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7 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் 
 

முதல் பருவம் 
 

எங்கள்  தமிழ் 
 

 ஆசிரியர்  நாமக்கல் கவிஞர்.  
 இவர் தமிழறிஞர், கவிஞர், விடுதலை பபாராட்ட வீரர்.  
 ‘காந்தியக் கவிஞர்’  என அலழக்கப் படுகிறார். 
 தமிழகத்தின் முதல் அரசலவக் கவிஞர். 
 மலைக்கள்ளன், நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள், என்கலத, சங்ககாலி  இவரது பலடப்புகள். 
 ‘கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி யுத்த கமான்று வருகுது’ – நாமக்கல் கவிஞர். 

 
ஒன்றல்ை  இரண்டல்ை 

 
 கபயர் – உடுமலை நாராயண கவி. 
 தமிழ் திலரப்பட பாடைாசிரியர், நாடக எழுத்தாளர். 

இந்த வலைதளம் TNPSC பதர்விற்கு தயார் கசய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் பநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ளது. 
பமலும் இதில் 5000 க்கும் பமற்பட்ட Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள மாதிரித் 
பதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி கபறைாம். கதாடர்ந்து புதிய பாடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிபறாம்…. 
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கசால்லும் கபாருளும் 
ஒப்புலம – இலண, முகில் – பமகம், அற்புதம் – விந்லத, உபகாரி – வள்ளல். 
 

பபச்சுகமாழியும் எழுத்துகமாழியும் 
 

 தமிழில் பபச்சுகமாழிக்கும், எழுத்துகமாழிக்கும் இலடபய பவறுபாடு உண்டு. எனபவ 
தமிலழ ‘இரட்லட வழக்கு கமாழி’ என்பர். 

 எளியநலடயில் தமிழ்நுல் எழுதிடவும் பவண்டும் இைக்கண நுல் புதிதாக இயற்றுதல் 
பவண்டும் – பாபவந்தர் பாரதிதாசன். 

 எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பில்  
திரியும் தத்தமில் சிறிது உள வாகும் – நன்னூல். 

 பபசப்படுவதும் பகட்கப்படுவதுபம உண்லமயான கமாழி, எழுதப்படுவதும் 
படிக்கப்படுவதும் அடுத்தநிலையில் லவத்துக் கருதப்படும் கமாழியாகும். இலவயன்றி 
பவறுவலக கமாழிநிலைகளும் உண்டு. எண்ணப்படுவதும், நிலனக்கப்படுவதும் கனவு 
காணப்படுவது ஆகியலவயும் கமாழிபய ஆகும். – மு வரதராசனார். 

 
காடு 

 கபயர் – சுரதா. 
 இயற்கபயர் – இராசபகாபாைன். 
 சுப்புரத்தின தாசன் என்பதன் சுருக்கபம சுரதா. 
 உவலமக் கவிஞர் என  அலழக்கப்படுகிறார். 
 அமுதும் பதனும், பதன்மலழ, துலறமுகம் ஆகிய நூல்கள் இவரது பலடப்புகள். 

 

பாடல்  
கார்த்திகக தீபமெனக் 
காமெல்லாம் பூத்திருக்கும் – எனத்மதாெங்கும். 

 இப்பாடல் கிளிக்கண்ணி என்னும் பாவலகலயச் சார்ந்தது. 
 

கசால்லும் கபாருளும் 
 ஈன்று – பற்று, களித்திட – மகிழ்ந்திட, ககாம்பு – கிலள, நச்சரவம் – விடமுள்ள பாம்பு, 
அதிமதுரம் – மிகுந்த சுலவ, விடுதி – தங்கும் இடம், வாரணம் – யாலன. 
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அப்படிபய நிற்கட்டும் அந்த மரம் 
 

 ஆசிரியர் – ராஐமார்த்தாண்டம். 
 கவிஞர், இதழாளர். 
 ‘ககால்லிப்பாலவ’ என்னும் சிற்றிதலழ நடத்தினார். 
 ராஐமார்த்தாண்டம் கவிலதகள் என்னும் நூலுக்காக தமிழ் வளர்ச்சித்துலற பரிசு 
கபற்றார். 

 சிறந்த தமிழ்க் கவிலதகலளத் கதாகுத்து ‘ககாங்குபதர் வாழ்க்லக’ என்னும் தலைப்பில் 
நுைாக்கினார். 

 
விைங்குகள் உைகம் 

 
 உைகில் இரண்டு வலகயான யாலனகள் உள்ளன. ஆசிய யாலன, ஆப்பிரிக்க யாலன. 
 ஆசிய யாலனகளில் ஆண் யாலனகளுக்கு தந்தம் உண்டு. கபண் யாலனக்கு தந்தம் 
இல்லை. 

 ஆப்பிரிக்க யாலனகள் இரண்டுக்குபம தந்தம் உண்டு. 
 தமிழ்நாட்டில் வனகல்லுரி அலமந்துள்ள  இடம் – பமட்டுப்பாலளயம் (பகாலவ 
மாவட்டம்) 

 புலிதான் காட்டின் வளத்லதக் குறிக்கும் குறியீடு. 
 உைகில் ஆசியச் சிங்கம், ஆப்பிரிக்க சிங்கம் என இரண்டு வலகச் சிங்கங்கள் உள்ளன. 
 இந்தியாவில் குஐராத் மாநிைத்தில் கிர் சரணாையத்தில் மட்டுபம ஆசிய சிங்கங்கள் 
உள்ளன. 

 இயற்லக விஞ்ஞானிகள் புலிலயபய காட்டுக்கு அரசன் என்கிறார்கள். 
 இந்தியாவில் சருகுமான், மிளாமான், கவளிமான் எனப் பை வலகயான மான்கள் 
உள்ளன. 
 

இந்திய வனமகன் 
 

 அஸ்ஸாம் மாநிைத்தின் ப ார்விராட் மாவட்டத்லத பசர்ந்தவர்  ாதவ்பபயங். 
 இவர் பிரம்மப்புத்திரா ஆற்றின் நடுவில் உள்ள மிகப்கபரிய தீவில் முப்பது ஆண்டுகள் 
தனது கடின உலழப்பால் ஒரு காட்லட உருவாக்கினார். 
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 இவர் ‘இந்தியாவின் வனமகன்’  எனப்படுகிறார். 
 2012 ல்  வஹர்ைால் பநரு பல்கலைக்கழகம்   ாதவுக்கு இந்திய வனமகன் என்னும் 
பட்டத்லத வழங்கியுள்ளது. 

 2015 ல் இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ  விருலத  வழங்கியுள்ளது. 
 ககௌகாத்தி பல்கலைக்கழகம் மதிப்புறு முலனவர் பட்டம் வழங்கியுள்ளது. 

 
திருக்குறள் 

 
 திருக்குறலள இயற்றியவர் திருவள்ளுவர். 
 முதற்பாவைர், கபாய்யில் புைவர், கசாந்நாப்பபாதார் பபான்ற சிறப்பு கபயர்களால் 
குறிக்கப்படுகிறார். 

 தமிழ்நூல்களில் ‘திரு’ என்னும் அலடகமாழிபயாடு வருகின்ற முதல் நூல் திருக்குறள் 
ஆகும். 

 திருக்குறள் அறத்துப்பால், கபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்ற மூன்று பகுப்புக் 
ககாண்டது. 

 இதில் அறம் – 38, கபாருள் – 70, இன்பம் – 25 என கமாத்தம் 133 அதிகாரங்கள் உள்ளன. 
 அதிகாரத்திற்கு 10 குறள்கள் வீதம் 1330 குறட்பாக்கள் உள்ளன.  
 இதற்கு முப்பால், கதய்வநூல், கபாய்யாகமாழி பபான்ற பிற கபயர்களும் உள்ளன. 

 
புலி தங்கிய குலக 

 
பாடல் 

சிற்றில் நற்றுண் பற்றி நின்மகன்  
யாண்டு உளபனா எனவினவுதி என்மகன் – காவற்கபண்டு 

 காவற்கபண்டு சங்ககாைப் கபண்பாற்புைவர்களுள் ஒருவர். 
 பகாப்கபரு நற்கிள்ளியின் கசவிலித்தாயாக விளங்கினார். 
 இவர் பாடிய ஒபர ஒரு பாடல் புறநானுற்றில் இடம்கபற்றுள்ளது. 
 புறநானுறு எட்டுத்கதாலக நுல்களுள் ஒன்று. 
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பாஞ்லச வளம் 
 

 நா. வானமாமலை கதாகுத்து கவளியிட்டுள்ள வீரபாண்டிய கட்டகபாம்மு கலதப்பாடல் 
என்னும் நுலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. 
 

பதசியம் காத்த கசம்மல் பசும்கபான் முத்துராமலிங்கத்பதவர் 
 

 பதசியம் உடல், கதய்வீகம் உயிர் எனக் கருதி மக்கள் கதாண்டு கசய்தவர். 
 1908 ல் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பசும்கபான் என்னும் ஊரில் பிறந்தார். 
 கபற்பறார் உக்கிர பாண்டியத்பதவர் – இந்திராணி அம்லமயார். 
 இவர் இளலமயிபை அன்லனலய இழந்ததால் இசுைாமியர் ஒருவரால் பாலூட்டி  
வளர்க்கப்பட்டார். 

 கதாடக்கக் கல்விலயக் கமுதியிலும், உயர்நிலைக்  கல்விலய மதுலர பசுமலைப் 
பள்ளியிலும் ராமநாதபுரத்திலும்  பயின்றார். 

 தமிழ், ஆங்கிைம்  இருகமாழிகளிலும் கசாற்கபாழிவாற்றும் திறன் கபற்றவர். 
 சிைம்பம், குதிலர ஏற்றம், துப்பாக்கிச்சுடுதல், பசாதிடம், மருத்துவம் பபான்ற 
பைதுலறகளில் ஆற்றல் உலடயவர். 

 கதன்னிந்தியாவில்  பசும்கபான்னுக்கும் வட இந்தியாவில் திைகருக்கும் ஆங்கிை அரசு 
வாய்ப்பூட்டுச் சட்டம் பபாட்டது. 

 திரு.வி.க இவலர ‘பதசியம் காத்த கசம்மல்’ என்று பாராட்டினார். 
 இவர் அரசியல் குரு வங்கச் சிங்கம் பநதாஜி . 
 பசும்கபான்  அலழப்லப ஏற்று பநதாஜி கி.பி. 1939 ல் கசப்டம்பர்  மாதம் 6 நாள்  மதுலர 
வந்தார். 

 பநதாஜி கதாடங்கிய இந்திய பதசிய இராணுவத்தில் முத்துராமலிங்கத்பதவர் 
முயற்சியால் ஏராளமான தமிழர்கள் இலணந்தனர். 

 விடுதலைக்குப் பின் பநதாஜி  என்னும்  கபயரில் வார இதழ் ஒன்லறயும் நடத்தினார். 
 அவர் முதன் முதலில் சாயல்குடி என்னும் ஊரில் விபவகானந்தரின் கபருலம  
என்னும் தலைப்பில் உலரயாற்றினார். 

 பசும்கபான் நிலனவிடத்தில் அக்படாபர் முப்பதாம் நாள் ஆண்டுபதாறும் தமிழக அரசு 
விழா நடத்துகிறது. 

 இவருக்கு இந்திய  அரசால் 1995 ல் தபால் தலை கவளியிடப்பட்டது. 
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 ‘கதன்னாட்டுச் சிங்கம்’ என அறிஞர் அண்ணா பாராட்டியுள்ளார். 
 முத்துராமலிங்கர் பபச்சு உள்ளத்தில் இருந்து வருகிறது, உதடுகளிலிருந்து அல்ை – 
இரா ாஜி 

 1937 ல் நலடகபற்ற சட்டமன்ற பதர்தலில் பபாட்டியிட்டு கவற்றி கபற்றார். 
 1946 ல் பபாட்டியின்றி பதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 
 1952,1957,1962 பதர்தல்களிலும் கவற்றிப் கபற்றார். 
 1934 ல் பம 12,13 ஆகிய பததிகளில் கமுதியில் குற்றப்பரம்பலரச் சட்ட எதிர்ப்பு மாநாட்லட 
நடத்தனார். கதாடர் பபாராட்டத்தால் 1948ல் அச்சட்டம் நீக்கப்பட்டது. 

 1939 ல்  ுலை எட்டாம் நாள் மதுலர லவத்தியநாத ஐயர் பகாவில் நுலழவுப் பபாராட்டம் 
நடத்த திட்டமிட்டார். 

  மீன் விவசாயிகள் சங்கம் ஏற்படுத்தினார். 
 உழுபவர்களுக்பக நிைம் என்றார். 
 பாரதமாதா கூட்டுறவுப் பண்டகசாலைலய ஏற்படுத்தி விவசாயிகளின் 
விலளகபாருள்களுக்குச் சரியான விலை கிலடக்கச் கசய்தார். 

 கபண்கதாழிைாளர்களுக்கு மகப்பபறு காைத்தில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு 
பவண்டும் என்று பபாராடினார். 

 உைகப்பபார் சமயத்தில் மத்திய பிரபதசத்தின் தாபமா என்னும் நகரில் உள்ள 
இராணுவச்சிலறயில் அலடக்கப்பட்டுப் பபார் முடிந்தபிறகுதான் விடுதலை  
கசய்யப்பட்டார். 

 தன் வாழ்நாளில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிலனச் சிலறயில் கழித்த தியாகச் கசம்மல் 
முத்துராமலிங்கத்பதவர் ஆவார். 

 திருமணம் கசய்து ககாள்ளாமல் தியாக வாழ்வு வாழ்ந்தார். 
 விபவகானந்தரின் தூதுவராகவும், பநதாஜியின் தளபதியாவும் கருதப்பட்டார். 
 கபண்கலள இழிவுப்படுத்தும் கசயைான  கூந்தல் நலடபாலத வரபவற்லப மறுத்தார். 
 கி.பி. 1963ல் அக்படாபர்  30 இறந்தார். 
 1936 ஆம் ஆண்டு நலடகபற்ற பதர்தலில் விருதுநகரில் பபாட்டியிடப் கபருந்தலைவர் 
காமராசர் முன் வந்தார். நகராட்சிக்கு வரி கசலுத்தியவர்கள் மட்டுபம பதர்தலில் 
பபாட்டியிட முடியும் என்னும் நிலை இருந்தது. எனபவ ஓர் ஆட்டுக்குட்டிலய வாங்கிக் 
காமராசர் கபயரில் வரி கட்டி அவலரத் பதர்தலில் பபாட்டியிட  லவத்தார். 
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கப்பபைாட்டிய தமிழர் 
 

 பாடப்பகுதி  ரா.பி. பசதுவின் கடற்கலரயினிபை என்னும் நூலில் இருந்து 
எடுக்கப்பட்டது. 

 இவர் ‘கசால்லின் கசல்வர்’ என பபாற்றப்படுகிறார். 
 இவரது ‘தமிழின்பம்’ என்னும் நூல் இந்திய அரசின் சாகித்திய அகாகதமி விருது கபற்ற 
முதல் நூல். 

 ஆற்றங்கலரயினிபை, கடற்கலரயினிபை, தமிழ் விருந்து, தமிழகம் – ஊரும் பபரும், 
பமலடப்பபச்சு பபான்ற நூல்கலளயும் எழுதியுள்ளார். 
 

 வா.உ.சி இயற்றிய நூல்கள்  கமய்யறிவு , கமய்யறம் 
 சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிலம அலத அலடந்பத தீருபவன் – திைகர். 
 வந்பத மாதரம் என்பபாம் எங்கள் மாநிைத்தாலய வணங்குதும் என்பபாம் – பாரதியார். 

 

 


