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வணக்கம் நண்பர்களே…
இந்தப்பகுதி முழுக்க முழுக்க தமிழ் – உரைநரைப் பகுதிக்காக மட்டுளம தயாரிக்கப்பட்ைது.
இது முற்றிலும் சமச்சீர் புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ை ளகள்விகள் அைங்கிய ததாகுப்பாகும். ஒரு
சில வினாக்கள் மட்டும் புத்தகத்ரத தாண்டி தவேியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ைரவ. எனளவ முதலில்
நீங்கள் பாைப்புத்தகத்ரத படித்து முடித்த பிறகு இந்தப்பகுதியில் உள்ே வினாக்களுக்கு பதில் அேித்து
பழகுமாறு ளகட்டுக்தகாள்கிளறன்.
ஆறாவது தமிழ்புத்தகத்தில் இைம்தபற்றுள்ே உரைநரை மற்றும் துரணப்பாைப் பகுதிகள்:
1) தமிழ்த்தாத்தா உ.ளவ.சா

7) மகள் இந்திைாவுக்கு ளநரு எழுதிய கடிதம்

2) கரைசிவரை நம்பிக்ரக

8) இேரமயில் தபரியார் ளகட்ை ளகள்வி

3) பறரவகள் பலவிதம்

9) ளதசியம் காத்த தசம்மல் - ளதவர்

4) பாம்புகள்

10) கல்லிளல கரலவண்ணம்

5) ஆைாளைா ஆரிளைா (நாட்டுப்புறப்பாைல்கள்)

11) சாதரனப்தபண்மணி

6) வைச்சிறுவன்
ீ

12) நாடும் நகைமும்

அரனவரும் அரனத்து வினாக்களுக்கும் பதில் அேித்து பழகி தவற்றிப்தபற என் வாழ்த்துக்கள்

இப்படிக்கு
மீ ண்டும் உங்கள் ஆதைவுைன்
ளகா.பழனி முருகன்
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ஆறாவது வகுப்பு தமிழ் – உரைநரை
1) தமிழ்த்தாத்தா உ.ளவ.சா:1) உ.ளவ.சா அவர்கேிைம் தான் ரவத்திருந்த ஓரலச்சுவடிகரே எந்த நாேின் விடியற்காரலயின்
ளபாது ஆற்றில் விடுவதாக அந்த முதியவர் கூறினார்?
A] ஆடி மாசத்தின் முதல் நாள்
B] ஆடி மாசத்தின் 15வது நாள்
C] ஆடி மாசத்தின் இறுதி நாள்
D] ஆடி மாசத்தின் 18வது நாள்

2) முதியவர் ஆற்றில் வசிய
ீ
ஓரலச்சுவடிகள் நிகழ்ச்சியானது தற்ளபாது தமிழ்நாட்டின் எந்த
மாவட்ைத்தில் நரைதபற்றது?
A] தஞ்சாவூர்
B] மதுரை
C] ஈளைாடு
D] நாமக்கல்

3) கீ ழ்க்கண்ை எந்த நூலில் ததாண்ணூற்று ஒன்பது வரகயான பூச்சிகேின் தபயர்கள்
இைம்தபற்றிருந்தன?
A] குறிஞ்சிப்பாட்டு
B] குறிஞ்சித்திைட்டு
C] குறவஞ்சிபாட்டு
D] குற்றால குறவஞ்சி
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4) ஓரலச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் இைங்கேில் கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் தவறான இைம் எது?
A] அைசு ஆவணக் காப்பகம் – தசன்ரன
B] தமிழக தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனம் – தசன்ரன
C] உலகத் தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனம் – தசன்ரன
D] சைசுவதி மகால் நூலகம் – தஞ்சாவூர்

5) குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A] கம்பர்
B] கண்ணப்பர்
C] கபிலர்
D] நக்கீ ைர்

6) குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் நூலானது கீ ழ்க்கண்ை எந்த ததாகுப்பில் இைம்தபற்றுள்ே நூலாகும்?
A] எட்டுத்ததாரக
B] ததாைர்நிரல தசய்யுள்
C] தனிப்பாைல் திைட்டு
D] பத்துப்பாட்டு

7) தமிழ்த்தாத்தா உ.ளவ.சா அவர்கள் பிறந்த உத்தமதானபுைம் என்ற ஊர் அரமந்துள்ே தமிழக
மாவட்ைம் எது?
A] திருவாரூர்
B] திருவள்ளூர்
C] திருப்ளபாரூர்
D] திருவண்ணாமரல
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8) உ.ளவ.சா அவர்கேின் இயற்தபயர் யாது?
A] ளவங்கைமாகாலிங்கம்
B] ளவங்கைைத்தினம்
C] ளவங்கைசுப்பு
D] சாமிநாதன்

9) தமிழ்த்தாத்தா உ.ளவ.சா அவர்களுக்கு அவர் ஆசிரியர் ரவத்த தபயர் யாது?
A] ளவங்கைைத்தினம்
B] ளவங்கைசுப்பு
C] ளவங்கைமகாலிங்கம்
D] சாமிநாதன்

10) தம் வாழ்க்ரக வைலாற்ரற உ.ளவ.சா அவர்கள் ஆனந்த விகைன் இதழில் கீ ழ்க்கண்ை எந்த தபயரில்
நூலாக எழுதினார்?
A] எனது சரிதம்
B] எனது பயணம்
C] என் சரிதம்
D] என் வாழ்க்ரக

11) தசன்ரன தபசண்ட் நகரில் எந்த ஆண்டு உ.ளவ.சா அவர்கேின் தபயைால் ைாக்ைர்
உ.ளவ.சா.நூல்நிரலயம் என்ற நூல்நிரலயம் ததாைங்கப்பட்ைது?
A] 1941
B] 1947
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C] 1942
D] 1948

12) உ.ளவ.சா அவர்கேின் தமிழ்ப் பணிகரே தபரிதும் பாைாட்டிய தவேிநாட்டு அறிஞர்கள் யார்?
A] ஜி.யூ.ளபாப்
B] கார்ல் வின்ளசான்
C] சூலியல் வின்ளசான்
D] A மற்றும் C

13) நடுவணைசு உ.ளவ.சா அவர்கேின் தமிழ்ததாண்டிரனப் தபருரமப்படுத்தும் வரகயில் எந்த ஆண்டு
அஞ்சல்தரலரய தவேியிட்டு சிறப்பித்துள்ேது?
A] 2006
B] 2005
C] 2000
D] 2008

14) உ.ளவ.சா அவர்கள் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வில்லாமல் கீ ழ்க்கண்ை எந்தப் பணிரய
ளமற்தகாண்ைார்?
A] ஓரலச்சுவடி ளதடும்பணி
B] தமிழ்நூல்கள் எழுதும்பணி
C] தமிழாசிரியர் பணி
D] பதிப்புப் பணி
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15) உ.ளவ.சா அவர்கள் பதிப்பித்த தவண்பா நூல்கள் தமாத்தம் எத்தரன?
A] 13
B] 12
C] 10
D] 8

16) உ.ளவ.சா அவர்கள் பதிப்பித்த உலா நூல்கள் தமாத்தம் எத்தரன?
A] 13
B] 9
C] 10
D] 6

17) உ.ளவ.சா அவர்கேின் ஆசிரியர் தபயர் யாது?
A] மளனான்மணியம் தப.சுந்தைனார்
B] மகாவித்வான் மீ னாட்சிசுந்தைனார்
C] காஞ்சி சபாபதிமுதலியார்
D] மீ னாட்சி சுந்தை நாயனார்

18) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் உ.ளவ.சா அவர்கேின் நம்பிக்ரகக்கு காைணமாக எது கூறப்படுகிறது?
A] அவருரைய வயது
B] அவருரைய அறிவு
C] அவருரைய ஆர்வம்
D] அவருரைய படிப்பு
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19) உ.ளவ.சா அவர்களுக்கு சங்க நூல்கரே அறிமுகம் தசய்தவர் யார்?
A] கும்பளகாணம் இைாமசாமி முதலியார்
B] கும்பளகாணம் இைாமசாமி நாைார்
C] கும்பளகாணம் இைங்கநாத முதலியார்
D] தஞ்ரச இைாமசாமி முதலியார்

20) உ.ளவ.சா அவர்கேின் வாழ்க்ரக வைலாற்று ததாைைானது ஆனந்த விகைன் இதழில் கீ ழ்க்கண்ை
எந்த ஆண்டில் தவேிவந்தது?
A] 1941 - 1942
B] 1940 - 1942
C] 1942 - 1944
D] 1941 – 1943

21) உ.ளவ.சா அவர்கேின் வாழ்க்ரக வைலாற்று ததாைைானது என் சரிதம் என்ற நூலாக எந்த ஆண்டு
தவேியிைப்பட்ைது?
A] 1942
B] 1940
C] 1944
D] 1950

22) உ.ளவ.சா அவர்கள் பதிப்பித்த நூல்கள் தமாத்தம் எத்தரன?
A] 84
B] 80
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C] 87
D] 85

விரைகள் – உ.ளவ.சா
1
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2) கரைசிவரை நம்பிக்ரக:1) சைளகாவின் முழுப்தபயர் யாது?
A] சைளகா
B] சைளகா சசாகி
C] சிசுளகா சசாகி
D] சைளகா சாசகி

2) அதமரிக்காவினர் ஜப்பானில் இரு இைங்கேில் வசிய
ீ
அணுக்குண்ைால் எத்தரன ஜப்பானியர்
இறந்ததாக கரைசிவரை நம்பிக்ரக நூலில் கூறப்பட்டுள்ேது?
A] ஒரு இலட்சத்து ஐம்பதாயிைம்
B] இைண்டு இலட்சத்து ஐம்பதாயிைம்
C] இைண்டு இலட்சம்
D] ஒரு இலட்சத்து எண்பதாயிைம்
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3) ஜப்பானில் கீ ழ்க்கண்ை எந்த ஊரின் அருகில் சைளகா வசித்த இைம் எது?
A] ஹிளைாசிமா
B] நாகசாகி
C] ளைாக்கிளயா
D] ஷாங்காய்

4) அதமரிக்க நாைானது ஜப்பானின் மீ து அணுக்குண்டு வசியளபாது
ீ
சைளகாவின் வயது யாது?
A] 5
B] 7
C] 4
D] 2

5) சைளகாவின் எந்த வயதின் ளபாது மருத்துவர்கள் அவருக்கு புற்றுளநாய் இருந்தரதக் கண்ைறிந்தனர்?
A] 15
B] 10
C] 11
D] 13

6) சைளகாரவ பார்க்க வந்த சிசுளகா என்ற ளதாழியின் ரகயில் இருந்த காகிதமானது கீ ழ்க்கண்ை எந்த
வடிவங்கேில் தவட்ைப்பட்டு இருந்தது?
A] சதுைம் சதுைமாக
B] வட்ை வடிவமாக
C] தசவ்வகமாக
D] சாய்சதுைமாக
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7) ஜப்பானியர் வணங்கும் பறரவ எது?
A] கழுகு
B] தகாக்கு
C] மீ ன்
D] மயில்

8) ததாைக்க நாள்கேில் நாள்ஒன்றுக்கு சைளகா தசய்த தகாக்குகள் எத்தரன?
A] 25
B] 24
C] 30
D] 20

9) சைளகா இறந்த ஆண்டு எது?
A] 1954
B] 1955
C] 1952
D] 1950

10) சைளகாவின் ளதாழிகள் தசய்த தகாக்குகள் தமாத்தம் எத்தரன?
A] 644
B] 356
C] 455
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D] 246

11) தன் வாழ்நாேின் இறுதிவரை நம்பிக்ரகயுைன் வாழ்ந்தவள் யார்?
A] சிசுளகா
B] தஹலன் தகல்லர்
C] சைளகா சசாகி
D] ளமரி கியூரி

12) சைளகா ளதாழிகள் தபாதுமக்கேிைம் நிதி திைட்டி கட்டிய நிரனவாலயத்திற்கு கீ ழ்க்கண்ைவற்றில்
எந்த தபயரை சூட்டினர்?
A] சைளகா நிரனவாலயம்
B] குழந்ரதகள் நிரனவாலயம்
C] ளதாழிகள் நிரனவாலயம்
D] குழந்ரதகள் அரமதி நிரனவாலயம்

13) கரைசிவரை நம்பிக்ரக என்ற சிறுகரத இைம்தபற்றுள்ே நூல் எது?
A] தைன் லிட்டில் பிங்கர்ஸ்
B] விந்தன் கரதகள்
C] அறிவுமதி கரதகள்
D இவற்றில் எதுவுமில்ரல

14) தைன் லிட்டில் பிங்கர்ஸ் என்ற நூரல எழுதியவர் யார்?
A நீலவன்
B] திருமதி வேர்மதி
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C] அைவிந்த் குப்தா
D] ஜீவா

15) காகிதத்தில் உருவம் தசய்யும் முரறரய ஜப்பானியர் எவ்வாறு அரழத்தனர்?
A] தகாக்கு
B] சரிகாமி
C] ஓரிகாமி
D] ஓரிமாகி

16) முயற்சி திருவிரனயாக்கும் எனக் கூறியவர் யார்?
A] ஒேரவயார்
B] திருவள்ளுவர்
C] பாைதியார்
D] பாைதிதாசன்

17) கரைசிவரை நம்பிக்ரக என்ற சிறுகரத மூலம் நம் நிரனவில் நிற்பது?
A] சைளகாவின் கண்ண ீர்
B] சைளகாவின் படிப்பு
C] சைளகாவின் நம்பிக்ரக
D] சைளகாவின் இறப்பு

18) ளைரிபாக்ஸின் என்ற வைர்
ீ
கீ ழ்க்கண்ை எந்த நாட்ரை ளசர்ந்தவர்?
A] அதமரிக்கா
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B] கனைா
C] தஜர்மனி
D] ைஷ்யா

19) ளைரிபாக்ஸ் என்பவர் கீ ழ்க்கண்ை எந்த விரேயாட்டின் சிறந்த வைர்
ீ
ஆவார்?
A] கூரைப்பந்தாட்ை வைர்
ீ
B] கால்பந்தாட்ை வைர்
ீ
C] கிரிக்தகட் வைர்
ீ
D] சதுைங்க வைர்
ீ

20) ளைரிபாக்ஸ் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை எந்த ளநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்?
A] காசளநாய்
B] புற்றுளநாய்
C] இைத்தக்கசிவு
D] மூரேச்சாவு

21) ளைரிபாக்ஸ் அவர்கள் புற்றுளநாயால் பாதிக்கப்பட்ைதால் தன் உைம்பில் கீ ழ்க்கண்ை எந்த உறுப்ரப
இழந்தார்?
A] இைது கால்
B] இைது ரக
C] வலது கால்
D] வலது ரக
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22) ளைரிபாக்ஸ் புற்றுளநாயாேிகேின் நலவாழ்வுக்காக நிதி திைட்ை எண்ணி கனைாவின் சாரலகேில்
எத்தரன நாள்கள் வரை மைாத்தான் ஓட்ைம் ஓடினார்?
A] 144 நாள்கள்
B] 141 நாள்கள்
C] 140 நாள்கள்
D] 143 நாள்கள்

23) கூரைப்பந்தாட்ை வைர்
ீ
ளைரிபாக்ஸ் இறந்த வயது எது?
A] 23 வது வயது
B] 24 வது வயது
C] 22 வது வயது
D] 25 வது வயது

24) ஆண்டுளதாறும் ‘ளைரிபாக்ஸ் புற்றுளநாய் ஓட்ைம்’ எந்நாேில் நைத்தப்படுகிறது?
A] ஆகஸ்ட் 15 வது நாள்
B] ஜனவரி 26 வது நாள்
C] தசப்ைம்பர் 15 வது நாள்
D] அக்ளைாபர் 15 வது நாள்

விரைகள் – கரைசிவரை நம்பிக்ரக
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3) பறரவகள் பலவிதம்:1) உலகம் முழுவதும் இருந்து பல நாட்டுப் பறரவகள் வந்து தங்கி இருக்கும் இைத்துக்குப் தபயர்
யாது?
A] விலங்குகள் புகலிைம்
B] பறரவகள் புகலிைம்
C] ஊர்வனங்கள் வாழிைம்
D] இவற்றில் எதுவுமில்ரல

2) நிலத்திலும் அைர் உப்புத்தன்ரம உள்ே நீரிலும் வாழும், கடும் தவப்பத்ரத எதிர்தகாள்ளும்
தன்ரமயுரைய பறரவ எது?
A] பூநாரை
B] தசங்காகம்
C] பவேக்காலி
D] தாரழக்ளகாழி

3) தவயிலும் மரழயும் பனியும் மாறிமாறி வரும் காலநிரலயானது எவ்வாறு அரழக்கப்படுகிறது?
A] மரழக்கால மாற்றம்
B] குேிர்கால மாற்றம்
C] பனிக்கால மாற்றம்
D] பருவநிரல மாற்றம்
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4) காலநிரல மாற்றத்திற்காக ஒரு இைத்திலிருந்து மற்ளறார் இைத்திற்கு பறந்து தசல்லும் பறரவயின்
நிகழ்வானது கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எவ்வாறு அரழக்கப்படுகிறது?
A] இைம்தபயர்தல்
B] வலம்தபயர்தல்
C] வலரசசாதல்
D] வலரசளபாதல்

5) நம்நாட்டில் மட்டும் தமாத்தம் எத்தரன பறரவ இனங்கள் வாழ்கின்றன?
A] ஈைாயிைத்து முன்னூறு
B] மூவாயிைத்து இருநூறு
C] ஈைாயிைத்து நானூறு
D] மூவாயிைத்து நானூறு

6) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் சமதவேி மைங்கேில் வாழும் பறரவகேில் தவறானது எது?
A] மஞ்சள் சிட்டு
B] தூக்கணாங்குருவி
C] ஆற்று உள்ோன்
D] பனங்காரை

7) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் நீர்நிரலகேில் வாழும் பறரவகேில் தவறான பறரவ எது?
A] சுைரலக்குயில்
B] முத்துக்குேிப்பான்
C] நாரை
D] அரிவாள் மூக்கன்
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8) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் மரலகேில் வாழும் பறரவ இனங்கேில் சரியானது எது?
A] சின்னக்குறுவான்
B] கைண்டிவாயன்
C] தசங்காகம்
D] ஊசிவால் வாத்து

9) பறரவகள் எத்தரன வரகயாக பிரிக்கப்பட்டுள்ேன?
A] 6
B] 5
C] 4
D] 7

10) தமிழ்நாட்டில் உள்ே பறரவகேின் புகலிைங்கள் தமாத்தம் எத்தரன?
A] 11
B] 12
C] 13
D] 15

11) பறரவகேின் வாழ்விைங்களுக்கு நாம் தசய்யும் ளபருதவியாக இருப்பது எது?
A] பறரவகள் வேர்ப்பது
B] வாழ்விைங்கரே நிர்ணயிப்பது
C] மைம் வேர்ப்பது
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D] மைங்கரே பாதுகாப்பது

12) பழளவற்காடு என்னும் சிற்றூர் அரமந்துள்ே மாவட்ைம் எது?
A] திருவள்ளூர்
B] காஞ்சிபுைம்
C] திருதநல்ளவலி
D] சிவகங்ரக

விரைகள் – பறரவகள் பலவிதம்
1

B

4

D

7

A

10

C

2

A

5

C

8

A

11

D

3

D

6

C

9

B

12

A

4) பாம்புகள்:1) பாம்பினமானது உலகில் மனித இனம் ளதான்றுவதற்கு எத்தரன ஆண்டுகளுக்கு முன்ளப
ளதான்றியதாக கருதப்படுகிறது?
A] இைண்டுளகாடி ஆண்டுகள்
B] ஐந்துளகாடி ஆண்டுகள்
C] பத்துளகாடி ஆண்டுகள்
D] பதிரனந்துளகாடி ஆண்டுகள்

2) உலகிளலளய நஞ்சுமிக்க மிக நீேமான பாம்பு எது?
A] கட்டுவிரியன்
B] கண்ணாடிவிரியன்
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C] இைாஜநாகம்
D] நல்லபாம்பு

3) இைாஜநாக பாம்பின் நீேம் யாது?
A] 10 அடி
B] 12 அடி
C] 13 அடி
D] 15 அடி

4) பாம்புகள் தன் இரைரய எவ்வாறு உண்ணுகின்றன?
A] தமன்று தின்னுதல்
B] அரசளபாட்டு தின்னுதல்
C] சிறிதுசிறிதாக கடித்து தின்னுதல்
D] அப்படிளய விழுங்குதல்

5) கீ ழ்க்கண்ை எந்த பாம்பின் நஞ்சானது ளகாப்ைாக்சின் (Cobrozin) என்னும் வலிநீக்கி மருந்து தசய்யப்
பயன்படுகிறது?
A] இைாஜநாகம்
B] கட்டுவிரியன்
C] நல்லப்பாம்பு
D] சாரைப்பாம்பு

6) இந்திய அைசு, வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்ைத்ரத நிரறளவற்றிய ஆண்டு எது?
A] 1970
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B] 1972
C] 1974
D] 1976

7) உலகம் முழுக்க எத்தரன வரக பாம்புகள் இருக்கின்றன என்று கூறப்படுகிறது?
A] ஈைாயிைத்து எழுநூறு
B] ஈைாயிைத்து ஐந்நூற்று ஐம்பது
C] ஈைாயிைத்து நானூறு
D] ஈைாயிைத்து எழுநூற்று ஐம்பது

8) இந்தியாவில் மட்டும் எத்தரன வரக பாம்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது?
A] 244
B] 245
C] 248
D] 246

9) பாம்பு வரககேில் எத்தரன வரக பாம்புகளுக்கு மட்டும்தான் நச்சுத்தன்ரம உள்ேதாக
கூறப்படுகிறது?
A] 50
B] 52
C] 55
D] 53
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10) பாம்பு தன் நாக்ரக அடிக்கடி தவேிளய எதற்காக நீட்டுகிறது?
A] உணரவ உட்தகாள்ே
B] நஞ்ரச உமிழ
C] சுற்றுப்புறத்தின் வாசரன அறிய
D] எதிரிரய தகாள்ேவதற்கு

11) பழந்தமிழர் உளலாகக்கரலக்கு மாதபரும் எடுத்துக்காட்ைாய் இன்றேவும் பரறசாற்றி நிற்பது எது?
A] கூைம் விஷ்ணு தசப்புத்திருளமனி
B] கூைம் நைைாசர் இரும்புத்திருளமனி
C] தஞ்ரச தபரிய ளகாவில்
D] கூைம் நைைாசர் தசப்புத்திருளமனி

விரைகள் – பாம்புகள்
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5) ஆைாளைா ஆரிைளைா:1) எழுத்து வழியாக வைாமல் பாடிப்பாடி வாய்வழியாகப் பைவுகிற பாட்டுகள் மற்றும் தாேில்
எழுதப்பைாத பாைல்கோனது எவ்வாறு அரழக்கப்படுகிறது?
A] வாய்தமாழி இலக்கியம்
B] நாட்டுப்புறப் பாைல்
C] தாலாட்டுப் பாைல்
D] எழுதப்பைதா இலக்கிய பாைல்
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2) நாட்டுப்புறப் பாைல்கோனது எத்தரன வரககோக பிரிக்கப்பட்டுள்ேது?
A] 6 வரககள்
B] 8 வரககள்
C] 5 வரககள்
D] 7 வரககள்

3) வாய்தமாழியாகப் பைவும் நாட்டுப்புறப் பாைல்கரேயும் கரதகரேயும் கீ ழ்க்கண்ைவாறு எவ்வாறு
அரழக்கப்படுகிறது?
A] வாய்தமாழி இலக்கியம்
B] நாட்டுப்புறப் பாைல்
C] தாலாட்டுப் பாைல்
D] எழுதப்பைதா இலக்கிய பாைல்

4) திருமணம் மற்றும் பிற நிகழ்வுகேில் பாடும் பாைல்கள் எவ்வாறு அரழக்கப்படுகின்றன?
A] தகாண்ைாட்ைப் பாைல்கள்
B] வழிபாட்டுப் பாைல்கள்
C] சைங்குப் பாைல்கள்
D] A மற்றும் C

5) நாட்டுபுறப் பாைல்கேின் தனிச்சிறப்பு எது?
A] ஒருவர் பாடியதுளபால் இன்தனாருவர் பாடியது
B] ஒருவர் எழுதி மற்தறாருவர் பாடியது
C] தாேில் எழுதி ரவத்ரதரத பாடுவது
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D] ஒருவர் பாடியதுளபால் இன்தனாருவர் பாைாதது

6) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் தசன்ரன ளபான்ற தபரு நகைங்கேில் மக்கள் பாடும் பாட்டு எது?
A] சைங்குப் பாைல்
B] கானாப் பாைல்
C] தாலாட்டுப் பாைல்
D] வழிப்பாட்டுப் பாைல்

7) கரேப்பு நீங்க, ளவரல தசய்ளவார் பாடும் பாைல் எது?
A] ஒப்பாரிப் பாைல்
B] தகாண்ைாட்ைப் பாைல்
C] வழிபாட்டுப் பாைல்
D] ததாழில் பாைல்

விரைகள் – ஆைளைா ஆரிைளைா
1

B

3

A

5

D

2

D

4

D

6

B
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6) வைச்சிறுவன்
ீ
:1) ளவகமாக ஓடிய குதிரைரய அைக்கிய ளபாது விளவகானந்தரின் வயது யாது?
A] 12 வயது
B] 14 வயது
C] 15 வயது
D] 16 வயது

2) விளவகானந்தர் எந்த அேவு ளவகமாக தசன்று குதிரைரய அைக்கியதாக கூறப்படுகிறது
A] துப்பாக்கியிலிருந்து புறம்பட்ை குண்டு ளபால
B] வில்லிருந்து புறப்பட்ை அம்பு ளபால
C] இடியிலிருந்து ளதான்றிய மின்னல் ளபால
D] இவற்றில் எதுவுமில்ரல

3) அறிரவ வேர்க்கும் அற்புதக் கரதகள் என்ற நூரல எழுதியவர் யார்?
A] ஜானகி மணாேன்
B] நீலவன்
C] திருமதி.வேர்மதி
D] மீ ைா

4) ஏரழதயன்றும் அடிரமதயன்றும் எவனுமில்ரல சாதியில் – என்று கூறியவர் யார்?
A] பாைதிதாசன்
B] பாைதியார்
C] அம்ளபதகர்
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D] தந்ரத தபரியார்

5) ளபாரில் விழுப்புண் பட்டும் தநஞ்சில் ளவல் பாய்ந்தும் வழ்ந்து
ீ
இறந்தவர்கரேத் தமிழர்கள்
எவ்வாறாக ளபாற்றினர்?
A] அைசன்
B] மாவைன்
ீ
C] ததய்வம்
D] ளகாரழ

விரைகள் – வைச்சிறுவன்
ீ
1

C

2

B

3

A

4

D

5

C

7) மகள் இந்திைாவுக்கு ளநரு எழுதிய கடிதம்:
1) ளநரு அவர்கள் தன் மகளுக்கு கீ ழ்க்கண்ை எந்த ஆண்டின் முதல் எந்த ஆண்டு வரை கடிதங்கள்
எழுதிக்தகாண்டு இருந்தார்?
A] 1921 - 1963
B] 1922 - 1964
C] 1922 - 1963
D] 1921 – 1964

2) ளநரு அவர்கள் தன் மகள் இந்திைாவிற்கு எத்தரனயாண்டுகள் கடிதங்கள் எழுதிக்தகாண்டு இருந்தார்?
A] 42 ஆண்டுகள்
B] 44 ஆண்டுகள்
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C] 40 ஆண்டுகள்
D] 43 ஆண்டுகள்

3) நம் நாடு விடுதரல தபற்றபின் நம் நாட்டின் முதல் முதன்ரம அரமச்சைாகப் தபாறுப்பு
ஏற்றுக்தகாண்ைவர் யார்?
A] இைாஜாஜி
B] இைாளஜந்திைபிைசாத்
C] ளநரு
D] இைாதாகிருஷ்ணன்

4) கீ ழ்க்கண்ை கூற்றுகேில் தவறானது எது?
1) ளநரு தவேிநாட்டுக்கு தசன்ற தபாழுதும் தன் மகளுக்கு கடிதங்கள் எழுதினார்
2) சிரறச் சாரலயில் அரைக்கப்பட்ை தபாழுதும்கூை அவர் தன் மகளுக்கு கடிதம் எழுதினார்
3) ளநரு இந்தியாவில் இருந்த தபாழுதும் தன் மகளுக்கு கடிதங்கள் எழுதினார்
4) ளநரு தவேிநாடு மற்றும் சிரறச்சாரலயில் இருக்கும் ளபாது கடிதங்கள் எழுதவில்ரல
A] கூற்று அரனத்தும் சரி
B] கூற்று 4 மட்டும் தவறானது
C] கூற்று 2, 3 தவறானது
D] கூற்று 1 மட்டும் தவறானது

5) தாகூரின் விஸ்வபாைதி கல்லூரியானது கீ ழ்க்கண்ை எந்த மாநிலத்தில் அரமந்துள்ேது?
A] மகாைாஷ்டிைா
B] மத்தியப்பிைளதசம்
C] ஹரியானா

26

D] ளமற்குவங்காேம்

6) விஸ்வபாைதி கல்லூரியானது ளமற்குவங்காேத்தில் கீ ழ்க்கண்ை எந்த இைத்தில் அரமந்துள்ேது?
A] முர்ஷிைபாத்
B] மிட்னாபூர்
C] காலிம்தபாங்
D] சாந்திநிளகதன்

7) ளநரு அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை எந்த சிரறயிலிருந்து எழுதிய கடிதமானது நமது பாைப்பகுதியாக
வந்துள்ேது?
A] அலிப்பூர் மாவட்ைச் சிரறச்சாரல
B] தில்லி சிரறச்சாரல
C] அல்ளமாைா மாவட்ைச் சிரறச்சாரல
D] திகார் சிரறச்சாரல

8) வகுப்பில் உட்கார்ந்து பாைங்கரேக் ளகட்பதரனவிை கீ ழ்க்கண்ை எந்த முரறயானது நல்லது என்று
ளநரு தன் மகளுக்கு கூறினார்?
A] தனியாக அமர்ந்து படித்தல்
B] நண்பர்களுைன் கலந்துரையாடி படிப்பது
C] நூலகத்தில் குறிப்தபடுத்து படிப்பது
D] ளபைாசிரியர்கரே தனிப்பட்ை முரறயில் சந்தித்து கலந்துரையாடுவது
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9) ளஷக்ஸ்பியர், மில்ைன் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை எந்த தமாழியின் அற்புத பரைப்பாேிகள் என்று ளநரு
அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்?
A] ஆங்கில பரைப்பாேிகள்
B] ைஷ்யப் பரைப்பாேிகள்
C] கிளைக்க அறிஞர்கள்
D] வைதமாழிப் பரைப்பாேிகள்

10) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் யாருரைய புத்தகங்கள் சுரவயானது மற்றும் சிந்தரன தூண்டுபரவயாக
இருக்கும் என்று ளநரு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்?
A] காேிதாசர்
B] பிளேட்ளைா
C] ைால்ஸ்ைாய்
D] ளஷக்ஸ்பியர்

11) கீ ழ்க்கண்ை எந்த நாட்டின் நாைகங்கள் நம் ஆர்வத்ரத தூண்டுபரவயாகவும் சுருக்கமாகவும்
அரமயும் என்று ளநரு கூறுகிறார்?
A] இங்கிலாந்து
B] இைஷ்யா
C] ளைாம்
D] கிளைக்கம்

12) காேிதாசர் எழுதிய எந்த நாைக நூலிரன வாசித்தாயா என்று ளநரு தன் மகேிைம் வினவினார்?
A] சாகுந்தலம்
B] இைகுவம்சம்
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C] ளமகதூதம்
D] வான சாஸ்திைம்

13) எந்த ஆண்டின் ளபாது இந்திைாகாந்தி அவர்கள் தன் தந்ரதயிைம் ளபாரும் அரமதியும் என்னும்
நாவரல வாசிப்பதாக கூறினார்?
A] 1935
B] 1933
C] 1934
D] 1932

14) ளபாரும் அரமதியும் என்னும் நாவரல எழுதிய ஆசிரியர் யார்?
A] காேிதாசர்
B] மில்ளைா
C] ைால்ஸ்ைாய்
D] ளஷக்ஸ்பியர்

15) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் யாருரைய நூலானது உலகின் மிகச் சிறந்த நூல்கேில் ஒன்று என்று ளநரு
அவர்கள் கூறியுள்ோர்?
A] ைால்ஸ்ைாய்
B] தபட்ைண்ட் ைஸ்ஸல்
C] தபர்னாட்ஷா
D] ளஷக்ஸ்பியர்

29

16) கீ ழ்க்கண்ை கவிஞர்கேில் யாருரைய நூல்கோனது வாசிக்கத் தகுந்த நூல்கள் என்று கூறுகிறார்?
A] ைால்ஸ்ைாய்
B] தபட்ைண்ட் ைஸ்ஸல்
C] தபர்னாட்ஷா
D] ளஷக்ஸ்பியர்

17) ளநருக்கு மிகவும் பிடித்த கவிஞர் யார்?
A] ைால்ஸ்ைாய்
B] தபட்ைண்ட் ைஸ்ஸல்
C] தபர்னாட்ஷா
D] ளஷக்ஸ்பியர்

18) அறிவார்ந்த எழுத்து அவருரையது – என்ற வரியில் ளநரு அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை எந்த

கவிஞரை

குறிப்பிடுகிறார்?
A] காேிதாசர்
B] ளஷக்ஸ்பியர்
C] ைால்ஸ்ைாய்
D] தபட்ைண்ட் ைஸ்ஸல்

19) வாழ்க்ரகரய புரிந்து தகாள்ேவும், முரறயாக வாழவும் எது இன்றியரமயாதது என்று ளநரு
அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்?
A] புத்தகம் வாசித்தல்
B] ஆசிரியரை சந்தித்து ளபசுதல்
C] நண்பர்களுைன் கலந்துரையாடுதல்
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D] தன்னிச்ரசயாக முடிதவடுத்தல்

20) புத்தகங்கள் வாசிக்கும் ளபாது நாம் நம் உைலின் எந்த உறுப்பிலிருந்து தவேிளயறுவதாக ளநரு
அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்?
A] தண்டுவைம்
B] தபருமூரல
C] சிறுமூரல
D] எண்ணங்கள்

21) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த தசயல் தசய்யும்ளபாது மரலமீ து ஏறிநின்று, இதுவரை பார்க்காத உலகக்
காட்சிகரேப் பார்க்கும் உணர்ரவப் ளபறுவதாக ளநரு அவர்கள் கூறுகிறார்?
A] விரேயாட்டின் ளபாது
B] புத்தகம் வாசித்தல்
C] மற்றவர்களுைன் உரையாடுதல்
D] ளவரலயின் ளபாது

22) ளகம்பிரிட்ஜ் பல்கரலக்கழகம் கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த நாட்டில் அரமந்துள்ேது?
A] இைஷ்யா
B] இந்தியா
C] இங்கிலாந்து
D] இத்தாலி
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23) ளநரு அவர்கள் தன் மகள் இந்துவுக்கு எந்த ஆண்டின் ளபாது எழுதிய கடிதத்தின் ஒரு பகுதியானது
நம் பாைப்பகுதியாக தகாடுக்கப்பட்டுள்ேது?
A] 1934 - FEB
B] 1934 – APR
C] 1935 - APR
D] 1935 – FEB

24) இந்திைாகாந்தி அவர்கள் விஸ்வபாைதி கல்லூரியில் தான் படிக்க ளவண்டிய பாைங்கரே யாருரைய
உதவியுைன் முடிதவடுத்து ளதர்வு தசய்தார்?
A] கிருபாேினி
B] ளநரு
C] நண்பர்கள்
D] இந்திைாகாந்தி

25) ளநரு மகளுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எதரனப் பற்றி அதிகம் கூறுகிறார்?
A] உணவு
B] உைல்நலம்
C] நூல்கள்
D] ஆசிரியர்கள்

விரைகள் – மகள் இந்திைாவிற்கு ளநரு எழுதிய கடிதம்
1

B
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D
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8) இேரமயில் தபரியார் ளகட்ை வினா:
1) இைாமநாதனின் தரலயில் தைாசு தட்ரை தள்ேிவிட்ை ளபாது இைாமசாமியின் அகரவ யாது?
A] 10
B] 11
C] 12
D] 15

2) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் யார் தமிழகத்தின் மிகப்தபரும் சிந்தரனயாேர் மற்றும் இந்தியாவின் மாதபரும்
சிந்தரனயாேர் என்று ளபாற்றப்படுகிறார்?
A] ஈ.தவ.ைா
B அண்ணா
C] காமைாசர்
D] இைாஜாஜி

3) சாதி உயர்வுதாழ்வுகரேயும் மத ளவறுபாட்ரையும் அகற்ற தபரியார் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை எந்த
சங்கத்ரத அரமத்தார்?
A] சமைச சங்கம்
B] மதளவறுபாடு ஒழிப்புச் சங்கம்
C] பகுத்தறிவாேர் சங்கம்
D] சமைச சன்மார்க்க சங்கம்
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4) இேரமயில் தபரியார் கீ ழ்க்கண்ை யாருரைய ததாண்ைைாக இருந்தார்?
A] காந்தி
B] திலகர்
C] அம்ளபத்கர்
D] ளநரு

5) தபரியார் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எரத தன் இரு கண்கோக கருதுகிறார்?
A] மக்கள் அரனவரும் மனிதசாதி
B] கதர் அணிவது; கள்ளுக்கரை மறிப்பது
C] மதளவறுபாட்ரை அகற்றுவது
D] மரியாரத – சுயமரியாரத

6) கீ ழ்ச்சாதி-ளமல்சாதி ளவற்றுரம, தீண்ைாரம தகாடுரமகள் அகல, எல்ளலாருக்கும் எது ளதரவ
என்று தபரியார் கூறுகிறார்?
A] பகுத்தறிவு
B] கல்வி
C] சுயமரியாரத
D] தன்னம்பிக்ரக

7) தபண்களுக்கு எது தற்ளபாது மிக முக்கியம் என்று தபரியார் கூறுகிறார்?
A] நரக
B] அழகான உரை
C] அறிவு, சுயமரியாரத
D] ஆண்கேின் உரிரமகேில் சரிபாதி
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8) தபண்விடுதரலக்கு முதற்படியாக தபண்களுக்கு எது ளதரவ என்று தபரியார் கூறுகிறார்?
A] அழகான உரை
B] தசாத்தில் சரிபாதி
C] தபண்ணுரிரம
D] கல்வி கற்றல்

9) தபண்கள் எந்த இரு விரேயாட்டுகரேயும் கற்றுக்தகாள்ளுதல் ளவண்டும் என்று ஈ.தவ.ைா
கூறுகிறார்?
A] கபடி, கிரிக்தகட்
B] மற்ளபார், குத்துச்சண்ரை
C] குத்துச்சண்ரை, கபடி
D] மற்ளபார், வில்வித்ரத

10) ஈ.தவ.ைா அவர்கள் தன் எத்தரனயாவது வயது வரையிலும் புதிய சிந்தரனகரே எடுத்துக்
கூறிக்தகாண்டு இருந்தார்?
A] 90 வது அகரவ
B] 92 வது அகரவ
C] 94 வது அகரவ
D] 95 வது அகரவ

11) ஈ.தவ.ைா அவர்கள் தபண்கரே ளசர்த்துக் தகாள்ேலாம் என்று கூறிய துரறகேில்
கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் தவறான துரற எது?
A] அைசுப்பணி
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B] இைாணுவம்
C] காவல்துரற
D] தீயரணப்புத்துரற

12) அறிவு என்பது வேர்ந்து தகாண்ளை இருக்கும். எனளவ புதியனவற்ரற ஏற்றல் ளவண்டும் – என்று
கூறியவர் யார்?
A] இைாமநாதன்
B] இைாமசாமி
C] இைாசளகாபலன்
D] தவங்கைப்பர்

13) தபரியாரின் தபருரமக்கு காைணமாக கூறப்படும் கருத்து யாது?
A] பகுத்தறிவு, மதளவறுபாடு ஒழிப்பு
B] சமுதாயப்பண்பாடு, புதிய சிந்தரனகள்
C] தபண்ணுரிரமக்கு ளபாைாடுதல்
D] தற்சிந்தரன, சிந்தித்தரன தசான்ன துணிச்சல்

14) தபரியாருக்கு ஐக்கிய நாடுகள் அரவயின் யுதனஸ்ளகா விருது வழங்கப்பட்ை ஆண்டு எது?
A] 1970
B] 1973
C] 1978
D] 1972
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15) ஈ.தவ.ைா – விற்கு கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த காைணத்திற்காக யுதனஸ்ளகா விருது வழங்கப்பட்ைது?
A] புதிய சிந்தரனகரே மக்கேிைம் தூண்டியதற்காக
B] விடுதரல ளபாைாட்ைத்திற்காக
C] தபண்ணுரிரம ளபாைாட்ைத்திற்காக
D] சமுதாயச் சீர்திருத்த தசயல்பாடுகளுக்காக

16) மத்திய அைசானது எந்த ஆண்டின் ளபாது ஈ.தவ.ைா விற்கு அவரின் உருவம் தபாறித்த
அஞ்சல்தரலரய தவேியிட்டு சிறப்பித்தது?
A] 1970
B] 1973
C] 1978
D] 1972

17) தங்கமாம்பழம் தபற்ற துறவிகேின் எண்ணிக்ரக யாது?
A] 106
B] 108
C] 105
D] 104

விரைகள் – இேரமயில் தபரியார் ளகட்ை வினா
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B

9) ளதசியம் காத்த தசம்மல்:1) முத்துஇைாமலிங்க ளதவர் பிறந்த ஆண்டு எது?
A] 1903
B] 1905
C] 1907
D] 1908

2) பாட்டியின் வட்டில்
ீ
வேர்ந்த நாட்கேில் இவருக்கு கல்வி கற்பித்த ஆசிரியர் யார்?
A] குறவற வாசித்தான் பிள்ரே
B] குரறவற வாசித்தான் பிள்ரே
C] குரறவற வாசித்தான் நாயக்கர்
D] குறவற வாசித்தான் நாயக்கர்

3) முத்துைாமலிங்கர் தம் ததாைக்க கல்விரய எங்கு ஊரில் கற்றார்?
A] பசும்தபான்
B] கமுதி
C] இைாமநாதபுைம்
D] பசுமரல

4) முத்துைாமலிங்க ளதவர் எங்கு படித்துக் தகாண்டிருக்கும் ளபாது அந்நகரில் பிளேக் ளநாய் பைவியது?
A] பசும்தபான்
B] கமுதி
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C] இைாமநாதபுைம்
D] பசுமரல

5) முத்துைாமலிங்கருக்கு தசாந்தமாக எத்தரன சிற்றூர்கள் இருந்தன?
A] 16
B] 30
C] 28
D] 32

6) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் தவறான கூற்று எது?
A] நிலக்கிழார் ஒழிப்பில் ஈடுபட்ைார்
B] ஆலய நுரழவு ளபாைாட்ைத்தில் கலந்து தகாண்ைார்
C] குற்றப்பைம்பரை சட்ைம் இயற்ற அரும்பாடுபட்ைார்
D] சமபந்தி முரறக்கு ஊக்கமேித்தார்

7) சாதிரயயும் நிறத்ரதயும் பார்த்து மனிதரன மனிதன் தாழ்வுபடுத்துவது தபருங்தகாடுரம – என்று
கூறியவர் யார்?
A] ளதவர்
B] அம்ளபத்கர்
C] இைாமசாமி
D] காமைாசர்

8) சாதியும் நிறமும் அைசியலுக்கும் இல்ரல; ஆன்மீ கத்திற்கும் இல்ரல – என்று கூறியவர் யார்?
A] காந்தி
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B] அண்ணா
C] அம்ளபத்கர்
D] ளதவர்

9) ளதவர் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை யாரை தன் அைசியல் வழிகாட்டியாக தகாண்டிருந்தார்?
A] ளநதாஜி
B] காந்திஜி
C] பகத்சிங்
D] அம்ளபத்கர்

10) விடுதரலப்ளபார் கடுரமயாக இருந்த நாள்கேில் ஆங்கில அைசு வைஇந்தியாவில் யாருக்கு
வாய்ப்பூட்டுச் சட்ைம் ளபாட்ைது?
A] ளகாகளல
B] திலகர்
C] காந்தி
D] ளநதாஜி

11) விடுதரலப்ளபார் கடுரமயாக இருந்த நாள்கேில் ஆங்கில அைசு ததன்னிந்தியாவில் யாருக்கு
வாய்ப்பூட்டுச் சட்ைம் ளபாட்ைது?
A] பாைதியார்
B] வ.உ.சி
C] ளதவர்
D] ஈ.தவ.ைா
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12) ளதவரை ‘ளதசியம் காத்த தசம்மல்’ - என்று பாைாட்டியவர் யார்?
A] திரு.வி.க
B] ளநதாஜி
C] கவிமணி
D] ஈ.தவ.ைா

13) ‘சுதந்திைப் பயிரைத் தண்ண ீர் விட்ளைா வேர்த்ளதாம்; கண்ண ீைால் கத்ளதாம்’ – என்பது யாருரைய
வாக்கு?
A] பாைதி
B] தபரியார்
C] வள்ேலார்
D] திரு.வி.க

14) பாைதியின் வாக்ரக ளபான்று வாழ்ந்தவர் யார்?
A] பாைதியார்
B] காமைாசர்
C] ளதவர்
D] அண்ணா

15) கீ ழ்க்கண்ை எந்த இைண்ரை ளதவர் தன் இரு கண்கோக கருதினார்?
A] ததய்வகம்,
ீ
கல்வி
B] ளதசியம், விடுதரல
C] ததய்வகம்,
ீ
ளதசியம்
D] விடுதரல ளவட்ரக, கல்வி
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16) ளதவர் அவர்கள் ளதர்தலில் ளபாட்டியிட்டு தவற்றிதபற்ற ஆண்டுகேின் வரிரசயில் சரியானது எது?
A] 1937, 1942, 1952, 1957, 1962
B] 1937, 1946, 1952, 1957, 1963
C] 1937, 1946, 1952, 1957, 1962
D] 1937, 1942, 1947, 1952, 1957

17) வைம்
ீ
இல்லாத வாழ்வும் விளவகமில்லாத வைமும்
ீ
வணாகும்
ீ
– என எடுத்துரைத்தவர் யார்?
A] திரு.வி.க
B] அண்ணா
C] தபரியார்
D] ளதவர்

18) ளதவரின் சிறப்பு தபயர்கேில் தவறானது எது?
A] ளவதாந்த பாஸ்கர்
B] பிணைவ ளகசரி
C] சன்மார்க்க சன்ைமாருதம்
D] இந்து புத்த சமய ளமரத

19) ளதவரின் எந்த இரு சிந்தரனகள் மனிதகுலத்திற்கு வழிகாட்டுவனாக அரமவதாக கூறப்படுகிறது?
A] சமயம், ளதசியம்
B] ததய்வகம்,
ீ
சமயம்
C] சமுதாயம், சமயம்
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D] ததய்வகம்,
ீ
ளதசியம்

20) மனிதனின் மனநிரலரய ளதவர் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ைவாறு எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்?
A] இருள், மருள், அருள், ததருள்
B] அருள், மருள், ததருள், இருள்
C] இருள், ததருள், அருள், மருள்
D] இருள், மருள், ததருள், அருள்

21) தமிழ்நாடு அைசு, ளதவர் தபருமகனாரை ளபாற்றும்வரகயில் எந்த மாநகரில் இவருரைய
உருவச்சிரலரய நிறுவியுள்ேது?
A] மதுரை
B] திருச்சி
C] தசன்ரன
D] இைாமநாதபுைம்

22) பசும்தபான் முத்துைாமலிங்கரின் வாழ்க்ரக வைலாற்ரற படிக்கும் ளபாது கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எரத
நமக்கு உணர்த்தவில்ரல?
A] நாட்டுப்பற்று
B] மதநல்லிணக்கம்
C] மனிதளநயம்
D] அைசியல்முரற
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23) முத்துைாமலிங்கரின் விருப்பத்திற்கு இணங்க ளநதாஜி சுபாஷ் சந்திைளபாஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு வருரக
தந்த ஆண்டு எது?
A] 06-09-1936
B] 06-09-1939
C] 06-09-1937
D] 09-06-1938

24) மத்திய அைசானது முத்துைாமலிங்கருரைய அஞ்சல்தரலரய தவேியிட்டு சிறப்பித்த ஆண்டு எது?
A] 1992
B] 1995
C] 1994
D] 1993

25) முத்துைாமலிங்கர், தம் தசாத்துக்கள் முழுவரதயும் எத்தரன பாகங்கோக பிரித்தார்?
A] 16
B] 15
C] 17
D] 18

26) ளதவரின் ளவண்டுளகாளுக்கு இணங்க ளநதாஜி அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் எப்பகுதிக்கு வந்து
தசன்றார்?
A] மதுரை
B] தஞ்ரச
C] இைாமநாதபுைம்
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D] திருச்சி

விரைகள் – ளதசியம் காத்த தசம்மல்
1

D

7

A

13

A

19

C

25

C

2

B

8

D

14

C

20

D

26

A

3

B

9

A

15

C

21

C

4

C

10

B

16

C

22

D

5

D

11

C

17

D

23

B

6

D

12

A

18

B

24

B

10) கல்லிளல கரலவண்ணம்:
1) கரலகள் தகாழிக்கும் விரேநிலம் தகாண்ை நாடு எது?
A] ளசை நாடு
B] ளசாழ நாடு
C] பாண்டியர் நாடு
D] பல்லவர்கள் நாடு

2) கீ ழ்க்கண்ை எந்த நாட்டில் காவிரி ஆறானது பாய்கிறது?
A] மீ ன் சின்னம் தகாண்ை நாடு
B] புலி சின்னம் தகாண்ை நாடு
C] வில் மற்றும் அம்பு சின்னம் தகாண்ை நாடு
D] காரே சின்னம் தகாண்ை நாடு
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3) தமிழகத்தில் வியக்கரவக்கும் சிற்பக்கரலயும், கட்ைைக்கரலயும் தகாழிக்கும் ஊர் எது?
A] மாகாபலிபுைம்
B] தஞ்ரச தபரிய ளகாவில்
C] மதுரை மீ னாட்சி ளகாவில்
D] கும்பளகாணம்

4) அரிசிலாறு என்ற ஆறானது கும்பளகாணத்தின் எப்பகுதியில் பாய்கிறது?
A] கிழக்குபுறம்
B] ளமற்குபுறம்
C] ததற்குபுறம்
D] வைக்குபுறம்

5) ஐைாவதீசுவைர் என்ற ளகாவில் அரமந்துள்ே ஊர் எது?
A] கும்பளகாணம்
B] தாைாசுைம்
C] அரிசிலாறு
D] தஞ்சாவூர்

6) ஐைாவதீசுவைர் ளகாவிலானது ஏறத்தாழ எத்தரன ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்ைப்பட்ைது?
A] எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்
B] எண்ணூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்
C] எழுநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்
D] எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்
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7) ஐைாவதீசுவைர் ளகாவிலானது யாைால் கட்ைப்பட்ைது?
A] முதலாம் இைாசைாச ளசாழன்
B] முதலாம் இைாளஜந்திை ளசாழன்
C] இைண்ைாம் இைாசைாச ளசாழன்
D] இைண்ைாம் இைாளஜந்திை ளசாழன்

8) தாைாசுைம் ளகாவிலின் கூம்பிய விமானத் ளதாற்றமும், அதற்கு கீ ளழ இருபுறமும் யாரனகளும்
குதிரைகளும் பூட்டிய இைதம்ளபால் அரமந்த மண்ைபமும் வான்தவேி இைகசியத்ரத காட்டுவதாக
கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் யார் கூறினார்?
A] கார்ல் ளசாகன்
B] கார்ல் ளசகன்
C] காைலல் ளசகன்
D] காைலல் ளசாகன்

9) கார்ல் ளசகன் என்பவர் கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எதன் அறிஞர் யார்?
A] இயற்பியல் அறிஞர்
B] ளவதியியல் அறிஞர்
C] கரலகேின் அறிஞர்
D] வானவியல் அறிஞர்

10) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த பகுதியானது புரைப்புச் சிற்பங்கோக காணப்படுகிறது?
A] இைாமயணம், மகாபாைத, சிவபுைாண கரதகள்
B] கண்ணப்பர், அன்ன்பூைணி கரதகள்
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C] ஓருைல் சிற்பங்கள்
D] அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்கேின் கரதகள்

11) ஐைாவதீசுவைர் ளகாவிலானது கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த அைண்மரனக்கு தசாந்தமானதாக
கூறப்படுகிறது?
A] மதுரை அைண்மரன
B] தஞ்ரச அைண்மரன
C] யுதனஸ்ளகாவிற்கு
D] திருமரலநாயக்கர் அைண்மரன

12) UNESCO – அரமப்பானது ஐைாவதீசுவைர் ளகாவிரல எந்த அரையாே சின்னமாக அறிவித்துள்ேது?
A] கரலகேின் சின்னம்
B] சிற்பிகேின் சின்னம்
C] மைபுச் சின்னம்
D] புரைப்புச் சின்னம்

13) ஓற்ரறவரியில் ஐைாவதீசுவைர் ளகாவிலானது எவ்வாறு அரழக்கப்படுகிறது?
A] கரலகேின் புகலிைம்
B] சிற்பங்கேின் புகலிைம்
C] கரலகேின் ளகாட்ரை
D] கட்டிைக் கரலகேின் புகலிைம்

14) ததர்மகூல் – என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் யாது?
A] அட்ரைகள்
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B] தநகிழிகள்
C] தநட்டிகள்
D] காகிதக்கூழ்

15) கீ ழ்க்கண்ை எந்த ஊரில் சமணர் ளகாவில் பற்றி அறியலாம்?
A] திருமயம்
B] தீபங்குடி
C] தைங்கம்பாடி
D] தசஞ்சி

விரைகள் – கல்லிளல கரலவண்ணம்
1

B

4

C

7

C

10

D
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A

2

C

5

B

8

B

11

B

14

C

3

D

6

A

9

D

12

C

15

B

11) சாதரனப் தபண்மணி – ளமரி கியூரி:
1) கியூரி அம்ரமயார் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை எந்த ஊரில் பிறந்தார்?
A] ளபாலந்து
B] ஹாலந்து
C] பிைான்ஸ்
D] இங்கிலாந்து
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2) கியூரி அம்ரமயார் பிறந்த ஆண்டு எது?
A] 1867
B] 1866
C] 1865
D] 1868

3) ளமரி அவர்கள் அறிவியல் கல்விரய எந்த நாட்டு கல்லூரியில் பயின்றார்?
A] ளபாலந்து
B] இங்கிலாந்து
C] பிைான்ஸ்
D] இைஷ்யா

4) ளமரி கியூரி அவர்கள் தபண் குழந்ரதரய தபற்றவுைன் எத்தரன நாட்கள் மற்றும் ஓய்வு
எடுத்துக்தகாண்டு மீ ண்டும் தன் அறிவியல் ஆைாய்ச்சி பணிக்கு திரும்பினார்?
A] 12 நாட்கள்
B] 15 நாட்கள்
C] 7 நாட்கள்
D] 10 நாட்கள்

5) அறிவியல் ளமரத ஏ.எச்.தபக்காைல் என்பவருைன், பியரி கியூரியும், ளமரி கியூரியூம் இரணந்து
கீ ழ்க்கண்ை எந்த ஆைாய்ச்சிரய ளமற்தகாண்ைனர்?
A] ளவதியியல் ஆைாய்ச்சி
B] இயற்பியல் ஆைாய்ச்சி
C] தாவைவியல் ஆைாய்ச்சி
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D] வானவியல் ஆைாய்ச்சி

6) பியரி கியூரியும், ளமரி கியூரியும் இரைவிைாது தசய்த ஆைாய்ச்சியின் பயனாக கீ ழ்க்கண்ை எந்த
தபாருரே முதன் முதலில் கண்ைறிந்தனர்?
A] ளைடியம்
B ளைடியம் அணுஎண்
C] தபாளலானியம்
D] தசயற்ரக கதிர்வச்சு
ீ

7) 1903 ஆம் ஆண்டு கீ ழ்க்கண்ை எந்த இைண்டு அரிய கண்டுபிடிப்பிற்காக ளமரி கியூரி, பியரி கியூரிக்கு
ளநாபல் பரிசு கிரைத்தது?
A] ளைடியம், தபாளலானியம்
B] ளைடியம், ளைடியத்தின் அணுஎண்
C] ளைடியம் அணுஎண், தசயற்ரக கதிர்வச்சு
ீ
D] தபாளலானியம், ளைடியத்தின் அணுஎண்

8) ஏ.எச்.தபக்காைலுைன் இரணந்து 1903 ஆம் ஆண்டு ளமரி கியூரியும், பியரி கியூரியும்
கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த துரறக்கான ளநாபல் பரிரச தபற்றனர்?
A] ளவதியியல் துரற
B] இலக்கியத்துரற
C] தபாருேியல்துரற
D] இயற்பியல் துரற
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9) ளநாபல் பரிசு வைலாற்றில் முதன் முதலில் ஒரு தபண் ளநாபல் பரிசு தபற்ற ஆண்டு எது?
A] 1901
B] 1911
C] 1903
D] 1935

10) ளமரி கியூரி அவர்கள் கண்ைறிந்த ளைடியம் என்ற தனிமத்ரத தனியார் நிறுவனம் ஒன்று எத்தரன
ைாலருக்கு விரலக்கு வாங்க முன்வந்தது?
A] 50 ஆயிைம் ைாலர்
B] 50 இலட்சம் ைாலர்
C] 5 ஆயிைம் ைாலர்
D] 5 இலட்சம் ைாலர்

11) 1911 ஆம் ஆண்டு ளமடி கியூரி அவர்கேின் கீ ழ்க்கண்ை எந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக ளவதியியல்
துரறக்கான ளநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்ைது?
A] ளைடியம் தனிமம்
B] ளைடியம் அணுஎண்
C] ளைடியம் தனிமத்தின் எண்
D] ளைடியம் அணுஎரை

12) ளமரி கியூரி அவர்கள் இறந்த ஆண்டு எது?
A] 1931
B] 1933
C] 1935
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D] 1934

13) ளமரி கியூரியின் மகள் ஐரினும் மருமகன் ளஜாலியட்டும் எந்த ஆண்டின் ளபாது தசயற்ரக
கதிர்வச்சு
ீ
பற்றிய ளவதியியல் ஆைாய்ச்சிக்காக ளநாபல் பரிசு தபற்றனர்?
A] 1935
B] 1934
C] 1911
D] 1903

14) மனிதனுரைய மனத்தில் உணர்ச்சிகரல எழுப்பி அழுரகயும் இன்பத்ரதயும் அேிக்கின்ற பண்பு
கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எதற்கு உண்டு?
A] அழகுக்கரல
B] சிற்பக்கரல
C] ஓவியக்கரல
D] இரசக்கரல

15) அழகுக்கரலயின் ளவறுதபயர்கேில் கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் தவறானது எது?
A] இன்கரல
B] கவின்கரல
C] நற்கரல
D] சிற்பக்கரல

16) அழுகுக்கரலயானது எத்தரன வரககோக பிரிக்கப்பட்டுள்ேது?
A] 3
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B] 5
C] 4
D] 2

17) தமிழ் வேர்த்த அழகுக்கரலகள் – என்ற நூரல எழுதியவர் யார்?
A] மயிரல சீனிவாசர்
B] ளபைாசிரியர் ளவங்கைப்பர்
C] இைாபி.ளசதுப்பிள்ரே
D] மயிரல சீனி.ளவங்கைசாமி

18) முற்காலத் தமிழர் எவ்வாறு வாழ விரும்பினர்?
A] ததாழுதுண்டு
B] உழுதுண்டு
C] தானமிட்டு
D] பிறரிைம் ஏவல்தபற்று

19) கார்ளமகத்தின் இரைளய மின்னல் வசக்
ீ
கண்ைால் தமிழர் உள்ேம் துள்ேி மகிழும் என்று கூறிய
புலவர் யார்?
A] பாைதியார்
B] கம்பர்
C] இைா.பி.ளசதுப்பிள்ரே
D] ஒேரவயார்
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20) ‘உழவர் ஏைடிக்கும் சிறுளகாளல அைசைது தசங்ளகாரல நைத்தும் ளகால்’ – என்று பாடிய புலவர் யார்?
A] பாைதியார்
B] கம்பர்
C] இைா.பி.ளசதுப்பிள்ரே
D] ஒேரவயார்

21) ‘உழவுக்கும் ததாழிலுக்கும் வந்தரன தசய்ளவாம்-வணில்
ீ
உண்டு கேித்திருப்ளபாரை நிந்தரன
தசய்ளவாம்’ – என்று பாடிய புலவர் யார்?
A] பாைதியார்
B] கம்பர்
C] இைா.பி.ளசதுப்பிள்ரே
D] ஒேரவயார்

22) தமிழ் விருந்து என்ற நூரல எழுதிய புலவர் யார்?
A] ஜீவா
B] சிற்பி
C] மீ ைா
D] இைா.பி.ளசதுப்பிள்ரே

23) ‘எண்ணித் துணிக கருமம்’ – என்று கூறிய புலவர் யார்?
A] பாைதியார்
B] திருவள்ளுவர்
C] கம்பர்
D] ஒேரவயார்
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24) கீ ழ்க்கண்ை பால் பகாப் தபயர்கேில் தவறான தபயரை ளதர்ந்ததடுக்க?
A] சிறுமி
B] சிற்பி
C] ளநாயாேி
D] குழந்ரத

25) ளமரி அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ை எந்த ளநாய் தாக்கி உயிரிழந்தார்?
A] புற்றுளநாய்
B] அப்பிலாச்டிக்
C] குைலிறக்களநாய்
D] மாைரைப்பு

விரைகள் – சாதரனப்தபண்மணி
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12) நாடும் நகைமும்:
1) முன்னாேில் முைப்புநாடு என்பது எந்த மண்ைலத்ரத ளசர்ந்த நாடுகளுள் ஒன்றாக இருந்தது?
A] ளசாழ மண்ைலம்
B] ளசை மண்ைலம்
C] ததாண்ரை மண்ைலம்
D] பாண்டி மண்ைலம்

2) முைப்புநாடு தற்ளபாது எந்த ஆற்றின் கரையிலுள்ே ஒரு சிற்றூரின் தபயைாக நிலவுகின்றது?
A] ரவரக
B] ளகாதண்ைைாம ஆறு
C] தபாருரநயாற்று
D] சிற்றாறு

3) மாயவைத்திற்கு அணித்தாக உள்ே ஓரூைானது கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது?
A] தகாைநாடு
B] கானாடு
C] ததான்னாடு
D] முைப்புநாடு

4) கானாடு – என்பது கீ ழ்க்கண்ை எந்த வட்ைத்தில் காணப்படும் ஊர் ஆகும்?
A] இைாமநாதபுைம்
B] மாயவைம்
C] மதுைாந்தகம்
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D] பட்டுக்ளகாட்ரை

5) ததான்னாடு – என்பது கீ ழ்க்கண்ை எந்த வட்ைத்தில் காணப்படும் ஊர் ஆகும்?
A] இைாமநாதபுைம்
B] மாயவைம்
C] மதுைாந்தகம்
D] பட்டுக்ளகாட்ரை

6) நாடு என்னும் தசால்லின் தபாருோனது வழக்காற்றில் கீ ழ்க்கண்ைவற்றின் எதன் தன்ரமரய
அவ்வூர்ப் தபயர்கள் உணர்த்துகின்றன?
A] நலிவற்ற தன்ரம
B] நலிவுற்ற தன்ரம
C] நாட்டின் தன்ரம
D] தமிழர்கேின் தபருரம

7) ஆழ்வார்கேில் சிறந்த நம்மாழ்வார் பிறந்த இைமான குருகூர் தற்ளபாது எந்த தபயைாக திகழ்கின்றது?
A] தபருமாள்திருநகர்
B] ஆழ்வார்நகர்
C] ஆழ்வார்திருநகரி
D] குருகூர்

8) வாணிகத்தால் ளமம்பட்டு இன்று விருதுநகைாக மாறிய விருதுப்பட்டியானது முற்காலத்தில் எந்த
நாட்டில் இருந்தது?
A] ளசாழர்
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B] ளசைர்
C] பாண்டியர்
D] பல்லவர்கள்

9) தசன்ரனயில் உள்ே எந்த இரு இைங்கள் முற்காலத்தில் கைற்கரை சிற்றூர்கோக அந்நாேில்
காட்சியேித்தன?
A] மாயவைம், திருவாரூர்
B] மயிலாப்பூர், திருப்ளபாரூர்
C] திருவல்லிக்ளகணி, மயிலாப்பூர்
D] மாயவைம், இைாமாபுைம்

10) மயிலாப்பூரில் உள்ே கபாலீசுவைர் ளகாவிரல பற்றி கீ ழ்க்கண்ை எந்த நாயன்மார் பாடியுள்ோர்?
A] திருஞானசம்பந்தர்
B] திருநாவுக்கைசர்
C] சுந்தைர்
D] மாணிக்கவாசகர்

11) திருமயிரலக்கு அருளக உள்ே திருவல்லிக்ளகணிரய கீ ழ்க்கண்ை எந்த ஆழ்வாைால்
பாைப்பைவில்ரல?
A] தபாய்ரகயாழ்வார்
B] பூதத்தாழ்வார்
C] ளபயாழ்வார்
D] நம்மாழ்வார்
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12) திருவல்லிக்ளகணி பகுதிக்கு எந்த பக்கமாக நரிளமடு என்னும் இைம் காணப்படுகிறது?
A] கிழக்கு
B] ளமற்கு
C] ததற்கு
D] வைக்கு

13) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் சிறந்த ஊர்கரே குறிக்கும் தசால் எது?
A] புைம்
B] புலம்
C] பட்டினம்
D] குப்பம்

14) கைற்கரையில் உருவாகும் நகைங்கள் கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எவ்வாறாக அரழக்கப்படுகிறது?
A] புைம்
B] புலம்
C] பட்டினம்
D] குப்பம்

15) கீ ழ்க்கண்ை எந்த நிலத்தில் அரமந்த வாழ்விைங்கோனது குப்பம் என்ற தபயைால்
வழங்கப்படுகிறது?
A] குறிஞ்சி
B] மருதம்
C] முல்ரல
D] தநய்தல்
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16) கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த தசால்லானது நிலத்ரத குறிக்கிறது?
A] புைம்
B] புலம்
C] பட்டினம்
D] குப்பம்

17) கீ ழ்க்கண்ை ஆட்ைங்கேில் ளபார்க்கரல நுட்பங்கள் உள்ேைக்கிய ஆட்ைம் எது?
A] மற்ளபார்
B] சிலம்பாட்ைம்
C] கைலில் மூழ்கி முத்ததடுப்பது
D] ளதவைாட்ைம்

18) ‘உைல் வேர்த்ளதன் உயிர் வேர்த்ளதன்’ – என்று கூறியவர் யார்?
A] திருவள்ளுவர்
B] பாைதியார்
C] திருமூலர்
D] வள்ேலார்

விரைகள் – நாடும் நகைமும்
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