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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 3 

1] மனைக்கு விளக்கம் மடவார்; மடவார் தைக்குத்  தனகசால் புதல்வர் - இந்த  ாடல் 
வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம்ககொண்டொர் 

2] புறநொனூறு, கண்ணகனொர் 

3] பழக ொழி நொனூறு, முன்றுறற அறரயனொர் 

4] நான்மணிக்கடினக, விளம்பிநாகைார் 

குறிப்பு :- நூலாசிரியரின் ப யர் விளம்பிநாகைார். விளம்பி என் து ஊர்ப்ப யர். 
நாகைார் என் து புலவரின் இயற்ப யர். 

 

2] மைக்கினிய காதல்  புதல்வர்க்குக் கல்வியய; கல்விக்கும் ஓதின்  புகழ்சால் உணர்வு 
- - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ை? 

1] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம்ககொண்டொர் 

2] புறநொனூறு, கண்ணகனொர் 

3] பழக ொழி நொனூறு, முன்றுறற அறரயனொர் 

4] நான்மணிக்கடினக, விளம்பிநாகைார் 

குறிப்பு :- நூலாசிரியரின் ப யர் விளம்பிநாகைார். விளம்பி என் து ஊர்ப்ப யர். 
நாகைார் என் து புலவரின் இயற்ப யர். 

 

3] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] மடவார் - ஆண்கள் 
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2] தறகசொல் - பண்பில் சிறந்த 

3]  னக்கினிய -  னத்துக்கு இனிய 

4] கொதல் புதல்வர் - அன்பு  க்கள் 

குறிப்பு :- மடவார் - ப ண்கள் 

 

4] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஓதின் - எதுகவன்று கசொல்லும்பபொது 

2] புகழ்சொல் - புகறழத் தரும் 

3] உணர்வு - நல்கெண்ணம் 

4] யகழல் - மான் 

குறிப்பு :- யகழல் -  ன்றி  

 

5] நான்மணிக்கடினக என் து ------------------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்கபரும் கொப்பியங்கள்  

2] ஐஞ்சிறும் கொப்பியங்கள்  

3]  திபைண்கீழ்க்கணக்கு 

4] பதிகனண் ப ல்கணக்கு 

 

6] கடினக என்றால் ----------------- என் து ப ாருள். 

1] சிரிப்பு  
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2]  ெர் 

3] அணிகலன் 

4] எண்ணம்   

குறிப்பு :- நான்மணிக்கடினக,  திபைண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. கடினக 
என்றால் அணிகலன் என் து ப ாருள். நான்கு மணிகள் பகாண்ட அணிகலன் 
என் து இதன்ப ாருள். ஒவ்பவாரு  ாட்டும் நான்கு அறக்கருத்துகனளக் 
கூறுகின்றது. 

 

7] மனைக்கு விளக்கம் ----------------------? 

1] மடவார்  

2] புதல்வர்  

3] கல்வி 

4] புகழ்  

 

8] ஆராயரா ஆரிரயரா ஆராயரா; ஆரிரயராகண்யண கண்மணியய - இது எந்த வனகப் 
 ாடல்? 

1] நொட்டுப்புறப் பொடல்  

2] வொய்க ொழி இெக்கியம்  

3] தாலாட்டுப்  ாடல்  

4] கொனொப் பொடல்  
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9] ஒருவர்  ாடிக் பகாண்டிருக்கும்ய ாது யகட்டுக் பகாண்டிருக்கும் இன்பைாருவர் 
அப் டியய மைத்தில் வாங்கித் தானும்  ாடிப் ாடிப்  ழகிவிடுவார். இப் டித் தாளில் 
எழுதாத  ாடல்தான், “-------------------  ாடல்” எைப் டுகிறது. 

1] நாட்டுப்புறப்  ாடல்  

2] வொய்க ொழி இெக்கியம்  

3] தொெொட்டுப் பொடல் 

4] கொனொப் பொடல்  

 

10] எழுத்து வழியாக வராமல்  ாடிப் ாடி வாய்வழியாகப்  ரவுகிற  ாட்டு --------------------- 
 ாட்டு ஆகும். 

1] நாட்டுப்புறப்  ாடல்  

2] வொய்க ொழி இெக்கியம்  

3] தொெொட்டுப் பொடல் 

4] கொனொப் பொடல்  

 

11] எழுதப் டாத, எல்யலாருக்கும் பதரிந்த கனதகளும் உண்டு. இவற்னற எல்லாம் “-------
------------------” எைக் கூறுவர். முன்ைர் இப் ாடல்கனளக் கிராமியப்  ாடல்கள் என்று 
கூறிைர். 

1] நொட்டுப்புறப் பொடல் 

2] வாய்பமாழி இலக்கியம்  

3] தொெொட்டுப் பொடல் 
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4] கொனொப் பொடல்  

 

12] பகாழுக்கட்னட பகாழுக்கட்னட ஏன் யவகல? அடுப்பு எரியல நான் யவகல. 
அடுப்ய  அடுப்ய  ஏன் எரியல? மனழ ப ய்தது நான் எரியல. - இது எந்த வனகப் 
 ாடல்? 

1] நாட்டுப்புறப்  ாடல்  

2] வொய்க ொழி இெக்கியம்  

3] தொெொட்டுப் பொடல் 

4] கொனொப் பொடல்  

 

13] மனழயய மனழயய ஏன் ப ய்யத? புல்லு வளர நான் ப ய்யதன். புல்யல புல்யல ஏன் 
வளர்ந்யத? மாடு தின்ை நான் வளர்ந்யதன்  - இது எந்த வனகப்  ாடல்? 

1] நாட்டுப்புறப்  ாடல் 

2] வொய்க ொழி இெக்கியம்  

3] தொெொட்டுப் பொடல் 

4] கொனொப் பொடல்  

 

14] பவள்ளிப் பிடி அருவா; ஏ! விடனலப் பிள்னள னக அருவா;  பசால்லியடிச்சிருவா - 
இப்ய ா சுழட்டுதடி பநல்கதியர - இது ------------- வனகப்  ாடல்.  

1] நொட்டுப்புறப் பொடல்  

2] அறுவனடப்  ாடல்  
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3] தொெொட்டுப் பொடல் 

4] கொனொப் பொடல் 

 

15] ஏட்டில் எழுதாத  ாடல்தான், “-------------------  ாடல்” எைப் டுகிறது. 

1] நாட்டுப்புறப்  ாடல் 

2] வொய்க ொழி இெக்கியம்  

3] தொெொட்டுப் பொடல் 

4] கொனொப் பொடல் 

 

16] பசன்னை ய ான்ற ப ரு நகரங்களில் மக்கள்  ாடும் ------------------ கூட நாட்டுப்புறப் 
 ாடல்தான்.  

1] ஒப்பொரிப் பொடல் 

2] வொய்க ொழி இெக்கியம்  

3] தொெொட்டுப் பொடல் 

4] காைாப்  ாடல் 

 

17] சுவாமி வியவகாைந்தர் அவர்களின் இயற்ப யர் என்ை? 

1] இந்திரஜித்  

2] சொெ ன்  

3] நயரந்திரதத் 
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4] இவற்றில் ஏதுமில்றெ  

 

18] "வீரச்சிறுவன்"  - என்னும் கனதப் குதி நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ரொஜம்கிருஷ்ணன்  

2] சுஜொதொ  

3] அழ. வள்ளியப்பொ  

4] ஜாைகிமணாளன்  

குறிப்பு :- ஜாைகிமணாளன் - அறினவ வளர்க்கும் அற்புதக் கனதகள். 

 

19] "ஆைம்" - என் தன் ப ாருள்? 

1] பகொபம்  

2] சிரிப்பு  

3] உறவு  

4] குழம்பு 

 

20] தமிழ்ச்பசாற்கள் ------------------ வனகப் டும். 

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

குறிப்பு :- 1] ப யர்ச்பசால் 2] வினைச்பசால் 3] இனடச்பசால் 4] உரிச்பசால்  

 

21] கல்விக்கு விளக்குப் ய ான்றது எது? 
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1] நல்பலண்ணம் 

2] தீய எண்ணம்  

3] வொதம் கசய்தல்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றெ  

 

22] ஏனழபயன்றும் அடினமபயன்றும் எவனுமில்னல சாதியில்; இழிவு பகாண்ட 
மனிதபரன் து இந்தியாவில் இல்னலயய - இந்த கூற்று யாருனடயது? 

1]  ாரதியார் 

2] பொரதிதொசன்  

3] வொணிதொசன்  

4] நொ க்கல் கவிஞர் 


