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  6th Tamil Questions - Part 7 [New Book] 

Term – 3 

1. ”புல்வெளி வெல்லாம் பூக்கா டாகிப் 

 புன்னகக வெய்த வ ாற்காலம்! என்ற  ாடல் ெரிகளுள்ள ம ாகன வொற்ககள மதர்ந்வதடுக்க? 

1] புல்வெளி, காடாகி   2] புல்வெளி, புன்னகை 

3] பூக்காடாகிப், வெய்த   4] காடாகி, வ ாற்காலம் 

[குறிப்பு: வெய்யுளின் அடிகளிமலா அல்லது சீர்களிமலா முதல் எழுத்து ஒன்றி ெருெது ம ாகன 

எனப் டும்.]  

2. ”புதுக கள் வெய்த மதெமிது 

பூமியின் கிழக்கு ொெலிது!” என்ற  ாடல் ெரிகள் இடம்வ ற்றுள்ள நூல் எது? 

1] பாரதம் அன்கைய நாற்ைங்ைால் 2]  ாரதம் இன்கறெ நாற்றங்கால் 

3]  ாரத நாட்டின் நாற்றங்கால்  4]  ாரத்தின் நாற்ற்ங்கால் 

3. ”வ ய்ககளப் ம ாற்றிெ இந்திெத் தாய்க்கு 

வ ய்யுணர்வு என்கிற ம லாகட! என்ற  ாடல் ெரியில் வகாடுக்கப் ட்டுள்ள ‘வ ய்’ என் தன் 

வ ாருள்? 

1] உடல்  2] உள்ளம்  3] உண்கை  4] உணர்வு 

4.  ாரதம் அன்கறெ நாற்றங்கால் என்னும்  ாடலில் திருக்குறள் ந து நாடு அணிந்திருக்கும் 

…………………  விளங்குகின்றது. ம லும் உண்க ககளப் ம ாற்றும் இந்திெத் தாய்க்கு 

………………………….. ம லாகடொக விளங்குகின்றது. 

1] வ ய்யுணர்வு, ம ாடப் ட்டிருக்கும் 2] ஆகையாை, வைய்யுணர்வு   

3] ம லாகடொக, வ ய்யுணர்வு  4] வ ய்யுணர்வு, ம ாத்தப் டும்   

5. ொர் இெற்றிெ இனிக ொன  ாடல்கள் காவிரிக்ககர ெகர எதிவராலிப் தாக தாரா  ாரதி 

கூறுகிறார்? 

1] கம் ர்  2] ைாளிதாசர்  3]  ாரதிதாென் 4]  ாரதிொர் 
6. கம் ரின் அமுதம் ம ான்ற கவிகத ெரிகளுக்கு …………………….. ஆற்றின் அகலகள் 

இகெெக ப் தாக தாரா  ாரதி குறிப்பிட்டுள்ளார்? 

1] ெமுகன 2] நர் கத  3] ைங்கை  4] கெகக 

7. தெறானகத மதர்ந்வதடுக்க 

அ.கு ரிமுகன ஆகிெ கன்னியின் கூந்தலுக்காகக் காஷ்மீரத்து  லர்கள்  ாகலொகத் 

வதாடுக்கப் டுகின்றன. 

ஆ.ம ற்மக மதான்றும் நதிகள் கிழக்கு எல்கலெகர  ாய்ந்து நன்க ககள விகளவிக்கின்றன. 

இ.புல்வெளிகள் எல்லாம் பூக்கள்  லர்ந்து வ ாற்கால ாக புன்னகக புரிகின்றன. 

ஈ.கல்லில் வெதுக்கிெ சிற் ங்கள் ொவும் ஓவிெக் ககலக்கூட ாகக் காட்சி தருகின்றன. 

1] அ  ட்டும் ெரி    2] இ  ட்டும் ெரி 
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3] ஈ ைட்டும் சரி    4] ஆ  ட்டும் ெரி 

[குறிப்பு: கல்லில் வெதுக்கிெ சிற் ங்கள் ொவும் காவிெக் ககலக்கூட ாகக் காட்சி தருகின்றன]  

8. அறத்தின் ஊன்றுமகாலாக ……………………………… என்னும் சிறிெ ககத்தடி விளங்குெதாக 

தாரா ாரதி கூறிப்பிடுெது? 

1] அம்ம த்காரின் ெட்ட புத்தகம்   2] ைாந்தியடிைளின் அகிம்கச 
3] வ ரிொரின் முற்ம ாக்கு எண்ணங்கள் 4] மநருவின்  ஞ்ெசீலக் வகாள்கக 

9. தாரா ாரதியின் இெற்வ ெர் என்ன? 

1] தாரா கிருஷ்ணன்   2] இராதகிருஷ்ணன் 

3] கல்ொண சுந்தரம்   4] நாரெணக்கவி 

10. ’கவிஞாயிறு’ என்னும் அகடவ ாழிக்குரிெெர் 
1] இராத கிருஷ்ணன்   2] கல்ொண சுந்தரம் 

3] நாரெணக்கவி    4] கண்ணதாென் 

11. கீமழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள நூல்களில் தாரா ாரதிொல் இெற்றப் டாத நூலிகன மதர்ந்வதடுக்க? 

1] புதிெ விடிெல்கள்   2] இது எங்கள் கிழக்கு 

3] விரல் நுனி வெளிச்ெங்கள்  4] புரட்சி முழக்ைம் 

12. நூலாகட என்னும் வொல்கலப் பிரித்து எழுதக் கிகடப் து? 

1] நூல்+ஆகை  2] நூலா+கட  3] நூல்+லாகட  4] நூலா+ஆட 

13. எதிர்+ஒலிக்க என் தகனச் மெர்த்து எழுதக் கிகடக்கும் வொல்? 

1] எதிரலிக்க  2] எதிர்ஒலிக்க  3] எதிவராலிக்ை  4] எதிர்வராலிக்க 

14. கீமழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ளகெககள கெனி 

1] காந்திெடிகள் எளிக கெ ஓர் அற ாக ம ாற்றினார் 
2] இந்திொவில் காந்திெடிகளின் காலடி  டாத இடம  இல்கல 

3] காந்திெடிகள் வ ண்களின் முன்மனற்றம், ெமுதாெ  று லர்ச்சி, தீண்டாக  ஒழிப்பு 

முதலிெெற்றுக்காகவும்  ாடுப் ட்டார். 
4] தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழ்வ ாழியின் மீதும் காந்திெடிகள் அதிகப்  ற்றுக் வகாண்டெர். 
1] 2  ட்டும் ெரி    2] 3  ட்டும் ெரி   

3] 4  ட்டும் ெரி    4] அகனத்தும் சரி  

15. ……………………. ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி  ாதம் காந்திெடிகள் வென்கனக்கு ெந்தார். அந்த 

ெ ெத்தில் ஆங்கில அரசு …………………….. என்னும் கடுக ொன ெட்டத்கத நகடமுகறப் டுத்தி 

இருந்தது. 

1] 1918, வெள்களெமன வெளிமெறு  2] 1920, உப்பு காய்ச்சும் ம ாரட்டம் 

3] 1919, வரளலட் சட்ைம்   4] 1940, உள்ளிருப்பு ம ாரட்டம் 

16. காந்திெடிகள், வரளலட் ெட்டத்கத எதிர்த்து வ ரிெ ம ாரட்டத்கத நடத்துெதற்காக எந்த இடத்தில்   

கருத்தாய்வு கூட்டத்திகன நடத்தினார். 
1]  ாரதியின் வீடு    2] இராஜாஜியின் வீடு 

3] மநருவின் வீடு    4] கா ராெரின் வீடு 
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17.  ாரதிொகர ‘இெர் எங்கள் தமிழ்நாட்டுக் கவிஞர்’ என்று கூறிெெர் ொர்? 

1] காந்திெடிகள்  2] மநரு  3] இராஜாஜி  4] கா ராெர் 
18. எந்த ஆண்டு,  ாதத்தில் காந்திெடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு ெருககப் புரிந்தார்? 

1] 1920.  ார்ச்    2] 1919, வெப்டம் ர்   

3] 1921, வசப்ைம்பர்   4] 1922,  ார்ச் 

19. எந்த  குதியில் ெசிக்கும் வ ரும் ாலான  க்கள் இடுப்பில் துண்டு  ட்டும் அணிந்து இருப் கத 

காந்திெடிகள் கண்டார்? 

1] புதுக்மகாட்கட   2] வென்கன 

3] ைதுகர     4] மகாெம்முத்தூர் 
20. காந்திெடிகளது மதாற்றத்தில் வ ரும்  ாற்றத்கத ஏற்ப் டுத்திெ வ ருக  எந்த நாட்டிற்கு உண்டு? 

1] வதன் ஆப்பிரிக்கா   2] ஆஸ்திமரலிொ 
3] தமிழ்நாடு    4] இந்திொ 

21. காந்திெடிகள் காகரக்குடிகெச் சுற்றியுள்ள ஊர்களில் சுற்றுப் ெணம் ம ற்க்வகாள்ளும் ம ாது எந்த 

ஊரில் தங்கினார்? 

1] ைானாடுைாத்தான்   2] கானாடுகான் 

3] கானாடுப்புரம்    4] கானாடு ாகளெம் 

22. எந்த  குதியில் உள்ள மகாவிலுக்கு அகனத்து  க்களும் வென்று ெர அனு தியில்கல என்று 

தகலெர்கள் கூறினர்? 

1] வென்கனயிலுள்ள பிரகதீஸ்ெரர் 2] ைதுகரயிலுள்ள மீனாட்சியம்ைன் 

3] திருச்வெந்தூரிலுள்ள முருகன்  4] ெட ழனி முருகன் 

23.  னிதர்களிடம் …………………………………..  ாராட்டக்கூடாது என் தில் காந்திெடிகள் உறுதிொக 

இருந்த்கத இதன்மூலம் அறிெ முடிகிறது. 

1] ஏற்றத்தாழ்வு  2] உயர்வு தாழ்வு  3] நன்றி  4] இன்முகம் 

24. எந்த நாட்டில் உள்ளம ாது காந்திெடிகள் தமிழ்வ ாழிகெக் கற்கத் வதாடங்கிெதாக கூறியுள்ளார்? 

1] ஆஸ்திமரலிொ    2] வதன் ஆப்பிரிக்ைா 
3] இந்திொ    4] அவ ரிக்கா 

25. காந்திெடிகள் …………………………… எழுதிெ ………………………………. தம்க க் கெர்ந்தாகக் 

கூறியுள்ளார்? 

1] வீர ாமுனிெர், தமிமழடு  2] ஜி.யு.பபாப் தமிழ்க்கைபயடு 

3] கம் ர், ரா ொணம்   4]  ாரதிொரின், குயில்ப் ாட்டு 

26. காந்திெடிககள கெர்ந்த நூலின் வ ெர்? 

1] திருக்குைள்  2] தமிமழடு  3] க பிள்  4] தமிழ் அகராதி 

27. வென்கனயில் இலக்கிெ  ாநாடு எப்ம ாது நகடப்வ ற்றது. இம் ாநாட்டிற்கு தகலக  ெகித்தெர் 
ொர்? 

1] 1937, ைாந்தியடிைள்   2] 1940, மநரு 

3] 1945, மநதாஜி    4] 1958, இராஜாஜி 
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28. வென்கனயில் நகடப்வ ற்ற இலக்கிெ  ாநாட்டில் ெரமெற்புக் குழுத் தகலெராக தகலக  

ெகித்தெர் ொர்? 

1] இராஜாஜி    2] உ.பெ.சாமிநாதர் 
3] காந்திெடிகள்    4]  ாரதிொர் 

29. ொருகடெ நிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க மெண்டும் என்னும் ஆெல் உண்டாகிறது என்று 

காந்திெடிகள் கூறியுள்ளார்? 

1]  ாரதிொர்  2] ம ாப்  3] வீர ாமுனிெர்  4] உ.பெ. சாமிநாதர் 
30. வ ாருத்துக 

1.இலக்கிெ  ாநாடு - அ. ாரதிொர் 
2.தமிழ்நாட்டுக் கவிஞர் - ஆ.வென்கன 

3.குற்றாலம்  - இ.ஜி.யு.ம ாப் 

4.தமிழ்க் ககமெடு - ஈ.அருவி 

1] அ ஆ இ ஈ   2] ஆ அ ஈ இ  3] அ இ ஈ ஆ  4] ஈ இ அ ஆ 

31. கீமழ வகாடுக்கப் ட்டகெககள கெனி 

1] இரா நாதபுரத்கத ஆட்சி வெய்த வெல்லமுத்து  ன்னரின்  கள் மெலுநாச்சிொர். 
2] மெலுநாச்சிொர் தமிழ்  ட்டுமில்லா ல் ஆங்கிலம், பிவரஞ்சு, உருது ஆகிெ வ ாழிககள கற்றெர். 
3] சிலம் ம், குதிகர ஏற்றம் ொள்ப்ம ார், வில் யிற்சி ஆகிெெற்கற முகறொக கற்றெர். 
4] சிெகங்கக  ன்னர் முத்துெடுநாதகர திரு ணம் வெய்து வகாண்டார். 
1] 1  ட்டும் ெரி 2] 1  ட்டும் 3 ெரி 3] 3  ட்டும் 2 ெரி 4] அகனத்தும் சரி 

32. எந்த இடத்தில் நகடப்வ ற்ற ம ாரில் முத்துெடுகநாதர் ஆங்கில  கடயுடன் ம ாரிட்டு வீர ரணம் 

அகடந்தார்? 

1] சிெகங்கக    2] ைாகளயார் பைாவில் 

3] காகளொர்ப் ட்டி   4] இரா நாதபுரம் 

33. மெலுநாச்சிொர் ஆங்கிமலெகர வென்று சிெகங்கககெ மீட்க, ………………………… என்ற 

இடத்தில் தங்கி ஒரு  கடகெ திரட்டிப்  யிற்சி அளித்தார். 
1] நா க்கல் மகாட்கட   2] மெலூர் மகாட்கட 

3] திருச்சி மகாட்கட   4] திண்டுக்ைல் பைாட்கை 

34. மெலுநாச்சிொரிடம் அக ச்ெராக  ணிபுரிந்தெர் ொர்? 

1] வ ரிெ  ருது    2] சின்ன  ருது   

3] தாண்ைெராயர்    4] குறுநில  ன்னர்கள் 

35. மெலுநாச்சிொருக்கு சிெகங்கககெ மீட்க 5000 குதிகர  கடககள அனுப்பிெெர் ொர்? அெர் எந்த 

 குதியிகனச் மெர்ந்தெர்? 

1] வ ரிெ  ருது, மெலூர்   2] சின்ன  ருது, இரா நாதபுரம் 

3] ஐதர் அலி, கைசூர்   4]  ருது ெமகாதரர்கள், திண்டுக்கல் 

36. நம் அரசிொரின்  ன்வ ாழி அறிவு ந க்கு வ ரிெ நன்க கெ தந்திருக்கிறது என்று 

மெலுநாச்சிொகர புகழ்ந்து கூறிெெர்? 

http://www.winmeen.com/


6th Tamil Questions                                                                    Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 5 of 8 

1] தாண்டெராெர்    2] சின்ன ைருது   

3] வ ரிெ  ருது    4]  ருது ெமகாதரர்கள் 

37. கூற்று: ஐதர் அலி முகத்தில் வ ரிெ  கிழ்ச்சி மதான்றிெகத நான் கண்மடன் என்று தாண்டெராெர் 
கூறினார். 
காரணம்: ஐதர் அலிகெச் ெந்திக்க க சூர் வென்ற மெலுநாச்சிொர் ஐதர் அலியிடம் உருது வ ாழியில் 

ம சினார். 
1] கூற்று ெரி, காரணம் தெறு   2] காரணம் தெறு, கூற்று ெரி 

3] கூற்று ெரி, அதற்கு தகுந்த காரணம் அல்ல. 4] கூற்றுக்கு சரியான ைாரணம் ஆகும். 

38. ”ந து வீரர்க்ளுடன் ஐதர் அலியின் ஐொயிரம் குதிகரப் கட வீரர்களும் மெர்ந்துவிட்டதாகவும், 

ஆகமெ நாகள சிெகங்கககெ மீட்கப் புறப் டலாம் அல்லொ?” என்று கூறிெெர்? 

1] சின்ன  ருது    2] வபரிய ைருது   

3]  ருது ெமகாதரர்கள்   4] தாண்டெராெர் 
39. மெலுநாச்சிொரின்  கடொனது முதலில் எந்த  குதியிகன முற்றுககயிட திட்டமிட்டது? 

1] சிெகங்கக    2] இரா நாதபுரம்   

3] ைாகளயார்பைாவில்   4] திண்டுக்கல் 

40. ”நாம் இப்ம ாமத சிெகங்ககக் மகாட்கடகெத் தாக்கினால் ஆங்கிமலெகர விரட்டிெடித்து விடலாம் 

என்று மெலுநாச்ெொரிடம் கூறிெெர் ொர்? 

1] சின்ன  ருது  2] வபரிய ைருது  3] தாண்டெராெர்  4] ஐதர் அலி 

41. சிெகங்ககக் மகாட்கடக் கதவுகள் எந்த திருநாளில் திறக்கப் டும்? 

1] விசயதசமி    2] ஆயுதப்பூகஜ   

3] ஆடித்திருநாள்    4]  ார்கழித் திங்கள் 

42. மெலுநாச்சிொரின் ஆண்கள்  கடப்பிரிவுக்கு …………………………, வ ண்கள்  கடப்பிரிவிற்குக் 

………………………. தகலக  ஏற்றனர். 
1] தாண்டெராெர், குயிலியும்  2] ைருது சபைாதர்ைள், குயிலியும் 

3] வ ரிெ  ருது, சின்ன  ருதுயும் 4] வ ரிெ  ருது, குயிலியும் 

43. விஜெதெமி நாளில் சிெகங்கக மகாட்கடக்குள் வெல்ல ொருக்கு  ட்டும் அனு தியுள்ளது? 

1] ஆண்கள்  2]  க்கள்  3] வபண்ைள்  4] குழந்கதகள் 

44. மெலுநாச்சிொகர காட்டிக்வகாடுக்க மெண்டும் என்று ொகர ஆங்கிமலெர்கள் ெற்புறுத்தினார்கள். 

இந்த வெய்தியிகன மெலுநாச்சிொரிடம் கூறிெெர் ொர்? 

1] குறு நில  ன்னர்கள், வ ரிெ  ருது  2] குறு நில  ன்னர்கள், சின்ன  ருது 

3] உகையாள், தாண்ைெராயர்   4] உகடொள்,  ருது ெமகாதரர்கள் 

45. மெலு நாச்சிொகர காட்டிக்வகாடுக்காத உகடொளுக்கு மெலுநாச்சிொர் வெய்த சிறப்பு என்ன? 

1] நிலத்திகன  ரிொக ெழங்கினார் 2] தங்ககாசுககள  ரிெளித்தார். 
3] நடுைல் அகைத்தார்.   4] ொளிகன  ரிொக அளித்தார். 

46. உகடொளுக்காக நடப் ட்ட நடுகல்லுக்கு மெலுநாச்சிொர் காணிக்ககொக அளித்த  ரிசு ொது? 

1] பூ ாகல 2] தங்க  ாகல 3] தாலி 4] வெயின் 
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47. ஆங்கிமலெரின் ஆயுதக் கிடங்கிற்கு தீ மூட்டிெது ொருகடெ வெெல்? 

1] சின்ன  ருது  2] வ ரிெ  ருது  3] குயிலி  4] ஐதர் அலி 

48. சிெகங்கககெ மீட்கப் ட்ட்தன் முக்கிெ காரண ாக கருதப் டுெது எது/எகெ? 

1] மெலுநாச்சிொரின் வீரம்  2]  ருது ெமகாதரர்களின் ஆற்றல் 

3] ஐதர் அலியின் உதவி   4] குயிலியின் திொகம் 

1] 1  ற்றும் 2 ெரி  2] 3  ற்றும் 4 ெரி  3] 2  ட்டும் ெரி 4] அகனத்தும் சரி 

49. மெலுநாச்சிொர் ொழ்ந்த காலம்? 

1] 1730-1796  2] 1736-1798 3] 1738-1790 4] 1728-1790 

50. மெலுநாச்சிொர் சிெகங்கககெ எந்த ஆண்டு மீட்வடடுத்தார்? 

1] 1958  2] 1980  3] 1975   4] 1960 

51. ஜான்சி ராணிக்கு முன்ம  ஆங்கிமலெகர எதிர்த்து வீரப்ம ார் புரிந்த வ ண் ணி? 

1] குயிலி  2] உகடொள்  3] பெலு நாச்சியார்  4] அம்புஜத்தம் ாள் 

52. தமிழில் சில எழுத்துகள் ………………. நின்று வ ாருள் தரும். ஒன்றுக்கு ம ற்ப் ட்ட எழுத்துகள் 

…………………………… ெந்தும் வ ாருள் தரும். 

1] தனித்து, பின்னால்   2] தனித்து, வதாைர்ந்து  

3] வதாடர்ந்து, தனித்து   4] மெர்ந்து, மெர்ந்து   

53. எழுத்துகள் தனித்து நின்மறா அல்லது வதாடர்ந்து ெந்மதா வ ாருள் தரு ாயின், அெற்கற 

………………….. என்கிமறாம். 

1] வ ாழி  2] வசால்  3] தனிச்வொல் 4] உருபு 

54. இலக்கண அடிப் கடயில் வொற்கள் எத்தகன ெககப் டும்? 

1] மூன்று  2] இரண்டு  3] நான்கு  4] ஐந்து  

55. எழுத்துகள் ஒன்றிகணந்து ஒன்றன்  வ ெகரக் குறிக்கும் வொல் …………………………………. 

எனப் டும். 

1] விகனச்வொல்  2] வபயர்ச்வசால்  3] இகடச்வொல்  4] உரிச்வொல் 

56. …………………………… என்னும் வொல்லுக்குச் வெெல் என் து வ ாருள். வெெகலக் குறிக்கும் 

வொல் ……………………………… எனப் டும். 

1] விகனச்வொல், விகன  2] வ ெர்ச்வொல், வ ெர் 
3] விகன, விகனச்வசால்  4] வ ெர், விகனச்வொல் 

57. கீமழ வகாடுக்கப் ட்டகெககள கெனி 

ொ, ம ா, எழுது, விகளொடு ம ான்ற வொற்கள் எந்த வொல்கல குறிக்கின்றன? 

1] இெற்வொல்  2] விகனச்வசால்  3] உரிச்வொல்  4] இகடச்வொல் 

58. வ ெர்ச்வொல்கலயும் விகனச்வொல்கலயும் ொர்ந்து ெரும் வொல் ………………………………. 

இகடவொல் ஆகும். இந்த வொற்கள் …………………. இெங்காது. 

1] இகடச்வொல், மெர்ந்து   2] இகைச்வசால், தனித்து 

3] உரிச்வொல், மெர்ந்து   4] உரிச்வொல், தனித்து 
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59. வ ெர்ச்வொல், விகனச்வொல் ஆகிெெற்றின் தன்க கெ மிகுதிப் டுத்த ெருெது 

……………………… வொற்கள் ஆகும். 

1] வ ெர்ச்வொல்  2] விகனச்வொல் 3] இகடச்வொல் 4] உரிச்வசால் 

60. தெறான இகணயிகன மதர்ந்வதடுக்க 

1. உம்  - தந்கதயும் தாயும் 

2.  ற்று  -  ற்வறாருெர் 
3. ஐ  - திருக்குறகள 

4. ொல  - ொலச்சிறந்த்து 

1] 1 ெரி   2] 3 ெரி  3] 4 சரி  4] 2 ெரி 

61. கீமழ வகாடுக்கப் ட்டகெககள கெனி 

நால்ெகக வொற்களிலிருந்து வ ாருந்தாத வொற்ககளத் மதர்ந்வதடுக்க? 

1. துகர  2] நாற்காலி  3] சித்திகர  4] ஓடினான் 

1] 1 ெரி   2] 3 ெரி  3] 4 ெரி  4] 2 ெரி 

    [குறிப்பு: ஓடினான் என்ை வசால்லானது விகனச்வசால்லிகனக் குறிக்கின்ைன.]  

62. ஆங்கிமலெரின் கப் ல்களுக்குப் ம ாட்டிொக உள்நாட்டு இந்திெக் கப் ல் நிறுெனத்கதப்  திவு 

வெய்தெர் ொர்? 

1]  ாரதிொர்  2] ெ.உ.சிதம்பரனார்  3] சுப் ர ணிென்  4] மதெர் 
63. சிதம் ரனார் சுமதசி நாொய்ச் ெங்கம் என்ற ……………………. நிறுெனத்கதப்  திவு வெய்தார். 

1] உப்பு காய்ச்சும்     2] உள்நாட்டு இந்திய ைப்பல் 

3] இந்திெ ம ாரட்டக்குழு    4] உள்நாட்டு ெணிக்குழு 

64. சுமதசி நாொய்ச் ெங்கம் என்ற கப் ல் நிறுெனத்கத சிதம் ரனார் எந்த ஆண்டு எந்த  ாதம் 

வதாடங்கினார்? 

1] 1906, அக்பைாபர் 16ம் நாள்           2] 1908, வெப்டம் ர் 17ம் நாள் 

3] 1907,  ார்ச் 20ம் நாள்   4] 1910, டிெம் ர் 9ம் நாள் 

65. கூற்றுககளக் கெனி 

அ.சிதம் ரனார் வென்கனக்கு வெல்லும்ம ாது  ாரதிொகரச் ெந்திப் கத ெழக்க ாகக் 

வகாண்டிருந்தார். 
ஆ.சிதம் ரனார் தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் புலக  வ ற்றிருந்தார். 
இ.ெழக்கறிஞர், எழுத்தாளர், ம ச்ொளர், வதாழிற்ெங்கத் தகலெர் என்னும்  ன்முக தன்க யுடன் 

விளங்கிெெர் சிதம் ரனார். 
ஈ.சுமதசி நாொய்ச் ெங்கம் என்ற உள்நாட்டு இந்திெக் கப் ல் நிறுெனத்கதத் வதாடங்கினார். 
1] அ  ட்டும் ெரி  2] இ  ட்டும் ஆ ெரி  3] ஆ  ட்டும் ெரி 4] அகனத்தும் சரி 

66. ஒன்று என் தகன குறிக்க …………………, ………………………… ஆகிெ இரண்டு வொற்களும் 

 ென் டுத்தப் டுகின்றன. 

1] ஒர், ஒன்று  2] ஒன்று, ஒரு  3] ஓர், ஒரு  4] ஒரு, ஒன்று 
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67. உயிவரழுத்தில் வதாடங்கும் வொல்லுக்கு முன் ………………………… என்னும் வொல்கலக் 

 ென் டுத்த் மெண்டும். உயிர்வ ய்வெழுத்தில் வதாடங்கும் வொல்லுக்கு முன் ……………… என்னும் 

வொல்கல  ென் டுத்த மெண்டும். 

1] ஒரு, ஓர்  2] ஓர், ஒரு  3] ஒன்று, ஒரு  4] ஒரு, ஒன்று 

68. கீழ்க்காணும் வதாடர்களில் பிகழெற்ற வதாடகர மதர்ந்வதடுக்க. 

1. ஒரு இரவும் ஓர்  கலும் மெர்ந்தது ஒருநாள் 

2. ஓர் இரவும்  கலும் மெர்ந்தது ஒருநாள் 

3. ஓர் இரவும் ஒரு  கலும் மெர்ந்தது ஒருநாள் 

4. ஒரு இரவும் ஒரு  கலும் மெர்ந்தது ஒருநாள் 

1] 1 ெரி   2] 3 சரி  3] 2 ெரி  4] 4 ெரி 

69. உயிவரழுத்தில் வதாடங்கும் வொல்லுக்கு முன் ………………………. என்னும் வொல்கலப் 

 ென் டுத்த மெண்டும். 

1] அது  2] அஃது  3] இது    4] அல்ல 

70. உயிர் வ ய்வெழுத்தில் வதாடங்கும் வொல்லுக்கு முன் …………………….. என்னும் வொல்கல 

 ென் டுத்த மெண்டும். 

1] அது  2] அஃது  3] இது    4] அல்ல 

71. வ ாருந்தாத இகணயிகன மதர்ந்வதடுக்க 

1.நாட்டுப் ற்று  - Patriotism 

2.இலக்கிெம்  - Literature 

3.ககலக்கூடம்  - Red gallery 

4.வ ய்யுணர்வு  - Knowledge of Reality 

1] 1  ட்டும் ெரி  2] 4  ட்டும் ெரி  3] 2  ட்டும் ெரி  4] 3 ைட்டும் சரி 

[குறிப்பு: ைகலக்கூைம் என்பதன் ஆங்கில வசால் Art Gallery.]  
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