
Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

1 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

ஆறாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 9 

1] வானரங்கள் கனிபகாடுத்து மந்திப ாடு பகாஞ்சும்; மந்திசிந்து கனிகளுக்கு 
வான்கவிகள் பகஞ்சும்; கானவர்கள் விழிஎறிந்து வானவரர அரைப் ர்; கமனசித்தர் 
வந்துவந்து கா சித்தி விரைப் ர் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ை நூல்? 

1] திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, திரிகூடராசப் க் கவிரா ர் 

2] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம் ககொண்டொர்    

3] புறநொனூறு, ஒளவையொர்  

4] நொன்மணிக்கடிவக, விளம்பி நொகனொர் 

 

2] ததனருவித் திரரஎழும்பி வானின் வழி ஒழுகும்; பசங்கதிதரான்  ரிக்காலும் 
ததர்க்காலும் வழுகும்; கூனல்இைம் பிரறமுடித்த தவணி அலங்காரர்; குற்றாலத் 
திரிகூட மரல எங்கள் மரலத  ! - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ை நூல்? 

1] திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, திரிகூடராசப் க் கவிரா ர் 

2] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம் ககொண்டொர்    

3] புறநொனூறு, ஒளவையொர்  

4] நொன்மணிக்கடிவக, விளம்பி நொகனொர் 

 

3]  ஓடக் காண் து பூம்புனல் பவள்ைம்; ஒடுங்கக் காண் து த ாகி ர் உள்ைம்; வாடக் 
காண் து மின்னார் மருங்கு வருந்தக் காண் து சூல்உரைச் சங்கு - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ை நூல்? 

1] திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, திரிகூடராசப் க் கவிரா ர் 
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2] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம் ககொண்டொர்    

3] புறநொனூறு, ஒளவையொர்  

4] நொன்மணிக்கடிவக, விளம்பி நொகனொர் 

 

4] த ாடக் காண் து பூமியில் வித்து  புலம் க் காண் து கிண்கிணிக் பகாத்து ததடக் 
காண் து நல்லறம் கீர்த்தி திருக்குற் றாலர் பதன் ஆரி  நாதட - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ை நூல்? 

1] திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, திரிகூடராசப் க் கவிரா ர் 

2] கலிங்கத்துப்பரணி, சயம் ககொண்டொர்    

3] புறநொனூறு, ஒளவையொர்  

4] நொன்மணிக்கடிவக, விளம்பி நொகனொர் 

 

5] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] ைொனரங்கள் – ஆண் குரங்குகள் 

2] மந்தி - ப ண்  ாரன 

3] ைொன்கவிகள் - தேைர்கள்  

4] தைணி - சவட  

குறிப்பு :- மந்தி - ப ண் குரங்கு  

 

6] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 
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1] மின்னொர் - கபண்கள்  

2] மருங்கு - இவட  

3] சூல் உவள - கருவைத்ேொங்கும் கபண் 

4]  ரி - கரடி 

குறிப்பு :-  ரி - குதிரர   

 

7] திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி ----------------- இல் ஒன்று. 

1] எட்டுத்கேொவக  

2] பத்துப்பொட்டு  

3] பதிகனண்கீழ்க்கணக்கு  

4] குறவஞ்சி என்னும் இலக்கி  வரக  

 

8] பிஞ்சு கிடக்கும் ப ருமரைக்குத் தாங்காது; மிஞ்ச அதனுள் பவயில்ஒழுகும் – 
தஞ்சம்என்தறார்; தவட்டதுஅருள் முத்துசுவா மித்துரரரா தசந்திராதகள் ! தகாட்டுமரம் 
பீற்றல் குரட - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ை நூல் எது? 

1] புறநொனூறு  

2] நொன்மணிக்கடிவக  

3] பழகமொழி நொனூறு  

4] தனிப்  ாடல் திரட்டில் இடம்ப ற்றுள்ை சிதலரடப் ாடல் (மரமும்  ரை  குரடயும்) 
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9] பிஞ்சு கிடக்கும் ப ருமரைக்குத் தாங்காது; மிஞ்ச அதனுள் பவயில்ஒழுகும் – 
தஞ்சம்என்தறார்; தவட்டதுஅருள் முத்துசுவா மித்துரரரா தசந்திராதகள் ! தகாட்டுமரம் 
பீற்றல் குரட - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரி ர்  ார்? 

1] கம்பர்  

2] ஒளவையொர்  

3] பொரதியொர்  

4] அைகி  பசாக்கநாதப் புலவர் 

 

10] அைகி  பசாக்கநாதப் புலவர் --------------------- மாவட்டத்தில் உள்ை தச்சநல்லூரில் 
பிறந்தவர். 

1] விருதுநகர் 

2] தூத்துக்குடி  

3] திருபநல்தவலி 

4] மதுவர  

 

11] அைகி  பசாக்கநாதப் புலவர் அவர்களின் காலம்? 

1] கி.பி. 17 ஆம் நூற்றொண்டு  

2] கி.பி. 18 ஆம் நூற்றொண்டு  

3] கி.பி. 19 ஆம் நூற்றாண்டு 

4] கி.பி. 20 ஆம் நூற்றொண்டு  
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12] ஒரு பசால்தலா பதாடதரா இருப ாருள் தருமாறு  ாடுவது -------------------- எனப் டும். 

1] அணி  

2] கபொருள்தகொள் 

3] சிதலரட 

4] ைழு  

குறிப்பு :- ஒரு பசால்தலா பதாடதரா இருப ாருள் தருமாறு  ாடுவது சிதலரட 
எனப் டும். இதரன “இரட்டுறபமாழிதல்” எனவும் கூறுவர். 

 

13] இரட்டுறபமாழிதல் - பிரித்து எழுதுக. 

1] இரட்டுற + கமொழிேல்  

2] இரண்டு + கமொழி + ேல் 

3] இரண்டு + கமொழிேல்  

4] இரண்டு + உற + பமாழிதல் 

 

14] அ. இ, உ - ஆகி  எழுத்துக்கள் ----------------? 

1] வினொ எழுத்துகள் 

2] சுட்படழுத்துகள் 

3] மவற எழுத்துகள் 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  
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15] எ,  ா, ஆ, ஓ, ஏ  - ஆகி  எழுத்துக்கள் ----------------? 

1] வினா எழுத்துகள் 

2] சுட்கடழுத்துகள் 

3] மவற எழுத்துகள் 

4] இைற்றில் ஏதுமில்வை  

 

16] பசால் எத்தரன வரகப் டும்? 

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

குறிப்பு  :- பசால் 4 வரகப் டும். அரவ ாவன:- ப  ர்ச்பசால், விரனச்பசால், 
இரடச்பசால், உரிச்பசால். 

 

17] ப  ர்ச்பசால் எத்தரன வரகப் டும்? 

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

குறிப்பு :- ப  ர்ச்பசால் 2 வரகப் டும். அரவ ாவன:- உ ர்திரைச்பசால், 
அஃறிரைச்பசால். 

 

18] உலகப் புத்தக நாள் ? 

1] ஜனைரி 7 

2] ஏப்ரல் 23 
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3] ஜூன் 5 

4] டிசம்பர் 7 

 

19] குைந்ரதகள் நாள்? 

1] ஜனைரி 7 

2] நவம் ர் 14 

3] ஜூன் 5 

4] டிசம்பர் 7 

 

20] சுற்றுச்சூைல் நாள்? 

1] ஜனைரி 7 

2] நைம்பர் 14 

3] ஜூன் 5 

4] டிசம்பர் 7 

 

21] பகாடி நாள்? 

1] ஜனைரி 7 

2] நைம்பர் 14 

3] ஜூன் 5 

4] டிசம் ர் 7 
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22] ததசி  ஒருரமப் ட்டு நாள்? 

1] ஜனைரி 7 

2] நவம் ர் 19 

3] ஜூன் 5 

4] டிசம்பர் 7 

 

23] மனித உரிரமகள் நாள்? 

1] ஜனைரி 7 

2] நைம்பர் 14 

3] ஜூன் 5 

4] டிசம் ர் 10 


