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6th Tamil Questions - Part 1 [New Book] 

1. தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு ததோள் - இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிததக்கு வோரியத்தின் வோள்!!! என்ற 

போடல் வரி இடம் பபற்றுள்ள கவிதத நூல் எது? 

1] தகம்பபண் 2] பபண்கல்வி 3] இன்பத்தமிழ் 4] பபோதுவுதடதை 

 

2. போதவந்தர், புரட்சி கவி என்ற சிறப்பு பபயர்களோல் அதைக்கப்படுபவர் யோர்? 

1] வோணிதோசன் 2] கண்ணதோசன் 3] பாரதிதாசன் 4] போரதியோர் 
 

3. தமிதை உன்தை நிதைக்கும் தமிைன் என்று பெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் என்ற போடல் 

வரிதய எழுதியவர் யோர்? 

1] கவிஞர் காசி ஆனந்தன்  2] போரதியோர் 
3] வோணிதோசன்    4] ெோைக்கல் கவிஞர் 
 

4. ஒத்த ஓதசயில் முடியும் பசோற்கள் எவ்வோறு அதைக்கப்படுகிறது? 

1] இதண பசோற்கள்   2] இயைபு சசாற்கள் 

3] ஒத்த பசோற்கள்    4] தெர் இதண பசோற்கள் 

 

5. ெோள் முழுவதும் தவதை பசய்து கதளத்தவருக்கு …….. ஆக இருக்கும். 

1] தகோபம்     2] வருத்தம் 

3] அசதி     4] ைகிழ்ச்சி 

 

6. தமிழ்க்கும்மி என்னும் போடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் எது? 

1] பகோய்யோக்கனி 2] கனிச்சாறு 3] நூறோசிரியம் 4] போவிய பகோத்து 

 

7. போவைதரறு என்னும் சிறப்புப் பபயருதடயவர் யோர்? 

1] போரதிதோசன் 2] வோணிதோசன் 3] சபருஞ்சித்திரனார் 4] கவிஞர் கண்ணதோசன் 

 

8. கனிச்சோறு நூைோைது எத்ததை பதோகுதிகளோக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது? 

1] இரண்டு  2] ஐந்து  3] எட்டு  4] பத்து 

 

9. வோன்ததோன்றி,வளித்ததோன்றி, பெருப்பு ததோன்றி ைண்ததோன்றி - என்ற போடல் அடிகளில் 

அதைந்துள்ள பசோற்கதள கண்டறிக. 

1] ம ாயன சசாற்கள்   2] எதுதக பசோற்கள்   

3] இதண பசோற்கள்   4] இதயபு பசோற்கள் 
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10. ைனித இைம் கண்டறிந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்போக கருதப்படுவது எது? 

1] சக்கரம்  2] ெோகரீகம்  3] ச ாழி  4] பெருப்பு 

 

11] ைனிததை பிற உயிரிைங்களிம் இருந்து தவறுபடுத்தியும், தைம்படுத்தியும் கோட்ட உதவுவது? 

1] நிறம்  2] ச ாழி  3] உருவம்  4] இைம் 

 

12] யோைறிந்த பைோழிகளில் தமிழ் பைோழி தபோல் இனிதோவது எங்கும் கோதணோம் என்று தமிழ் 

பைோழியிதை வியந்து போடியவர் யோர்? 

1] திருவள்ளுவர்  2] பாரதிைார்  3] போரதிதோசன்  4] கம்பர் 
 

13] தமிழ் எழுத்துகள் பபரும்போலும் ………. எழுத்துகளோகதவ அதைந்துள்ளது. 

1] உயிபரழுத்துகள்    2] உயிர்பைய் எழுத்துகள் 

3] வலஞ்சூழி எழுத்துகள்   4] இடஞ்சுழி எழுத்துகள் 

 

14] தமிபைன் கிைவியும் அததைோடு ரற்தற - என்ற தைற்தகோதள உதடய நூல்? 

1] சிைப்பதிகோரம்    2] சதால்காப்பிைம் 

3] வஞ்சிக்கோண்டம்    4] புறெோனுறு 

 

15. ைோ- என்னும் பசோல்தை குறிக்கோத பசோல் எது? 

1] விைங்கு  2] அறிவு  3] அளவு  4] அலர் 
 

16. உள்ளத்தத ைகிழ்விக்க கூடிய தமிழ் எவ்வோறு அதைக்கப்படுகிறது? 

1] பசந்தமிழ்  2] இயல்தமிழ்  3] இயசத்தமிழ்  4] ெோடகத்தமிழ் 

 

17. வீரர் ஒருவரின் கோயத்தத ஊசியோல் ததத்த கதததய கூறும் நூல்? 

1] புறெோனுறு 2] பதிற்றுப்பத்து  3] ெற்றிதண  4] அகெோனுறு 

 

18. திதணயளவு தபோதோச் சிறுபுல்நீர் - என்ற போடல் வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் எது? 

1] திருக்குறள்    2] கம்பரோைோயணம்   

3] திருவள்ளுவ ாயல   4] ெோைடியோர் 
 

19. தமிழ் பைோழியின் இைக்கணம் எத்ததை வதகப்படும்? 

1] 7  2] 5  3] 8  4] 10 

 

20. உயிபரழுத்துகள் எததை பவளிப்படுத்தும் தபோது பிறக்கின்றை? 

1] மூச்சதை  2] ெோக்கிதை  3] பைோழியிதை  4] காற்றியன 
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21. குறுகிய ஓதச எழுப்போைல் நீண்டு ஒலிக்கின்ற உயிபரழுத்தத கண்டறிக. 

1] அ  2] உ   3] எ   4] ஐ 

 

22. வன்தையோகவும் இல்ைோைல் பைன்தையோகவும் இல்ைோைல் இரண்டிற்கும் இதடப்பட்டு 

ஒலிக்கக்கூடிய எழுத்துகள் எதவ?(ய்ர்ல்வ்ழ்ள்) 

1] க்,ச்  2] ண்,ந்  3] ர்,ல்  4] ம்,ன் 

 

23. ஆயுத எழுத்து ஒலிக்க எடுத்த பகோள்ளும் கோை அளவு எவ்வளவு? 

1] ஒரு ைோத்திதர    2] அயர  ாத்தியர   

3] கோல் ைோத்திதர    4] இரண்டு ைோத்திதர 
 

24. பைபைோழியின் சிறப்பு …………. பசோல்வது. 

1] விரிவோக     2] சுருங்கச் 

3] பைதைதய     4] பை பைோழிகளில் 

 

25. பைய் எழுத்து பதிபைட்டுடன் உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரண்டும் தசர்வதோல் ததோன்றும் 

எழுத்துகள்? 

1] உயிபரழுத்துகள்    2] பைய்பயழுத்துகள் 

3] ஆய்த எழுத்துகள்   4] உயிர்ச ய் எழுத்துகள் 

 

26. Voice search என்பதன் தமிழ் பபோருள் என்ை? 

1] பதோடுதிதர 2] ததடுபபோறி 3] குரல்மதடல் 4] வைஞ்சுழி ததடல் 

 

27. தெோயற்ற வோழ்விதை தருவது எது? 

1] உணவு  2] உதட  3] உதறவிடம் 4] சுத்தம் 

 

28. அன்பன் என்ற பசோல்லுக்கு ரியல் ைோத்திதர அளவிதை ததர்ந்பதடுக்கவும்? 

1] 4 ைோத்திதர 2] 3  ாத்தியர 3] 2 ைோத்திதர 4] 5 ைோத்திதர 
 

29. வன்தையோக  அல்ைோைல் பைன்தையோக ஒலிக்க கூடிய எழுத்துகள் எதவ? 

1] க், ச்  2] ங், ஞ்  3] ட், த்  4] ப், ற் 

 

30. பைய் என்பதன் பபோருள்? 

1] உண்தை  2] ென்தை  3] உடம்பு  4] எழுத்து 
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31. உயிபரழுத்துகளில் எத்ததை எழுத்து நீண்டும், எத்ததை எழுத்துக்கள் குறுகியும் ஒலிக்கும் 

இயல்புதடயதவ? 

1] 5,7   2] 5,6   3] 7,5   4] 7,6  

Note: (ஆஈஊஏஐஓஔ,அஇஉஎஒ) 

 

32. ஒலி வடிவைோகவும் வரிவடிைோகவும் பிறப்பததை எவ்வோறு அதைக்கப்படுகிறது? 

1] இைக்கணம்  2] பசோல்  3] எழுத்து  4] அணி 

 

33. தமிழ் பயின்ற அறிவியல் அறிஞர்களில் எந்த ெபர் இஸ்தரோவின் ததைவரோகவும் 

ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டோர்? 

1] அப்துல்கைோம்    2] ையில்சோமி அண்ணோத்துதர 
3] சிவன்     4] தங்கத்துதர 
 

34. சுறோமீன் தோக்கியதோல் ஏற்பட்ட புண்தண நிரம்பிைோல் ததத்த பசய்திதய கூறும் நூல்? 

1] ென்னூல்  2] நற்றியை  3] புறெோனூறு  4] பதிற்றுபத்து 

 

35. பதோதைவில் ததோன்றிய பபோருளின் உருவத்தத அருகில் ததோன்ற பசய்தவர் யோர்? 

இததை பற்றி கூறும் நூல்? 

1] பகப்ளர், திருவள்ளுவர்   2] கலீலிமைா,  திருவள்ளுவ ாயல 

3] தோைமி, சிைப்பதிகோரம்   4] நீயூட்டன், பபரியபுரோணம் 

 

36. ைதைதய பற்றிய தகவல்கதள விவரிக்கும் நூல்களில் பதோடர்பில்ைோத இதண 

ததர்ந்பதடுக்கவும்? 

1] முல்தைப்போட்டு, பரிபோடல்  2] பரிபோடல், திருக்குறள் 

3] கோர்ெோற்பது,திருப்போதவ  4] நற்றியை, பதிற்றுப்பத்து 

 

37. உைக உயிர்கதள ஒரறிவு முதல் ஆறறிவு வதர வதகப்படுத்திக் நூல்? 

1] சதால்காப்பிைம்    2] கோர்ெோற்பது    

3] பதிற்றுபத்து    4] திருக்குறள் 

 

37. வோைம் நீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வோை - என்ற போடல் வரிகதள எழுதியவர் யோர்? 

1] தவரமுத்து  2] அறிவு தி  3] தோரோபோரதி 4] போைசுப்பரைணியன் 

 

38. இரண்டோயிரம் ஆண்டுகளோக வைக்கில் இருக்கும் தமிழ் பசோற்களில் இல்ைோத ஒன்தற 

ததர்ந்பதடுக்கவும்? 
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1] தவளோண்தை, உைவர்   2] போம்பு, பவள்ளம் 

3] முததை, தகோதட   4] நிறம், பூக்கள் 

 

39. பபோருத்துக: 

பசோல்.          இடம்பபற்றுள்ள நூல் 

1] மீன்,பசய்     - அ. திருக்குறள், பதோல்கோப்பியம் 

2] அன்பு, உயிர், ைகிழ்ச்சி   - ஆ. குறுந்பதோதக 

3] ஒழி,முடி     - இ. பபரும்போணோற்றுபதட 

4] போர்     - ஈ. பதோல்கோப்பியம் 

1] ஆஅஈஇ  2] அஆஇஈ  3] இஈஅஆ  4] அஇஈஆ 

 

40. பபோருத்துக: 

1] க - அ.7   

2] எ -ஆ.1   

3] ரு -இ.2   

4] உ - ஈ.5 

1] அஆஇஈ  2] ஆஅஈஇ  3] இஆஅஈ  4] ஆஇஅஈ 

 

41. கதைச்பசோற்களோக பயன்படோத இதண ததர்ந்பதடுக்கவும்? 

1] இதணயம், முகநூல்   2] குரல்ததடல்,ததடுபபோறி 

3] பசயலி,பதோடுதிதர   4] சசய்தித்தாள், சதாயலக்காட்சி 

 

42. தமிழ் கவிதத வடிவைோக கருதப்படோத வடிவங்கள் எதவ? 

1] துளிப்போ  2] புதுக்கவிதத 3] புதினம்  4] பசய்யுள் 

 

43. ததை என்பதன் பபோருள்? 

1]  ல்லி  2] பெல்,வரகு 3] தகோதர  4] ஆல்,அரசு 

 

44. கமுகு என்பதன் தோவர இதைப்பபயர் என்ை? 

1] ஓதை  2] கூந்தல்  3] ததோதக  4] ைடல் 

 

45. பூவின் ஏழு நிதைகளில் இல்ைோத ஒன்தற ததர்ந்பதடுக்கவும்? 

1] அைர்  2] பசம்ைல்  3] முதக  4] ம ன்ய  

 

46.பபோருத்துக: 
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1] இைக்கண நூல்கள்  - அ.எட்டுத்பதோதக, பத்துப்போட்டு 

2] சங்க இைக்கியம்   - ஆ.பதோல்கோப்பியம், ென்னூல் 

3] அறநூல்கள்   - இ. சிைப்பதிகோரம், ைணிதைகதை 

4] கோப்பியங்கள்   - ஈ. ெோைடியோர், திருக்குறள் 

1] ஆஅஈஇ  2] அஈஇஆ  3] அஇஆஈ  4] இஈஆஅ 

 

47. தமிபைன் கிைவியும் அததைோடு என்ற தைற்தகோள் உதடய நூல் எது? 

1] சிைப்பதிகோரம்    2] அப்பர் ததவோரம்   

3] வஞ்சிகோண்டம்    4] சதால்காப்பிைம் 

 

48. இமிழ்கடல் தவலிதய தமிழ்ெோடு ஆக்கிய என்ற போடல் வரிகள் இடம்பபற்றுள்ள நூல்? 

1] புறெோனுறு    2] அப்பர் ததவோரம்   

3] வஞ்சிகாண்டம்    4] பதோல்கோப்பியம் 

 

49. என்று பிறந்தவள் என்று உணரோத - என்ற போடல் வரிதய பதடத்தவர்? 

1] கண்ணதோசன்  2] போரதிதோசன் 3] பாரதிைார்  4] தோரோபோரதி 

 

50. உைகத்தில் கோணப்படும் பைோழிகளின் எண்ணிக்தக? 

1] 3000  2] 6000  3] 10000  4] 5000 

 

51. போவைதரறு ெடத்திய இதழ்களில் இல்ைோத ஒன்தற ததர்ந்பதடுக்கவும்? 

1] பதன்பைோழி  2] தமிழ்சிட்டு   3] தமிழ்நிைம் 4] கனிச்சாறு 

 

52. ஆழிப்பபருக்கு என்பதன் பபோருள்? 

1] கடல் மகாள்  2] கடல் அதை  3] சீரழிவு  4] உைகம் 
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