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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 6 

1] நாடாகு ஒன்றறா; காடாகு ஒன்றறா; அவலாகு ஒன்றறா; மிசையாகு ஒன்றறா; - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

2] நொன் ணிக்கடிறக,விளம்பி நொகனொர்  

3] புறநானூறு, ஒளசவயார் 

4] சயம்மகொண்டொர், கலிங்கத்துப்பைணி  

 

2] எவ்வழி  நல்லவர் ஆடவர்; அவ்வழி நல்சல. வாழிய நிலறே! - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

2] நொன் ணிக்கடிறக,விளம்பி நொகனொர்  

3] புறநானூறு, ஒளசவயார் 

4] சயம்மகொண்டொர், கலிங்கத்துப்பைணி  

 

3] ப ாருந்தாதது எது? பைாற்ப ாருள் தருக. 

1] அவல் – பள்ளம் 

2] மிறச – ககொபம். 

3] ஆடவர் – ஆண்கள் ( இங்கு  னிதர்கறளப் மபொதுவொக குறித்தது )   

4] நல்றை – நல்ைதொக இருக்கிைொய் 
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குறிப்பு :- மிசை – றமடு 

 

4] புறநானூறு - பிரித்து எழுதுக. 

1] புை + நொனூறு  

2] புைம் + நொனூறு  

3] புைநொ + நூறு 

4] புறம் + நான்கு + நூறு 

 

5] புறநானூறு ---------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] எட்டுத்பதாசக 

2] பத்துப்பொட்டு  

3] ஐம்மபரும் கொப்பியங்கள் 

4] ஐம்சிறும் கொப்பியங்கள் 

 

6] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புசடயது? 

இவர், ைங்கப் புலவர். அதியமானின் நண் ர். அரிய பநல்லிக்கனிசய அதியமானிடம் 
ப ற்றவர். ைங்க காலத்தில் ப ண் கவிஞர்  லர் இருந்தேர். அவர்களுள் மிகுதியாே 
 ாடல்கள்  ாடியவர் ஒளசவயார். 

1] கம்பர்  

2] கபகன்  
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3] புககழந்திப் புைவர்  

4] ஒளசவயார்   

குறிப்பு :- ைங்கப் ாடல்  ாடிய ஒளசவயாரும், ஆத்திச்சூடி  ாடிய ஒளசவயாரும் 
ஒருவர் அல்லர். றவறு றவறாேவர். 

 

7] உட்கார் நண் ா, நலந்தாோ? – நீ; ஒதுங்கி வாழ்வது ைரிதாோ? சுட்டு விரல்நீ 
சுருங்குவதா? – உன் சுய லம் உேக்குள் ஒடுங்குவதா? - இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன் ( எழிகைொவியம் ) 

2] கொ ைொசன் ( சூரியகொந்தி ) 

3] அப்துல் ைகு ொன் ( கநயர் விருப்பம் ) 

4] தாரா  ாரதி ( திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு ) 

 

8] “புல்லாய்ப் பிறந்றதன் நாபேன்று” – நீ; புலம்  றவண்டாம்; பநல்கூட புல்லின் 
இேத்சதச் றைர்ந்ததுதான் – அது பூமியின்  சிசயப் ற ாக்கவில்சல?  இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன் ( எழிகைொவியம் ) 

2] கொ ைொசன் ( சூரியகொந்தி ) 

3] அப்துல் ைகு ொன் ( கநயர் விருப்பம் ) 

4] தாரா  ாரதி ( திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு ) 
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9] “கடலில் நான் ஒரு துளி பயன்று” – நீ; கசரந்து ற ாவதில்  யபேன்ே? கடலில் 
நான்ஒரு முத்பதன்று” – நீ காட்டு. உந்தன் தசலதூக்கு!  இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன் ( எழிகைொவியம் ) 

2] கொ ைொசன் ( சூரியகொந்தி ) 

3] அப்துல் ைகு ொன் (  கநயர் விருப்பம் ) 

4] தாரா  ாரதி ( திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு ) 

 

10] வந்தது யாருக்கும் பதரியாது – நீ வாழ்ந்தசத உலகம் அறியாது. ைந்ததி கூட 
மறந்துவிடும் – உன் ைரித்திரம் யாருக்கு நிசேவுவரும்?  இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன் ( எழிகைொவியம் ) 

2] கொ ைொசன் ( சூரியகொந்தி ) 

3] அப்துல் ைகு ொன் ( கநயர் விருப்பம் ) 

4] தாரா  ாரதி ( திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு ) 

 

11] திண்சை தாோ உன்றதைம்? – உன் பதருபவான் றறயா உன்னுலகம். 
திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு – உன் பதருசவ றமலும் விரிவாக்கு!  இந்த 
 ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன் ( எழிகைொவியம் ) 

2] கொ ைொசன் ( சூரியகொந்தி ) 
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3] அப்துல் ைகு ொன் ( கநயர் விருப்பம் ) 

4] தாரா  ாரதி ( திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு ) 

 

12] எத்தசே உயரம் இமயமசல! – அதில் இன்போரு சிகரம் உேதுதசல! எத்தசே 
ஞானியர் பிறந்த தசர – நீ இவர்கசள விஞ்சிட என்ேதசட?  இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன் ( எழிகைொவியம் ) 

2] கொ ைொசன் ( சூரியகொந்தி ) 

3] அப்துல் ைகு ொன் ( கநயர் விருப்பம் ) 

4] தாரா  ாரதி ( திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு ) 

 

13] பூமிப்  ந்து என்ேவிசல? – உன்; புகசைத் தந்து வாங்கும்விசல! நாமிப் ப ாழுறத 
புறப் டுறவாம் – வா நல்லசத எண்ணிச் பையல் டுறவாம்!  இந்த  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன் ( எழிகைொவியம் ) 

2] கொ ைொசன் ( சூரியகொந்தி ) 

3] அப்துல் ைகு ொன் (  கநயர் விருப்பம் ) 

4] தாரா  ாரதி ( திண்சைசய இடித்துத் பதருவாக்கு ) 

 

14] கவிஞர் தாரா ாரதி அவர்கள் ஒரு -------------------? 

1]  ருத்துவர் 
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2] ஆசிரியர் 

3] நீதிபதி  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றை  

குறிப்பு :- கவிஞர் தாரா ாரதி அவர்கள் தமிைக அரசின் நல்லாசிரியர் விருது 
ப ற்றவர். 

 

15] புதிய விடியல்கள், இது எங்கள் கிைக்கு ஆகிய கவிசதகளின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ந.கொ ைொசன்  

2] வொணிதொசன்  

3] தாரா ாரதி  

4] அழ.வள்ளியப்பொ   

 

16] கவிஞர் தாரா ாரதி அவர்களின் காலம்? 

1] 26.02.1947 முதல் 13.05.2000 வசர 

2] 26.02.1957 முதல் 13.06.2000 வறை 

3] 26.02.1967 முதல் 13.07.2005 வறை 

4] 26.02.1977 முதல் 13.08.2010 வறை 

 

17] முத்துராமலிங்கர் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில்  சும்ப ான் என்னும் ஊரில் -------------- 
ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். 
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1] 1899 

2] 1902 

3] 1905 

4] 1908 

 

18] முத்துராமலிங்கர் அவர்கள் பிறந்த நாள் எது? 

1] 13.9.1899 

2] 31.11.1902 

3] 11.10.1905 

4] 30.10.1908 

 

19] முத்துராமலிங்கர் அவர்களின் ப ற்றறார் ப யர்? 

1] உக்கிர  ாண்டியோர் - இந்திராணி அம்சமயார்  

2] சொத்தப்பன் - விசொைொட்சி  

3] முத்றதயொ - ைொஜம் ொள்  

4] மவங்கட்ைொ ன் - அம் ணி அம் ொள்  

 

20] முத்துராமலிங்கர் அவர்கள்,  ாட்டியின் வீட்டில் இருந்த ப ாழுது, அவருக்கு 
கற்பித்தவர் யார்? 

1] கவங்கட  கொலிங்கம்  
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2] மீனொட்சி சுந்தைம்  

3] சுத்தொனந்த பொைதி  

4] குசறவற வாசித்தான் 

 

21] முத்துராமலிங்கர் தம் பதாடக்கக் கல்விசயக் ------------------- இல் உள்ள பதாடக்கப் 
 ள்ளியில் கிறித்தவப்  ாதிரியார்களிடம் ப ற்றார். 

1] உதக ண்டைம்  

2] கவளொங்கண்ணி  

3] கமுதி 

4] மகொறடக்கொனல்  

 

22] இராமநாதபுரம் அரசு உயர்நிசலப்  ள்ளியில்  த்தாம் வகுப்புப்  டித்தார். இவர் 
இராமநாதபுரத்தில்  டித்துக் பகாண்டிருக்கும்ற ாது, அந்நகரில் ----------------- றநாய் 
 ரவியது. அதோல். இவருசடய கல்வியும் நின்றது. 

1]  கைரியொ 

2] மடங்கு  

3] பிறளக் 

4] கொைைொ  

 

23] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாசரப் ற்றியது? 
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 ள்ளிப் டிப்பு நின்றாலும் றகள்வியறிசவயும்  ட்டறிசவயும் மிகுதியாகப் ப ற்றார். 
தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய இருபமாழியிலும் வல்லசம ப ற்றார். அம்பமாழிகளில் 
பைாற்ப ாழிவு ஆற்றும் திறன் ப ற்றார். சிலம் ம், குதிசர ஏற்றம், துப் ாக்கிச் 
சுடுதல், றைாதிடம், மருத்துவம் ஆகியவேவற்சறக் கற்றறிந்தார். இளசமயிறலறய 
அரசியலில் ஆர்வங்பகாண்டர். 

1] பொைதியொர்  

2] வீைபொண்டிய கட்டமபொம் ன்  

3] முத்துராமலிங்கர்  

4] கவலுநொச்சியொர்  

 

24] முத்துராமலிங்கர் ----------------- சிற்றூர்களில் தமக்குச் பைாந்தமாக இருந்த 
நிலங்கசள உழுத தாழ்த்தப் ட்ட மக்களுக்குப்  ங்கிட்டுக் பகாடுத்து மகிழ்ந்தார். இவர் 
நிலக்கிைார் ஒழிப்பிலும், ஆலய நுசைவுப் ற ாராட்டத்திலும் முன்னின்ற வீரர்.   
ைம ந்தி முசறக்கும் ஊக்கமளித்த ப ருமகோவார். 

1] 15 

2] 23 

3] 32 

4] 45 

 

25] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாசரப் ற்றியது? 

இவர் காலத்தில் ஆங்கில அரசு, குற்றப்  ரம் சரச் ைட்டம் இயற்றி மக்களுள் சிலசர 
ஒதுக்கி சவத்திருந்தது. அவ்விேத்தின் துயர் கசளய அரும் ாடு ட்டார். 
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அவர்களுசடய வாழ்க்சக உயர்வுக்காகப் ற ாராடிோர். அதோல், குற்றப் 
 ரம் சரயிலிருந்து அவர்கசள விடுதசல ப றச் பைய்தார். 

1] பொைதியொர்  

2] வீைபொண்டிய கட்டமபொம் ன்  

3] முத்துராமலிங்கர்  

4] கவலுநொச்சியொர்  

 

26] “ைாதிசயயும் நிறத்சதயும்  ார்த்து மனிதசே மனிதன் தாழ்வு டுத்துவது 
ப ருங்பகாடுசம, ஆண்டவன் மனித குலத்சதத்தான்  சடத்தாறே தவிரச் 
ைாதிசயயும் நிறத்சதயும் அல்ல. ைாதியும் நிறமும் அரசியலுக்கும் இல்சல; 
ஆன்மீகத்திற்கும் இல்சல” எேச் ைாதிசயப்  ற்றிக் கூறியுள்ளவர் யார்? 

1] பொைதியொர்  

2] வீைபொண்டிய கட்டமபொம் ன்  

3] முத்துராமலிங்கர் 

4] கவலுநொச்சியொர்  

 

27] இவர், வங்கச் சிங்கமாே றநதாஜி சு ாஷ் ைந்திரற ாஸ் அவர்கசளத் தம் அரசியல் 
வழிகாட்டியாகக் பகாண்டார். தமிைகத்தின் சிங்கமாோர். 

1] பொைதியொர்  

2] வீைபொண்டிய கட்டமபொம் ன்  

3] முத்துராமலிங்கர் 
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4] கவலுநொச்சியொர்  

 

28] விடுதசலப்ற ார் கடுசமயாக இருந்த நாள்களில் ஆங்கில அரசு, வடஇந்தியாவில் 
திலகருக்கும் பதன்னிந்தியாவில் முத்துராமலிங்கருக்கும் வாய்ப்பூட்டுச் ைட்டம் 
ற ாட்டது. மக்களிசடறய விடுதசல றவட்சகயிசே ஊட்டியவர் இவர். 
முத்துராமலிங்கசர  “றதசியம் காத்த பைம்மல்” எே ---------------------- என் வர் இவசரப் 
 ாராட்டியுள்ளார். 

1] பொைதியொர்  

2] திரு. வி. கலியாை சுந்தரோர். 

3] மு.வைதைொசனொர்  

4] மபரியொர் 

 

29] "சுதந்தரப்  யிசரத் தண்ணீர் விட்றடா வளர்த்றதாம்; கண்ணீரால் காத்றதாம்' 
என் து ----------------- என் வரின் வாக்கு. 

1]  ாரதியார்  

2] பொைதிதொசன்  

3] திரு.வி.க  

4] அண்ணொ  

 

30] முத்துராமலிங்கர் றதர்தலில் எத்தசே முசற ற ாட்டியிட்டார்? 

1] 3    2] 4      3] 5     4] 6 
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குறிப்பு :- 1937, 1946, 1952, 1957, 1962 ஆகிய ஆண்டுகளில் நசடப ற்ற றதர்களின் 
முடிவுகள் இவர் ப ற்றிருந்த மக்கட் பைல்வாக்சகக் காட்டிே. 

 

31] பதய்வீகம், றதசியம் ஆகிய இரண்சடயும் இரு கண்களாகப் ற ாற்றியவர் இவர். 
"வீரம் இல்லாத வாழ்வும், விறவகமில்லாத வீரமும் வீைாகும்" எே எடுத்துசரத்தார்.  

1] பொைதியொர்  

2] முத்துராமலிங்கர்   

3] திரு.வி.க  

4] மு.வைதைொசனொர்  

 

32] இவர் ைமயச் ைான்றறாராகவும் கருதப் ட்டார். றவதாந்த  ாஸ்கர், பிரைவ றகைரி, 
ைன்மார்க்க ைண்டமாருதம், இந்து புத்த ைமய றமசத எேப்  லவாறாகப்  ாராட்டப் 
ப ற்றவர் யார்? 

1] பொைதியொர்  

2] முத்துராமலிங்கர்   

3] திரு.வி.க  

4] மு.வைதைொசனொர்  

 

33] விறவகாேந்தரின் தூதராக, றநதாஜின் தள தியாக, ைத்தியசீலராக, 
முருக க்தராக,ஆன்மீகப் புத்திரராக, பதன் ாண்டிச் சீசமயின் முடிசூடா மன்ேராக, 
நீதிவழுவா றநர்சமயாளராக, புலசமயில் கபிலராக, வலிசமயில் கரிகாலோக, 
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பகாசடயில் கர்ைோக,  க்தியில்  ரமஹம்ைராக, இந்தியத் தாயின் நன்மகோக 
வாழ்ந்தவர் யார்? 

1] பொைதியொர்  

2] முத்துராமலிங்கர்   

3] திரு.வி.க  

4] மு.வைதைொசனொர்  

 

34] " சேமரத்திலிருந்து விழுந்து பிசைத்தவனும் உண்டு. வயல் வரப்பில் வழுக்கி 
விழுந்து இறந்தவனும் உண்டு. என்று கூறியவர் யார்? 

1] பொைதியொர்  

2] முத்துராமலிங்கர்   

3] திரு.வி.க  

4] மு.வைதைொசனொர்  

 

35] மனிதனின் மேநிசலசய இருள், மருள், பதருள், அருள் எேக் குறிப்பிட்டவர் 
யார்? 

1] பொைதியொர்  

2] முத்துராமலிங்கர்   

3] திரு.வி.க  

4] மு.வைதைொசனொர்  
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36] முத்துராமலிங்கர் எத்தசே ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்? 

1] 45 

2] 55 

3] 65 

4] 75 

 

37] முத்துராமலிங்கர் மசறந்த வருடம்? 

1] 13.10.1936 

2] 10.13.1936 

3] 13.10.1963 

4] 30.10.1963 

 

38] தமிழ்நாடு அரசு முத்துராமலிங்கம் அவர்கசள ற ாற்றும் வசகயில் ------------------------ 
இல்  இவருசடய உருவச் சிசலயிசே நிறுவியுள்ளது. அச்சிசல நிறுவப் ட்டுள்ள 
ைாசலக்கு இவர் ப யர் சூட்டப் ட்டுள்ளது. 

1] திருச்சி  

2] இைொ நொதபுைம்  

3]  துறை  

4] பைன்சே 
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39] முத்துராமலிங்கரின் விருப் த்திற்க்கு இைங்க  06.09.1939 இல் மதுசரக்கு ------------------
----- வருசக தந்தார்.  

1] கொந்தி 

2] கநரு 

3] றநதாஜி சு ாஷ் ைந்திரற ாஸ் 

4] வல்ைபொய் பகடல்  

 

40] நடுவண் அரசு -------------- இல் முத்துராமலிங்கருசடய அஞ்ைல் தசலசய 
பவளியிட்டுச் சிறப்பித்தது. 

1] 1990 

2] 1995 

3] 2000 

4] 2005 

 

41] --------------------------என் வர், தம் பைாத்துகள் முழுவசதயும் 17  ாகங்களாகப் பிரித்து, ஒரு 
 ாகத்சத மட்டும் தேக்கு சவத்துக்பகாண்டு மீதி 16  ாகங்கசளயும் 16 ற ருக்கு 
இோம் ைாைேமாக எழுதி சவத்தார். 

1] பொைதியொர்  

2] முத்துராமலிங்கர்   

3] திரு.வி.க  
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4] மு.வைதைொசனொர் 

 

42] உதுக்காண் என்றால், ----------------என் து ப ாருள். 

1] ைற்றுத் பதாசலவில்  ார் 

2] முதுகுப் பக்கம் 

3] க கை  

4] இவற்றுள் ஏதுமில்றை  

 

43] உப் க்கம் என்றால், ----------------என் து ப ாருள். 

1] சற்றுத் மதொறைவில் பொர் 

2] முதுகுப்  க்கம் 

3] க கை  

4] இவற்றுள் ஏதுமில்றை  

 

44] உம் ர் என்றால், ----------------என் து ப ாருள். 

1] சற்றுத் மதொறைவில் பொர் 

2] முதுகுப் பக்கம்  

3] றமறல 

4] இவற்றுள் ஏதுமில்றை  
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45] கடலில் எதுவாக இருத்தல் றவண்டும் என்று தாரா ாரதி கூறுகிறார்? 

1] துளி 

2] முத்து 

3] கப்பல்   

4] மீன்  

 

46] நீதி றதவசதயால் தண்டிக்கப் ட்டவர்? 

1] முடவர் 

2] ஊர்த்தசலவர் 

3] பொர்றவயற்ைவர்  

4] மபொது க்கள் 


