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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 6 

1] ஏர்முனைக்கு நேரிங்நக எதுவுநே இல்நே ! என்றும்ேம்ே வாழ்விநே  ஞ்சநே 
இல்நே ! – (ஏர்முனை ) - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  

3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  

4] அ.ேருதகாசி 

 

2] பூமியிநே ோரிபயல்ோம் சூரியைாநே –  யிர்; பூப் துவும் காய்ப் துவும் ோரி 
யிைாநே – ோம்; - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  

3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  

4] அ.ேருதகாசி 

 

3] நசேமுற ோள்முழுதும் உனழப் த ைாநே – இந்தத் நதசபேல்ோம் பசழித்திடுது 
ேம்ே னகயாநே !  (ஏர்முனை)  - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  

3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  
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4] அ.ேருதகாசி 

 

4] பேத்தி நவர்னவ சிந்திநைாநே முத்துமுத்தாக – அது பேல்ேணியாய் 
வினைஞ்சிருக்குக் பகாத்துக்பகாத்தாக - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  

3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  

4] அ.ேருதகாசி 

 

5]  க்குவோய் அறுத்துஅனதக் கட்டுகட்டாக – அடிச்சுப்  தருநீக்கிக் குவிச்சு 
னவப்ந ாம் முட்டுமுட்டாக !  (ஏர்முனை) - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  

3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  

4] அ.ேருதகாசி 

 

6] வைர்ந்துவிட்ட  ருவப்ப ண் ந ால்உைக்கு பவட்கோ ? – தனே வனைஞ்சு சும்ோ 
 ாக்கிறிநய தனையின் க்கோ – இது - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  
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3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  

4] அ.ேருதகாசி 

 

7] வைர்த்துவிட்ட தாய்க்குத் தரும்ஆனச முத்தோ? – என் ேனைக்கு வைக்காத்திருக்கும் 
நீஎன் பசாத்தம்ோ – (ஏர்முனை) - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  

3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  

4] அ.ேருதகாசி 

 

8] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] மாரி – மடை 

2] நசேம் – வினத 

3] கதசம் – நாடு 

4] முட்டு -குவியல் 

குறிப்பு :- நசேம் – ேேம் 

 

9] தினைக்கவித் திேகம் அ. ேருகதாசி அவர்கள் பிறந்த ஊர்? 

1] தூத்துக்குடி மாவட்ைத்திலுள்ள ககாவில்பட்டி  

2] விருதுநகர் மாவட்ைத்திலுள்ள சாத்தூர்  
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3] திருவாரூர் மாவட்ைத்திலுள்ள மன்னார்குடி  

4] திருச்சி ோவட்டத்திலுள்ை நேேக்குடிகாடு 

 

10] கீழ்க்கண்டவர்களுள் தினைக்கவித் திேகம் எை அனழக்கப் டு வர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  

2] வாலி  

3] பட்டுக்ககாட்டை கலியாண சுந்தரம்  

4] அ.ேருதகாசி 

குறிப்பு :- “தினைக்கவித் திேகம் அ. ேருகதாசி  ாடல்கள்” என்னும் தனேப்பில் 
தினைக்கனதகளுக்கு எழுதிய  ாடல்கள் பதாகுக்கப் ட்டுள்ைை. “சமூகம்” என்னும் 
தனேப்பின்கீழ் இடம்ப ற்றுள்ை  ாடல்,  ாடப் குதியில் இடம்ப ற்றுள்ைது. 

 

11] தினைக்கவித் திேகம் அ. ேருகதாசி அவர்கள் ப ற்நறார் ப யர்? 

1] வவங்கட்ராமன் - அம்மணியம்மாள்  

2] சாத்தப்பன் - விசாலாட்சி  

3] முத்டதயா - ககாமளவள்ளி 

4] அய்யம்ப ருோள் – மிைகாயி அம்ோள் 

 

12] தினைக்கவித் திேகம் அ. ேருகதாசி அவர்களின் காேம்? 

1] 13.02.1920 முதல் 29.11.1989 வனை 
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2] 13.02.1730 முதல் 29.11.1799 வடர 

3] 13.02.1940 முதல் 29.11.1979 வடர 

4] 13.02.1950 முதல் 29.11.1999 வடர 

 

13] வீைன்பேடு பவள்நவல் வியன்பசந்தில் எம்ப ருோன்  ாரில்உயி பைல்ோம் 
 னடத்தைன்காண் அம்ோனை, - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] மடைமடலயடிகள்   

2] தாயுமானவர்  

3] திரு.வி.க  

4] ஈசாை நதசிகர் என்னும் சுவாமிோத நதசிகர் 

  

14]  ாரில்உயி பைல்ோம்  னடத்தைநை யாோகில் ஆைணங்கள் ோன்கும் அறிவநைா 
அம்ோனை, அறிந்து சினறஅயனுக் காக்கிைன்காண் அம்ோனை - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] மடைமடலயடிகள்   

2] தாயுமானவர்  

3] திரு.வி.க  

4] ஈசாை நதசிகர் என்னும் சுவாமிோத நதசிகர் 

 

15] வீைன்பேடு பவள்நவல் வியன்பசந்தில் எம்ப ருோன்  ாரில்உயி பைல்ோம் 
 னடத்தைன்காண் அம்ோனை, - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ை நூல்? 
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1] மீனாட்சியம்டம பிள்டளத்தமிழ்  

2] திருச்பசந்திற் கேம் கம் 

3] கலிங்கத்துப்பரணி   

4] திருவாரூர் நான்மணிமாடல  

  

16]  ாரில்உயி பைல்ோம்  னடத்தைநை யாோகில் ஆைணங்கள் ோன்கும் அறிவநைா 
அம்ோனை, அறிந்து சினறஅயனுக் காக்கிைன்காண் அம்ோனை - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ை நூல்? 

1] மீனாட்சியம்டம பிள்டளத்தமிழ்  

2] திருச்பசந்திற் கேம் கம் 

3] கலிங்கத்துப்பரணி   

4] திருவாரூர் நான்மணிமாடல  

 

17] -------------------- என் து, ஒருவனகக் காய் வினையாட்டு. இதுப ண்கள் 
வினையாடுதற்குரியது. ப ண்கள் மூவர் வட்டோக உட்கார்ந்துக்பகாண்டு கல்னே 
நேபேறிந்து பிடித்தாடுவது அம்ோனை வினையாட்டு. அங்கைம் ஆடுங்கால் 
முதோேவர் இைண்டாேவரிடம் ஒரு கருத்னதக்கூறித் பதாடங்க, இைண்டாேவர் 
மூன்றாேவனை அது ற்றி விைவ, மூன்றாேவர் அதற்கு வினடகூறி முடிப் தாக 
அனேயும் சுனவயாை ஓர் உனையாடல் வினையாட்டு. 

1] கண்ணாமூச்சி  

2] தாயம்  

3] அம்ோனை 
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4] பல்லாங்குழி  

குறிப்பு :- அம்ோனை - இவ்வினையாட்னடத் தமிழக ேகளிர்  ண்டுபதாட்நட ஆடி 
வருகின்றைர். ோன்முகன் ேனறகனைப்  னடத்தவைாகவும், ேனறனய 
அறிந்தவைாகவும் இருந்தும் பிைணவப் ப ாருனைப்  ற்றித் பதரியாததைால், 
முருகப்ப ருோன் ோன்முகனைச் சினறயில் அனடத்த பசய்தினய வைோறு 
கூறுகிறது. முருகப்ப ருோன் சிறந்தவன், யாவும் அறிந்தவன் என் து இப் ாடலில் 
உணர்த்தப் ப றுகிறது. 

 

18] திருச்பசந்திற் கேம் கம் நூலின் ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] மடைமடலயடிகள்   

2] தாயுமானவர்  

3] திரு.வி.க  

4] ஈசாை நதசிகர் என்னும் சுவாமிோத நதசிகர் 

குறிப்பு :- ஈசாை நதசிகர் என் து அவருனடய சிறப்புப் ப யைாகும்.  

 

19] ஈசாை நதசிகர் என்னும் சுவாமிோத நதசிகர் அவர்களின் தந்னத ப யர்? 

1] கந்தசாமி  

2] தாண்டவமூர்த்தி  

3] சுந்தரமூர்த்தி  

4] மயிகலறும் வபருமாள்  

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

8 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

20] ஈசாை நதசிகர் என்னும் சுவாமிோத நதசிகர் ------------------ என் ாரிடம் கல்வி கற்றார். 

1] கவங்கை மகாலிங்கம்  

2] தாண்ைவமூர்த்தி  

3] சுந்தரமூர்த்தி  

4] ேயிநேறும் ப ருோள் 

 

21] கீழ்க்கண்டவர்களுள், திருவாடுதுனற ஞாைநதசிகைாகிய அம் ேவாண 
நதசிகமூர்த்திக்குத் பதாண்டைாய் இருந்தவர் யார்? 

1] மடைமடலயடிகள்   

2] தாயுமானவர்  

3] திரு.வி.க  

4] ஈசாை நதசிகர் என்னும் சுவாமிோத நதசிகர் 

 

22] ஈசாை நதசிகர் என்னும் சுவாமிோத நதசிகர் அவர்கள் ஏறத்தாழ ---------------- 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர். 

1] 15 

2] 150 

3] 1500 

4] 2000 
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23] திருச்பசந்திற்கேம் கம் என்னும் இந்நூல் ----------------------------- இல் ஒன்று.  

1] ஐம்வபரும் காப்பியங்கள்  

2] எட்டுத்வதாடக  

3] பத்துப்பாட்டு  

4] பதாண்ணூற்றாறு சிற்றிேக்கிய வனக 

குறிப்பு :- திருச்பசந்திற்கேம் கம் என்னும் இந்நூல் பதாண்ணூற்றாறு சிற்றிேக்கிய 
வனககளுள் ஒன்று. கேம் கம் – கேம் +  கம் எைப் பிரியும். கேம் –  ன்னிைண்டு. 
 கம் – ஆறு எைப்  திபைண் உறுப்புகனைக் பகாண்டது.  நேலும்,  ல்வனகயாை  ா 
வனககளும் கேந்திருத்தோல் இந்நூல் கேம் கம் எைவும்ப யர் ப ற்றது. 
 திபைண் உறுப்புகளில் ஒன்றாகிய அம்ோனை என்னும்  குதி, ஈண்டுப் 
 ாடப் குதியாக இடம்ப ற்றுள்ைது. 

 

24] அம்ோனைப்  ாடலில் ந ாற்றப் டும் பதய்வம்? 

1] முருகன் 

2] நான்முகன்  

3] சிவன்  

4] விஷ்ணு  

 

25] முருகைால் சினறயிலிடப் ட்டவன்? 

1] முருகன் 

2] ோன்முகன் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

10 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] சிவன்  

4] விஷ்ணு  

 

26] ஒருமுனற திரு.வி.க அவரிடம் பூக்களில் சிறந்த பூ எதுபவைக் நகட்டைர். அதற்குத் 
திரு.வி.க சற்றும் தயங்காேல் ---------------------- எைக் கூறிைார். 

1] கவப்பம் பூ  

2]  ருத்திப் பூ 

3] மல்லிடகப் பூ 

4] தாமடரப் பூ  

 

27] ப ாருந்தாதது எது? 

1] திருப்பூர் - பின்னலாடைகள்  

2] மதுடர - சுங்குடிப்புைடவகள்  

3] உடையூர் - கண்ைாங்கிச்கசடலகள் 

4] பசன்னிேனே -  ட்டானடகள் 

குறிப்பு :- காஞ்சிபுைம் -  ட்டானடகள்; பசன்னிேனே - ந ார்னவகள். 

 

28] உேகிநேநய னகத்தறி பேசவின் முன்நைாடி ?  

1] ஆந்திரா  

2] ககரளா  
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3] கமற்கு வங்கம்  

4] தமிழ்ோடு  

 

29] நினேத்த பசல்வம் கல்விச் பசல்வம் - என்ற சிறுகனதயின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ராஜம் கிருஷ்ணன்  

2] சுஜாதா  

3] பி.எம்.முத்து 

4] சி.சு.வசல்லப்பா  

 

30] ஒரு ப யனைக்பகாண்டு முடியும் முற்றுப்ப றாத, வினைச்பசால்நே --------------------- 
ஆகும். 

1] விடனவயச்சம்  

2] விடனமுற்று 

3] ப யபைச்சம் 

4] விடனத்வதாடக  

குறிப்பு :- ப யபைச்சம் முக்காேத்திலும் வரும். (எ.கா) :   ழுத்த  ழம். 

 

31] வினைனயக் (வினைமுற்னற) பகாண்டு முடியும் எச்சம் ----------------- எைப் டும்.  

1] வினைபயச்சம் 

2] விடனமுற்று 
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3] வபயவரச்சம் 

4] விடனத்வதாடக  

குறிப்பு :- வினைபயச்சசம் முக்காேத்னதயும் உணர்த்தும். (எ.கா) :  எடுத்து வந்தான். 

 

32] பசயல் முடிந்ததனைக் குறிக்கும் பசால்நே -------------------- ஆகும். 

1] விடனவயச்சம் 

2] வினைமுற்று 

3] வபயவரச்சம் 

4] விடனத்வதாடக  

குறிப்பு :- வினைமுற்று, இது, மூன்று காேங்களில் ஒன்றனை உணர்த்தும், தினண, 
 ால், எண், இடம், ஆகியவற்னறக் காட்டும். (எ.கா) :   ழுத்த  ழம் எடுத்து வந்தான். 
“வந்தான்” என் து “பசயல்” முற்றுப்ப ற்றதனை உணர்த்துவதைால், இது 
வினைமுற்று ஆகும்.  ழுத்த என்னும் பசால், முற்றுப்ப றாத வினைச்பசால். 

 

33] ேம் முன்நைார் எப்ப ாருனை எச்பசால்ோல் குறித்து வழங்கிைார்கநைா 
அப்ப ாருனை அச்பசால்ோல் குறிப் நத --------- எைப் டும். ேைபுச் பசாற்கனைப் 
 யன் டுத்தாேல் நவறு பசாற்கனைப்  யன் டுத்துவது ேைபுப்பினழ. 

1] வழு 

2] வழுவடமதி  

3] ேைபு 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  
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34] ப ாருந்தாதது எது? காய்களின் இைனே ேைபு. 

1] அவடரப் பிஞ்சு, கத்தரிப்பிஞ்சு  

2] வாடைக்கச்சல், வவள்ளரிப்பிஞ்சு 

3] வதன்னங்குரும்டப 

4] ோங்காய் 

குறிப்பு :- வினட - ோவடு 

 

35] ப ாருந்தாதது எது? விேங்குகள்: இைனே ேைபு.  

1] அணிற்பிள்டள 

2] குருவிக்குஞ்சு  

3] பசுங்கன்று 

4] யானைக்குட்டி 

குறிப்பு :- யானைக்கன்று   

 

36] ப ாருந்தாதது எது? விேங்குகள்: இைனே ேைபு.  

1] கழுடதக்குட்டி 

2] குரங்குக்குட்டி 

3] ஆட்டுக்குட்டி 

4] சிங்கக்குட்டி 
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குறிப்பு :- சிங்கக்குருனை  

 

37] ப ாருந்தாதது எது? விேங்குகள்: இைனே ேைபு.  

1] பன்றிக்குட்டி 

2] கீரிப்பிள்டள 

3] புலிக்குட்டி 

4] எலிக்குட்டி 

குறிப்பு :- சரியாைது:- புலிப் றழ் 

 

38] ப ாருந்தாதது எது? விேங்குகள்: இைனே ேைபு.  

1] ககாழிக்குஞ்சு 

2] ோன்குட்டி 

3] எருடமக்கன்று 

4] குதிடரக்குட்டி 

குறிப்பு :- சரியாைது :- ோன்கன்று 

 

39] ப ாருந்தாதது எது? ஒலி ேைபுச்பசாற்கள். 

1] ஆந்டத அலறும் 

2] குயில் அகவும் 

3] கிளி வகாஞ்சும்/ கபசும் 
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4] வாத்து கத்தும் 

குறிப்பு :- சரியாைது :- குயில் கூவும் 

 

40] ப ாருந்தாதது எது? ஒலி ேைபுச்பசாற்கள். 

1] மயில் அகவும் 

2] வண்டு கத்தும் 

3] கசவல் கூவும் 

4] ககாழி வகாக்கரிக்கும் 

குறிப்பு :- சரியாைது :- வண்டு முைலும் 

 

41] ப ாருந்தாதது எது? ஒலி ேைபுச்பசாற்கள். 

1] காகம் கடரயும் 

2] ககாட்ைான் குைறும் 

3] குருவி கீச்சிடும் 

4] கூனக கத்தும் 

குறிப்பு :- சரியாைது :- கூனக குழறும் 

 

42] ப ாருந்தாதது எது? ஒலி ேைபுச்பசாற்கள். 

1] புறா அேப்பும் 

2] வானம்பாடி பாடும்  
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3] ககாட்ைான் குைறும் 

4] வண்டு முரலும் 

குறிப்பு :- சரியாைது :- புறா குனுகும் 

 

43] ப ாருந்தாதது எது? ஒலி ேைபுச்பசாற்கள். 

1] சிங்கம் முைங்கும் 

2] நரி ஊடளயிடும்  

3] குதிடர கடனக்கும்  

4] யானை உறுமும் 

குறிப்பு :- சரியாைது :- யானை பிளிறும்  

 

44] ப ாருந்தாதது எது? வினை ேைபுச் பசாற்கள்  

1] அப்பம் தின்  

2] காய்கறி அரி 

3] இனே பிடுங்கு 

4] வநல் தூற்று 

குறிப்பு :- சரியாைது :- இனே  றி 

 

45] ப ாருந்தாதது எது? வினை ேைபுச் பசாற்கள்  

1] கடள பறி  
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2] நீர் பாய்ச்சு  

3] பாட்டுப் பாடு  

4] ேேர் பிடுங்கு 

குறிப்பு :- சரியாைது :- ேேர் பகாய் 


