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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 1 

1] கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான்என்; எண்ணில் கலந்தத இருக்கின்றான்- 
 ண்ணில் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] சீறாப்புராணம், உமறுப்புலவர்  

2] மணிமமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம்ககாண்டார்  

4] திருவருட் ா, இராமலிங்க அடிகளார்  

 

2] கலந்தான்என்  ாட்டில் கலந்தான் உயிரில்; கலந்தான் கருணை கலந்து - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] சீறாப்புராணம், உமறுப்புலவர்  

2] மணிமமகலல, சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம்ககாண்டார்  

4] திருவருட் ா, இராமலிங்க அடிகளார் 

 

3] இராமலிங்க அடிகளார் ---------------- என்னும் சிறப்புப் ப யர் ப ற்றவர். 

1] கதய்வப்புலவர்  

2] அழுது அடியலடந்த அன்பர்   

3] தம்பிரான் மதாழர்  

4] திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் 
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4] இராமலிங்க அடிகளார் (திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்) ------------------ ஊரில் பிறந்தவர்? 

1] திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி  

2] தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாகலாபுரம் 

3] திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு  

4] கடலூர் மாவட்டம் மருதூர் 

 

5] இராமலிங்க அடிகளார் (திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்) ப ற்தறார் ப யர்? 

1] கவங்கட்ராமன் - அம்மணி அம்மாள்  

2] சாத்தப்பன் - விசாலாட்சி  

3] இராணமயா - சின்னம்ணமயார் 

4] நாதமுனி - மிளகாயி அம்மாள்   

 

6] ஜீவகாருண்யஒழுக்கம், மனுமுணற கண்டவாசகம் ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர்? 

1] உமறுப்புலவர்  

2] சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] சயம்ககாண்டார்  

4] இராமலிங்க அடிகளார் 

 

7] சமரச சன்மார்க்க பெறிணய வழங்கியவர் இவதர? 
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1] உமறுப்புலவர்  

2] சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] சயம்ககாண்டார்  

4] இராமலிங்க அடிகளார் 

 

8] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புணடயது? 

அணனத்து மதங்களின் ெல்லிைக்கத்திற்காகச் சன்மார்க்க சங்கத்ணதயும்,  சித்துயர் 
த ாக்கி மக்களுக்கு உைவளிக்க அறச்சாணலயும் அணமத்தவர். அறிவுபெறி விளங்க 
ஞானசண ணயயும் நிறுவியவர்.  

1] உமறுப்புலவர்  

2] சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] சயம்ககாண்டார்  

4] இராமலிங்க அடிகளார் 

 

9] வாடிய  யிணரக் கண்டத ாபதல்லாம் வாடிய கருணை மனம் இவருணடயது. 
வடலூர் சத்திய தருமச்சாணலயில்,  சியால் வாடும் மக்களுக்கு தசாறிட, இவர் அன்று 
மூட்டிய அடுப்பு இன்றும் அணையாமல், பதாடர்ந்து  சிப்பிணி தீர்த்து வருகிறது. 

1] உமறுப்புலவர்  

2] சீத்தலலச்சாத்தனார்  

3] சயம்ககாண்டார்  

4] இராமலிங்க அடிகளார் 
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10] இராமலிங்க அடிகளார் அவர்களுணடய காலம்? 

1] 05.10.1823 முதல் 30.01.1874 வணர 

2] 05.10.1824 முதல் 30.01.1875 வலர 

3] 05.10.1825 முதல் 30.01.1876 வலர 

4] 05.10.1826 முதல் 30.01.1877 வலர 

 

11] இராமலிங்க அடிகளாரது  ாடல்கள் --------------- என்னும் தணலப்பில் 
பதாகுக்கப் ட்டுள்ளன. 

1] இராமலிங்க அடிகளார் கவிலதகள்  

2] சத்தியஞான சலப நூல்கள்  

3] திருவருட் ா 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

12] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அன்பிற்கும் உண்தடா அணடக்கும்தாழ் ஆர்வலர் 

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

1] புன்கணீர் பூசல் தரும் 

2] என்பும் உரியர் பிறர்க்கு 

3] என்மபாடு இலயந்த கதாடர்பு 
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4] நண்புஎன்னும் நாடாச் சிறப்பு 

 

13] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புணடயார் 

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

1] புன்கணீர் பூசல் தரும் 

2] என்பும் உரியர் பிறர்க்கு 

3] என்மபாடு இலயந்த கதாடர்பு 

4] நண்புஎன்னும் நாடாச் சிறப்பு 

 

14] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அன்த ாடு இணயந்த வழக்குஎன்  ஆருயிருக்கு 

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

1] புன்கணீர் பூசல் தரும் 

2] என்பும் உரியர் பிறர்க்கு 

3] என்த ாடு இணயந்த பதாடர்பு 

4] நண்புஎன்னும் நாடாச் சிறப்பு 

 

15] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அன்புஈனும் ஆர்வம் உணடணம அதுஈனும் 
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------------- ------------- ----------- 

1] புன்கணீர் பூசல் தரும் 

2] என்பும் உரியர் பிறர்க்கு 

3] என்மபாடு இலயந்த கதாடர்பு 

4] ெண்புஎன்னும் ொடாச் சிறப்பு 

 

16] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அன்புற்று அமர்ந்த வழக்குஎன்  ணவயகத்து 

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

1] இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு 

2] மறத்திற்கும் அஃமத துலண 

3] அன்பி லதலன  அறம் 

4] வற்றல் மரம்தளிர்த் தற்று 

 

17] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அறத்திற்தக அன்புசார்பு என்  அறியார் 

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

1] இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு 

2] மறத்திற்கும் அஃதத துணை 

3] அன்பி லதலன  அறம் 
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4] வற்றல் மரம்தளிர்த் தற்று 

 

18] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

என்பி லதணன பவயில்த ாலக் காயுதம 

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

1] இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு 

2] மறத்திற்கும் அஃமத துலண 

3] அன்பி லதணன  அறம் 

4] வற்றல் மரம்தளிர்த் தற்று 

 

19] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அன் கத்து இல்லா உயிர்வாழ்க்ணக வன் ாற்கண் 

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

1] இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு 

2] மறத்திற்கும் அஃமத துலண 

3] அன்பி லதலன  அறம் 

4] வற்றல் மரம்தளிர்த் தற்று 

 

20] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

புறத்துறப்பு எல்லாம் எவன்பசய்யும் யாக்ணக 
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-------------- ------------- ------------- 

1] அகத்துறப்பு அன்பி லவர்க்கு 

2] மறத்திற்கும் அஃமத துலண 

3] அன்பி லதலன  அறம் 

4] வற்றல் மரம்தளிர்த் தற்று 

 

21] விடு ட்டணத நிரப்புக. 

அன்பின் வலியது உயர்நிணல அஃதிலார்க்கு 

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

1] என்புததால் த ார்த்த உடம்பு 

2] மறத்திற்கும் அஃமத துலண 

3] அன்பி லதலன  அறம் 

4] வற்றல் மரம்தளிர்த் தற்று 

 

22] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஆர்வலர் – அன்புலடயவர் 

2] புன்கணீர் – துன்பம் கண்டு கபருகும் கண்ணீர் 

3] பூசல் தரும் – கவளிப்பட்டு நிற்கும் 

4] என்பு - எறும்பு 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

9 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

குறிப்பு :- என்பு - எலும்பு (என்பு என் து எலும்பு, இங்கு உடல், ப ாருள், ஆவிணயக் 
குறிக்கிறது) 

 

23] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] வழக்கு – வாழ்க்லககநறி 

2] ஆருயிர் – அருலமயான உயிர் 

3] என்பு – எலும்பு 

4] ஈனும் - ப றும் 

குறிப்பு :- ஈனும் - தரும் 

 

24] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஆர்வம் – விருப்பம் ( கவறுப்லப நீக்கி விருப்பத்லத உண்டாக்கும் என்பது கபாருள் )   

2] ெண்பு – ென்ணம 

3] லவயகம் - உலகம்  

4] என்ப - என்பார்கள்  

குறிப்பு:- ெண்பு – ெட்பு 

 

25] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] மறம் - வீரம்  

2] என்பிலது - எலும்பு இல்லாதது (புழு) 
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3] அன்பிலது - அன்பில்லாத உயிர்கள்  

4] தகழல் - மான் 

குறிப்பு :- தகழல் -  ன்றி  

 

26] ப ாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல்  

1] அன்பகத்து இல்லா - அன்பு + அகத்து + இல்லா 

2] வன்பாற்கண் - வன்பால் + கண்  

3] தளிர்த்தற்று - தளிர்த்து + அற்று  

4] ண ங்கூழ் - ண ங் + கூழ் 

குறிப்பு :- ண ங்கூழ் -  சுணம + கூழ் 

 

27] திருவள்ளுவர் அவர்களின் காலம் ------------- என்று கூறுவர். 

1] கி.மு. 29 

2] கி.மு. 30 

3] கி.மு. 31 

4] கி.மு. 32 

 

28] பசந்ொப்த ாதார், பதய்வப்புலவர், ொயனார் என தவறு ப யர்களால் 
அணழக்கப் டு வர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  
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2] ஒளலவயார்  

3] திருவள்ளுவர்  

4] கம்பர்  

 

29] திருக்குறள் ------------------- நூல்களுள் ஒன்று 

1] ஐம்கபரும் காப்பியங்கள்  

2] ஐம்சிறும் காப்பியங்கள்  

3]  திபனண் கீழ்க்கைக்கு 

4] பதிகனண் மமல்கணக்கு 

 

30] முப் ால், ப ாதுமணற, தமிழ்மணற - எனவும் அணழக்கப் டும் நூல் எது? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி  

2] புறநானூறு 

3] சிலப்பதிகாரம்  

4] திருக்குறள்  

 

31] கி.பி. 2018 ஐத் திருவள்ளுவர் ஆண்டு -------------- என்று கூறுதவாம். 

1] 2046 

2] 2047 

3] 2048 
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4] 2049 

குறிப்பு :- திருவள்ளுவர் ஆண்டு கைக்கிடும் முணற :- கிறித்து ஆண்டு (கி.பி) + 31 = 
திருவள்ளுவர் ஆண்டு. எடுத்துக்காட்டு : 2018 + 31 = 2049. (கி.பி 2018 ஐத் திருவள்ளுவர் 
ஆண்டு 2049 கூறுதவாம்).  

 

32] திருக்குறளில் ----------------- அதிகாரங்கள் உள்ளன. 

1] 233  

2] 133 

3] 113 

4] 1113 

 

33] கீழ்க்கண்டவர்களுள் தமிழ்த்தாத்தா என்று அணழக்கப் டு வர் யார்? 

1] மலறமலலயடிகள்  

2] தாயுமானவர்  

3] பாவாணர்  

4] உ.தவ.சாமிொதர் 

 

34] உ.தவ.சாமிொதர் அவர்கள் ததடிச்பசன்ற ஓணலச்சுவடி இருந்த இடம்? 

1] ஈதராடு மாவட்டத்தில் உள்ள பகாடுமுடி 

2] சிவகங்லக மாவட்டத்தில் உள்ள காலரக்குடி  
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3] தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டயபுரம்  

4] திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நீடாமங்கலம்  

 

35] ஓணலச்சுவடி எழுத்துகளில் புள்ளி இருக்காது. ஒற்ணறக்பகாம்பு, இரட்ணடக்பகாம்பு 
தவறு ாடு இருக்காது. த ரன் என் தணனப் ------------------ என்றும் வாசிக்கலாம். ------------ 
என்றும் வாசிக்கலாம். முன்னும் பின்னும் உள்ள வரிகணள ணவத்துப் ப ாருள் 
பகாள்ளுதல் தவண்டும். 

1] கபயரன, மபயரன     

2] ப ரன, த ரன 

3] கபர, மபர 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

36] 'குறிஞ்சிப் ாட்டு' என்னும் சுவடிணய அச்சில்  திப் தற்காக எழுதிக் 
பகாண்டிருந்தார், உ.தவ. சாமிொதர். அச்சுவடியில் -----------  வணகயான பூக்களின் 
ப யர்கள் இருந்தன. அவற்றுள் ---------------- வணகயான பூக்களுணடய ப யர்கள் 
மட்டுதம பதளிவாக இருந்தன.  

1] 108,  105 

2] 100, 99 

3] 99, 96 

7] 75, 85 
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37] 'குறிஞ்சிப் ாட்டு' என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] நல்லாதனார் 

3] கம்பர்  

4] கபிலர் 

 

38] 'குறிஞ்சிப் ாட்டு' ---------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] எட்டுத்கதாலக  

2]  த்துப் ாட்டு 

3] பதிகனண் கீழ்க்கணக்கு  

4] சிற்றிலக்கியம்  

 

39] உ.தவ. சாமிொதர் அவர்கள் பிறந்த ஊர்? 

1] திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்தமதானபுரம் 

2] காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள துள்ளம்  

3] மதனி மாவட்டத்தில் உள்ள கம்பம்  

4] விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்சுழி  

 

40] உ.தவ. சாமிொதர் அவர்களின் இயற்ப யர்? 

1] மவங்கட மகாலிங்கம்  
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2] சுப்புரத்தினம் 

3] ராமேந்திரன்  

4] தவங்கடரத்தினம் 

 

41] உ.தவ. சாமிொதர் அவர்களுணடய ஆசிரியர் ப யர்? 

1] சுந்தர மகாலிங்கம்  

2] மவங்கட மகாலிங்கம்  

3] சுத்தானந்த பாரதி  

4] மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரனார் 

 

42]  உ.தவ. சாமிொதர் அவர்களுணடய ஆசிரியர்  உ.தவ. சாமிொதர் அவர்களுக்கு 
ணவத்த ப யர் என்ன?  

1] சுோதா  

2] சாமிநாதன்  

3] குன்னுலடயான் 

4] பசல்லப் ன் 

 

43] உ.தவ. சாமிொதர் அவர்களுணடய தந்ணத ப யர்? 

1] மவலுத்துலர 

2] மவலுச்சாமி  
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3] கவள்லளயங்கிரி  

4] தவங்கட சுப்பு 

 

44] உ.தவ. சாமிொதர் அவர்களுணடய காலம்? 

1] 19.02.1852 முதல் 28.04.1939 

2] 19.02.1853 முதல் 28.04.1940 

3] 19.02.1854 முதல் 28.04.1941 

4] 19.02.1855 முதல் 28.04.1942 

 

45] ------------------- என் வர், தம் வாழ்க்ணக வரலாற்ணற ஆனந்தவிகடன் இதழில் பதாடராக 
எழுதினார். அஃது என் சரிதம் என்னும் ப யரில் நூலாக வந்தது. 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] மலறமலலயடிகள்  

4] உ.தவ.சாமிொதர் 

 

46] உ. தவ. சா. அவர்களின் ப யரால் -------------------- ஆம் ஆண்டு நிறுவப் ட்ட டாக்டர் உ. 
தவ. சா. நூல் நிணலயம் இன்றும் பசன்ணனயில் உள்ள ப சண்ட் ெகரில் பதாடர்ந்து 
பசயல் ட்டு வருகிறது.   

1] 1942 
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2] 1943 

3] 1944 

4] 1945 

 

47] ---------------- என் வரின் தமிழ்ப்  ணிகணள பவளிொட்டு அறிஞர்களான ஜி.யு.த ாப், 
சூலியல் வின்தசான் ஆகிதயார் ப ரிதும்  ாரட்டியுள்ளனர். 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3] மலறமலலயடிகள்  

4] உ.தவ.சாமிொதர் 

 

48] ெடுவைரசு,  உ. தவ. சா. அவர்களின் தமிழ்த்பதாண்டிணனப் ப ருணமப் டுத்தும் 
வணகயில் ------------------ ஆம் ஆண்டு அஞ்சல்தணல பவளியிட்டுச் சிறப்பித்துள்ளது. 

1] 2000 

2] 2004 

3] 2006 

4] 2010 

 

49] உ. தவ. சாமிொதர் அவர்களின் நிணனவு இல்லம் அணமந்துள்ள இடம்? 

1] உதகமண்டலம்  
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2] உத்தமதானபுரம் 

3] உத்தமபாலளயம்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

50] ப ாருந்தாதது எது? உ.தவ.சா  திப்பித்த நூல்கள்  

1] எட்டுத்கதாலக (8) 

2] பத்துப்பாட்டு (10) 

3] சீவகசிந்தாமணி (1) 

4] திருக்குறள் (1) 

குறிப்பு :- உ.தவ.சா  திப்பித்த நூல்கள்:- 1] எட்டுத்பதாணக (8); 2]  த்துப் ாட்டு (10); 3] 
சீவகசிந்தாமணி (1); 4] சிலப் திகாரம் (1); 5] மணிதமகணல (1); 6] புராைங்கள் (12); 7] 
உலா (9); 8] தகாணவ (6); 9] தூது (6); 10] பவண் ா நூல்கள் (13); 11] அந்தாதி (3); 12]  ரணி 
(2); 13] மும்மணிக்தகாணவ (2); 14] இரட்ணடமணிமாணல (2); 15] பிற பிர ந்தங்கள் (4). 

 

51] சிறுமி சடதகா எந்த ொட்ணடச் சார்ந்தவள்? 

1] சீனா 

2] ரஷ்யா 

3] ஜப் ான்  

4] அகமரிக்கா 
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52] சிறுமி சடதகா ததாழியின் ப யர் என்ன? 

1] சுவாசி  

2] சிமு 

3] சிசுதகா  

4] புஜி 

 

53] ஜப் ானியர் வைங்கும்  றணவ? 

1] புறா 

2] கழுகு 

3] காகம்  

4] பகாக்கு  

 

54] சிசுதகா, சடதகாணவப்  ார்த்து, "கவணலப் டாதத! ொன் பசய்ததுத ால் ------------- 
பகாக்குகள் பசய். புற்றுதொய் குைமாகும் என்றாள்.  

1] 100 

2] 200 

3] 500 

4] 1000 

 

55] சடதகா இறந்த ஆண்டு? 
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1] 1955 ஆம் ஆண்டு அக்தடா ர் 25 ஆம் ொள் 

2] 1956 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர் 25 ஆம் நாள் 

3] 1957 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர் 25 ஆம் நாள் 

4] 1958 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர் 25 ஆம் நாள் 

 

56] சடதகா பமாத்தம் எத்தணன பகாக்குகள் பசய்தார்? 

1] 344 

2] 444 

3] 544 

4] 644 

 

57] காகிதத்தில் உருவங்கள் பசய்யும் கணலணய ஜப் ானியர் ------------------- என்று கூறுவர். 

1] கநப்மடாகாமி  

2] சிஸ்மடாகாமி  

3] கவரிகாமி 

4] ஓரிகாமி 

 

58] சடதகா ஆயிரம் பகாக்குகள் பசய்ய, இன்னும் எத்தணன பகாக்குகள் 
தவண்டியிருந்தது? 

1] 256 
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2] 356 

3] 456 

4] 556 

 

59] ------------------ ெகரின் ணமயத்தில் சடதகா என்ற சிறுமிக்கு நிணனவாலயம் 
கட்டினார்கள். அதற்கு குழந்ணதகள் அணமதி நிணனவாலயம் என்று ப யர் 
சூட்டினார்கள்.  

1] ஹிதராசிமா 

2] நாகசாகி 

3] மடாக்கிமயா  

4] ஒசாகா  

குறிப்பு :-  சிறுமி சடதகா கணதணய எழுதியவர் - அரவிந்த குப்தா எழுதிய "படன் 
லிட்டில் பிங்கர்ஸ்"  

 

60] சடதகாவுக்கு ெம்பிக்ணக தந்தவர்? 

1] மருத்துவர் 

2] கபற்மறார்  

3] ததாழி சிசுதகா  

4] பள்ளி தலலலமயாசிரியர் 
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61] தடரி ாக்ஸ் எந்த ொட்ணடச் சார்ந்தவர்? 

1] இத்தாலி 

2] கனடா 

3] பிமரசில் 

4] ேப்பான்  

 

62] தடரி ாக்ஸ் எந்த விணளயாட்டு வீரர்? 

1] கால்பந்து  

2] லகப்பந்து  

3] மட்லடப்பந்து  

4] கூணடப் ந்து 

 

63] தடரி ாக்ஸ் புற்றுதொய் ஓட்டம் - ெடத்தப் டும் ொள்? 

1] ஆண்டுததாறும் பசப்டம் ர் 15 

2] ஆண்டுமதாறும் ஆகஸ்டு 15 

3] ஆண்டுமதாறும் ஜூலல 15 

4] ஆண்டுமதாறும் ஜூன் 15 


