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6th Tamil Questions - Part 3 [New Book] 
 
1. புதிய ஆத்திச்சூடியய பயைத்தவர் யார்? 

    1] ஒளயவயார்       2] பாரதியார்     3] நெல்யை முத்து       4] பாரதிதாசன் 

 

2. அறிவியல் ஆத்திச்சூடி என்ற நூயை எழுதியவர் யார்? 

    1] பாரதியார்       2] ஒளயவயார்       3] பாரதியார்       4] நெல்லை முத்து 

 

3. ஒளைதம் என்பதன் நபாருள்? 

    1] அனுபவம்           2] மருந்து           3] நொய்           4] முதிநயார் நசால் 

  

4. ஒத்த அயைநீளத்தில் சிந்திப்பவர் என்று நெல்யை முத்துயவ பாராட்டியவர் யார்? 

    1] அப்துல் கைாம்          2] தாராபாரதி       3] சிவன்       4] கல்யாண சுந்தரம் 

 

5. நெல்யை முத்துவால் பயைக்கப்பட்ை நூல்களின் எண்ணிக்யக எத்தயை? 

     1] 60          2] 80             3] 100          4] 120 
 

6. கீநே நகாடுக்கப்பட்ையவகளில் நெல்யை முத்து அவர்கள் பணியாற்றாத இைத்யத 

நதர்ந்நதடுக்க? 

    1] விக்ரம் சாராபாய் விண்நவளி யையம்       2] சதீஷ்தவான் விண்நவளி யையம் 

    3] இந்திய விண்நவளி யையம்                    4] இஸ்ரரா விண்நெளி லமயம் 

 

7. உைல் நொய்க்கு ………………. நதயவ? 

     1] உணவு        2] ஒளடதம்            3] இனிப்பு           4] உயை 

 

8. ெண்பர்களுைன் ……………….. வியளயாடு. 

    1] ஒருமித்து      2] ைாறுபட்டு        3] தனித்து            4] பயகத்து 

 

9. எதிர் நசாற்கயளப் நபாருத்துக. 

  1.அணுகு   – அ.நதளிவு 

  2.ஐயம்     – ஆ.நசார்வு 

  3.ஊக்கம்   – இ.நபாய்யை 

  4.உண்யை  – ஈ.விைகு  

   1] ஈஅஆஇ      2] ஆஅஈஇ           3] அஇஈஆ            4] அஆஇஈ  
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10. ‘சந்திர ைண்ைைத்தியல் கண்டு நதளிநவாம் சந்தி நதருப்நபருக்கம்’ என்ற பாைல் வரியய 

எழுதியவர் யார்? 

       1] பாரதிதாசன்                2] மகாகவி பாரதியார் 
        3] வாணிதாசன்              4] ொராயணக்கவி 

 

11. வானில் நசலுத்தப்படும் நசயற்யகக்நகாளால் ைனிதன் அயையும் பயன் யாது? 

     1] நசய்தி நதாைர்பு தகவல்கள்         2] இயற்யக வளத்திற்குரிய தகவல்கள்     

     3] ையே,புயல் தகவல்கள்                4] ரமற்கூறிய அலைத்தும் 

 

12. இல்ைாது+இயங்கும் என்பதயை நசர்த்து எழுத கியைப்பது? 

     1] இல்ைாதுஇயங்கும்               2] இல்ைாஇயங்கும் 

     3] இல்ைாதியங்கும்                4] இல்ைதியங்கும் 

 

13. ‘உறுப்யப ைாற்றும் ைருத்துவம் கண்டு 

உைலும் உயிரும் காக்கின்றான்’ நகாடுக்கப்பட்ையவகளில் நைாயை நசாற்கயள எடுத்து 

எழுதுக? 

        1] உடலும்,உயிரும்                 2] உறுப்யப,உைலும் 

        3] ைாற்றும்,ைருத்துவம்               4] உறுப்யப,உைலும் உயிரும் 

 

14. எந்திரங்கள் பணியாற்றும் இைங்களாக கருதப்படும் இைங்கள் எயவ? 

       1] வீடு ைற்றும் அலுவைகம்          2] நதாழிற்ச்சாயை 

       3] ைருத்துவையை                    4] ரமற்கூறிய அலைத்தும் 

 

15. நராநபா என்ற நசால்யை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் யார்? 

     1] கநபக்            2] நகரிநகஸ்          3] நசாபியா           4] ஐரிஸ் 

 

16. காரல் கநபக் எந்த ொட்யை சார்ந்தவர்? 

     1] ஸ்வீைன்           2] பிரான்ஸ்            3] நெக்              4] ஜப்பான் 

 

17. நராநபா என்னும் நசால்யை பயன்படுத்திய ஆண்டு? 

        1] 1930        2] 1920         3] 1942           4] 1928 

 

18. நராநபா என்னும் நசால்லுக்கு என்ை நபாருள்? 

     1] எந்திர ைனிதன்       2] எந்திர கருவி         3] அடிலம           4] நவயையாள் 
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19. நுட்பைாை கடிைைாை ஒநர ைாதிரியாை நவயைகயள ைனிதயரவிை வியரவாக தாநை 

நசய்து முடிக்கும் எந்திரம் எவ்வாறு அயேக்கப்படுகிறது? 

     1] தானியங்குகள்        2] எந்திர ைனிதன்        3] இரும்பு ைனிதன்    4] நராநபாக்கள் 

 

20. உைகிநைநய முதன் முதைாக எந்த ொட்டின் நராநபாவுக்கு குடியுரியை வேங்கியுள்ளது? 

     1] நகாரியா      2] ெவுதி அரரபியா         3] அநைரிக்கா         4] ஜப்பான் 

 

20. சூழ்நியைகயள உணர்வதற்காக தானியங்களில் நபாருத்தப்படும் சிறப்பு கருவியின் நபயர் 
என்ை? 

      1] எந்திர யககள்      2] எந்திர மூக்கு   3] நுண் உணர்வு கருவிகள்     4] எந்திர கால்கள் 

 

21. தானியங்கிகள் நசய்யப்படும் நவயைகளாக கருதப்படுவது எயவ? 

      1] நதாழிற்சாயை பணிகள்                2] ைருத்துவதுயற பணிகள்  

      3] விண்நவளி சார்ந்த பணிகள்         4] ரமற்கூறிய அலைத்தும் 

 

22. டீப் புளுநவ என்னும் மீத்திறன் கணினி எந்த ஆண்டு எந்த நபாட்டியில் நகரி நகஸ்புநராவ் 

என்பவயர நதால்வியயைய நசய்தது? 

      1] 1995, நைன்னிஸ்                  2] 1990, நபட்மிட்ன்  

      3] 1997, ெதுரங்கம்                  4] 1998, நைபிள், நைன்னிஸ் 

 

23. குடியுரியை நபற்ற நராநபாவின் நபயர் என்ை? 

     1] ரொபியா        2] ஐரிஸ்           3] ஸ்பீடு நராநபா            4] சந்தியா 
 

24. புதுயைகளின் நவற்றியாளர் என்ற விருதியை நசாபியாவிற்கு வேங்கிய நிறுவைம் எது? 

     1] உைக சுகாதார யையம்                            2] ஐக்கிய ொடுகளின் ெலப  

     3] உைக எந்திரங்களின் தயையையகம்        4] ஐக்கிய அரபு ொடுகள் 

 

25. நீக்குதல் ைற்றும் எளிது என்ற நசாற்களின் எதிர் நசாற்கள் எயவ? 

     1] நபாக்குதல், வறிது            2] தள்ளுதல், சிறிது  

     3] அழித்தல், நபரிது               4] ரெர்த்தல், அரிது 

 

26. லிலியன் வாட்சன் எழுதிய நூலின் நபயர் என்ை? 

    1] விளக்குகளின் ஒளி                  2] விளக்குகள் தந்த ஒளி  

    3] விளக்குகள் பை தந்த ஒளி          4] விளக்கு ஒளி 
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27. நசயற்யகயாக உருவாக்கப்படும் நசயற்யக காலின் அளவு என்ை? 

    1] 200 கிராம்     2] 300 கிராம்      3] 500 கிராம்   4] 600 கிராம் 

 

28. இந்தியாவின் நவற்றிகளாக அப்துல்கைாம் ஐயா கருதுவது? 

    1] உணவு உற்பத்தி   2] மின்சாரம் உற்பத்தி  

    3] தகவல் நதாழில்நுட்பத்துயற 4] ரமற்கூறிய அலைத்தும். 

 

29. எத்தயை கிநைா ைதிப்புள்ள நசயற்யக நகாயள விண்ணிற்கு இந்தியா அனுப்பியுள்ளது? 

    1] 550 கிநைா   2] 380 கிநைா  3] 420 கிநைா  4] 525 கிரைா 
 

30. நசால்லின் முதலில் வரும் எழுத்துகயள ……………………. என்பர். 
     1] நைாழி எழுத்துகள்   2] நசால் எழுத்துகள்  

     3] நமாழி முதல் எழுத்துகள்  4] முதல் எழுத்துகள் 

 

31. நசால்லின் முதலில் வராத எழுத்துகள் எது? 

     1] நமய்நயழுத்து   2] உயிநரழுத்து 

     3] முதல் எழுத்து    4] உயிர்நைய் எழுத்து 

 

32. கீநே நகாடுக்கப்பட்ையவகளில் எந்த எழுத்துகள் நசால்லின் முதலில் வரும்? 

     1] ை,ண,ர 2] ை,ே,ள  3] ற,ை, 4] க,ெ,த 

 

33. கீநே நகாடுக்கப்பட்ையவகளில் எந்த எழுத்துகள் நசால்லின் இறுதியில் வரும்? 

     1] ஞ்,ண்,ந் 2] ம்,ய்,ர்  3] ல்,வ்,ழ் 4] ரமற்கூறிய அலைத்தும் 

 

34. நசால்லின் இறுதியில் ……………. தனித்து வருவதில்யை. 

      1] உயிர் எழுத்துகள்   2] நைய்நயழுத்துகள்   

      3] ஆய்த எழுத்து   4] நைற்கூறிய எதுவுமில்யை. 

 

35. உயிர் எழுத்துகள் நைய்நயழுத்துகளுைன் இயணந்து …………………… ைட்டுநை வரும். 

       1] உயிர் எழுத்தாக   2] நைய்நயழுத்தாக 

       3] உயிர்நமய்நயழுத்தாக             4] சார்நபழுத்தாக 

 

36. உயிர் நைய் எழுத்துகளுள் …………….. எந்த எழுத்து வரியச நசால்லின் இறுதியில் வராது. 

    1] ெ வரியச          2] ண வரியச        3] ங ெரிலெ            4] க வரியச 
 

37. நசால்லின் இயையில் வராத நசாற்கள் எயவ? 
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      1] நைய்நயழுத்துகள்   2] உயிர்நைய் எழுத்துகள்  

      3] ஆய்த எழுத்துகள்   4] ரமற்கூறிய எதுவும் இல்லை 

 

38. எந்த இைத்தில் ைட்டும் உயிர் எழுத்துகள் நசால்லின் இயையில் வரும்? 

      1] அளநபலட       2] குற்றியலுகரம்       3] குற்றியலிகரம்        4] நசாற்நறாைர் 
 

39. சர்.சி.வி.ராைன் எந்த ஆண்டு இங்கிைாந்து நசன்றார்? 

      1] 1921       2] 1930       3] 1942        4] 1928  
 

40. ராைன் வியளவு எந்த ஆண்டு எந்த திைம் நவளியிைப்பட்ைது? 

      1] 1928 பிப்ரெரி 28 ொள்  2] 1928 பிப்ரவரி 30 ொள்  

      3] 1928 பிப்ரவரி 15 ொள்  4] 1928 பிப்ரவரி 20 ொள் 

 

41. இந்திய அறிவியலுக்காை முதல் நொபல் பரியச நபற்றவர் யார்? 

      1] ெர்.சி.வி ராமன்   2] ஜான் நபக்ரால் 

      3] நியூட்ைன்    4] கலிலீநயா 
 

42. நதசிய அறிவியல் திைம் எப்நபாது நகாண்ைாைப்படுகிறது? 

      1] பிப்ரவரி 25    2] பிப்ரெரி 28 

      3] பிப்ரவரி 22    4] பிப்ரவரி 23  
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