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தமிழ் 7ம் வகுப்பு 2ம் பருவம் – முதல் இயல்  

1. "உண்பபொழுது நீரொடி உண்டலும்" என்ற பொடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல்? 
திரிகடுகம் 

2. "உண்பபொழுது நீரொடி உண்டலும்" என்ற பொடலை இயற்றியவர்? 
நல்லாதனார் 

3. "தூற்றின்கண் தூவிய வித்து" இப்பொடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல்? 
திரிகடுகம் 

4. திரிகடுகத்தின் ஆசிரியர்? 
நல்லாதனார் 

5. திரிகடுகம்- மருந்து பபொருள்கள்? 
சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி 

6. நல்ைொதனொர் பிறந்த ஊர்? மொவட்டம்? 
திருத்து, திருநநல்வேலி 

7. நல்ைொதனொர் சிறப்புப் பபயர்? 
நெரு அடுவதாள் நல்லாதன் 

8. திரிகடுகம் - பமொத்த பொடல்கள்?  

100 
9. திரிகடுகம் - ஒரு பொடைில் உள்ள கருத்துக்கள்? 

மூன்று 
10. "திருந்திய பண்பும் ,சரீ்த்த நொகரிகமும் பபொருந்திய தூய்பமொழி - என தமிலழ  

கூறுபவர்? 
பரிதிமாற் கலலஞர் 

11. பயிற்று பமொழிலயச் சிந்திக்கொமல் கல்வி கற்பது அடித்தளம் இல்ைொமல் கட்டடத்லத 
எழுப்புவலத பபொன்றது- என கூறியவர்? 
காந்தியடிகள் 

12. கவி இரவநீ்திரநொத் தொகூரின் இைக்கிய நலடயின் உயர்வுக்கு கொரணம்? 
தாய்நமாழிக் கல்ேி 

13. தங்கத்லத பபொை ஒளி வசீுகின்ற பபச்சு? 
மதன்வமாகன் மாளேியா 

14. பவலை பதரியொத பதொழிைொளி தன் கருவியின் மீது சறீ்றம் பகொண்டொனொம். __________ 
பழபமொழி 
ஆங்கில பழநமாழி 

15. இரண்டொம் கல்வி மொநொடு நலடபபற்ற ஆண்டு மற்றும் இடம்? 

புவ ாச், 1917 
16. உரியது துலணப்பொடத்லத இயற்றியவர்? 

கிருபானந்த ோரியார் 

கைொமின் விலதகள் வொட்சப் குழு 
கு.கொர்த்திக்குமொர் - 9688389861  
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17. பதொன்லம,முன்லம,எளிலம,தொய்லம என பதினொறு வலகயொன பசவ்வியல் தன்லமகலள 
பகொண்டது தமிழ்- கூறியவர் 
வதேவநயப்பாோணர் 

18. எந்த ஒரு கொரணமும் கருதொமல் ஒரு பபொருளுக்கு குறியீடொக இட்ட பபயர்? 
இடுகுறிப் நபயர் 

19. இடுகுறிப் பபயருக்கு எ.கொ? 
ம ம் 

20. கொரணம் கருதி இடப்பட்ட பபயர்கள்? 
கா ணப் நபயர் 

21. இடுகுறிப் பபயர் எத்தலன வலகப்படும்? 

2 ேலக, இடுகுறி நபாதுப் நபயர், இடுகுறி ெிறப்புப் நபயர் 

22. மரம் - என்ன பபயர்? 
இடுகுறி நபயர் 

23. வொலழமரம்- என்ன பபயர்? 
இடுகுறி ெிறப்புப் நபயர் 

24. கொரணப் பபயர் எத்தலன வலகப்படும்? 

2 ேலக, கா ண நபாதுப் நபயர், கா ண ெிறப்பு நபயர் 

25. வலளயல் - என்ன பபயர்? 
கா ண ெிறப்புப் நபயர் 

26. பறலவ - என்ன பபயர்? 
கா ண நபாதுப் நபயர் 

27. வொன்சிறப்பு - என்ற அதிகொரத்லத பொடியவர்? 
திருேள்ளுேர் 

28. "மொமலழ பபொற்றுதும் மொமலழ பபொற்றுதும்" - என பொடியவர்? 
இளங்வகாேடிகள் 

29. பள்ளிக்கு அருகொலமயில் என் வடீு இருக்கிறது – திருத்தம்? 
பள்ளிக்கு அருகில் ேடீு இருக்கிறது 

30. வண்டுகள் பதன் குடித்தன – பபொருத்தம்? 
பால் நபாருத்தம் 

31. அரசர் பைர் வந்தொர்கள் – திருத்தம்? 
அ ெர் பலர் ேந்தனர். 

32. வயைில் மொடுகள் பமய்ந்தது – திருத்தம்? 
ேயலில் மாடுகள் வமய்ந்தன 

33. அரசருக்கு ஈடொக பசல்வம் பலடத்தவர்? 
பட்டினத்தடிகள் 

34. வித்து என்பதன் பபொருள்? 
ேிலத 

35. தூறு என்பதன் பபொருள்? 
புதர் 
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36. பதற்றொதொன் என்பதன் பபொருள்? 
கலைப்பிடிக்காதான் 

37. வனப்பு என்பதன் பபொருள்? 
அழகு 

38. நில்ைொலம என்பதன் பபொருள்? 
நிலலயாலம 

39. பநறி என்பதன் பபொருள்? 
ேழி 

40. ஈயும் என்பதன் பபொருள்? 
அளிக்கும் 

41. பொல்பற்றி என்பதன் பபொருள்? 
ஒருபக்கச் ொர்பு 

42. தூஉயம் என்பதன் பபொருள்? 
தூய்லம உலைவயார் 

43. பதொல்வற்றி என்பதன் பபொருள்? 
வதால் சுருங்கி 

44. சொன்றொண்லம என்பதன் பபொருள்? 
அறிவு ஒழுக்கங்களில் ெிறந்தேர் 

45. பபறினும் என்பதன் பபொருள்? 
நபற்றாலும் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நன்றி ✍ 
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தமிழ் 7ம் வகுப்பு இயல் - 3 
 

1. ஓடும் சுழிசுத்தம் என்ற பாடலை இயற்றியவர்? 
காளமேகப் புலவர் 

2. ஓடும் சுழிசுத்தம் என்ற பாடைில் வரும் மன்னன்? 
திருேலலராயன் 

3. காளமமகப் புைவர் பிறந்த இடங்கள் என கூறப்படும் இடங்கள்? 
கும்பமகாணம்-நந்திக்கிராேம், விழுப்புரம்-எண்ணாயிரம் 

4. கார்மமகம் மபால் கவிலத பபாழிபவர்? 
காளமேகப் புலவர் 

5. காளமமகப் புைவர் பணிபுரிந்த இடம்? 
திருவரங்கம் மகாயில் 

6. காளமமகப் புைவர் முதைில் பின்பற்றிய சமயம்? 
லவணவம் 

7. கல்விக்கு எல்லை இல்லை பாடலை இயற்றியவர்? 
ஔலவயார் 

8. கற்றது லகமண்ணளவு பாடலை இயற்றியவர்? 
ஔலவயார் 

9. தனிப்பாடல் திரட்லட இராமநாதபுரம் மன்னர் பபான்னுச்சாமி மவண்டுதலுக்கு இணங்க 
பதாகுத்தவர்? 
சந்திரமசகர கவிராச பண்டிதர் 

10. கணிதமமலத இராமானுஜம் பிறந்த / இறந்த ஆண்டு? 

22-12-1887 – 26-04-920 
11. கணிதமமலத இராமானுஜம் பபற்மறார் பபயர்? 

சீனிவாசன்-மகாேளம் 

12. கணிதமமலத இராமானுஜம் எத்தலன ஆண்டுகள் மபசும் திறனற்றவராய் இருந்தார்? 

3 
13. கணிதமமலத இராமானுஜம் முதைில் படித்த இடம்? 

காஞ்சிபுரம் திண்லணப் பள்ளி 

14. 1880 ல் பதிலனந்து வயதில் இைண்டனில் கணிதமமலதயாக இருந்தவர்? 

கார் 

15. கணிதமமலத இராமானுஜம் பசன்லன துலறமுகத்தில் மசர்ந்த பணி? 
எழுத்தர் 

16. பசன்லன துலறமுகத்தின் தலைலம பபாறியாளர்? 
பிரான்சிஸ் ஃபிரிங்ஸ் 

கைாமின் விலதகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்திக்குமார் - 9688389861  
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17. கணிதமமலத இராமானுஜம் எழுதிய கட்டுலர? 
பபர்பனௌலிஸ் எண்கள் 

18. பசன்லன பல்கலைக்கழகத்திற்கு பசாற்பபாழிவாற்ற வந்த திரினிட்டி மபராசிரியர்? 
ஈ.எச்.பநவில் 

19. கணிதமமலத இராமானுஜம் திரினிட்டி கல்லூரியில் ஆராய்ச்சி மாணவராக மசர்ந்த ஆண்டு? 

1914 
20. மராசர்ஸ் இராமானுஜன் கண்டுபிடிப்புகள் என்னும் நூலை பவளியிட்டவர்? 

ஹார்டி 

21. கணிதமமலத இராமானுஜம் எப்.ஆர்.எஸ் பட்டம் பபற்ற ஆண்டு? 

1918 
22. 250 பவுண்டு பதாலகலய ஆறு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கிய கல்லூரி? 

திரினிட்டி 

23. ஹார்டி வந்த காரின் எண்? 

1729 
24. 7 × 13 × 19 ன் பபருக்கு பதாலக? 

1729 
25. இராமானுஜம் இலறவன் தந்த பரிசு என கூறியவர்? 

மபராசிரியர் ஈ.டி.பபல் 

26. இராமானுஜம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் கணிதமமலத -என கூறியவர்? 
மபராசிரியர் சூலியன் கக்சுலி 

27. 1962 டிசம்பர் 22 ல் எத்தலன காசு அஞ்சல் தலை எவ்வளவு நடுவணரசு பவளியிட்டது? 

பதிலனந்து காசு, 25 லட்சம் 

28. கணிதமமலத இராமானுஜம் அறிவியல் நிறுவனம் எங்கு, எப்பபாழுது திறக்கப்பட்டது? 

பசன்லன - 1972 
29. கணிதமமலத இராமானுஜம் அலனத்துைக நிலனவு குழு அலமக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

1971 
30. பசன்லன துலறமுகம் குடிநீர் கப்பலுக்கு இடப்பட்ட பபயர்? 

சீனிவாச இராோனுஜம் 

31. 1984 ல் மார்பளவு பவண்கை சிலை இந்தியாவிற்கு பகாண்டு வந்தவர்கள்? 

விசுகன்சீன் பல்கலலக்கழக மபராசிரியர்கள் ரிச்சர்டு, ஆஸ்மக 

32. டாடா அடிப்பலட ஆராய்ச்சி நிலையம் கணிதமமலத இராமானுஜம் மதற்றங்கலள ஒளிப்படம் 
எடுத்த ஆண்டு? 

1957 
33. கணிதமமலத இராமானுஜத்லத பிறவிக் கணித மமலத என கூறியவர்? 

இந்திராகாந்தி 

34. இராமானுஜம் ஒரு ஜாமகாபி என கூறியவர்? 
லிட்டில்வுல்டு 
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35. குடிமக்கலளயும், குைபதய்வத்லதயும் ஒமர மாதிரி மநசித்தவர்? 
ேருதுபாண்டியர் 

36. பழஞ்மசாற்றுக் குருநாதமனந்தல் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? 
சிவகங்லக 

37. நன்றிப் பரிசு துலணப்பாடத்லத எழுதியவர்? 
நீலவன், முத்துக்கலதகள் 

38. ஒரு பபாருளின் இயக்கத்லத குறிக்கும் பசால்? 
விலனச்பசால் 

39. பசய்யுளுக்மக உரிலம பூண்டு வரும் பசால்? 
உரிச்பசால் 

40. பிமரம்சந்த் எந்த பமாழியில் புகழ்பபற்றவர்? 
இந்தி 

41. விமவகானந்தர் அபமரிக்காவில் தங்கியிருந்த இடம்? 
ஓருர்  

42. விமவகானந்தர் சுட்ட முட்லட ஓடுகளின் எண்ணிக்லக? 

12 
43. தமிழகத்தின் சிறப்பு விைங்கான வலரயாடுகள் காணப்படும் இடம்? 

உதலக  
44. கலைமடந்லத என்பதன் பபாருள்? 

கலலேகள் 

45. பந்தயம் என்பதன் பபாருள்? 
மபாட்டி 

46. துன்னைர் என்பதன் பபாருள்? 
பலகவர், அழகிய ேலர் 

47. பரிவாய் என்பதன் பபாருள்? 
அன்பாய் 

48. ஆடுபரி என்பதன் பபாருள்? 
ஆடுகின்ற குதிலர 

49. சாடும் என்பதன் பபாருள்? 
தாக்கும் 

நன்றி ✍ 
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