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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 5 

1] வவததாவைக் கூட வவயாதத – இந்த; வவய முழுவதும் ப ாய்த்தாலும் 
ப ாய்யாதத! பவய்ய விவைகள் பெய்யாதத – கல்வை வீணில்  றவவகள் மீதில் 
எய்யாதத! - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ோகர்  

2] கடுபவளிச் சித்தர் 

3] ஒளவையோர்  

4] நல்லோதனோர்  

 

2]  ாம்பிவைப்  ற்றி ஆட்டாதத – உன்றன்;  த்தினி மார்கவைப்  ழித்துக் காட்டதத! 
தவம்பிவை உைகில் ஊட்டாதத- உன்றன் வீறாப்பு தன்வை விைங்க நாட்டாதத! - இந்த 
 ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ோகர்  

2] கடுபவளிச் சித்தர் 

3] ஒளவையோர்  

4] நல்லோதனோர்  

 

3] த ாற்றும் ெடங்வக நண்ணாதத – உன்வைப்; புகழ்ந்து  ைரில் புகைல் ஒண்ணாதத! 
ொற்றும்முன் வாழ்வவ எண்ணாதத – பிறர் தாழும்  டிக்குநீ தாழ்வவப்  ண்ணாதத! - 
இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ோகர்  
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2] கடுபவளிச் சித்தர் 

3] ஒளவையோர்  

4] நல்லோதனோர்  

 

4] கள்ை தவடம் புவையாதத –  ை கங்வகயிதை உன்கடம் நவையாதத! பகாள்வை 
பகாள்ை நிவையாதத – நட்புக் பகாண்டு பிரிந்துநீ தகாள்முவையாதத! - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ப ோகர்  

2] கடுபவளிச் சித்தர்  

3] ஒளவையோர்  

4] நல்லோதனோர்  

 

5] ப ாருந்தாதது எது? பொற்ப ாருள் தருக. 

1] வைய்யவிவன – துன் ம் தரும் வெயல் 

2] தவம்பு – இனிப் ாை பொற்கள் 

3] வீறோப்பு – இறுமோப்பு 

4]  லரில் –  லர் + இல்,  லருவைய வீடுகள் 

குறிப்பு :- தவம்பு – கெப் ாை பொற்கள் 

 

6] ப ாருந்தாதது எது? பொற்ப ாருள் தருக. 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

3 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] புகலல் ஒண்ணோபத – வெல்லோபத 

2] ெோற்றும் – புகழ்ச்சியோகப் ப சுைது 

3] கைம் – உைம்பு 

4] நவ்வி -  ன்றி 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான்  

 

7] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறாைது எது? 

1] ஏறத்தோழ நோனூறு ஆண்டுகளுக்குமுன் தமிழகத்தின் கோடு மவலகளில் ைோழ்ந்தைர்கள் 
சித்தர்கள் 

2]  ோம் ோட்டிச் சித்தர், குதும்வ ச் சித்தர், அழுகுணிச் சித்தர் என் ன எல்லோபம கோரணப் 
வ யர்கள் 

3] கடுபவளிச் சித்தர், உருவ வழி ாட்டில் அதிக நம்பிக்வக உவடயவர் 

4] எளிய வெோற்களில் அறிவுவரகவளக் கூறியைர் 

குறிப்பு :- கடுபவளிச் சித்தர், உருவ வழி ாடு பெய்யாமல் பவட்ட பவளிவயதய 
கடவுைாக வழி ட்டவர் 

 

8] ஈ.பவ.ைா ப ரியார் அவர்களின் ப ற்தறார் ப யர்? 

1] வைங்கட்ரோமன் - அம்மணி அம்மோள்  

2] ெோத்தப் ன் - விெோலோட்சி  

3] பவங்கட்டப் ர் - சின்ைத்தாயம்மாள் 
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4] முத்வதயோ - ரோஜம்மோள்  

 

9] ஈ.பவ.ைா ப ரியார் அவர்களின் ஊர்? 

1] மதுவர  

2] பெலம்  

3] பகரளோ  

4] ஈதைாடு 

 

10] கீழ்க்கண்டவர்களுள் " குத்தறிவாைர் ெங்கத்வத"  அவமத்தவர் யார்? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தி  

3] ப ரியார் 

4] எம்.ஜி.ஆர்   

 

11] இைவமயிதை ப ரியார், ------------------ என் வரின் பதாண்டைாைார். 

1] காந்தி 

2] பநரு  

3] ரோஜோஜி  

4] பநதோஜி    
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12] கள்ளுக்கவட மறியலில் ஈடு ட்டார்; கள் இறக்குவதவைத் தடுப் தற்காகத் 
தன்னுவடய ததாப்பிலிருந்த பதன்வை மைங்கவை எல்ைாம் பவட்டிச் ொய்த்தார். கதர் 
அணியதவண்டும் என்று  ைப்புவை பெய்தார். பிறப்பிைால் வரும் கீழ்ச்ொதி - 
தமல்ொதி என்னும் தவறு ாடுகவை அகற்றி, மக்கள் அவைவரும் மனிதச்ொதி 
என்னும் ஓரிைமாக எண்ண தவண்டும் என்றார் - இந்த கூற்று யாருவடயது?  

1] கோந்தி  

2] அண்ணோ  

3] பநரு  

4] ப ரியார் 

 

13] "வவக்கம் வீைர்" என்று அவைக்கப் டு வர் யார்? 

1] கோந்தி  

2] அண்ணோ  

3] பநரு  

4] ப ரியார் 

 

14] "கீழ்ச்ொதி - தமல்ொதி தவற்றுவம, தீண்டாவமக் பகாடுவமகள் அகை, 
எல்ைாருக்கும் கல்வி ததவவ; எல்ைாரும் கல்வி ப றுதல் தவண்டும் " - என்று 
கூறியவர் யார்? 

1] அண்ணோ  

2] ப ரியார்  
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3] கோந்தி  

4] பநரு  

 

15] "மனிதர்கவை மனிதர்கைாக மதிக்க தவண்டும் என் தவை ஏற்கிறீர்கள். 
அதுத ாை, மனிதர்களில் ெரி ாதியாக உள்ை ப ண்கவையும் மதித்தல் தவண்டும். 
ஆண்கள் பெய்யும் எல்ைாவற்வறயும் ப ண்களும் பெய்தல் தவண்டும். அவர்கைால் 
பெய்யவும் இயலும். ப ண்களுக்கு நவகதயா அைகாை உவடதயா முக்கியம் 
இல்வை; அறிவும் சுயமரியாவதயும்தான் மிக முக்கியம்." - என்று கூறியவர் யார்? - 
என்று கூறியவர் யார்? 

1] அண்ணோ  

2] ப ரியார்  

3] கோந்தி  

4] பநரு  

 

16] ப ண்விடுதவைக்கு முதற் டியாகப் ப ண்கள் எல்ைாரும் கல்வி கற்க தவண்டும் 
என் தவை ---------------- என் வர் வலியுறுத்திைார். 

1] அண்ணோ  

2] ப ரியார்  

3] கோந்தி  

4] பநரு  
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17] ப ண்கள் மற்த ார், குத்துச்ெண்வட முதலிய விவையாட்டுகவையும் 
கற்றுக்பகாள்ளுதல் தவண்டும். அைசுப் ணி, இைாணுவம், காவல்துவற 
முதலியவற்றிலும் ப ண்கவைச் தெர்க்க தவண்டும் - என்று கூறியவர்? 

1] அண்ணோ  

2] ப ரியார்  

3] கோந்தி  

4] பநரு  

 

18] குணத்திலும் அறிவிலும் ஆணுக்கும் ப ண்ணுக்கும் இவடதய தவறு ாடு 
இல்வை; இருவரும் நிகைாைவர்கதை என் தவை மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தியவர்? 

1] அண்ணோ  

2] ப ரியார்  

3] கோந்தி  

4] பநரு  

 

19] 'அறிவு' என் து வைர்ந்துபகாண்தட இருக்கும்; எைதவ, புதியைவற்வற ஏற்றல் 
தவண்டும்' என்று கூறியவர்? 

1] அண்ணோ  

2] ப ரியார்  

3] கோந்தி  

4] பநரு  
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20] தந்வத ப ரியார் - அவர்களின் காைம்? 

1] 17.09.1879 முதல் 24.12.1973 வவை  

2] 17.09.1889 முதல் 24.12.1983 ைவர  

3] 17.09.1899 முதல் 24.12.1993 ைவர  

4] 17.09.1880 முதல் 24.12.1974 ைவர  

 

21] ப ரியார், தம் வாழ்நாளில் ----------------------- நாள், 13,12,000 கிதைா மீட்டர் பதாவைவு 
 யணம் பெய்து 10,700 கூட்டங்களில் 21,400 மணிதநைம் மக்களுக்காக உவையாற்றிச் 
ெமுதாயத் பதாண்டு ஆற்றிைார்.  

1] 8600 

2] 7600 

3] 6600 

4] 5600 

 

22] ------------------ ஆம் ஆண்டு ெமுதாயச் சீர்திருத்தச் பெயல் ாடுகளுக்காக ஐக்கிய 
நாடுகள் அவவயின் "யுபைஸ்தகா விருது" ப ரியாருக்கு வைங்கப் ட்டது.  

1]  1950 

2] 1960 

3] 1970 
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4] 1980 

 

23] நடுவண் அைசு ----------------- ஆம் ஆண்டு ப ரியாரின் உருவம் ப ாறித்த அஞ்ெல் 
தவைவய பவளியிட்டுச் சிறப்பித்துள்ைது. 

1] 1948 

2] 1958 

3] 1968 

4] 1978 

 

24] --------------- துறவிகளுக்குத் தங்கத்தில் மாம் ைம் பெய்து, தாைமாகக் பகாடுத்து 
விருந்து வவத்தால், உங்களின் தாயாரின் மைம் அவமதி அவடயும் - என்று 
அவமச்ெர் அைெரிடம் கூறிைார். 

1] 96 

2] 100 

3] 108 

4] 112 

 

25] ப ாறுவம, அவமதி, த ணுந்திறன் முதலியை ப ண்களுக்கு மட்டுதம உரியவவ 
எைவும் சிைம், வீைம், ஆளுந்திறன் முதலியை ஆண்களுக்கு மட்டுதம உரியவவ 
எைவும் கூறுவதவை ஏற்க இயைாது. இப் டிக் கூறுவது ப ண்கவை ஆட்டுக்கும் 
ஆண்கவைப் புலிக்கும் ஒப் ாகக் கூறுவதுத ால் அல்ைவா உள்ைது. ப ண்களுக்கும் 
துணிவு, வீைம், ஆளுந்திறன் முதலியை உண்டு என் தவை அவைவரும் 
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ஏற்றுக்பகாள்ளுதல் தவண்டும். அதுதவ ப ண் விடுதவை - எை வீைமுைக்கமிட்டவர் 
யார்? 

1] அண்ணோ  

2] பநரு  

3] கோந்தி 

4] ப ரியார் 


