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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 5 

1] என் ணிந்த பதன்கமலை ஈசனார் பூங்ககாயில் முன் ணிந்த பதய்வ 
முனிகவார்கள் அன்புஎன்னாம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] திருவாரூர் நான்மணிமாலை, குமரகுரு ரர்  

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

3] பெரிய புராணம், மசக்கிழார்  

4] கலிங்கத்துப்ெரணி, சயம்பகாண்டார்  

 

2] புண்சுமந்கதாம் நந்தி புலடத்பதன்னார் புண்ணியனார்; மன்சுமந்தார் என்றுருகு 
வார் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] திருவாரூர் நான்மணிமாலை, குமரகுரு ரர் 

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

3] பெரிய புராணம், மசக்கிழார்  

4] கலிங்கத்துப்ெரணி, சயம்பகாண்டார்  

 

3] குமரகுரு ரர் அவர்களின் ப ற்க ார் ப யர்? 

1] சண்முகசிகாமணிக் கவிராயர் - சிவகாமசுந்தரி அம்லமயார் 

2] பெங்கட்ராமன் - அம்மணியம்மாள் 

3] மெங்கட மகாலிங்கம் - அஞ்சலையம்மாள் 
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4] இெர்களில் யாருமில்லை  

 

4] குமரகுரு ரர் அவர்களின் ஊர்? 

1] காசி  

2] ராமமஸ்ெரம் 

3] திருச்பசந்தூர்  

4] திருலவகுண்டம்  

 

5] நீதிபநறி விளக்கம், முத்துகுமாரசுவாமி பிள்லளத்தமிழ், கந்தர்கலிபவண் ா, 
மீனாட்சியம்லம பிள்லளத்தமிழ், மதுலரக்கைம் கம் - ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர் 
யார்? 

1] காளமமகப் புைெர்  

2] சுத்தானந்த ொரதி  

3] திருமுருக கிருொனந்த ொரியார்  

4] குமரகுரு ரர் 

 

6] குமரகுரு ரர் அவர்களின் காைம்? 

1] கி.பி. ெதினாறாம் நூற்றாண்டு 

2] கி.பி.  திகனழாம் நூற் ாண்டு 

3] கி.பி. ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டு 
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4] கி.பி. ெத்பதான்ெதாம் நூற்றாண்டு 

 

7] நான்மணிமாலை என் து, தமிழில் வழங்கும் ------------------- இல் ஒன்று.  

1] ெத்துப்ொட்டு  

2] எட்டுத்பதாலக  

3] காப்பியங்கள்  

4] பதாண்ணூற் ாறு சிற்றிைக்கிய வலக 

குறிப்பு :- முத்து, ெெளம், மரகதம், மாணிக்கம் என்னும் நால்ெலகயான மணிகளால் ஆன 
மாலைலயப் மொன்று நால்ெலகயான ொடல்களால் (பெண்ொ, கட்டலளக் கலித்துலற, 
ஆசிரிய விருத்தம், ஆசிரியப்ொ) ஆன நாற்ெது பசய்யுலளக் பகாண்டது. திருொரூர் + 
நான்கு + மணிமாலை = திருொரூர்நான்மணிமாலை. இது திருொரூரில் 
எழுந்தருளியுள்ள தியாகராசர் மீது ொடப்பெற்ற நான்மணிமாலை எனப் பொருள்ெடும்.  

 

8] மண் சுமந்தார் எனக் குறிப்பிடப் டு வர்? 

1] திருமால்  

2] சிவப ருமான் 

3] நான்முகன் 

4] இெர்களில் யாருமில்லை  

 

9] ------------- என்னும் கிழவிக்காக மண்சுமந்து,  ாண்டியனிடம் இல வன் அடி ட்டார். 

1] நந்தி  
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2] வந்தி 

3] பகாற்றலெ  

4] ஐலய  

 

10] தலைசீவிப்  ள்ளிக்கக ஓடு – நல்; தங்கப்  துலமயாம் கதாழர்க களாடு !; 
விலையில்ைா பமய்ப்ப ாருள் கல்வி ! – அலத; விரும்பிப்  டித்தால் அறிவுண்டாம் 
பசல்வி ! - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

 

11] அழுக்கில்ைா ஆலடகய கமன்லம ! அலத; அணிவதா ைல்ைகவா உடற்குண்டாம் 
தூய்லம; ஒழுங்ககாடு நூல்கலளத் தூக்கி – நில்ைாது; ஓடடி ஓடடி  ள்ளிலய கநாக்கி ! 
- இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  
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12] சின்னஞ் சிறுகுயில் க ாை – இலச; சிந்திச் சிரித்துச் பசவ்விதழ் காட்டு; 
ப ான்பனாத்த கதாழர் ககளாடு –  ள்ளி; க ாகும் வழியிலும் ஒற்றுலம காட்டு ! - இந்த 
 ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

 

13] கற்பிப்க ார் கண்பகாடுப் க ாகர – அந்தக்; கணக்காயர் உலரயினில் இருபசவி 
கசகர !; நற்ப யர் எடுத்திட கவண்டும் ! – நாளும்; நன் ாகப்  டித்துநீ முன்கன  
கவண்டும் ! - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர் 

 

14] பதன்கமலை - என் தன் ப ாருள்? 

1] பதற்கில் உள்ள திருச்பசந்தூர்  

2] பதற்கில் உள்ள திருவாரூர்  

3] பதற்கில் உள்ள திருெண்ணாமலை  

4] பதற்கில் உள்ள திருப்ெரங்குன்றம் 
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15] பொருந்தாதது எது? பசாற்பொருள் தருக. 

1] ெதுலம – உருெம் 

2] பமய்பொருள் – நிலையான பொருள் 

3] கணக்காயர் – ஆசிரியர் 

4] நவ்வி - சிங்கம் 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான்  

 

16] வாணிதாசன் அவர்களின் இயற்ப யர்? 

1] எத்திராசலு (எ) அரங்கசாமி 

2] ராமேந்திரன்  

3] காமராசன்  

4] மகாமல் சுொமிநாதன்  

 

17] வாணிதாசன் அவர்கள் பி ந்த இடம்? 

1] புதுலவலய அடுத்த வில்லியனூர் 

2] மன்னார்குடிலய அடுத்த நீடாமங்கைம்  

3] விருதுநகர் அடுத்த திருச்சுழி  

4] தூத்துக்குடிலய அடுத்த மகாவில்ெட்டி  
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18] வாணிதாசன் அவர்கள் ப ற்க ார் ப யர்? 

1] சாத்தப்ென் - விசாைாட்சி  

2] பெங்கட்ராமன் - அம்மணியம்மாள்  

3] முத்லதயா - ராேம்மாள்  

4] அரங்க.திருக்காமு - துளசியம்மாள்  

 

19] கவிஞகரறு,  ாவைர்மணி என்னும்  ட்டங்கள் ப ற்றுள்ளவர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன் 

4] அப்துல் ரகுமான்  

 

20] தமிழகத்தின் 'கவர்ட்ஸ் பவார்த்' என அலழக்கப் டு வர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன் 

4] அப்துல் ரகுமான்  

குறிப்பு:-  உருசியம், ஆங்கிைம் முதலிய பமாழிகளில் இவர்தம்  ாடல்கள் 
பமாழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளன. கவிஞர் வாணிதாசன் தமிழ் உைகிற்குப் புலனந்து 
அளித்துள்ள 'குழந்லத இைக்கியம்' என்னும்  ாடல் பதாகுப்பிலிருந்து 
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'பமய்ப்ப ாருள் கல்வி' என்னும் தலைப்பின் கீழ் இடம்ப ற்றுள்ள  ாடல், 
 ாடப் குதியாக அலமந்துள்ளது. 

 

21] வாணிதாசன் அவர்களின் காைம்? 

1] 22.07.1915 முதல் 07.08.1974 வலர 

2] 22.07.1925 முதல் 07.08.1964 ெலர 

3] 22.07.1935 முதல் 07.08.1984 ெலர 

4] 22.07.1945 முதல் 07.08.1994 ெலர 

 

22] ககாவில் மாநகர், பதன்னிந்தியாவின் ஏபதன்ஸ் - என்று புகழப் டும் ஊர் எது? 

1] திருச்சி  

2] பசன்லன  

3] மதுலர  

4] மகாலெ  

 

23] மதுலர என்னும் பசால்லுக்கு ----------- என் து ப ாருள். 

1] புதுலம  

2] ெழலம  

3] இனிலம 

4] நன்லம  
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24] மாகயான் பகாப்பூழ் மைர்ந்த தாமலரப் பூகவாடு புலரயுஞ் சீரூர் பூவில் - என்  
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் எது? 

1] கலித்பதாலக  

2] புறநானூறு  

3]  ரி ாடல் 

4] நற்றிலண 

  

25] இதழகத் தலனய பதருவம் இதழகத்து அரும்ப ாகுட் டலனத்கத அண்ணல் 
ககாயில் - என்   ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் எது? 

1] கலித்பதாலக  

2] புறநானூறு  

3]  ரி ாடல் 

4] நற்றிலண 

 

26] "தமிழ்பகழு கூடல்" - என்   ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் எது? 

1] கலித்பதாலக  

2] பு நானூறு 

3] ெரிொடல் 

4] நற்றிலண 
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27] “தமிழ்நிலை ப ற்  தாங்கரு மரபின் மகிழ்நலன மறுகின் மதுலர”  - என்   ாடல் 
வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] சிறு ாணாற்றுப் லட, நல்லூர் நத்தத்தனார் 

2] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

3] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

4] நான்மணிக்கடிலக, விளம்பி நாகனார்  

 

28] ஓங்குசீர் மதுலர, மதுலர மூதூர் மாநகர், பதன்தமிழ்  நன்னாட்டுத் தீதுதீர் மதுலர  - 
என்   ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] சிறுொணாற்றுப்ெலட, நல்லூர் நத்தத்தனார் 

2] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

3] சிைப் திகாரம், இளங்ககாவடிகள் 

4] நான்மணிக்கடிலக, விளம்பி நாகனார்  

 

29] மாண்புலட மரபின் மதுலர, வானவர் உல யும் மதுலர,  திபயழுவறியாப்  ண்பு 
கமம் ட்ட மதுலர மூதூர்  - என்   ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர்? 

1] சிறுொணாற்றுப்ெலட, நல்லூர் நத்தத்தனார் 

2] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

3] சிைப் திகாரம், இளங்ககாவடிகள் 
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4] நான்மணிக்கடிலக, விளம்பி நாகனார்  

 

30] ப ாருந்தாதது எது? 

1] மசரநாடு - மெழமுலடத்து 

2] மசாழநாடு - மசாறுலடத்து 

3]  ாண்டியநாடு - க ாருலடத்து 

4] பதாண்லடநாடு - சான்மறார் உலடத்து  

குறிப்பு :-  ாண்டியநாடு – முத்துலடத்து 

 

31] --------------------- என்னும் ஊருக்கு கூடல் எனவும், ஆைவாய் எனவும் கவறு ப யர்கள் 
வழங்குகின் ன.  

1] மகாலெ  

2] மதுலர  

3] திருச்சி  

4] பசன்லன  

குறிப்பு :- நான்மாடக்கூடல் என்னும் ப யகர கூடல் என் மருவியுள்ளது. 
திருவாைவாய், திருநள்ளாறு, திருமுடங்லக, திருநடுவூர் ஆகிய நான்கு 
திருக்ககாவில்கள் கசர்ந்தலமந்ததனால், நான்மாடக்கூடல் என்னும் ப யர் 
வழங்கைாயிற்று என் ர். கன்னிக்ககாவில், கரியமால் ககாவில், காளிககாவில், 
ஆைவாய்க் ககாவில் ஆகிய நான்கு திருக்ககாவில்களும் மதுலரக்கு  காவைாக 
அலமந்ததனால், நான்மாடக்கூடல் என்னும் ப யரலமந்தது என் ாரும் உளர். 
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32] வருணன், மதுலரலய அழிக்க ஏழு கமகங்கலள அனுப்பினான். அலதப்  ற்றி 
இல வனிடம்  ாண்டியன் முல யிட, இல வன் நான்கு கமகங்கலள மதுலரலயக் 
காக்க அனுப்பினார். அந்நான்கும் நான்கு மாடங்களாக கூடி மதுலரலயக் 
காத்தலமயால் "நான்மாடக்கூடல்" என்னும் ப யர் ஏற் ட்டதாக  கூறியவர் யார்? 

1] கிருொனந்த ொரியார் 

2]  ரஞ்கசாதியார் 

3] மலறமலையடிகள்  

4] மசக்கிழார்  

 

33] மதுலரக்கு ஆைவாய் என்னும் ப யர் அலமந்ததாக கூறியவர் யார்? 

1] கிருொனந்த ொரியார் 

2]  ரஞ்கசாதியார் 

3] மலறமலையடிகள்  

4] மசக்கிழார்  

 

34] மருத மரங்கள் அடர்ந்த  குதியாக இருந்தலமயால் "மருலத" என வழங்கிய இடம், 
காைப்க ாக்கில் மதுலர என் ாகியதாம். கல்பவட்டில் "---------------" என்  ப யர் 
காணப் டுகி து. 

1] மதுர  

2] மதுரா  
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3] மந்த்ரா 

4] மதிலர 

 

35] அரிமர்த்தன  ாண்டியனுக்கு அலமச்சராக விளங்கியவர்? 

1] மசக்கிழார் 

2] மாணிக்கவாசகர்  

3] தாயுமானெர்  

4] இெர்களில் யாருமில்லை  

 

36] சிைப் திகாரக் காப்பியத் தலைவன் ககாவைன் பகாலைக்களப் ட்ட இடம் "----------------
--" என்னும் ப யருடன் இன்றும் அப் குதி மக்களிடம் வழங்கப் டுகி து. 

1] ககாவைன் ப ாட்டல் 

2] மகாவிலூர்  

3] பகாலையூர் 

4] இெற்றில் ஏதுமில்லை  

 

37] ----------- ஆம் நூற் ாண்டில் எழுந்த சிைப் திகாரகம, மதுலர மூதூர் எனக் 
குறிப்பிடுவதனால் மதுலரயின்  லழலம ப  ப் டும். 

1] கி.பி. இரண்டாம் நூற் ண்டு  

2] கி.பி. மூன்று நூற்றண்டு  
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3] கி.பி. நான்கு நூற்றண்டு  

4] கி.பி. ஐந்து நூற்றண்டு  

 

38] மீனாட்சியம்மன் ககாவிலின் நான்கு ககாபுரங்களுள்  ழலமயானது --------------- 
ககாபுரம்; உயரமானது பதற்குக் ககாபுரம். இது 1600.9 அடி உயரமும் 1511 கலத 
உருவங்களும் உலடயது. 

1] கிழக்கு 

2] மமற்கு  

3] ெடக்கு  

4] பதற்கு  

 

39] மரம்  யன் டுத்தாமல் கட்டப் ட்டது நாயக்கர் மகால். இதன் ஒவ்பவாரு தூணும் -----
-------- அடி உயரமும் 19 அடி சுற் ளவும் பகாண்டது. 

1] 60 

2] 70 

3] 82 

4] 90 

 

40] நான்காம் தமிழ்ச்சங்கத்லத கதாற்றுவித்தவர்? 

1] மருது ொண்டியர்  
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2]  ாண்டித்துலரயார் 

3] முத்துராமலிங்கனார்  

4] இெர்களில் யாருமில்லை  

 

41] கண்ணதாசன் அவர்கள் சிறுகூடல் ட்டியில் ---------------- ஆம் ஆண்டு பி ந்தார். 

1] 1901 

2] 1917 

3] 1927 

4] 1937 

 

42] கண்ணதாசன் அவர்களின் இயற்ப யர்? 

1] மசாமசுந்தரம்  

2] ராமலிங்கம் 

3] முத்லதயா  

4] ராமேந்திரன்  

 

43] ------------------ என் வருக்கு, காலரமுத்துப் புைவர், வணங்காமுடி,  ார்வதிநாதன், 
ஆகராக்கியநாதன், கமகப்பிரியா எனப் புலனப்ப யர்கள்  ை உண்டு.  

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  
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3] ொணிதாசன்  

4] கண்ணதாசன்  

 

44] கீழ்க்கண்டவர்களுள், தமிழக அரசின் அரசலவக் கவிஞராகத் திகழ்ந்தவர் யார்? 

1] ொரதியார்  

2] ொரதிதாசன்  

3] ொணிதாசன்  

4] கண்ணதாசன்  

 

45] கண்ணதாசன் அவர்கள் --------------- ஆம் ஆண்டு இயற்லக எய்தினார். 

1] 1971 

2] 1981 

3] 1975 

4] 1985 

 

46] இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிலடத்தால், நாட்லடத் தி லமயாக ஆட்சிபுரியும் தகுதி 
இந்தியருக்கு இருக்கி தா? என் து ஐயகம" - என்று இந்தியர்கலள குல த்து 
மதிப்பிட்டவர்? 

1] பநப்மொலியன்  

2] ஹிட்ைர் 
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3] முகமது கஜினி 

4] பநல்சன் மண்மடைா  

 

47] உைலககய நடுங்கச்பசய்த பகாடுங்ககாைரான ஹிட்ைலர, மன்னிப்பு ககட்க 
பசய்த மாவீரன் யார்? 

1] வீரொண்டிய கட்டபொம்மன்  

2] மருது ொண்டியர்  

3] பசண் கராமன்  

4] புலித்மதென்  

 

48] "இலளஞர்கள் பி ரிடமிருந்து நல்ைவற்ல  ஏற்றுக்பகாள்ளுதல் கவண்டும். 
அப்க ாதுதான் வளரமுடியும். நீங்கள் கடவுளின் குழந்லதகள். சிங்கங்ககள! எழுந்து 
வாருங்கள். நீங்கள் பசம்மறி ஆடுகள் என்  மயக்கத்லத உதறித்தள்ளுங்கள்" என்று --
-------------- என் வர் இலளஞர்கலள கநாக்கி வீரமுழக்கமிட்டார்.  

1] ொரதியார்  

2] தாயுமானெர்  

3] விகவகானந்தர்  

4] காந்தியடிகள் 


