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ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 8 

1] கல்லைத்தான் மண்லைத்தான் காய்ச்சித்தான்; குடிக்கத்தான் கற்பித் தானா?; 
இல்லைத்தான் ப ான்லனத்தான் எனக்குத்தான்; பகாடுத்துத்தான் இரட்சித் தானா? - 
இந்த  ாடல்வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப் ாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] மனித வாழ்க்ககயும் காந்தியடிகளும், திரு.வி.க  

 

2] அல்லைத்தான் பசால்லித்தான் ஆலரத்தான்; ந ாவத்தான் ஐநயா எங்கும்; 
 ல்லைத்தான் திறக்கத்தான்  துமத்தான்; புவியில்தான்  ண்ணி னாநன - இந்த 
 ாடல்வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப் ாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] மனித வாழ்க்ககயும் காந்தியடிகளும், திரு.வி.க  

  

3] வைக்கம்வரும் சிைந ரம் குமர கண்ட; வலிப்புவரும் சிைந ரம் வலியச் பசய்யக் 
கைக்குவரும் சிைந ரம் நவட்லட  ாய்ந ால்; கடிக்கவரும் சிைந ரம் கயவர்க் 
பகல்ைாம் - இந்த  ாடல்வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 
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2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப் ாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] மனித வாழ்க்ககயும் காந்தியடிகளும், திரு.வி.க  

 

4] இைக்கவரும்  டிதமிலைப்  ாடிப்  ாடி; எத்தலன ாள் திரிந்துதிரிந்து உைல்நவன் 
ஐயா!; குைக்கடநை அருட்கடநை அசுர ரான; குலரகடலை பவன்ற ரங் குன்று 
ளாநன! - இந்த  ாடல்வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர்? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப் ாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] மனித வாழ்க்ககயும் காந்தியடிகளும், திரு.வி.க  

 

5] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] இரட்சித்தானா – காப்பாற்றினானா  

2] ஆகரத்தான் – யாகரத்தான் 

3]  துமத்தான் – தாமலரயில் உள்ள சிவன் 

4] புவி – உலகம் 

குறிப்பு :-  துமத்தான் – தாமலரயில் உள்ள பிரமன் 

 

6] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 
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1] குமரகண்ட வலிப்பு – ஒருவகக வலிப்புலநாய் 

2] குகரகடல் – ஒலிக்கும் கடல்  

3]  ரங்குன்றுளான் – திருச்பசந்தூரில் உள்ள முருகன் 

4] குணக்கடலல - முருகன்  

குறிப்பு :-  ரங்குன்றுளான் – திருப் ரங்குன்றத்தில் உள்ள முருகன் 

 

7] ப னச்சலத எல்ைாம் எழுதி வச்சது; அந்தக் காைம் – எலதயும்; ந ரில்  ார்த்நத 
நிச்சயிப் து; இந்தக் காைம் ஆமா… இந்தக் காைம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள 
நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப்பாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] அந்தக் காைம் இந்தக் காைம், உடுமலை  ாராயை கவி 

 

8] மலைவரும் என்நற மந்திரம் பசபிச்சது; அந்தக் காைம் – அது.. அந்தக் காைம்; 
மலைலயப் ப ாழிய லவக்கநவ எந்திரம் வந்தது; இந்தக் காைம் ஆமா… இந்தக் 
காைம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப்பாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] அந்தக் காைம் இந்தக் காைம், உடுமலை  ாராயை கவி 
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9] இழிகுைம் என்நற இனத்லத பவறுத்தது; அந்தக் காைம் – மக்கலள; இலைத்து 
அலைக்க முயற்சி  ண்ணுவது; இந்தக் காைம் ஆமா… இந்தக் காைம் - இந்த  ாடல் 
வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப்பாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] அந்தக் காைம் இந்தக் காைம், உடுமலை  ாராயை கவி 

 

10] திநரா லத தன்லனத் துயில் உரிஞ்சது; அந்தக் காைம் ப ண்லைத்; பதாட்டுப் 
 ாத்தா சுட்டுப்புடுவான்; இந்தக் காைம் ஆமா… இந்தக் காைம் - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப்பாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] அந்தக் காைம் இந்தக் காைம், உடுமலை  ாராயை கவி 

 

11] சாஸ்திரம்  டிப் து அந்தக் காைம்; சரித்திரம்  டிப் து இந்தக் காைம்; நகாத்திரம் 
 ார்ப் து அந்தக் காைம்; குைத்லதப்  ார்ப் து இந்தக் காைம் - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 
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2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப்பாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] அந்தக் காைம் இந்தக் காைம், உடுமலை  ாராயை கவி 

 

12]  க்தி முக்கியம் அந்தக் காைம்;  டிப்பு முக்கியம் இந்தக் காைம்; கத்தி தீட்டுவது 
அந்தக் காைம்; புத்தி தீட்டுவது இந்தக் காைம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப்பாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] அந்தக் காைம் இந்தக் காைம், உடுமலை  ாராயை கவி 

 

13] ப ண்லைப் ந பயனப் ந சி அலைச்சது; அந்தக் காைம் – வாழ்வின்; 
கண்ணில் ஒன்றாய் எண்ணி  டப் து இந்தக் காைம் ஆமா.. இந்தக் காைம் - இந்த 
 ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] இராம நாடகம், அருணாசலக்கவிராயர் 

2] எழிலலாவியம், வாணிதாசன்  

3] தனிப்பாடல் திரட்டு, இராமச்சந்திரக் கவிராயர் 

4] அந்தக் காைம் இந்தக் காைம், உடுமலை  ாராயை கவி 

 

14] “ குத்தறிவுக் கவிராயார்” எனத் தமிைக மக்களால் அலைக்க டு வர் யார்? 
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1] பாரதியார்  

2] திரு.வி.க 

3] வாணிதாசன்  

4] உடுமலை  ாராயைகவி 

 

15] “ குத்தறிவுக் கவிராயார் - உடுமலை  ாராயைகவி” அவர்களின் காைம்? 

1] 25.09.1869 முதல் 23.05.1961 வகர 

2] 25.09.1889 முதல் 23.05.1971 வகர 

3] 25.09.1899 முதல் 23.05.1981 வலர 

4] 25.09.1899 முதல் 23.05.1991 வகர 

 

16] ------------------------------- என் வர், தமிழ்த் திலரப் டப் ாடல் ஆசிரியரும்  ாடக 
எழுத்தாளரும் ஆவார். 

1] பாரதியார்  

2] திரு.வி.க 

3] வாணிதாசன்  

4] உடுமலை  ாராயைகவி 

 

17] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 

1] ந ாஸ்ட் ஆபீஸ் – அஞ்சல் ஸ்நடஷன் 
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2] பஸ் – லபருந்து 

3] டிரரயின் – ரயில் வண்டி 

4] டிவி – ரதாகலக்காட்சி 

குறிப்பு :- ந ாஸ்ட் ஆபீஸ் – அஞ்சல் நிலையம் 

 

18] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 

1] ரடலிலபான் – ரதாகலலபசி 

2] லரடிலயா – வாரனாலி 

3] ஃந ன் – காத்தாடி 

4] டிபன் – சிற்றுண்டி 

குறிப்பு :- ஃந ன் – மின்விசிறி 

 

19] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 

1] நசர் – ஸ்டூல் 

2] டீ – லதநீர் 

3] கலட் – விளக்கு 

4] கரண்ட் – மின்சாரம் 

குறிப்பு :- நசர் –  ாற்காலி 

 

20] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 
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1] தம்ளர் – கிளாஸ் 

2] கசக்கிள் – மிதிவண்டி 

3] லராடு – சாகல 

4] பிளாட்பாரம் – நகடலமகட 

குறிப்பு :- தம்ளர் – குவலள 

 

21] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 

1] பிலளட் – ஏநரா பிநளன் 

2] ஆபிஸ் – அலுவலகம் 

3] லபங்க் – வங்கி 

4] சினிமா – திகரப்படம் 

குறிப்பு :- பிலளட் – வானூர்தி 

 

22] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 

1] திலயட்டர் – திகரயரங்கு 

2] கடப்கரட்டர் – தட்டச்சுப்ரபாறி 

3] ஆஸ்பத்திரி – மருத்துவமகன 

4] கம்ப்யூட்டர் – சிஸ்படம் 

குறிப்பு :- கம்ப்யூட்டர் – கணினி 
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23] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 

1] இண்டர்ரநட் – இகணயம் 

2] காலலஜ் – கல்லூரி 

3] ஸ்கூல் – பள்ளி 

4] யுனிவர்சிடி – காநைஜ் 

குறிப்பு :- யுனிவர்சிடி –  ல்கலைக்கைகம் 

 

24] ப ாருந்தாதது எது? ஆங்கிைச் பசால் - தமிழ்ச் பசால். 

1] ரடலஸ்லகாப் – ரதாகலலநாக்கி 

2] கமக்ராஸ்லகாப் – நுண்லணாக்கி 

3] பதர்மாமீட்டர் – பவப் மீட்டர் 

4] நம்பர் – எண் 

குறிப்பு :- பதர்மாமீட்டர் – பவப் மானி 

 

25] ------------------- என்னும் பசால் ஆதியில் மக்கள் வாழும் நிைத்லதக் குறிப் தற்கு 
வைங்கப் ட்டது. 

1] ஊர் 

2] மண்டலம் 

3]  ாடு 

4] கண்டம்  
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26] முந் ாடுகளின் உட்பிரிவு -------------- என அலைக்கப் ட்டன. 

1] ஊர் 

2] மண்டலம் 

3]  ாடு 

4] கண்டம்  

 

27] முன்னாளில் முரப்பு ாடு என் து ------------------ மண்டைத்லதச் நசர்ந்த  ாடுகளுள் 
ஒன்று. இப்ப ாழுது, அப்ப யர் ப ாருல யாற்றின் கலரயிலுள்ள ஒரு சிற்றூரின் 
ப யராக நிைவுகின்றது. 

1] லசரர்  

2] லசாழர் 

3]  ாண்டியர் 

4] பல்லவர்  

 

28] கூலர ாடு என் நத ------------------- என மருவிற்று. 

1] பகார ாடு 

2] ரகாடநாடு  

3] ரகாகடலராடு  

4] இவற்றில் ஏதுமில்கல  
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29] ஆழ்வார்களில் சிறந்த  ம்மாழ்வார் பிறந்த இடம் ---------------- என்னும்  ைம்ப யலரத் 
துறந்து, ஆழ்வார்திரு கரியாகத் திகழ்கின்றது. 

1] வடுவூர்  

2] ஆலவாரூர்  

3] குருகூர் 

4] மருதூர்  

 

30] மயிைாப்பூரில் உள்ள க ாலீச்சுரம் என்னும் சிவாையம் மிகப்  லைலம வாய்ந்தது. --
-------------------- அதலனப்  ாடியுள்ளர். 

1] கம்பர் 

2] ஒளகவயார் 

3] திருஞானசம் ந்தர் 

4] சுந்தரர்  

 

31] திருமயிலைக்கு அருநக உள்ள திருவல்லிக்நகணி, முதல் ஆழ்வார்களால்  ாடப் 
ப ற்றது. அவ்வூரின் ப யர் ---------------------- என் தாகும்.  

1] ராஜமங்கலம் 

2] அல்லிக்நகணி 

3] லகணியூர்  
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4] இவற்றில் ஏதுமில்கல  

 

32] "ஊரும் ந ரும்" - என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

1] திரு.வி.க 

2] ரா.பி.நசதுப்பிள்லள 

3] மகைமகலயடிகள்  

4] ரபருஞ்சித்திரனார்  

 

33] ப ய்தல் நிைத்தில் அலமந்த வாழ்விடங்கள், ------------------ என்னும் ப யரால் 
வைங்கப்ப றும். 

1] பட்டினம் 

2] பாக்கம்  

3] புைம் 

4] புரம் 

 

34] கடற்கலரச் சிற்றூர்கள் ----------------- எனப் ப யர் ப றும். 

1] பட்டினம் 

2]  ாக்கம்  

3] புலம் 

4] புரம்  
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35] கடற்கலரயில் உருவாகும்  கரங்கள் ----------------- எனப் ப யர் ப றும். 

1]  ட்டினம் 

2] பாக்கம்  

3] புலம் 

4] புரம் 

 

36] ப ாருந்தாதது எது? 

1] ரமய்ரயழுத்து - அகர மாத்திகர 

2] உயிரரழுத்து, உயிர்ரமய் (குறில்) - ஒரு மாத்திகர  

3] உயிரரழுத்து (ரநடில்) - இரு மாத்திகர  

4] உயிர்பமய் (ப டில்) - ஒரு மாத்திலர 

குறிப்பு :-  உயிர்பமய் (ப டில்) - இரு மாத்திலர 

 

37] திருவண்ைாமலை மலைகாஞ்சி திருக்கா ளத்தி;      சீகாழி சிதம் ரம்பதன் 
னாரூர் காசி; குரு ாடு நகதாரம் நகாைக் பகாண்லட;      நகாகரைம் பசக ாதம் 
கும்  நகாைம் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல்? 

1] திருக்குற்றாைக் குறவஞ்சி, திரிகூடராசப் க் கவிராயர் 

2] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம் ரகாண்டார்    

3] புைநானூறு, ஒளகவயார்  
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4] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார்  

 

38] அரியலூர் சீரங்கம் திருவா லனக்கா      அடங்கலும்ந ாய்ச் சிங்கிதலனத் நதடிச் 
சிங்கன்; வருசிராப்  ள்ளிவிட்டு மதுலர நதடி;      மதிபகாண்டான் திரிகூடம் 
எதிர்கண்டாநன - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல்? 

1] திருக்குற்றாைக் குறவஞ்சி, திரிகூடராசப் க் கவிராயர் 

2] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம் ரகாண்டார்    

3] புைநானூறு, ஒளகவயார்  

4] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார் 


