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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 2 

1] நாய்க்கால் சிறுவிரல்ப ால் நன்கணிய ராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதார் 
நட்ப ன்னாம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் 
என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார் 

2] பழமமாழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

3] கலிங்கத்துப்பைணி, சயம் மகாண்டார்  

4] நாலடியார், சமை முனிவர்கள் 

 

2] பசய்த்தானும் பசன்று பகாளல்பவண்டும் பசய்விணளக்கும் வாய்க்கால் 
அணனயார் பதாடர்பு - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார் 

2] பழமமாழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

3] கலிங்கத்துப்பைணி, சயம் மகாண்டார்  

4] நாலடியார், சமை முனிவர்கள் 

 

3] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக.  

1] பசய்ணம - அருகில் 

2] மசய் - வயல்  

3] அகனயார் - பபான்பைார்  
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4] அணியர் - மநருங்கி இருப்பவர்  

குறிப்பு :- பசய்ணம - பதாணலவு  

 

4] நாலடியார் ---------------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்மபரும் காப்பியங்கள்  

2] ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் 

3]  திபனண் கீழ்க்கைக்கு 

4] பதிமனண் பமல்கணக்கு  

 

5] நாலடியார் -----------------  ாடல்கணளக் பகாண்டது 

1] 96  

2] 108 

3] 350 

4] 400 

குறிப்பு :-  திபனண்கீழ்க்கைக்கு நூல்களுள் ஒன்று நாலடியார். இந்நூல் நானூறு 
 ாடல்கணளக் பகாண்டது. அறக்கருத்துக்கணளக் கூறுவது. 'நாலடி நானூறு' என்னும் 
சிறப்புப் ப யரும் இதற்கு உண்டு. இந்நூல் சமை முனிவர்  லர்  ாடிய  ாடல்களின் 
பதாகுப்பு. 

 

6]  திபனண்கீழ்க்கைக்கு நூல்களுள் ப ரும் ாலானணவ --------------------------? 
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1] நீதி நூல்கள் 

2] அற நூல்கள் 

3] சமய நூல்கள்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்கை  

 

7] ஆயுதம் பசய்பவாம் நல்ல காகிதம் பசய்பவாம்; ஆணலகள் ணவப்ப ாம்கல்விச் 
சாணலகள் ணவப்ப ாம்; ஓயுதல் பசய்பயாம்தணல சாயுதல் பசய்பயாம்; உண்ணமகள் 
பசால்பவாம் ல வண்ணமகள் பசய்பவாம் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார் 

2] பாைதிதாசன் 

3] வாணிதாசன் 

4] நாமக்கல் கவிஞர் 

குறிப்பு :- “பவள்ளிப்  னிமணலயின்மீது உலாவுபவாம்” எனத் பதாடங்கும்  ாடலின் 
ஒரு  குதி. 

 

8] குணடகள் பசய்பவாம்உழு  ணடகள் பசய்பவாம்; பகாணிகள் பசய்பவாம்இரும் 
 ாணிகள் பசய்பவாம்; நணடயும்  றப்புமுைர் வண்டிகள் பசய்பவாம்; ஞாலம் 
நடுங்கவரும் கப் ல்கள் பசய்பவாம் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார் 

2] பாைதிதாசன் 

3] வாணிதாசன் 
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4] நாமக்கல் கவிஞர் 

குறிப்பு :- “பவள்ளிப்  னிமணலயின்மீது உலாவுபவாம்” எனத் பதாடங்கும்  ாடலின் 
ஒரு  குதி. 

 

9] காவியம் பசய்பவாம் நல்ல காடு வளர்ப்ப ாம்; கணல வளர்ப்ப ாம் பகால்லர் 
உணலவளர்ப்ப ாம்; ஓவியம் பசய்பவாம்நல்ல ஊசிகள் பசய்பவாம்; உலகத் 
பதாழிலணைத்தும் உவந்து பசய்பவாம் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார் 

2] பாைதிதாசன் 

3] வாணிதாசன் 

4] நாமக்கல் கவிஞர் 

குறிப்பு :- “பவள்ளிப்  னிமணலயின்மீது உலாவுபவாம்” எனத் பதாடங்கும்  ாடலின் 
ஒரு  குதி. 

 

10] சாதி இரண்படாழிய பவறில்ணல பயன்பற; தமிழ்மகள் பசால்லியபசால் 
அமிழ்தபமன்ப ாம்; நீதி பநறியினின்று பிறர்க்குதவும்; பநர்ணமயர் பமலவர், கீழவர் 
மற்பறார் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாரதியார் 

2] பாைதிதாசன் 

3] வாணிதாசன் 

4] நாமக்கல் கவிஞர் 
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குறிப்பு :- “பவள்ளிப்  னிமணலயின்மீது உலாவுபவாம்” எனத் பதாடங்கும்  ாடலின் 
ஒரு  குதி. 

 

11] " ாட்டுக்பகாரு புலவன் -------------" என்று பகாண்டாடப் ட்டவர்? 

1]  ாரதியார் 

2] பாைதிதாசன் 

3] வாணிதாசன் 

4] நாமக்கல் கவிஞர் 

 

12]  ாரதியார் அவர்களின் காலம்? 

1] 11.12.1882 முதல் 11.09.1921 வணர 

2] 11.12.1892 முதல் 11.09.1931 வகை  

3] 11.12.1872 முதல் 11.09.1921 வகை  

4] 11.12.1852 முதல் 11.09.1911 வகை  

 

13] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக.  

1] வண்ணம -  ணக 

2] பகாணி - சாக்கு  

3] தமிழ்மகள் - ஒகளகவயர்   

4] ஞாைம் - உைகம்  
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குறிப்பு :- வண்ணம - பகாணட 

 

14] "சாதி இரண்படாழிய பவறில்ணல" - எனக் கூறிய தமிழ்மகள் ---------------------? 

1] காக்ககப் பாடியனார் 

2] ஆதிமந்தி 

3] ஒளணவயார் 

4] மவள்ளி வீதியார் 

 

15] உலகம் முழுவதும் இருந்து  ல நாட்டுப்  றணவகள் வந்து தங்கி இருக்கும் 
இடத்துக்குப் ப யர்தான் ---------------------? 

1] பட்டி  

2] மதாழுவம்  

3]  றணவகள் புகலிடம் 

4] கூடு  

 

16] தமிழ்நாட்டில்  ட்டாசு பவடிக்காத ஊர் எது? 

1] வத்தைக்குண்டு (திண்டுக்கல்) 

2] மன்னார்குடி (திருவாரூர்) 

3] சிவகாசி (விருதுநகர்) 

4] கூந்தன்குளம் (திருபநல்பவலி) 
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17]  னி மற்றும் பவயில் கூடுதலாக இருக்கும் ப ாது  றணவகள் அந்த இடத்ணத 
விட்டுப்  றந்து பசல்லும். இப் டிப்  றந்து பசல்வதணன, ------------------------ என் ார்கள். 

1] நகர் வைம் 

2] இடப்மபயர்ச்சி காைம்  

3] வலணச ப ாதல் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்கை 

 

18] நம் நாட்டில் ஏறத்தாழ ------------------- வணகப்  றணவகள் வாழ்கின்றன. 

1] 14500 

2] 13800 

3] 9800 

4] 2400 

 

19]  றணவகணள --------------------- வணகயாகப் பிரிக்கலாம். 

1] 2      2] 3      3] 4     4] 5 

குறிப்பு :-  றணவகணள ஐந்து வணகயாகப் பிரிக்கலாம், அணவயாவன:- 

1. பதணனக் குடித்து வாழும்  றணவகள்; 2.  ழத்ணத உண்டு வாழும்  றணவகள்; 3. 
பூச்சிணயத் தின்று வாழும்  றணவகள்; 4. பவட்ணடயாடி உண்ணும்  றணவகள்; 5. 
இறந்த உடல்கணள உண்டு வாழும்  றணவகள் 
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20] ------------------------------  றணவ நிலத்திலும் அடர் உப்புத் தன்ணம உள்ள  நீரிலும் வாழும். 
கடும் பவப் த்ணத எதிர்பகாள்ளும் தன்ணம பகாண்டது. 

1] கடகைக்குயில் 

2] பனங்காகட 

3] தூக்கணாங்குருவி 

4] பூநாணர 

 

21] தவறானது எது? சமபவளி மரங்களில் வாழும் சில  றணவகள்: மஞ்சள் சிட்டு, 
பசங்காகம், சுடணலக்குயில்,  னங்காணட, தூக்கைாங்குருவி, அரிவாள் மூக்கன். 

1] சுடகைக்குயில் 

2] பனங்காகட 

3] தூக்கணாங்குருவி 

4] அரிவாள் மூக்கன் 

குறிப்பு :- நீர்நிணலயில் வாழும்  றணவ - அரிவாள் மூக்கன் 

 

22] தவறானது எது? நீர்நிணலகளில் வாழும் சில  றணவகள்: பகாக்கு, தாணழக்பகாழி, 
 வளக் காலி, ஆற்று உள்ளான், முக்குளிப் ான், நாணர, அரிவாள் மூக்கன், கரண்டி 
வாயன், ஊசிவால் வாத்து,  னங்காணட. 

1] அரிவாள் மூக்கன் 

2] கைண்டி வாயன் 
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3] ஊசிவால் வாத்து 

4]  னங்காணட 

குறிப்பு :- சமபவளி மரங்களில் வாழும்  றணவ -  னங்காணட.  

 

23] தவறானது எது? மணலகளில் வாழும் சில  றணவகள்: இருவாச்சி, பசந்தணலப் 
பூங்குருவி, மின்சிட்டு, கருஞ்சின்னான், நீலகிரி பநட்ணடக்காலி, ப ான்முதுகு, 
மரங்பகாத்தி, சின்னக்குறுவான், பகாண்ணட உழவாரன், இராசாளிப்  ருந்து, பூமன் 
ஆந்ணத, கரண்டி வாயன். 

1] மகாண்கட உழவாைன் 

2] இைாசாளிப் பருந்து 

3] பூமன் ஆந்கத 

4] கரண்டி வாயன் 

குறிப்பு :- நீர்நிணலயில் வாழும்  றணவ - கரண்டி வாயன். 

 

24]  ாம்பினம், உலகில் மனித இனம் பதான்றுவதற்கு ------------------- ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ப  பதான்றியது. 

1] 100 பகாடி  

2] 10 பகாடி 

3] 100 இைட்சம்  

4] 10 இைட்சம்  
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25] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த  ாம்ண ப்  ற்றியது? 

இந்தியாவில் உள்ள -------------------------  ாம்பு தான் உலகிபலபய நஞ்சுமிக்க மிக நீளமான 
 ாம்பு. 15 அடி நீளமுணடயது. கூடுகட்டி வாழும் ஒபர வணகப்  ாம்பு இது. மற்றப் 
 ாம்புகணளயும் கூட உைவாக்கிக் பகாள்ளும். 

1] மகைப்பாம்பு  

2] மகாம்பபறி மூக்கன்  

3] இராஜநாகம் 

4] கண்ணாடி விரியன்   

 

26] பசன்ணனயில்  ாம்புப்  ண்ணை உள்ள இடம்? 

1] நுங்கம்பாக்கம்  

2] ைாயபுைம்  

3] கிண்டி 

4] திருவான்மியூர்  

 

27] உலகம் முழுக்க ------------------------- வணகப்  ாம்புகள் இருக்கின்றனவாம். இந்தியாவில் 
மட்டும் -------------------- வணகப் ாம்புகள் காைப் டுகிறது. 

1] 4000, 670 

2] 1456, 450 

3] 3250, 567 
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4] 2750, 244 

 

28]  ாம்பு வணககளில் ---------------------- வணகப் ாம்புகளுக்கு மட்டும்தான் நச்சுத்தன்ணம 
இருக்கிறது. 

1] 15 

2] 45 

3] 52 

4] 67 

 

29] கீழ்க்கண்ட கூற்றில் தவறானது எது? 

1] பாம்பு, பால் குடிக்காது. அகவ விழுங்குகிை எலி, தவகளகள் உடம்பில் உள்ள நீர்ச்சத்பத 
அதற்குப் பபாதும். பாம்பு, தான் பிடிக்கும் இகைகயக் மகால்ைவும், மசரிப்பதற்காகவும் 
தன்னுகடய பற்களில் நஞ்சு கவத்திருக்கிைது 

2] ஒரு பாம்கபக் மகான்ைால், அதன் இகணப் பாம்பு பழிவாங்கும் என்று மசால்வது 
உண்டு. இஃது உண்கமயன்று. மகால்ைப்பட்ட பாம்பின் உடம்பில் இருந்து மவளிபயறும் 
ஒருவகக வாசகனப் மபாருள், மற்ைப் பாம்புககளயும் அந்த இடம் பநாக்கி 
வைவகழக்கிைது. பழிவாங்க, பாம்புகள் வருவது இல்கை 

3] பாம்பு, தன் நாக்கக அடிக்கடி மவளிபய நீட்டும், சுற்றுப்புைத்தின் வாசகனகய 
அறிந்துமகாள்ளபவ அவ்வாறு மசய்கிைது. 

4]  ாம்புக்கு காது நன்றாக பகட்கும் 
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குறிப்பு :-  ாம்புக்குக் காது அவ்வளவாக வளர்ச்சி அணடயவில்ணல.            காற்றில் 
வரும் ஓணசகணளப்  ாம்பினால் பகட்க இயலாது. தணரயில் ஏற் டும் அதிர்வுகணள 
உைர்ந்து, அதன்மூலம்  ாம்பு முன்பனச்சரிக்ணகயாக இருக்கிறது. 

 

30] ---------------  ாம்பின் நஞ்சு, பகாப்ராக்சின் என்னும் வலிநீக்கி மருந்து பசய்யப் 
 யன் டுகிறது. 

1] இைாஜநாகம் 

2] கண்ணாடி விரியன்  

3] சாகைப் பாம்பு  

4] நல்ல  ாம்பு  

 

31] பதாலுக்காகப்  ாம்புகள் பகால்லப் டுவதணனத் தடுக்க, இந்திய அரசு, 
வனவிலங்குப்  ாதுகாப்புச் சட்டம் ------------------- இன் டி சட்டம் நிணறபவற்றி உள்ளது. 

1] 1969 

2] 1970 

3] 1971 

4] 1972 

 

32] -------------------------- உழவர்களின் நண் ன். 

1] எலி  

2] நாய்  
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3] பைகவ 

4]  ாம்பு 

 

33] தமிழ் நாட்டில் உள்ள  றணவகள் புகலிடங்கள். தவறான மாவட்டம் எது? 

1] பவடந்தாங்கல், கரிக்கிரி (காஞ்சிபுைம் மாவட்டம்)  

2] கஞ்சிைங்குளம், சித்திைங்குடி, பமல்மசல்வனூர் (இைாமநாதபுைம் மாவட்டம்) 

3] பழபவற்காடு (திருவள்ளூர் மாவட்டம்)  

4] உதயமார்த்தாண்டம் (விருதுநகர் மாவட்டம்) 

குறிப்பு :- உதயமார்த்தாண்டம் (திருவாரூர் மாவட்டம்) 

 

34] தமிழ் நாட்டில் உள்ள  றணவகள் புகலிடங்கள். தவறான மாவட்டம் எது? 

1] வடுவூர் (தஞ்கச மாவட்டம்) 

2] ககைமவட்டி (மபைம்பலூர் மாவட்டம்) 

3] பவட்டங்குடி  (சிவகங்கக மாவட்டம்) 

4] பவள்பளாடு (திருச்சி மாவட்டம்) 

குறிப்பு :- பவள்பளாடு (ஈபராடு மாவட்டம்) 

 

35] தமிழ் நாட்டில் உள்ள  றணவகள் புகலிடங்கள். தவறான மாவட்டம் எது? 

1] பழபவற்காடு (திருவள்ளூர் மாவட்டம்)  

2] ககைமவட்டி (மபைம்பலூர் மாவட்டம்) 
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3] கூந்தன்குளம் (திருமநல்பவலி மாவட்டம்) 

4] பகாடியக்கணர ( திருவாரூர் மாவட்டம்) 

குறிப்பு :- பகாடியக்கணர (நாகப் ட்டினம் மாவட்டம்) 

 

36] தமிழில் உள்ள முதல் எழுத்துகள் பமாத்தம் -------------? 

1] 12 

2] 18 

3] 30 

4] 216 

 

37] தமிழ்நாட்டில் உள்ள  றணவகள் சரைாலயங்கள் எத்தணன? 

1] 10 

2] 13 

3] 12 

4] 16 


