோித்தோன் உயர்திளண ஆண்போல் ஒருளம 

மணிமமோழி போடினோள் உயர்திளண மபண்போல் ஒருளம 

மக்கள் மகிழ்ந்தனர் உயர்திளண  பலர்போல் பன்ளம 

மோன் துள்ைிதயோடியது அஃறிளண ஒன்றன்போல் ஒருளம 

மலர்கள் மலர்ந்தன  அஃறிளண  பலவின்போல் பன்ளம  

 

  தமற்கண்ட மதோடர்கைில், எழுவோய்ப் மபயோின் திளண – போல், 

விளனமுற்றின் திளண – போல் ஆகியன ஒத்திருக்கின்றன. இளவதபோன்று மதோடர்கள் 

அளமதல் தவண்டும். தம் மரபில் மயங்கி வருதல் கூடோது இதளன, 

  

கண்ணன் வந்தோன்,  அவன் கடிதம் மகோண்டு வந்தோன்.. 
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எனத் மதோல்கோப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. 

  ைில மதோடர்கைில், இருதிளணக்குோிய எழுவோய் விரவி வரும்தபோது. 

அத்மதோடருக்குோிய பயனிளல எத்திளணக்குோிய முடிவு மபறும் என்பதில் தடுமோற்றம் 

ஏற்படலோம். கீழ்க்கோணும் மதோடளரக் கோணுங்கள் ைோியோன விளனமுற்ளறத் 

ததர்ந்மதடுங்கள். 

        மன்னனும் நோல்வளகப் பளடகளும் விளரவோக முன்தனறிச் ----- (மைன்றோர்கள் / 

மைன்றன) 

  விளட கோண முடிந்த்தோ? இத்மதோடோில், உயர்திளண எழுவோயும் அஃறிளண 

எழுவோயும் கலந்து வந்து ஒரு முடிவிளனக் மகோள்ளும்தபோது அளவ ைிறப்ளப தநோக்கினோல் 

உயர்திளணயிலும், இழிளவ தநோக்கினோல் அஃறிளணயிலும் முடியும். ஆகதவ இத்மதோடர் 

ைிறப்பு தநோக்கி மன்ன்னும் நோல்வளகப் பளடகளும் விளரவோக முன்தனறிச் மைன்றோர்கள் 

என உயர்திளண முடிவு மபறும். தமலும் ைில மதோடர்கள். 

 மூர்க்கனும் முதளலயும் மகோண்டது விடோ,  (இழிவு தநோக்கி அஃறிளண முடிபு) 

 இளடயனும் ஆடுகளும் மோடுகளும் தகோழிகளும் மைன்றன. (அஃறிளண எழுவோய் 

மிகுதி) 

 ஆைிோியர்கள், மோணோக்கர்கள், கல்வி அலுவலர், தளலளமயோைிோியர், நூல்கள் 

இப்பள்ைியில் இருக்கிறோர்கள் (உயர்திளண எழுவோய் மிகுதி) 

எனதவதோன், திளண – போல் – எண் ஆகியவற்றிற்தகற்பத் மதோடர்ப் மபோருத்தம் அளமவது 

மிகவும் இன்றியளமயோததோக உள்ைது. 

வழுநிளல 

  ஒரு மதோடோில் திளண, போல், எண், இடம், கோலம் ஆகியவற்றுள் ஏததனும் 

ஒன்று மோறுபட்டு, முன்நின்ற மைோல்லுக்கு ஏற்றவோறு அளமயோமல் இலக்கணக் குற்றம் 

ததோன்ற வருவது வழுநிளல, வினோ, விளட, மரபு ஆகியன இடம்மபறும் மதோடோிலும் வழு 

ததோன்றும், எழுத்து, மைோல், மபோருள், யோப்பு அணி ஆகியன இடம்மபறும் மதோடோில் வழு 

வருமிடங்களும் உள்ைன. 

வழு – குற்றம் - பிளழ 

“விளனயில் ததோன்றும் போலறி கிைவியும் 

மபயோில் ததோன்றும் போலறி கிைவியும் 

மயங்கல் கூடோ தம்மர பினதவ”  

- மதோல்.மைோல்.கிைவி 11 
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தமிழ் 

அலகு - 2 (ததொகுதி – 2) 
 

 
 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21  
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

 

PG TRB HISTORY 2020 - 21  

UNIT – II (VOLUME-II) 
உள்ளடக்கம்: 
 

 ச ொற்சறொடர ்அமைப்பு 

 ச ொற்சபொருள் ைொற்றை் 

 ைரபு இலக்கணங்களுை் ச ொடரியலுை் 

 ைொற்றிலக்கணை் 

 ச ொடரமைப்புப் பகுதி 

 பப ச்ு சைொழியுை், எழு ்து சைொழியுை் 

  மிழில் பிறசைொழிக் கலப்பு வரலொறு 

 வடசைொழி 

 முண்டொசைொழி 

 இந்தி, ைரொ ்தி, ச லுங்கு 

 பைமல நொடட்ு சைொழிகள் 

 பிறசைொழிகளில்  மிழ் 

 கமல  ்ச ொல்லொக்கை் 

 கொலந்ப ொறுை்  மிழ் 
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மைோற்மறோடர் அளமப்பு 

மைோற்மறோடர் உறுப்பு :  

ஒவ்மவோரு வோக்கியத்திலும் மபோதுவோக எழுவோய் , பயனிளல , மையப்படுமபோருள் 

என்னும் மூன்று உறுப்புகள் உள்ைன . இவற்றுள் எழுவோயும் , பயனிளலயும் 

இன்றியளமயோதளவ . மையப்படுமபோருள் இல்லோமல் கூட வோக்கியங்கள் அளமயக்கூடும்  

எழுவோய் :  

வோக்கியத்தில் எந்தப்மபோருள் அல்லது கருத்துப் பற்றிப் தபைப்படுகிறததோ , 

அந்தப்மபோருளை அல்லது கருத்ளதக் குறிக்கும் மைோல் " எழுவோய் " எனப்படும் . 'கோற்று 

வீைியது' என்னும் மதோடோில் கோற்று என்பது எழுவோய் . வீைியது எது ? ' கோற்று எனதவ 

இத்மதடோர் கோற்ளறப் பற்றிதய தபசுகிறது . எனதவ கோற்று என்பது எழுவோய் . 

பயனிளலதயோடு எது அல்லது யோர் ? என்னும் வினோளவச் தைர்த்தோல் என்ன விளட 

வருகிறததோ அதளன எழுவோய் எனக் கண்டு மகோள்ைலோம் 

ததோன்றோ எழுவோய் :  

"மோணவன் நுோளலப் படித்தோன் " என்னும் வோக்கியத்தில் மோணவன் எழுவோய். 

படித்தோன் பயனிளல . நுோளல என்பது மையப்படுமபோருள் . ைில வோக்கியங்கைில் 

மையப்படுமபோருள் வரோமலும் இருக்கலோம் . எழுவோய் ைில வோக்கியங்கைில் மளறந்து 

வருவதும் உண்டு . அதளனத் ததோன்றோ எழுவோய் என்போ . நூளலப்படி என்னும் 

இவ்வோக்கியத்தில் நீ என்னும் மைோல் இல்ளல . கருத்து மட்டும் உணர்த்தப்படுகிறது . 

ததோன்றோ எழுவோய் என விைக்குகின்றனர். 

திட்டமற்ற எழுவோய் :  

உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் மைய்யலோமோ ? என்பது ஒரு வினோ . இதில்       

(ஒருவன் ) உண்டு வீட்டுக்கு இரண்டகம் மைய்யலோமோ ? என்னும் மபோழுதுதோன் வோக்கிய 

இலக்கணம் நிளறவளடகிறது . இவ்வோறு வோக்கியத்தின் பயனிளல அதோவது 

விளனமுற்றில் கூறியுள்ை மையளலச் மைய்தவர் , இன்னோர் என மவைிப்படக் கூறோமல் , 

எல்லோருக்கும் மபோருந்துமோறு ஒரு மபோதுத்தன்ளமயுடன் ைில வோக்கியங்கள் 

அளமகின்றன . இவ்வோறு மபோதுவோக வருவதற்கு "ஒருவன்” “ஒருத்தி”. "நீ"," அவள்"," 

அவள்" என ஏததனும் ஓர் எழுவோளய அளமத்துக் மகோண்டோல்தோன் வோக்கிய இலக்கணம் 

நிளறவு மபறும் . இவ்வோறு திட்டமின்றிப் பல எழுவோய்கள் மபோருந்துமோறு அளமந்தோல் , 

அவற்ளறத் திட்டமற்ற எழுவோய் என்று கூறுவர். 

பயனிளல :  

மபோருளைப் பற்றி , அஃதோவது எழுவோளயப் பற்றி ஏததனும் ஒரு மைய்தி 

(மையல்போடு) வோக்கியத்தில் இடம்மபற்று இருக்கும். அச்மைய்தி அல்லது மையல்போட்ளடக் 

குறிக்கும் மைோல்தல”பயனிளல” ஆகும். 
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மையப்படுமபோருள் :  

வோக்கியத்தில் எழுவோய், பயனிளலதபோலச் மையப்படுமபோருள் என்னும் ஓர் உறுப்பு 

உண்டு . அது பயனிளலயில் கூறப்பட்டுள்ை விளனயின் பயளன அளடவதோக இருக்கும். 

எழுவோயினோல் மைய்யப்படுகின்ற விளனயின் பயளன அளடகின்ற மபோருள் ஆளகயோல் 

மையப்படுமபோருள். என அளழக்கப்படுகின்றது. புயனிளலக்கு முன்னர் எளத? என்னும் 

வினோளவச் தைர்த்தோல் , எது விளடயோக வருகிறததோ? அதுதவ வோக்கியத்தின் 

மையப்படுமபோருள். 

மபயரும் மபயளரத் தழுவி நிற்கும் அளடமமோழிக்கும் மபயர் நிளலத் மதோடர் எனப்படும். 

விளனயும் விளனளயத் தழுவி நிற்கும் அளடமமோழிக்கும் விளனநிளலத் மதோடர் 

எனப்படும். 

         வாக்கியம் 

                                                        (Sentence) 

 

பெயர ்நிலை ப ொடர ்       விலை நிலை 

ப ொடர ்                

(VP – 1) 

 

     (Noun Phrase)                (Verbal Phrase) 

 

 

   விலையலட   விலை ப் ொடர ்   விலை ப் ொடர ்

          Adverb                  Verb    Verbal phrase 

    நை்றொக ெடி ்து           (VP – 2) 

           

பெயரலட     பெயர ்    பெயர+்உருபு  விலைசப்சொை்          

(Adjective)     (Noun)          முதல் இடத்ததப்         பபற்றான் 

சிறந்த  மாணவன் 
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UNIT II 

QUESTIONS 
 

1. கிழக்கு, தமற்கு என்னும் திளைப்மபயர்கள் இடம்மபறோத இலக்கியம்  

A) ைங்கமருவிய கோல இலக்கியம்  

B) பல்லவர் கோல இலக்கியம் 

C) ைங்கக்கோல இலக்கியம்  

D) பிற்கோலச் தைோழர்கோல இலக்கியம்  

 

2. “மைய்யோதி” என்னும் ஏவல் விளன ___________________ 

A) ைங்கம் மருவிய கோலத் தமிழுக்குோியது  

B) ைங்ககோலத்தமிழ்க்குோியது   

C) பல்லவர் கோலத்தது   

D) பிற்கோல தைோழர் கோலத்தது 

 

3. கண், மன் என்னும் புதிய ஆண்போல் விகுதிகலளக் குறிப்பிடும் நூல்  

A) வீரதைோழியம்  B) நன்னூல் 

C) இலக்கண விைக்கம்  D) அவிநயம்  

 

4.எது ைோி ? 

A) தபச்சு மமோழியின் மதோடர் சுருங்கியது, எைியது, வநரானது 

B) தபச்சு மமோழியின் மதோடர் நீண்டது, அோியது, தநரோனது 

C) தபச்சு மமோழியின் மதோடர் நீண்டது எைியது, தநரோனது 

D) தபச்சு மமோழியின் மதோடர் ைிக்கலோனது, எைியது, சுருங்கியது 
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5. மயஸ்பர்ைன் கருத்துப்படி பிறமமோழியிலிருந்து மைோற்களைக் கடன் வோங்கக் கோரணம் 

A) தம்மிடம் இல்லோத புதிய மபோருள்களைச் சுட்டல்  

B) தைோம்பலின்ளம 

C) தம் மைல்வோக்கு   

D) தைோம்பலின்ளமயும் மைல்வோக்கும்  

 

6. தவறு, இல்ளல உண்டு ஆகியளவ மபோதுவிளன என முதன் முதலில் கூறியவர் 

A) மதோல்கோப்பியர்  B) பவணந்தி முனிவர் 

C) புத்தமித்திரர்  D) ளவத்தியநோத ததைிகர் 

 

7. கைிப்பு, மகிழ்ச்ைி - இவற்றின் தற்தபோளதய நிளல 

A) இழி மபோருட்தபறு  B) உயர் மபோருட்தபறு 

C) நுண்மபோருட்தபறு      D) பருப்மபோருட்தபறு 

 

8. மதோடோியல் ஆரோய்ச்ைி வரலோற்றின் மூன்று நிளலகள் 

A) மரபிலக்கணம், அளமப்பு மமோழியியல், மபோருைியல் 

B) மரபிலக்கணம், அளமப்பு மமோழியியல், மோற்றிலக்கணம் 

C) உருவோக்குப் மபோருைியல், மோற்றிலக்கணம், மரபிலக்கணம் 

D) மரபிலக்கணம், மோற்றிலக்கணம், உருவோக்குப் மபோருைியல் 

 

9. எது ைோி? 

A) தபச்சுமமோழி அறிவோல் அளமவது; எழுத்துமமோழி உணர்ச்ைியோல் உருவோவது 

B) தபச்சுமமோழி உணர்ச்ைியோல் உருவோவது: எழுத்துமமோழி அறிவோல் அளமவது 

C) தபச்சுமமோழி உணர்ச்ைியோல் உருவோவது, எழுத்துமமோழி உணர்ச்ைி யோலும் அறிவோலும், 

அளமவது 

D) இருவளக மமோழியும் தமற்கூறிய இரண்டோலும் உருவோவதில்ளல. 

 

10. தபச்சுமமோழியில் ைிலகோல் மைோற்கள் மோறி மோறி அளமதல் உண்டு. கோரணம் 

A) அறிவு             B) அறியோளம 

C) உணர்ச்ைி         D) குழப்பம் 
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தமிழ் 

அலகு - 3 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 



25 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

 

PG TRB HISTORY 2020 - 21  

UNIT – III (VOLUME-I) 
 

 

  

 

இலக்கணத்தின் இன்றியளமயோளம 

  ஒரு மமோழிக்கு ஒழுங்ளகயும் ைீர்ளமளயயும் தருவது இலக்கணம். அஃது, ஒரு 

மமோழியின் பல்தவறு கூறுகளை எடுத்துளரக்கிறது. மமோழியின் இயக்கத்ளதப் பல 

விதிகைோகப் போகுபடுத்திக்கோட்டுகிறது. 

  இலக்கணம், பழங்கோலந்மதோட்தட நம் தமிழ்மமோழியின் அளமப்ளபயும் 

இலக்கிய மரளபயும் தபோற்றிப் போதுகோத்து வந்துள்ைது. அதுமட்டுமின்றி, கோலந்ததோறும் 

மமோழியில் ஏற்படும் மோற்றங்களை உள்வோங்கவும் அவற்ளற எதிர்மகோள்ைவும். மைய்வதில் 

இலக்கணத்தின் பங்கு இன்றியளமயோததோக உள்ைது.  

  நோம், தமிழில் திருத்தமோகப் தபசுவதற்கும் படிப்பதற்கும் பிளழயின்றி 

எழுதுவதற்கும் அதன் இலக்கணத்ளத நன்கு கற்றுக்மகோள்ைல் தவண்டும். ஆழ்ந்த 

இலக்கண அறிவு மபற்றிருந்தோல்தோன், இலக்கியத்தின் பல நுட்பமோன கருத்துகளைக் 

கூர்ந்து, உணர்ந்து சுளவக்க முடியும். ஆகதவ, இலக்கணம் என்பது, ஒரு மமோழியின் 

கண்ணோகும். 

 

இலக்கண நூல்கைின் ததோற்றம் 

  இலக்கியங்கைின் எண்ணிக்ளக மபருகத் மதோடங்கியது, மமோழியின் 

மபோதுத்தன்ளமகளைத் மதோகுத்துப் பிறருக்கு உணர்த்த தவண்டிய நிளல ஏற்பட்டது. 

இலக்கண நூல்எழுத விளழந்தவர்கள், தோம் வோழ்ந்த கோலத்திலும் அதற்கு முன்பும் உள்ை 

மமோழி வழக்கு அளனத்ளதயும் அறிந்து, வளகப்படுத்திக்கூற முயற்ைி தமற்மகோண்டனர். 

இஃது, இலக்கணத் ததோற்றத்திற்கு அடிப்பளடயோக அளமந்தது. 

இலக்கண வரலோறு  
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  மதோல்கோப்பியப் போயிரத்தில், முந்து நூல் கண்டு முளறப்பட எண்ணி எனக் 

கூறப்பட்டுள்ைளமயும் நூலினுள் என்ப, என்மனோர் புலவர், மமோழிப, மமோழிமனோர் எனக் 

குறிப்பிட்டுள்ைளமயும் மதோல்கோப்பியத்திற்கு முன் இலக்கண நூல்கள் இருந்தன என்பளத 

உறுதி மைய்கின்றன.  

   எனதவ, பல நூல்கள் எழுதப்பட்ட பின்னர், நூல்கைின் பண்பு நுவலும் 

இலக்கணங்களும் எழுதப்பட்டன. இலக்கணத் ததோற்றம், இலக்கியத்ளத மட்டும் 

அடிப்பளடயோகக் மகோள்ைோமல், வழக்குமமோழியின் வோழ்ளவயும் வைத்ளதயும் 

தபோற்றுவதோகவும் அளமந்தது, இதனோல்தோன், மதோல்கோப்பியச் ைிறப்புப் போயிரம், 

 

 

 

என எடுத்துளரக்கின்றது. இலக்கியங்கள் ததோன்றிய பின்தப இலக்கணங்கள் 

ததோன்றுகின்றன என்பதளன உணர்த்தும்வளகயில், 

 

 

 

என்னும் பளழய வழக்குத்மதோடரும் உள்ைது. 

 

இலக்கண நூல்கைின் வைர்ச்ைி 

   தமிழில் இலக்கணநூல்கள் மைய்யுள் வடிவத்ளதயும் உளரநளட 

வடிவத்ளதயும் மகோண்டுள்ைன. பழந்தமிழ் இலக்கண நூலோன மதோல்கோப்பியம், மைய்யுள் 

வடிவில் இயற்றப்மபற்ற நூல். மதோல்கோப்பியத்ளதப் பின்பற்றிப் பல நூல்கள் மைய்யுள் 

வடிவில் எழுதப்பட்டுள்ைன. அளவ, மதோல்கோப்பியத்தில் அளமந்துள்ை இயல்களை 

அடிமயோற்றித் தனித்தனிப் பகுதி இலக்கணநூலோகத் ததோன்றியுள்ைன. 

   மதோல்கோப்பிய எழுத்து, மைோல் ஆகிய அதிகோரங்களை 

அடிப்பளடயோகக்மகோண்டு, நன்னூல், தநமிநோதம் ஆகிய இலக்கண நூல்கள் ததோன்றின. 

மைோல்லதிகோரம் மட்டும் அளமந்த இலக்கண நூல்கள் பிரதயோக விதவகம், 

இலக்கணக்மகோத்து என்பனவோகும். 

   மபோருைதிகோரத்தில் இடம்மபற்றுள்ை இயல்களுள் அகத்திளணயியல் ைோர்ந்து 

இளறயனோரகப்மபோருள், நம்பியகப்மபோருள், கைவியல் கோோிளக, மோறன் அகப்மபோருள் 

முதலிய இலக்கண நூல்கள் ததோன்றின. 

வழக்கும் மைய்யுளும் ஆயிரு முதலின் எழுத்தும் மைோல்லும் மபோருளும் 

நோடித் மதோல்கோப்பியம் மதோகுக்கப் மபற்றது. 

எள்ைினின் மறண்மணய் எடுபடுவது தபோல இலக்கியத் 

தினின்றும் எடுபடுவது இலக்கணம் 
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   மதோல்கோப்பியப் புறத்திளணயியல் ைோர்ந்து, புறப்மபோருள் மவண்போமோளல, 

பன்னிரு படலம் ஆகிய இலக்கண நூல்கள் ததோன்றின. மைய்யுைியல் ைோர்ந்து 

யோப்பருங்கலம், யோப்பருங்கலக்கோோிளக, முதலிய யோப்பிலக்கண நூல்களும் உவமவியல் 

ைோர்ந்து தண்டியலங்கோரம், மோறனலங்கோரம் முதலிய அணியிலக்கண நூல்களும் 

எழுதப்பட்டன. இவற்றுள் ைில இலக்கண நூல்கள், மதோல்கோப்பிய மரளப மட்டுமல்லோமல், 

வடமமோழி இலக்கண மரபுகளைத் தமிழுக்குள் மகோண்டு வரவும் முயன்றுள்ைன. 

   பத்மதோன்பதோம் நூற்றோண்டிற்குப் பின்னர், உளரநளட வடிவில் இலக்கணச் 

சுருக்க வினோவிளட முதலோன நூல்கள் உளரவடிவில் அளமந்தளவ. கோல்டுமவல்லின் 

’திரோவிட மமோழிகைின் ஒப்பிலக்கணம்’ என்னும் நூல், தமிழின் தனிச்ைிறப்புகளைத் 

தமிழறியோத தமனோட்டினருக்கும் எடுத்துக்கோட்டி, விைக்கியுள்ைது. 

   இனி, இவ்விலக்கண நூல்கள்பற்றித் தனித்தனியோகச் ைில குறிப்புகளைப் 

பின்வருமோறு கோணலோம். 

மதோல்கோப்பியம் 

   மதோல்கோப்பியம், ஐந்திலக்கணம் மகோண்டு விைங்குகிறது, எழுத்து, மைோல், 

மபோருள் ஆகிய அதிகோரங்கள் உள்ைன. ஒவ்தவோர் அதிகோரமும் ஒன்பது இயலோகப் 

பகுக்கப்பட்டுள்ைது. இந்நூல், எழுத்துகைோலும் மைோற்கைோலும் உருவோக்கப்படும் 

மைய்யுளுக்கும் அதில் இடம்மபறும்  மபோருளுக்கும் இலக்கண வளரயளறகளைத் 

தந்துள்ைது. 

   மதோல்கோப்பியப் மபோருைதிகோரம் பழந்தமிழின் நோகோிகத்ளதயும் அவர்தம் 

வோழ்வியல் நளடமுளறகளையும் எடுத்தியம்புகிறது. இவ்வதிகோரத்தில்அளமந்துள்ை 

இயல்கைிலிருந்து இயற்ளக, சுற்றுப்புறச்சூழல், அக்கோல மக்கைின் அகவுணர்வுகள், 

பண்போட்டுப் பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்ளற அறிந்து மகோள்ைமுடிகிறது. தபோர் மநறிகள் 

குறித்த மைய்திகளைப் புறப்மபோருள் பற்றிய இயலிலும் அன்பின் ஐந்திளண அவற்றின் 

முதல், கரு, உோிப்மபோருள் ஆகியவற்ளற அகப்மபோருள் பற்றிய இயல்கைிலும் 

அறியமுடிகிறது, 

   இந்நூலுக்கு இைம்பூரணர், தைனோவளரயர், நச்ைினோர்க்கினியர், தபரோைிோியர் 

முதலோதனோர் உளர எழுதியுள்ைனர். 
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தமிழ் 
அலகு - 3 (ததொகுதி – 2) 

 

 
 

 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

 

PG TRB HISTORY 2020 - 21  
UNIT – III (VOLUME-II) 

nghUslf;fk; 

 ed;D}y; vOj;J 

 ghapu E}w;ghf;fs; 55 

 MrphpadJ tuyhW 

 ghlQ;nrhy;yy; : tuyhW 

 khzhf;fd; tuyhW 

 ghlq;Nfl;ly; tuyhW 

 vOj;jjpfhuk; 

 vOj;jpay; 

 gjtpay; 

 caphPw;Wg;Gzhpay; 

 Ntw;Wikg;Gzhpay; 

 my;topg;GzHr;rp 

 nka;aPw;Wg; Gzhpay; 

 cUG Gzhpay; 

 cUG GzHr;rp tpjpfs; 

 nkhopapayhH nfhs;if 

 njhy;fhg;gpak; - vOj;J 

 rpwg;Gg;ghapuk; 

 nkhopkuG 

 gpwg;gpay; 

 Gzhpay; 

 njhifkuG 

 cUgpay; 

 capH kaq;fpay; 
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ed;D}y; vOj;J – gtze;jp KdptH 

rkak;    : rkz rkaj; Jwtp 

MrphpaH    : rd;kjp KdptH 

CH     : rdif vDk; rdehjGuk; 

Mjhpj;jtH    : rPafq;fd; (ik#H gFjp) 

E}ypd; NtWngaHfs;  : rpw;wjpfhuk;> gpd;D}y; 

ciu nra;NjhH: 

1. kapiyehjH   : (kapyhg;G+H) : fp.gp.14Mk; E}w;whz;by; tho;e;j rkzH.  

,tUiuNa KjYiu. 

2. Mz;bg;GytH   : fp.gp.15. Mrphpa tpUj;jj;jhy; ciunaOjpatH. ,t;Tiu  

,g;NghJ fpilf;ftpy;iy. 

3. rq;fuekr;rpthaH  : fp.gp.17. Cw;Wkiy rkj;jhd GytHfspy; jiyikg;  

GytH. Rthkp ehj Njrpfhpd; khztH. kWngaH : 

Kf;fhsypq;fH. 

4. rptQhdKdptH   : ‘ciu kd;dH’ vdg;gLgtH. fp.gp.18. Gj;jk; GJ ciu 

(m)  

tpUj;jpAiu fz;ltH. 

5. $oq;ifj;jk;gpuhd;  : fp.gp.18. kapiy ehjH ciuiaj; jOtpaJ. 

6. Kfit ,uhkhDrf; ftpuhaH  : fp.gp.19. Nrhk Re;juk; gps;isapd; khztH. 

7. tprhfg;ngUkhisaH  : fp.gp.19. jpUj;jzpif ChpdH. vOjpaJ  

fhz;bif ciu. E}y; - mzp ,yf;fzk;> ahg;G 

,yf;fzk; 

8. MWKf ehtyH  : fp.gp. 1822-1879 aho;g;ghzj;J ey;Y}H jpUthtLJiw  

Mjpdj;jhuhy; ‘ehtyH’ vd;Dk; gl;lk; ngw;wtH. rptQhd 

Kdpthpd; tpUj;jpAiuiaj; jOtp vOe;j fhz;bifAiu. 

9. rlNfhg ,uhkhErhr;rhhpahH : fhz;bifAiu vOjpAs;shH. ,f;fhy Kiwg;gb  

GzHr;rp tpjp $WtJ rpwg;G. 

10. rlNfhg uhkhr;rhhpahH ciu 

11. Nr.fpU\;zkhr;rhhpahH 

12. Nfh.,uhkypq;fj;jk;gpuhd; 
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13. rH.nghd;dk;gy uhkehjd; 

14. fh.ekr;rptha KjypahH 

jw;fhy ciuahrphpaHfs; 

1. Ntjfphp KjypahH ciu 

2. ,uhr Nfhghy; gps;is ciu – 1880-y; fhz;bif ciu 

3. gthde;jk; gps;is ciu 

4. M.Kj;Jj; jk;gpg; gps;is – ed;D}y; ,yFNtjk; - 1848,y; 

5. [p.A.Nghg;igaH 1858-,y; Mq;fpy tpsf;fj;Jld; 

6. ,.Jiuapd; Mq;fpy nkhopngaHg;G – 1878 

7. fof ntspaPL 

8. jkpoz;zy; 

9. GytH tbNtydhH 

10. mwpQH vy;.Nf.mf;dpGj;jpud; 
 

 

ghapu E}w;ghf;fs; 55 

,ay;fs; 

 ed;D}y; gjpg;Gf;fSs; 462 E}w;ghf;fs;> 461 E}w;ghf;fs; vd ,U tif 

E}y;fs; fpilf;fpd;wd. kapiy ehjH> $oq;ifj;jk;gpuhd; KjypNahH ciufspy;                  

461 E}w;ghf;fs; ,lk;ngw;Ws;sd. rq;fu ekr;rpthaH KjypNahH ciufspy;                

462 E}w;ghf;fs; cs;sd. 

vz; vOj;jjpfhuk; E}w;gh 

1 

2 

3 

4 

5 

vOj;jpay; 

gjtpay; 

caphPw;Wg;Gzhpay; 

nka;aPw;Wg;Gzhpay; 

cUG Gzhpay; 

72 

23 

53 

36 

18 

  202 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT III 

QUESTIONS 
1. வனப்பு என்னும் மைய்யுள் உறுப்பு  

A) அழகு  B) இலக்கிய வளக  

C) யோப்பு வளக  D) உத்திகள்  

 

2. தவற்றுப்மபோருள் ளவப்பணி கற்பளனக்கு உோியது? 

A) இளயபு கற்பளன B) கருத்து விைக்கக் கற்பளன  

C) பளடப்புக் கற்பளன  D) கற்பளன ஆகோது 

 

3. இலக்கிய வளககைின் இலக்கணம் கூறுவது 

A) போட்டியல்  B) அகரோதி 

C) நிகண்டு D) யோப்பியல் 

 

3. பத்துவளக அழகுகளுள் ஒன்று 

A) சுருங்க மைோல்லி விைங்க ளவத்தல்  B) கூறியது கூறல் 

C) குன்றக் கூறல்  D) மிளகப்படக் கூறல் 

 

4. கட்டுளர அளமப்பு  

A) மதோளக, வளக, விோி  

B) முகப்பு, உடல், முடிவு 

C) விோிவளக நோளக 

D) படுந்தின் வீழ்வு ஆற்மறோழுக்கு உவளைப்போய்த்து? 
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5. மதோல்கோப்பியம் அரங்தகற்றம் பற்றிக் குறிப்பிடும் நூல்  

A) புறநோனூறு  B) மதுளரக்கோஞ்ைி  

C) அகநோனூறு D) கலித்மதோளக 

 

6. மதோல்கோப்பியத்தில் கிைவியோக்கம் கூறும் இலக்கணம் 

A) மைோல்லிலக்கணம் B) புணர்ச்ைி இலக்கணம் 

C) மதோடோிலக்கணம்  D) மபோருள் இலக்கணம் 

 

7. ஒரு மபோருட் பன்மமோழி, பல்மபோருள் ஒரு மமோழி என்பளவ பற்றித் மதோல்கோப்பியத்தில் 

எவ்வியல் தபசுகிறது? 

A) மபோருைியில்  B) எச்ைவியல் 

C) இளடயியல்        D) உோியியல் 

 

8. இலக்கணம் 

A) தபச்சு மமோழிக்கு இல்ளல, எழுத்து மமோழிக்கு உண்டு 

B) இருவளக மமோழிகட்கும் உருவோகவில்ளல 

C) இருவளக மமோழிக்கும் உண்டு 

D) தபச்சு மமோழிக்கு உண்டு, எழுத்துமமோழிக்கு இல்ளல 

 

9. புள்ைி மபறும் உயிர் எழுத்துக்கள் எனத் மதோல்கோப்பியர் சுட்டுவன 

A) அ, இ        B) இ, உ  

C) எ, ஒ            D) ஐ, ஔ 

 

10. தமிழ் எனும் மைோல் பிறமைோற்கதைோடு புணரும் தபோது எச்ைோோிளய மபறும்? 

A) அம்    B) அக்கு    

C) இக்கு   D) வற்று 

. 
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தமிழ் 

அலகு - 4 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – IV (VOLUME-I) 

 எழுத்தும், மைோல்லும் மமோமமோழியின் அளமப்ளபயும், பயன்போட்ளடயும் 

கூறுகின்றன. மபோருைிலக்கணம் தமிழர் வோழ்க்ளகயிலிருந்து பிறந்த இலக்கியத்தின் 

மகோள்ளககள் பற்றிக் கூறுகின்றது. 

   அகப்மபோருள், புறப்மபோருள் என்று மபோருைிலக்கணம் இருவளகப்படும். 

தளலவனுக்கும் தளலவிக்கும் இளடயில் உள்ை அன்ளபயும், வோழ்க்ளக நிகழ்வுகளையும் 

கூறுவதத அகப்மபோருள். அகம் ைோர்ந்த அறம், மபோருள், வீடு, கல்வி, வீரம்,மகோளட, புகழ் 

முதலியவற்ளறப் பற்றிக் கூறுவது புறப்மபோருள். 

   அகப்மபோருள் ஒழுக்கத்ளதப் பற்றிக் கூறும் இலக்கணம் அகத்திளண எனவும், 

புறப்மபோருள் ஒழுக்கத்ளதப் பற்றிக் கூறும் இலக்கணம் புறத்திளண எனவும் 

அளழக்கப்படுகின்றன. 

 

அகத்திளண 

   ஐவளக நிலங்கைில் வோழும் மக்கைின் அன்பு ஒழுக்கத்ளத முதல், கரு, உோி 

என்னும் முப்மபோருள்கைின் வழி அகப்மபோருள் இலக்கணமோகத் மதோல்கோப்பியர் 

கூறுகிறோர். 

   மதோல்கோப்பியர் கோட்டும் அகத்திளணகள் ளகக்கிளை, முல்ளல, குறிஞ்ைி, 

போளல, மருதம், மநய்தல், மபருந்திளண என ஏழுவளகப்படும். 

   வோழ்க்ளகயில் நிகழ்வுகள் நளடமபறுவதற்கு அடிப்பளடயோக அளமந்த 

நிலமும் மபோழுதும் முதற்மபோருள் ஆகும் 
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   அகப்போட்டுக்கு உோிய மூன்று மபோருள்களுள் முதன்ளம வோய்ந்தது 

உோிப்மபோருள் ஆகும். உோிப்மபோருள் என்பது அந்தந்தத் திளணக்குோிய ஒழுக்கம். அந்த 

உோிப்மபோருளை உணர்வதற்கு ஒரு பின்னணி ததளவப்படுகிறது. அந்த நிகழ்வு நடக்கிற 

இடமும் தநரமும் அந்நிகழ்ளவ தமலும் ைிறப்பளடயச் மைய்கின்றன. இடமும் தநரமுதம 

நிலம், மபோழுது என அளழக்கப்படுகிற முதற்மபோருள்கைோகும். இவ்விரண்டும் இன்றிச் 

மையல்கள் நளடமபறுவதில்ளல. 

 

ஐவளக நிலங்களும் திளணகளும் 

 குறிஞ்ைி – மளலயும் மளலச்ைோர்ந்த இடமும்  

  – தளலவனும் தளலவியும் உள்ைத்தோல் இளணவதத குறிஞ்ைித்திளணயோகும். 

 முல்ளல  - கோடும் கோடு ைோர்ந்த இடமும்  

  – தளலவன் வருளகக்கோகக் கோத்திருத்தல் முல்ளலத் திளணயோகும். 

 மருதம் – வயலும் வயல் ைோர்ந்த இடமும்  

  – தளலவன் தளலவிக்கிளடதய ஏற்படும் ைிறபிணக்கோகிய ஊடல்  

     மருதத்திளணயோகும். 

 மநய்தல் – கடலும் கடல் ைர்ந்த இடமும்  

   – கடலுக்குச் மைன்ற தளலவன் மபோழுததோடு திரும்போததற்குத் தளலவி  

      வருந்தியிருத்தல் மநய்தல் திளணயோகும். 

 போளல - சுரமும் சுரம் ைோர்ந்த இடமும்  

  – தளலவன், தளலவிளய, விட்டுப் பிோிதல் போளலத்திளணயோகும். 

   மபோழுது என்பது நிகழ்ச்ைி நளடமபறும் கோலம் ஆகும். கோலத்ளதத் தமிழர் 

இரண்டோகப் பிோிப்பர். அளவ மபரும்மபோழுது, ைிறுமபோழுது எனப்படும். 

   ஒரு கவிளத நிகழ்ளவ உருவோக்கப் பயன்படும் வோழ்வியல் ைோர்ந்த பின்னணிப் 

மபோருள்கள் கருப்மபோருள்கள் ஆகும். ஒவ்மவோரு திளணக்கும் இன்னின்ன 

கருப்மபோருள்கள் அளமயலோம் என்பளதத் மதோல்கோப்பியர் முதலோன இலக்கண நூலோர் 
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கூறுகின்றனர். அளவ மதய்வம், மக்கள், உணவு, விலங்குகள், மரம், பறளவ, பண், பளற, 

மதோழில், யோழ், ஊர், நீர், பூ என்பனவோகும். இளவ அளனத்தும் திளணக்குத் திளண 

தவறுபடும். 

புறத்திளண 

   புறத்திளண என்பது மபோது வோழ்க்ளக. அகத்திளணளய ஏழு பிோிவுகைில் 

கூறிய மதோல்கோப்பியர். புறத்திளணளயயும் ஏழு பிோிவுகைோகக் கூறுகிறோர். அளவ மவட்ைி, 

வஞ்ைி, உழிளஞ, தும்ளப, வோளக, கோஞ்ைி, போடோண் ஆகிய திளணகைோகும். 

 

  

  

 

திளண விைக்கம் துளற எண்ணிக்ளக 

மவட்ைி மன்னோின் ஆளணப்படி – வீரர்கள் 

பளக நோட்டுப் பசுக்கூட்டங்களைக் 

கவர்தலும் கவர்ந்தவற்ளற மீட்டலும் 

பதினோன்கு துளறகளை 

உளடயது 

வஞ்ைி மண்ணோளைமகோண்டு அரைன் தபோர் 

மதோடுத்தலும் மண்ணோளையுடன் வரும் 

பளகயரைதனோடு எதிர்நின்று 

தபோோிடுதலும் 

பதின்மூன்று துளறகளை 

உளடயது 

உழிளஞ பளக மன்னனின் தகோட்ளடளய 

முற்றுளக இடுதலும் தகோட்ளடயின் 

உள்ைிருக்கும் தவந்தன் 

தகோட்ளடளயக் கோத்தலும் 

எட்டுத்துளறகளை 

உளடயது 

தும்ளப தனது வலிளமளய நம்பி வந்த 

மன்னளன, எதிர்த்து வலிளமயுடன் 

தபோோிடுதல் 

பன்னிரண்டு துளறகளை 

உளடயது 

புறப்மபோருள் மவண்போமோளல என்னும் நூல் புறத்திளணகளைப் பன்னிரண்டோக 

வளகப்படுத்தியுள்ைது. மவட்ைி, கரந்ளத, வஞ்ைி, கோஞ்ைி, மநோச்ைி, உழிளஞ, தும்ளப, 

வோளக, போடோண், மபோதுவியல், ளகக்கிளை மபருந்திளண (திளணயின் உட்கூறு : துளற) 
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தமிழ் 
அலகு - 4 (ததொகுதி – 2) 

 

 
COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – IV (VOLUME-II) 

 

ghlj;jpl;lk; 

 

mfk; - Gwk; - Kjy;> fU> chpg;nghUs;fs;> njhy;fhg;gpak; - Gwg;nghUs; 
ntz;ghkhiy- ek;gpafg;nghUs; 

 

mfg;nghUs; tpsf;fk; - ehw;ftpuhr ek;gp 

,yf;fz E}y;fspy; mfg;nghUs; 

 nghUs; ,yf;fzk; njhlHghfj; Njhd;wpa E}y;fs; gy. mtw;Ws;Sk; 

mfg;nghUs; gw;wpa E}y;fNs kpFjp. ,iwadhH mfg;nghUs;> jkpo;newp 

tpsf;fk;> ek;gpafg;nghUs;> fstpay; fhhpif> khwd; mfg;nghUs; vd;Dk; 

Ie;J E}y;fs; mfg;nghUs; ,yf;fzj;ij kl;LNk $Wtd. 

 njhy;fhg;gpak;> tPuNrhopak;> ,yf;fztpsf;fk;> njhd;D}y; tpsf;fk;> 

Kj;JtPhpak;> Rthkpehjk;> mWtif ,yf;fzk; Mfpa E}y;fspy; gpw 

,yf;fzq;fNshL mfg;nghUs; ,yf;fzKk; xU gFjpahf ,lk;ngWfpwJ. 

 jQ;irthzd;Nfhit> jpUg;gjpf;Nfhit vd;w ,uz;L E}y;fSk; KiwNa 

ek;gpafg;nghUs;> khwd; mfg;nghUSf;fhd Nkw;Nfhs; njhFg;ghf toq;fp 

tUfpd;wd. 
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mfg;nghUs; ,yf;fz E}y;fs; ml;ltiz 

vz; E}ypd; ngaH MrphpaH ngaH fhyk; gFg;Gfs; E}w;ghf;fs; 

1. njhy;fhg;gpak; njhy;fhg;gpaH fp.K.3 nghUsjpfhuk; 4 
,ay;fs; 

214 

2. ,iwadhH 
mfg;nghUs; 

,iwadhH fp.gp.7 fsT> fw;G 60 

3. jkpo;newp 
tpsf;fk; 

MrphpaH ngaH 
njhpatpy;iy 

fp.gp.9 nghUspay; 25 

4. tPuNrhopak; Gj;jkpj;jpuH fp.gp.11 nghUl;glyk; 21 

5. ek;gpafg;nghUs; ehw;ftpuhrek;gp fp.gp.13 mfj;jpizapay;> 
fstpay;> 
tiutpay;> 
fw;gpay;> 
xopgpay; 

252 

6. fstpaw;fhhpif MrphpaH ngaH 
njhpatpy;iy 

fp.gp.13 mfg;nghUs; 
Njhopapw;$l;lk; 

fw;nghOf;fk; 

23 

7. khwd; 
mfg;nghUs; 

jpUf;FUifg; 
ngUkhs;ftpuhaH 

fp.gp.16 fsT> fw;G> 
tiuT 

16 

8. ,yf;fz 
tpsf;fk; 

itj;jpaehj 
NjrpfH 

fp.gp.17 mfj;jpizapay; 226 

9. njhd;D}y; 
tpsf;fk; 

tPukhKdptH fp.gp.18 nghUspay; 58 

10. Kj;JtPhpak; Kj;JtPhpa 
cghj;jpahaH 

fp.gp.19 mfxOf;f,ay;> 
fsT xOf;f 
,ay;> 

fw;G xOf;f 
,ay; 

92 

11. Rthkpehjk; Rthkp ftpuhaH fp.gp.19 mfj;jpiz kuG> 
ifNfhs; kuG 

58 

12. mWtif 
,yf;fzk; 

tz;zr;rugk; 
jz;lghzp 
Rthkpfs; 

fp.gp.19 nghUspay; 
mfg;nghUs; 

56 
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mfg;nghUs; tpsf;fk ; 

(ek;gpafg;nghUs;) 

 ,ay;fs; - 5: 

1. mfj;jpizapay; 116 E}w;gh  

2. fstpay;   54 E}w;gh  

3. tiutpay;  29 E}w;gh 

4. fw;gpay;   10 E}w;gh 

5. xopgpay;   43 E}w;gh 

   ----------------------  
  252 E}w;gh 
------------------------ 

 E}yhrphpaH ehw;ftpuhr ek;gp> jpUg;Gspaq;Fb ca;ate;e Njtdhhpd; kfd;> 

,tH FyNrfu ghz;bad;  fhyj;jtH vd;Wk; rkak; rkzk; vd;Wk; rpwg;Gg; 

ghapuk; $Wk;. fhyk; fp.gp.12Mk; E}w;whz;L. 

 ,e;jg;ghapuj;jpd; NtnwhU ghapuk; cz;nld;gJ Rd;dhfk; 

jpU.m.FkhuRthkpgps;is mtHfs; gjpg;gpypUe;J ngwg;gLfpwJ. 

 ciuahrphpaH tptuk; mwpag;gltpy;iy vdpDk;> ,tH vy;yh mfg;nghUs; 

JiwfSf;Fk; jQ;irthzd;Nfhit (ngha;ahnkhopg;GytH) nra;Al;fs; 

gytw;iwAk; rq;fg; ghl;Lf;fs; gytw;iwAk; Nkw;Nfhshff; fhl;LfpwhH. 

ciu: 1. fh.u.Nfhtpe;juhr KjypahH 

   2. t.j.,uhkRg;gpukzpak; 

1.mfj;jpizapay; 

iff;fpis> FwpQ;rp> ghiy> Ky;iy> kUjk;> nea;jy;> ngUe;jpiz vd VOtif. 

mfg;nghUs; $Wk; Kiw – 2. 

1. Gide;Jiu  

2. cyfpay; 

mfg;nghUs; tif: 7 

mfg;nghUs; tif tpsf;fk; - 3 

 

1.iff;fpis 

 ,J Mz;ghw; iff;fpis> ngz;ghw; iff;fpis vdtpUtif (if-gf;fk;) xU 

kUq;Fk; Nfz;ik vd;gH. 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT IV 

QUESTIONS 
 

1. “பல்லிதழ் நீலமமோடு மநய்தல் நிகர்க்கும் தண்டுளற ஊரன்” இவ்வடிகைில் நீலமலரோகக் 

குறிப்பிடுதல்------- 

A) தளலவிளய  

B) ததோழிளய 

C) பரத்ளதளய  

D) தளலவளன 

 

2. ஏறிய மடற்றிறம் எத்திளணக்குோியது?  

A) ளகக்கிளை       

B) மபருந்திளன  

C) குறிஞ்ைித்திளண       

D) போளலத்திளண  

 

3. ஊமரோடு ததோற்றமும் உோித்மதன் மமோழிப என்னும் மதோல்கோப்பிய நூற்போ எவ்வளகச் 

ைிற்றிலக்கியத்திற்கு அடிப்பளட?  

A) உல       

B) குறவஞ்ைி  

C) தூது       

D) பரணி 
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4. எயில் கோத்தல் ------- 

A) உழிளஞத்திளண       

B) மநோச்ைித்திளண  

C) வோளகத்திளண  

D) தும்ளபத்திளண  

   

5. திளண மயக்கம் ---------- 

A) முல்ளலத் திளணயில் தோமளர  

B) மருதத்திளணயில் ஆற்றுநீர் 

C) போளலத்திளணயில் வற்றல் மரம்     

D) குறிஞ்ைித்திளணயில் தவங்ளக 

   

6. போளலத்திளணக்குோிய புறத்திளண -------- 

A) மநோச்ைி B) கோஞ்ைி  

C) வோளக  D) மவட்ைி  

 

7. புறப்மபோருட் போடல்கள். 

A) ஒன்றிய போட்டு  B) ஒன்றோப்போட்டு 

C) இரண்டு வளகப்போட்டும்                D) இரண்டும் அற்றன 

 

8. முப்மபோருள்களுள் பின்னணியோக வருவது . 

A) முதற்மபோருள்  B) உோிப்மபோருள்  

C) கருப்மபோருள் D) முப்மபோருள் 

 

9. சுழியில் முடியும் எண்கள் மகோண்ட போடல்கள் அகநோனூற்றில் எத்திளணக்கு உோியவோய் 

வந்துள்ைன?   

A) முல்ளலத்திளண  B) மநய்தல் திளண  

C) மருதத்திளண  D) போளலத்திளண  

 

10. அகப்மபோருட் போடல்கைில் வரலோற்றுச் மைய்திகளை மிகுதியோகக் குறிப்பிட்டவர் 

A) மோமூலனார்        B) பரணர் 

C) வன்பரணர்    D) ஔளவயோர் 
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தமிழ் 

அலகு - 5 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – V (VOLUME-I) 

 

 

நூல்மவைி : நம்போடப் பகுதி மதோல்கோப்பியம் மபோருைதிகோரத்தின் மமய்ப்போட்டியலில் 

இடம்மபற்றுள்ைது. மதோல்கோப்பியம் தமிழில் கிளடக்கப்மபற்ற முதல் இலக்கண நூல் 

என்பளத அறிதவோம். அது பழந்தமிழோின் நோகோிகச் மைம்ளமயிளனத் மதள்ைத்மதைிய 

விைக்கும் ஒப்பற்ற மபருநூலோகும். தமிழ்மமோழியின் அளமப்ளப விதிகைோக்கி 

விைக்குவததோடு தமிழ்க் கவிளதயியலின் நுட்பங்களையும் தபைிகிறது. மதோல்கோப்பியப் 

மபோருைதிகோரம் கவிளதகளுக்கோன மபோருண்ளம, உறுப்புகள், உத்திகள், அழகு 

ஆகியவற்ளறச் ைிறப்புற எடுத்தியம்புகிறது. மதோல்கோப்பியத்தின் ஆைிோியரோன 

மதோல்கோப்பியளரத் தமிழ்ச் ைோன்தறோர், ஒல்கோப் மபரும் புகழ்த் மதோல்கோப்பியன் என்று 

தபோற்றுகின்றனர். நூல் முழுளமக்கும் இைம்பூரணர் உளட எழுதியுள்ைோர், 

 

 

 

 

  

மமய்ப்போட்டியல் 

நளகதய அழுளக இைிவரல் மருட்ளக 

அச்ைம், மபருமிதம் மவகுைி உவளகமயன்று 

அப்போல் எட்தட மமய்ப்போடு என்ப 

- மதோல் (1197) 
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மைோல்லும் மபோருளும் 

நளக  - ைிோிப்பு 

இைிவரல் - ைிறுளம 

மருட்ளக - வியப்பு 

மபருமிதம் - மபருளம 

மவகுைி - ைினம் 

உவளக - மகிழ்ச்ைி 

நூற்போ மபோருள்  

   ைிோிப்பு, அழுளக, ைிறுளம, வியப்பு, அச்ைம், மபருளம, ைினம், மகிழ்ச்ைி 

என்று மமய்ப்போடு எண் வளகப்படும். 

இலக்கணக் குறிப்பு  

   நளக, அழுளக, இைிவரல், மருட்ளக, அச்ைம், மபருமிதம், மவகுைி, உவளக 

– மதோழிற்மபயர்கள் 

உறுப்பிலக்கணம் 

நளக - நகு + ஐ 

நகு – பகுதி (ந்ளக ஆனது விகோரம்) 

ஐ – மதோழிற்மபயர் விகுதி 

மருட்ளக -  மருள் + ளக 

மருள் – பகுதி (ள்,  ட், ஆனது விகோரம்) 

ளக – மதோழிற்மபயர் விகுதி 

மவகுைி =- மவகுள் + இ 

மவகுள் – பகுதி 

இ – மதோழிற்மபயர் விகுதி  

 

 

மமய்ப்போடுகளை விைக்கும் 

இலக்கிய எடுத்துக்கோட்டுகள் 
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நளக (ைிோிப்பு) 

   போடிய போணனின் குரளல எள்ைி நளகயோடிய தளலவியின் கூற்று இது 

 

 

 

 

 

போடலின் மபோருள்  

   “புகழ்மிக்க தளலவனின் புகழ்போடுதவோதன! நீ எங்கள் வீட்டின்முன் இரவு 

முழுவதும் போடினோய். அளதக்தகட்டு என் தோய், விடியவிடியக் கோட்டில் அழும் தபய் 

என்றோள்; பிறர், நோி ஊளையிட்டது என்றனர்; மதோழிதயோ, நோய் குளரத்து என்றோள்; 

இல்ளல நீ என்தறன் நோன்” 

அழுளக 

  தளலவன் கோட்டில் புலியுடன் தபோரோடி இறந்துபட, தளலவி துயோில் கூறுவது. 

 

  

 

 

 

போடலின் மபோருள்  

   தபோோில் இறந்துபட்ட தளலவனின் உடளலப் போர்த்து தளலவி, ஐதயோ எனக் 

கதறினோல், கோட்டில் உள்ை புலி வந்துவிடுதமோ என அஞ்சுகிதறன். தூக்கி எடுத்துச் 

மைல்லலோம் என்றோல் அகன்ற மோர்பு மகோண்ட உன்ளனத் தூக்கவும் இயலோது. இவ்வோறு 

துன்புறும் வண்ணம் மைய்ததத கூற்றம். அக்கூற்றம் என்ளனதபோல் துன்புறட்டும். 

ஈட்டுபுகழ் போணநீ! எங்ளகயர்தம் 

வீட்டிருந்து போட விடிவைவும் – கோட்டிலழும் 

தபமயன்றோள் அன்ளன, பிறர் நோிமயன்றோர் ததோழி 

நோமயன்றோள், நீ என்தறன் நோன்! 

- (நந்திக்கலம்பகம் – 13 (மிளகப்போடல்) 

ஐதயோ எனின் யோன் புலி அஞ்சுவதல 

அளணத்தனன் மகோைிதன அகன்மோர்பு எடுக்கவல்தலன் 

என்தபோல் மபருவிதிர்ப்பு உறுக, நின்ளன 

இன்னோது உற்ற அறனில் கூற்தற! 

- புறம் 255 
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தமிழ் 

அலகு - 5 (ததொகுதி – 2) 
 

 
 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21  
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – V (VOLUME-II) 

 

nka;g;ghl;bay; 

(njhy;fhg;gpaj;jpd; Mwhk; ,ay;) 

nka;g;ghL gw;wpa ,t;tpaypy; 

1. ‘nka;g;ghL’ vd;Dk; nrhy; tpsf;fk; 

2. vz; tif nka;g;ghLfs; 

3. mit Njhd;Wtjw;fhd fhuzq;fs; 

4. vz;tif nka;g;ghLfs; my;yhj gpw nka;g;ghLfs; 

5. fsnthOf;fj;jpy; nka;AW GzHr;rpapy; Njhd;Wk; nka;g;ghLfs; 

6. fsnthOf;f fhyg;gphptpy; Njhd;Wk; nka;g;ghLfs; 

7. jpUkzj;jpw;Fj; J}z;Lk; nka;g;ghLfs; 

8. ,y;yw tho;f;if thOk; fhyj;jpy; jiytpaplk; Njhd;Wk; nka;g;ghLfs; 

9. nka;g;ghLfis ntspg;gLj;Jk; jiytd; jiytpaplk; mika Ntz;ba gj;J 

tifg; gz;Gfs; 

ghlj;jpl;lk; 

 nka;g;ghL 
 nka;g;ghl;bd; mbg;gil 
 nka;g;ghl;bd; epiyf;fsd;fs; 
 mfj;jpiz nka;g;ghLfs; 
 Gwdil 
 nghUs;Nfhs; 
 njhy;fhg;gpaH $Wk; nghUs;Nfhs; 
 ahg;gUq;fyf;fhhpif 
 cs;Siw 
 cs;;SiwAtik tif 
 ek;gpafg;nghUs; 
 ,iwr;rp 
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10. jiytd; jiytpahplk; mikaf; $lhj gz;Gfs;> nka;g;ghLfis tpsq;fpf; 

nfhs;Sk; jpwd;.  

nka;g;ghl;L mbg;gilfs;  

Rit tif 

1.eif 
1.vs;sy; 2.,sik 3.Ngijik (mwptpd;ik) 4.klk; 

(xd;iw Ntnwhd;whfj; jphpaf; Nfhly;) 

2.mOif (mtyk;) 
1.,opT (,opTgLj;Jjy;) 2.,oT capuhtJ nghUshtJ 

,oj;jy; 3.mirT (jsHr;rp) 4.tWik 

3.,sptuy; 1.%g;G 2.gpzp 3.tUj;jk; 4.nkd;ik (nkypaH vspauhjy;) 

4.kUl;if 
1.GJik 2.ngUik 3.rpWik (kpf Ez;zpad) 4.Mf;fk; 

(xd;wd; ghpzhkk;) 

5.mr;rk; 
1.mzq;F (nja;tk;) 2.tpyq;F> 3.fs;tH> 4.,iw (je;ij> 

MrphpaH> caH mjpfhhp Nghy) 

6.ngUkpjk; 1.fy;tp 2.jWfz;ik (tPuk;) 3.Gfo; 4. nfhil 

7.ntFsp 
1.cWg;giw (cWg;Gfis ntl;Ljy;) 2.FbNfhs; 

(Fbkf;fis eypjy;) 3.miy(j;)jy; 4.nfhiy 

8. ctif 
1.nry;tk; 2.Gyd; (mwpTilik) 3.GzHT (kfspiuf; 

$Ljy;) 4.,d;gtpisahl;L 

nka;g;ghL 

 “Rit vd;gJ fhzg;gLnghUshy; fhz;Nghufj;jpy; tUtNjhH tpfhuk;” vd;Wk; 

“nka;apd;fz; Njhd;Wjypd; nka;g;ghlhapw;W” vd;Wk; ,sk;G+uzH tpsf;FtH. ,J 

ehlf E}y; mbg;gilapyhd tpsf;fk;. 

 NguhrphpaH “nka;g;ghL vd;gJ nghUl;ghL. mjhtJ cyfj;jhH cs;s epfo;r;rp 

Mz;L epfo;e;jthNw Gwj;jhHf;Fg; Gyg;gLtNjhuhw;whd; ntspg;gLjy;” vd;W 

tpsf;FtJ ,yf;fpar; rhHghd tpsf;fkhFk;. nra;Aspaypd; Kjy; E}w;ghtpy; mtH 

nka;g;ghnld;gJ nrhw;Nfl;lhHf;Fg;nghUs; fz;$lhjy;” vd;W tpsf;FtJ kpfg;  
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nghUj;jKilaJ. nra;AspaypYk; njhy;fhg;gpaH (nghUsjpfhuk;) nka;g;ghL vd;w 

Nfhl;ghl;il tpsf;FthH. 

 “ca;j;JzHT ,d;wpj; jiytU nghUshd; 

 nka;g;gl Kbg;gJ nka;g;ghlhFk;” (1460) nra;Aspay; 

 “vz;tif ,ay;newp gpioahjhfp 

 Kd;Dwf; fpse;j KbtpdJ mJNt” (1461) nra;Aspay; 

 kpfTk; Muha;e;J czuNtz;lhky; ghliyg; gbj;jTlNdNa mjpy; 

ntspg;gilahf tUk; nghUz;ikahy; “nka;g;ghL Njhd;w Kbg;gJ 

nka;g;ghnld;Dk; cWg;ghk;” 

 ,t;thW nka;g;ghl;LWg;G mikar; nra;As; ahf;f Ntz;ba 

,s;wpikahikiaf; $wpatH> nka;g;ghl;bay; ,Wjpapy; nka;g;ghL ntspg;gLtJ 

,yf;fpaj;ij mDgtpg;gtiug; nghWj;Jk; mikAk; vd;gijj; jpwd;gl 

tpsf;FfpwhH. 

 “fz;zpDk; nrtpapDw; jpz;zpjpd; czUk; 

 czHTil khe;jHf;F my;yJ njhpapd;  

ed;dag; nghUs;Nfhs; vz;zUq; Fiuj;Nj” (1221) nka;g;ghl;bay;  

 fz;zhYk; nrtpahYk; tpsq;f czUk; czHTila khe;jHfSf;F 

nka;g;ghl;Lg; nghUs;Nfhly; vspJ. my;yhHf;F ,J ,iaahJ. tho;tpy; <Lgl;Lf; 

fz;Lk; Nfl;Lk; cz;Lk; capHj;Jk; mDgtpj;J tho;e;j Mo;e;j czHTilatHfs; 

,yf;fpa ,d;gj;jpy; jpisg;gH. vdNt El;gkhd ,e;j ,yf;fpa EfHr;rpf;F chpahH 

ahH vdf; $wpa ghq;F ghuhl;lw;ghyjhFk;. 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT V 

QUESTIONS 
1. மபரு ித ம ய்ப்பாட்டு வலககள் ------ 

A) சிறப்பு, நலன், காதல், வலி B) மசல்வம், புலன், புணர்வு, விலளயாட்டு 

C) கல்வி, தறுகண், இலசல , மகாலட D) பதுல , மபருல , சிறுல , ஆக்கம்    

 

2. களிறும் கந்தும் வபால நளிகடற் கூம்பும் கலனும் வதான்றும் -   இவ்வடிகளில் அல ந்த 

மபாருள்வகாள் -------- 

A) மகாண்டு கூட்டுப்மபாருள் வகாள்  B) எதிர்நிரனிலறப் மபாருள்வகாள்  

C) வநர்நிரனிலறப் மபாருள்வகாள்  D) தாப்பிலசப் மபாருள்வகாள் 

 

3. ஓடுநீர் ஆரல் போர்க்கும் குருகு முண்டுதோன் மணந்த நோன்தற - இவ்வடி கைில் அளமந்த 

இளறச்ைிப்மபோருள்------ 

A) மகோக்கு மீன்பிடித்தல் B) தளலவி குறியிடம் கூறுதல்  

C) தளலவி கழறி உளரத்தல் D) கழற்மறதிர் மளற  

 

4. இளறச்ைி என்பதன் மபோருள் ------ 

 A) முதற்மபோருள் B) உோிப்மபோருள் 

 C) முப்மபோருள் D) கருப்மபோருள்  

 

5. இன்பத்ளத மவறுத்தல் துன்பத்துப் புலம்பல் என்னும் மமய்ப்போடுகள் இடம்மபறும் 

கூட்டம் 

A) அழிவில் கூட்டம்      B) மைன் அழிவுக்கூட்டம்  

C) கைவுக் கூட்டம்       D) உடன்தபோக்கு 
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6. உள்ளுளற உவமப்தபோலி ஆகிய இரண்டும் அமன அழிவு - ஒன்தற எைக் கூறுபவர்  

A) இைம்பூரணர்   

B) தபரோைிோியர்  

C) தைனோவளரயர்   

D) மதய்வச்ைிளலயோர் 

 

7. மதோல்கோப்பியர் குறிப்பிடும் மபோருள்தகோள் 

A) 8  

B) 5 

C) 3  

D) 4 

 

8. பிடியூட்டிப் பின்னுண்ணும் கைிமறனவு  உளரத்தனதர இவ்வடியில் கோணப் மபறுவது 

A) உள்ளுளற   

B) இலறச்ைி 

C) சுட்டு  

D) நளக 

 

9. மடப்பிளணக்குத் தன்னிழளலக் மகோடுத்து அைிக்கும் களல எனவும் உளரத்தனதர - 

என்னும் இளறச்ைியோற் தபோந்த பயன் 

A) தளலவளனச் ைிறப்பித்தல்  

B) தளலவிளயப் புகழ்தல் 

C) வன்புளற  

D) அச்சுறுத்தல் 

 

10. உள்ளுளற உவமம் எவ்வளகயில் திளண உணர்த்துகிறது? 

A) தநரடிப்மபோருைோல்  

B) உருவகப் மபோருைோல்  

C) உோிப்மபோருைோல்        

D) முதற்மபோருைோல் 
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தமிழ் 

அலகு - 6 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VI (VOLUME-I) 

   

 

  கவிளத, களத, நோடகம், கட்டுளர என்ற நோன்கும் இலக்கிய வடிவங்கைோக 

உள்ைன. இவ்வடிவங்களுக்குள் பல வளககள் இருக்கின்றன. இவ்விலக்கிய வடிவங்கள் 

எவ்வோறு உருவோக்கப்படுகின்றன. அவற்றிற்குள் இருக்கும் வளககள் எவ்வோறு 

தவறுபடுகின்றன எனப் தபசுவது இலக்கியவியல் படிப்பு. 

   பளடப்போைன் தன் கருத்துக்களை உணர்ச்ைிகதைோடு மவைிப்படுத்தும் 

வடிவம் கவிளத, தபசுபவர், எதிர் விளனயோற்றுபவர் ஆகிய இருவருக்குமோன உளரயோடல் 

வடிவம் நோடகம், பளடப்போைதர அளனத்துப் போத்திரங்களையும் இயங்கச் மைய்யும் 

வடிவம் களத, பளடப்போைன் தன் கருத்துகளை முன்னிளலப்படுத்தி எழுதும் வடிவம் 

கட்டுளர, இவ்வோறு கவிளத, நோடகம், களத, கட்டுளர என்பனவற்ளற இலக்கியவியல் 

வளகப்படுத்துகிறது. 

இலக்கியவில் பற்றிய தபச்சு என்பது தமிழில் மைய்யுைோகதவ மதோடங்குகிறது. 

மதோல்கோப்பியச் மைய்யுைியல் கவிளதயின் வடிவம். உள்ைடக்கம், மவைிப்போட்டு முளற 

என அளனத்துக் கூறுகளையும் விைக்குகிறது. 

   தமிழின் மதோல்லிக்கணமோன மதோல்கோப்பியம் மூன்று அதிகோரங்கைில் 

ஐவளக இலக்கணங்களைக் கூறுகிறது. எழுத்ததிகோரத்தில் எழுத்துகைின் ஒலி மற்றும் 

வோிவடிவங்கைின் ததோற்றம், வளக, அைவு, எழுத்துகள் மைோல்லோக மோறுதல், மைோற்கள் 

புணர்தல் தபோன்றளவ விைக்கப்படுகின்றன. மைோல்லதிகோரத்தில் மைோற்கைின் வளக, 

உருபுகள், மைோற்கள் இளணந்து மதோடரோக மோறுதல் தபோன்றளவ விைக்கப்படுகின்றன. 

கவிளதயியல் 
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இளவ மபரும்போலும் தநர்ப்மபோருளைத் தரக்கூடிய தபச்சு மமோழிக்கும் எழுத்து 

மமோழிக்கும் உோியன. 

   மபோருைோதிகோரம் தநர்ப்மபோருள் தரும் மைோற்மறோடர் பற்றிப் 

தபைோமல் புளனவோக உருவோக்கப்படும் மைோற்மறோடர்கைின் மமோழிளயயும் அதன் 

மபோருளையும் தபசுகின்றது. மதோல்கோப்பியர் கோலத்தில் புளனவோக உருவோக்கப்படும் 

மமோழி, போ ஆகவும், போடல் – ஆகவும், போட்டு ஆகவும் அறியப்பட்டன. போ, போடல், போட்டு 

ஆகியன எவ்வோறு உருவோக்கப்பட தவண்டும். அதற்குள்தை இடம்மபற தவண்டிய 

கூறுகள் எளவ? அக்கூறுகைின் வழியோக்க் கிளடக்கும் நுட்பங்கள் என்ன? 

என்பளதமயல்லோம் மபோருைதிகோரம் விோிவோக விைக்குகிறது. இளவதய பின்னர் போவியல் 

எனவும், கவிளதயியல் எனவும் வளரயறுக்கப்பட்டன. 

  மைய்யுைியலில் ஒரு போலின் உறுப்புகள் 34 என வளரயளற மைய்துள்ை 

மதோல்கோப்பியம் அடிகைின் அைவு, அடிவளரயளற, உண்டோக்கப்படும் ஒலியைவு 

தபோன்றவற்ளறயும் விோிவோகப் தபசுகின்றது. அவற்ளறப் போக்கைின் புறவடிவம் எனக் 

மகோள்ைலோம். புறவடிவத்தில் உள்ை தவறுபோடுகைின் அடிப்பளடயில் போக்கள் மவண்போ, 

ஆைிோியப்போ, கலிப்போ, வஞ்ைிப்போ என வளகப்படுத்தப்படுவளத இவ்வியல் வழி 

அறிகிதறோம். இப்புறவடிவங்கைின் வழியோக உருவோக்கப்படும் இலக்கிய வளககைின் 

வடிவங்களை. 

 

 

 

 

 

 

 

என்ற நூற்போவின் வழியோக அறியலோம். போக்கைின் புறவடிவத்ளதச் மைய்யுைியலில் கூறிய 

மதோல்கோப்பியர். அதன் உள்ைடக்கத்ளதப் மபோருைதிகோரத்தின் முதல் ஐந்து இயல்கைில் 

கூறியுள்ைோர். கவிளதளய எப்படி உருவோக்குவது? எப்படி வோைிப்பது? என்பதற்கோன 

விோிவோன பதில் மதோல்கோப்பியத்தில் கிளடக்கிறது. 

  மதோல்கோப்பியர் தபோன்தற உலக அைவில் இலக்கிய வோைிப்பிற்கு 

வழிகோட்டும் நூலோன கவிளதயியளல (Poetics) எழுதியவர் அோிஸ்டோட்டில், நோடகத்ளத 

எவ்வோறு வோைிக்கலோம்? நோடக உருவோக்கம் எவ்வோறு இருக்க தவண்டும் என்பளத 

இந்நூலில் விைக்கியுள்ைோர். ஒரு போவில் அல்லது கவிளதயில் மூன்று கூறுகள் 

“போட்டு உளர நூதல வோய்மமோழி பிைிதய 

அங்கதம் முது மைோல்மலோடு அவ்தவழ் நிலத்தும்  

வண்புகழ் மூவர்தண் மபோழில் வளரப்பின்   

நோற்தபோர் எல்ளல அகத்தவர் வழங்கும் 

யோப்பின் வழியது என்மனோர் புலவர்” 

- மதோல் .மைய்யுைியல் 1336 
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இடம்மபறுதல் ைிறப்பு. அளவ முதற்மபோருள், கருப்மபோருள், உோிப்மபோருள் என்பன. 

இம்மூன்றில் உோிப்மபோருள் முக்கியமோனது என்பளத வலியுறுத்த, 

 

 

 

“ 

 

 

என்ற நூற்போளவத் மதோல்கோப்பியர் எழுதியுள்ைோர். 

  தன்மனதிற்குள் ததோன்றும் அகநிளலப்பட்ட புணர்தல், இருத்தல், இரங்கல், 

ஊடல், பிோிதல், ஒருதளலக்கோமம், மபோருந்தோக்கோமம் ஆகிய உணர்வுகளை 

உோிப்மபோருைோகக் கண்டு அகக்கவிளதகள் எழுதப்படுகின்றன. இவற்ளற அகத்திளணகள் 

எனவும் இதற்கு மோறோக புறவோழ்க்ளக குறித்து எழுதப்படுவனவற்ளறப் புறக்கவிளதகள் 

எனவும் மதோல்கோப்பியர் வளரயறுத்துள்ைோர். 

  முதற்மபோருள் என்பது நிலமும் மபோழுதும் (Space and Time), இலக்கிய 

உருவோக்கத்ளத நோடகத்தின் வழியோக விைக்கும் அோிஸ்டோட்டில் இவ்விரண்ளடயும் 

ளமயப்படுத்துகிறோர். போத்திரங்களையும் அவற்றின் மையல்களையும் முதற்மபோருளை 

ளமயப்படுத்திதய அளமத்துள்ைோர். கோலம், இடம், போத்திரங்கள் ஆகிய மூதவோர்ளமகள் 

(Three unities) இலக்கியத்தின் அடிப்பளட, இவர் கூறிய போத்திரமுரண் ைோர்ந்த 

மதோடக்கம், ைிக்கல், வைர்ச்ைி, உச்ைநிளல, வீழ்ச்ைி, முடிவு என அளமயும் நோடக வடிவம் 

ைிறந்த நோடக வடிவமோக உலகம் முழுவதும் தபோற்றப்படுகிறது.  

  வடிவம் பற்றிய விோிவோன கருத்துக்களைச் மைோல்லும் மதோல்கோப்பியரும் 

அோிஸ்டோட்டிலும் உள்ைடக்கத்ளதப் பற்றி விோிவோகப் தபைவில்ளல. ஒவ்மவோரு மனிதனின் 

மவைிப்போடும் புோிதலும் மவவ்தவறோக இருக்கும் என்பதோல் உள்ைடக்கத்ளத வளரயளற 

மைய்யும் முயற்ைிளய இருவருதம மைய்யவில்ளல. மதோல்கோப்பியோின் கவிளதயியல் 

தந்துள்ை மரளபப் பின்பற்றித் தமிழில் ஒவ்மவோரு கோலகட்டத்திலும் கவிளதகள் 

எழுதப்பட்டன. 

  தமிழ்ச் மைவ்வியல் கவிளதகைில், புறக்கவிளதகைின் மதோடர்ச்ைியோக 

அறவியல் கவிளதகளை வோைிக்கலோம். விைக்கம் கூறலோம். அதததபோல் 

அக்க்கவிளதகைின் வைர்ச்ைியோகத் தமிழில் ததோன்றிய பக்திக்கவிளத வடிவத்ளதச் 

மைோல்லலோம். புற இலக்கியத்தில் கவிஞர், தகட்பவர் தம் எதிதர இருப்பதோக  

  

“முதல் கரு உோிப்மபோருள் என்ற மூன்தற 

நுவலுங்கோளல முளற ைிறந்தனதவ 

போடலுள் பயின்றளவ நோடும் கோளல” 

   - அகத்திளணயியல் 3 
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தமிழ் 

அலகு - 6 (ததொகுதி – 2) 
 

 

 
 

 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21 
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    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  
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 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VI (VOLUME-II) 

 

 

 

 

Kr;rq;fq;fs; 

 Kjw;rq;fk; ,ilr;rq;fk; filr;rq;fk; 

fhyk; 4400 3700 1800 

ghba Gytu;fs; 4449 3700 449 

,lk; njd;kJiu fghlGuk; kJiu 

Fwpg;gplj;jf;fthfs; mfj;jpau;> 

rptngUkhd;> 

KUfNts;> 

KuQ;rpA+u; 
Kbehfuhah;> 

epjpapd;fpohu;> 

njhy;fhg;gpau; 

Nkhrpahu; 
nts;Su;f;fhg; 

gpapdhu;> 

rpWghz;luq;fd; 

jpiuad; khwd;> 

fPue;ij> 

Jtiuf;Nfhd; 

rpWNkjhtpahu;> 
Nre;jk;> G+jdhu; 
ngUq;Fd;W}u; 
fpohu;> 
,se;jpUkhwd;> 
ey;ye;Jtdhu;> 
kUjdpsehfdhu;> 
ef;fPudhu;. 

,yf;fzk; mfj;jpak; mfj;jpak;> 
njhy;fhg;gpak;> 

njhy;fhg;gpak; 

,aw;wpa Ehy;fs; Gupghly;> 
KJehiu> 
KJFUF> 
fsupahtpiu 

khGuhzk;> ,ir 
EZf;fk;> 
G+jGuhzk;> fyp> 
FUF> tpahokhiy 
mfty;> ntz;lhsp 

neLe;njhif> 
ew;njhif> 
Iq;FWEhW> 
GwehDhW> 
gjpw;Wg;gj;J>  

சங்க இலக்கியம் – சங்கம் பற்றிய குறிப்புகள் – பொடட்ும் 

ததொரகயும் பகுப்பு முரற – சங்க இலக்கியச ்சிறப்புகள் – 

ஔரவயொை ்- பைணை ்– கபிலை ்– நக்கீைை ்– தசய்யுள் பரடத்த 

அைசைக்ள் – தபண்பொற் புலவைக்ள் 
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gupghly; 70> $j;Jk; 
tupAk; rpw;wpirAk; 
NgupirAk; 

eilngw;w fhyk; 

kd;du;fs; Ml;rp 

vy;iyapy; 

fha;rpdtOjp 
Kjy; 
fLq;Nfhd; 
tiu 

ntz;Nlu;r;nropad; 
Kjy; Klj;jpUkhwd; 
tiu 

Klj;jpUkhwd; 
Kjy; 
cf;fpug;ngUtOjp 
<whf 

ftpauq;Nfw;wpa 

fhtyu; njhif 

89 ghz;ba 
vOtu; 

59 ghz;bd; Itu; 49 ghz;ba %tu; 

Kr;rq;fq;fs; (,iwadhu; fstpay; ciu) 

rq;fk; ,Ue;jjh: 

 rq;f cz;ikia kWj;jtu;fs; Nguhrpupau; Nf.vd;.rptuhrgps;is>                 gp.b. 

rPdpthra;aq;fhu;> v];. itahGupg;gps;is> f.ekr;rptha Kjypahu; Nghy;tu;. 

 xU rq;fk; (filr; rq;fk;) ,Ue;jJ cz;ik vd;Nghu; b.Mu;.Nr\fpup rh];jpup> tP.Mu;. 

,uhkre;jpu jPl;rpju;> Nf.V.ePyfz;l rh];jpup> v];. itahGup gps;is 

 Kr;rq;fk; ,Ue;jJ cz;ikNa vd;gtu;fs; c.Nt.rh> fh.R.gps;is fh.mg;ghj;Jiuahu; 

ghthzu; 

 Gzu;g;G> $ly; mitak;> Jiw> njhif vd;nwy;yhk; Kd;G miof;fg;gl;l 

xd;iwj;jhd; gpd;G rq;fk; vd; miof;fyhapdu;. 

 fp.gp 7-Mk; Ehw;whz;bw;F gpd; ,t;tof;F ngupJk; fhzg;gLfpwJ. 

 ed;ghl;Lg; Gytdha;r; rq;fk; Vwp – mg;gu;. 

 fp.gp 5-Mk; Ehw;whz;by; rkz Kdptu; tr;rpuee;jp kJiuapy; mikj;j jpukps rq;fk; 

vd;w mikg;ghy; rq;fk; vd;w tlnkhopg; ngau; ngUtof;fhapw;W. 

ghz;baUk;> jkpoUk;: 

 mwq;$W mitaj;jpw;F cupanjd ciwA+iug; Gfo;jy; Nghy jkpo; mitaj;jpw;F 

cupanjd kJiuiag; Gfo;jy; ngUtof;fhapw;W. 

“jkpo; epiy ngw;w jhq;fU kugpd; 

kfpo; eid kWfpd; kJiu”(rpWghz;.) 

“jkpo; nfO $ly; jz;Nfhy; Nte;Nj” (Gwk;) 

“njd; jkpo; kJiu” (kzp.) 

“jkpo; itiaj; jz;zk;Gdy;” (gup.) 

“Kj;Jk; Kj;jkpOk; je;J Kw;wyhy;” (fk;gu; - fpl;fpe;ij) 

“tPahj; jkpOilahd;> gy;NtW flw;whidg; ghz;bad; (ahg;. Fyk; ciuNkw;Nfhs;) 
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“kh ghujk; jkpo;g; gLj;Jk; 

kJuhGupr; rq;fk; itj;Jk;” --rpd;dkDhu;r; nrg;NgL 

mfr;rhd;Wfs;: 

 “njhy;yhiz ey;yhrpupau; 

Gzu; $l;Lz;l Gfo;rhy; rpwg;gpd; 

epye;jU jpUtpd; nebNahd; - kJiuf; fhQ;rp 

 “epye;jU jpUtpd; ghz;bad; mitaj;J 

Mwq;fiu ehtpd; ehd;kiw Kw;wpa   

mjq;Nfhl;lhrhw;F mupyjgj; njupe;j” – gdk;ghudhu;. 

 “Xq;fpa rpwg;gpd; cau;e;j Nfs;tp 

khq;Fb kUjd; jiytdhf” (Gwk;.) 

 “KJnkhop ePuhg; Gyd; eh cotu; 

GJnkhop $l;Lz;Zk; Gupir #o; GdYhu” (fyp.) 

 “epydhtpy; jpupj&ck; ePz;khlf; $lyhu; 

Gydhtpw; gpwe;j nrhw; GjpJz;Zk; nghOjd;Nwh?” 

vd;w fypj;njhif mbfs; ,sNtdpw; fhykhfpa rpj;jpiu itfhrpapy; ,j;jifa Gjpa 

Ehy;fspd; muq;Nfw;wk; epfOnkdf; Fwpg;gpLfpd;wJ. 

rq;fkpUe;j fhyk;: 

 fp.gp. 250f;F Kw;gl;lnjd;gJk; fp.K. 1000 njhlq;fp ,r;rq;fq;fs; eilngw;wd 

vd;gJk; gyuhy; Vw;fg;gl;l KbthFk;. 

 rq;f ,yf;fpaq;fspy; Ntq;fl kiyg; gFjpfis ahz;l kotu;> fs;tu; kw;Wk; Nfhru;> 

JStu;> Xtpau;> Mtpau;> jpiuau; vdg; gyu; Fwpf;fg;gl gy;ytu; Rl;lg;gltpy;iy. 

vdNt fp.gp 3 Mk; Ehw;whz;bw;F Kd;duhjy; Ntz;Lk;. 

 rpyk;gpy; tUk; fathF> ,yq;ifia fp.gp 171 Kjy; fp.gp 193 tiu Mz;ltd;. 

 ee;ju;fs; rpwg;Gw;wpUe;j fhyk; fp.K.5 “ee;jd; ntWf;if va;jpDk;” (mfk;.) 

gpd; te;j “Nkhupau;” gw;wpAk; rq;f Ehy;fs; Fwpg;gpLfpd;wd 

“gy;Gfo; epiwe;j nty;Nghu; ee;ju; 

rPu;kpF ghlypf; FoP,f; fq;if 

ePu;Kjy; fue;j epjpaq; nfhy;Nyh” (mfk; 265) 

ee;ju;fs; ePupdbapYk; ngUQ;nrytj;ij kiwj;J itj;jpUe;jik ,jdhw; Gyg;gLk; 

ee;ju;fspd; jiyefukhfpa ghlypGj;jpuk; NrhizahW fq;ifapw; fyf;Fkplj;jpy; 

,Ue;jnjd;gJ ,e;jpa tuyhW. mjidg; gLkuj;J NkhrpfPudhu;. 
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UNIT VI 

QUESTIONS 
1. “கருங்தகோற் குறிஞ்ைிப் பூக்மகோண்டு  மபருந்ததன் இளழக்கும் நோடமனோடு நட்வப”                       

-என்னும் அடிகைில் குறிஞ்ைிப்பூ யோளரச் சுட்டும் ?     

A)  தளலவன்  B) ததோழி  

C) நற்றோய் D) தளலவி 

 

2. மைங்தகோன் தளரச்மைலவு எச்ைங்க நூல் கூறப்படுகிறது?  

A) முதற்ைங்கம் B) திரமிளைங்கம் 

C) இளடச்ைங்கம் D) களடச்ைங்கம் 

 

3. அகநோனூற்ளறத் மதோகுப்பித்தவன்  

A) கடுங்தகோன் 

B) பன்னோடு தந்த போண்டியன் மோறன் வழுதி 

C) நல்லந்துவனோர்  

D) போண்டியன் உக்கிரப் மபருவழுதி 

 

4. பத்துப்போட்டிற்கு உளர எழுதியவர்------- 

 A) நக்கீரர் B) நச்ைினோர்க்கினியர் 

 C) போிதமலழகர்  D) இைம்பூரணர் 

 

5. கபிலர் - பாாி, ஒளலவ - அதியன், பிசிராந்லத - வகாப்மபருஞ்வசாழன் ஆகிவயார் 

நட்பிலனக் குறிப்பிடும் நூல்  

A) அகநானூறு B) பதிற்றுப்பத்து 

C) புறநானூறு D) கலித்மதாலக 

 



66 
 

www.tcaexamguide.com (9566535080;   9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

6. மதுளரக் கோஞ்ைியின் போட்டுளடத் தளலவன். 

A) பல்யோக ைோளல முதுகுடுமிப் மபருவழுதி 

B) நிலந்தரு திருவிற் போண்டியன் 

C) கோிகோலன் 

D) தளலயோலங்கோனத்துச் மைருமவன்ற மநடுஞ்மைழியன் 

 

7. ளகக்கிளைப் போடல் போடிய மபண்போற் புலவர்  

A) ஒைளவயோர்  

B) நக்கண்ளணயோர்  

C) ஆதிமந்தியோர்   

D) மவள்ைிவீதியோர் 

 

8. “பளடப்புப்பல பளடத்து” எனத் மதோடங்கி மகப்தபற்றுச் ைிறப்பிளனப் போடிய அரைன் 

A) மநடுஞ்மைழியன்  

B) தைோழன் நல்லுருத்திரன்  

C) போண்டியன் அறிவுளட நம்பி  

D) ஒல்ளலயூர் தந்த பூதப்போண்டியன்  

 

9. அகப்போடல்கைில் வரலோற்றுச் மைய்திகளை மிகுதியோகப் புகுத்திக் கூறிய புலவர். 

A) கபிலர்  

B) பரணர் 

C)  நக்கீரர்  

D) ஒைளவயோர் 

 

10. குறிஞ்ைிப்போட்டின் துளற 

A) உடன்தபோக்கு   

B) அறத்மதோடு நிற்றல்  

C) போங்கிமதியுடன் போடு    

D) இயற்படமமோழிதல் 
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C) போங்கிமதியுடன் போடு   D) இயற்படமமோழிதல்   
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தமிழ் 

அலகு - 7 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21  

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VII (VOLUME-I) 

 

 

 

  கோப்பியம் என்று மைோன்னதும் ஐம்மபரும்கோப்பியங்கைின் மபயர்களை 

மடமடமவன்று மைோல்லிவிடுவீர்கள் .கோப்பியங்கள் என்பளவ நீண்ட களதப் தபோக்கு 

உளடயளவ என்பளத அறிந்திருப்பீர்கள் .ைிலப்பதிகோரம், மணிதமகளல, 

ைீவகைிந்தோமணி முதலிய நூல்களைக் கீழ்வகுப்புகைில் படித்தும் களதகளைக் தகட்டும் 

இருப்பீர்கள். ஐம்மபருங்கோப்பியங்களைப் தபோலதவ ஐஞ்ைிறுங்கோப்பிய வளககளும் 

தமிழில் உண்டு என்பளத அறிவீர்கைோ? எதன் அடிப்பளடயில் மபருங்கோப்பியம், 

ைிறுகோப்பியம் என வளகப்படுத்தப்படுகிறது? 

 

மபயர்க்கோரணமும் மைோல்லோட்ைியும் 

   கோப்பித்ளத ஆங்கிலத்தில் EPIC என்பர். இது  EPOS என்னும் கிதரக்கச் 

மைோல்லிலிருந்து ததோன்றியது.  EPOS என்பதற்குச் மைோல் அல்லது போடல் என்பது 

மபோருள் .இது வடமமோழியில் கோவியம் என வழங்கப்படுகிறது .கோப்பியம் என்னும் 

மைோல்ளல, கோப்பு  +இயம் எனப் பிோித்து மரளபக் கோப்பது, இயம்புவது, 

மவைிப்படுத்துவது என்றும் மமோழிளயச் ைிளதயோது கோப்பது என்றும் கோரணம் கூறுவர். 

 

மைோல்லோட்ைியும் நூல்களும் 

  ஐம்மபருங்கோப்பியங்கள் என்ற வளகளம எப்தபோது ததோன்றியது என்று 

அறுதியிட்டுக் கூறமுடியவில்ளல .எனினும், உளரகைிளும் இலக்கிய நூல்கைிலும் 

பஞ்ைகோப்பியம், பஞ்ைகோவியம் ஆகிய மைோற்மறோடர்களும் மபருங்கோப்பிய நூல் 

வளககளும் குறிக்கப்பட்டுள்ைன. 

  நன்னூலுக்கு உளர எழுதிய மயிளலநோதர், தம் உளரயில் 

ஐம்மபருங்கோப்பியம் என்னும் மைோற்மறோடளரயும் தமிழ்விடுதூது போடிய புலவர் 

அந்நூலில் பஞ்ைகோப்பியம் என்னும் மைோற்மறோடளரயும் குறிப்பிடுகின்றனர் .

’மபோருள்மதோளக நிகண்டு’, திருத்தணிளக உலோ ஆகிய நூல்கள், மபருங்கோப்பியம் ஐந்து 

கோப்பிய இலக்கணம் 
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எனக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் மபயர்களையும் வழங்கியுள்ைன .ைிறுகோப்பியங்கள் ஐந்து 

என்று வழங்கும் வழக்கம் ைி.ளவ.தோதமோதரனோர் கோலத்திற்கு முன்தப இருந்துள்ைது 

என்பது அவர் பதிப்பித்த சூைோமணி)1865) பதிப்புளரயிலிருந்து அறிய முடிந்தது. 

 

 

   

 

 

 

கோப்பிய அளமப்புமுளற 

  கோப்பியச் ைிற்றுறுப்புகைோக கோளத, ைருக்கம், இலம்பகம், படலம் 

முதலோனளவ ைிற்றுறுப்புகைோக அளமந்திருக்கின்றன .கோண்டம் உன்பது வல 

ைிற்றுறுப்புகைின் மதோகுதியோக உள்ை தபருறுப்ளபக் )மபரும்பிோிவு (குறிக்கும். 

 கோளத  - ைிலப்பதிகோரம், மணிதமகளல 

 ைருக்கம் - சூைோமணி, போரதம் 

 இலம்பகம் - ைீவக ைிந்தோமணி 

 படலம்  - கந்தபுரோணம், கம்பரோமோயணம் 

 கோண்டம் -  ைிலப்பதிகோரம், கம்பரோமோயணம் 

தண்டியலங்கோரம் கூறும் கோப்பிய இலக்கணம் 

  வடமமோழியில் ’கோவ்யதோிைம்’ என்ற நூளலத் தழுவித் தமிழில் எழுதப்பட்ட 

அணியிலக்கண நூல், ’தண்டியலங்கோரம்’ ஆகும் .இந்நூலில் மபருங்கோப்பியம், 

ைிறுகோப்பியம் என்று இருவளகயோகப் பிோிக்கப்பட்டுக் கோப்பிய இலக்கணம் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

  கோப்பியங்கள் ஒதரவளகச் மைய்யுைோலும் அளமயும்; பல்வளகச் 

மைய்யுட்கைோலும் அளமயும். 

 

 

மபருங்கோப்பியம் 

1. வோழ்த்துதல், மதய்வத்ளத வணங்குதல், வருமபோருள் உளரத்தல் என்ற மூன்றில் 

ஒன்றிளனத் மதோடக்கத்தில் மபற்று வரும் .அவற்றுள் இரண்தடோ மூன்தறோ 

வரலோம். 

2. அறம், மபோருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நோன்கும் மபருங்கோப்பியத்தின் திரண்ட 

மபோருைோக அளமந்திருக்க தவண்டும் .எனினும் இவற்றுள் போவிகத்திற்கு 

ஏற்றவண்ணம் ஒன்றும் பலவும் ைிறப்போக அளமந்திருக்க தவண்டும்.  

கோப்பியத்ளதக் குறிக்கும் பிறமபயர்கள் 

மபோருட்மடோடர்நிளலச் மைய்யுள், அகலக்கவி,மதோடர்நளடச் மைய்யள், 

விருத்தச் மைய்யுள், உளரயிளடயிட்ட போட்டுளடச் மைய்யுள், மகோகோவியம். 

 

 

”போவிகம் என்பது கோப்பியப் பண்தப” (தண்டி, நூற்போ .89) 
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3. தன்னிகர் இல்லோத் தன்ளம உளடயவளனக் கோப்பியத் தளலவனோகக் 

மகோண்டிருத்தல் தவண்டும். 

4. மளல)1), கடல்)2), நோடு)3), நகர்)4), ைிறுமபோழுது)5-10), மபரும்மபோழுது)11-16), 

கதிரவன் ததோற்றம்)17), ைந்திரனின் ததோற்றம்)18) ஆகிய பதிமனட்டு 

உறுப்புகளும் இயற்ளக வருணளனகைோக அளமதல் தவண்டும். 

5. திருமணம் புோிதல், மக்களைப் மபற்மறடுத்தல், முடிசூடல் முதலோன நிகழ்வுகளைக் 

மகோண்டிருக்க தவண்டும். 

6. அளமச்ைர்களுடன் கலந்துளரயோடல், தூது மைல்லல், தபோர்ப் புோிய பளடகள் 

அணிவகுத்தல், தபோர்நிகழ்ச்ைி, மவற்றி மபறுதல் தபோன்ற நிகழ்வுகளும் 

இடம்மபறுதல் தவண்டும். 

7. ைந்தி எனப்படும் களதப்தபோக்கு )மதோடக்கம், வைர்ச்ைி, விளைவு, முடிவு 

என்பளவ (வோிளைப்படி அளமந்திருக்க தவண்டும். 

8. அளமப்பு முளறயில் மபருங்கோப்பிய உட்பிோிவுகளுள் ைருக்கம், இலம்பகம், 

போிச்தைதம் என்ற மபயர்கைில் ஒன்ளறப் மபற்றிருத்தல் தவண்டும். 

9. எண்வளகச் சுளவயும் மமய்ப்போட்டுக் குறிப்புகளும் தகட்தபோர் விரும்பும் 

வண்ணம் அளமக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். 
    

ைிலப்பதிகோரம் முதலோன ஐம்மபருங்கோப்பியங்களும் ைிறப்பு வோய்ந்தளவதய .

எனினும், மபருங்கோப்பியத்திற்குோிய நோன்குவளக உறுதிப் மபோருள்களும் பிற 

உறுப்புகளும் முழுளமயோக அளமயப்மபற்று விைங்கும் கோப்பியம் ைீவகைிந்தோமணிதய 

என்பர். 

 

ைிறுகோப்பியம் 

  அறம், மபோருள், அன்பம், வீடு ஆகிய நோன்கனுள் ஒன்தறோ இரண்தடோ 

குளறந்து வருவது ைிறுகோப்பியம் ஆகும். 

 

போவிகம் 

  கோப்பியத்தின் பண்போகப் ’போவிகம்’ என்பளதத் தண்டியலங்கோரம் 

குறிக்கின்றது .கோப்பியத்தில் கவிஞன் வலியுறுத்த விரும்பும் அடிப்பளடக் கருத்திளனதய 

போவிகம் என்பர் .”பிறனில் விளழதவோர் கிளைமயோடுங் மகடுப” என்பது 

கம்பரோமோயணத்தின் போவிகம் .”அரைியல் பிளழத்ததோர்க்கு அறம் கூற்றோகும் .உளரைோல் 

பத்தினிளய உயர்ந்ததோர் ஏத்துவர், ஊழ்விளன உறுத்து வந்து ஊட்டும்” என்பது 

ைிலப்பதிகோரத்தின் போவிகம். 
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தமிழ் 

அலகு - 7 (ததொகுதி – 2) 
 

 
 

COMPETITIVE EXAM 

FOR 

PG-TRB 2020 – 21  
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VII (VOLUME-Ii) 

ஐம்பபருங்காப்பியங்கள் 

திறனாய்வு நூல்கள் 

1) சிைெ்ெதிகொர திறைொய்வு - ம.பெொ.சிவஞொைம் 

2) சிைெ்ெதிகொர யொ ்திலர - ம.பெொ.சிவஞொைம் 

3) சிைெ்ெதிகொர ரசலை - மொரக்்கெந்து சரம்ொ 

4) சிைம்பும், மமகலையும் - மொரக்்கெந்து சரம்ொ 

5) கொைை் வரி   - ப .பெொ.மீ 

6) குடிமக்கள் கொெ்பியம் - ப .பெொ.மீ 

7) சிைெ்ெதிகொர ஆரொய்சச்ி - ஒளலவ சு.துலரசொமிெ்பிள்லள 

8) சிைெ்ெதிகொர ஆரொய்சச்ி - சுெ்பிரமணியசச்ொரியொர ்

9) சிைெ்ெதிகொர விருந்து - ந.சஞ்சீவி 

10) மொ வி, கண்ணகி  - மு.வ 

11) இரடல்டக் கொெ்பியங்கள் - வ.சுெ.மொணிக்கம் 

12) இளங்மகொவடிகள் யொர ் - சி ம்ெர ரகுநொ ை் 

13) சிைம்புச ்பசை்வம்  - சு ் ொைந்  ெொரதியொர ்

14) கண்ணகி புரட்சிக்கொெ்பியம- ெொரதி ொசை் 

15) சிைெ்ெதிரகொரச ்பசய்தி - ம.ரொ. மெொ. குருசொமி 

16) சிைெ்ெதிகொர  மிழகம் - சொமி சி ம்ெரைர ்

17) சிைம்பெொலி   - சிைம்பெொலி பசை்ைெ்ெை் 

18) சிைெ்ெதிகொர சிந் லை - ெ.அருணொசைம் 

19) சிைெ்ெதிகொர உலர  - பெொ.மவ.மசொமசுந் ரைொர ்

20) சிைம்பு ் ம ை்  - ந.சஞ்சீவி 

21)  மிழ்க்கொெ்பியங்கள் - கி.வொ.ஜகந்நொ ை் 

22) கொவிய கொைம்  - எஸ். லவயொபுரிெ்பிள்லள 

23)  மிழிை் கொெ்பியங்கள் - எஸ். சவுந்திரெொண்டியை் 

24) கொெ்பிய ெொரல்வ  - வ.சுெ. மொணிக்கம் 

25) ஐஞ்சிறுகொெ்பியங்கள் ஐந்திற்கும் - பெொ.மவ. மசொமசுந் ரம் உலரபயழுதியுள்ளொர ்  
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ஐம்பபருங்காப்பியங்கள் 

 

  ஐம்பெருங்கொெ்பியங்கள் எை்ற வழக்கு  மிழக ்திை் மிகெ் பிற்கொை ்திை் 

எழுந்திருக்க  மவண்டும். வடபமொழியிை் லநஷ ம் (உறரஷ்கவி), ரகுவம்சம், 

குமொரசம்ெவம் (கொளி ொசை்),கிமர ொர ் ஜூைியம் (ெொரவி), சிசுெொைவ ம் (மகொகவி) 

ஆகிய ஐந்து கொவியங்கலளயும் ெஞ்சகொவியம், எை்ெர.் இம்மரலெெ் பிை்ெற்றி ்  மிழிலும் 

இெ்பெயர ்சூட்டெ்ெட்டிருக்கைொம். 

  “ஐம்பெருங்கொெ்பியம் எண் பெருந்ப ொலக, ெ ்துெ்ெொடட்ு , ெதிபைண் கீழ்க் 

கணக்கு எை்னும் சிற்றிைக்கியங்களுள்ளும்” (நை். 387 உலர மயிலைநொ ர)் 

 

“கற்றொர ்வழங்கு ெஞ்ச கொெ்பியம்”  மிழ் விடு தூது. 

 ஐம்பெருங்கொெ்பியங்கள் எை 19ஆம் நூற்றொண்டிைரொை கந் ெ்ெ ம சிகமர 

விளக்கியுள்ளொர.் 

 “சிந் ொ மணியொம் சிைெ்ெதிகொ ரம் ெலட ் ொை் 

நந் ொ மணிமம கலைபுலைந் ொை்  - நந் ொ 

வலளயொ ெதி ருவொை் வொசவனுக்கு ஈரந்் ொை் 

திலளயொ  குண்டைமகசிக்கும்” 

 கொவியம் எை்ெது ெற்றி திவொகரமர மு லிை் மெசுகிறொர.் ஆைொை் அவர ் கூறுவது 

புரொணக் கொெ்பிய ்ல மய. கொெ்பிய இைக்கண ்ல  ்  ண்டியைங்கொரமம 

விரிவொகக் கூறுகிறது. 

 ஐம்பெருங்கொெ்பியங்கள் எை்ற ப ொடலர மு லிை் நை்னுொை் உலரயிை் மயிலைநொ ர ்

குறிக்கிை்றொர.் சிறுகொெ்பிய மரலெ சி.லவ. ொமமொ ரை் பிள்லள குறிக்கிை்றொர.் 

 கொைம் (சிைம்பு): இந்நொை் கி.பி.8 ஆம் நூற்றொண்டு எை சுவொமிக்கண்ணு பிள்லள 

கூறுகிறொர.் சிைெ்ெதிகொர ்திை் உள்ள மகொள்களிை் நிலைலய லவ ்து இவர ்இல க் 

குறிக்கிை்றொர.் 

1. சிலப்பதிகாரம் 2. மணிமமகதல 3. சீவகசிந்தாமணி 4. வதளயாபதி 5. குண்டலமகசி. 

“பெருங்கொெ்பிய நிலை மெசுங்கொலை 

வொழ் ்து வணக்கம் வருபெொருள் இவற்றிை் ஒை்று 

நொற்பெொருள் ெயக்கும் நலட பநறி ்து 

 ை்நிகர ்இை்ைொ ்  லைவலை உலட ் ொய் 

மலைகடை் நொடு வளநகர ்ெருவம் 

நை் மணம் புணர ்ை், பெொை்முடி கவி ் ை், 

பூம்பெொழிை் நகர ்ை், புைை்விலள யொடை், 

ம ம்பிழி மதுக்களி சிறுவலரெ் பெறு ை்” 

....... சருக்கம் இைம்ெகம் 

ெரிசம்ச ம் எை்னும் ெொை்லமயிை் விளங்கி”  

- எை ் தண்டியலங்காரம் கொெ்பிய இைக்கணம் ெற்றி விளக்குகிறது. 

நொடகக் கொெ்பிய நை்னுொை் - மணிமமகலை. 
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ம ாழர் காலத்தத காப்பியக் காலம் என்று வழங்குவர் 

வதக பதாதக : 

வதக பதாதக 

சிைெ்ெதிகொரம் மு ் மிழ்க் கொெ்பியம், நொடகக் 

கொெ்பியம் 

இரடல்டக்கொெ்பியம் சிைெ்ெதிகொரம், மணிமமகலை 

அகவற்கொெ்பியம் அகவை். யொெ்புலடயை - பெருங்கல   

மு ை் மூை்று  கொெ்பியங்களுள் அகவை் 

யொெ்பிை 

மு ை் ஐந்து கொெ்பியங்கள்  மு ை் மூை்றுடை் சிந் ொமணி, 

சூளொமணி இரண்லடயும் மசர ்்துக் 

கொை ் ொை் முற்ெட்டலவ எைக் கருதுவர.் 

ஐம்பெருங்கொெ்பியங்கள் சிந் ொமணி, சிைெ்ெதிகொரம், 

மணிமமகலை, வலளயொெதி, 

குண்டைமகசி 

ஐஞ்சிறு கொெ்பியங்கள் யமசொ ர கொவியம், உ யண குமொர 

கொவியம், நீைமகசி, நொககுமொர 

கொவியம், சூளொமணி 

இரொமொயணங்கள் இரொம கல , கம்ெ இரொமொயணம் 

புரொணக் கொெ்பியங்கள் பெரிய புரொணம், கந்  புரொணம் 

ெொர  நொை்கள் பெருந்ம வைொர ் ெொர ம், ெொர  

பவண்ெொ விை்லிெொர ம், 

நை்ைொெ்பிள்லள ெொர ம், நளபவண்ெொ 

, லநட ம் 

புரொணங்கள் திருவிலளயொடற் புரொணம்,  ை 

புரொணங்கள் பிற. 

 மயக் காப்பியங்கள் 

   இசுைொமியம் சீறொெ்புரொணம் 

   கிறி ் வம் ம ம்ெொவணி , இரட்சணிய யொ ்திரிகம். 

இக்கொைக் கொெ்பியங்கள் ெொஞ்சொலி செ ம், ெொண்டியை் ெரிசு, 

இரொவண கொவியம், பூங்பகொடி பிற, 

-  

- தமிழண்ணல்  
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UNIT VIi 

QUESTIONS 
1. பதிமனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களைப் போடியவர்கள்  

A) பதிமனட்டுப் தபர்  B) பதினோறு தபர் 

C) பத்துப்தபர்  D) பதிளனந்து தபர் 

 

2. திருக்குறைில் உள்ை இயல்கைின் எண்ணிக்ளக. 

A) 9 B) 10 

C) 6 D) 12 

 

3. பழமமோழி நூலின் ஆைிோியர்  

A) நோதகுத்தனோர்  B) நல்லோதனோர்  

C) முன்றுளற அளரயனோர்  D) கண்ணஞ்தைந்தனோர்  

 

4. பரணிக்கு வழிகோட்டிய பதிமனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்  

A) திருக்குறள்  B) இன்னிளல  

C) கோர்நோற்பது D) கைவழி நோற்பது 

 

5. ைிந்தோமணி ஆைிோியர் போடிய மற்மறோரு நூல் புலவர் 

A) நோிவிருத்தம்  B) எலிவிருத்தம் 

C) குயிற்போட்டு  D) மபருங்களத  

 

6. சூைோமணியின் ஆைிோியர். 

A) திருத்தக்க ததவர்  B) உதீைித் ததவர்  

C) ததோலோமமோழித் ததவர்  D) மகோங்குதவைிர் 
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7. தமிழ்த் ததைியக் கோப்பியம் என்பது 

A) மணிதமகளல   

B) மபோியபுரோணம் 

C) ைிலப்பதிகோரம்   

D) ைீவகைிந்தோமணி  

 

8. ஒதர குடும்பக் களதளயக் கூறும் இருகோப்பியங்கள் 

A) மபோிய புரோணம், ைீவகைிந்தோமணி   

B) ைிலப்பதிகோரம், மணிதமகளல  

C) கம்பரோமோயணம், வில்லிபோரதம்   

D) குைோமணி, நோககுமோர கோவியம் 

 

9. பழந்தமிழ் இளை இலக்கணத்ளத விோிவோகக் கூறும் கோப்பியம்  

A) ைீவக ைிந்தோமணி  

B) மதோல்கோப்பியம்  

C) ைிலப்பதிகோரம்  

D) பல்கோப்பியம் 

 

10. “இதுதவோ அன்னோய் கோமத்து இயற்ளக" எனக் கூறுபவர்  

A) மோதவி   

B) கோந்தருவதத்ளத  

C) உதயகுமோரன்   

D) மணிதமகளல  
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தமிழ் 

அலகு - 8 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VIIi (VOLUME-I) 

 

 

 

பக்திளம – விைக்கம் 

   கடவுளை வணங்குதல் கடவுைிடம் தன்ளன அர்ப்பணித்தல் என்னும் 

மபோருைில் இன்று பக்தி என்னும் மைோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடவுைின் மீது மனிதன் 

மகோண்ட நம்பிக்ளகளயப் பக்தி என்பர். பக்தியோல் அன்பு மபருகி உயிர் தூய நிளலளய 

அளடகிறது. கடவுைின் மீது மனிதன் மகோண்டுள்ை எல்ளலகடந்த அன்தப பக்தி என்ற 

மபோருைில் தமிழிலக்கியங்கைில் மிகுதியும் ளகயோைப்படுகின்றது. 

 

பக்தி இலக்கியங்கைின் ததோற்றம் 

   பக்தி இலக்கிய கோலத்தில் இயற்றமிழ்ப் போடல்கள் பண்தணோடு இளயந்து 

இளைத்தமிழ்ப் போடல்கைோக மோறின. கற்தறோர் நோவில் மட்டும் நடனமோடிய தமிழ், 

கல்லோதோர் மநஞ்ைிலும் கைிநடனம் புோிந்தது. வடமமோழிச் மைோற்களும் தமிழுடன் 

இளணந்து புதிய மரபு ததோன்றியது. மைோல் வைமும் உணர்ச்ைிப் மபருக்கும், இளை 

இனிளமயும் தைர்ந்து தமிழ் இலக்கியம் புது மமருகு மபற்றது. இந்த எழுச்ைிக்கு 

ஆதரவைித்த பல்லவர் ஆட்ைிக்கோலம் பக்தி இலக்கியத்தின் மறுமலர்ச்ைிக்கோலம் 

எனப்படுகிறது. பக்தி இயக்கத்தோல் தமிழகத்தில் தமிழுக்கு மீண்டும் புதுப்மபோலிவு 

ஏற்பட்டது. 

  இக்கோலத்தில் எழுந்த பக்தி இலக்கியங்கள் தனித்தனிப் போடல்கைோகவும் 

பிரபந்தங்கைோகவும் மவைிப்பட்டன. 

  ைங்க இலக்கியத்தில் மோந்தோின் கோதல் வோழ்வு கற்பளன கலந்த 

போடல்கைோகப் போடப்பட்டது. பின்னர் இந்நிளல மோறி, மதய்வத்தின் மீது மகோண்ட 

கோதளலப் போடும் போடல்கைோக வைர்ச்ைிமபற்றன.  

ைமய இலக்கியங்கள் 
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   அரைர்கைின் வீரம் மற்றும் மகோளடகளைப் போடிய போடல்கள், கடவுைின் 

திருவிளையோடல்களையும் அருட்மையளலயும் போடும் போடல்கைோக மோறின. கற்பளனக் 

கோதலுக்குப் பின்னணியோக இயற்ளகச் சூழல் வருணிக்கப்பட்டது தபோலதவ கடவுைிடம் 

மைலுத்தும் பக்திக்குப் பின்னணியோகக் தகோவில் தலங்களைச் சூழ்ந்த ஊர்கைின் 

இயற்ளகயழளகப் போடும் நிளல உருவோனது. 

 

தமிழகத்தில் பக்தி மநறி 

  ைங்க கோலத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் இயற்ளகளய முன்நிறுத்திய 

வழிபோட்டு முளறகளும் (பரோய்க்கடன், மவறியோட்டு தபோன்ற ைடங்குகள்) நம்பிக்ளககளும் 

இருந்தன. அக்கோலகட்டத்தில் ளவதிக மநறியும், இதளன மறுத்த ைமண மபௌத்த 

மநறிகளும் தமிழகத்தில் பரவின. 

  ைமண மபௌத்த ைமயங்கள், “உயிர், உடம்பு, மபோருள், இைளம ஆகியன 

நிளலயோக நில்லோமல் மளறந்துவிடக்கூடியன. இவற்ளற உணர்ந்து அறத்ளதச் 

மைய்பவனோக மனிதன் மோற தவண்டும்” என்று வலியுறுத்தின. ைமயப் மபோிதயோர் 

அருளுணர்வுளடதயோரோகவும் பண்போடு மிக்கவரோகவும் இருந்தனர். 

  தமலும், “பிறவோ நிளலளய அளடவதற்குத் துறவறதம ைிறந்த வழி” என்ற 

அறவியல் கருத்து நிலவியது. உலகில் உள்ை நிளலயில்லோத இன்பங்களை ஒதுக்கி, 

நிளலயோன வீடுதபற்ளற நோடுவதத கடளம என்று கருதும் நிளல உருவோனது. 

  இச்சூழலில், நோயன்மோர்களும் ஆழ்வோர்களும் ததோன்றி “உலக 

இன்பங்களைத் துய்த்தவோதற இளறவனிடத்தில் பக்தி மைலுத்தலோம். இளறவன் அன்பின் 

வடிவோனவன், அன்பு ஒன்தற அவளன அளடயும் வழி” என இல்லறத்திற்கும் முதன்ளம 

மகோடுத்தனர். ஊர்கள் ததோறும் தகோவில்களுக்குச் மைன்று இளைப்போடல்கைோல் மனமுருக 

இளறவளனப் போடிப் பரவினர். அப்போடல்கள், கற்றவர்கதைோடு மற்றவர்களும் கூடிப் 

போடுமோறு எைிய இனிய தமிழில் இருந்தன. இளறவளன, ஆண்டோன், தந்ளத, ததோழன், 

நோயகன் என பல போிமோணங்கைில் கண்டு தபோற்றினர். இவற்ளறதய தோை, ைற்புத்திர, ைக, 

ஞோன மோர்க்கங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.  

  திருநோவுக்கரைர், குலதைகரோழ்வோர், மதோண்டரடிப் மபோடியோழ்வோர் 

தபோன்தறோர் அடிளம மநறிளயயும், திருஞோனைம்பந்தர் பிள்ளைளம மநறிளயயும். 

  சுந்தரர், திருமழிளையோழ்வோர் தபோன்தறோர் ததோழளம மநறிளயயும், 

மோணிக்கவோைகர், திருமங்ளகயோழ்வோர் தபோன்தறோர் நோயகன் நோயகி மநறிளயயும் 

பின்பற்றினர். மபோியோழ்வோர் இளறவளனக் குழந்ளதயோக் கருதி தோலோட்டுப் போடல்கள் 

பல போடியுள்ைோர். அவர்தம் வைர்ப்பு மகைோன ஆண்டோள் இளறவளனதய தன் 
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தளலவனோகப் போவித்து வோழ்ந்தோள். ைிவளனத் தளலவனோகக் மகோண்ட 27 அடியோர்கள் 

போடிய பதிகங்கள் பன்னிரு திருமுளறகள் என்றும், திருமோளலத் தளலவனோகக் மகோண்ட 

12 ஆழ்வோர்கள் போடிய போசுரங்கள் நோலோயிரத் திவ்யப்பிரபந்தம் என்றும் 

அளழக்கப்பட்டன. 

  முகலோயப் பளடமயடுப்பின் கோரணமோகத் தமிழகத்தில் இசுலோம் பரவியது. 

இசுலோமியக் கவிஞர்கள் தமிழ் மரபிளனப் பின்பற்றி இளறவளனயும், இளறவனின் 

திருத்தூதரோன நபிகள் நோயத்ளதயும் தபோற்றிப் பரவினர். இசுலோமியப் போடல்கள் மமோழி 

மபயர்ப்புப் போடல்கைோகவும், தநரடிப் போடல்கைோகவும் இருவளககைில் போடப்மபற்றன. 

  பதிளனந்தோம் நூற்றோண்டின் இறுதியில் தமளலநோட்டவர் மபருமைவில் 

தமிழகத்திற்கு வருளகபுோிந்தனர். அவர்களுள் கிறத்துவ மததபோதகர்களும் அடங்குவர். 

அவர்கள், பன்மமோழிப் புலளமயும் பல்துளற அறிவும் மிக்க தமிழ் மக்கைிடம் 

இரண்டறக்கலந்து தமிளழக் கற்றனர். தமிழின்வழி தங்கள் ைமயக் கருத்துகளைப் 

பரப்பினர். இதன் விளைவோக கிறத்துவ இலக்கியங்களும் தமிழில் பல்கிப்மபருகின. 

 

பன்னிரு திருமுளறகள் 

திருமுளறகள் நூல்கள் ஆைிோியர்கள் 

முதல் திருமுளற  

இரண்டோம் திருமுளற 

மூன்றோம் திருமுளற 

ததவோரம் திருஞோன ைம்பந்தர் 

நோன்கோம் திருமுளற 

ஐந்தோம் திருமுளற 

ஆறோம் திருமுளற 

ததவோரம் திருநோவுக்கரைர் 

ஏழோம் திருமுளற ததவோரம் சுந்தரர் 

எட்டோம் திருமுளற 
திருவோைகம், 

திருக்தகோளவயோர் 
மோணிக்கவோைகர் 

ஒன்பதோம் திருமுளற 
திருவிளைப்போ, 

திருப்பல்லோண்டு 

திருமோைிளகத்ததவர் 

உள்ைிட்ட ஒன்பது தபர் 

பத்தோம் திருமுளற திருமந்திரம் திருமூலர் 

பதிதனோரோம் திருமுளற 
40 நூல்கைின் 

மதோகுப்பு 

கோளரக்கோலம்ளமயோர் 

உள்ைிட்ட பன்னிர்ணடு 

தபர் 

பன்னிரண்டோம் 

திருமுளற 

திருத்மதோண்டர் 

புரோணம் 

(மபோியபுரோணம்) 

தைக்கிழோர் 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VIIi (VOLUME-Ii) 

UNIT VIII – பக்தி இலக்கியம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உள்ளடக்கம் 

 

 ெக்தி இைக்கியம் 

 ம வொரம் 

 திவ்வியெ்பிரெந் ம் 

 திருமந்திரம் 

 திருெ்புகழ் 

 ெட்டிை ் ொர ்

  ொயுமொைவர ்

 அருணகிரிநொ ர ்

 கம்ெரொமொயணம் 

 மகொெொர ம் 

 பெரியபுரொணம் 

 திருவிலளயொடற்புரொணம் 

  ைபுரொணங்கள் 

 சிற்றிைக்கியங்கள் – 96 வலக பிரெந் ங்கள் 

 சமணமும்  மிழும் 

 பெௌ ் மும்  மிழும் 

 இஸ்ைொமும்  மிழும் 

 கிறிஸ்துவமும்  மிழும் 

 சி ் ரக்ள் 

 சமயசச்ீர ்்திரு ் ம் 
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பக்தி இலக்கியம் (பல்லவர் காலம்) 

 ெை்ைவர ்கொைம் (கி.பி. 600 – 875) 

 இ லைெ் ெக்தி இயக்கக் கொைம் அை்ைது லசவ லவணவ கொைம் எை்ெர ்

 ப ொண்லட நொட்லடயும் மசரநொட்லடயும் களெ்பிரரிடமிருந்து சிம்மவிஷ்ணு ெை்ைவை் (பிற்கொைெ் 

ெை்ைவ அரசை்) லகெ்ெற்றிைொை். 

 ெொண்டியை் கடுங்மகொை் களெ்பிரரிடமிருந்து  ை் நொட்லட விடுவி ் ொை் 

 வடக்மக ெை்ைவரக்ளும், ப ற்மக ெொண்டியரக்ளும்  மிழக ்ல  ஆண்டைர ்

 இக்கொை ்திை் சமண பெௌ ்  சமயங்கள் வலுவிழந்து லசவ லவணவ சமயங்கள் மமமைொங்கிை 

 மை்ைவை் வழிமய மக்களும் ஒழுகிைர.் 

 வடக்மக திருநொவுக்கரசர ்ெை்ைவ மமகந்திரவரம்லையும் ப ற்மக திருஞொைசம்ெந் ர ்ெொண்டியை் 

நிை்றசீர ்பநடுமொறலையும் சமண சமய சமய ்திலிருந்து லசவ சமய ்திற்கு மொற்றிைர.் 

 ம வொர திவ்யெ்பிரெந் ங்கள் பிறந்  கொைம் 

 ெை்ைவர ்கொை ்திை் புதிய உலரநலடயொை மணிபிரவொள நலட ம ொை்றியது 

 பிற இைக்கியங்களிை் இை்ைொ  அளவிை் மூவர ்ம வொரமும், மு ைொழ்வொர ்நீங்கிய ஒை்ெதிை்மரிை் 

பிரெர ்ங்களும் ம ொை்றிை. 

 கீழ்க்கணக்கிை் நொைடியொர ்ப ொகுெ்பெற்ற கொைம் ஆகும் 

 ெை்ைவர ்கொை இைக்கியங்கள்  

1. பெருங்கல ,     3. ஞொைவுைொ,  

2. நந்திக்கைம்ெகம்,    4. ெொர  பவண்ெொ 

 ெை்ைவகொை இைக்கண நிகண்டுகள்  

1. களவியலுலர    4. புறெ்பெொருள் பவண்ெொமொலை 

2. சங்கயொெ்பு ெொட்டியை்  5. திவொகரம் 

3. பிங்களம் 

 பிரெந் ங்கள் ம ொை்ற ப் ொடங்கிய கொைம் ெை்ைவர ்கொைமம 

 கி.பி. 7-இை் லசவம் சிறக்க லவணவம்  ொழ்ந்திருந் து கி.பி. 8 இை் லவணவம் வளமுற லசவம் 

சிறி டங்கியது 

 மு ம் மு லிை்  மிழ்நொட்டிை் விநொயகர ்வழிெொட்லடக் பகொண்டு வந்ம ொர ்ெை்ைவரக்மள 

 

பக்தி இலக்கியங்கள் 

    மிலழெ் ெக்தி பமொழி எை்றும் பஜரம்ைி பமொழிலய தூதிை் பமொழி எை்றும் 

இ ் ொலி பமொழிலய கொ லிை் பமொழி எை்றும் ஆங்கிை பமொழிலய வணிக ்திை் பமொழி எை்றும் 

மலற ்திரு  ைிநொயகம் அடிகள் கூறியுள்ளொர.் 

 

1.த வமும் – தமிழும் 

  மிழ்சச்ங்க ்திை்  லைவை் – சிவை் 

 லசவெ் பெரிமயொரக்ள் ெொடிய ெொக்கள் திருமுலறகள் எைெ்ெடும் 

 திருமுலறகள் பமொ ் ம் ெை்ைிரண்டொகும். இ லைெ் ெை்ைிரு திருமுலற எை்மற கூறுவர ்

 ெை்ைிரு திருமுலறகலளெ் ெொடிய பமொ ்  புைவரக்ள் – 27 மெர ்

 ெை்ைிரு திருமுலறகளிை் ெொடை் எண்ணிக்லக – 18,326 

 மு ை் மூவர ்ெொடிய மு ை் ஏழு திருமுலறகமள ‘ம வொரம்’ எை்றலழக்கெ்ெடுகிறது 
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 ம வொர ்திற்கு மூவர ் மிழ் எை்ற பெயரும் உண்டு 

 திருமுலறலய ் ப ொகு ் வர ்‘நம்பியொண்டொர ்நம்பி’ 

 திருமுலறகலள ் ப ொகுெ்பி ் வர ்‘மு ைொம் ரொசரொசை்; இவருக்கு ் திருமுலற பகொண்ட மசொழை் 

எை்ற பெயரும் உண்டு. இக்கரு ்ம  பெரிதும் ஏற்றுக்பகொள்ளெ்ெட்டுள்ளது. சிைர ்திருமுலறகலள ் 

ப ொகுெ்பி ் வை் மு ைொம் ஆதி ் ை் எை ச ொசிவெ்ெண்டொர ் ொர,் ஔலவதுலரசொமி பிள்லள 

மற்றும் இரண்டொம் ஆதி ் ை் எை்று மசொமசுந் ர ம சிகர ்ஆகிமயொர ்கருதுகிை்றைர.் 

 நம்பியொண்டொர ்நம்பி ப ொகு ் து 11 திருமுலறகள் மட்டுமம 

 மசக்கிழொர ் ெொடிய பெரிய புரொணம் நம்பியொண்டொர ் நம்பியிை் கொை ்திற்குெ் பிை்  

ப ொகுக்கெ்ெட்டது 

 மு ை் மூவர ்– மூவர ்மு லிகள் –  மிழ் மூவர ்– எை்ெவரொவொர.் – திருஞொைசம்ெந் ர,் திருநொவுக்கரசர,் 

சுந் ரர ்– எை்ற மூவமர 

 இவரக்ளுடை் மொணிக்கவொசலரயும் மசர ்்து லசவ சமயக் குரவரக்ள் – நொை்வர ்எை்ெர ்

 நொயை்மொரக்ளிை் பமொ ்  எண்ணிக்லக – 63 

 63 நொயை்மொரக்ளிை் இடம்பெறொ  லசவ சமயெ் பெரிமயொர ்– மொணிக்கவொசகர ்

  மிழ் வியொசர ்எை்று அலழக்கெ்ெடுெவர ்– நம்பியொண்டொர ்நம்பி 

 

பன்னிருத்திருமுதறகளாவன : 

 1, 2, 3 – திருமுலறகள் – திருஞொைசம்ெந் ர ்ம வொரம் 

 4, 5, 6 திருமுலறகள் – திருநொவுக்கரசர ்ம வொரம் 

 7 ஆம் திருமுலற – சுந் ரர ்ம வொரம் 

 8 ஆம் திருமுலற – மொணிக்கவொசகர ்(திருவொசகம், திருக்மகொலவயொர)் 

 9 ஆம் திருமுலற – திருமொளிலக ்ம வர ்– மு ைொை 9 மெர ்ெொடிய திருவிலசெ்ெொ மற்றும்  

   திருெ்ெை்ைொண்டு 

 10 ஆம் திருமுலற – திருமூைரிை் திருமந்திரம் 

 11 ஆம் திருமுலற – கொலரக்கொைம்லமயர ்மு ைொை ெை்ைிருவர ்ெொடிய (40) நூை்கள் 

 12 ஆம் திருமுலற – மசக்கிழொரிை் பெரியபுரொணம்  

நாயன்மாரக்ளின் வரலாறு 

1. திருஞான ம்பந்தர் 

 இயற்பெயர ்– ஆளுலடெ்பிள்லள 

 பெற்மறொர ்– சிவெொ  இரு யர ்– ெகவதியம்லம 

 பிறந்  ஊர ்– சீரக்ொழி 

 பிறந்  நொள் – சி ்திலர – திருவொதிலர நொள் 

 பிறந்  குைம் – அந் ணர ்

 இலறவை் ஆட்பகொண்ட இடம் – சீரக்ொழி 

 மவறுபெயரக்ள் – கொழிவள்ளை், மு ் மிழரக்ரை், கவுணியரம்கொமரை், மலறெயிை் 

திெ்பியவொசகை், கலை வி ் கை், ெரசமயமகொளொரி, பசழுமலைய ் மிழ்க்மகசரி 

 லவயக ்திை் வொழ்ந்  ஆண்டுகள் – 16  வயது 

 இலறவனுடை் இரண்டற கைந்  இடம் – திருபெருமண நை்லூர ்

 இலறவனுடை் இரண்டற கைந்  நொள் – லவகொசி மூைநொள் 
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UNIT VIii 

QUESTIONS 
1. இல்லறத்ளதப் தபோற்றும்  பக்தி இலக்கியம் 

A) நோலோயிரம்  B) திருமந்திரம்  

C) ததவோரம் D) திருவோய்மமோழி 

 

2. திருப்போளவ  ீயர் என்பவர்  

A) நம்மோழ்வோர்  B) இரோமோநு ர்  

C) மபோியோழ்வர்   D) ஆண்டோள் 

 

3. பக்திச்சுளவ நனி மைோட்டச் மைோட்டப் போடிய கவி எனச் தைக்கிழோளரப் புகழும் புலவர்.  

A) மகோவித்துவோன் மீனோட்ைி சுந்தரம் பிள்ளை B) குமரகுருபரர்  

C) தோயுமோனவர் D) ரோமலிங்க அடிகைோர் 

 

4. எைிய தமிழ்ப்போடல்களை இயற்றிட வள்ைலோருக்கும் போரதியோருக்கும் வழிகோட்டியோக 

அளமந்தவர்  

A) அருணகிோிநோதர்  B) தோயுமோனவர்  

C) வீரமோமுனிவர்  D) பரஞ்தைோதியோர் 

 

5. வில்லிபுத்தூரோழ்வோளரப் புரந்த வள்ைல்  

A) ைளடயப்ப வள்ைல்   

B) அதிவீரரோம போண்டியன் 

C) வக்கபோ வரபதியோட் மகோண்டோன்  

D) ைந்திரன் சுவர்க்கி 
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6. மதுரோபுோிச் ைங்கம் ளவத்தும் மோபோரதம் தமிழ்ப் படுத்தும் எனக் கூறுவது. 

A) தவள்விக்குடிச் மைப்தபடு  

B) ைின்னமனூர்ச் மைப்தபடு  

C) சுந்தர போண்டியன் மைப்தபடு  

D) இரோைரோைன் கல்மவட்டு 

 

7. கலம்பக நூல்கைில் முதலில் ததோன்றியதும் களடைியோகத் ததோன்றியதும் 

A) நந்திக் கலம்பகம், திருவரங்கக் கலம்பகம்   

B)  திருமவங்ளகக் கலம்பகம், கோைிக்கலம்பகம்  

C) நந்திக் கலம்பகம், கந்தவனக் கலம்பகம்  

D) திருக்கோவலூர்க் கலம்பகம், நந்திக்கலம்பகம் 

 

8. இசுலோமியச் ைித்தர் என அளழக்கப்படுபவர் . 

A) உமறுப்புலவர்  

B) மஸ்தோன் ைோகிபு  

C) தைகனோப்புலவர்   

D) வண்ணக்கைஞ்ைியப் புலவர் 

 

 

9. கிறித்துவக் கம்பர் எனப் தபோற்றப்படுபவர் . 

A) வீரமோமுனிவர்  

B)  ி.யு.தபோப்  

C) எச்.ஏ. கிருட்டிணப்பிள்லள  

D) தவதநோயகம் பிள்ளை 

 

10. திருநோவுக்கரைின் இயற்மபயர் 

A) தருமதைனர்   

B) மருணீக்கியோர் 

C) நம்பியோரூரச்ர்   

D) திருவோதவூரர் 
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தமிழ் 

அலகு - 9 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21  

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – ix (VOLUME-I) 

 

 

ஆதிமனிதன் தனது அனுபவத்ளத அல்லது நடந்த நிகழ்ளவ அடுத்தவோிடம் 

விவோித்த தபோது களதமைோல்லுதல் என்னும் களல ஆரம்பித்தது. அளதச் மைோல்பவர் 

தமது மைோல்லும் திறனுக்தகற்ப உவளமகதைோடும் வருணளனகதைோடும் 

மைோன்னதபோது, அது தகட்பவளரக்கவர்ந்திழுக்கிற ஒருவலிளமயோன மதோடர்பு 

வடிவமோக உருவோனது.  

  

மதோடக்கத்தில் தமிழ்மரபில் களதகள் வோய்மமோழியோகதவ மைோல்லப்பட்டன. பின் 

உளரநளட கலந்த களதப்போடல்கள் களதகளைத் தந்தன. மமோழியின் வோிவடிவம் 

மைழுளமப்பட்ட பிறகு, களத இலக்கியம் எழுத்தில் பதிவோனது.  

 

தமிழின் மதோன்ளமயோன இலக்கண நூலோகிய மதோல்கோப்பியத்தின்  

“மபோருள் மரபில்லோப் மபோய்ம்மமோழியோனும் 

மபோருமைோடு புணர்ந்த நளகமமோழியோனும்”   

- (மபோரு. மைய். 1420) 

என்ற அடிகளைத் தமிழின் உளரநளட மரளப உணர்த்தும் அடிகைோகக் மகோள்ைலோம்.  

    

மபோருள் மரபில்லோப் மபோய்ம்மமோழியோனும் என்பதற்கு, கற்பளன கலந்த புளனவு 

மமோழியோக, அதோவது ‘யோளனயும் குருவியும் தமக்குள் நட்புப் போரோட்டிப் 

தபைிக்மகோள்வளதப் தபோல’ எனவும், மபோருமைோடு புணர்ந்த நளகமமோழியோனும் 

என்பதற்கு, ‘உண்ளம கலந்த தவடிக்ளகப் தபச்சு’ எனவும் உளரயோைிோியர் விைக்கம் 

தருவர். 

    

தமிழ்ச்ைிறுகளத – ததோற்றமும் வைர்ச்ைியும் 
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மரபிலிருந்து தமற்கூறிய இரு கூறுகளையும் எடுத்துக்மகோண்டு போரதியோர் தமது 

களதளய உருவோக்கினோர். அவரது ‘கோக்கோய் போர்லிமமண்ட் களதயில் கோகங்கைின் 

தபச்சு உண்ளம கலந்த தவடிக்ளகப் தபச்ைோக’ இருக்கின்றன. இந்த மரபுக்கூறுகளுடன் 

அளமந்த அவருளடய ஆறில்’ ஒரு பங்கு (1910) களத, தமிழின் மதோடக்ககோலக் 

களதகளுள் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றோகும்.  
 

   ைிறுகளதளய தமளல நோடுகைின் இலக்கிய வடிவமோகத் திறனோய்வோைர்கள் 

வளரயறுக்கின்றனர். உலகச் ைிறுகளதகள் அளமந்த வடிவத்ளதப் பின்பற்றிதய தமிழ்ச் 

ைிறுகளதகளும் எழுதப்பட்டன. ைிறுகளத என்பது ஒரு ைம்பவம், ஒரு மனநிளல, ஒரு 

ைிக்கல் என ஒரு மபோருள் பற்றி மட்டுதம எழுதுவது. எந்த தநோக்கத்ததோடு களத 

எழுதப்படுகிறததோ, அளத தநோக்கிதய களதயின் அளனத்துக் கூறுகளும் மைல்லும் 

ஓர்ளம மகோண்டது. வோைகன் ஊகித்தறிய முடியோத ஒரு திருப்பத்ளத இறுதியில் மகோண்டு 

முடிவது. இந்த வளரயளறக்கு உட்பட்தட திறனோய்வோைர்கைோல் ைிறுகளதயின் வடிவம் 

மதிப்பிடப்படுகிறது.  
 

   தமிழில் தமற்கூறிய ைிறுகளதக்கோன வடிவ அளமதியுடன் மவைிவந்த முதல் 

ைிறுகளதயோக, வ.தவ.சு. என்றளழக்கப்பட்ட வரகதனோி தவங்கதடை சுப்ரமணியம் 

எழுதிய ‘குைத்தங்களர அரைமரம்’ (1915) அறியப்படுகிறது. ஓர் அரைமரம் தபசுவது 

தபோல் அளமந்த இக்களத, அதன் ைமகோலச் ைிக்களல நுட்பமோகப் தபைிச்மைல்கிறது. 

அ.மோதளவயோவின் ைிறுகளதகளும் மதோடக்ககோலச் 

ைிறுகளதகைோக அறியப்படுகின்றன.  

   தமிழ்ச்ைிறுகளதப் பளடப்போைர்களைப் மபோதுவோக ஐந்து 

தளலமுளறயினரோக நோம் பிோித்து மதிப்பிடலோம்.  
 

முதல் தளலமுளற    

   தமிழ் நவீன இலக்கியத்ளதத் மதோடக்கத்திதலதய மைழுளமப்படுத்தியவர் 

புதுளமப்பித்தன். அவரது ைமகோல எழுத்தோைர்கைோன ந. பிச்ைமூர்த்தி, மமௌனி, கு.ப. 

ரோ தகோபோலன், பி.எஸ்.ரோளமயோ, ைிதம்பர சுப்பிரமணியன் ஆகிதயோளரத் 

தமிழ்ச்ைிறுகளதயின் முன்தனோடிகைோகக் மகோள்ைலோம். இவர்கள் அளனவரும் 

ைிறுகளதகளுக்கு முக்கியத்துவம் மகோடுத்த மணிக்மகோடி இதழில் எழுதியவர்கள். 

இக்கோலகட்டம் மணிக்மகோடி கோலம்’ என்தற அளழக்கப்பட்டது. நோ.போர்த்தைோரதி, 

அகிலன் ஆகிதயோர் புகழ்மபற்ற இலட்ைியவோதக் களதகளைப் பளடத்தனர். 

இக்கோலகட்டத்தில் எழுதிய கல்கி, மபோழுதுதபோக்குத் தன்ளம மகோண்ட களதகளைத் 

தந்தோர். 

 

இரண்டோம் தளலமுளற 

    புதுளமப்பித்தளனத் மதோடர்ந்து லோ.ை. ரோமோமிர்தம், க.நோ. சுப்ரமணியம், 

ைி.சு. மைல்லப்போ, எம்.வி. மவங்கட்ரோம், ஆர். ைண்முகசுந்தரம் தபோன்ற 

பளடப்போைிகைிடம்  
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இருந்து ைமரைமில்லோத ைமூக விமர்ைனக் களதகள் எழுந்தன. மபண்கைோல் எழுதப்படும் 

மபண்ணுலகச் ைித்திோிப்புக் களதகள் குமுதினி, டி. பி. ரோ மலட்சுமி, கி. 

ைரஸ்வதியம்மோள் தபோன்றவர்கைோல் எழுதப்பட்டன.  

 

மூன்றோம் தளலமுளற 

   இக்கோலகட்டத்தில் முன்தனோடிகள் தபோட்ட போளதயில் தவகம் பிடித்த 

தமிழ்ச் ைிறுகளத, அதன் உச்ைங்களைத் மதோட்டது. எைிய மனிதர்கைின் 

பண்புநலன்களை நுட்பமோகப் பதிவுமைய்த கு.அழகிோிைோமி, கவித்துவமோன 

மைோற்ைித்திரங்களைப் பளடத்த நகுலன், மனித உறவுகளையும் மனச்ைலனங்களையும் 

ைித்திோித்த தி.ஐரனகிரோமன், ைிறந்த வடிவ ஓர்ளமயுடன் எழுதிய சுந்தர நோமைோமி, 

மபருநகர நடுத்தர வோழ்ளவ எழுதிய அதைோகமித்திரன் ஆகிதயோோின் பளடப்புகள் 

மவைிவந்தன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அறிதவோம் மதைிதவோம் 

உலகச் ைிறுகளத ஆைிோியர்கள்  

   உலக அைவில் ைிறுகளதயின் வடிவக் கூறுகளைக் மகோண்ட களதகள் 17 ஆம் 

நூற்றோண்டில் எழுதப்பட்டிருந்தோலும், 19ஆம் நூற்றோண்டில்தோன் முழுவீச்ைில் மவைிப்படத் 

மதோடங்கின.   

   அமமோிக்க எழுத்தோைர்கைோன எட்கர் ஆலன்தபோ , ஓ மஹன்றி, நதோனியல் ஹோதர்ன், 

வோைிங்டன் இர்விங் தபோன்தறோர் ைிறுகளதயின் முழுளமயோன வடிவச் ைிறப்தபோடு அளமந்த 

ைிறுகளதகளைத் தந்தனர். குறிப்போக ஓ மஹன்றியின் களதகைில் வரும் களடைித் திருப்பம் 

இன்றுவளர உலகப்புகழ் மபற்று விைங்குகின்றது.  

   பிமரஞ்சு எழுத்தோைர்கைோன தபோம்மபவல், மோப்பஸோன், மமோிமீ, போல்ைோல்க் 

தபோன்தறோர் ைிறுகளதயின் மதோடக்ககோல நிளலயில் அதன் அளனத்துச்  

    ைோத்தியங்கதைோடும் பளடத்துக் கோட்டியவர்கள். குறிப்போக, இன்றைவும் மோப்பஸோன் 

களதகள் உலகப்புகழ் மபற்று விைங்குகின்றன. தமிழின் ைிறந்த ைிறுகளத எழுத்தோைரோன 

புதுளமப்பித்தன் தமிழகத்தின் மோப்பஸோன் என்று அளழக்கப்படுவது, மோப்பஸோன் களதகைின் 

வீச்ைிளனப்புோிந்துமகோள்ை உதவுகிறது.  

   ரஷ்ய எழுத்தோைர்கைோன ஆண்டன் மைகோவ், துர்கதனவ், தகோகல் ஆகிதயோர் 

புகழ்மபற்ற ைிறுகளதகளை எழுதியவர்கள். மைகோவ் ைிறுகளத வடிவத்ளத மிகச்ைிறந்த 

களலவடிவமோக்கியவர். இவர் தம் ைிறுகளதகள் நளகச்சுளவயும் அங்கதமும் கலந்தளவ. ரஷ்ய 

ைிறுகளதயின் தந்ளத எனப் தபோற்றப்படும் தகோகலின் தமலங்கி என்னும் ைிறுகளத எண்ணற்ற 

எழுத்தோைர்களை உருவோக்கிய களத எனலோம்.    
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – ix (VOLUME-Ii) 

உதரநதட   

 
வ.எண் உள்ளடக்கம் 

1. 

I. உதரநதட 

1. குறிெ்பிட்ட ் க்க திறைொய்வு நூை்கள், உலரநலட பசொை்விளக்கம், 

உலரவலக உலரயிை் சிறெ்பு 

2. கொைந்ம ொறும் உலரநலட ெை்ைவரக்ொைம், மசொழரக்ொைம், நொயக்கர ் கொைம், 

ஐமரொெ்பியர ்கொைம், 17, 18 ம் நூற்றொண்டு, 19, 20 ஆமு நூற்றொண்டுகள் 

3. ஈழநொட்டு உலரநலட 

2. 

II. உதரவதக 

1. இைக்கண உலரகள் 

2. இைக்கிய உலரயொசிரியரக்ள் 

3. சமய இைக்கிய உலரயொசிரியரக்ள் 

4. பிரெந்  உலரயொசிரியரக்ள் 

5. சொ ்திர உலரகள் 

6. இக்கொை உலரயொசிரியரக்ள் 

3. 

III. பிற உதரநதட வதககள் 

கட்டுலர இைக்கியம், வொழ்க்லகவரைொறு, சுயசரி ம், இைக்கியவரைொறு,  மிழ்நொட்டு 

வரைொறு, வசைம், பசொற்பெொழிவு, குழந்ல  இைக்கியம் ஒெ்பியை் இைக்கியம், 

அகரொதிக்கலை, பமொழிபெயரெ்்புகள், ெயண நூை்கள், கடி  இைக்கியம், அறிவியை் 

 மிழ், நொட்டுெ்புற இைக்கியம், கை்பவட்டியை். 

 மிழிை் ெதிெ்பு முயற்சி 

இைக்கிய ்துலற, ஆரொய்சச்ி நூை்கள் 
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உதரநதட 

 குறிப்பிடத்தக்க திறனாய்வு நூல்கள் 

 உலரயொசிரியரக்ள் : மு.லவ அரவிந் ை் 

 உலரமரபுகள், இரொ.மமொகை், பநை்லை நொ. பசொக்கலிங்கம் 

  மிழ் உலரகளிை் ம ொற்றமும் வளரச்ச்ியும் – மு.லவ.அரவிந் ை் 

  மிழ் உலரநலட வரைொறு – வி. பசை்வநொயகம் 

 வளரும்  மிழ் – மசொமமை 

 19 ம் நூற்றொண்டிை்  மிழ் உலரநலட வளரச்ச்ி,  மிழ் உலரநலட – ஆ.மு. ெரமசிவொைந் ம் 

 19 ம் நூற்றொண்டிை்  மிழ் இைக்கியம் – மயிலை சீைி. மவங்கடசொமி 

  ற்கொை  மிழ் இைக்கியம் – இரொ.  ண்டொயு ம், ஏ.வி. சுெ்பிரமணிய ஐயர.் 

  மிழ் உலரநலட வளரச்ச்ி – இரொ.  ண்டொயு ம். 

 புதிய உலரநலட ெண்பும், ெயனும் – மொ. இரொமலிங்கம். 

 ம சியம் வளர ்்   மிழ் – கொ.திரவியம் 

 ெொரதிக்குெ்பிை்  மிழ் உலரநலட – வை்லிக்கண்ணை். 

 இை்லறய  மிழ் வசை நலட – மு. அருணொசச்ைம் 

 வழிவழிவந்  வசை நலட – மு. அருணொசச்ைம் 

 வழிவழிவந்  வசை நலட –  . அழகிரிசொமி 

 இருெது நூற்றொண்டுகளிை்  மிழ் – மசொம. இளவரசு 

 உலரநலட வளரச்ச்ி – நொ.வொைமொமொலை 

 உதரநதட – ப ால்விளக்கம் 

 பசொற்கலள சிறந்  இட ்திை் அலமெ்ெது உலரநலட எை்று கொை்ரிட்ஜ் கூறியுள்ளொர.் 

மக்களுக்கு எளியமுலறயிை் கரு ்துக்கலள ் ப ளிவுெடவும், சுலவெடவும் நிரை்ெடவும் 

பசொற்களிை் பசொை்வதும் எழுதுவதும் உலரநலட எைெ்ெடும். ெொட்மட முை் ம ொை்றியது 

பிை்ைமர உலர நலட உண்டொைது. 

 உதரநதட எை்ற பசொை்லை மு லிை்  மிழ் பைக்சிகை் (1922) குறிக்கிை்றது. இ ற்கு முை்ைர ்

பவளிவந்  விை்ஸ்மைொ அகரொதியிை் (1862) “உதரவா கம்” எை்றும், மசொமசுந் ர ெொரதியிை் 

நூலிை் (1922) “வ ன நதட” எை்றும் குறிக்கெ்ெட்டுள்ளது. இந்நூைொசிரியரக்ள் உலர 

எை்ெ ற்குச ் பசொை், பசொை்லு ை், ஒலி ் ை் எை்றும், நலட எை்ெ ற்கு பமொழியிை் மெொக்கு 

எை்றும் பெொருள் பகொண்டைர.் எைமவ Prose Style எை்ெது உலரநலட ஆயிற்று. எைமவ 

இசப்சொை் 1922 அளவிை் உருவொைது எைக் பகொள்ளைொம். 

 உதர வதக (ப ய்யுளுக்கானது) 

 நை்னூைொர ்ெொடம், கரு ்து, பசொை்வலக, பசொற்பெொருள் ப ொகு ்துலர, உ ொரணம், விைொ, 

விலட, விமசடம், விரிவு, அதிகொரம் துணிவு, ெயை், மமற்மகொள் எை்னும் 14 வலக உலரகலளக் 

(நை்.நூ.21) கூறியுள்ளொர.் 

 ப ொை்கொெ்பியர ்173 ஆம் நூற்ெொவிை் உலரநலட வலகயிலை நொை்கொகெ் ெகுக்கிறொர.் 

1. ெொட்டிலட லவ ்  குறிெ்பிைொலும். 

2. ெொவிை் பறழுந்  கிளவியொனும் 

3. பெொருண்மர பிை்ைொெ் பெொய்பமொழி யொனும் 

4. பெொருபளொடு புணரந்்  நலகபமொழி யொனுபமை்று உலரவலக நலடமய. 

 நொை்பகை பமொழிய.  
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 ெொட்டுகளுக்கிலடமய உலரநலட கைந்து வந்  நூை்கலளக் குறிக்கிை்றது. இ ற்கு 

எடு ்துக்கொட்டொக, பெருந்ம வைொர ் ெொர மும்,  கடூர ் யொ ்திலரயும் இயம்ெெ்ெடுகிை்றை. 

இலவ இை்று கிலடக்கவிை்லை, இளங்மகொவிை் “உலரநலடயிட்ட ெொட்டுலடச ் பசய்யுள்” 

சிைெ்ெதிகொரம் சொை்றொக அலமகிறது. 2.  ைி ்  உலரநலட நூை்கலளக் குறிக்கிை்றை. சிைர,் 

“ெொட்டிற்கு உலரயொகக் கூறெ்ெடும் உலரநூை்” கலளச ் சுட்டுவ ொகும் எை்கிை்றைர.் 3, 4, 

இரண்டும், ஒரு பெொருளிை்றிெ் பெொய்ெட ் ப ொடரந்்து பசை்லும் நவீைங்களும், நகு ற்கு 

ஏதுவொகிய நொடகங்களும் சிறுகல களும், குறிெ்ெ ொகவும், அகம், புறம் எனும் 

இருதிலணகமளொடு ப ொடரப்ுற்றதும் – ப ொடரப்ுறொ துமொை நூை்கலளெ் ெற்றியை எை்றும் 

கூறுவர.் 

(பசய்யுள் எை்ெது பசய்யெ்ெடுவது இலசக்கெ்ெடுவது இலச, அளக்கெ்ெடுவது அளலவ, 

நிறுக்கெ்ெடுவது நிறுலவ, கலைக்கெ்ெடுவது கலை, பமொழியெ்ெடுவது பமொழி, ெொடெ்ெடுவது 

ெொட்டு, உலரக்கெ்ெடுவது உலர) 

உதரவதக 

 உதரயின் பதான்தம 

 இை ்திை் பமொழியிை் 2009 ஆண்டுகளுக்கு முை்ைமர உலரநலட இருந்துள்ளது.  மிழிை் 

ஐமரொெ்பியர ்வரவுக்கு முை் உலரநலடயிை் எழுதுவது சிறுலமயொக இருந் து. 

 உலரயொசிரியரக்ளிை் உலரக்கு. 

 

“ப ொை்லம ொமை 

உலரபயொரு புணரந்்  ெழலம மமற்மற” 

 எை்னும் ப ொை்கொெ்பிய நூற்ெொ (பசய்.238) முை்மைொடியொக ் திகழ்கிை்றது. 

 பெருந்ம வைொர ்ெொர மும்,  கடூர ்யொ ்திலரயும். சிைம்பும் “உதரயிதடயிட்ட பாட்டுதட  ்

ப ய்யுள்” வலகலயச ்மசரந்் லவ ஆகும். 
 

பதால்காப்பியனார்.  

  “அங்க ம் முதுபசொபைொ டவ்மவழ் நிை ்தும்” 

 எை்று பெொருளியலிலும் ஒரு நூற்ெொவிலை அலமக்கிறொர.் இந் நூற்ெொ நூை் புணரக்்கும் முலற 

ஏழு பிரிபவை்றும் அவற்றிை் ஒை்று “உதரயாப்பு” வலக எை்றும் வி ந்ம ொதுகிறது. 

   மெரொசிரியர ்மு.லவ. அரவிந் ைிை் “உதரயாசிரியர்கள்” இவ்வலகலமயற்றி ் 

ம ொை்றிய மு ற்பெருநூைொகும். முலைவரக்ள் இரொ.மமொகை், பநை்லை ந. பசொக்கலிங்கம் 

இருவருபமழுதிய “உலரமரபுகள்” நூை் குறிெ்பிடற்ெொைது. 

   கவிமணி அவரக்ள் மூை ஆசிரியலர விட உலரயொசிரியமர சிறந் வர,் எை 

நலகசச்ுலவ ம ொை்றக் கூறிைொர.் 

  “கண்லணக் பகடுெ்ெர ்கவிரொயர ்: அக்கண்லண 

  எண்ணி உலரகொரொர ்ஈவொமரொ – மண்ணுைகிை் 

  ஆக்குெவமரொ அழிெ்ெவமரொ மமைொவொர ்

  மநொக்கிநீ உண்லம நவை்”  

 “கண்” எை்ெது மெொை்ற மவற்றுலமயுருபுகலள ் ப ொகு ்துக் கூறுவது இைக்கியம் 

உலரமயொ அவற்லற விரி ்து விளக்கும். உண்லமயிை் மூை நூை்கலள உள்ளவொறு கொண 

உ வும் கண்கமள உலரகள் எைைொம். வட பமொழியிை் உலரகளுக்கு “மைொசைம்” (கண்) 

எைெ்பெயர ்லவக்கும் மரபுண்டு. 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   
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 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT ix 

QUESTIONS 
 

1. கலப்புத் திருமணத்ளதக் கருவோகக் மகோண்ட அண்ணோவின் புதினம் 

A) தரோமோபுோிப் போண்டியன்  B) ரங்தகோன் ரோதோ  

C) மநஞ்ைின் அளலகள் போர்   D) குமோிக்தகோட்டம்  

 

2. தமிழ்நோட்டின் மோப்பைோன்  

A) புதுளமப்பித்தன்  B) ம யகோந்தன்  

C) இரோ ோ ி D) கல்கி 

 

3. வள்ளுவம் என்னும் நூலின் ஆைிோியர் 

A) மு.வரதரோைனோர்  B) வ.சுப மோணிக்கம்  

C) மோ . இரோைமோணிக்கனோர்  D) இலக்குவனோர் 

 

4. ைங்க இலக்கியத்தில் இயற்ளக என்னும் ஆரோய்ச்ைி நூளல எழுதியவர்  

A) இலக்குவனோர்  B) வ.சுப . மோணிக்கம்  

C) மு.வரதரோைனோர்  D) திரு.வி.க. 

 

5. தனித்தமிழ் இயக்கத்ளதத் ததோற்றுவித்தவர்  

A) போவோணர் B)  திருவிக  

C) மபருஞ்ைித்திரனோர்  D) மளறமளல அடிகள் 

 

6.முதல் தமிழ் உளரநூல்  

A) ைிலப்பதிகோர உளர  B) இளறயனோர் அகப்மபோருள் உளர  

C) பத்துப்போட்டுளர D) ைிந்தோமணி உளர  
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7.தமிழிளைச் ைங்கத்ளதத் ததோற்றுவித்தவர்  

A) முத்ளதயோ மைட்டியோர்   

B) நவோப் ரோ மோணிக்கம் 

C) அண்ணோமளலச் மைட்டியோர்   

D) அண்ணோநகர் கவிரோயர் 

 

8. கோப்பியத்திற்கு நிகரோன உளரநளட இலக்கியம். 

A) ைிறுகளத  

B) புதுக்கவிளத 

C) நோடகம்  

D) புதினம் 

 

9. தமிழ்க்கோவலர் என்றும் தற்கோல உளரநளடயின் தந்ளத என்றும் தபோற்றப்படுபவர் 

A) ஆறுமுக நோவலர்   

B) மளறமளல அடிகள் 

C) திரு.வி.க.                       

D) வீரமோமுனிவர் 

 

10. தமிழ் தமளடப் தபச்ைின் தந்ளத என அளழக்கப்படுபவர் 

A) ஆறுமுக நோவலர்       

B) ரோ.பி. தைதுப்பிள்ளை 

C) மளறமளல அடிகள்    

D) திரு.வி.க. 
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தமிழ் 

அலகு - 10 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – x (VOLUME-i) 

நோடகக்களல 

இடம்  : வகுப்பளற 

களத மோந்தர்கள்  :  ஆைிோியர் , மோணவ, மோணவியர் 

 

ஆைிோியர் : வணக்கம் மோணவர்கதை! 

மோணவர்கள்  :  வணக்கம் அம்மோ!  

ஆைிோியர் :  உங்கைில் யோமரல்லோம் நோடகம் போர்த்திருக்கிறீர்கள்?  

மோணவர் :  எல்லோரும் நோடகம் போர்த்திருக்கிதறோம் அம்மோ.  மதோளலக்கோட்ைி  

இருக்கும் வீடுகள் எல்லோவற்றிலும் நோள்ததோறும் நோடகங்களைப்  

போர்த்துக்   மகோண்டுதோதன இருக்கிதறோம்?  

ஆைிோியர்  :  அப்படியோ !நீங்கள் போர்த்த நோடகங்கைின் மபயளர  ஒவ்மவோன்றோகச்    

   மைோல்ல முடியுமோ?  

(மோணவர்கள், ைில மதோளலக்கோட்ைித் மதோடர்கைின் மபயர்களைச்   மைோல்கிறோர்கள் )  

ஆைிோியர் :  ைோி, அந்தத் மதோளலக்கோட்ைிகைில் நீங்கள் கோண்பனவற்ளற    

‘நோடகம்’    

   என்றுதோன் மைோல்வோர்கைோ?  

மோணவி :  இல்ளல . நோடகம் என்று மைோல்லவில்ளல; மதோடர் என்றுதோன்    

    மைோல்கிறோர்கள்.  

ஆைிோியர் :  அவர்கதை மதோடர் என்று மைோல்லும் தபோது, நீங்கள் மட்டும்  நோடகம்    

   என்று மைோல்லலோமோ?  

  மோணவி :  தினந்ததோறும் அவற்ளறப் போர்ப்பவர்கள் மபோதுவோக நோடகம்’   

     என்றுதோன்  மைோல்கின்றனர். அதனோல் தோன் நோனும் நோடகம் என்று  
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     மைோன்தனன்.  

ஆைிோியர் :  அவர்களுக்கு நோடகங்கைின் வளககள், உத்திகள் தபோன்றளவ   

மதோியோததோல் மதோளலக்கோட்ைித் மதோடர்களை நோடகம் என்று  

மைோல்கிறோர்கள். அவர்கள் போர்ப்பளவ நோடகங்கள் அல்ல என்பளத 

நோடகக் களலளயப் பற்றித் மதோிந்து மகோண்டபின் நீங்கள் தோம் 

உணரச்மைய்ய தவண்டும்.  

மோணவர் :  நோங்கள் நோடகக் களலளய அறிந்துமகோள்ை ஆர்வமோக  

இருக்கிதறோம்  

    அம்மோ! எங்களுக்குச் மைோல்லித்தோருங்கள்.  

ஆைிோியர் :  மோணவர்கதை! இந்த நூளலப் போருங்கள். என்ன நூல் இது?  

மோணவி :  இது நோடக நூல்.  

ஆைிோியர் :  எப்படிச் மைோல்கிறோய்? மோணவி : அளடப்புக்குழுக்கள் கோட்ைி,  இடம்,  

களதமோந்தர்கள் எல்லோம் மகோடுத்திருக்கிறோர்கதை! அப்படி இருப்பது  

நோடகநூல் தோதன...! நூலகத்தில் இது அச்ைிடப்பட்ட நூல்களை 

நோடகம் என்ற பகுதியில் போர்த்திருக்கிதறன்.  

ஆைிோியர் :  ஓ அப்படியோ? உங்களுக்கு என் போரோட்டுகள். (நோடகநூளல  உயர்த்தி  

கோட்டுகிறோர்) நூலின் இடப்பக்க ஓரத்தில் மோற்றி ஒருவர் தபசுவதோக  

இருப்பது தோன்  நோடக நூலின் தனித்த அளடயோைம். அதற்குப்மபயர் 

உளரயோடல் என்பதோகும். உளரயோடல்தோன் நோடகத்தின் அடிப்பளட 

அலகு. இது நோடகம் என்னும் இலக்கிய வடிவத்ளத உருவோக்குகிறது.  

மோணவி  :   களதமோந்தர்கள் தங்களுக்குள் தபசுவதுதோன் உளரயோடலோ  அம்மோ?  

ஆைிோியர் :   மபோதுவோக உளரயோடலுக்கு இரண்டுதபர் தவண்டும். இரண்டு  

களத  

மோந்தர்கதைோ, இரண்டுக்கும் தமற்பட்டவர்கதைோ உளரயோடுவது  

உளரயோடல்.  

மோணவி :  உளரயோடல் இல்லோமல் நோடகம் இருக்கோதோ? 

ஆைிோியர் :  மபோதுவோக நோடகங்கள் உளரயோடல்கதைோடு அளமந்திருக்கும்.   

உளரயோடல் தவறு வடிவத்திலும் அளமயலோம். உளரயோடல் 

இல்லோமல் மமௌனநோடகங்களும் நளடமபறுவதுண்டு.  

ஒருவதர தமக்குள் தபைிக்மகோள்வது தபோன்ற தபச்சு மமோழியுடன்  

நோடகம் அளமயலோம். தபச்சுமமோழிக்குப் பதிலோக உடல்மமோழி 

வழியோகவும் உளரயோடளல நோடகம் உருவோக்கிக்மகோள்ளும்.  
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மோணவி  :  உடல்மமோழியோ? அப்படிமயன்றோல் என்ன அம்மோ?  

ஆைிோியர் :  வோயோல் தபசுவளத வோய்மமோழி என்பதுதபோல, மற்றவர்களுக்குப்   

    புோிகிற உடலளைவுகளும் ளைளககளும் உடல்மமோழி எனப்படும்.  

மோணவர் :  தபசும்தபோது உடளல அளைப்தபோதம அதுவோ?  

ஆைிோியர் :  ஆம்! தபச்சு மமோழிக்கு முன்பு ளைளகயில் தோன் மனிதர்கள்   

தபைிக்மகோண்டிருந்தோர்கள். நோடகத்தில் உடல் அளைவும் 

உளரயோடலும்  இளணந்திருக்கும். இப்தபோது நோடகத்தின் 

புறவடிவத்ளதத் மதோிந்து மகோள்தவோம். புறவடிவத்தில் கோட்ைி 

என்பது முக்கியமோனது. கோட்ைிளய நிகழ்வு என்றும் 

குறிப்பிடலோம். உங்கள் ளகயில் இருக்கும் நூலில் கோட்ைிகள் 

இருக்கின்றன அல்லவோ?  

மோணவர் :  கோட்ைியுடன் அங்கம் என்மறோரு மைோல்லும் இருக்கின்றதத!  

ஆைிோியர் :  உளரயோடல், கோட்ைி, அங்கம் ஆகிய மூன்றும் இளணந்தது  நோடகம்.  

இம்மூன்ளறயும் புறக்கட்டளமப்பின் கூறுகள் என்கிதறோம். 

உளரயோடல் என்பது ைிறிய அலகு . உளரயோடல்கைோல் ஆனது 

கோட்ைி. கோட்ைிகைோல் ஆனது அங்கம். அங்கங்கைோல் ஆனது நோடகம்.  

மோணவர் :  கோட்ைிளய நிகழ்வு என்று மைோன்னீர்கதை அம்மோ!  

ஆைிோியர் :  ஆமோம், கோட்ைிதோன் நிகழ்வு. ஓோிடத்தில் ஒருவர்  

மற்மறோருவதரோதடோ,  

தமக்குள்தைதயோ தபைிக்மகோள்ளும் உளரயோடல், நிகழ்வோக 

மோறுகிறது. அந்த நிகழ்வுதோன் நோடகத்தில் கோட்ைி என்ற மைோல்லோல் 

குறிக்கப்படுகிறது.  

மோணவர் :  கோட்ைிளய எவ்வோறு வளரயளற மைய்வது அம்மோ?  

ஆைிோியர் :  கோட்ைிளய வளரயளற மைய்ய, கைம் அவைியம். நோடகம் நிகழும்   

சூழளல உணர்த்துவது கைம். இதளன மவைி என்றும் கூறலோம். இந்த 

நிகழ்வு முடியும்தபோது ஒரு கோட்ைிமுடிந்துவிடுகிறது.அப்படி 

முடியும்தபோது, அந்நிகழ்வில் பங்தகற்ற அளனவரும் இடம் மோறலோம் 

அல்லது புதிதோக ஒருவர் உள்தை வரலோம். இதனோல் ஏற்படும் 

மோற்றத்ளததய கோட்ைி மோற்றம் என்பர். உதோரணமோக நோம் 

தபைிக்மகோண்டிருக்கும் தபோது தளலளமயோைிோியர் வகுப்பளறக்குள் 

வந்தோல், நோம் தபசும் மபோருள் மோறும் அல்லவோ? அப்படிமோறும்  
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – x (VOLUME-ii) 

நொடக இலக்கியம் & திறனொய்வு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

உள்ளடக்கம் 

 

 நொடக இலக்கிய ப ொற்றை் 

 அமைப்பு, மூவமக, இமணவு முரண் 

 குறிப்பு முரண், மூன்று குரல்கள் 

 பமழய நொடகங்கள், பழங்கம கள் 

 மு ் மிழ், இம  நொடக இலக்கியை் 

 இம  ் மிழ் 

 நொடக இலக்கிய வளர ்ச்ி 

 ைபனொன்ைணீயை் 

  ங்கர ொஸ் சுவொமிகள் 

 ஒளமவ  ண்முகை் 

 பை்ைல்  ை்ைந்  மு லியொர ்

 ைபனொகர,் ப ொ 

 நொடகங்களின் வமககள் 

 கீர ்் மன நொடகை் 

 சநொண்டி நொடகை், பள்ளு குறவஞ்சி நொடகை் 

 பைமட நொடகப் புதுமை ைரபுகள் 

  மூக நொடகங்கள், சைொழிசபயரப்்பு நொடகங்கள்,  

       புரொண நொடகங்கள், நொபடொடிக்கம , நொடகங்கள், பக்தி நொடகங்கள் 
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முக்கிய நொடகக்குழுக்கள் 

வ. எண் நொடகக்குழுவின் தபயை் நிறுவியவை் 

1 இரொகினி கிரிபயஷ்னஸ் பக.பொல  ்ந் ர ்

2 என்.எஸ்.நொடக பொ என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் 

3 எை்.ஜி.ஆர.்நொடக  பொ எை்.ஜி.ரொை  ்ந்திரன் 

4  ங்கர ொஸ்சுவொமி நொடக  பொ இரொஜநொயகை் டி.எை் 

5 ப வொ ஸ்படஜ் எஸ்.வி. கஸ்ரநொைை் 

6 பநஷனல் திபயட்டரஸ்் ைபனொகர ்

7 பொல் ைபனொகர ் பொ ப .பபொ.கிருஷ்ண ொமி பொவலர ் 

8 ைதுமர ஒரிஜினல் பொய்ஸ் கை்சபனி   ச்ி ொனந் ை் பிள்மள 

9 ைதுமர ப வி பொல விபனொ   ங்கீ   பொ ரொஜைொணிக்கை் பிள்மள டி.எஸ்.நவொப் 

10 ைதுமர ஸ்ரீ பொல  ண்முகொனந்   பொ டி.பக.எஸ். பகொ ரரக்ள் 

11 ைனபைொகன் நொடகக் கை்சபனி பகொவிந்  ொமி ரொவ்.நவொப் 

12 விபவகொ ஃமபன் ஆரட்்ஸ் இரொை ொமி.ப ொ 

13 ஸ்ரீ க்தி நொடக  பொ கிருஷ்ண ொமி டி.பக. 

14 ைனபைொகனொ நொடகக் கை்சபனி ( ஞ்ம ) பகொவிந்  ொமிரொவ் 

15  ைர   ன்ைொரக்்க  மப  ங்கர ொஸ் சுவொமிகள் 

16 பொய்ஸ் கை்சபனி  ங்கர ொஸ் சுவொமிகள் 

17 சுகுண விலொ   பொ பை்ைல்  ை்ைந்  மு லியொர ்

18 ப வி நொடக  பொ பக.என்.ர ்தினை் 

19 ஸ்சடஜ் இபைஜ் லிபயொ பிரபு 

20 ஸ்ரீ கிருஷ்ண விபநொ   பொ சி.கண்மணயொ 

21 கலொ நிமலயை் பூரண்ை் விஸ்வநொ ன் 

22  ொந்தி நிபக ன் டி.எஸ்.ப ஷொ ்திரி 

23 யுமனசடட் அசை ச்ூர ்ஆட்ரஸ்் ஓய்.ஜி.பொர ்்  ொரதி 

24 விஷ்ணுபிரியொ பகொமவ ரொப ந்திரன் 

25 நொடகப்பிரியொ எஸ்.வி.ப கர ்

26 ஐ.என்.ஏ.திபயட்டரஸ்் வி.எஸ்.ரொகவன்  

27 என்.எஸ்.திபயட்டரஸ்் என்.எஸ்.நடரொ ன் 

28  ர  விபநொதினி  மப சபல்லொரி கிருஷ்ணைொ  ்ொரி 

29 பகொபி திபயட்டரஸ்் பகொைஸ் சுவொமிநொ ன் 
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நொடக இலக்கியம் 

  மிழ் நொடகை், ச ொன்மைக்கொல ்தில் நிலவி வந்   ையக் கூ ்துக்களினின்றுை் உருவொகிறது. 

  ையக் கூ ்துக்கள் கொலப்பபொக்கில்  ைய  ்  ொரப்ிமனயிழந்து சபொழுதுபபொக்குக் 

கூ ்துக்களொக ைொறின 

 சபொழுதுபபொக்குக் கூ ்துக்களில் ஆடல்களுடன் இமணந்  பொடல்களில் உமடயொடல்களுை் 

இமணந் ன. 

 உமரப்பொடல்களுை் ஆடல்களுைொக அமைந்து, கம மய விளக்கியபபொது கூ ்து 

நொடகசைன்னுை் முழு வடிவுை் சபற்றது. 

 பண்மடய நொடகங்கள் கூ ்துக்கள் என அமழக்கப்பட்டன. 

  ங்க கொல ்தில்  மிழக ்தில் நடனக்கமல வல்லுநரக்ள் கூ ் ர ்விறலியர ்என்றுை் நடிகரக்ள் 

சபொருநர ்என்றுை் அமழக்கப்பட்டனர.் 

  மிழக ்தில் நொடகக்கமல ச ொல்கொப்பிய ்திற்கு முற்பட்பட உள்ளச ன்பம , 

“நொடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும் 

பொடல் சொன்ற புலதனறி வழக்கினும்” 

- இப்பொடல் மூலை் அறியலொை். 

  ங்க இலக்கியங்களில் குரமவக்கூ ்து மு லொன நொட்டிய ஆடல்கள் ஆடப்பட்டம  

நற்றிமண, ைதுமரக்கொஞ்சி கூறுகிறது. 

  ங்க கொல ்தில் பவ ்தியல், சபொதுவியல் என்ற இருவமக நொடகங்கள் நடிக்கப் சபற்ற ொக  ்

சிலை்பு கூறுகிறது. 

 நொடகை் நமடசபறுமிட ்ம  கூ ் ொட்டமவ என ் திருக்குறள் கூறுகிறது. 

 பர ை், அக ்தியை், ைதிவொணன் நொடகை், பர ப னரதிபதியுை் பஞ் ைரபு, முறுவல்,  ையந் ை், 

ச யிற்றியை் மு லிய நொடகநூல்கமள அடியொரக்்கு நல்லொர ் ன் உமரயில் சுட்டுகிறொர.் 

 கி.பி. 3 – 5 நூற்றொண்டுகளில்  மிழ் நொடகை்  ளர ்ச்ியமடந்திருந் து. 

 இந்தியொவில் ப ொன்றிய மு ல் நொடகை் – பைதைின் நொட்டிய சொத்திைம் 

 “பொைர ைக்களின் பல்கமலக்கழகை் நொடகை்” என் டி.பக. ண்முகை் கூறியுள்ளொர.் 

 “ஒருமுக எழினி” சபொமுக எழினி கரந்துவரல் எழினி என்ற மூவமக திமர ச்ீமலகள் 

இருந் ச ன சிலை்பு கூறுகிறது. 

பல்லவை் கொலத்தில் நொடகக்கரல 

 பல்லவர ்கொல ்தில் நொடகை் ைறுைலர ்ச்ி சபற ் ச ொடங்கியது 

 சிலை்பு கொல ்தில் பொட்டுை் கூ ்துைொக இருந்  நொடகக் கமல பல்லவரக்ொல ்தில் நடிப்புை் 

உமரயொடலுை் கலந்  வடிவைொனது 

 பல்லவர ் கொல ்தில் மு லொை் ைபகந்திரவரை் பல்லவன் எழுதிய “ை ் விலொ ப் பிரகடனை்” 

நொடகை் மிகவுை் குறிப்பிட ் க்கது 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  
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UNIT x 

QUESTIONS 
1. கூத்துப்பட்டளற நோடோ இயக்கத்ளத உருவோக்கியவர். 

A) மு.இரோமைோமி   

B) தவலுைரவணன்  

C) பம்மல் ைம்மந்த முதலியோர்  

D) ந.முத்துைோமி 

 

2. ததோழர் கலகக்கோரர் மபோியோர் மபோியோர் என்னும் நோடகத்ளத இயற்றியவர் 

A) இன்குலோப்   

B) வ. ஆறுமுகம்  

C) மு. இரோமைோமி   

D) ளவரமுத்து  

 

3. தமிழ்நோடகத்தின் தோத்தோ என அளழக்கப் படுபவர்  

A) நவோப் தகோவிந்தைோமி ரோவ்   

B) டிதகோ ைதகோதரர்கள்  

C) ை. முத்துைோமி    

D) பம்மல் ைம்பந்த முதலியோர் 

 

4. முகம்மதுபின் துக்ைக் என்னும் நோடகத்ளத எழுதியவர்  

A) இன்குலோப்   

B) தைோ. இரோமைோமி 

C) ைங்கரதோஸ் சுவோமிகள்  

D) மதனோகர் 
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5. வடிவம் எனும் திறனோய்வு வளகயில் கீழ்க்கண்ட வற்றுள் எது அடங்கும் ? 

A) மமய்ப்போடு   

B) உவளம 

C) யோப்பு  

D) வண்ணம்  
 

6. இலக்கியக் களல என்னும் நூலின் ஆைிோியர்  

A) மு.வரதரோைனோர்   

B) தோ.ஏ. ஞோனமூர்த்தி  

C) வ.சுப மோணிக்கம்  

D) அ.ை ஞோனைம்பந்தம் 
 

7. ைட்ளடப்ளப நோடகம் என்பது 

A) ஓரங்கநோடகம்   

B) ைிறுகளத  

C) புதினம்  

D) கோப்பியம்  
 

8. ஒரு நோடகக் களதயின் பகுதிகள் ( ைந்திகள் ) 

A) 4          

B) 5 

C) 6            

D) 6 
 

9. தமிழ்வோணன் எழுதியளவ மபரும்போலும் 

A) வரலோற்றுக் களதகள்  

B) ைமூகப் புதினங்கள் 

C) வட்டோர நோவல்கள்  

D) துப்பறியும் நோவல்கள் 

 

10. மபோன்னியின் மைல்வன் என்னும் புதினம் 

A) இரோதைந்திர தைோழன் பற்றியது  

B) குதலோத்துங்கன் பற்றியது 

C) நந்திவர்மன் பற்றியது  

D) இரோைரோைன் பற்றியது 
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தமிழ் 

அலகு - 11 (ததொகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21 

ஆறொம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரை 

உள்ள தபொதுத் தமிழ் 

மற்றும் 

சிறப்புத் தமிழ் (+1) 

சிறப்புத் தமிழ் (+2) 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – xI (VOLUME-i) 

 

 

   

    

கவில  ஒரு பமொழியிை் மமை்லமயொை பவளிெ்ெொடு. பமொழியிை் அலை ்துக் 

கூறுகலளயும் பகொண்டு உருவொகும் கலை கவில லயெ் மெொை் மவமறதுமிை்லை. அ ைொை் ொை் 

ஒரு பமொழியிை் மொண்பும் பசறிவும் அழகும் அம்பமொழியிை் கவில கலளக் பகொண்மட 

மதிெ்பிடெ்ெடுகிை்றை.  மிழ்ச ்சமூக ்திை் ெொரம்ெரியம் மிக்கெ் ெண்ெொட்டிை் மவரக்ள்,  மிழ்க் 

கவில களிை் வழியொகமவ கிலள விரிகிை்றை. 

   ைது கவில  இைக்கிய ் ொை் ொை், உைகச ் பசவ்வியை் பமொழிகளிை் வரிலசயிை் 

லவ ்து,  மிழ் மெொற்றெ்ெடுகிறது. உைகிை் பிற பமொழிகமளொடு ஒெ்பிடுலகயிை் 

 மிழ்க்கவில களிை் ப ொை்லம, மரபு, பிறபமொழிசச்ொரப்ிை்லம, இலடயறொ  ப ொடரச்ச்ி 

ஆகியை  ைிசச்ிறெ்பு வொய்ந் லவ. அல ெ்மெொைமவ இயற்லக சொரந்்  மக்கள் வொழ்வியலைக் 

பகொண்ட கவில கள்,  மிழிை்  ொை் மு லிை் எழு ெ்ெட்டை. 

 

 ங்ககாலக் கவிததகள் 

  சங்ககொைக் கவில கள்  மிழரிை் உயரந்்  நொகரிகச ் பசழுலமக்கு அடிெ்ெலடயொக 

அலமந் லவ. இலவ அகம், புறம் சொரந்்  வொழ்வியை் பநறிகள், கதலகள், கல்வி, அரசியல், 

பபாருளாதாரம், வணிகம், மவளாண்தம குறி ்  ெதிவுகலள பவளிெ்ெடு ்துகிை்றை. 

 

அகம் 

  மொந் ர ் அகமை ்திை் தூய்கிை்ற கொ ை், அை்பு, கருலண மு ைொை உணரவ்ுகலள 

பவளிெ்ெடு ்துவது அக ்திலண. 

 

புறம்  

  மொந் ர,் புறவொழ்விை் பகொண்டொடுகிை்ற வீரம், பகொலட, புகழ் மு ைொை ெண்புகலள 

பவளிெ்ெடு ்துவது புற ்திலண. 

  அகம், புறம் சொரந்்  சங்ககொைக் கவில கள் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்பதாதக எை 

நூை்களொக வலகெ்ெடு ் ெ்ெட்டுள்ளை. இலவ பெரும்ெொலும் ஆசிரியப்பா, வஞ்சிப்பா, கலிப்பா 

ஆகிய ெொ  வலகலமகளிை் அலமந் லவ. 

 

கவிதத – ஒரு பாரத்வ  
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சிறகிழந்த நாதர 

   எட்டு ப் ொலகயிை் ஒை்றொை குறுந்ப ொலக,  லைவி மீ ொை  லைவைிை் அை்பும், 

சிறகிழந்  நொலரயொய் ்  லைவிக்கொக அவை் வருந்துவல யும் கொட்டும் ெரணரிை் ஓர ்

அக ்திலணெ் ெொடை், 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கீழ்க்கடலிை் எழுந்  அலைக்கு அருகிை்நிை்ற, முதுலமயொை் சிறகிழந்  நொலரபயொை்று, மசரைது 

மமை் கடற்கலரயிைலமந்  ப ொண்டிபயை்னும் நகரிை் உள்ள பெறற்கரிய உணவொகிய அயிலர 

மீலைெ்பெற வருந்தியிருந் து. அதுமெொை, பெறற்கரியவளொகிய  லைவிலயெ் பெறும்பெொருட்டு ் 

 லைவைிை் பநஞ்சமும் வருந்தியிருந் ொம். 

 

நீரும் நிலனும் 

   எட்டு ப் ொலகயிை் ஒை்றொை புறநொனூற்றிை் ெொண்டியை்  லையொைங்கொை ்துச ்

பசருபவை்ற பநடுஞ்ப ழியனுக்குக் குடபுலவியனார் அறிவுலர கூறுவ ொக அலமந்  ஒரு 

புறெ்ெொடை், உணவு பகொடு ் வமர உயிரப்கொடு ் வர.் இந்  உடைொைது. உணவிைொைொைது. 

உணவு எை்ெது யொது? நிை ப் ொடு நீர ்மசரவ்து ொை். அெ்ெடி இலண ்து மவளொண்லமக்கு உ வுக. 

அவ்வொறு உ வியவமர உைக ்திை் உயிலரயும் உடலையும் நிலைநிறு ்தி வொழ்வி ் வரொவர ்

எை்று நீரிை்றி அலமயொ  உடை்குறி ்துக் கூறி, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

நீரவ்ளம் பெருக்க, ெொண்டிய மை்ைலை அறிவுறு ்துகிறொர.் 

 

அறநிதலக் கவிததகள் 

   சங்கம் மருவிய கொை ்திை் எழுந்  ெதிபைை்கீழ்க்கணக்கு நூை்கள் வொழ்வியை் 

அறங்கலளக் கற்பிெ்ெலவ. இலவ பவண்ெொ எை்னும் யொெ்பு வலகலமயிை் அலமந் லவ. 

உைகளொவிய அறிஞரக்ளொை் ஒெ்ெற்ற நூபைை ஏற்றுக்பகொள்ளெ்ெட்ட திருக்குறள், கீழ்க்கணக்கு 

நூை்களுள் குறிெ்பிட ் க்கது.  

குணகடை் திலரயது ெலற பு நொலர 

திண்ம ரெ்் பெொலறயை் ப ொண்டி முை்றுலற 

அயிலர ஆரிலரக் கணவண்ட்  ொங்குச ்

மசயள் அரிமயொட் ெரரத்ி 

மநொலய பநஞ்மச மநொய்ெ்ெொ மைொமய 

- குறுந்பதாதக.128  

 

.. .. .. .. .. .. நீர ்இை்று அலமயொ யொக்லகக்கு எை்ைொம் 

உண்டி பகொடு ்ம ொர ்உயிரப்கொடு ் ம ொமர; 

உண்டி மு ற்மற உணவிை் பிண்டம்; 

உணபவைெ் ெடுவது நிலை ்ம ொடு நீமர; 

நீரும் நிைனும் புணரிமயொர ்ஈண்டு 

உடம்பும் உயிரும் ெலட ்திசி மைொமர;        -  புறம்.18  
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காப்பியக் கவிததகள் 

   மை்ைரக்லளெ் ெொடிய கொைம் மொறிக் குடிமக்கலளக் கவில யிை் 

ெொடுபெொருளொய்க் பகொண்படழுந் லவ  மிழ்க் கொெ்பியங்கள். கொெ்பியக்கவில கள் கொ ை், வீரம், 

அறம் எை அலை ்ல யும் ெொடிச ்பசை்கிை்றை. உலரபயொடு கைந்  கவில கலள அறிமுகம் 

பசய் லவ இலவ. பிறெ்பிை் மவற்றுலமபயொழிெ்பு, பசியின்றி வாழ்தல், வாழ்வின் 

நிதலயாதம எைக் கொெ்பியக்கவில களிை்  ளம் ெரந்துவிட்டது. மொந் ருக்கு அறமம 

நிலையொைது எை்ெல க் குறிக்கும் மணிமமகலைக் கொெ்பிய ்திை் அலமந்  கவில  இங்கு 

மநொக்க ் க்கது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

பக்திதமக் கவிததகள் 

   கொெ்பியக் கவில களுக்குெ் பிை் இயற்றெ்ெட்ட  மிழ்க்கவில களிை் 

ெொடுபெொருள், கடவுலள மநொக்கிய ொக அலமந்திருந் து. இலறயுணரம்வொடு அை்லெயும் 

அற ்ல யும் இக்கொைக் கவில கள் பவளிெ்ெடு ்திை. இலறவை்மீது கொ ை் பகொண்டு 

எழு ெ்ெட்ட இக்கவில கள் இை்றும் மொறொ ் ை்லமமயொடு ெக்திலம மணம் 

வீசிக்பகொண்டிருக்கிை்றை. 

 

சிற்றிலக்கியக் கவிததகள் 

   ெக்திவழிமய ெயணி ்துக் பகொண்டிருந்   மிழ்க் கவில கள் பிை்ைர,் 

சிற்றிைக்கியங்கள் எை்னும் விமரச்ைெ்ெொங்கு பகொண்ட புதிய வடிவிை் மக்களிடம் 

மெச ப் ொடங்கிை. சிற்றிைக்கிய ்திை் வடிவங்களொை. மகொலவ, உைொ, அந் ொதி மெொை்றலவ 

கடவுள், அரசை், சிற்றரசரக்ள், வள்ளை்கலளெ் புகழ்ந் ை. எை்னும் ெள்ளு, குறவஞ்சி மெொை்றலவ 

எளிய மக்களிை் வொழ்வியலையும் எடு ்தியம்பிை. 

 

தனிப்பாடற் கவிததகள் 

   புைவர ் பெருமக்கள்  ம் கவிெ்புைலமலயக் கொட்ட நை்ைப ொரு களமொக ் 

 ைிெ்ெொடை்கள் ெயை்ெட்டை. சிமலதட, விடுகதத, ப ாற்புதிர் மெொை்ற சிந்ல க்கு விருந் ொகும் 

வலகயிை் புைவர ் பெருமக்கள் ெொடிசப்சை்ற ெொடை்கள் தனிப்பாடற் திரட்டுகளாக நமக்குக் 

கிலடக்கிை்றை.   

  

இளலமயும் நிை்ைொ யொக்லகயும் நிை்ைொ 

வளவிய வொை்பெரும் பசை்வமும் நிை்ைொ 

பு ்ம ள் உைகம் பு ை்வரும்  ொரொர ்

மிக்க அறமம விழு ்துலண ஆவது 

- புறம்.18  
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – xI (VOLUME-iI) 

cs;slf;fk; 
 

 gilg;ghw;wy; 

 kuGf;ftpijahsHfs; 

 GJf;ftpij 

 vOj;Jf; fhyk; 

 i`$ ftpijfs; 

 fij 

 Gjpdk; 

 fl;Liu 

 ehlfk; 

 rhfpj;a mfhjkp tpUJ 

 QhdgPl ghpR> cyfj;jkpo; khehLfs; 

 gpwnkhopapypUe;J jkpOf;F> jkpopypUe;J gpwnkhopfSf;F 

 
ghHit E}y;fs; 

 
1. GJf;ftpijapd; Njhw;wKk; tsHr;rpAk;  - ty;ypf;fz;zd; 

2. ftpQuhf      - m.fp. gue;jhkdhH 

3. ftpijaDgtk;     - eh. Rg;Gnul;bahH 

4. ftpijf; fiy     - eh. ghHj;jrhujp 

5. jkpo;kuG      - nghd;. Kj;Jf;Fkud; 

6. ey;y jkpo; vOj Ntz;Lkh?   - m.fp.gue;jhkdhH 
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gilg;ghw;wy; 

gilg;gpyf;fpak; 

 ftpQd; my;yJ vOj;jhsHfshy; Gjpajhfg; gilf;fg;ngWtJ 

gilg;gpyf;fpak;.  

kdpjdpd; rpe;jid> moFzHT> Nghyr; nra;jy;> mjhtJ r%f tho;f;if 

njhlq;fpa NghNj gilg;gpyf;fpak; Njhd;wptpl;lJ. 

`l;rd; fUj;J 

 jd; vz;zj;ij ntspapLk; MHtk;> gpwhplj;jpYk; gpwtw;wpYk; fhl;Lfpw 

MHtk;> fw;gid Mw;wypd; tsHr;rp MfpaitNa gilg;gpyf;fpaj;ijj; 

Njhw;Wtpj;jd. 

 nghpa mstpy; vOjg;gLfpd;w gilg;Gfs; ehty;> ehlfk;> tho;f;if tuyhW 

Nghd;wtitahFk;. rpwpa mstpdjhf vOjg;gLfpd;w gilg;Gfs; ftpij> rpWfij> 

Xuq;f ehlfk;> fl;Liu Nghd;witahFk;. 

gilg;GzHT 

 jfty;fis xd;W jpul;bg; gy gs;sp tptuq;fSld; mg;gbNa mwpf;ifahf 

mspg;gJ fl;LiuahfpwJ. jfty;fisf; nfhz;L jq;fs; mDgtj;jpd; thapyhf XH 

cz;ikia cUthf;fp> fw;gid fye;j ftpij. ehty;> rpWfij> ehlfk;> Xuq;f 

ehlfk; vdg; gilg;gjhy; ,g;gilg;ghsHfs; fl;LiuahsHfistpl kpFjpahd 

gilg;GzHitg; ngWfpwhHfs;. 

 nra;jpj;jhs;fs;> ,jo;fs;> njhiyf;fhl;rp> thndhyp Kjyhd jfty; 

njhlHGr; rhjdq;fspd; %yk; vOj;jhsHfs; jq;fs; gilg;GfSf;Fhpa 

%yg;nghUisg; ngWfpwhHfs;. vOj;jhshpd; mZF Kiwapy;jhd; mJ fij> 

ftpij my;yJ fhg;gpak; vd;w NtWghl;ilg; ngWfpwJ. 

gilg;ghspapd; jd;ikfs; 

1. fl;Liug; gilg;ghsp epiwag; gbj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

2. ,d;Dk; epiwag; gbf;fTk; Ntz;Lk;. 

3. Ma;T Kiw njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. 

4. jfty; jpul;lj; njhpe;jpUf;f Ntz;Lk;. 

5. rpwg;Gg; gapw;rpAk; Ntz;Lk;. 

6. fl;Liuahsd; cz;ikia kl;LNk vOj Ntz;Lk;. 

7. fij> ftpijg; gilg;ghsHfSf;Ff; fw;gid Mw;wy; kl;Lk; 

NghJkhdjhFk;. 

8. xU epfo;r;rp Xuq;f ehlfkhf;fg;gl;lhy; rw;W NtWghL fhzg;ngWk;. 
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gilg;Gf;fhd fhuzk; 

 vOj;jhsd; jd;Dila mDgtj;ijj; jdf;Fj; njspthf;fpf; nfhs;sTk; 

gpwUf;Fr; nrhy;yTk; nkhopapd; %yk; mijg; ghJfhf;fTk; gilf;fpd;whd;. xU 

tPur; nraNyh> xU gpur;ridNah XH MsJ gz;Ngh> fhjNyh> ntWg;Ngh> 

mtkhpahijNah> mr;r%l;Lk; epfo;r;rpNah VNjh XH mDgtk; gilg;gpd; %yg; 

nghUs; MFk;. mJ ftpijahf fijahfg; gpwg;ngLf;Fk;. 

];Btd;rd; 

 ];Btd;rd; jd; kfid kfpo;tpf;f xU jPtpd; tiuglj;ij tiue;J fhl;bdhH. 

gpd;dhspy; ‘Gijay; jPT’ (treasure lslande) vd;fpw ehty; cUthtjw;F 

mt;tiuglNk fhuzkhapw;W. 

ghy;rhy;f; 

 ghy;rhy;f; gpnuQ;R kf;fspd; tho;fifiag; gw;wpj; njhpatpUk;gpajhy; 

gpnuQ;R murpay; tho;T> gpnuQ;Rg;gil tPuH tho;T> ghhp]; efu tho;T vd;W xU 

gilg;gpypUe;J ,d;ndhU gilg;Gf;fhd nghwpiag; ngw;W vOjpdhH. 

fhy;];nthHj;jp 

 fhy;];nthHj;jp xU FLk;gj;jpd; tuyhw;iwg; guk;giuahfr; nrhy;tJ Nghyg; 

gy fhyg;gFjpg; gpnuQ;R tho;f;ifia ntspapl;lhH. 

fy;fp 

 xU gilg;ghspapd; gilg;G ,d;ndhU gilg;ghspiaj; J}z;lyhFk;. 

fy;fpapd; ‘nghd;dpapd; nry;td;’ ehtypy; tUk; ee;jpdp ghj;jpuj;ijf; nfhz;L 

njhlHr;rpahf tpf;fpukd; ‘ee;jpGuj;J ehafp’ vd;w ehtiyg; gilj;jhH. 

gilg;gpyf;fpaj;jpd; gad;fs; 

1. cyf epfo;r;rpfis vil NghLfpwhHfs;. 

2. epfo;r;rpfSf;F tpsf;fkspf;fpwhHfs;. 

3. jj;Jtthjpfs; Nghd;W ntWk; cz;ikfis Kul;Lj;jdkhff; $whky; 

mofpay; fye;J ntspapLfpwhHfs;. 

4. fhyq;fhykhf ,e;jg; gilg;Gfs; kdpj tsHr;rpf;Ff; fhuzkhfpd;wd. 

5. kdpjd; gilg;Gfisg; gilg;gJk;> gilg;Gfs; kdpjidg; gilg;gJk; 

vd;gjpy;jhd; gilg;gpyf;fpaj;jpd; Nkd;ikAk; kdpj Nkd;ikAk; ,Uf;fpwJ. 

6. gilg;ghsd;> gilg;gpd; %yk; mofpaiy Nkk;gLj;Jfpwhd;. 

7. jd;idNa gilg;gpw;F toq;Ffpwhd;. 

8. jd;idg; Ghpe;J nfhs;fpwhd;. 

9. gilg;ghsdpd; mf cyfk;> Gw cyfj;ijj; jpUj;JfpwJ> moFgLj;JfpwJ. 

10. Gwcyfk;> gilg;ghspapd mf cyfj;jplkpUe;J kUe;J ngWfpwJ. mwpT 

ngWfpwJ. 
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UNIT xI 

QUESTIONS 
 

1. முதல் தமிழ் ளஹகூ கவிளத நூல் 

A) கூளடக்குள் ததைம் வீழ்   

B) ைிறகுகைின் சுவடுகள் 

C) சூோிய பிளறகள்   

D) புள்ைிப் பூக்கள் 

 

2.கருப்புமலர்கள் என்னும் புதுக்கவிளதத் மதோகுப்பின் ஆைிோியர்  

A) ளவரமுத்து  

B) மீ. ரோத ந்திரன்  

C) நோ. கோமரோைன்   

D) அப்துல் ரகுமோன் 

 

3. மணிக்மகோடி இதழின் ஆைிோியர்  

A) பி.எ. இரோளமயோ  

B) கல்கி 

C) சுப்பிரமணிய போரதியோர்   

D) மணியன்  

 

4. பளடப்போற்றலுக்குக் கோரணமோன தன்மவைிப்போட்டுத்துடிப்பில் அடங்குவன 

A) அனுபவப் போிமோற்றத்துடிப்பு, புகழ் தவட்ளக, மதய்வீகத் தூண்டல் 

B) புகழ்தவட்ளக, இன்புறுத்தத் தூண்டும்  . துடிப்பு, புதுளமப் புலப்போட்டுத் துடிப்பு 

C) அனுபவப் போிமோற்றத்துடிப்பு, புதுளமப் புலப்போட்டுத் துடிப்பு, இன்புறுத்துற்றுடிப்பு 

D) மதய்வீகத் தூண்டல், புகழ்தவட்ளக, இன்புறுத்தற்றுடிப்பு 
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5.கவிளத உண்ளம என்பது 

A) நடப்பது  

B) நடப்பிற்கு அப்போற்பட்டது 

C) எப்படி இருக்கதவண்டுதம அப்படி இருப்பது   

D) மபோய்யோனது 
 

6. புதின உளரயோடலில் பயன் 

A) போத்திரப்பண்ளப விைக்கல்  

B) சுளவயூட்டல் 

C) திறளம உணர்த்தல்   

D) நோடகமோக்க முயலல்  
 

7. உணர்ச்ைிக் களதகள் தமிழில் 

A) மிகுதி      

B) குளறவு 

C ) இல்ளல   

D) அைவோக அளமந்துள்ைது 

 

8. நோடக ஆைிோியனுக்கு இல்லோத புதின ஆைிோியனுக்கு உோிய வோய்ப்பு 

A) வருணளன    

B) கற்பளன 

C) உணர்ச்ைி           

D) ஆைிோியர் இளடயீடு 

 

9. ஆய்வுக்கட்டுளர , கட்டுளர இலக்கியம் ஆகோளமக்குக் கோரணம் 

A)  வடிவம் இன்ளம  

B) கருத்து இன்ளம 

C) மதோடர்ச்ைி இன்ளம  

D) உணர்ச்ைியும் கற்பளனயும் இன்ளம 

 

10. கவிளதயின் உயிர்நோடி 

A) கருத்து       

B) உணர்ச்ைி 

C) கற்பளன    

D) வடிவம் 
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