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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 4 

1] உண்ப ாழுது நீராடி உண்டலும் என்ப றினும்  ால் ற்றிச் ப ால்லா விடுதலும்  
ததால்வற்றிச் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார்  

3] திரிகடுகம், நல்லாதனார் 

4] மணிமமககை, சீத்தகைச்சாத்தனார்  

 

2]  ாயினும்  ான்றாண்மம குன்றாமம இம்மூன்றும் தூஉயம் என் ார் பதாழில் - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார்  

3] திரிகடுகம், நல்லாதனார் 

4] மணிமமககை, சீத்தகைச்சாத்தனார்  

 

3] இல்லார்க்பகான் றீயும் உமடமமயும்,  இவ்வுலகில், நில்லாமம யுள்ளும் 
பநறிப் ாடும் – எவ்வுயிர்க்கும் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் ப யர்? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார்  

3] திரிகடுகம், நல்லாதனார் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

2 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] மணிமமககை, சீத்தகைச்சாத்தனார்  

  

4] துன்புறுவ ப ய்யாத தூய்மமயும் இம்மூன்றும் நன்றறியும் மாந்தர்க் குள - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார்  

3] திரிகடுகம், நல்லாதனார் 

4] மணிமமககை, சீத்தகைச்சாத்தனார்  

 

5] முமறப ய்யான் ப ற்ற தமலமயயும் பநஞ்சில் நிமறயிலான் பகாண்ட தவமும் – 
நிமறஒழுக்கம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார்  

3] திரிகடுகம், நல்லாதனார் 

4] மணிமமககை, சீத்தகைச்சாத்தனார்  

 

6] ததற்றாதான் ப ற்ற வனப்பும் இமவமூன்றும் தூற்றின்கண் தூவிய வித்து - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார்  
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3] திரிகடுகம், நல்லாதனார் 

4] மணிமமககை, சீத்தகைச்சாத்தனார் 

 

7] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] உண்ப ாழுது – உண்ணும்ப ாழுது 

2] ப றினும் – ப ற்றாலும் 

3]  ால் ற்றி –  ல  க்கச்  ார்பு 

4] மதால்வற்றி – மதால்சுருங்கி 

குறிப்பு :-  ால் ற்றி – ஒரு க்கச்  ார்பு (நடுவுநிமலமமயில் இருந்து மாறுதல்) 

 

8] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1]  ாயினும் – அழியாதிருத்தல் 

2] சான்றாண்கம – அறிவு ஒழுக்கங்களில் நிகைத்து நிற்றல் 

3] குன்றாகம – குகறயாது இருத்தல் 

4] தூஉயம் – தூய்கம உகைமயார் 

குறிப்பு :-   ாயினும் – அழியினும் 

 

9] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஈயும் – அளிக்கும் 

2] நில்ைாகம – நிகையாகம 
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3] பநறி – நன்மம 

4] மாந்தர் – மக்கள் 

குறிப்பு :- பநறி – வழி 

 

10] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] மதற்றாத்தான் – ககைபிடிக்காதவன் 

2] வனப்பு – அழகு 

3] தூறு – சினம் 

4] வித்து – விகத 

குறிப்பு :- தூறு – புதர் 

 

11] திரிகடுகம் நூலின் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] கண்ணகனார்  

2] விளம்பி நாகனார்  

3] நல்லாதனார் 

4] சீத்தகைச்சாத்தனார்  

 

12] திரிகடுகம் நூலின் ஆசிரியர் நல்லாதனார் --------------------- மாவட்டத்மதச் த ர்ந்த 
திருத்து என்னும் ஊரினர் என் ர். 

1] விருதுநகர்  
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2] தஞ்சாவூர்  

3] திருபநல்தவலி 

4] திருச்சி  

 

13] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாமரப் ற்றியது? 

இவமரச், ப ருஅடுததாள் நல்லாதன் எனப்  ாயிரம் குறிப்பிடுவதனால், இவர் 
த ார்வீரராய் இருந்திருக்கலாம் எனக் கருதப் டுகிறது. 

1] கண்ணகனார்  

2] விளம்பி நாகனார்  

3] நல்லாதனார் 

4] சீத்தகைச்சாத்தனார்  

 

14] திரிகடுகம், ------------------------ நூல்களுள் ஒன்று. 

1] எட்டுத்பதாகக  

2]  த்துப் ாட்டு  

3]  திபனண் கீழ்க்கணக்கு 

4]  திபனண் மமல்க்கணக்கு 

குறிப்பு :- சுக்கு, மிளகு, திப்பிலியால் ஆன மருந்துக்குப் ப யர் திரிகடுகம். 
இம்மருந்மத உண்ட மனிதர்களுக்கு உடல்தநாய் நீங்கும். இதமனப்த ான்தற 
ஒவ்பவாரு திரிகடுகப்  ாடலிலும் இடம்ப ற்றுள்ள மூன்று கருத்தும் மக்களின் 
மனமயக்கத்மதப் த ாக்கித் பதளிமவ ஏற் டுத்தும். 
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15] திரிகடுகம் நூல் ------------------- பவண் ாக்கமள உமடயது. 

1] 50      2] 96      3] 100    4] 108 

 

16] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த நூமலப்  ற்றியது? 

இந்த நூலில் உள்ள  ாடல்களிலுள்ள மூன்று அறக்கருத்தும் கற்த ாரின் 
மனத்திலுள்ள அறியாமமயாகிய தநாமயப் த ாக்கி, அவமரக் குன்றின்தமலிட்ட 
விளக்காகச்  முதாயத்தில் விளங்கச் ப ய்யும். 

1] புறநானூறு 

2] நான்மணிக்கடிகக 

3] திரிகடுகம் 

4] மணிமமககை 

 

17] தான் வழங்கும் நாட்டின்கண் உள்ள  ல பமாழிகட்கும் தமலமமயாக உள்ள 
தகுதியும், அவற்றிலும் மிக்க தமன்மம உமடயதுமான பமாழிதய உயர்தனிச் 
ப ம்பமாழி. இவ்விலக்கண அடிப் மடமய ஆராயுமிடத்துத் தமிழ்பமாழியானது 
பதலுங்கு, கன்னடம், மமலயாளம் முதலியவற்றிற்பகல்லாம் தமலமமயும், 
அவற்றினும் மிக்க தமன்மமயும் உமடயதாமகயால் உயர்பமாழியாய்த் திகழ்கிறது - 
இந்த கூற்று யாருமடயது? 

1]  ாவாணர்  

2]  ரிதிமாற்கமலஞர் 

3] மகறமகையடிகள்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

7 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] வ.மவ.சு  

 

18] தான் வழங்கும் நாட்டில்  யிலும் மற்மறய பமாழிகளின் உதவியின்றித் தனித்து 
இயங்கவல்ல பமாழிதய தனிபமாழி எனப் டும். திருத்திய  ண்பும், சீர்த்த 
நாகரிகமும், ப ாருந்திய தூய்பமாழி, புகல் ப ம்பமாழியாம் என் து இலக்கணம் - 
இந்த கூற்று யாருமடயது? 

1]  ாவாணர்  

2]  ரிதிமாற்கமலஞர் 

3] மகறமகையடிகள்  

4] வ.மவ.சு 

 

19]  யிற்றுபமாழிமயப் ற்றி நிமறவான, பதளிவான ஒரு முடிவுக்கு வருவதுதான், 
கல்வி கற்பித்தலில் நாம் ப ய்யதவண்டிய முதல்ப யல்.  யிற்றுபமாழிமயக் 
குறித்துச் சிந்திக்காமல் கல்வி கற் து, அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டடத்மத 
எழுப்புவதமனப் த ான்றது. - இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புமடயது? 

1] மு.வரதராசனார்  

2] காந்தியடிகள் 

3] மநரு  

4]  ாரதிதாசன்  
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20] கவி இரவீந்திரநாத் தாகூரின் ஈர்ப் ான இலக்கிய நமடயின் உயர்வுக்குக் காரணம், 
ஆங்கிலத்தில் அவருக்கு இருந்த அறிவு மட்டுமன்று, தம்முமடய தாய்பமாழிமீது 
அவருக்கு இருந்த  ற்றுதலும்தான் - என்று கூறியவர் யார்? 

1] மு.வரதராசனார்  

2] காந்தியடிகள் 

3] மநரு  

4]  ாரதிதாசன்  

 

21] முன்சிராம் த சும்த ாது குழந்மதகள், ஆண்கள், ப ண்கள் அமனவரும் மிகுந்த 
ஈடு ாட்டுடன் தகட்கிறார்கள். இதற்குக் காரணம் அவர்தம் தாய்பமாழி அறிதவ. 
உயர்ந்த மனம் மடத்த மதன்தமாகன் மாளவியாவின் ஆங்கிலப்த ச்சு 
பவள்ளிமயத ால் ஒளிவிட்டாலும், அவரது தாய்பமாழிப் த ச்சு, தங்கத்மதப் 
த ான்று ஒளி வீசுகின்றது - என்று கூறியவர் யார்? 

1] மு.வரதராசனார்  

2] காந்தியடிகள் 

3] மநரு  

4]  ாரதிதாசன்  

 

22] ஒரு பமாழிமயப்  யன் டுத்துகின்றவர்களின் எண்ணங்கள், அம்பமாழியில் இடம் 
ப ற்றிருத்தல் தவண்டும். பமாழியின் தன்மம, மக்களின்  ண் ாட்மடச் 
 ார்ந்திருப் து இயற்மகதய. மக்கள் அறிவுள்ளவர்களாக இருந்தால், அவர்தம் 
பமாழியும் அவ்வாதற அமமயும் - என்று கூறியவர் யார்? 
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1] மு.வரதராசனார்  

2] காந்தியடிகள் 

3] மநரு  

4]  ாரதிதாசன்   

 

23]  ள்ளிக்கூடம் வீட்மடப் த ான்று இருத்தல் தவண்டும். குழந்மதக்கு வீட்டில் 
ததான்றும் எண்ணங்களுக்கும்  ள்ளியில் ஏற் டும் எண்ணங்களுக்கும் பநருங்கிய 
பதாடர்பு இருத்தல் தவண்டும். சிறந்த  யன் ஏற் டதவண்டுமாயின், அத்தமகய 
பதாடர்பு இன்றியமமயாதது. பதரிந்தறியாத ஒருபமாழியின் மூலம் கல்வி கற்பிப் து, 
இந்த இணக்கத்மதக் குமலத்துவிடும். - என்று கூறியவர் யார்? 

1] மு.வரதராசனார்  

2] காந்தியடிகள் 

3] மநரு  

4]  ாரதிதாசன்   

 

24] தாய்பமாழிமயக் கற்பித்தல் பமாழியாக மவத்துக்பகாண்டால், ஆங்கிலத்தில் 
அறிமவப் ப றுவது  ாதிக்கப் டுமா, இல்மலயா என் தமனப் ற்றிச் சிந்தமன 
ப ய்ய தவண்டிய ததமவயில்மல என்தற நிமனக்கிதறன்.  டித்த இந்தியர் 
அமனவரும் அயல் பமாழியில் ததர்ச்சி ப ற்றிருக்கதவண்டும் என் தில்மல. - 
என்று கூறியவர் யார்? 

1] மு.வரதராசனார்  

2] காந்தியடிகள் 
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3] மநரு  

4]  ாரதிதாசன்   

 

25] ----------------- ஆம் ஆண்டு புதராச் நகரில் நமடப ற்ற இரண்டாவது கல்வி மாநாட்டில் 
காந்தியடிகள் தமலமம உமர, மாணவர்களுக்கு ஏற்றவண்ணம் கடித வடிவில் 
அமமக்கப் ட்டுள்ளது. 

1] 1914 

2] 1915 

3] 1916 

4] 1917 

 

26] காந்தியடிகள் ----------------- மாநிலத்தில் ஆற்றிய உமரமயக் குழந்மதகளுக்குக் 
கூறினார். 

1] ஒடிசா 

2] தமிழ்நாடு  

3] குஜராத் 

4]  ஞ்சாப்  

 

27] 'உரியது' - என்ற கமதப் குதியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] சுஜாதா  
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2] ராஜம் கிருஷ்ணன்  

3] ரா.பி.மசதுப்பிள்கள  

4] திருமுருக. கிரு ானந்தவாரியார் (சிந்தமனச் ப ல்வம்) 

 

28] "பதான்மமமிக்க உலக பமாழிகள் அமனத்திலும் தமிதழ பதான்மம,முன்மம, 
எளிமம, ஒளிமம, இளமம, வளமம, தாய்மம, தூய்மம, ப ம்மம, மும்மம, இனிமம, 
தனிமம, ப ருமம, திருமம, இயன்மம, வியன்மம என்னும்  ல்வமகச் சிறப்புகள் 
அமனத்மதயும் ஒருங்தக ப ற்றிருக்கிறது" - என்று கூறியவர் யார்? 

1] ததவதநயப் ாவாணர் 

2] மகறமகையடிகள்  

3] வ.மவ.சு  

4] திரு.வி.க  

 

29] மண், நாய், தகாழி - என் ன? 

1] இடுகுறிப்ப யர்கள் 

2] காரணப்ப யர்கள் 

3] இடுகுறிப் ப ாதுப்ப யர்கள் 

4] இடுகுறிச் சிறப்புப்ப யர்  

 

30] நாற்காலி,  றமவ, வமளயல், ப ங்கல், முக்காலி, கரும் லமக - என் ன? 
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1] இடுகுறிப்ப யர்கள் 

2] காரணப்ப யர்கள் 

3] இடுகுறிப் ப ாதுப்ப யர்கள் 

4] இடுகுறிச் சிறப்புப்ப யர்  

குறிப்பு :- வமளயல், ஊருணி என் து காரணச் சிறப்புப் ப யர்;  றமவ, அணி, 
அரும்பு  - காரணப் ப ாதுப்ப யர். 

 

31] ஆறு, ஆடு, மரம், மமல, காடு, மாடு - என் ன? 

1] இடுகுறிப்ப யர்கள் 

2] காரணப்ப யர்கள் 

3] இடுகுறிப் ப ாதுப்ப யர்கள் 

4] இடுகுறிச் சிறப்புப்ப யர் 

 

32]  மன,  லா, அவமர, குயில், பதன்மன - என் து? 

1] இடுகுறிப்ப யர்கள் 

2] காரணப்ப யர்கள் 

3] இடுகுறிப் ப ாதுப்ப யர்கள் 

4] இடுகுறிச் சிறப்புப்ப யர் 
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33] "மாமமழ த ாற்றுதும், மாமமழ த ாற்றுதும், " - இந்த  ாடல்வரி இடம்ப ற்றுள்ள 
நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] மணிமமககை, சீத்தகைச்சாத்தனார்  

2] சிலப் திகாரம், இளங்தகாவடிகள்  

3] கம் ராமாயணம், கம் ர் 

4] புறநானூறு, ஒளகவயார்  

 

34] "மமழயின்தறல் மாநிலத்தார்க்கு வளம் இல்மல” என்று மமழயின். சிறப்ம  
 ற்றி கூறும் நூல்?  

1] திருக்குறள்  

2] புறநானூறு  

3] மணிமமககை 

4] சிலப் திகாரம் 

 

35] இரவீந்தரநாத தாகூரின் ஈர்ப் ான இலக்கிய நமடயின் உயர்வுக்கு காரணம்? 

1] ஆங்கிை அறிவு  

2] தாய்பமாழி அறிவு 

3] வைபமாழி அறிவு  

4] இவற்றில் ஏதுமில்கை  
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36] தங்கத்மதப் த ான்று ஒளி வீசுகின்ற த ச்சு யாருமடயது? 

1] முன்சிராம் 

2] காந்தியடிகள்  

3] மநரு  

4] மதன்தமாகன் மாளவியா  

 

37] ப ரியவரின் தருமக்கணக்கில் ப லவழிந்துள்ள  ணம் ---------? 

1] 22000 

2] 2000 

3] 23000 

4] 2300 

 

38] ப ாருந்தாதது எது? வழுக்கமள திருத்தி எழுதுக. 

1] அரசர்  ைர் வந்தனர்  

2] வயலில் மாடுகள் மமய்ந்தது 

3] மயில்கள் ஆடியது 

4] ஒளகவயார் அத்தியமானிைம்  ரிசில் ப றச்பசன்றார்  

குறிப்பு :- "மயில்கள் ஆடின". 

 

39] தவறானமத ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 
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1]  ள்ளிக்கு அருகில் என் வீடு இருக்கிறது  

2] என் வீட்டில் எவருதம இல்மல 

3] எம் ஊர் ஆற்றில் தண்ணீமர இல்கை  

4] என் அப் ா அதிகமாய்ச் பசைவு பசய்கிறார்  

குறிப்பு :- "என் வீட்டில் எவருதம இலர்" 


