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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 7 

1] விடு ட்டதத நிரப்புக  

இன்ப ாலால் ஈரம் அதைஇப்  டிறுஇலவாம் 

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

1] ப ம்ப ாருள் கண்டார்வாய்ச் ப ால் 

2] இன்ச ொலன் ஆகப் செறின் 

3] இன்ச ொ லினிதே அறம் 

4] இன்புறூஉம் இன்ச ொ லவர்க்கு 

 

2] விடு ட்டதத நிரப்புக  

அகனமர்ந்து ஈதலின் நன்றற முகனமர்ந்து 

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

1] ச ம்செொருள் கண்டொர்வொய்ச் ச ொல் 

2] இன்ப ாலன் ஆகப் ப றின் 

3] இன்ச ொ லினிதே அறம் 

4] இன்புறூஉம் இன்ச ொ லவர்க்கு 

 

3] விடு ட்டதத நிரப்புக  

முகத்தான் அமர்ந்தினிது றநாக்கி அகத்தானாம் 

-------------- ------------- ------------- 
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1] ச ம்செொருள் கண்டொர்வொய்ச் ச ொல். 

2] இன்ச ொலன் ஆகப் செறின் 

3] இன்ப ா லினிறத அறம் 

4] இன்புறூஉம் இன்ச ொ லவர்க்கு 

 

4] விடு ட்டதத நிரப்புக  

துன்புறூஉம் துவ்வாதம இல்லாகும் யார்மாட்டும் 

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

1] ச ம்செொருள் கண்டொர்வொய்ச் ச ொல் 

2] இன்ச ொலன் ஆகப் செறின் 

3] இன்ச ொ லினிதே அறம் 

4] இன்புறூஉம் இன்ப ா லவர்க்கு 

 

5] விடு ட்டதத நிரப்புக  

 ணிவுதடயன் இன்ப ாலன் ஆதல் ஒருவற்கு 

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

1] அணியல்ல மற்றுப் பிற 

2] இன்ச ொலன் ஆகப் செறின் 

3] இன்ச ொ லினிதே அறம் 

4] இன்புறூஉம் இன்ச ொ லவர்க்கு 
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6] விடு ட்டதத நிரப்புக  

அல்லதவ றதய அறம்ப ருகும் நல்லதவ 

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

1] நாடி இனிய ப ாலின் 

2] ெண்பின் ேலலப்பிரியொச் ச ொல் 

3] இம்லையும் இன்ப்ந் ேரும் 

4] வன்ச ொல் வழங்கு வது 

 

7] விடு ட்டதத நிரப்புக  

நயன்ஈன்று நன்றி  யக்கும்  யன்ஈன்று 

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

1] நொடி இனிய ச ொலின் 

2]  ண்பின் ததலப்பிரியாச் ப ால் 

3] இம்லையும் இன்ப்ந் ேரும் 

4] வன்ச ொல் வழங்கு வது 

 

8] விடு ட்டதத நிரப்புக  

சிறுதமயுள் நீங்கிய இன்ப ால் மறுதமயும் 

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



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

4 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] நொடி இனிய ச ொலின் 

2] ெண்பின் ேலலப்பிரியொச் ச ொல் 

3] இம்தமயும் இன்ப்ந் தரும் 

4] வன்ச ொல் வழங்கு வது 

 

9] விடு ட்டதத நிரப்புக  

இன்ப ால் இனிதீன்றல் காண் ான் எவன்பகாறலா 

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

1] நொடி இனிய ச ொலின் 

2] ெண்பின் ேலலப்பிரியொச் ச ொல் 

3] இம்லையும் இன்ப்ந் ேரும் 

4] வன்ப ால் வழங்கு வது 

 

10] விடு ட்டதத நிரப்புக  

இனிய உைவாகஇன்னாத கூறல் 

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

1] கனிஇருப் க் காய்கவர்ந் தற்று 

2] ெண்பின் ேலலப்பிரியொச் ச ொல் 

3] இம்லையும் இன்ப்ந் ேரும் 

4] வன்ச ொல் வழங்கு வது  
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11] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஈரம் – றகா ம் 

2] அலைஇ – கலந்து 

3] ெடிறு – வஞ் ம் 

4] ச ம்செொருள் – சைய்ப்செொருள் 

குறிப்பு :- ஈரம் – அன்பு 

 

12] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] அகன் – அகம், உள்ைம் 

2] அைர் – விருப்ெம்   

3] அைர்ந்து - விரும்பி 

4] முகன் – ததல 

குறிப்பு :- முகன் – முகம் 

 

13] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] துவ்வொலை – வறுலை 

2] அல்லதவ – நல்லது 

3] நொடி – விரும்பி 

4] ெயக்கும் – சகொடுக்கும் 
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குறிப்பு :- அல்லதவ –  ாவம் 

 

14] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] சிறுதம – இன் ம் 

2] ைறுலை – ைறுபிறவி 

3] இம்லை – இப்பிறவி 

4] கவர்ேல் – நுகர்ேல் 

குறிப்பு :- சிறுதம – துன் ம் 

 

15] ப ய்யும் பதாழிறல பதய்வம் – அந்தத் திறதமதான் நமது ப ல்வம் தகயும் 
காலுந்தான் உதவி - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிேொ ன் ( எழிதலொவியம் ) 

2] கொைரொ ன் ( சூரியகொந்தி ) 

3]  ட்டுக்றகாட்தட கல்யாணசுந்தரம் (ப ய்யும் பதாழிறல பதய்வம்) 

4] ேொரொ ெொரதி ( திண்லைலய இடித்துத் சேருவொக்கு ) 

 

16] பகாண்ட கடதமதான் நமக்குப்  தவி ;  யிதர வைர்த்தால்  லனாகும் – அது 
உயிதரக் காக்கும் உணவாகும் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிேொ ன் ( எழிதலொவியம் ) 

2] கொைரொ ன் ( சூரியகொந்தி ) 
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3]  ட்டுக்றகாட்தட கல்யாணசுந்தரம் (ப ய்யும் பதாழிறல பதய்வம்) 

4] ேொரொ ெொரதி ( திண்லைலய இடித்துத் சேருவொக்கு ) 

 

17] பவயிறல நமக்குத் துதணயாகும் – இந்த; றவர்தவகள் எல்லாம் விததயாகும் 
தினம் றவதலயுண்டு குல மானமுண்டு - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிேொ ன் ( எழிதலொவியம் ) 

2] கொைரொ ன் ( சூரியகொந்தி ) 

3]  ட்டுக்றகாட்தட கல்யாணசுந்தரம் (ப ய்யும் பதாழிறல பதய்வம்) 

4] ேொரொ ெொரதி ( திண்லைலய இடித்துத் சேருவொக்கு ) 

 

18] வருங்காலமுண்டு அதத நம்பிடுறவாம் காயும் ஒருநாள் கனியாகும் – நம் கனவும் 
ஒருநாள் நனவாகும் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்?  

1] வொணிேொ ன் ( எழிதலொவியம் ) 

2] கொைரொ ன் ( சூரியகொந்தி ) 

3]  ட்டுக்றகாட்தட கல்யாணசுந்தரம் (ப ய்யும் பதாழிறல பதய்வம்) 

4] ேொரொ ெொரதி ( திண்லைலய இடித்துத் சேருவொக்கு ) 

 

19] காயும் கனியும் விதலயாகும் – நம் கனவும் நிதனவும் நிதலயாகும் – உடல் 
வாடினாலும்  சி மீறினாலும் – வழி மாறிடாமறல வாழ்ந்திடுறவாம் - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிேொ ன் ( எழிதலொவியம் ) 
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2] கொைரொ ன் ( சூரியகொந்தி ) 

3]  ட்டுக்றகாட்தட கல்யாணசுந்தரம் (ப ய்யும் பதாழிறல பதய்வம்) 

4] ேொரொ ெொரதி ( திண்லைலய இடித்துத் சேருவொக்கு ) 

 

20] மக்கள் கவிஞர் என அதழக்கப் டு வர்? 

1] வொலி  

2] திரு.வி.க 

3]  ட்டுக்றகாட்தடக் கல்யாண சுந்தரம் 

4] கண்ைேொ ன்  

 

21] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

எளிய தமிழில் அதனவருக்கும் புரியும் டி கவிததகதை இயற்றியவர். திதரயித ப் 
 ாடல்கதையும் இயற்றியுள்ைார். உதழக்கும் மக்களின் துயரங்கதையும் 
ப ாதுவுதடதமச் சிந்ததனகதையும் தம்முதடய  ாடல்கள்வழிப்  ரவலாக்கினார். 

1] வொலி  

2] திரு.வி.க 

3]  ட்டுக்றகாட்தடக் கல்யாண சுந்தரம் 

4] கண்ைேொ ன்  

 

22] கல்யாண சுந்தரம் எந்த ஊரில் பிறந்தவர்? 
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1] ெட்டுக்தகொட்லட அருதக உள்ை துள்ைம்  

2] ெட்டுக்தகொட்லட அருதக உள்ை இலட்சுமிபுரம்  

3] ெட்டுக்தகொட்லட அருதக உள்ை திருநின்றவூர் 

4]  ட்டுக்றகாட்தட அருறக உள்ை ப ங்கப் டுத்தான்காடு 

 

23] கல்யாண சுந்தரம் அவர்களின் காலம்? 

1] 13.04.1930 முதல் 08.10.1959 வதர 

2] 13.04.1940 முேல் 08.10.1969 வலர 

3] 13.04.1950 முேல் 08.10.1979 வலர 

4] 13.04.1970 முேல் 08.10.1989 வலர 

 

24] கும் றகாணம் - இவ்வூரின் ------------------- தித யில் அரிசிலாறு (அர லாறு) 
 ாய்கிறது. 

1] கிழக்கு  

2] தைற்கு  

3] வடக்கு  

4] பதற்கு 

 

25] அரிசிலாறு (அர லாறு) - இதன் ---------------- கதரயில் தாராசுரம் என்னும் ஊர் 
அதமந்துள்ைது.  
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1] கிழக்கு  

2] தைற்கு  

3] வடக்கு  

4] பதற்கு 

 

26] ஐராவதீசுவரர் றகாவில் உள்ை இடம்? 

1] நொகப்ெட்டினம்  

2] தாராசுரம் 

3] திருவொரூர்  

4] கொஞ்சிபுரம்  

 

27] ஐராவதீசுவரர் றகாவில் ஏறத்தாழ எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ------------------- 
என் வரால் கட்டப் ட்டது. 

1] முேலொம் ரொதேந்திரன்  

2] இரும்செொலற  

3] கரிகொலன் 

4] இரண்டாம் இரா ரா  ற ாழன்  

 

28] ப ாருந்தாதது எது? 

1] முப்புரம் எரித்ேவன் - திரிபுரொந்ேகன்  
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2] யொலன உரி தெொர்த்ேவர் - கே ம்கொர மூர்த்தி  

3] அடிமுடி தேடலவக்கும் அண்ைொைலலயொர் - லிங்தகொத்ெவர்  

4] நவ்வி - கரடி 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான்  

 

29] தாராசுரம் றகாவிலின் கூம்பிய விமானத்றதாற்றமும், அதற்குக் கீறழ இருபுறமும் 
யாதனகளும் குதிதரகளும் பூட்டிய இரதம்ற ால் அதமந்த மண்ட மும் வான்பவளி 
இரகசியத்ததக் காட்டுவதாக --------------- அறிஞர் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

1] ஐ க் நியூட்டன்  

2] கார்ல் ற கன் 

3] லொர்ட் லட்ைன்ட்  

4] இவர்களில் யொருமில்லல  

 

30] கியூரி அம்தமயார் -------------- நாட்டில் பிறந்தார். 

1] அசைரிக்கொ  

2] இங்கிலொந்து  

3] கனடொ  

4] ற ாலந்து 

 

31] கியூரி அம்தமயார் -------------- ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். 
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1] 1837 

2] 1847 

3] 1857 

4] 1867 

 

32] கியூரி அம்தமயார் அவர்களின் ப ற்றறார்க்கு பமாத்தம் ------------------ குழந்ததகள். 
இவறர அவர்களுள் இதையவர். 

1] 3    2] 4     3] 5    4] 6 

 

33] கியூரி அம்தமயார் அவர்களின் தந்தத ஓர் ---------------- ஆசிரியர். 

1] கணிேம்  

2] அறிவியல் 

3] வரலொறு 

4] செொருைொேொரம்  

 

34] கியூரி அம்தமயார் அவர்களின் தமக்தக ----------------- கல்வி  யில விரும்பினார். 

1] கணிேம்  

2] மருத்துவம் 

3] வரலொறு 

4] செொருைொேொரம்  
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35] கியூரி அம்தமயார் (றமரி) ------------- நாடு ப ன்று கல்லூரியில் ற ர்ந்தார். 

1] பிரான்சு  

2] இங்கிலொந்து  

3] எகிப்து  

4] கனடொ  

 

36] கியூரி அம்தமயார் (றமரி) அவர்களின் கணவர் ப யர்? 

1] பியரி கியூரி 

2] ேொைசு கியூரி  

3] ஆத்வின் கியூரி  

4] வின்ச ன்டு கியூரி  

 

37] அறிவியல் றமதத ஏ.எச்.ப க்காரல் என் வருடன், பியரி கியூரியும் றமரி கியூரியும் -
------------------- இல் ஆராய்ச்சிதய றமற்பகாண்டனர். 

1] இயற்பியல் 

2] தவதியியல்  

3] ேொவரவியல்  

4] விலங்கியல்  

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

14 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

38] கணவன் – மதனவி இருவரும் முதலில் ப ாறலானியம் என்னும் தனிமப் 
ப ாருதைக் கண்டுபிடித்தனர். அதன்பிறகு, றமலும்  இரண்டு ஆண்டுகள் பதாடர்ந்து 
ஆராய்ச்சி ப ய்து, றரடியம் என்னும் தனிமப் ப ாருதைக் கண்டுபிடித்தனர். 
இவ்விரண்டு அரிய கண்டுபிடிப்புக்காக ஏ.எச்.ப க்காரலுக்கும், பியரி கியூரி, றமரி 
கியூரி இதணயருக்கும் ----------------------- ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான றநா ல்  ரிசு 
பிரித்து வழங்கப் ட்டது. றநா ல்  ரிசு வரலாற்றில்  ரிசு ப ற்ற முதல் ப ண்மணி 
றமரி கியூரி ஆவார். 

1] 1903 

2] 1904 

3] 1905 

4] 1906 

 

39] றமரி கியூரி றவதியலில் ஆராய்ச்சிகள்  ல ப ய்து, றரடியத்தின் அணு எதடதயக் 
கண்டுபிடித்தார். அதற்காக அவருக்கு இரண்டாவது முதறயாக ----------------- ஆம் ஆண்டு 
றவதியலுக்கான றநா ல்  ரிசு வழங்கப் ட்டது. 

1] 1909 

2] 1910 

3] 1911 

4] 1912 

 

40] றமரி கியூரி அம்தமயார் இயற்தக எய்த ஆண்டு? 

1] 1924 
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2] 1928 

3] 1934 

4] 1940 

 

41] றமரி கியூரி அம்தமயார் அவர்களின் மகள் ப யர்? 

1] ச ரின் 

2] வின்சுதலொ  

3] ஐரின் 

4] இவர்களில் யொருமில்லல  

 

42] றமரி கியூரி அம்தமயார் அவர்களின் மகள் ஐரினும் மருமகன் ற ாலியட் 
கியூரியும் பதாடர்ந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடு ட்டுச் ப யற்தகக் கதிர்வீச்சுப் 
 ற்றிய றவதியியல் ஆராய்ச்சிக்காக ---------------- ஆம் ஆண்டு றநா ல்  ரிசு ப ற்றனர். 

1] 1930 

2] 1935 

3] 1938 

4] 1940 

 

43] கியூரி அம்தமயார் குடும் ம் எத்ததன றநா ல்  ரிசு ப ற்றது? 

1] 2    2] 3   3] 4    4] 5 
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44] மனிதனுதடய மனத்தில் உணர்ச்சிகதை எழுப்பி அழதகயும் இன் த்ததயும் 
அளிக்கின்ற  ண்பு  அழகுக்கதலகளுக்கு உண்டு - என்று கூறியவர் யார்? 

1] கி. ஆ. செ. விசுவநொேம் 

2] ரொ.பி.த துப்பிள்லை  

3] திரு.வி.க  

4] மயிதல சீனி. றவங்கட ாமி 

 

45] அழகுக்கதலகள், மனத்திறல உணர்ச்சிதய எழுப்பி அழகுக் காட்சிதயயும் இன்  
உணர்ச்சிதயயும் பகாடுத்து மகிழ்விக்கிற டியினாறல, நாகரிகம்  தடத்த மக்கள் 
அழகுக் கதலகதைப் ற ாற்றுகிறார்கள். ற ணி வைர்க்கிறார்கள்; துய்த்து இன்புற்று 
மகிழ்கிறார்கள்; - என்று கூறியவர் யார்? 

1] கி. ஆ. செ. விசுவநொேம் 

2] ரொ.பி.த துப்பிள்லை  

3] திரு.வி.க  

4] மயிதல சீனி. றவங்கட ாமி 

 

46] அழகுக்கதலக்கு இன்கதல என்றும் கவின்கதல என்றும் நற்கதல என்றும் 
றவறுப யர்கள் உண்டு. இவ்வழகுக் கதலகள் ஐந்து. அதவ, கட்டடக்கதல, 
சிற் க்கதல, ஓவியக்கதல, இத க்கதல, காவியக்கதல என் ன. - இந்த கூற்று 
யாருதடயது? 

1] கி. ஆ. செ. விசுவநொேம் 
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2] ரொ.பி.த துப்பிள்லை  

3] திரு.வி.க  

4] மயிதல சீனி. றவங்கட ாமி 

 

47] 'உழவர் ஏரடிக்கும் சிறுறகாறல அர ரது ப ங்றகாதல நடத்தும் றகால்' - என்று 
கூறியவர் யார்? 

1] ெொரதியொர்  

2] ஒைலவயொர் 

3] கம் ர்  

4] வொணிேொ ன்  

 

48] ஏர்த்பதாழில் இனிது நதட ப றுவதற்கு மதழ இன்றியதமயாதது. தாய் 
முகங்காணாப் பிள்தையும், மதழ முகங்காணாப்  யிரும் ப ழிப் தடவதில்தல. 
ஆகறவ, தமிழ்நாட்டார் வானத்திறல தவழும் றமகத்ததறய றநாக்கி வாழ்ந்தார்கள். 
ஓங்கி உயர்ந்த மதலகளில் மதழறமகம் தவழக் கண்டால் தமிழர் உள்ைம் ததழக்கும். 
கார்றமகத்தின் இதடறய மின்னல் வீ க் கண்டால், அவர் உள்ைம் துள்ளி மகிழும் - 
இந்த கூற்று யாருதடயது?    

1] கி. ஆ. செ. விசுவநொேம் 

2] ரா.பி.ற துப்பிள்தை 

3] திரு.வி.க  

4] ையிலல சீனி. தவங்கட ொமி 
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49] "உழவுக்கும் பதாழிலுக்கும் வந்ததன ப ய்றவாம் - வீணில் உண்டு 
களித்திருப்ற ாதர நிந்ததன ப ய்றவாம்" என்று கூறியவர் யார்? 

1]  ாரதியார்  

2] ஒைலவயொர் 

3] கம்ெர்  

4] வொணிேொ ன் 


