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6th Tamil Questions - Part 4 [New Book] 
Term - 2 

 

1. “மன்னனும் மாசறக் கற்றறானும் சீர்தூக்கின் 

மன்னனின் கற்றறான் சிறப்புடையன்” – என்ற பாைல் வரிடய எழுதியவர் யார்? 

1] ஒளவையார்  2] பாரதியார்   3] பாரதிதாசன்  4] கம்பர் 
 

2. மூதுடர நூலில் காணப்படும் பாைல்களின் எண்ணிக்டக எவ்வளவு? 

1] 80 பாைல்கள்  2] 50 பாைல்கள்  3] 31 பாடல்கள்  4] 43 பாைல்கள் 

 

3. மூதுடர என்னும் சசால்லுக்கு என்ன சபாருள்? 

1] மூத்றதார் சசால்     2] மூத்றதாரின் பழசமாழி  

3] மூத்த ார் கூறும் அறிவுவை   4] மன்னரது சிறப்பு சபயர் 
 

4. மூதுடர பாைலில் மன்னடனவிை சிறந்தவராக ஒளடவயார் யாடரக் குறிப்பிடுகிறார்? 

1] இளவரசர்  2] தளபதிகள்   3] கல்வி கற்றைர்கள்  4] மக்கள் 

 

5. சீர்தூக்கின் என்பதன் சபாருடள கண்ைறிக? 

1] ஒப்பிட்டு ஆைாய்ந்து    2] அளிக்கப்படும் சபாருள்  

3] சபாருள்கடள தூக்குதல்          4] ஆராயமல் சரிபார்த்தல் 

 

6. மாணவர்கள் நூல்கடள …………………. கற்க றவண்டும். 

1] றமற ாட்ைமாக   2] மாசற   3] மாசுற   4] மயக்கமுற 

 

7. மாசற என்னும் சசால்ட  பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது? 

1] மாச+அற    2] மாசு+அற   3] மாச+உற   4] மாசு+உற 

 

8. சபாருத்துக: 

1. மாற்றார்  - அ. வழி 

2. தூற்றும்படி - ஆ. மற்றவர் 
3. வற்றாமல்           - இ. இகழும்படி 

4. செறி                - ஈ. அழியாமல் 

1] அ இ ஈ ஆ   2] ஆ இ ஈ அ   3] ஈ இ அ ஆ  4] அ ஆ ஈ இ 
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9. பிறருைன் …………. வழக்கம் இருந்தால் அடத விட்டுவிை றவண்டும் என்று பாைல் ஆசிரியர் 
கல்யாண சுந்தரம் வலியுறுத்துவது எது? 

1] அதிகமாக றபசுதல்   2] ைம்பு சசய் ல்  

3] அரட்டை அடித்தல்           4] பண்பு செறி மாறுதல் 

 

10. எளிய தமிழில் சமூக சீர்த்திருத்தக் கருத்துகடள வலியுறுத்திப் பாடியவர் யார்? 

1] பாரதியார்       2] ொமக்கல் கவிஞர்  
3] கல்யாண சுந் ைம்   4] ொரணயக்கவி 

 

11. மக்கள் கவிஞர் என்ற சிறப்பு சபயரால் அடழக்கப்படுவர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்  2] கல்யாண சுந் ைம் 3] வாணிதாசன்  4] பாரதிதாசன் 

 

12. தமது பாைல்களின் வாயி ாக உடழப்பாளிகளின் உயர்டவப் றபாற்றியவர் யார்? 

1] திரு.வி.க   2] பாரதியார்   3] தாராபாரதி 4] கல்யாண சுந் ைம் 

 

13. மாணவர் பிறர் ……………………. ெைக்கக் கூைாது. 

1] றபாற்றும்படி  2] தூற்றும்படி  3] பார்க்கும்படி  4] வியக்கும்படி 

 

14. ொம் ………………….. சசால்படி ெைக்க றவண்டும். 

1] இடளறயார்  2] ஊரார்   3] மூத்த ார்  4] வழிப்றபாக்கர் 
 

15. ’கல்வி கண் திறந்தவர்’ என்று காமராசடர மனதார பாரட்டியவர் யார்? 

1] சபரியார்   2] அண்ணா   3] எம்.ஜி.ஆர்  4] அம்றபத்கார் 
 

16. பின்வருவனற்றுள் சரியானது எது/எடவ? 

i] காமராசர் கறுப்பு காந்தி என்று அடழக்கப்படுகிறார். 
ii] காமராசர் சபண்கல்விக்கு வித்திட்ைார். 
iii] காமராசர் சீருடைத் திட்ைத்டத அறிமுகம் சசய்தார். 
iv] காமராசர் ப  கிடள நூ கங்கடளத் சதாைங்கினார். 
1] i, ii, iii  சரி  2] i, iii, iv சரி   3] iv, ii, i சரி  4] ii, iii, iv சரி  

 

17. மாநி  முழுக்க அடனவருக்கும் ……………………..க்கான சட்ைத்டத தீவிரமாக 

ெடைமுடறப்படுத்தினார். றமலும் மாணவர்கள் பசியின்றிப் படிக்க …………………….. 

திட்ைத்திடனக் சகாண்டு வந்தார். 
1] அடிப்படை கல்வி, மதிய உணவு 2] இலைசக் கட்டாய கல்வி, மதிய உணவு  
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3] இ வச கல்வி, மதிய உணவு   4] கட்ைாய கல்வி, மதிய உணவு 

 

18. காமராசர் பள்ளிகளில் குழந்டதகள் ஏற்றத்தாழ்வின்றிக் கல்வி கற்கச் …………….. 

திட்ைத்டத அறிமுகம் சசய்தார். 
1] அடிப்படை கல்வி    2] சீருவடத் 

3] இ வசக் கட்ைாயக் கல்வி   4] மதிய உணவு திட்ைத்டதடனத் 

 

19. மாணவர்கள் உயர் கல்வி சபறுவதற்காக, காமராசரால் நிறுவப்பட்ை கல்லூரிகள் 

எது/எடவ? 

1] சபாறியியல் கல்லூரி   

2] மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் கால்ெடை மருத்துவக் கல்லூரி  

3] ஆரிசியப் பயிற்சி நிறுவனம்   

4] தமற்கூறிய அவைத்தும் 

 

20. கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்ைவர் என்ற சிறப்பு சபயரிடன உடையவர் யார்? 

1] தந்டத சபரியார்  2] கர்ம வீைர்   3] அம்றபத்கார்  4] அண்ணா 
 

21. ெடுவண் அரசு காமராசருக்கு எந்த ஆண்டு பாரத ரத்னா விருது வழங்கி சிறப்பித்தது? 

1] 1970   2] 1976   3] 1980   4] 1975 

 

22. காமராசர் வாழ்ந்த ……………………. இல் ம் மற்றும் ………………. இல் ம் ஆகியன 

அரசுடைடம ஆக்கப்பட்டு நிடனவு இல் ங்களாக மாற்றப்பட்ைன. 

1] விருதுெகர் மற்றும் மதுடர   2] மதுடர மற்றும் சசன்டன  

3] சசன்வை மற்றும் விருதுநகர்  4] விருதுெகர் மற்றும் கன்னியாகுமரி 

 

23. …………………………. பகுதியில் உள்ள உள்ொட்டு விமான நிட யத்திற்கு காமராசர் 
சபயர் சூட்ைப்பட்டுள்ளது. 

1] றகாயம்புத்தூர்     2] மும்டப  

3] சகால்கத்தா     4] சசன்வை 

 

24. காமராசருக்கு மணிமண்ைபம் எந்த றததியில் எந்த ஆண்டு அடமக்கப்பட்டுள்ளது? 

1] 02-10-2000     2] 05-10-2001  
3] 08-10-2000    4] 09-10-2001 

 

25. பள்ளிக்கூைம் சசல் ாததற்கு ஆடு றமய்க்கும் சிறுவர்கள் கூறிய காரணம் ? 

1] ஆடு றமய்க்க ஆள் இல்ட    2] ஊரில் பள்ளிகூடம் இல்வல  
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3] வழி சதரியவில்ட     4] றபருந்து வசதியில்ட  

 

26. காடு + ஆறு என்பதடனச் றசர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சசால்? 

1] காட்டாறு      2] காைாறு  

3] காட்டு ஆறு    4] காடு ஆறு 

 

27. ஆசியக்கண்ைத்திற றய இரண்ைாவது சபரிய நூ கம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

1] சகால்கத்தா     2] மும்டப  

3] சசன்வை     4] அ காபாத் 

 

28. அண்ணா நூற்றாண்டு நூ கம் …………….. அடுக்குகடள சகாண்ைது. இந்த நூ கம் 

எத்தடன பரப்பளவில் அடமந்துள்ளது. 

1] எட்டு, பத்து     2] ஏழு, எட்டு 

3] எட்டு, எட்டு     4] ஆறு, ஏழு  
 

29. ஆசியா கண்ைத்திற றய மிகப்சபரிய நூ கம் ……………….. உள்ளது. 

1] மும்டபயில்     2] சகால்கத்தாவில்  

3] சீைாவில்     4] சசன்டனயில் 

 

30. ’இந்திய நூ க அறிவியலின் தந்டத’ என்று அடழக்கப்படுபவர் யார்? 

1] அைங்கநா ன்     2] றவணு றகாபல் 

3] ஜவகர் ால் றெரு    4] அம்றபத்கார் 
 

31. ……………………. தளத்தில் பார்டவத் திறன் குடறபாடு உடைறயாருக்கான பிரிவு உள்ளது. 

அவர்கள் சதாட்டுப் பார்த்து படிப்பதற்கான ……………….. நூல்கள் உள்ளன. 

1] இரண்ைாம், பிசரய்லி    2] மூன்றாம், சுவடுகள்  

3]  வைத், பிசைய்லி    4] முதல், சுவடுகள் 

 

32. குழந்டதகள் மகிழ்ச்சியான சூழலில் படிப்பதற்காக ……………. ஒன்று முதல் தளத்தில் 

அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

1] நூ கம்      2] விடளயாட்டு கூைம் 

3] சசயற்வக மைம்    4] அழகான குடில் 

 

33. நூ கத்தின் சசயற்டக மரம் அடமந்துள்ள பகுதியில் ………………… றமற்ப்பட்ை 

………………………. குழந்டதகளுக்காகச் றசகரித்து டவக்கப்பட்டு உள்ளன. 
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1] நூற்றுக்கும், நூல்கள்   2] நூற்றுக்கும், பல்லூைகக் குறுந்தகடுகள்  

3] ஆயிரத்திற்கும், நூல்கள்   4] ஆயிைத்திற்கும், பல்லூடகக் குறுந் கடுகள் 

 

34. அண்ணா நூ கத்தில் ……………………. தளத்தில் ஓட ச்சுவடிகள் பாதுகாத்து 

டவக்கப்பட்டுள்ளன. 

1] ஆறாம்   2] ஏழாம்   3] மூன்றாம்   4] ொன்காம் 

 

35. அண்ணா நூ கத்தின் ஏழாம் தளத்தில் எந்த நூல்கள் பாதுகாத்து டவக்கப்பட்டுள்ளது? 

1] வர ாறு நூல்கள்    2] புவியியல் நூல்கள்  

3] சுற்று ா நூல்கள்    4] தமற்கூறிய அவைத்தும் 

 

36. சபாருத்துக: 

அண்ணா நூ கத்தின் தளங்கள்     நூல்கள் 

1.இரண்ைாம் தளம்   - கணிதம், அறிவியல், மருத்துவம் 

2.ஐந்தாம் தளம்   - தமிழ் நூல்கள் 

3.மூன்றாம் தளம்    - சபாருளியில், சட்ைம், வணிகவியல், கல்வி 

4.ொன்காம் தளம்   - கணினி அறிவியல், தத்துவம், அரசியல் நூல்கள் 

1] ஆ அ ஈ இ   2] அ ஆ ஈ இ   3] இ ஈ அ ஆ   4] அ இ ஈ ஆ 

 

37. அடனத்துத் துடற சார்ந்த தரமான ……………………… மற்றும் ……………… அண்ணா 
நூ கத்தின் ஏழாம் தளத்தில் அடமந்துள்ளது. 

1] மின் இ ழ்கள், மின்நூல்கள்    2] மின்நூல்கள், வர ாற்று சுவடுகள்  

3] சதாழில் நுட்ப நூல்கள், மின் இதழ்கள்  4] குறிப்றபடுகள், சுவடுகள் 

 

38. அண்ணா நூ கத்தின் நிர்வாக பிரிவு எந்த தளத்தில் அடமந்துள்ளது? 

1] முதல் தளம்  2] எட்டாம்  ளம் 3] ஆறாம் தளம் 4] ஏழாம் தளம் 

 

39. கீறழ சகாடுக்கப்பட்ைடவகடள கவனி: 

நூ கத்திடன மட்டுறம அடிப்படையாகக் சகாண்டு, உயர்ந்த நிட டய அடைந்ததவர்கள் 

i] அண்ணா, றெரு, அம்றபத்கர்,  
ii] காரல் மார்க்ஸ், ச னின் 

iii] காந்தி,விறவகானந்தர் 
iv] றெதாஜி,பட்றைல் 

1] i, ii சரி   2] ii, iv சரி   3] ii, iii சரி   4] றமற்கூறிய அடனத்தும் சரி 
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40. நூ கத்தின் பயன்பாட்டிடன றமம்படுத்துவதற்காக நூ கம் இல் ாத ஊரில் தமிழக அரசு 

……………………… திட்ைத்டதத் சதாைங்கியுள்ளது. 

1] கிடள நூ கம்     2] நடமாடும் நூலகம்  

3] மாவட்ை நூ கம்     4] துடண நூ கம் 

 

41. சிறந்த நூ கர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருதின் சபயர்? 

1] பத்ம பூசன் விருது    2] ஞானபீை விருது  

3] சாகித்திய அகாதமி விருது   4] டாக்டர் எஸ்.ஆர். அைங்கநா ன் விருது 

 

42. கூற்று: இன எழுத்துக்களுக்கு இடைறய ஒலிக்கும் முயற்சி, பிறக்கும் இைம் ஆகியவற்றில் 

ஒற்றுடம உண்டு. 

காரணம்: சசாற்களில் சமல்லின சமய் எழுத்டத அடுத்துப் சபரும்பாலும் அதன் இனமாகிய 

வல்லின எழுத்து வரும். 

1] கூற்று சரி, காரணம் தவறு  

2] கூற்றுக்கு சரியான காரணம்  

3] கூற்று தவறு காரணம் சரி 

4] இைண்டு சரி ஆைால் கூற்றுக்கு சரியாை காைணம் அல்ல 

 

43. ஆறு வல்லின சமய்சயழுத்துகளும், ஆறு சமல்லின எழுத்துகளும் …………………….. 

எழுத்துகளாகும். 

1] சமய்சயழுத்துகள்    2] உயிர் எழுத்துகள்  

3] இை எழுத்துகள்     4] உயிர்சமய் எழுத்துகள் 

[குறிப்பு: வல்லின சமய்சயழுத்துகள் : க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் 

        சமல்லின சமய்சயழுத்துகள் : ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் 

        சமல்லின சமய்சயழுத்துகள் : ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்]  

 

44. ………………………… எழுத்துகளில் குறிலுக்கு செடிலும், செடிலுக்குக் குறிலும் இன 

எழுத்துகள் ஆகும். 

1] உயிர் எழுத்துகள்     2] சமய்சயழுத்துகள்  

3] செடில் எழுத்துகள்      4] குறில் எழுத்துகள் 

 

45. குறில் இல் ாத ஐ என்னும் எழுத்துக்கு ………….. என்பது அதன் இன எழுத்தாகும். 

1] ஒ   2] ஈ   3] இ   4] ஓ 
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46. குறில் செடில் இல் ாத ஒள என்னும் எழுத்துக்கு …………… என்பது அதன் இன 

எழுத்தாகும். 

1] உ   2] ஒ   3] ஊ   4] ஓ 

 

47. …………………………….. மட்டும் செடிட த் சதாைர்ந்து அதன் இனமாகிய குறில் எழுத்து 

றசர்ந்து வரும். 

1] உயிர் எழுத்துகளில்   2] சமய்சயழுத்துகளில் 

3] சார்பு எழுத்துகளில்    4] அளசபவடயில் 

[குறிப்பு: அளசபடை சசாற்கள்: ஒஓதல், தழீஇ. றமலும் சசால்லில் உயிர் எழுத்துகள் றசர்ந்து 

வருவதில்ட . அறதறபா  தமிழில் ஆய்த எழுத்துக்கு மட்டுறம இன எழுத்துகள் இல்ட .]  

 

48. சமல்லினத்திற்கான இன எழுத்து இைம்சபறாத சசால் எது? 

1] மஞ்சள்   2] வந்தான்   3] கல்வி   4] தம்பி 

 

49. விடுபட்ை சசாற்கடள கண்ைறிக: 

யாதானும் ொைாமால் ஊராமால் என்சனாருவன்  

………………………… …………………………. …………………….. 

1] சாந்தடணயும் கல் ா வாறு  2] சாந்துவணயும் கல்லா  ைாறு  

3] சாந்தடணயும் கல் ாத வாறு  4] சாந்துடணயும் கல் ா வாறு 

 

50. ஆற்றுஉணா றவண்டுவது இல் – என்ற பாைல் வரிகள் இைம் சபற்றுள்ள நூல் எது? 

1] ொ டியார்     2] ொன்மணிக்கடிடக  

3] பழசமாழி நானூறு    4] திருக்குறள் 

 

51. இரு சபாருள் தர இய ாத சசாற்கடள றதர்சதடுக்க: 

1] மாட    2] நூல்   3] ஆறு   4] காவல  

 

52. சபாருத்துக: 

தட வர்கள்          அவர்களின் பிறந்த ொள் 

1.காமராசர்   - அ.மாணவர் தினம் 

2.இராதாகிருஷ்ணன் - ஆ.குழந்டதகள் தினம் 

3.விறவகானந்தர்  - இ.கல்வி வளர்ச்சி ொள் 

4.அப்துல்க ாம்  - ஈ.ஆசிரியர் தினம் 

5.ஜவகர் ால் றெரு   – உ.றதசிய இடளஞர் தினம் 

1] இ ஈ உ அ ஆ  2] ஈ அ ஆ உ இ  3] ஆ இ ஈ உ அ  4] உ ஈ அ இ ஆ 
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53. காமராசரின் வீட்டிற்குள் நுடழய முயன்றவர்கள் ……………………..? 

1] சபற்றறார்  2] சிறுைன், சிறுமி   3] மக்கள்  4] ஆசிரியர்கள் 

 

54. முடற மாறியுள்ள சசாற்கடள சரியாக சபாருத்திச் சசாற்சறாைடர நிடறவு சசய்க. 

1.விடளயும் முடளயிற  பயிர் சதரியும் 

2.பயிர் சதரியும் விடளயும் முடளயிற  

3.சதரியும் பயிர் முடளயிற  விடளயும் 

4.விடளயும் பயிர் முடளயிற  சதரியும் 

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

 

55. சபாருந்தாத இடணயிடன றதர்ந்சதடுக்கவும் 

1.நூ கம்  - Library 

2.மின்படிக்கட்டு - Lift 

3.மின் இதழ்கள் - E-Magazine 

4.சதாைக்கப் பள்ளி  - Primary school 

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

56. ஒளடவயார் இயற்றிய நூல்களில் இல் ாத ஒன்டற றதர்ந்சதடுக்க? 

1] மூதுடர   2] நாலடியார்  3] ஆத்திச்சூடி  4] ெல்வழி 

 

57. மாசற என்பதன் சபாருள்? 

1] மாசு நிடறந்த  2] மாசுைன் கூடிய  3] குவறயில்லாமல்  4] குற்றமற்ற 

 

58. கீறழ சகாடுக்கப்பட்ைவர்களுள் சமூக கருத்துகடள வலியுறுத்தி பாடியுள்ளவர் யார்? 

1] சபருஞ்சித்தனார்   2] ொமக்கல் கவிஞர் 
3] கல்யாண சுந் ைம்    4] ொரயணக்கவி 

 

59. ஏடழ பங்காளர், படிக்காத றமடத, சபருந்தட வர் என்ற சிறப்புப் சபயர்களுக்கு உரியவர்  
    யார்? 

1] அண்ணா   2] அம்றபத்கார் 3] காமைாசர்   4] றதவர் 
 

60. காமராசரின் மணிமண்ைபம் அடமந்துள்ள இைம்? 

1] சசன்டன  2] விருதுெகர்  3] கன்னியாக்குமரி   4] காடரக்குடி 
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