
 
    

 

  ஆறாம் வகுப்பு  

 முதல் பருவம்  

தமிழ்த்தாத்தா உ.வவ.சா 

1. ______________ என்று உ.வே.சா 

அேரக்ளை அளைக்கின்வ ாம். 

விடை  : தமிழ்த்தாத்தா 

2. ஓளைச ்சுேடிகளை ஆ ்றிை் விட்ட நாை் 
_______________? 

விடை  : ஆடிப்பபருக்கு 

3. உ.வே.சாமிநாதர ்____________ 

ஆ ்றிை்விட்ட ஓளைச ்சுேடிளை எடுத்தார.் 

விடை  : ஈவ ாடு மாவை்ைத்தில் உள்ள 

பகாடுமுடியில்  

4. பைங்காைத்திை் பளனஓளையிை் 

__________ ளேத்து எழுதுோரக்ை். 

விடை  :எழுத்தாணி 

5. ஓளைசச்ுேடி எழுதத்ுக்கைிை்__________ 

வேறுபாடு இருக்காது 

விடை  :புள்ளி ,ஒற்டறக்பகாம்பு, 

இ ைட்ைக்பகாம்பு  

6. எழுதத்ாணி ககாண்டு எழுதும் ஓளைக்கு 

கபைர?் 

விடை  :ஓடலசச்ுவடி 

7. நமக்காகத் தாைிை் எழுதிஅசச்ிடட்ுப் 

புத்தகத்ளத ேைங்கிைேர?் 

விடை  : உ.வவ.சாமிநாதய்ய  ்

8. குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் சுேடியிை் 

எத்தளன ேளகைான பக்கைின் கபைரக்ை் 

இருந்தன? 

விடை  :பதாண்ணூற்று ஒன்பது ( 99) 

9. குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் நூலின் 

ஆசிரிைர ்? 

விடை  :கபில  ்

10. ஓளைசச்ுேடிகை் பாதுகாக்கப்படும் சிை 

இடங்கை் 

விடை  : 

   *கீை்த்திளசக் சுேடிகை் 

நூைகம்,கசன்ளன 

   *அரசு ஆேணக் காப்பகம்,கசன்ளன 

   *உைகத்தமிை் ஆராை்சச்ி 

நிறுேனம்,கசன்ளன 

   *சரசுேதி மகாை்,தஞ்சார ்

 

ஆசி ிய  ்குறிப்பு: 

        * ஊர ்: திருோரூர ்மாேட்டத்திை் உை்ை 

உத்தமதானபுரம் 

         *இை ்கபைர ்: வேங்கடரத்தினம் 

        *ஆசிரிைர ்கபைர ்: மகாவிதத்ுோன் 
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மீனாட்சி சுந்தரம் பிை்ளை 

         *காைம்: 02.1855 – 28.04.1942 

 

11. உ.வே.சாமிநாதை்ைருக்கு அேர ்

ஆசிரிைர ்ளேதத் கபைர ்? 

விடை  :சாமிநாதன் 

12. உ.வே.சா -ன் முழு கபைர ்? 

விடை  :உத்தமதானபு ம் வவங்கை 

சுப்டபய  ்மகனான சாமிநாதன். 

13. தமிை்தத்ாத்தாவின் ோை்க்ளக 

ேரைா ்று நூலின் கபைர ்? 

விடை  : என் ச ிதம் 

14. உ.வே.சா ோை்க்ளக ேரைா ்ள  

____________ இதழிை் கதாடராக 

எழுதினார.் 

விடை  :ஆனந்த விகைன் 

15. உ.வே.சா. பதிப்பித்த நூை்கை் 

    *எடட்ுதக்தாளக – 8 

     *பத்துப்பாட்டு – 10 

     *சீேகசிந்தாமணி – 1 

     *சிைப்பதிகாரம் – 1 

     *மணிவமகளை – 1 

     * புராணங்கை் – 12 

     *  உைா- 9 

     *வகாளே – 6 

     *தூது – 6 

     * கேண்பா நூை்கை் – 13 

     *அந்தாதி – 3 

     *பரணி – 2 

     *மும்மணிக்வகாளே – 2 

     *இரட்ளட மணிமாளை – 2 

     *இதரபிரபந்தங்கை் – 4 

16. உ.வே.சா. நூை் நிளைைம் நிறுேப்பட்ட 

ஆண்டு ? 

விடை  :1942 

17. உ.வே.சா. நூை் நிளைைம் கதாடரந்்து 

கசைை்பட்டு ேரும் இடம்? 

விடை  :பசன்டனயில் உள்ள 

பபசன்ைந்க  ்

18. உ.வே.சா. அேரக்ைின் தமிை்ப் 

பணிகளைப் பாராட்டிை 

கேைிநாட்டுஅறிஞரக்ை்? 

விடை  :ஜி.யு.வபா சூலியஸ் வின்வசான் 

19. நடுேண் அரசுஉ.வே.சா.அேரக்ைின் 

தமிை்தக்தாண்டிளனப் 

கபருளமப்படுதத்ும் ேளகயிை் 

____________அஞ்சை் தளை கேைியிட்டுச ்

சி ப்பித்து உை்ைது. 

விடை  :2006 ஆம் ஆண்டு  
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