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6th Tamil Questions - Part 2 [New Book] 
 

1. ” திங்களை ப ோற்றுதும் திங்களை ப ோற்றுதும்” என்ற வரிகள் இடம்ப ற்றுள்ை நூல்? 

1] கம் ரோமோயணம்    2] ப ரியபுரோணம் 

3] சிலப்பதிகாரம்    4] மணிபமகளை 

 

2. திகிரி - என் தன் ப ோருள். 

1] மகரந்தம்  2] மளை  3] ஆணைச்சக்கரம்  4] அச்சம் தரும் கடல் 

 

3. பதன் நிளறந்த ஆத்திமைர் மோளைக்குரியவரோக கருதப் டும் மன்னன் யோர்? 

1] சசாழ மன்னன்    2]  ோண்டிய மன்னன்   

3] பசர மன்னன்    4] பகோற்ளக மன்னன் 

 

4. இைங்பகோவடிகள் எந்த நூற்றோண்ளட சோர்ந்தவர்? 

1] கி.பி. 5 நூற்றோண்டு   2] கி.பி.2 நூற்றாண்டு  

3] கி.பி. 7 நூற்றோண்டு   4] கி.பி.11 நூற்றோண்டு 

 

5. தமிழின் முதல் கோப்பியமோக கருதப் டுவது எது? 

1] கம் ரோமோயணம்    2] சிலப்பதிகாரம் 

3] பதோல்கோப்பியம்    4] அகத்தியம் 

 

6. ப ோருத்துக: 
    பமற்பகோள்கள்                    நூல்கள் 

1] நிைம் தீ நீர் வளி           - அ.கோர் நோற் து 

2]  கடல் நீர் முகத்த         - ஆ.பதோல்கோப்பியம் 

3] பநடு பவள்ளூசி             - இ.நற்றிளண 

4] பகோட்சுறோ எறிந்பதன  - ஈ. திற்றுப் த்து 

1] அஆஈஇ  2] ஆஅஈஇ  3] இஈஅஆ  4] அஇஆஈ 

 

7. கோணி என் து எதளன குறிக்கும் பசோல்? 

1] கோலிநிைம்  2] மோளிளக அடுக்குகள்  3] நில அளவு  4] கட்டிடம் 

 

8. இரு தோம் நூற்றோண்டின் இளணயற்ற கவிஞர் என அளைக்கப் டு வர் யோர்? 

1]  ோரதிதோசன்    2] சுப்பரமணியன்   

3] வோணிதோசன்    4] நோமக்கல் கவிஞர் 
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9.  றளவகள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்பறோரு இடத்திற்கு இடம் ப யர்தல் எவ்வோறு 
அளைக்கப் டுகிறது? 

1] வலணச சபாதல்    2] இடம் ப யர்தல் 

3] நகர்தல்     4] ஊர்ந்து பசல்லுதல் 

 

10. எவற்ளற அடிப் ளடயோகக் பகோண்டு  றளவகள் இடம் ப யர்கின்றன? 

1] உணவு  2] தட் பவப் நிளை  3] இனப்ப ருக்கம்  4] புவிஈர்ப்பு புலம் 

 

11. சிறகடிக்கோமல் கடளை தோண்டி  றக்கும்  றளவ எவ்வோறு அளைக்கப் டுகிறது? 

1] கப் ல்  றளவ    2] கப் ல் கூளைக்கடோ   

3] கடற்பகோள்ளை  றளவ   4] சமற்கூறிய அணனத்தும் 

 

12. நோரோய் நோரோய் பசங்கோல் நோரோய் - என்னும்  ோடல் யோருளடய  ளடப்பு? 

1] திருவள்ளுவர்                         2] அகத்தியர்  

3] சமுத்திர புலவர்              4] உடுமளை நோரயோணக்கவி 

 

13. …………  குதியில் இருந்து தமிைகத்திற்கு பசங்கோல் நோளரகள் வருவது தற்ப ோளதய 
ஆய்வில் உறுதிப் டுத்தப் ட்டது. 
1] ஆசியோ  2] ஆப்பிரிக்கோ  3] ஐசராப்பா  4] அபமரிக்கோ 

 

14. நமது நோட்டில் பவகுவோக அழிந்து வரும் உயிரினம் எது? 

1] சிங்கம்  2]  ோம்பு  3] புறோ   4] சிட்டுக் குருவி 

 

15.  த்து முதல்  தின்மூன்று ஆண்டுகள் வளர வோழும் உயிரினம் எது? 

1]  ோம்பு  2] மயில்  3] சிட்டு குருவி  4] தவளை 

 

16. இந்தியோவின்  றளவ மனிதர் என்று அளைக்கப் டு வர் யோர்? 

1] டாக்டர் சலீம் அலி   2] டோக்டர் முகமது அலி  

3] டோக்டர் சலீம் கோன்   4] டோக்டர் ஜின்னோ 

 

17. உைக சிட்டுக்குருவி தினம் எப்ப ோது பகோண்டோடப் டுகிறது? 

1] மோர்ச் 5  2] மோர்ச் 22  3] மார்ச் 20  4] மோர்ச் 16 

 

18.  றளவகள்  ற்றிய  டிப் ோனது எவ்வோறு அளைக்கப் டுகிறது? 
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1] ஆர்க்கியோைஜி    2] ஆர்த்பதோ யோைஜி    

3] ஆர்னித்தாலஜி    4] ளசக்கோைஜி 

 

19. கிைவனும் கடலும் என்ற புதினம் எந்த பமோழியில் இருந்து தமிழில் 
பமோழிப்ப யர்க்க ட்டுள்ைது? 

1] ைத்தீன்  2] ஆங்கிலம்  3] பிபரஞ்சு  4] கிபரக்கம் 

 

20. கிைவனும் கடலும் என்ற நூைோனது எந்த வருடம் பநோ ல்  ரிளச ப ற்றது? 

1] 1967  2] 1956  3] 1954  4] 1968 
 

21. எழுத்துகள் எத்தளன வளகப் டும்? 

1] 5  2] 3  3] 2  4] 7 
 

22. பிற எழுத்துகள் பதோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற்கோரணமோக கருதப் டோத எழுத்துகள் 
…….. ஆகும். 
1] முதல் எழுத்து    2] உயிர் எழுத்து   

3] பமய்பயழுத்து    4] சார்பு எழுத்து 

 

23. தனக்குமுன் ஒரு குறில் எழுத்ளதயும் தனக்கு பின் ஒரு வல்லின உயிர்பமய் எழுத்ளதயும் 
ப ற்று பசோல்லின் இளடயில் மட்டும் வரும் எழுத்துக்கள் எவ்வோறு வைங்கப் டுகிறது? 

1] உயிர் எழுத்து    2] பமய்பயழுத்து 

3] ஆய்த எழுத்து    4] சோர்பு எழுத்து 

 

24. உைகப்ப ோதுமளற என்று ப ோற்றப் டும் நூல் எது? 

1] திருக்குறள்    2] நோன்மளற   

3] வோயுளற வோழ்த்து   4] சமற்கூறிய அணனத்தும் 

 

25. கீழ்கண்டவற்றுள் திருவள்ளுவரின் சிறப்பு ப யரோக கருதப் டோதது எது? 

1] பதய்வப்புைவர்    2] ப ோய்யில் புைவர்   

3]  பசந்நோப ோதர்    4] கல்வியில் சிறந்தவர் 

 

26. 2016ம் ஆண்டு எந்த நகரில் மோற்று திறனோளிகள் ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகள் நளடப்ப ற்றது? 

1] கனடோ  2] ரிசயா  3] ப ோர்ச்சுகல்  4] ஸ்வீடன் 

 

27. பசோை மன்னன் எதளன ப ோற்றுவதோக இைங்பகோவடிகள் கூறுகிறோர்? 
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1] பவண்ணிைவு  2] கதிரவன்  3] மோமளை  4] சமற்கூறிய அணனத்தும் 

 

28 .சிைப் திகோரத்தின் சிறப்பு ப யரோக கருதப் டோதது எது? 

1] முதல் கோப்பியம்    2] முத்தமிழ் கோப்பியம் 

3] குடிமக்கள் கோப்பியம்   4] பபாதுமணற காப்பியம் 

 

29. கழுத்தில் சூடுவது ……..? 

1] தார்   2] களணயோழி  3] தண்ளட  4] பமகளை 

 

30] கதிரவனின் மற்பறோரு ப யரோக கருதப் டுவது எது? 

1] புதன்  2] ஞாயிறு  3] சந்திரன்  4] பசவ்வோய் 

 

31. அவன்+அளிப்ப ோல் என் தளன பசர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் பசோல்? 

1] அவன் அளிப்ப ோல்   2] அவனளிசபால்   

3] அவன்வளிப்ப ோல்   4] அவனோளிப ோல் 

 

32.  ோரதி என்னும்  ட்டம்  ோரதியோருக்கு வைங்கியவர் யோர்? 

1] முதைோம் குபைோத்துங்கன்  2] இரண்டோம் குபைோத்துங்கன் 

3] எட்டயபுரமன்னன்   4] சுப் ரதீ  கவிரோயர் 

 

33. சித்தம் என் தன் ப ோருள்? 

1] மனம்  2] உள்ளம்  3] சிந்தளன  4] உருவம் 

 

34. மண் உரிளமக்கோகவும் ப ண் உரிளமக்கோகவும் தனது  ோடல்கள் வழியோக  ோடுப் ட்டவர்? 

1]  ோரதிதோசன்    2] வோணிதோசன்   

3] நோமக்கல் கவிஞர்    4] பாரதியார் 

 

35. கீபை பகோடுக்கப் ட்டளவகளுள்  ோரதியோர் இயற்றிய நூல்கைோக கருதப் டோதது எது? 

1]  ோஞ்சோலி ச தம்  2] கண்ணன்  ோட்டு  3] குயில்  ோட்டு  4] ஞானரதம் 

 

36. கிணறு என் தளன குறிக்கும் பசோல் எது? 

1] ஏரி  2] சகணி  3] குைம்  4] ஆறு 

 

37. ப ோருத்துக: 

1] முத்துச்சுடர் – அ.மோடங்கள் 
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2] தூய நிறம் – ஆ.பதன்றல் 

3] சித்தம் மகிழ்ந்திட – இ.நிைோ ஒளி 

1] இஅஆ  2] ஆஅஇ  3] அஆஇ  4] அஇஆ 

 

38. வைளசயின் ப ோது உடலில் ஏற் டும் மோற்றங்கள் எளவ? 

1] இறகு நிறம் மோறுதல்   2] தளையில் சிறகு வைர்தல் 

3] உடலில் கற்ளறயோக முடி வைர்தல் 4] சமற்க்கூறிய அணனத்தும் 

 

39. கப் ல்  றளவ எத்தளன கிபைோமீட்டர் வளர கீபை இறங்கோமல்  றக்கும்? 

1] 300 கிபைோ மீட்டர்    2] 200 கிபைோ மீட்டர் 

3] 400 கிசலா மீட்டர்    4] 500 கிபைோ மீட்டர் 

 

40. பதன் திளசக் குமரி ஆடி வடத்திளசக்கு ஏகுவீர் ஆயின் என்னும்  ோடல் வரிகளை எழுதியவர் 

யோர்? 

1]  ோரதியோர்     2]  ோரதிதோசன் 

3] சமுத்திர புலவர்    4] ஒட்டக்கூத்தர் 

 

41. உைகிபைபய பநடுந்பதோளைவு  யணம் பசய்யும்  றளவயினம் எது? 

1] சிட்டு குருவி     2] ஆர்டிக் ஆலா 

3] மஞ்சள் சிட்டு    4] கழுகு 

 

42. சிட்டு குருவிகள் வோைோ முடியோத  குதி எது? 

1] துருவப்பகுதி  2] இமயமளை  3] இந்தியோ  4] தமிழ்நோடு 

 

43. கிைவனும் கடலும் என்ற நூளை  ளடத்தவர் யோர்? 

1] ஜோன்  ோர்கின்ஜி    2] ஜோன்  னியன்’   

3] எர்பனஸ்ட் பெமிங்சவ  4] ஜோன் பகல்ைர் 

 

44. கிைவனும் கடலும் என்ற களதயோனது எதளன அடிப் ளடயோக பகோண்டு எழுதப் ட்டது? 

1] கடல் வோழ் உயிரினங்கள் 

2] ப ரனும் தோத்தோளவ  ற்றியது 

3] இயற்ணகக்கும் மனிதனுக்கும் இணடசய நடக்கும் சபாரட்டம் 

4] மனிதர்களிளடபய நடக்கும் கைவரங்கள் 

 

45. கிைவபனோடு கடலுக்கு மீன் பிடிக்க பசன்ற சிறுஅனின் ப யர் என்ன? 
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1] சோண்டியோபகோ  2] மசனாலின்  3] எர்பனஸ்ட்  4] பெனிங் 

 

46. பமய் எழுத்துகளும் உயிர் எழுத்துகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று பசர்வதோல் பதோன்றும் எழுத்துகள்? 

1] முதல் எழுத்து    2] ஆய்த எழுத்து   

3] உயிபரழுத்து    4] உயிர்பமய் எழுத்து 

 

47. சோர்பு எழுத்து எத்தளன வளகப் டும்? 

1] எட்டு வளக    2] பத்து வணக 

3] ஐந்து வளக    4] ஆறு வளக 

 

48. வரி வடிவம் பமய்பயழுத்ளத ஒத்தும், ஒலிக்கும் கோை அைவு உயிர் எழுத்ளத ஒத்தும் 

கோணப் டும் எழுத்துகள் எவ்வோறு அளைக்கப் டுகிறது? 

1] முதல் எழுத்து    2] சோர்பு எழுத்து 

3] உயிர்பமய் எழுத்து   4] ஆய்பதழுத்து 

 

49. நுட் மோன ஒலிப்பு முளற உளடய எழுத்துகள் எவ்வோறு அளைக்கப் டுகிறது? 

1] உயிர் எழுத்து    2] முதல் எழுத்து   

3] ஆய்த எழுத்து    4] சோர்பு எழுத்து  

 

50. ஆய்த எழுத்தின் பவறு ப யர்கள் எளவ? 

1] முப்புள்ளி  2] முப் ோற்புள்ளி  3] தனிநிளை  4] சமற்கூறிய அணனத்தும் 

 

51. முதல் எழுத்துகைோகிய உயிளரயும் பமய்ளயயும் சோர்ந்து இயங்குவதோல் ஆயுத எழுத்து 

……………………. ஆகும். 

1] முதல் எழுத்து 2] சோர்ப ழுத்து  3] பமய்பயழுத்து 4] உயிர்பமய் எழுத்து 

 

52. மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவது எது? 

1] ஊக்கமின்ளம 2] அறிவுணடய மக்கள் 3] வன்பசோல்  4] சிறிய பசயல் 

 

53. ஒருவருக்கு சிறந்த அணி? 

1] மோளை  2] கோதணி  3] இன்பசால்  4] வன்பசோல் 

 

54. எந்த ஆண்டு ரிபயோ நகரில் மோற்று திறனோளிகளின் ஒலிம்பிக் ப ோட்டி நளடப்ப ற்றது? 

1] 2010  2] 2016  3] 2018  4] 2017 

http://www.winmeen.com/

