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இபாநிங்க அடிகள்: 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 

 

 

 

 

 இரனறங் அடிபரர் “றனனட்திரச ள்பனரர்” ன்னும் சறநப்ன பதர் பதற்நர். 

 ,tiu ts;syhh; vd mioj;jth; - njhOk;G+h; NtyhAj Kjypahh; 

 ,tiu GJnewp fz;l Gyth; vd mioj;jth; - ghujpahh;  

 டறர் ட்டம் னதூரில் திநந்ர். 

 பதற்றநரர்: இரமர – சறன்ணம்மரர் 

 ரனம்: 5.10.1823 – 30.01.1874. 

நூல்கள்: 

 ஜீரனொன் எழுக்ம் 

 னுனமந ண்ட ரசம் 

 இர் தரடல்ள் அமணத்தும் “றனனட்தர” ணத் பரகுக்ப்தட்டுள்பண.  

சிப்பு: 

 சச சன்ரர்க் பநறம ங்றணரர். 

 நத ல்ிணக்கத்திற்கு “சன்ரர்க் சங்ம்”, grpg;gpzpahy; thba ViofSf;F உபிக் “அநச்சரமன”, 

அிவு நி யிங்க “ஞரண சமத” றறுிணரர். - ,lk; tlYhh;  

 

தியக்குள் - அன்புடைடந 

நசாற்நாயள்: 

 னன்ரீ் = துன்தம் ண்டு பதனகும் ண்ரீ் 

 ன்ன = றம்ன 

 க்கு = ரழ்க்ம பநற 

 ண்ன = ட்ன 

 நம் = ீம், னம 

 ன்தினது = றம்தில்னரது(னழு) 

ிரித்து எழுதுக: 

 அன்தத்றல்னர = அன்ன + அத்து + இல்னர 

 ன்தரற்ண் = ன்தரல் + ண் 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 இரின் ரனம் ற.ன. 31 ன்று கூறுரர். 

 இம பரடக்ர பரண்றட றனள்றர் ஆண்டு க்றடப்தடுறநது. 

ிரித்து எழுதுக: 

 அன்தத்றல்னர = அன்ன + அத்து + இல்னர 

 ன்தரற்ண் = ன்தரல் + ண் 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 இரின் ரனம் ற.ன. 31 ன்று கூறுரர். 

 இம பரடக்ர பரண்றட றனள்றர் ஆண்டு க்றடப்தடுறநது. 

சிப்பு நனர்: 

fz;zpy; fye;jhd; fUj;jpy; fye;jhd;vd; 

vz;zpy; fye;Nj ,U;ffpd;whd; - gz;zpy; 

fye;jhd;vd; ghl;by; fye;jhd; caphpy; 

fye;jhd; fUiz fye;J.  

- ,uhkypq;f mbfs;  
-  
-  
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 பய்ப்னனர், ரணரர், பசந்ரப்றதரர், khjhDgq;fp Njth; ehd;Kfdhh; ts;Std;  

நூல் குிப்பு: 

 இந்தல் அநத்துப்தரல், பதரனட்தரல், இன்தத்துப்தரல் ண னென்று பதனம் திரிவுமப உமடது. 

 133 அறரங்ள் உள்பண. 

 அறரத்றற்கு 10 குநட்தரக்ள் ீம் 1330 குநட்தரக்ள் உள்பண. 

 இது தறபணண்லழ்க்க்கு தல்றள் என்று. 

தியக்குின் வயறு நனர்கள்: 

 உன பதரதுமந, னப்தரல், றழ்மந 

தியயள்ளுயர் ஆண்டு கணக்கிடும் பட: 

 றநறத்து ஆண்டு(ற.தி) + 31 = றனள்றர் ஆண்டு 

 2014 + 31 = 2045 

உ.வய.சா 

 உ.ற.சர ஏமனசுடி றண்டி எனரிடம் உமரடி றழ்ச்சற மடபதற்ந இடம் ஈறரடு ரட்டம் பரடுனடி. 

 ஊர் = றனரனொர் ரட்டம் உத்ரணனநம் 

 இற்பதர் = றங்டத்றணம் 

 ஆசறரிர் = ரித்துரன் ீணரட்சற சுந்ம் திள்மப 

 அரின் ஆசறரிர் மத் பதர் = சரறரன் 

 உத்ரணனம் றங்டசுப்மதர் ணரண சரறரன் ன்தன் சுனக்ற “உ.ற.சர” 

 இரின் ந்ம = றங்டசுப்மதர 

 ரனம் = 19.02.1855 னல் 28.04.1942 

 1942இல் உ.ற.சர தல்றமனம் பசன்மண பதசன்ட் ரில் பரடங்ப்தட்டது. 

 உ.ற.சர றமணவு இல்னம் உத்ரணனத்றல் உள்பது. 

 உ.ற.சர அர்பின் றழ்ப் திமப பபிரட்டு அநறஞர்பரண ஜற.னே.றதரப், சூறல் ின்றசரன் ஆறறரர் 
பதரிதும் தரரட்டினேள்பணர். 

 டுண் அசு 2006ம் ஆண்டு அஞ்சல் மன பபிிட்டது. 

கடைசியடப ம்ிக்டக 

 இச்சறறும அிந்த் குப்ர ழுற “படன் னறட்டில் திங்ர்ஸ்” ன்ந பரகுப்தில் உள்பது. 

 சடறர சசரற, 11 து சறறுற. 

 ஜப்தரணில் யறறரறரிக்கு அனறல் பதற்றநரனடன் சறத்து ந்ரள். 

 அணுகுண்டு சீ்சரல் ற்தட்ட றர்சீ்சறன் ரர சடறரிற்கு னற்றுறரய் தரறப்ன ற்தட்டது. 

 சடறரின் றரற சறசுறர. 

 றரற சறசுறர, சடறரிடம் ரறத்ரல் பசய்ப்தட்ட பரக்குள் ஆிம் பசய்ரல் றரய் குரகும் ன்நரள். 

 ஜப்தரணிர் ங்கும் தநம, பரக்கு. 

 ரறத்ரல் உனங்ள் பசய்னேம் மனம ஜப்தரணிர் “எரிரற” ன்று கூறுர். 

 1955, அக்றடரதர் 25ம் ல்ன சடறர இநந்ரள். 

 பரத்ம் 644 ரற பரக்குள் உனரக்ற இனந்ரள். 

 சடறரின் றரறள் கூடி ீனள்ப 356 ரற பரக்குள் பசய்து ண்ிமம ஆிம் ஆக்றணர். 

 சடறரிற்ர அள் றரறள் பதரதுக்பிடம் றற றட்டி றமணரனம் ட்டிணர். அனுள் சடறரிற்கு 

சறமன ழுப்திணர். 

 அன் பதர் “குந்மள் அமற றமணரனம்”. 

 றமணரனத்றல் ழுப்தட்ட ரசம், 

“இது ங்ள் நல்! இது ங்ள் றண்டுல்! 

உனத்றல் அமற றண்டும்” 
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ாடினார் 

நசாற்நாயள்: 

 அிர் = பனங்ற இனப்தர் 

 ன்ணரம் = ன்ண தன்? 

 றசய் = தூம் 

 பசய் = ல் 

 அமணரர் = றதரன்றநரர் 
நூல் குிப்பு: 

 தறபணண்லழ்க்க்கு தல்றள் என்று. 

 ரனூறு தரடல்மப பரண்டது. 

 “ரனடி ரனூறு” ன்ந சறநப்ன பதர் உமடது. 

 ச னணிர்ள் தனர் தரடி பரகுப்ன தல் இது. 

ாபத வதசம் 

நசாற்நாயள்: 

 ண்ம = பரமட (ன்ம = பரடும) 

 உழுதமட = ிசர னிள் 

 றழ்ள் = ஐமரர் 
ாைல் குிப்பு: 

 சரற இண்படரற றநறல்மன ன்நர் ஐமரர். 

 றழ்ள் ணப்தடுதர் ஐமரர். 
ஆசிரினர் குிப்பு: 

 ரனம்: 11.12.1882 – 11.09.1921 

 “தரட்டுக்பரன னனன் தரற” ன்நர் ிி 

டயகள் யிதம் 

 றனபல்றனற ரட்டம் கூத்ன்குபத்றல் க்ள் தட்டரசு படிப்தறல்மன, பணன்நரல் அங்கு கூடும் 

தநமள் தந்து ிடரல் இனக்ற. 

 உனம் னழுதும் இனந்து தன ரட்டுப் தநமள் ந்து ங்ற இனக்கும் இடத்றற்குப் பதர் ரன் “தநமள் 

சரனம்” 

 அற தி அல்னது அற பினறன் ரர தநமள் என இடத்ம ிட்டு ற்பநரன இடத்றற்கு தநந்து 

பசல்து “னமச றதரல்” ன்தர். 
 தநமள் க்கு தனரன ரற்நத்ம உர்த்துறன்நண. 

 என ரட்டில் தம் றன்றுிட்டு, ற்பநரன ரட்டில் ச்சறடுன் ரர அங்கு ம், பசடி, பரடி 

றதரன்நம உனர தநமள் ரரறன்நண. 

 ல்பபிபில் திர்மபத் ரகும் னச்சறள், ண்டுமபப் தநமள் றன்று, ிசரிறக்கு உவுறன்நண. 

 ம் ரட்டில் நத்ர 2400 ம தநமள் உள்பண. 

 தநமள் ந்து மர திரிப்தர். 

 வதட குடித்து யாழும் டயகள் 

 மத்டத உண்டு யாழும் டயகள் 

 பூச்சிடன தின்று யாழும் டயகள் 

 வயட்டைனாடி உண்ணும் டயகள் 

 இந்த உைல்கட உண்டு யாழும் டயகள். 

 னரமரணது றனத்றறம் அற உப்னத் ன்மனேள்ப ீரிறம் ரக்கூடிது. டும் பப்தத்மனேம் 

றர்பரள்றம் ன்ம பரண்டது. 

 சபபி ங்பில் ரழும் சறன தநமள்: ஞ்சள் சறட்டு, பசங்ரம், சுடமனக்குில், தணங்ரமட, 

தூக்ரங்குனி. 
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 ீர்றமனபில் ரழும் சறன தநமள்: பரக்கு, ரமக்றரற, தபக் ரனற, ஆற்று உள்பரன், னக்குபிப்தரன், 

ரம, அரிரள் னெக்ன், ண்டி ரன், ஊசறரல் ரத்து. 

 மனபில் ரழும் சறன தநமள்: இனரச்சற, பசந்மனப் னங்குனி, றன்சறட்டு, னஞ்சறன்ணரன், ீனறரி 

பட்மடரனற, பதரன்னதுகு ங்பரத்ற, சறன்ணக்குறுரன், பரண்டரய் உனரன், இரசரபிப் தனந்து, னன் 

ஆந்ம. 

 றழ்ரட்டில் உள்ப தநமள் சரனம் = 13 

ாம்புகள் 

 தரம்னள் ஊர்ண மம சரர்ந்ம. 

 சறன தரம்னள் குட்டிறதரடும், பதனம்தரனரணம குஞ்சற பதரரிப்தண. 

 தரம்திணம் உனறல் ணி இணம் றரன்றுற்கு தத்து றரடி ஆண்டுறக்கு னன்றத றரன்நறது. 

 உனம் னழுதும் 2750 ம தரம்னள் உள்பண. இந்றரில் 244 ம தரம்னள் உள்பண. 

 52 ம தரம்னபில் ட்டுற ச்சுத்ன்ம ரய்ந்ம. 

 தரம்ன தரல் குடிக்ரது. அம ிழுங்குறந னற, மபள் உடம்தில் உள்ப ீர்ச்சத்ற அற்கு றதரதும். 

 தரம்தரணது, ரன் திடிக்கும் இமம பரள்பவும், பசரிரணத்றற்ரவும் ரன் ன்னுமட ச்சறனறல் ஞ்சு 

மத்துள்பது. 

 தரம்னறக்கு ரது றட்ரது. அம மில் ற்தடும் அறர்வுமப உர்ந்து பசல்தடும். 

 னறறள்ப னறமப தரம்ன அறப்தரல், தரம்னமப “ிசரிபின் ண்தன்” ன்று அமக்ப்தடும். 

 தரம்ன டித்வுடன் டிதட்ட இடத்ம அமசரல் மத்து, ட்டுறதரட்டு, னத்துமணக்கு பரண்டு பசல்ன 

றண்டும். 

 இந்றரிறள்ப இரஜரம் ரன் உனறறனற ற ீபரண ஞ்சுள்ப தரம்ன. 15 அடி ீபனமடது. கூடுட்டி 

ரழும் எற ம தரம்ன இது. இரஜரம் ற்ந தரம்னமபனேம் உரக்ற பரள்றம். 

 என தரம்மத பரன்நரல், அன் இமதரம்ன தற ரங்கும் ன்று பசரல்துண்டு. இது உண்மன்று. 

பரள்பப்தட்ட எனம ரசமணத் றிம் ற்நப் தரம்னமபனேம் அந் இடம் றரக்ற மக்றநது. 

தறரங், தரம்னள் னறல்மன. 

 தரம்ன ன் ரக்ம அடிடி பபிற ீட்டும். சுற்றுனத்றன் ரசமணம அநறந்து பரள்பத் ரன் தரம்ன அவ்ரறு 

பசய்றநது. 

 ல்ன தரம்தின் ஞ்சு றரப்ரக்சறன் (cobrozincobrozin) னும் னற ீக்ற னந்து ரரிக் தன்தடுறநது. 

 இந்ற அசு ணினங்குப் தரதுரப்னச் சட்டம் 1972இன்தடி, றரறக்ரப் தரம்னள் பரள்பதடுமத் டுக் 

சட்டம் றமநறற்நற உள்பது. 

ான்நணிக்கடிடக 

நசாற்நாயள்: 

 டரள் = பதண் 

 மசரல் = தண்தில் சறநந் 

 உர்வு = ல்பனண்ம் 

நூல் குிப்பு: 

 தறபணண்லழ்க்க்கு தல்றள் என்று. 

 டிம ன்நரல் அினன்(ம) 

 ரன்கு ிள் பரண்ட அினன் ன்தது இன் பதரனள். 

 எவ்பரன தரட்டுக்கும் ரன்கு அநக்னத்துக்மப கூறுறன்நண. 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 பதர் = ிபம்திரணரர் 
 ிபம்தி ன்தது ஊர்பதர், ரணரர் ன்தது னனரின் இற்பதர். 

ஆபாவபா ஆரிபவபா 
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 ரபில் ழுரல் திநர் தரடும றட்டு தரடுது “ரட்டுப்னந தரடல்”. 

 ழுப்தடர ரய்றர தவுறந மள் “ரய்பரற இனக்றம்” ன்தர். 
 ரணரப் தரடல், டறக்கு பசன்று ீன்திடிக்கும் ீணர்ள் தரடும் தரடறம் ரட்டுப்னந தரடறன. 

 ரட்டுப்னந தரடமன தன மபர திரிப்தர் 
 ரனரட்டு தரடல்ள், ிமபரட்டுப் தரடல்ள், பரறல் தரடல்ள், சடங்குப் தரடல்ள், பரண்டரடப் தரடல்ள், 

றதரட்டுப் தரடல்ள், எப்தரரிப் தரடல்ள். 

யபீச்சிறுயன் 

 ஜரணறரபன் ழுற “அநறம பர்க்கும் அற்னக்மள்” ன்னும் தனறனறனந்து டுக்ப்தட்ட சறறும 

இது. 

 தறமணந்து துள்ப சறறுன் குறமம அடக்றணரன். அச்சறறுறண ிறரணந்ர். 
 ிறரணந்ரின் இற்பதர் = றந்றத். 

 னட்சற துநி = ள்பனரர் 
 ீத் துநி = ிறரணந்ர் 

இடசனபது 

நசாற்நாயள்: 

 னணல் = ீர் 
 பதரடி = ந்ப் பதரடி 

 ம = பசடி 

 மனர பப்தம் = பதனகும் பப்தம்/குமநர பப்தம் 

 மத்ல் = கூடுல், குமநல் 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 னட்சற ிஞர் ன்றும், தரறந்ர் ன்றும் னப்தடுதர் தரறரசன். 

 இற் பதர் = ணசுப்னத்றணம் 

 தரறின் ிமின் ீது பரண்ட ரனரல் ம்னமட பதம தரறரசன் ண ரற்நறக்பரண்டரர். 

நூல்கள்: 

 தரண்டின் தரிசு 

 அறன் சறரிப்ன 

 குடும்த ிபக்கு 

 ரனம்:29.04.1891 – 21.04.1964 

மநநாமி ானூறு 

நசாற்நாயள்: 

 ஆற்நவும் = றமநர 

 றரம் = ம்னமட ரறட ஆகும் 

 ஆறு = ற, ற, ஏர் ண் 

 உர = உவு 

 அமன் = அசன் 

ிரித்து எழுதுக: 

 ரற்நறமச = ரன்கு + றமச 

 ஆற்றுர = ஆறு + உர 

நூல் குிப்பு: 

SRIR
AM C

OACHIN
G C

ENTRE

www.Padasalai.Net                                                www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html



Page 7 SRIRAM COACHING CENTRE, PULIANGUDI - TNPSC – TET – TRB MATERIALS – CELL : 86789 13626 

  

 தறபணண்லழ்க்க்கு தல்றள் என்று. 

 ரனூறு தரடல்மப பரண்டது. 

 எவ்பரன தரடனறறம் என தபரற உண்டு. 

 “ஆற்றுர றண்டுது இல்” ன்தற்கு “ற்நனுக்கு ட்டுச்றசரறு றண்டரம்” ன்தது பதரனள். 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 இந்தனறன் ஆசறரிர் = னன்றுமந அமணரர். 
 னன்றுமந ன்தது ஊர்பதர். 
 அமன் ன்ந பசரல் அசமணக் குநறக்கும். 

 னன்றுமந ன்ந ஊம ஆண்ட அசணர இனக்னரம் அல்னது அமன் ன்தது னனரின் குடிபதர 

இனக்னரம். 

நகள் இந்திபாயிற்கு வய எழுதின கடிதம் 

 றன இந்றர ரந்றக்கு 1922 னல் 1964 ம, பரத்ம் 42 ஆண்டுள் டிம் ழுறணரர். 
 இந்றர ரந்ற, றற்கு ங்ரபத்றல், சரந்ற றறன் ன்னுறடத்றல் உள்ப ரகூரின் ிஸ்தரற ல்றரிில் 

தடித்ரர். 
 றன டிம் ழுறது உத்றரஞ்சல் ரறன அல்றரர ரட்ட சறமநில் இனந்து. ரள்: 22.02.1935 

 றன தடித்து இங்றனரந்றல் உள்ப றம்ப்ரிட்ஜ் தல்மனத்றல். 

 னத்ம் ரசறப்தம டமரறர, ட்டப்தடுறர கூடரது ன்றநரர் றன. 

 றறம் றன, திறபரட்றடரின் னத்ங்ள் சுமரணம, சறந்மணம தூண்டுதம ன்றும் கூறுறநரர். 
சுனக்ரவும், ரசறக் பிரவும் இனக்கும் றறக் ரடங்ள் ம் ஆர்த்ம தூண்டும் ன்றும் கூறுறநரர். 
ரபிரசரின் சரகுந்னம் ரடம் தடிக் றண்டி தல் ன்றும் கூறுறநரர். 

 டரல்ஸ்டரின் “றதரனம் அமறனேம்” ன்ந ரல், உனறல் றச் சறநந் தல்பில் என்று ணவும், 

பதர்ணரர்ட்ரின் தல்ள் ரசறக் குந்ம ன்றும் கூறுறநரர். 
 றனக்கு றவும் திடிரணரர் ஆங்றன சறந்மணரபனம் ல்ிரபனனுரண பதட்ரண்ட் ஸ்மல். 

 னத் தடிப்ன ன்தது 1000 னங்ள் பரண்ட ரழ்மம னரிந்து பரள்ப தன்தடும் ன்றநரர். 
 றம்ப்ரிட்ஜ் – இங்றனரந்றல் உள்ப தல்மனக்ம் 

 றசக்ஸ்திர் – ஆங்றன ரட ஆசறரிர் 
 றல்டன் – ஆங்றன ிஞர் 
 திறபட்றடர – றறக்ச் சறந்மணரபர் 
 ரபிரசர் – டபரற ரட ஆசறரிர் 
 டரல்ஸ்டரய் – ஷ் ரடு ழுத்ரபர் 
 பதர்ணரர்ட் ர – ஆங்றன ரட ஆசறரிர் 
 பதட்ண்ட ஸ்மல் – சறந்மணரபர், ல்ிரபர் 
 அல்றரர சறமந – உத்ரஞ்சல் ரறனத்றல் உள்பது 

 றனதபரணி – ிஸ்தரறில் தினரிந் என றதரசறரிர் 

சித்தர் ாைல் 

நசாற்நாயள்: 

 பய் ிமண – துன்தம் னம் பசல் 

 றம்ன – சப்தரண பசரற்ள் 

 நீரப்ன – இறுரப்ன 

 தனரில் – தனனமட டீுள் 

 டம் – உடம்ன 

ிரித்து எழுதுக: 

 தனரில் – தனர் + இல்(டீுள்) 

ாைல் குிப்பு: 

 சுரர் ரனூறு ஆண்டுறக்குனன் றத்றல் ரடு மனபில் ரழ்ந்ர்ள் சறத்ர்ள். 
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 தரம்தரட்டி சறத்ர், கும்மத சறத்ர், அழுகுி சறத்ர் ன்தண ல்னரற ரப்பதர்ள். 

 டுபபி சறத்ர் ன்தர் உன றதரடு பசய்ரல் பட்டபபிமற டவுபர றதட்டர். 

தாகம் 

கயிடத தயம் நசய்தி: 

 ரனமட சுந்றத்மனேம், உரிமனேம் அடக்குனமநரல் ட்டுப்தடித்றிட னடிரது ன்னும் னத்ம 

பசரல்றநது. 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 “ிறர” ன்று அமனதடுதர் அப்துல் குரன். 

 னதுிம னமணறல் னழ்பதற்நர். 
 இரின் “ஆனரதமண” ன்னும் தல், டுண் அசறன் சரறத் அரடற ினது பதற்நது. 

எழுதின நூல்: 

 சுட்டுில், தரல்ீற, றர் ினப்தம், தித்ன். 

நரினார் 

 பதற்றநரர் = பங்ட்டப்தர் – சறன்ணத்ரம்ரள் 

 இற் பதர் = இரசரற 
 ஊர் = ஈறரடு 

 “தகுத்நறரபர் சங்ம்” பரடங்றணரர். 
 திநப்திணரல் னம் றல்சரற – லழ்சரற ன்னும் றறுதரடுமப அற்நற, க்ள் அமணனம் “ணி சரற” 

ன்னும் ஏரிணர ண் றண்டும் ன்நரர். 
 றபரில் “மக்ம்” ன்ந ஊரில் ரழ்த்ப்தட்ட க்ள் றரில் சுற்றுத் பனில் டப்தற்கு மட இனந்து. 

அம றர்த்துப் றதரரடி பற்நற பதற்நரல் “மக்ம் ீர்” ணப்தட்டரர். 
 ரய்ரர்ள் இரசரறக்கு “பதரிரர்” ன்று தட்டம் ங்றணரர்ள். 

 பதண் ிடுபிக்கு னல் தடிர பதண்ள்  ல்றனரனம் ல்ி ற் றண்டும் ன்தற பதரிரர் 
னறனேறுத்றணரர். 

 17.09.1879 இல் திநந்து, 24.12.1973 இல் மநந் பதரிரர், ம் ரழ்ரபில் 8600 ரட்ள், 13,12,000 றறனரீட்டர் 
தூம் தம் பசய்து, 10700 கூட்டங்பில் 21400 ிறம் க்றக்ர உமரற்நற சனெத் 

பரண்டரற்நறணரர். 
 1970ம்ஆண்டு சனெச் சலர்றனத் பசல்தரடுறக்ர க்ற ரடுள் அமின் “னேபணஸ்றர ினது” 

பதரிரனக்கு ங்ப்தட்டது. 

 டுண் அசு 1978 ம் ஆண்டு பதரிரரின் உனம் பதரநறத் அஞ்சல்மனம பபிிட்டு சறநப்தித்துள்பது. 

புானூறு 

நசாற்நாயள்: 

 என்றநர – பரடனம் பசரல் 

 அல் – தள்பம் 

 றமச – றடு 

 ல்மன – ன்நர இனப்தரய் 

நூல் குிப்பு: 

 னநரனூறு = னநம் + ரன்கு + தறு 

 ட்டுத்பரம தல்றள் என்று. 

 னனர் தனர் இற்நற தரடல்பின் பரகுப்ன. 
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 ட்டுத்பரமனேம், தத்துப்தரட்டும் சங் தல்பரம். 

 சங் இனக்றம் இண்டரிம் ஆண்டுள் தம உமடது. 

 றர்பின் னரறு, தண்தரடு ஆறற்மந அநற உவும் தனர னநரனூறு றழ்றநது. 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 ஐமரர் சங்ப்னனர். 
 அறரணின் ண்தர். 
 அநற பல்னறக்ணிம அறரணிடம் பதற்நர். 
 சங் ரன பதண் ிஞர்றள் றகுறரண தரடமன தரடிர். 
 சங்ப்தரடல் தரடி ஐமரனம், ஆத்றச்சூடி தரடி ஐமரனம் எனர் அல்னர்; றறு றநரணர். 

திண்டணடன இடித்து நதயயாக்கு 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 றனண்ரமன ரட்டம் குமபில் திநந்ர். 
 னற ிடில்ள், இது ங்ள் றக்கு, ரரதரற ிமள் றதரன்ந தல்மப ழுறனேள்பரர். 
 ற அசறன் ல்னரசறரிர் ினது பதற்றுள்பரர். 
 இம “ழுச்சற ிஞர்” ன்தர். 
 ரனம்: 26.02.1947 – 13.05.2000 

வதசினம் காத்த நசம்நல் 

ிப்பும் யர்ப்பும்: 

 இரரனம் ரட்டம், தசும்பதரன் ன்னும் ஊரில் 1908ம் ஆண்டு அக்றடரதர் றங்ள் 30ம் ரள் திநந்ர் 
னத்துரனறங் றர். 

 பதற்றநரர் = றன உக்றதரண்டி றர் – றனற இந்றரி அம்மரர். 
 இஸ்னரற பதண்ி எனர் ரரற தரறட்டி பர்த்ரர். 
 ஆசறரிர் = குமநந ரசறத்ரன் திள்மப. 

கல்யி: 

 னறில் உள்ப பரடக்ப்தள்பிறம், தின்ன தசுமன உர்றமனப்தள்பிிறம், தின்ன க்ற றநறத்துப் 

தள்பிிறம் தடித்ரர். இரரனம் அசு உர்றமனப்தள்பிில் தத்ரம் குப்ன தடிக்கும் பதரது, அங்கு ப்றபக் 

றரய் திரல் இரின் ல்ி றன்நது. 

நாதுத்நதாண்டில் ாட்ைம்: 

 32 சறற்றூர்பில் க்குச் பசரந்ர இனந் றனங்மப உழுதர்றக்கு தங்றட்டு பரடுத்ரர். 
 சதந்ற னமநக்கு ஊக்ம் அபித்ரர். 
 குற்நப்தம்தம ன்று எதுக்ற மக்ப்தட்ட க்றக்ர றதரரடிணரர். 

சாதிடன ற்ி: 

 “சரறமனேம் றநத்மனேம் தரர்த்து ணிமண ணின் ரழ்வுதடுத்துது பதனங்பரடும; ஆண்டன் ணி 

குனத்மத்ரன் தமடரறண ிச் சரறமனேம் றநத்மனேம் அல்ன; சரறமனேம் றநனம் அசறறக்குறல்மன, 

ஆன்ீத்றற்கும் இல்மன. 

வதாஜி: 

 னத்துரனறங்ர், ங்ச் சறங்ரண றரஜற சுதரஷ் சந்ற றதரஸ் அர்மப ம் அசறல் றரட்டிர 

பரண்டரர். 
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யாய்பூட்டு சட்ைம்: 

 ிடுமன றதரர் டுமர இனந் ரள்பில் ஆங்றன அசு, ட இந்றரில் றனனக்கும், பன்ணிந்றரில் 

றனக்கும் ரய்னட்டு சட்டம் றதரட்டது. 

வதசினம் காத்த நசம்நல்: 

 னத்துரனறங் றம “றசறம் ரத் பசம்ல்” ன்று றன.ி. தரரட்டிணரர். 

அபசினல் யாழ்க்டக: 

 னத்துரனறங்ர் ந்து னமந றர்னறல் றதரட்டிிட்டு ந்து னமநனேம் பற்நற பதற்நரர்(1937, 1946, 1952, 1957, 

1962). 

 பரகுறக்கு பசல்னரறன பற்நற பதற்நரர். 

சிந்த ண்ார்: 

 “பய்ீம், றசறம்” ஆற இண்மடனேம் இன ண்பரப் றதரற்நறர். 
 “ீம் இல்னர ரழ்வும், ிறறல்னர ீனம் ீரகும்” ன்று கூநறணரர். 

ாபாட்டு நனர்கள்: 

 றரந் தரஸ்ர், தி றசரி, சன்ரர்க் சண்ட ரனம், இந்து னத் ச றம. 

நிதின் நிட: 

 “தமண த்றல் இனந்து ிழுந்து திமத்னும் உண்டு, ல் ப்தில் ழுக்ற ிழுந்து இநந்னும் உண்டு” 

ன்று இநப்தின் றமன தற்நற கூநறனேள்பரர். 
 ணிணின் ணறமனம “இனள், அனள், னள், பனள்” ண குநறப்திடுறநரர். 

நடவு: 

 55 ஆண்டுள் ரழ்ந்து 1963ம் அக்றடரதர் 30இல் ம் திநந்ரள் அன்றந இற்ம ய்றணரர். 

சிப்பு: 

 னத்துரனறங் றரின் ினப்தத்றற்கு இங் 06.09.1939 அன்று றரஜற துமக்கு னம ந்ரர். 

 டுண் அசு 1995ம் ஆண்டு னத்துரனறங் றரின் அஞ்சல்மனம பபிிட்டு சறநப்தித்து. 

 னத்துரனறங் றர் ம் பசரத்துக்ள் னழுமனேம் 17 தரங்பரப் திரித்து, என தரத்ம ட்டும் ணக்கு 

மத்துபரண்டு ீற 16 தரங்மபனேம் 16 றதர்றக்கு இணரம் சரசணர ழுற பரடுத்ரர். 

தியக்குள் 

நசாற்நாயள்: 

 ஈம் – அன்ன 

 அமபஇ – னந்து 

 தடிறு – ஞ்சம் 

 அர் – ினப்தம் 

 னன் – னம் 

 துவ்ரம – றும 

 ரடி – ினம்தி 
 இணிீன்நல் – இணிது + ஈன்நல் 
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நசய்யும் நதாமிவ நதய்யம் 

 தட்டுக்றரட்மட ல்ரசுந்ம் அர்மப “க்ள் ிஞர்” ன்று அமப்தர். 
 இர் திநந் ஊர் தட்டுக்றரட்மட அனற உள்ப “பசங்ப்தடுத்ரன்ரடு”. 

 ரனம்: 13.04.1930 – 08.10.1959 

கல்ிவ கடயண்ணம் 

 கும்தறரத்றற்கு பன்னநம் தரனேம் அரிசறனரற்நறன் பன்மில் அமந்துள்ப ஊர் ரரசும். 

 இங்குள்ப ரறஸ்ர் றரில் 800 ஆண்டுறக்கு னன் இண்டரம் ரஜ ரஜ றசரணரல் ட்டப்தட்டது. 

வகாயிில் உள் சிற்ங்கள்: 

 னப்னம் ரித்ன்(றரினரந்ன்) ம என சறற்தம். 

 ரமணம ம் பசய்து, அன் றரமனத் ன் ீது உடுறபரள்றம் ஈசணின் ரமண உரி 

றதரர்த்ர்(ஜசம்யரனெர்த்ற) ம என சறற்தம். 

 அடினடி றடமக்கும் அண்ரமனரர்(னறங்றரத்தர்) ம ற்பநரன சறற்தம். 

 றரினறன் தமரினறல் அமந் 7 னங்ற் தடிள் “சரிதற” னும் 7 ரப்தடிபர டிக்ப்தட்டுள்பண. 

கார்ல் சாகன் கூற்று: 

 ரரசும் றரினறன் கூம்தி ிரணத் றரற்நனம், அற்குக் லற இனனநனம் ரமணறம் குறமறம் 

னட்டி இம்றதரல் அமந் ண்டதனம் ரன்பபி இறசறத்ம ரட்டுர ரணில் அநறஞர் ரர்ல் 

சரன் கூறுறநரர் 
 ஞ்மச அண்மணக்கு பசரந்ரண இக்றரில் ற்றதரது த்றத் பரல்பதரனள் துமநிணர் தரதுரத்து 

னறன்நணர். இம ன அமடரபச்சறன்ணர னேபணஸ்றரஅநறித்துள்பது. இக்றரிமன “மனபின் 

சரனம்” ன்றந கூநனரம். 

சாதட நண்நணி வநரிகியூரி 

 றனைரி அம்மரர் 1867ம் ஆண்டு றதரனந்து ரட்டில் றுமரண குடும்தத்றல் ந்ரது குந்மர திநந்ரர். 
 ணது னெத் சறரரிின் ினப்தரண னத்து ல்ி தில்ம றமநறற்றுற்ர குந்மறக்குச் 

சறநப்னப் தரடம் பசரல்னறக் பரடுத்தும், ரற றதரல் திிமடள் பசய்தும் பதரனபடீ்டி உிணரர். 
 றரிக்கு றதரனந்றல் அநறில் ல்ி றுக்ப்தட்டரல், திரன்ஸ் ரட்டிற்கு பசன்று அநறில் ல்ி 

தின்நரர். 
 அநறில் றம தினேரிறனைரிம, றரி றனம் பசய்துபரண்டரர். 
 அனடன் றசர்ந்து அநறில் ஆரய்சறில் ஈடுதட்டரர். 
 ரழ்க்மில் ணறமநவுடன் என பதண் குந்ம பதற்பநடுத்ரர். 
 இமடிடர ஆரச்சறின் தணர, ன், மணி இனனம் னனறல் பதரறனரணினேம் ன்னும் பதரனமப 

ண்டுதிடித்ணர். அன் திநகு இண்டு ஆண்டுள் இமடிடரது ஆரய்ச்சற பசய்து றடிம் ன்னும் பதரனமப 

ண்டுப்திடித்ணர். இவ்ிண்டு அநற ண்டுதிடிப்னறக்ர றரி றனைரிக்கும் அர் னக்கும் 1903ம் ஆண்டு 

“றரதல் தரிசு” ங்ப்தட்டது. 

 இரின் ண்டுதிடிப்மதப் ணிரர் றறுணம் என்று 50 இனட்சம் டரனர்றக்கு ிமனக்கு ரங் னன் ந் 

றதரதும் ணது அநறில் ண்டுதிடிப்மத அநறில் உனறற்ற பரமடர பரடுத்ரர். 
 றறம் அனக்கு இண்டரது னமநர 1911ஆம் ஆண்டு றடித்றன் அணு மடம ண்டுதிடித்ற்ர 

றரதல் தரிசு ங்ப்தட்டது. 

 றரி றனைரி 1934இல் இற்ம ய்றணரர். 
 றனைரிின் இநப்திற்குப்தின் அர் ள் ரினும், னன் சரனறட் றனைரினேம் பரடர்ந்து அநறில் ஆரய்ச்சறில் 

ஈடுதட்டுச் பசற்ம றர்சீ்சுப் தற்நற றறில் ஆரய்சறக்ர 1935ம் ஆண்டு றரதல் தரிசறமண பதற்நணர். 
 எற குடும்தத்மச் றசர்ந்ர்ள் னென்று னமந றரதல் தரிசு பதற்ந இச்சரமண இன்றும 

னநறடிக்ப்தடில்மன. 

திப்ாைல் 

SRIR
AM C

OACHIN
G C

ENTRE

www.Padasalai.Net                                                www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html



Page 12 SRIRAM COACHING CENTRE, PULIANGUDI - TNPSC – TET – TRB MATERIALS – CELL : 86789 13626 

  

நசாற்நாயள்: 

 இட்சறத்ரணர? – ரப்தரற்நறணரணர? 

 அல்மனத்ரன் – அதுவும் அல்னரல் 

 ததுத்ரன் – ரமில் உள்ப தின் 

 குண்ட னறப்ன – எனம னறப்ன றரய் 

 குமடல் – எனறக்கும் டல் 

நூல் குிப்பு: 

 னனர்ள், அவ்ப்றதரது தரடி தரடல்மப “ணிப்தரடல் றட்டு” ன்னும் தன பரகுத்துள்பணர். 
 பதனம்தரனரண தரடல்ள் இனதறு னல் னந்தறு ஆண்டுறக்குள் தரடப்தட்டம. 

 இரச்சந்றக் ிரர் துன்தத்மனேம், மச்சுமறரடு பசரல்றல் ல்னர். 

அந்த காம் இந்த காம் 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 உடுமன ரர ி றழ்த் றமப்தடப்தரடல் ஆசறரினம், ரட ழுத்ரபனம் ஆரர். 
 சனரப் தரடல்மப ழுறச் சலர்றனத்க் னத்துக்மபப் தப்திர். 
 “தகுத்நறவு ிரர்” ண ற க்பரல் அமக்ப்தட்டர். 
 ரனம்: 25.09.1899 – 23.05.1981 

தனக்கம் இன்ித் தநிமிவவன வசுவயாம் 

 டிி – பரமனக்ரட்சற 
 றடிறர – ரபணரனற 
 டிதன் – சறற்றுண்டி 

 டீ – றீர் 
 ண்ட் – றன்சரம் 

 படனறறதரன் – பரமனறதசற 
 ஃறதன் – றன்ிசறநற 
 றசர் – ரற்ரனற 
 மனட் – ிபக்கு 

 டம்பர் – குமப 

 மசக்றள் – றறண்டி 

 தினரட்தரம் – மடப்தரம 

 ஆதிஸ் – அறனம் 

 சறணிர – றமப்தடம் 

 மடப்மட்டர் – ட்டச்சுப்பதரநற 
 றரடு – சரமன 

 திமபட் – ிரணம் 

 றதங்க் – ங்ற 
 றறட்டர் – றமஅங்கு 

 ஆஸ்தத்றரி – னத்துமண 

 ம்ப்னைட்டர் – ிணி 
 ரறனஜ் – ல்றரி 

 னேணிர்சறட்டி – தல்மனம் 

 படனஸ்றரப் – பரமனறரக்ற 
 பர்றரீட்டர் – பப்தரணி 
 இன்டர்பட் – இமம் 

 இஸ்கூல் – தள்பி 
 சின்ஸ் – அநறில் 

 மக்றரஸ்றரப் – தண்றரக்ற 
 ம்தர் – ண் 
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ாடும் கபபம் 

ாடு: 

 ரடு ன்ந பசரல் ஆறில் க்ள் ரழும் றனத்ம குநறப்தற்கு ங்ப்தட்டது. 

 னெறந்ர்பின் ஆட்சறக்குட்தட்ட றழ்ரட்டின் தகுறள் அர் பதரறனற றசரடு, றசரரடு, 

தரண்டிரடு ன்று அமக்ப்தட்டண. 

 ரபமடில் னந்ரடுபின் உட்திரிவுறம் “ரடு” ன்று அமக்ப்தட்டண. பரங்கு ரடு, பரண்மட ரடு 

னனறண இற்குச் சரன்நரகும். 

 னன்ணரபில் னப்னரடு ன்தது தரண்டி ண்டனத்மச் றசர்ந் ரடுறள் என்று. இப்பதரழுது அப்பதர் 
பதரனம ரற்நறன் மிறள்ப என சறற்றூரின் பதர றனவுறன்நது. அற்கு றற ஆற்நறன் 

றுமிறள்ப ற்பநரன சறற்றூர் ல்னரடு ன்னும் பதனமடது. 

 றசரரட்டில் ரத்றற்கு அித்ரவுள்ப ஏனொர் பரரடு ன்று அபிக்தடுறநது. கூர்மடு ன்தது 

பரரடு ன்று னிற்று. தட்டுறரட்மட ட்டத்றல் ரணரடும், துங் ட்டத்றல் பன்ணரடும் உள்பண. 

கபம்: 

 சறநந் ஊர்ள், ம் ன்னும் பதரரல் ங்கும். ஆழ்ரர்பின் சறநந் ம்ரழ்ரர் திநந் இடம் குனகூர் 
ன்னும் தம்பதம துநந்து, ஆழ்ரர்த் றனரிரத் றழ்றநது. 

 தரண்டிரட்டிறள்ப ினதுப்தட்டி, ர்த்த்ரல் றம்தட்டு இன்று ினதுர ிபங்குறநது. 

 இக்ரனத்றல் றரன்றும் னத்தூர்றம் ம் ன்னும் பதமற பதரிதும் ரடுணரத் பரிறன்நண. 

நசன்ட: 

 றனிமனக்கு அனறனேள்ப றனல்னறக்றி, னல் ஆழ்ரர்பரல் தரடப்பதற்நது. அவ்வூரின் பதர் 
அல்னறக்றி ன்தரகும். அல்னறக்றி ன்தது அல்னறக்குபம். அங்ற பதனரள் றரில் பரண்டமரல் 

றன ன்னும் அமடபரற றசர்ந்து றனல்னறக்றி ஆிற்று. 

புபம்: 

 “னம்” ன்னும் பசரல், சறநந் ஊர்மப குநறப்தரகும். ஆறில் ரஞ்சற ன்று பதற்ந ஊர் தின்ணர் “னம்” ன்தது 

றசர்ந்து ரஞ்சறனம்ஆிற்று. தல்னனம்(தல்னரம்), ங்மபரண்ட றசரனம், னனம் றதரன்நம றறம் 

சறன டுத்துக்ரட்டுபரகும். 

ட்டிணம்: 

 டற்மில் உனரகும் ங்ள் “தட்டிம்” ணப் பதர் பதனம். ரிரிப்னம்தட்டிம், ரதட்டிம், 

ரல்தட்டிம், குனறசதட்டிம், சதுங்ப்தட்டிம் ஆறம “தட்டிம்” ணப் பதர் பதற்ந ஊர்பரகும். 

ாக்கம்: 

 டற்மச் சறற்றூர்ள் “தரக்ம்” ணப் பதர் பதனம். றரடம்தரக்ம், ீணம்தரக்ம், தங்ம்தரக்ம், றசப்தரக்ம் 

இப்தடிப் “தரக்ம்” ணப் பதர் பதற்ந ஊர்மபக் குநறப்திடனரம். 

பும்: 

 “னனம்” ன்னும் பசரல் றனத்மக் குநறக்கும். டுத்துக்ரட்டர ரம்னனம், மனனம், குமனனம் 

றதரன்நற்மநக் குநறப்திடனரம். 

குப்ம்: 

 பய்ல் றனத்றல் அமந் ரழ்ிடங்ள் “குப்தம்” ன்னும் பதரல் அமக்ப்தடும். ரட்டுக்குப்தம், 

பரச்சறக்குப்தம் ஆறற்மந குநறப்திடனரம். 

SRIR
AM C

OACHIN
G C

ENTRE

www.Padasalai.Net                                                www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html



Page 14 SRIRAM COACHING CENTRE, PULIANGUDI - TNPSC – TET – TRB MATERIALS – CELL : 86789 13626 

  

ஆசிரினர்: 

 பசரல்னறன் பசல்ர் ணப்தடும் ர.தி.றசதுதிள்மப அர்பின் “ஊனம் றதனம்” ன்ந தனறன் இனந்து 

டுக்ப்தட்டது. 

குற்ாக் குயஞ்சி 

நசாற்நாயள்: 

 ரணங்ள் – ஆண் குங்குள் 

 ந்ற – பதண் குங்குள் 

 ரன்ிள் – றர்ள் 

 ரசறத்ற – இநப்மத ீக்கும் னெனறம 

 றி – சமட 

 றன்ணரர் – பதண்ள் 

 னங்கு – இமட 

நூல் குிப்பு: 

 இந்தனறன் னழுப்பதர் றனக்குற்நரனக் குஞ்சற. 
 ஆசறரிர், றனகூட ரசப்தக் ிரர் ஆரர். 
 குநஞ்சற ன்னும் இனக்ற மமச் சரர்ந்து இந்தல். 

நபபம் டமன குடையும் 

நசாற்நாயள்: 

 றரட்டு ம் – றமபமப உமட ம் 

 தறீ்நல் குமட –திய்ந் குமட 

ஆசிரினர் குிப்பு: 

 அற பசரக்ரப் னனர் றனபல்றனற ரட்டத்றல் ச்சல்றரில் திநந்ர். 
 இரின் ரனம் ற.தி.19 ஆம் தற்நரண்டு. 

நூல் குிப்பு: 

 என பசரல்றனர பரடறர இனபதரனள் னரறு தரடுது “சறறனமட” ணப்தடும். 

 இமண “இட்டுநபரறல்”(இண்டு + உந + பரறல்) ன்றும் கூறுர். இண்டு பதரனள்தடப் தரடுது 
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