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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 8 

1] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

கற்க கசடறக் கற் தவ கற்றபின் 

---------- ----------- ---------- 

1] நிற்க அதற்குத் தக 

2] கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு 

3] புண்உடையர் கல்லா தவர் 

4] அடைத்தத புலவர் ததாழில் 

 

2] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

எண்என்  ஏதை எழுத்பதன்  இவ்விரண்டும் 

---------- ----------- ---------- 

1] நிற்க அதற்குத் தக 

2] கண்என்  வாழும் உயிர்க்கு 

3] புண்உடையர் கல்லா தவர் 

4] அடைத்தத புலவர் ததாழில் 

 

3] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

கண்உதடயர் என் வர் கற்றறார் முகத்திரண்டு 

---------- ----------- ---------- 
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1] நிற்க அதற்குத் தக 

2] கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு 

3] புண்உதடயர் கல்லா தவர் 

4] அடைத்தத புலவர் ததாழில் 

 

4] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

உவப் த் ததலக்கூடி உள்ளப் பிரிதல் 

---------- ----------- ---------- 

1] நிற்க அதற்குத் தக 

2] கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு 

3] புண்உடையர் கல்லா தவர் 

4] அதைத்றத புலவர் பதாழில் 

 

5] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

உதடயார்முன் இல்லார்ற ால் ஏக்கற்றும் கற்றார் 

------------- ---------- --------- 

1] கதடயறர கல்லா தவர் 

2] கற்றடைத்து ஊறும் அறிவு 

3] சாந்துடையும் கல்லாத வாறு 

4] எழுடையும் ஏைாப்பு உடைத்து 
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6] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

பதாட்டதைத்து ஊறும் மணற்றகணி மாந்தர்க்குக் 

--------- ------------ -------------- 

1] கடையதே கல்லா தவர் 

2] கற்றதைத்து ஊறும் அறிவு 

3] சாந்துடையும் கல்லாத வாறு 

4] எழுடையும் ஏைாப்பு உடைத்து 

 

7] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்பைாருவன் 

------------ -------- --------- 

1] கடையதே கல்லா தவர் 

2] கற்றடைத்து ஊறும் அறிவு 

3] சாந்துதணயும் கல்லாத வாறு 

4] எழுடையும் ஏைாப்பு உடைத்து 

 

8] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

ஒருதமக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு  

---------- ------------- -------------- 
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1] கடையதே கல்லா தவர் 

2] கற்றடைத்து ஊறும் அறிவு 

3] சாந்துடையும் கல்லாத வாறு 

4] எழுதமயும் ஏமாப்பு உதடத்து 

 

9] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

தாம்இன் புறுவது உலகுஇன் புறக்கண்டு 

------------ ----------- --------- 

1] காமுறுவர் கற்றறிந் தார் 

2] கற்றடைத்து ஊறும் அறிவு 

3] சாந்துடையும் கல்லாத வாறு 

4] எழுடையும் ஏைாப்பு உடைத்து 

 

10] விடு ட்டதத நிரப்புக? 

றகடில் விழுச்பசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு 

---------- ----------- ----------- 

1] மாடல்ல மற்தற யதவ 

2] கற்றடைத்து ஊறும் அறிவு 

3] சாந்துடையும் கல்லாத வாறு 

4] எழுடையும் ஏைாப்பு உடைத்து 
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11] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] கசடு – நன்தம 

2] நிற்க – கற்றவாறு நைக்க 

3] எண் – எண்கள், கைக்கு 

4] எழுத்து – இலக்கை இலக்கியங்கள் (வரிவடிவம்) 

குறிப்பு :- கசடு – குற்றம் 

 

12] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] உவப்  – பவகுளி 

2] தடலக்கூடி – ஒன்றுதசர்ந்து 

3] உடையார் – தசல்வர்  

4] இல்லார் – ஏடை 

குறிப்பு :- உவப்  – மகிழ 

 

13] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஏக்கற்று – கவடலப்பட்டு 

2] கதடயர் – பசல்வர் 

3] ததாட்ைடைத்து – ததாண்டும் அளவு 

4] ைாந்தர் – ைக்கள் 
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குறிப்பு :- கதடயர் – தாழ்ந்தவர் 

 

14] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] சாந்துடையும் – சாகும்வடேயிலும் 

2] ஏைாப்பு – பாதுகாப்பு 

3] காமுறுவர் – விரும் ாதவர் 

4] ைாடு – தசல்வம் 

குறிப்பு :- காமுறுவர் – விரும்புவர் 

 

15] தத்தும்  ாய்புைல் முத்தம் அதடக்கும்; சாதலவாய்க் கன்ைல் ஆதல யுதடக்கும் - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] கலிங்கத்துப்பேணி, சயம்தகாண்ைார்  

2] புறநானூறு, ஒடளடவயர்  

3] முக்கூடற் ள்ளு, ஆசிரியர் ப யர் பதரியவில்தல 

4] தபரிய புோைம், தசக்கிைார்  

 

16] கத்தும் ற ரிதகச் சத்தம் புதடக்கும்; கலிப்பு றவதல ஒலிப்த த் துதடக்கும் - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] கலிங்கத்துப்பேணி, சயம்தகாண்ைார்  

2] புறநானூறு, ஒடளடவயர்  
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3] முக்கூடற் ள்ளு, ஆசிரியர் ப யர் பதரியவில்தல 

4] தபரிய புோைம், தசக்கிைார்  

 

17] நித்தம் சாறயர் சித்ரம்  தடக்கும்;  நிதிபயல் லாந்தன்  தியிற் கிதடக்கும் - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] கலிங்கத்துப்பேணி, சயம்தகாண்ைார்  

2] புறநானூறு, ஒடளடவயர்  

3] முக்கூடற் ள்ளு, ஆசிரியர் ப யர் பதரியவில்தல 

4] தபரிய புோைம், தசக்கிைார்  

குறிப்பு :-  இந்நூலின் ஆசிரியர் யாபரைத் பதரியவில்தல. ஆயினும், நாடகப் 
 ாங்கில் அதமந்த இந்நூதல இயற்றியவர் என்ையிைாப் புலவர் எைச் சிலர் கூறுவர். 
சந்தநயம் அதமந்த  ாக்கதளக் பகாண்ட இந்நூலில், திருபநல்றவலி மாவட்டப் 
ற ச்சு வழக்தக ஆங்காங்றக காணலாம். 

 

18] மத்தஞ் சூடும் மறதான்மத்த ராை ; மருதீசர் மருதூர் எங்கள் ஊறர - இந்த  ாடல் 
வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] கலிங்கத்துப்பேணி, சயம்தகாண்ைார்  

2] புறநானூறு, ஒடளடவயர்  

3] முக்கூடற் ள்ளு, ஆசிரியர் ப யர் பதரியவில்தல 

4] தபரிய புோைம், தசக்கிைார் 
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குறிப்பு :-  இந்நூலின் ஆசிரியர் யாபரைத் பதரியவில்தல. ஆயினும், நாடகப் 
 ாங்கில் அதமந்த இந்நூதல இயற்றியவர் என்ையிைாப் புலவர் எைச் சிலர் கூறுவர். 
சந்தநயம் அதமந்த  ாக்கதளக் பகாண்ட இந்நூலில், திருபநல்றவலி மாவட்டப் 
ற ச்சு வழக்தக ஆங்காங்றக காணலாம். 

 

19] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] தத்தும் புைல் - தத்திச் தசல்லும் நீர்  

2] முத்தம் அடைக்கும் - முத்துகள் மிக்குப் தபருகி இடைதய அடைத்துக்தகாண்டு 
கிைக்கும் 

3] கலிப்பு தவடல - கருைார், தகால்லர், தட்ைார் முதலிதயார் தசய்யும் ததாழில்கள் 

4] சித்ரம் - உயரம் 

குறிப்பு :- சித்ரம் - சிறப் ாை காட்சிகள்; மறதான்மத்தர் - ப ரும்பித்தைாகிய 
சிவப ருமான் 

 

20]  முக்கூடற் ள்ளு நூலின் ஆசிரியர் யாபரைத் பதரியவில்தல. ஆயினும், நாடகப் 
 ாங்கில் அதமந்த இந்நூதல இயற்றியவர் என்ையிைாப் புலவர் எைச் சிலர் கூறுவர். 
சந்தநயம் அதமந்த  ாக்கதளக் பகாண்ட இந்நூலில், --------------------- மாவட்டப் ற ச்சு 
வழக்தக ஆங்காங்றக காணலாம்.  

1] தகாடவ  

2] தசன்டை  

3] ைதுடே  

4] திருபநல்றவலி 
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21] நீர் நிதறந்த  ள்ளமாை றசற்று நிலத்தில் உழவுத்பதாழில் பசய்து வாழும்  ாமர 
மக்களாகிய  ள்ளர்களின் வாழ்க்தகதயச் சித்தரித்துக் கூறுவதாக அதமந்த நூல், -----
-------- ? 

1] கலிங்கத்துப்பேணி  

2] குறுந்ததாடக  

3]  ள்ளு 

4] இேட்டுறதைாழிதல்  

 

22] ------------------------ ஊருக்கு சற்று வடகிழக்கில் தண்ப ாருதந, சிற்றாறு, றகாதண்டராம 
ஆறு ஆகிய மூன்று ஆறுகள் கூடும் இடத்திற்கு வடக்றக உள்ள சிற்றூர், முக்கூடல். 
இதற்கு, அசூர் வடகதர நாடு என்னும் ப யரும் உண்டு. பதன் ால் உள்ள  குதி, 
சீவலமங்தகத் பதன்கதர நாடு எை வழங்கப் ப றுகிறது.  

1] தகாடவ  

2] தசன்டை  

3] ைதுடே  

4] திருபநல்றவலி 

 

23] திருபநல்றவலிக்குச் சற்று --------------------- தண்ப ாருதந, சிற்றாறு, றகாதண்டராம 
ஆறு ஆகிய மூன்று ஆறுகள் கூடும் இடத்திற்கு வடக்றக உள்ள சிற்றூர், முக்கூடல். 

1] ததன்தைற்கில்  
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2] ததன்கிைக்கில்  

3] வடகிழக்கில் 

4] வைதைற்கில்  

 

24] முக்கூடல் - இதற்கு, -------------------- என்னும் ப யரும் உண்டு. 

1] சதுேகிரி  

2] பாஞ்சாலங்குறிச்சி  

3] சூளூர் தபட்டை  

4] அசூர் வடகதர நாடு 

 

25] பதன்கதர நாட்டில் மருதீசர் வீற்றிருக்கும் ஊர் -----------? 

1] திருச்தசந்தூர் 

2] திருவில்லிபுத்தூர்  

3] ைதுடே  

4] மருதூர் 

 

26] முக்கூடலில் வாழும்  ள்ளி மூத்த மதைவி, மருதூரில் வாழும்  ள்ளி இதளய 
மதைவி. இருவதரயும் மணந்து வாழும் ஒருவனின், வாழ்க்தக வளத்தத 
வடித்துதரப் துப்ற ாலப்  ாடப் ட்ட இந்நூல், ------------------ எைப் ப யர் ப ற்றது. 

1] பேணி  
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2] காப்பியம்  

3] இேட்டுற தைாழிதல்  

4] முக்கூடற் ள்ளு  

 

27] ------------------ கற் தைால், அக்கால மக்களின் உழவுத்பதாழில்  ற்றியும் 
அச்சமுதாயத்ததப்  ற்றியும் அறிந்து பகாள்ளலாம். காதளகளின்  ல்றவறு 
ப யர்கள், விததகளின் ப யர்கள், மீன்வதககள் எை மருத நிலவளம்  ற்றியும் 
அறியலாம்.  

1] பேணி  

2] காப்பியம்  

3] இேட்டுற தைாழிதல்  

4] முக்கூடற் ள்ளு     

 

28] ஒன் து மணிகள் - சரியாை வரிதச எது? 

1] முத்து, ைேகதம், ைாணிக்கம், பவளம்  

2] முத்து, ைேகதம், பவளம், ைாணிக்கம்  

3] முத்து, பவளம், ைாணிக்கம், ைேகதம்  

4] முத்து,  வளம், மரகதம், மாணிக்கம் 

குறிப்பு :- சரியாை வரிதச :- முத்து,  வளம், மரகதம், மாணிக்கம், புட் ராகம், 
இரத்திைம், தவரம், தவடூரியம், றகாறமதகம்  
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29] ஒன் து மணிகள் - சரியாை வரிதச எது? 

1] ைாணிக்கம், இேத்திைம், புட்போகம், டவேம்  

2] ைாணிக்கம், டவேம், புட்போகம், இேத்திைம் 

3] டவேம், ைாணிக்கம், புட்போகம், இேத்திைம்  

4] மாணிக்கம், புட் ராகம், இரத்திைம், தவரம் 

குறிப்பு :- சரியாை வரிதச :- முத்து,  வளம், மரகதம், மாணிக்கம், புட் ராகம், 
இரத்திைம், தவரம், தவடூரியம், றகாறமதகம் 

 

30] ஒன் து மணிகள் - சரியாை வரிதச எது? 

1] இேத்திைம், டவேம், தகாதைதகம்,  டவடூரியம் 

2] டவேம்,  இேத்திைம், டவடூரியம், தகாதைதகம்  

3] தகாதைதகம்,  இேத்திைம், டவேம், டவடூரியம்  

4] இரத்திைம், தவரம், தவடூரியம், றகாறமதகம் 

குறிப்பு :- சரியாை வரிதச :- முத்து,  வளம், மரகதம், மாணிக்கம், புட் ராகம், 
இரத்திைம், தவரம், தவடூரியம், றகாறமதகம் 

 

31] ------------------ ஓரிைத்தின் வீரத்ததயும்  ண் ாட்தடயும் பவளிப் டுத்துவை. 

1] தபார்  

2] விதளயாட்டு  

3] விவசாயம்  
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4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

 

32] விதளயாட்டின் அடிப் தட றநாக்கம் ------------? 

1] தவற்றி தபறுவது  

2] நிடலத்து நிற்பது 

3] ற ாட்டியிடுதல் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

 

33] முற்காலத்தில் மற்ற ாரில் வல்ல மல்லர், மன்ைரால் மதிக்கப் ப ற்றைர். களத்தில் 
 ல்லாயிரவர் சூழ்ந்து நிற்க,  தருக்கும், பசருக்கும் நிரம்பிய ஆமூர் மல்லனுக்கும் 
வீரமும் தீரமும் வாய்ந்த நற்கிள்ளிக்கும் இதடறய நதடப ற்ற வீர விதளயாட்தட --------
------------- என்னும் சங்க இலக்கிய நூல் வருணிக்கிறது. 

1] அகநானூறு  

2] குறுந்ததாடக  

3] நற்றிடை  

4] புறநானூறு 

 

34] -------------- நிலத்தில் ஏறுதழுவுதல் என்னும் வீரவிதளயாட்டு நதடப ற்றது. 

1] குறிஞ்சி 

2] முல்தல 
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3] ைருதம்  

4[ தநய்தல்  

 

35] அரங்கு இதழத்து (கட்டம் வதரந்து) பநல்லிக்காய்கதள தவத்து நகர்த்தி ஆடும் 
ஆட்டம் --------------- ஆகும். 

1] தட்ைாடுதல் 

2] வட்டாடுதல் 

3] பல்லாங்குழி 

4] காட்ைாடுதல் 

 

36] அக்கால மகளிர் நண்டு, ஆதம ஆகியவற்தறக் றகால் பகாண்டு அதலந்து ----------
-------- ஆடி மகிழ்ந்தைர். 

1] தட்ைாடுதல் 

2] வட்ைாடுதல். 

3] பல்லாங்குழி 

4] ஓதரயாட்டம் 

 

37] -------------- ஊரில் உள்ள தமுக்கம் தமதாைம் யாதைப்ற ார் காண் தற்காை 
திடலாகும். 

1] தகாடவ 
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2] திருச்சி  

3] தசன்டை  

4] மதுதர 

 

38] றசாழநாட்டின்  தழய ததலநகரமாை உறந்ததயூரில் வீரக்றகாழிகள் 
சிறந்திருந்ததமயால் ----------------- என்னும் ப யரும் அதற்கதமந்தது என் ர். 

1] றகாழியூர்  

2] தகாழிப்பட்டி 

3] தகாலீச்தசவூர்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்டல  

 

39] நண் ன் - என்னும் சிறுகததயின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ஓவியர் ராம்கி, மரியாததராமன் கததகள்  

2] ோஜம் கிருஷ்ைன்  

3] சி.சு. தசல்லப்பா  

4] சுஜாதா  

 

40]  தம் என்றாலும் பசால் என்றாலும் ஒன்றற. பமாழி, கிளவி என் ை அதன் றவறு 
ப யர்கள். ஒபரழுத்தாைது தனித்து நின்று ப ாருள் தந்தால் அஃது ஒபரழுத்து 
ஒருபமாழி எைப் டும். இதவ ------------------- உள்ளை. 
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1] 12    2] 23    3] 32    4] 42 

 

41] யாமறிந்த புலவரிறல கம் தைப்ற ால்; வள்ளுவர்ற ால், இளங்றகா தவப்ற ால், 
பூமிதனில் யாங்கணுறம பிறந்ததிதல; உண்தம, பவறும் புகழ்ச்சியில்தல; - இந்த 
 ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார்  

2] பாேதிதாசன்  

3] வாணிதாசன் 

4] நாைக்கல் கவிஞர்  

 

42] ஊதமயராய்ச் பசவிடர்களாய்க் குருடர்களாய் ; வாழ்கின்றறாம்; ஒருபசாற் 
றகளீர்!றசமமுற றவண்டுபமனில் பதருபவல்லாம்; தமிழ் முழக்கம் பசழிக்கச் 
பசய்வீர்! - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார்  

2] பாேதிதாசன்  

3] வாணிதாசன் 

4] நாைக்கல் கவிஞர்  

 

43] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்பறாடர் வதககள். 

1] தநற்று, எங்கள் பள்ளியில் ஆண்டுவிைா நடைதபற்றது  - தசய்தித்ததாைர்  

2] உன் இருப்பிைம் எங்கு உள்ளது? - விைாத்ததாைர்  
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3] இளதமயில் கல் - பசய்தித்பதாடர் 

4] என்தை, இந்த ஓவியத்தின் அைகு! - உைர்ச்சித்ததாைர் 

குறிப்பு :- இளதமயில் கல் - கட்டதளத்பதாடர்  

 

44] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்பறாடர் வதககள். 

1] காந்தியடிகள் தீண்ைாடைடய எதிர்த்துப் தபாோடிைார் - தசய்தித்ததாைர் 

2] ததால்காப்பியன் வீட்டுக்கு வந்திலன் - எதிர்ைடறச் தசாற்ததாைர்  

3] என்தை, தாஜ்ைகாலின் அைகு! - உைர்ச்சித்ததாைர்  

4] வீட்தடத் தூய்தமயாய் தவத்திரு - பசய்தித்பதாடர் 

குறிப்பு :- வீட்தடத் தூய்தமயாய் தவத்திரு - கட்டதளத்பதாடர்  

 

45] இயல்வது கரறவல்; ஈவது விலக்றகல் - என்ற  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] பாேதியார்  

2] ஒளதவயார்  

3] பாேதிதாசன்  

4] வாணிதாசன்  

 

46] பிறதர எதிர் ார்த்து வாழாதவன் தமிழன்; பிறர்க்கு புறமுதுகு காட்டி ஓடாதவன் 
தமிழன்;  முடியுதட றவந்தரின் சந்ததியில் வந்தவன் தமிழன்;  ல தூர 
அயல்நாடுகறளாடு சிறப் ாக வாணிகம் நடத்தியவன் தமிழன்; கடல் கடந்தவன் 
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தமிழன்; கடல் கடந்து பசன்று  ர்மா றதசத்தத தகப் ற்றி ஆண்டவன் தமிழன்; - 
இந்த கூற்று யாருதடயது? 

1] மு.வேதோசைார்  

2] அண்ணா 

3] திரு.வி.க  

4] ைடறைடலயடிகள்  

 

47] இமயத்தில் புலி ப ாறித்தவன் தமிழன்; கடாரத்தத பவன்றவன் தமிழன்; றராம் 
நகருக்கு ப ான்ைாதட விற்றவன் தமிழன்; இலக்கிய சுதவதய கண்டவன் தமிழன்; 
எந்நாடும் வியக்கும் வீரன் தமிழன்; - இந்த கூற்று யாருதடயது? 

1] மு.வேதோசைார்  

2] அண்ணா 

3] திரு.வி.க  

4] ைடறைடலயடிகள்  

 

48] ஏறு நதடயுதடயான் தமிழன்; இன்ைல் கண்டும் புன்ைதக புரிவான் தமிழன்; 
தன்ைலங் கருதாது உதழத்தான் தமிழன்; சூதும் வாதும் விருப்பும் பவறுப்பும் 
அறியான் தமிழன்; மாைறம ப ரிது எை மதித்தான் தமிழன்; கப் றலாட்டிைான் 
தமிழன்; எவ்வுயிதரயும் தன்னுயிர்ப் ற ால காத்து வந்தான் தமிழன். - இந்த கூற்று 
யாருதடயது? 

1] மு.வேதோசைார்  

2] அண்ணா 
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3] திரு.வி.க  

4] ைடறைடலயடிகள்  

 

49]  கு த உறுப்புகளின் எண்ணிக்தக? 

1] 2       2] 4      3] 6    4] 8 


