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வணக்கம் நண்பர்களே…
இந்தப்பகுதி முழுக்க முழுக்க தமிழ் – செய்யுள் பகுதிக்காக மட்டுளம தயாரிக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக
6 வது வகுப்பு ெமச்ெீர் புத்தகத்தில் இடம்சபற்றுள்ே அனைத்து செய்யுள் பகுதினயயும் கீ ழ்க்கண்டவாறு
விைா – வினட பகுதியாக சதாகுத்து வழங்கியுள்ளேன்.
இது முற்றிலும் ெமச்ெீர் புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ளகள்விகள் அடங்கிய சதாகுப்பாகும். ஒரு
ெில விைாக்கள் மட்டும் புத்தகத்னத தாண்டி சவேியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டனவ. எைளவ முதலில்
நீங்கள் பாடப்புத்தகத்னத படித்து முடித்த பிறகு இந்தப்பகுதியில் உள்ே விைாக்களுக்கு பதில் அேித்து
பழகுமாறு ளகட்டுக்சகாள்கிளறன்.

ஆறாவது தமிழ் புத்தகத்தில் இடம்சபற்றுள்ே செய்யுள் பகுதிகள்:
1) வாழ்த்துப்பகுதி

8) ெித்தர் பாடல்

15) மரமும் குனடயும்

2) திருக்குறள்

9) புறநானூறு

3) நாலடியார்

10) திண்னணனய இடித்து சதருவாக்கு

4) பாரதளதெம்

11) செய்யும் சதாழிளல சதய்வம்

5) நான்மணிக்கடினக

12) தைிப்பாடல்

6) இனெயமுது

13) அந்தக்காலம் இந்தக்காலம்

7) பழசமாழி நானூறு

14) திருக்குற்றாலக் குறவஞ்ெி

அனைவரும் அனைத்து விைாக்களுக்கும் பதில் அேித்து பழகி சவற்றிப்சபற என் வாழ்த்துக்கள்

இப்படிக்கு
மீ ண்டும் உங்கள் ஆதரவுடன்
ளகா.பழைி முருகன்
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ஆறாவது வகுப்பு தமிழ் – செய்யுள்
1) வாழ்த்துப் பாடல் – இராமலிங்க அடிகோர்
1) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் இராமலிங்க அடிகோரின் ெிறப்பு சபயர்கேில் தவறாைது எது?
A] திருவருட்பிரகாெ வள்ேலார்
B] புரட்ெித்துறவி
C] சதய்வப்புலவர்
D] புதுசநறிகண்ட புலவர்

2) இராமலிங்க அடிகோரின் பிறந்த ஊர் எது?
A] வடலூர்
B] கூடலூர்
C] மருதவூர்
D] மருதூர்

3) இராமலிங்க அடிகோர் இயற்றிய நூல்கேில் ெரியாைது எது?
A] ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்
B] மனுமுனறகண்ட வாெகம்
C] எழுத்தறியும் சபருமான் மானல
D] இனவ அனைத்தும்

4) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் இராமலிங்க அடிகோர் பதிப்பித்த நூல்கேில் தவறாைது எது?
A] வடிவுனடமாணிக்க மானல
B] சதாண்மண்டல ெதகம்
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C] ஒழுவிசலாடுக்கம்
D] ெின்மயதீபினக

5) இராமலிங்க அடிகோர் கந்தக்ளகாட்டத்து இனறவன் மீ து பாடிய பாடல்கள் அனைத்தும் கீ ழ்க்கண்ட
எந்த சபயரில் சதாகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ேது?
A] வடிவுனடமாணிக்க மானல
B] எழுத்தறியும் சபருமான் மானல
C] திருவருட்பா
D] மனுமுனற கண்ட வாெகம்

6) இராமலிங்க அடிகோர் திருசவாற்றியூர் ெிவசபருமான் மீ து பாடிய பாடல்கள் அனைத்தும்
கீ ழ்க்கண்ட எந்த சபயரில் சதாகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ேது?
A] வடிவுனடமாணிக்க மானல
B] எழுத்தறியும் சபருமான் மானல
C] ெின்மயதீபினக
D] சதாண்டமண்டலெதகம்

7) கீ ழ்க்கண்ட யாருனடய பாடல்கள் ‘இனறவன் அருள் சபற்ற பாடல்கள்’ எை கூறப்படுகிறது?
A] பிள்னே சபருமாள் அய்யங்கார்
B] நம்மாழ்வார்
C] வள்ேலார்
D] வள்ளுவர்
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8) வாடிய பயினர கண்ட ளபாசதல்லாம் வாடிய கருனண மைமாைது கீ ழ்க்கண்ட எந்த புலவருனடயது?
A] பாரதியார்
B] பாரதிதாென்
C] வாணிதாென்
D] வள்ேலார்

9) கருனண நினறந்த இனறவன் என் கண்ணில் இருக்கிறான் எை சதாடங்கும் பாடனல இயற்றிய
புலவர் யார்?
A] ெபாபதி முதலியார்
B] இராமலிங்க அடிகோர்
C] பாரதியார்
D] மீ ைாட்ெி சுந்தரம் பிள்னே

10) இராமலிங்க அடிகோரின் பாடல்கள் அனைத்தும் கீ ழ்க்கண்ட எந்த தனலப்பில்
சதாகுக்கப்பட்டுள்ேை?
A] ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்
B] எழுத்தறியும் சபருமான் மானல
C] திருவருட்பா
D] மனுமுனற கண்ட வாெகம்

11) இராமலிங்க அடிகோரின் ஆெிரியர் சபயர் யாது?
A] காஞ்ெி மகாவித்வான் ெபாபதி
B] வஞ்ெி மகாவித்வான் ெபாபதி
C] திகம்பர ொமிகள்
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D] ஆறுமுக நாவலர்

12) வள்ேலார் அவர்கள் யார் ளவண்டுளகாளுக்கு இணங்க மனுமுனற கண்டவாெகம் என்ற நூனல
எழுதிைார்?
A] திருசவாற்றியூர் ெிவசபருமான்
B] கந்தளகாட்டத்து இனறவன்
C] திகம்பர ொமிகள்
D] காஞ்ெி மகாவித்வான் ெபாபதி முதலியார்

13) மனுமுனறகண்ட வாெகம் என்ற நூலாைது கீ ழ்க்கண்ட யாருனடய வரலாற்னற பற்றி கூறுகிறது?
A] கந்தளகாட்டத்து இனறவன்
B] மனுநீதி ளொழன்
C] திகம்பர ொமிகள்
D] திருசவாற்றியூர் ெிவசபருமான்

14) வள்ேலார் அவர்கள் எந்த ஆண்டு மக்கேினடளய மதங்கேின் நல்லிணக்கம் காண்பதற்கு ‘ெமரெ
ென்மார்க்க ெங்கம்’ ஒன்னற நிறுவிைார்?
A] 1823
B] 1865
C] 1867
D] 1874
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15) வள்ேலார் அவர்கள் எந்த ஆண்டு மக்கேினடளய பெிப்பிணி ளபாக்க ‘தருமச்ொனல’ ஒன்னற
நிறுவிைார்?
A] 1823
B] 1865
C] 1867
D] 1874

16) வள்ேலார் அவர்கள் எந்த ஆண்டு மக்கேினடளய அறிவுசநறி விேங்க ‘ெத்தியஞாை ெனப’ ஒன்னற
நிறுவிைார்?
A] 1823
B] 1865
C] 1867
D] 1872

17) வள்ேலார் அவர்கேின் தாரக மந்திரம் யாது?
A] அருட்சபருஞ்ளொதி தைிப்சபருங்கருனண
B] ஆன்மளநய ஒருனமப்பாடு
C] ஜீைகாருண்யம் அதுளவ ளபரின்ப வட்டின்
ீ
திறவுளகாள்
D] கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான்

18) இராமலிங்க அடிகோரின் ளகாட்பாடு யாது?
A] அருட்சபருஞ்ளொதி தைிப்சபருங்கருனண
B] ஆன்மளநய ஒருனமப்பாடு
C] ஜீைகாருண்யம் அதுளவ ளபரின்ப வட்டின்
ீ
திறவுளகாள்
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D] கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான்

19) வள்ேலார் அவர்கேின் சகாள்னக யாது?
A] அருட்சபருஞ்ளொதி தைிப்சபருங்கருனண
B] ஆன்மளநய ஒருனமப்பாடு
C] ஜீைகாருண்யம் அதுளவ ளபரின்ப வட்டின்
ீ
திறவுளகால்
D] கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான்

20) வள்ேலானர ‘புதுசநறிகண்ட புலவர்’ என்று பாராட்டிய புலவர் யார்?
A] ெபாபதி முதலியார்
B] திகம்பரைார்
C] பாரதியார்
D] மீ ைாட்ெி சுந்தரம் பிள்னே

21) வள்ேலார் எழுதிய திருவருட்பா என்னும் சதாகுப்பு நூனல மருட்பா என்று கூறியவர் யார்?
A] ெபாபதி முதலியார்
B] க.ெச்ெிைாந்தன்
C] பாரதியார்
D] ஆறுமுக நாவலர்

22) திருவருட்பா நூலின் நூல் அனமப்பு யாது?
A] 5 திருமுனறகள் – 5818 பாடல்கள்
B] 5 திருமுனறகள் – 5810 பாடல்கள்
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C] 6 திருமுனறகள் – 5818 பாடல்கள்
D] 6 திருமுனறகள் – 5810 பாடல்கள்

23) வள்ேலார் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு ஆண்டுகள் யாது?
A] 1823 – 1874
B] 1820 – 1874
C] 1823 – 1872
D] 1820 – 1872

24) வள்ேலார் அவர்கள் ெத்திய தருமச்ொனலயில் மக்களுக்கு பெிப்பிணி ளபாக்க அடுப்பு ஒன்னற
எங்கு மூட்டிைார்?
A] வடலூர்
B] கடலூர்
C] மருதவூர்
D] மருதூர்

25) ஒழிவிசலாடுக்கம் என்ற நூனல வள்ேலார் பதிப்பித்த ஆண்டு?
A] 1834
B] 1874
C] 1851
D] 1865
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26) மனுமுனற கண்ட வாெகம் என்ற நூனல வள்ேலார் அவர்கள் இயற்றிய ஆண்டு எது?
A] 1854
B] 1851
C] 1862
D] 1872

27) வள்ேலார் அவர்கேின் முதல் ஐந்து திருமுனறகள் சவேியிடப்பட்ட ஆண்டு எது?
A] 1837
B] 1888
C] 1874
D] 1867

28) வள்ேலார் அவர்கேின் ஆறாம் திருமுனறயாைது எப்சபாழுது சவேியிடப்பட்டது?
A] 1854
B] 1888
C] 1851
D] 1865

29) வள்ேலார் பிறந்த எத்தனை நாள்களுக்கு பிறகு அவர் தன் தந்னதனய இழந்தார்?
A] 120 நாள்கள்
B] 365 நாள்கள்
C] 180 நாள்கள்
D] 240 நாள்கள்
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30) வள்ேலார் அவர்கள் தருமச்ொனலனய அனமக்க வடலூரில் சமாத்தம் எத்தனை காணி நிலத்னத
சபற்றார்?
A] 80 காணி நிலம்
B] 50 காணி நிலம்
C] 100 காணி நிலம்
D] 75 காணி நிலம்

31) வள்ேலார் அவர்கள் ஒளர இரவில் சமாத்தம் எத்தனை வரிகள் சகாண்ட அருட்சபருஞ்ளொதி
அகவனல பாடி முடித்துள்ோர்?
A] 1590 வரிகள்
B] 1616 வரிகள்
C] 1596 வரிகள்
D] 1742 வரிகள்

32) திருவருட்பா நூலாைது சமாத்தம் எத்தனை பதிகங்கனே சகாண்டுள்ேது?
A] 356 பதிகங்கள்
B] 399 பதிகங்கள்
C] 388 பதிகங்கள்
D] 350 பதிகங்கள்
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33) பாடப்பகுதியில் இடம்சபற்றுள்ே கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான்என் – என்னும்
பாடலாைது வள்ேலாரின் எந்த திருமுனறயில் இடம்சபற்றுள்ேது?
A] முதலாம் திருமுனற
B] நான்காம் திருமுனற
C] ஐந்தாம் திருமுனற
D] ஆறாம் திருமுனற

34) கண்ணில் கலந்தான் – எை சதாடங்கும் பாடலாைது எந்த தனலப்பில் இடம்சபற்றுள்ேது?
A] சுத்த ெிவநினல
B] இன்பத்திறன்
C] உலகப்ளபறு
D] ெிற்ெித்தி துதி

வினடகள் – வாழ்த்துப்பாடல்:1
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D

18

B

24

A

25

C

26

A

27

D

28

B

29

C

30

A

31

C

32

B

33

D

34

A

11

2) திருக்குறள் – திருவள்ளுவர்:1) புன்கண ீர் என்பதன் சபாருள் யாது?
A] இன்பம் கண்டு சபருகும் கண்ண ீர்
B] துன்பம் கண்டு சபருகும் கண்ண ீர்
C] அன்பு கண்டு சபருகும் கண்ண ீர்
D] சவறுப்னப கண்டு சபருகும் கண்ண ீர்

2) வழக்கு என்பதன் சபாருள் யாது?
A] வாழ்க்னக
B] வாழ்க்னக சநறி
C] பிரச்ெனை
D] எலும்பு

3) வரத்திற்கு
ீ
துனணயாவது எது?
A] அன்பு
B] ளகாபம்
C] வாழ்க்னக சநறி
D] மகிழ்ச்ெி

4) வன்பாற்கண் (பானல நிலம்) என்பனத பிரித்து எழுதுக?
A] வன்பால் + கண்
B] வன்பாற் + கண்
C] வன் + பால் + கண்
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D] வன் + பாற்கண்

5) திருவள்ளுவரின் ளவறு சபயர்கேில் தவறாைது எது?
A] செந்நாப்ளபாதார்
B] சதய்வப்புலவர்
C] நாயைார்
D] புரட்ெித்துறவி

6) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எனதக் சகாண்டு திருக்குறள் நூலாைது ெிறப்பு சபயராக கருதப்படுகிறது?
A] கருவியாகு சபயர்
B] அனடசயடுத்த கருவியாகு சபயர்
C] இரட்டுற சமாழிதல்
D] விற்பூட்டு சபாருள்ளகாள்

7) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யாருனடய உனரயாைது திருக்குறள் நூலின் ெிறந்த உனரயாக கருதப்படுகிறது?
A] வரமாமுைிவர்
ீ
B] ஜி.யூ.ளபாப்
C] டாக்டர்.கிரால்
D] பரிளமலழகர்

8) திருக்குறனே பற்றி ‘எப்பாவலரும் இனயபளவ வள்ளுவைார் முப்பால் சமாழிந்தசமாழி’ என்று
கூறியவர் யார்?
A] கல்லாடர்
B] செங்கண்ணார்
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C] நத்தத்தைார்
D] பிள்னேசபருமால் அய்யங்கார்

9) திருக்குறனே பற்றி ‘ஓதற்கு எேியதாய், உணர்வதற்கு அரியதாகி, ளவதப்சபாருோய் மிக விேங்கி’
என்று கூறியவர் யார்?
A] கல்லாடர்
B] செங்கண்ணார்
C] நத்தத்தைார்
D] பிள்னேசபருமால் அய்யங்கார்

10) திருக்குறனே பற்றி ‘இந்நூனல முற்றிலும் ஓதியபின் ளவறுநூல் பயிற்ெி ளவண்டா, மண்ணுதமிழ்ப்
புலவராய் வற்றிருக்கலாம்’
ீ
என்று கூறியவர் யார்?
A] கல்லாடர்
B] செங்கண்ணார்
C] நத்தத்தைார்
D] பிள்னேசபருமால் அய்யங்கார்

11) திருக்குறோைது இதுவனர எத்தனை சமாழிகேில் சமாழி சபயர்க்கப்பட்டுள்ேது?
A] 105
B] 108
C] 104
D] 107
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12) திருக்குறனே ெிங்கே சமாழியில் சமாழி சபயர்த்த கவிஞர் யார்?
A] வரமாமுைிவர்
ீ
B] மிெகாமி அம்னமயார்
C] க.ெச்ெிைாந்தன்
D] திவான் பகதூர் ளகாவிந்தபிள்னே

13) திருவள்ளுவர் ஆண்னட கி.மு 31 உடன் கணக்கிட்டு கூறியவர் யார்?
A] பரிளமலழகர்
B] பாரதியார்
C] மனறமனலயடிகள்
D] பாரதிதாென்

14) ‘வள்ளுவனை சபற்றதால் புகழ் னவயகளம’ – என்று திருவள்ளுவனர புகழ்ந்தவர் யார்?
A] பாரதியார்
B] பாரதிதாென்
C] ஜி.யூ.ளபாப்
D] பரிளமலழகர்

15) ஞாைப்பிரகாெம் அவர்கள் முதன் முதலில் திருக்குறனே பதிப்பித்து சவேியிட்ட ஆண்டு எது?
A] 1819
B] 1815
C] 1818
D] 1812
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16) ஞாைப்பிரகாெம் அவர்கள் முதன் முதலில் திருக்குறனே பதிப்பித்து சவேியிட்ட இடம் எது?
A] மதுனர
B] ளகானவ
C] தஞ்னெ
D] சநல்னல

17) ‘அடுத்த பிறவியில் தமிழைாகப் பிறந்து தமிழ்சமாழியில் திருக்குறனே கற்க ளவண்டும்’ – என்று
திருக்குறேின் சபருனமனய கூறியவர் யார்?
A] அம்ளபத்கர்
B] இரசூல்கம்ெளதவ்
C] ஜான் ரஸ்கின்
D] காந்தி

18) தற்ளபானதய (2017 ஆண்டின்) திருவள்ளுவர் ஆண்டு யாது?
A] 2016
B] 2035
C] 2048
D] 2040

19) ‘வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்ளக தந்து வான்புகழ் சகாண்ட தமிழ்நாடு’ – என்று திருவள்ளுவனர
புகழ்ந்தவர் யார்?
A] பாரதியார்
B] பாரதிதாென்
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C] ஜி.யூ.ளபாப்
D] பரிளமலழகர்

20) ‘அன்பகத்து இல்லா உயிர்வாழ்க்னக ___________‘– அடுத்த வரினய நிரப்புக?
A] வன்பாற்கன்
B] வன்பால்கண்
C] வற்பாற்கன்
D] வன்பாற்கண்

21) அமர்ந்து, நாடி – ஆகிய சொற்கள் கீ ழ்க்கண்ட எந்த சபாருனே குறிக்கின்றது?
A] விருப்பம்
B] விரும்பி
C] வஞ்ெம்
D] வறுனம

22) துன்புறூஉம் __________ இல்லாகும் யார்மாட்டும் – எை சதாடங்கும் குறேில் விடுபட்ட எழுத்னத
நிரப்புக?
A] இன்புறூஉம்
B] இன்சொல்
C] துவ்வானம
D] உவ்வானம

23) அல்லனவ என்பதன் சபாருள் யாது?
A] பாவம்
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B] விருப்பம்
C] புண்ணியம்
D] மறுபிறவி

24) திருக்குறள் உனரகேில் பரிளமலழகரின் உனரளய ெிறந்தது என்று கூறிய புலவர் யார்?
A] பாரதியார்
B] நச்ெர்
C] உமாபதி ெிவாச்ொரியார்
D] தாமதத்தர்

25) உடம்பில் உயிர் இருப்பதற்கு அனடயாேமாக திருவள்ளுவர் கீ ழ்க்கண்ட எந்த செயனல
குறிப்பிடுகிறார்?
A] அன்பு செய்வது
B] நன்னம செய்வது
C] தீனம செய்வது
D] அனமதி காப்பது

வினடகள் – திருக்குறள்:1
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3) நாலடியார் – ெமணமுைிவர்கள்
1) நாலடியார் நூல்கேில் உள்ே பாடல்கள் கீ ழ்க்கண்ட யாருனடய பாடல்கேின் சதாகுப்பாகும்?
A] னெவர்கள்
B] னவணவர்கள்
C] ெமண முைிவர்கள்
D] பதுமைார்

2) ொம ளவதம் மற்றும் ளவோண் ளவதம் – என்று அனழக்கப்படும் நூல் எது?
A] திருக்குறள்
B] நாலடியார்
C] திருவருட்பா
D] எட்டுத்சதானக

3) ளவோண் ளவதத்திற்கு கடவுள் வாழ்த்து எழுதிய புலவர் யார்?
A] பதுமைார்
B] பாரதம் பாடிய சபருந்ளதவைார்
C] ெமண முைிவர்கள்
D] கடவுள் வாழ்த்து இல்னல

4) நாலடியார் நூலின் நூல் அனமப்பு யாது?
A] அறத்துப்பால் – 10; சபாருட்பால் – 24; காமத்துப்பால் – 6
B] அறத்துப்பால் – 10; சபாருட்பால் – 27; காமத்துப்பால் – 3
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C] அறத்துப்பால் – 13; சபாருட்பால் – 23; காமத்துப்பால் – 4
D] அறத்துப்பால் – 13; சபாருட்பால் – 24; காமத்துப்பால் – 3

5) ‘நாய்க்கால் ெிறுவிரல் ளபால் நன்கைிய ராயினும்’ – என்ற வரி இடம்சபற்றுள்ே நூல் எது?
A] திருக்குறள்
B] நாலடியார்
C] எட்டுத்சதானக
D] ஆொரக்ளகானவ

6) நாலடியார் நூலாைது கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எதைால் ஆைது?
A] நான்கு அடிகனே சகாண்ட ஆெிரியப்பாக்கள்
B] இரண்டு அடிகனே சகாண்ட சவண்பாக்கள்
C] நான்கு அடிகனே சகாண்ட சவண்பாக்கள்
D] இரண்டு அடிகள் சகாண்ட சவண்பாக்கள்

7) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எந்த பிரிவினை பற்றி நாலடியார் நூலாைது அதிகம் கூறுகிறது?
A] முத்தனரயர்
B] நாயக்கர்
C] கம்பேத்தார்
D] அம்பலகாரர்

8) நாலடியார் நூனல ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்தவர் யார்?
A] எல்லீஸ் துனர
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B] சகல்லட்
C] வரமாமுைிவர்
ீ
D] ஜி.யூ.ளபாப்

9) நாலடியார் நூனல சதாகுத்து அதிகாரம் வகுத்தவர் யார்?
A] தருமர்
B] பதுமைார்
C] ெமணமுைிவர்கள்
D] ஜி.யூ.ளபாப்

10) நாலடியார் நூனல முப்பாலாக பகுத்தவர் யார்?
A] தருமர்
B] பதுமைார்
C] ெமணமுைிவர்கள்
D] ஜி.யூ.ளபாப்

11) நாலடியார் நூலாைது சமாத்தம் எத்தனை இயல்கனே சகாண்டது?
A] 9 இயல்கள்
B] 13 இயல்கள்
C] 15 இயல்கள்
D] 12 இயல்கள்
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12) நாலடியார் நூலில் இடம்சபற்றுள்ே அதிகாரங்கள் சமாத்தம் எத்தனை?
A] 80 அதிகாரங்கள்
B] 56 அதிகாரங்கள்
C] 40 அதிகாரங்கள்
D] 30 அதிகாரங்கள்

13) பதிசணண்கீ ழ்க்கணக்கில் உள்ே ஒளர சதானக நூல் எது?
A] கேவழி நாற்பது
B] நாலடியார்
C] கார் நாற்பது
D] நான்மணிக்கடினக

வினடகள் – நாலடியார்:
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2

B

3

A

4

D

5

B

6

C

7

A

8

D

9

B

10

A

11

D

12

C

13

B

4) பாரத ளதெம் – பாரதியார்
1) ஆயுதம் செய்ளவாம் நல்ல காகிதம் செய்ளவாம் – என்ற பாடனல பாடிய புலவர் யார்?
A] பாரதிதாென்
B] அப்துல் ரகுமான்
C] பாரதியார்
D] ந.பிச்ெமூர்த்தி
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2) பாரதியார் அவர்கள் எத்தனை மாதங்கள் எங்கு ஆெிரியர் பணினய செய்தார்?
A] மதுனர ளெபதி நடுநினலப்பள்ேி – 3 மாதங்கள்
B] மதுனர ளெதுபதி உயர்நினலப்பள்ேி – 3 மாதங்கள்
C] தஞ்னெ ளெதுபதி நடுநினலப்பள்ேி – 3 மாதங்கள்
D] தஞ்னெ ளெதுபதி உயர்நினலப்பள்ேி – 3 மாதங்கள்

3) பாரதியார் அவர்கேின் முதல் உனரநனடக்காவியம் எது?
A] ஞாைரதம்
B] பகவத் கீ னத
C] பாஞ்ொலி ெபதம்
D] தமிழியக்கம்

4) பாரதியாரின் சமாழிப் சபயர்ப்பு நூல் எது?
A] ஞாைரதம்
B] பகவத் கீ னத
C] பாஞ்ொலி ெபதம்
D] தமிழியக்கம்

5) பாரதியார் கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலுக்கு உனர விேக்கம் தந்துள்ோர்?
A] திருக்குறள்
B] பகவத்கீ னத
C] பாஞ்ொலி ெபதம்
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D] பதஞ்ெலி ளயாக சூத்திரம்

6) பக்கிம் ெந்திர ொட்டர்ஜியின் வந்ளத மாதரம் மற்றும் பகவத்கீ னத ஆகிய நூல்கனே பாரதியார்
அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட எந்த இதழில் சமாழி சபயர்த்துள்ோர்?
A] ெக்கரவர்த்திைி
B] பாலபாரதம்
C] இந்தியா
D] சுளதெிமித்ரன்

7) ‘பாட்டுக்சகாரு புலவன் பாரதி’ என்று பாரதியானர புகழ்ந்தவர் யார்?
A] பாரதிதாென்
B] திலகர்
C] கவிமணி
D] காந்தி

8) ளகலி ெித்திரம் என்னும் வனரயும் முனறனய தமிழுக்கு முதன் முதலில் தந்த கவிஞர் யார்?
A] பாரதிதாென்
B] கவிமணி
C] பாரதியார்
D] நாமக்கல் கவிஞர்

9) பாரதியார் சபற்ற ெிறப்பு சபயர்கேில் தவறாைது எது?
A] ெக்திதாென்
B] ஓர் உத்தம ளதெபிமாணி
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C] காேிதாென்
D] கண்சடழுதுவான்

10) கைவு காண்பதில் பாரதிக்கு நிகராக ளபாற்றப்படுபவர் யார்?
A] வ.உ.ெிதம்பரைார்
B] பாரதிதாென்
C] இராமலிங்க ளதவர்
D] பாரதியார்

11) ொதிகள் இரண்சடாழிய ளவறில்னல எைக் கூறியவர் யார்?
A] பாரதியார்
B] ஒேனவயார்
C] திருவள்ளுவர்
D] நாமக்கல் கவிஞர்

12) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் பாரதியார் கருத்துப்படி யானர ‘மற்ளறார்’ எை குறிப்பிடப்படுபவர் யார்?
A] ளமளலார்
B] கீ ளழார்
C] பிறர்க்கு உதவும் ளநர்னம உனடயவர்
D] பிறர்க்கு உதவும் ளநர்னம அற்ளறார்

13) பாரதியார் அவர்கள் கவி புனையும் ஆற்றல் சபற்ற வயது எது?
A] 05 வது வயது
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B] 10 வது வயது
C] 16 வது வயது
D] 11 வது வயது

14) பாரதியார் எழுதிய உனரநனட நூல்கேில் தவறாைது எது?
A] ஞாைரதம்
B] புதிய ஆத்திச்சூடி
C] ெந்திரினகயின் கனத
D] தராசு

15) தமிழில் சுயெரினத பாடிய முதல் கவிஞன் யார்?
A] பாரதியார்
B] பாரதிதாென்
C] நாமக்கல் கவிஞர்
D] மீ ைாட்ெி சுந்தரம் பிள்னே

16) செல்லிதாென் – என்று தன்னை அனழத்துக் சகாண்ட கவிஞர் யார்?
A] இரவந்தரநாத்
ீ
தாகூர்
B] பக்கிம்ெந்திர ெட்டர்ஜி
C] பாரதியார்
D] ஜீவா
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17) பாரதியாரின் அரெியல் குருவாக திகழ்ந்தவர் யார்?
A] ளநதாஜி
B] காந்தியடிகள்
C] ொரு நிளவதிதா
D] ளலாகமான்யர் திலகர்

18) பாரதியாரின் ஞாைகுருவாக திகழ்ந்தவர் யார்?
A] ளலாகமான்ய திலகர்
B] இராமகிருஷ்ணர்
C] விளவகாைந்தர்
D] ெளகாதிரி நிளவதிதா

19) பாரதியார் பணியாற்றிய வார இதழ்கேில் தவறாைது எது?
A] கர்மளயாகி
B] பாலபாரதா
C] இந்தியா
D] சூர்ளயாதயம்

20) பாரதியாரின் நூல்கள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு மாநில அரெிைால் நாட்டுனமயாக்கப்பட்ட ஆண்டு
எது?
A] 1947
B] 1948
C] 1949
D] 1951
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21) பாரதியாரின் பிறப்பு இறப்பு ஆண்டுகள் யாது?
A] 1882 - 1924
B] 1884 – 1920
C] 1888 - 1931
D] 1882 – 1921

22) கீ ழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டில் பாரதியர் காெியில் ெில காலம் தங்கியிருந்தார்?
A] 1898 - 1902
B] 1890 – 1900
C] 1898 - 1901
D] 1894 – 1903

23) பாடப்பகுதியில் இடம்சபற்றுள்ே ஆயுதங்கள் செய்ளவாம் நல்ல காகிதம் செய்ளவாம் – எைத்
சதாடங்கும் வரியாைது கீ ழ்க்கண்ட எந்த வரியில் சதாடங்கும் பாடலின் ஒரு பகுதியாகும்?
A] எந்னதயும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி
B] சவள்ேிப் பைினமனலயின்மீ து உலாவுளவாம்
C] சபாழுது புலர்ந்தது; யாம்செய்த தவத்தால்
D] பருதியின் ளபசராேி வாைினடக் கண்ளடாம்

24) ஆயுதம் செய்ளவாம் நல்ல காகிதம் செய்ளவாம் – எைத் சதாடங்கும் வரிப்பாடலாைது கீ ழ்க்கண்ட
எந்த தனலப்பில் இடம் சபற்றுள்ேது?
A] பாரத நாடு
B] பாரத ளதெம்
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C] ளதெிய கீ தம்
D] பாரத தாய்

25) ெக்கரவர்த்திைி என்னும் இதழைாது கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எனத ளெர்ந்தது?
A] மகேிர் அனரயாண்டு இதழ்
B] மகேிர் திை இதழ்
C] மகேிர் வார இதழ்
D] மகேிர் மாத இதழ்

வினடகள் – பாரதளதெம்:1

C

5

D

9

D

13

D

17

D

2

B

6

A

10

D

14

B

18

D

3

A

7

C

11

B

15

A

19

A

4

B

8

C

12

D

16

C

20

C

21

D

22

A

23

C

24

B

25

D

5) நான்மணிக்கடினக – விேம்பிநாகைார்:1) ஓதின் புகழ்ொல் உணர்வு – என்ற வரி இடம்சபற்றுள்ே நூல் எது?
A] புறநானூறு
B] அகநானூறு
C] நான்மணிக்கடினக
D] நாலடியார்
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2) கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலாைது ‘துண்டு’ என்ற ெிறப்பு சபயனர சபற்றுள்ேது?
A] நாலடியார்
B] திருக்குறள்
C] திரிகடுகம்
D] நான்மணிக்கடினக

3) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் கல்வி யாருக்கு விேக்காக கருதப்படுகிறது?
A] மடவார்
B] புதல்வர்கள்
C] நல்சலண்ணம்
D] குடும்பம்

4) விேம்பி என்பது யாது?
A] நூலாெிரியரின் ஊர்ப்சபயர்
B] நூலாெிரியரின் புனைசபயர்
C] நூலாெிரியரின் இயற்சபயர்
D] நூலாெிரியரின் துனணப்சபயர்

5) நான்மணிக்கடினகயில் உள்ே எந்த இரு பாடல்கள் மட்டும் ஜி.யூ.ளபாப் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில்
சமாழி சபயர்த்துள்ோர்?
A] 5 மற்றும் 250 வது பாடல்
B] 1 மற்றும் 108 வது பாடல்
C] 7 மற்றும் 100 வது பாடல்
D] 10 மற்றும் 25 வது பாடல்
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6) குடும்பத்திற்கு விேக்காக கருதப்படுவது எது?
A] மடவார்
B] புதல்வர்கள்
C] நல்சலண்ணம்
D] குடும்பம்

வினடகள் – நான்மணிக்கடினக:1

C

6

A

2

D

3

B

4

A

6) இனெயமுது – பாரதிதாென்
1) பாரதிதாெனை புரட்ெிக்கவி என்று அனழத்தவர் யார்?
A] சபரியார்
B] அண்ணா
C] பாரதியார்
D] திரு.வி.க

2) குடும்பக்கட்டுப்பாடு பற்றி முதன் முதலில் பாட்சடழுதிய முதல் கவிஞர் யார்?
A] பாரதியார்
B] பாரதிதாென்
C] வாணிதாென்
D] திரு.வி.க
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5

C

3) பாரதிதாென் அவர்கள் ஒளர இரவில் எழுதிய நூல் எது?
A] இருண்ட வடு
ீ
B] அழகின் ெிரிப்பு
C] இனெயமுது
D] தமிழியக்கம்

4) கல்லாத சபண்கேின் இழினவக் கூறும் பாரதிதாெைின் நூல் எது?
A] இருண்ட வடு
ீ
B] அழகின் ெிரிப்பு
C] இனெயமுது
D] தமிழியக்கம்

5) கற்ற சபண்கேின் ெிறப்னபக் கூறும் பாரதிதாெைின் நூல் எது?
A] இருண்ட வடு
ீ
B] குடும்ப விேக்கு
C] இனெயமுது
D] தமிழியக்கம்

6) பாரதிதாெைின் எந்த நூலாைது இயற்னகனய வர்ணிக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது?
A] இருண்ட வடு
ீ
B] அழகின் ெிரிப்பு
C] இனெயமுது
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D] பாண்டியன் பரிசு

7) பாரதிதெைின் நூல்கோைது எந்த ஆண்டு சபாதுவுனடனமயாக்கப்பட்டது?
A] 1989
B] 1986
C] 1988
D] 1990

8) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் பாரதிதாெைின் ெிறப்பு சபயர்கேில் தவறாைது எது?
A] கண்சடழுதுளவான்
B] கிறுக்கன்
C] புரட்ெிக்கவிஞர்
D] சதய்வக் கவிஞர்

9) பாரதிதாென் எழுதிய நூல்கேில் கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறாைது எது?
A] இருண்ட வடு
ீ
B] கள்வைின் காதலி
C] இனெயமுது
D] பாண்டியன் பரிசு

10) பாரதிதாென் அவர்கள் புதுச்ளெரி பல்கனலக்கழகத்தில் தமிழ் ஆெிரியராை வயது எது?
A] 16 வது அகனவ
B] 17 வது அகனவ
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C] 18 வது அகனவ
D] 19 வது அகனவ

11) பாரதிதாென் அவர்கள் புதுனவயின் ெட்டமன்ற உறுப்பிைராக ளதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?
A] 1954
B] 1949
C] 1953
D] 1955

12) முதன் முதலாக பாரதிதாென் அவர்கள் பாரதியார் முன்ைினலயில் பாடிய பாட்னட பாரதியார்
அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட எந்த இதழுக்கு அனுப்பிைார்?
A] சூர்ளயாதயம்
B] சுளதெிமித்ரன்
C] ெக்கரவர்த்திைி
D] இந்தியா

13) பாரதிதாென் இயற்றிய பிெிராந்னதயார் நாடக நூலாைது எந்த ஆண்டு ொகித்ய அகாடமி விருது
சபற்றது?
A] 1954
B] 1960
C] 1965
D] 1969
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14) பாரதிதாென் எழுதிய குறுங்காவியங்கேில் தவறாை நூல் எது?
A] புரட்ெிக்கவி
B] பாண்டியன் பரிசு
C] எதிர்பாராத முத்தம்
D] தமிழச்ெியின் கத்தி

15) திருக்குறள் நூலுக்கு பாரதிதாென் இயற்றிய உனரவிேக்க நூலின் சபயர் யாது?
A] திருக்குறள் உனர
B] வள்ளுவர் உள்ேம்
C] புதிய திருக்குறள்
D] வள்ளுவர் திரட்டு

16) மனழளய மனழளய வா வா – என்னும் சதாடங்கும் பாடலாைது இனெயமுது என்னும் கீ ழ்க்கண்ட
எந்த பகுதியில் அனமந்துள்ேது?
A] ெிறுவர் பகுதி
B] சபண்கள் பகுதி
C] காதல் பகுதி
D] தமிழ்ப் பகுதி

17) பாரதிதாென் அவர்கள் கி.பி.1909 ஆண்டு எந்த பகுதியில் ஆெிரியர் பணியாற்றிைார்?
A] புதுச்ளெரி
B] ெிதம்பரம்
C] கடலூர்
D] கானரக்கால்
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18) பாரதிதாெனவ புட்ெிக்கவிஞர் என்று ளபாற்றியவர் யார்?
A] சபரியார்
B] அண்ணா
C] பாரதியார்
D] திரு.வி.க

19) சென்னை தபால் துனற மூலமாக எந்த ஆண்டின் ளபாது பாரதிதாெனுக்கு ஒரு நினைவு அஞ்ெல்
தனலயாைது அவரது சபயரில் சவேியிடப்பட்டது?
A] 2000
B] 2002
C] 2001
D] 2005

20) பாரதிதாெைின் பிறப்பு இறப்பு ஆண்டுகள் யாது?
A] 1890 - 1964
B] 1891 - 1964
C] 1895 - 1963
D] 1891 - 1960

வினடகள் – இனெயமுது:1

B

4

A

7

D

10

C

13

D

2

B

5

B

8

D

11

A

14

B

3

D

6

C

9

B

12

B

15

B

36

16

A

17

D

18

A

19

C

20

7) பழசமாழி நானூறு – முன்றுனற அனரயைார்:1) ஆற்றுண்ணா ளவண்டுவது இல் – என்ற வரி சகாண்ட பாடல் இடம்சபற்றுள்ே நூல் எது?
A] நாலடியார்
B] குற்றால குறவஞ்ெி
C] புறநானூறு
D] பழசமாழி நானூறு

2) ‘கட்டுச்ளொறு’ - என்பது கீ ழ்க்கண்ட எந்த காலத்தின் சபயர் ஆகும்?
A] முக்காலம்
B] இனடக்காலம்
C] இந்தக்காலம்
D] இவற்றில் ஏதும் இல்னல

3) நாலடியாருக்கு இனணயாை நூல் எை அனழக்கப்படும் நூல் எது?
A] திருக்குறள்
B] பழசமாழி நானூறு
C] ஆொரக்ளகானவ
D] முதுசமாழிக்காஞ்ெி

4) பழசமாழி நானூறு - நூலில் இடம்சபற்றுள்ே பழசமாழிகள் சமாத்தம் எத்தனை?
A] 40
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B

B] 100
C] 400
D] 200

5) ஆற்றுண்ணா ளவண்டுவது இல் – எை முடியும் பாடலாைது கீ ழ்க்கண்ட எதன் ெிறப்னப விேக்கிறது?
A] கல்வியின் ெிறப்னப
B] உணவின் ெிறப்னப
C] அறிவுனடயார் ெிறப்னப
D] புகழின் ெிறப்னப

6) பழசமாழி நானூறு நூலில் உள்ே பாடல்கேில் ஒவ்சவாரு பாடலின் எத்தனையாவது அடியாைது
பழசமாழி சகாண்டு அனமகிறது?
A] முதல் அடி
B] நான்காம் அடி
C] மூன்றாம் அடி
D] இறுதி ெீர்

7) பழசமாழி நானூறு நூலில் இடம்சபற்றுள்ே அதிகாரங்கள் சமாத்தம் எத்தனை?
A] 34
B] 44
C] 30
D] 40
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8) சதால்காப்பியர் அவர்கள் பழசமாழி என்ற சொல்னல கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எவ்வாறாக கூறுகிறார்?
A] பழசமாழி
B] பனழயசொல்
C] முதுசொல்
D] முதுசமாழி

9) பதிசைண் கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுள் வரலாற்னற மிகுதியாக கூறும் நூல் எது?
A] இைியனவ நாற்பது
B] கார் நாற்பது
C] ெிறுபஞ்ெமூலம்
D] பழசமாழி நானூறு

10) ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுனடயார் – எை சதாடங்கும் பாடலாைது பழசமாழி நானூறு நூலில்
கீ ழ்க்கண்ட எந்த தனலப்பில் உள்ே சதாகுப்பில் அனமந்துள்ேது?
A] அறிவுனடனம
B] கல்வி
C] கல்லாதார்
D] அனவயறிதல்

வினடகள் – பழசமாழி நானூறு:1
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8) ெித்தர் பாடல் – கடுசவேி ெித்தர்:1) இந்த உலகத்தில் எல்லாம் சபாய்யாகப் ளபாைாலும் நீ சபாய் சொல்லாளத – என்று கூறியவர் யார்?
A] காந்தி
B] பாரதியார்
C] கடுசவேிச் ெித்தர்
D] திரு.வி.க

2) ‘சபண்கனே பழித்து ளபொளத!’ – என்று கூறிய புலவர் யார்?
A] வல்லிக்கண்ணன்
B] பாரதிதாென்
C] சபரியார்
D] கடுசவேி ெித்தர்

3) ஏறத்தாழ எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழகத்தின் காடு மனலகேில் ெித்தர்கள் வாழ்ந்தவர்கள்
என்று கூறப்படுகிறது?
A] 400 ஆண்டுகள்
B] 300 ஆண்டுகள்
C] 200 ஆண்டுகள்
D] 250 ஆண்டுகள்

4) பாம்பாட்டிச் ெித்தர், குதம்னபச் ெித்தர், அழுகுணிச் ெித்தர் ஆகிய சபயர்கள் எல்லாம் கீ ழ்க்கண்ட எந்த
வனகனயச் ளெர்ந்தனவ?
A] காரணப்சபாதுப் சபயர்
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B] காரண ெிறப்பு சபயர்
C] இடுகுறி ெிறப்பு சபயர்
D] காரணப் சபயர்கள்

5) உருவ வழிபாடு செய்யாமல் சவட்டசவேினயளய கடவுோக வழிபட்டவர் யார்?
A] பாம்பாட்டிச் ெித்தர்
B] குதம்னபச் ெித்தர்
C] அழுகுணிச் ெித்தர்
D] கடுசவேிச் ெித்தர்

6) கீ ழ்க்கண்ட ெித்தர்கேில் எேிய சொற்கேில் அறிவுனரகனேக் கூறியவர் யார்?
A] கடுசவேிச் ெித்தர்
B] குதம்னபச் ெித்தர்
C] அழுகுணிச் ெித்தர்
D] பாம்பாட்டிச் ெித்தர்

7) கடம் - என்பதன் சபாருள் யாது?
A] இறுமாப்பு
B] கெப்பாை சொற்கள்
C] உடம்பு
D] தண்ண ீர்
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8) கடுசவேிச் ெித்தர் பாடிய பாடல்கள் சமாத்தம் எத்தனை?
A] 50
B] 53
C] 54
D] 55

READ MORE MODEL QUESTIONS - WWW.WINMEEN.COM
வினடகள் – ெித்தர் பாடல்கள்:1
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9) புறநானூறு – ஒேனவயார்:1) நாடாகு ஒன்ளறா; காடாகு ஒன்ளறா – எை சதாடங்கும் பாடல் இடம்சபற்றுள்ே நூல் எது?
A] புறநானூறு
B] அகநானூறு
C] முதுசமாழிக்காஞ்ெி
D] கேவழி நாற்பது

2) எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் – என்ற வரியில் இடம்சபற்றுள்ே ஆடவர் என்ற சொல்லாைது சபாதுவாக
கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யானர குறிக்கிறது?
A] ஆண்கள்
B] இனேஞர்கள்
C] குழந்னதகள்
D] மைிதர்கள்
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3) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் இடம் சபற்றுள்ே ெங்க நூல்கேில் தவறாைது எது?
A] நற்றினண
B] பரிபாடல்
C] பத்துப்பாட்டு
D] ெிலப்பதிகாரம்

4) ெங்க இலக்கியமாைது எத்தனை ஆண்டுகள் பழனம உனடயது என்று கூறப்படுகிறது?
A] ஓராயிரம் ஆண்டுகள்
B] ஈராயிரம் ஆண்டுகள்
C] நானூறு ஆண்டுகள்
D] இருநூறு ஆண்டுகள்

5) தமிழர்கேின் வரலாறு, பண்பாடு ஆகியவற்னற அறிய உதவும் நூலாக திகழும் நூல் எது?
A] புறநானூறு
B] அகநானூறு
C] குறுந்சதானக
D] நற்றினண

6) புறநானூற்றில் இடம்சபற்றுள்ே பானவகள் யாது?
A] சவண்பா மற்றும் உரிச்ெீர்கள் விரவி வரும்
B] சவண்பா மற்று வஞ்ெிெீர்கள் விரவி வரும்
C] ஆெிரியப்பா மற்றும் கலிப்பாக்கள் விரவி வரும்
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D] ஆெிரியப்பா மற்றும் வஞ்ெிெீர்கள் விரவி வரும்

7) புறநானூற்றின் ெில பாடல்கனே ஆங்கிலத்தில் சமாழி சபயர்த்தவர் யார்?
A] வரமாமுைிவர்
ீ
B] ஜி.யூ.ளபாப்
C] பாரதியார்
D] எல்லீஸ் துனர

8) யாதும் ஊளர யாவரும் ளகேிர் – எை சதாடங்கும் பாடலாைது புறநானூற்று நூலில் எத்தனையாவது
பாடலாக இடம்சபற்றுள்ேது?
A] புறம் 192
B] புறம் 189
C] புறம் 182
D] புறம் 195

9) புறநானூற்று பாடலின் அடிவனரயனற யாது?
A] 3 முதல் 6 அடிகள் வனர
B] 4 முதல் 8 அடிகள் வனர
C] 4 முதல் 40 அடிகள் வனர
D] 9 முதல் 13 அடிகள் வனர

வினடகள் – புறநாநூறு:1
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10) திண்னணனய இடித்து சதருவாக்கு – தாராபாரதி:1) எத்தனை உயரம் இமயமனல! – அதில் இன்சைாரு ெிகரம் உைதுதனல! – என்ற பாடனல பாடிய
புலவர் யார்?
A] தருமு.ெிவராமு
B] நா.பிச்ெமூர்த்தி
C] தாராபாரதி
D] வாணிதாென்

2) கடலில் நான் ஒரு ______ என்று நீ காட்டு எை புலவர் கீ ழ்க்கண்ட எவற்னற கூறுகிறார்?
A] முத்து
B] மீ ன்
C] நீர்த் துேி
D] படகு

3) தாராபாரதி எழுதிய கவினத நூல்கேில் தவறாைது எது?
A] புதிய விடியல்கள்
B] இது எங்கள் கிழக்கு
C] தீக்குச்ெிகள்
D] இன்சைாரு ெிகரம்
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4) தாராபாரதியின் கவினதயில் சவேிப்பட்ட கருத்து யாது?
A] திண்னணனய இடிப்பது
B] தன்ைம்பிக்னக சகாள்
C] ளவனலக்கு செல்வது
D] தன்ைலமற்ற செயல்

5) தன்ைம்பிக்னக சகாள்வதின் முதல்படி யாது?
A] நம்பிக்னக சகாள்வது
B] உன்னை அறிவது
C] கல்வி கற்பது
D] தன்னை அறிவது

வினடகள் – திண்னணனய இடித்து சதருவாக்கு:1

C

2

A

3

C

4

B

5

11) செய்யும் சதாழிளல சதய்வம் – பட்டுக்ளகாட்னட கல்யாணசுந்தரம்
1) மக்கள் கவிஞர் – என்று ளபாற்றப்படும் கவிஞர் யார்?
A] கல்யாண சுந்தரம்
B] நாராயணகவி
C] தாராபாரதி
D] மருதகாெி
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D

2) உனழக்கும் மக்கேின் துயரங்கனேயும், சபாதுவுனடனமச் ெிந்தனைகனேயும் தம்முனடய பாடல்கள்
மூலம் பரவலாக்கிய புலவர் யார்?
A] உடுமனல நாராயணகவி
B] புதுனமப்பித்தன்
C] பட்டுக்ளகாட்னட கல்யாண சுந்தரம்
D] பாரதியார்

3) எேிய தமிழில் அனைவருக்கும் புரியும்படி கவினதகனே இயற்றியவர் யார்?
A] உடுமனல நாராயணகவி
B] புலனமப்பித்தன்
C] பட்டுக்ளகாட்னட கல்யாண சுந்தரம்
D] பாரதியார்

4) கல்யாணசுந்தரம் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எனவசயல்லாம் வினதகோக மாறும் என்று தன்
பாடலில் குறிப்பிடுகிறார்?
A] பயிர்
B] சவயில்
C] திறனம
D] ளவர்னவ

5) மக்கள் கவிஞர் பிறந்த ஊர் எது?
A] செங்கற்பட்டு
B] செங்கற்படுத்தான்காடு
C] செங்கற்படுத்தான் ளகாட்னட
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D] குவனே

6) எைது வலதுனக – என்று பட்டுக்ளகாட்னட கீ ழ்க்கண்ட யாரால் பாராட்டப்பட்டார்?
A] பாரதிதாென்
B] உடுமனல நாராயணகவி
C] மருதகாெி
D] கண்ணதாென்

7) ‘அவர் ளகாட்னட நான் ளபட்னட எை ளபட்னட’ எை ளவடிக்னகயாக சொன்ைவர் யார்?
A] பாரதிதாென்
B] உடுமனல நாராயணகவி
C] மருதகாெி
D] கண்ணதாென்

8) தன் வாழ்நாள்கேில் விவொயி, மாடு ளமய்ப்பவர், உப்பேத் சதாழிலாேர், நாடக நடிகர், இட்லி
வியாபாரி, முறுக்கு வியாபாரி எை 17 வனக சதாழில்கேில் ஈடுபட்டு வாழ்ந்தவர் யார்?
A] புதுனமப்பித்தன்
B] உடுமனல நாராயணகவி
C] பட்டுக்ளகாட்னட கல்யாணசுந்தரம்
D] ஈளராடு தமிழன்பன்

வினடகள் – செய்யும் சதாழிளல சதய்வம்:1

A

2

C

3

C

6

A

7

B

8

C
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4

D

5

B

12) தைிப்பாடல் – இராமச்ெந்திர கவிராயர்:1) கல்னலத்தான் மண்னணத்தான் - எை சதாடங்கும் தைிப்பாடனல பாடிய புலவர் யார்?
A] முடியரென்
B] மு.ளமத்தா
C] இராமச்ெந்திர கவிராயர்
D] அழகிய மணவாேதாெர்

2) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யாருக்கு குமரகண்ட வலிப்பு வருவதாக இராமச்ெந்திர கவிராயர் தன் பாடலில்
கூறுகிறார்?

A] பணம் பனடத்தவர்களுக்கு
B] தமினழ பாடி பரிசு வாங்க வருபவர்களுக்கு
C] அறிவில்லாதவர்க்கு
D] முருக கடவுளுக்கு

3) பரங்குன்றுோன் – என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள் யார்?
A] குன்றத்தூர் முருகன்
B] திருப்பரங்குன்றம் முருகன்
C] திருச்செந்தூர் முருகன்
D] திருத்தணி முருகன்

4) இராமச்ெந்திர கவிராயர் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட யானர குணக்கடளல! அருட்கடளல! – என்று
அனழக்கிறார்?
A] தாமனரயில் உள்ே பிரமன்
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B] பணம் பனடத்திருக்கும் செல்வந்தர்கள்
C] திருப்பரங்குன்ற முருகன்
D] தமினழப் பாடும் புலவர்கள்

5) தைிப்பாடல் திரட்டு என்னும் சபயரில் சதாகுக்கப்பட்டுள்ே சபரும்பாலாை பாடல்கள் அனைத்தும்
எத்தனை ஆண்டு முதல் எத்தனை ஆண்டிற்குள் பாடப்பட்டனவயாக கருதப்படுகிறது?
A] 100 முதல் – 150 ஆண்டுக்குள்
B] 150 முதல் – 200 ஆண்டுக்குள்
C] 200 முதல் – 250 ஆண்டுக்குள்
D] 200 முதல் – 300 ஆண்டுக்குள்

6) துன்பத்னதயும் நனகச்சுனவளயாடு சொல்வதில் வல்லனம சகாண்ட புலவர் யார்?
A] இராமானுஜ கவிராயர்
B] இராமச்ெந்திரக் கவிராயர்
C] முடியரென்
D] உடுமனல நாராயணகவி

7) எல்லீஸ் துனரக்கு கல்வி கற்பித்த புலவர் யார்?
A] இராமச்ெந்திர கவிராயர்
B] இராமானுஜ கவிராயர்
C] தாண்டவராய முதலியார்
D] திரு.வி.க
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8) இராமச்ெந்திர கவிராயர் அவர்கள் சென்னை கல்விச் ெங்கம் ொர்பில் யாருடன் இனணந்து
ெதுரகராதினய சவேியிட்டார்?
A] இராமனுஜக் கவிராயர்
B] இரட்னடப்புலவர்
C] காேளமகப்புலவர்
D] தாண்டவராய முதலியார்

9) இராமச்ெந்திர கவிராயர் அவர்கள் ெதுரகராதினய சவேியிட்ட ஆண்டு எது?
A] 1800
B] 1820
C] 1824
D] 1813

10) நவபங்கி, ெதபங்கி ஆகிய ெித்திரக்கவிகள் பாடுவதில் வல்லனம சகாண்ட புலவர்

யார்?

A] இராமச்ெந்திரக் கவிராயர்
B] இரட்னடப்புலவர்
C] காேளமகப்புலவர்
D] தாண்டவராய முதலியார்

வினடகள் - தைிப்பாடல்:1

C

3

B

5

D

7

A

9

C

2

A
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C

6

B

8

D

10

A
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13) அந்தக் காலம் இந்தக் காலம் – உடுமனல நாராயணகவி
1) பாமர மக்கேினடளய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்தும் வனகயில் ெமுதாயப் பாடல்கனே எழுதிச்
ெீர்திருத்தக் கருத்துக்கனே பரப்பிய புலவர் யார்?
A] பட்டுக்ளகாட்னட கல்யாணசுந்தரம்
B] உடுமனல நாராயணகவி
C] மருதகாெி
D] கண்ணதாென்

2) தமிழக மக்கோல் பகுத்தறிவுக் கவிராயர் என்று அனழக்கப்பட்ட புலவர் யார்?
A] பட்டுக்ளகாட்னட கல்யாணசுந்தரம்
B] கி.ஜீவாைந்தம்
C] நாராயணகவி
D] கண்ணதாென்

3) நடுவணரொைது எந்த ஆண்டு நாராயணகவி அவர்கேின் அஞ்ெல் தனலனய சவேியிட்டது?
A] 2001
B] 2006
C] 2010
D] 2008

4) உடுமனல நாராயணகவி அவர்கோல் கீ ழ்க்கண்ட யாரால் தினர உலகிற்கு அறிமுகம்
செய்யப்பட்டார்?
A] என்.எஸ்.கனலவாணர்
B] எம்.ஜி.ராமச்ெந்திரன்
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C] ெிவாஜி களணென்
D] எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்

5) நாட்டுப்புறப் பாடல் சமட்டுகனேத் தினரப்படத்திற்கு அறிமுகம் செய்தவர் யார்?
A] கண்ணதாென்
B] பட்டுக்ளகாட்னட கல்யாணசுந்தரம்
C] உடுமனல நாராயணகவி
D] மருதகாெி

6) திருக்குறள் கருத்துக்கனே மிகுதியாக தன் தினரப்பட பாடல்கேில் புகுத்தியவர் யார்?
A] உடுமனல நாராயணகவி
B] பாபநாெம் ெிவன்
C] புலனமப்பித்தன்
D] கண்ணதாென்

வினடகள் – அந்தக்காலம் இந்தக்காலம்:1

B

6

A

2

C

3

D
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4

A

5

C

14) குற்றாலக் குறவஞ்ெி – திரிகூட ராெப்பக் கவிராயர்:1) வான்வழிளய நினைத்த இடத்திற்குச் செல்லும் ெித்தர்கள் கீ ழ்க்கண்டவாறு எவ்வாறு
அனழக்கப்படுகின்றைர்?
A] கடுசவேிச் ெித்தர்
B] கமைெித்தர்
C] பாம்பாட்டிச்ெித்தர்
D] குதம்னபச் ெித்தர்

2) மைிதைின் இறப்னப நீக்கி காக்கும் மூலினகயின் சபயர் யாது?
A] கரிெிலாங்கண்ணி
B] குப்னபளமைி
C] கைிச்ெித்தி
D] காயச்ெித்தி

3) வாைத்தில் இருக்கும் ளதவர்கனேக் கண்ெிமிட்டி அனழப்பவர்கள் யார் என்று குற்றால குறவஞ்ெி
பாடலில் திரிகூடராெப்பக் கவிராயர் கூறுகிறார்?
A] மரத்தில் உள்ே குரங்குகள்
B] மனலயில் வேர்ந்து வரும் ெித்தர்கள்
C] மனலயில் உள்ே காைவர்கள்
D] வாைத்னத சதாடும் அருவியின் ஓனெகள்

4) மக்கள் தன் நாட்டில் செல்வங்கனே ளதடாமல் கீ ழ்க்கண்ட எந்த இரு சபாருள்கனே மட்டுளம
ளதடுவதாக குறத்தி கூறுகிறாள்?
A] அறம், சபாருள்
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B] அறம், இன்பம்
C] அறம், நிலம்
D] அறம், சபருனம

5) குறத்தி தன் நாட்டில் வாடும் சபாருோக எவற்னறக் கூறுகிறாள்?
A] ளநாய்
B] சபண்கள் சமல்லினட
C] வறுனம
D] நீர் நினலகள்

6) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறாை இனண எது?
A] வாடக்காண்பது – ளயாகிளயார் உள்ேம்
B] ளபாடக்காண்பது – பூமியில் வித்து
C] வருந்தக்காண்பது – சூல் உனேச்ெங்கு
D] ளதடக்காண்பது – நல்லறம் கீ ர்த்தி

வினடகள் – குற்றாலக்குறவஞ்ெி:1

B

3
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D

4

D

6

A
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15) மரமும் பனழய குனடயும் – அழகிய சொக்கநாதப் புலவர்:1) ‘அனடக்கலம் என்று வந்து அனடந்தவர் விரும்பியதனை அேிக்கும் மன்ைாக’ - கீ ழ்க்கண்ட யானர
அழகிய சொக்கநாதபுலவர் குறிப்பிடுகிறார்?
A] முத்துொமிப்பிள்னே
B] முத்துச்ொமி ளதவர்
C] முத்துச்ொமி நாவலர்
D] முத்துச்ொமித்துனர

2) அழகிய சொக்கநாத புலவர் பிறந்த ஊர் எது?
A] தச்ெநல்லூர்
B] தஞ்ொவூர்
C] செங்கற்படுத்தான்காடு
D] கிள்ேியூர்

3) அழகிய சொக்கநாத புலவர் இயற்றிய தைிப்பாடல்கள் சமாத்தம் எத்தனை?
A] 20 க்கும் ளமற்பட்டது
B] 20 க்கு உட்பட்டது
C] 25 க்கும் ளமற்பட்டது
D] 25 க்கு உட்பட்டது

4) அழகிய சொக்கநாத புலவரின் ெிறப்பு சபயர்கேில் தவறாைது எது?
A] திவ்வியக்கவி
B] சதய்வப்புலவர்
C] அழகிய மணவாேதாெர்
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D] வணங்காமுடி

5) சொக்கநாத புலவர் இயற்றிய நூல்கேில் தவறாைது எது?
A] காந்தியம்னம பிள்னேத்தமிழ்
B] திருவாரூர் குறவஞ்ெி
C] ளகானத கும்மி
D] காந்தியம்னம கும்மி

6) காந்தியம்னம பிள்னேத்தமிழ் என்ற நூனல இயற்றியதற்காக அழகிய சொக்கநாத புலவருக்கு
முத்துொமி துனர வள்ேல் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட எவற்னற அவருக்கு பரிொக அேித்தார்?
A] னவரக்கடுக்கன்
B] தங்களமாதிரம்
C] 100 சபாற்காசுகள்
D] னவரளமாதிரம்

READ MORE MODEL QUESTIONS - WWW.WINMEEN.COM
வினடகள் – மரமும் பனழய குனடயும்:1
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READ MORE MODEL QUESTIONS - WWW.WINMEEN.COM

நன்றி – பழைி முருகன்
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