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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 4 

1] மழையே மழையே வா வா – நல்ல; வானப் புனயல வா வா – இவ்; ழவேத் தமுயத 
வா வா - இந்தப்  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரிேர் ப ேர்? 

1] பாரதியார், பாப்பா பாட்டு  

2] வாணிதாசன், குழந்தத இலக்கியம்  

3]  ாரதிதாசன், இழசேமுது 

4] நாமக்கல் கவிஞர், சங்ககாலி 

 

2] தகரப்  ந்தல் தணதண பவன்ன; தாழும் கூழர சளசள பவன்ன; நகரப் ப ண்கள் 
பசப்புக் குடங்கள்; நன்பறங் கும்கண கணகண பவன்ன (மழையே மழையே…) - 
இந்தப்  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரிேர் ப ேர்? 

1] பாரதியார், பாப்பா பாட்டு  

2] வாணிதாசன், குழந்தத இலக்கியம்  

3]  ாரதிதாசன், இழசேமுது  

4] நாமக்கல் கவிஞர், சங்ககாலி 

 

3] ஏரிகுளங்கள் வழியும் டி, நாடு; எங்கும் இன் ம் ப ாழியும் டி, ப ாடி; வாரித்தூவும் 
பூவும் காயும்; மரமும் தழையும் நழனந்திடும் டி (மழையே மழையே…) - இந்தப்  ாடல் 
வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரிேர் ப ேர்? 

1] பாரதியார், பாப்பா பாட்டு  

2] வாணிதாசன், குழந்தத இலக்கியம்  
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3]  ாரதிதாசன், இழசேமுது 

4] நாமக்கல் கவிஞர், சங்ககாலி 

 

4] தழைோ பவப் ம் தழைக்கவும் பமய்; தாங்கா பவப் ம் நீங்கவும்; உழுவார் எல்லாம் 
மழலய ால் எருழத; ஒட்டிப் ப ான்யனர் பூட்டவும் (மழையே மழையே…) - இந்தப் 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரிேர் ப ேர்? 

1] பாரதியார், பாப்பா பாட்டு  

2] வாணிதாசன், குழந்தத இலக்கியம்  

3]  ாரதிதாசன், இழசேமுது  

4] நாமக்கல் கவிஞர், சங்ககாலி 

 

5] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] வானப்புனல் – மதழநீர் 

2] தவயத்து அமுது – உலகின் அமுதம் 

3] ழவேம் – உறவு 

4] தகரப்பந்தல் – தகரத்தால் அதமக்கப்பட்ட பந்தல் 

குறிப்பு :- ழவேம் – உலகம் 

 

6] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] கபாடி – மகரந்தப் கபாடி 
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2] தழை – காற்று 

3] ததழயா கவப்பம் – கபருகும் கவப்பம் 

4] ததழக்கவும் – குதையவும் 

குறிப்பு :- தழை – பசடி 

 

7] 'புரட்சிக் கவிஞர்' எனவும் ' ாயவந்தர்' எனவும் புகைப் டு வர்? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன்  

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

 

8] 'சுப்புரத்தினம்' - என்ற இேற்ப ேர் உழடே கவிஞர் ோர்? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

 

9]  ாண்டிேன்  ரிசு, அைகின் சிரிப்பு, குடும்  விளக்கு - ஆகிே நூல்களின் ஆசிரிேர் 
ோர்? 

1] பாரதியார்  
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2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

 

10]  ாரதிதாசன் அவர்களின் காலம்? 

1] 29.04.1861 முதல் 21.04.1944 வதர 

2] 29.04.1891 முதல் 21.04.1964 வழர 

3] 29.04.1881 முதல் 21.04.1954 வதர 

4] 29.04.1891 முதல் 21.04.1974 வதர 

 

11] ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுழடோர்; அஃதுழடோர் நாற்றிழசயும் பசல்லாத 
நாடில்ழல; - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரிேர் ப ேர்? 

1] நான்மணிக்கடிதக, விளம்பிநாகனார்  

2] புைநானூறு, கண்ணகானர்  

3] திரிகடுகம், நல்லாதனார்  

4]  ைபமாழி நானூறு, முன்றுழற அழரேனார் 

குறிப்பு :- இந்நூலின் ஆசிரிேர் முன்றுழற அழரேனார். முன்றுழற என் து 
ஊர்ப்ப ேர். அழரேன் என்னும் பசால், அரசழனக் குறிக்கும். இவர் முன்றுழற 
என்ற ஊழர ஆண்ட அரசராக இருக்கலாம். அல்லது, அழரேன் என் து புலவரின் 
குடிப்ப ேராகவும் இருக்கலாம். இப் ாடலில் வரும்  ைபமாழி, “ஆற்றுணா 
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யவண்டுவது இல்” என் து. இதற்குக் “கற்றவனுக்கு கட்டுச்யசாறு யவண்டா” என் து 
ப ாருள். 

 

12] அந்நாடு யவற்றுநாடு ஆகா, தமயவோம்; ஆயினால் ஆற்றுணா யவண்டுவது இல் - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரிேர் ப ேர்? 

1] நான்மணிக்கடிதக, விளம்பிநாகனார்  

2] புைநானூறு, கண்ணகானர்  

3] திரிகடுகம், நல்லாதனார்  

4]  ைபமாழி நானூறு, முன்றுழற அழரேனார் 

குறிப்பு :- இந்நூலின் ஆசிரிேர் முன்றுழற அழரேனார். முன்றுழற என் து 
ஊர்ப்ப ேர். அழரேன் என்னும் பசால், அரசழனக் குறிக்கும். இவர் முன்றுழற 
என்ற ஊழர ஆண்ட அரசராக இருக்கலாம். அல்லது, அழரேன் என் து புலவரின் 
குடிப்ப ேராகவும் இருக்கலாம். இப் ாடலில் வரும்  ைபமாழி, “ஆற்றுணா 
யவண்டுவது இல்” என் து. இதற்குக் “கற்றவனுக்கு கட்டுச்யசாறு யவண்டா” என் து 
ப ாருள். 

 

13]  ைபமாழி நானூறு ------------------ நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்கபரும் காப்பியங்கள்  

2] ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள்  

3]  திபனண் கீழ்க்கணக்கு  

4] பதிகனண் மமல்கணக்கு 
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14]  ைபமாழி நானூறு நூலில் எத்தழன  ாடல்கள் உள்ளன? 

1] 120 

2] 96 

3] 386 

4] 400 

 

15] ஜவகர்லால் யநரு அவர்கள் ----------------- ஆண்டு முதல் --------------- ஆண்டுகள் வழர தம் 
மகளுக்குக் (இந்திரா காந்தி) கடிதங்கள் எழுதிக்பகாண்யட இருந்தார். 

1] 1892 முதல் 1934 

2] 1902 முதல் 1944 

3] 1912 முதல் 1954 

4] 1922 முதல் 1964 

 

16] ஜவகர்லால் யநரு அவர்கள் எத்தழன ஆண்டுகள் தம் மகளுக்குக் (இந்திரா காந்தி) 
கடிதங்கள் எழுதிக்பகாண்யட இருந்தார். 

1] 36 

2] 38 

3] 40 

4] 42 
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17] இந்திரா காந்தி அவர்கள் ------------------ கல்லூரியில்  யின்றார். 

1] தாகூரின் விசுவ ாரதி கல்லூரி  

2] பனராசு இந்து பல்கதலக்கழகம்  

3] மாநிலக் கல்லூரி  

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல  

 

18] விசுவ ாரதி கல்லூரி எந்த மாநிலத்தல் உள்ளது? 

1] ராஜஸ்தான்  

2] யமற்கு வங்கம் 

3] ஒடிசா  

4] கருநாடகா 

குறிப்பு :- யமற்கு வங்கம் - சாந்திநியகதன் என்னும் இடத்தில் உள்ளது. 

 

19] ஜவகர்லால் யநரு அவர்கள்  தம் மகளுக்கு (இந்திரா காந்தி) எந்த சிழறயில் 
இருந்து கடிதங்கள் எழுதினார்? 

1] கடல்லி சிதை 

2] மமற்கு வங்கம் சிதை  

3] அல்யமாரா சிழற 

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல  

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

8 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

20] இந்திரா காந்தி அவர்கள் ---------------- என் வரின் உதவியுடன்  டிக்க யவண்டிே 
 ாடங்கழள முடிவு பசய்தார். 

1] விமனாபா பாமவ  

2] கிரு ாளினி 

3] சத்ய பாமா    

4] இவர்களில் யாருமில்தல  

 

21] ஜவகர்லால் யநரு அவர்கள்  டித்த  ல்கழலக்கைகம்? 

1] ஆக்ஸ்மபார்டு  

2] யகம்ப்ரிட்ஜ்  

3] கிங்ஸ்டன்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல  

 

22] புத்தகம் வாசிப் தழனக் கடழமோக ஆக்குதல் கூடாது. கட்டாேப் டுத்தவும் 
கூடாது. அப் டிச் பசய்தால், புத்தக வாசிப்பு மகிழ்ச்சிழேத் தராது. பவறுப்ய  
உண்டாகும். - இந்த கூற்று ோருழடேது? 

1] காந்தியடிகள்  

2] யநரு  

3] அண்ணா  

4] கபரியார்  
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23] "ய ாரும் அழமதியும்" என்ற நூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] டால்ஸ்டாய் 

2] மசக்சுபியர்  

3] பிமளட்மடா  

4] காளிதாசர்  

குறிப்பு :- உலகின் மிகச் சிறந்த நாவல்களில் ஒன்று, என இந்த நாவழல யநரு 
குறிப்பிட்டுள்ளார். ( "ய ாரும் அழமதியும்" - டால்ஸ்டாய் ) 

 

24] யகம்ப்ரிட்ஜ் - எந்த நாட்டிலுள்ள  ல்கழலக்கைகம்? 

1] ஜப்பான்  

2] பிரான்சு  

3] இங்கிலாந்து  

4] அகமரிக்கா 

 

25] பியளட்யடா -------------- பமாழியின் சிந்தழனோளர். 

1] எகிப்து  

2] ஆங்கிலம்  

3] இந்தி  

4] கியரக்கம்  
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26] சாகுந்தலம் - என்ற நாடக நூலின் ஆசிரிேர்? 

1] வால்ட் மில்டன்  

2] யுவான் சுவாங்  

3] மபாகர்  

4] காளிதாசர் 

 

27] அல்யமாரா சிழற எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? 

1] உத்தராஞ்சல் 

2] மகரளா 

3] பஞ்சாப்  

4] ஒடிசா    


