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  6th Tamil Questions - Part 6 [New Book] 

Term – 2 

1. தமிழர்கள் ………………….., ………………………… ஆகியவற்றைப் பெருமகிழ்ச்சியயோடு 

கப்ெல்களில் ஏற்றிக் கண்டங்கள் யதோறும் அனுப்பி வணிகம் பெய்தோர்கள். 

1] ஏலம், மிளகு    2] கரும்பு, ெர்க்கறை    

3] ஏலம், ெர்க்கறை   4] கரும்பு, மிளகு 

2. உலறக வலம் வந்த தமிழன் எதற்கும் அஞ்ெோதவன், ஆனோல் …………………….. அஞ்சும் 

தீறமகறளச் பெய்ய அஞ்சுவோன். 

1] பெரியவர்கள்   2] சான்ற ார்கள்  

3] புலவர்கள்     4] அைெர்கள்  

3. ஊர், நகைம், நோடு ஆகியவற்றை உருவோக்கியவர்கள் யோர்? 

1] அைெர்கள்     2] புலவர்கள்  

3] தமிழர்கள்     4] ெோன்யைோர்கள்  

4. தமிழர்கள் ெனிசூழ்ந்த …………………………… தன் பவற்றிக் பகோடிறய நோட்டினோர்கள். 

…………………………… மூழ்கி முத்பதடுத்தனர். 
1] அகத்திய மறலயில், கடலில்  2] இமய மலலயில், ஆழ்கடலில்  

3] வட கிழக்கு மறலகள், ஆற்றில்  4] பதன் இந்திய மறலகள், குளத்தில் 

5. குறிஞ்சி, முல்றல, மருதம், பநய்தல் என நிலத்திறன நோல்வறகயோக பிரித்த 

……………………….. தமிழன் ஆவோன். 

1] யவற்று கிைக மனிதன்   2] நல்ல மனிதன்  

3] நாகரிக மனிதன்    4] ெமூக ெண்ெோளன் 

6. பெோருத்துக; 

1. மல்பலடுத்த  - அ.பெருமகிழ்ச்சி 

2. கழனி   - ஆ.வலிறமபெற்ை 

3. கலம்   - இ.வயல் 

4. எக்களிப்பு   - ஈ.கப்ெல் 

5.மைம்    - உ.வீைம் 

1] அ ஆ இ ஈ உ   2] ஆ இ ஈ அ உ  

3] இ ஈ அ ஆ உ   4] அ ஆ ஈ உ இ 

7. ’மல்பலடுத்த திண்யடோள் மைத்தோல் வளம்ெடுத்தி 
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ஊைோக்கி ஓங்கும் நகைோக்கி நோபடன்ை 

யெைோக்கி வோழ்ந்த பெருறம அவன் பெற்ைோன்’ என்ை ெோடல் வரிகள் யோருறடயது? 

1] ெோைதிதோென் 2] முடியரசன்  3] வோணிதோென் 4] கண்ணதோென் 

8. ’கங்றக நதிப்புைத்துக் யகோதுறம ெண்டம் 

கோவிரி பவற்றிறலக்கு மோறு பகோள்ளுயவோம்’ என்ை ெோடல் வரிறய எழுதியவர் யோர்? 

1] ெோைதிதோென் 2] பாரதியார்  3] கண்ணதோென் 4] முடியைென் 

9. முடியைென் அவர்களின் இயற்பெயர் யோது? 

1] சுப்புைத்தினம் 2] துலரராசு  3] கனகைத்தினம் 4] துறைெோமி 

10. கீயழ பகோடுக்கப்ெட்ட நூல்களில் முடியைெனோல் எழுதப்ெடோத நூல் எது? 

1] பூங்பகோடி  2] வீை கோவியம் 3] கோவியப்ெோறவ 4] காவிய ககாத்து 

11. ’திைோவிட நோட்டின் வோனம்ெோடி’ என்று ெோைட்டப்பெற்ைவர் யோர்? 

1] முடியரசன்  2] சுைதோ  3] கண்ணதோென் 4] நோமக்கல் கவிஞர் 
12. நோனிலம் ெறடத்தவன் என்னும் ெோடல் எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது? 

1] பூங்பகோடி    2] புதியகதாரு விதி கசய்ற ாம் 

3] புதிய விதி பெய்யவோம்  4] கோவியப்ெோறவ 

13. யெோர்க்களத்தில் பவளிப்ெடும் குணம் …………………….. 

1] மகிழ்ச்சி  2] துன்ெம்  3] வீரம்  4] அழுறக 

14. நோனிலம் என்னும் பெோல்றல பிரித்து எழுதக் கிறடப்ெது? 

1] நோ+னிலம்  2] நான்கு+நிலம் 3] நோ+நிலம்  4] நோன்+நிலம் 

15. கலம்+ஏறி என்ெதறனச் யெர்த்து எழுதக் கிறடக்கும் பெோல் 

1] கலம் ஏறி  2] கலமறி  3] கலன் ஏறி  4] கலறமறி 

16. மீன் பிடிக்கக் கடலுக்குச் பெல்ெவர்கள் ………………………………. , அவர்களுக்கு 

……………………….. விளக்குகளோகும். 

1] மீனவர்கள், நிலோ ஒளியய   2] மீனவர்கள் டோர்ச் விளக்யக 

3] மீன ர்கள், விண்மீன்கறள 4] மீனவர்கள், நட்ெத்திைங்கயள 

17. மீன் பிடிக்கக் கடலுக்கு பெல்லும் மீனவர்களுக்கு விரிந்த கடயல ………………………., கடல் 

அறலயய …………………, பவண்றமயோன மணயல ெடுத்துைங்கும் …………………… 

1] யதோழன், ெள்ளிக்கூடம், பமத்றத    

2] ெள்ளிக்கூடம், பமத்றத, யதோழன்  

3] பள்ளிக்கூடம், றதாழன், பஞ்சு கமத்லத  

4] ெஞ்சு பமத்றத, யதோழன், ெள்ளிக்கூடம் 
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18. கடலுக்கு பெல்லும் மீனவர்களுக்கு விண்ணின் இடி அவர்கள் கோணும் ………………, சீறிவரும் 

புயயல விறளயோடும் …………………………., ெனிமூட்டம்தோன் உடறல சுற்றும்…………………… 

1] ஊஞ்ெல், துணி, யவடிக்றக 2] யவடிக்றக, ஊஞ்ெல், யெோர்றவ 

3] கூத்து, ஊஞ்சல், றபார்ல  4] யவடிக்றக, யெோர்றவ, ஊஞ்ெல் 

19. மீனவர்களுக்கு அனல் வீசும் கதிைவனின் ஒளிச்சுடர்தோன் …………………………., கட்டுமைம்தோன் 

அவர்களது …………………………., மின்னல் யகோடுகயள ………………………………….. 

1] பவளிச்ெம், யவறல, ெயம்    

2] பவளிச்ெம், வீடு, ெயம் 

3] றமற்கூலர,  ாழும் வீடு, அடிப்பலட பாடம் 

4] யமற்கூறை, அடிப்ெறட ெோடம், ெயம் 

20. மீனவர்களுக்கு வறலவீசிப் பிடிக்கும் மீன்கயள ………………………, அவர்களுக்கு பதரிகின்ை 

முழு நிலவு தோன் ………………………….., மூச்ெடக்கிச் பெய்யும் நீச்ெயல அவர்கள் பெய்யும் 

…………………….. ஆகும். 

1] கண்ணோடி, தவம், பெல்வம் 2] தவம், பெல்வம், கண்ணோடி 

3] கசல் ம், கண்ணாடி, த ம், 4] கண்ணோடி, பெல்வம், தவம் 

21. அரிச்சுவடி என்ெதன் பெோருள்: 

1] ஓறலச்சுவடி    2] சுவடி  

3] அகர ரிலச எழுத்துகள்   4] அகைவரிறெ சுவடி 

22. கீயழ பகோடுக்கப்ெட்டறவகறள கவனி 

அ.கடலும் கடல் ெோர்ந்த இடமும் பநய்தல் திறணயின் நிலமோகும் 

ஆ.ெைதன், ெைத்தியர், எயினர், எயிற்றியர் பநய்தல் நிலத்தில் வோழும் மக்கள் ஆவோர். 
இ.மீன் பிடித்தலும் உப்பு விறளவித்தலும் பநய்தல் நில மக்களின் பதோழிலோகும். 

ஈ.பநய்தல் நிலத்தில் மலரும் பூ தோழம்பூ ஆகும். 

1] அ மட்டும் இ ெரி    2] அ மட்டும் ஈ ெரி  

3] ஈ மட்டும் ஆ ெரி    4] அலனத்தும் சரி  

23. கோதல் யகட்டு வோய் பமோழியோகயவ வழங்கப்ெட்டு வருவதோல் நோட்டுப்புை ெோடல்கறள 

………………. என்ெர். 
1] வோய்பமோழி கவிறத   2]  ாய்கமாழி இலக்கியம்  

3] வோய்பமோழி ெோடல்கள்   4] நோட்டுப்புை இலக்கியம் 

24. கீயழ பகோடுக்கப்ெட்டறவகளில் நோட்டுப்புை ெோடல்களோக கருதப்ெடுவது எது/ எறவ? 

1] பதோழில் ெோடல்    2] தோலோட்டு ெோடல்  
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3] ஒப்ெோரி ெோடல்    4] றமற்கூறிய அலனத்தும் 

25. ’கடயலோடு விறளயோடு என்ை நோட்டுப்புைப் ெோடறல பதோகுத்து வழங்கியவர் யோர்? 

1] சு. சக்திற ல்  2] ஆசிரியர் இல்றல   3] சு. கனகயவல் 4] த. அமுதயவல் 

26. கதிர்ச்சுடர் என்னும் பெோல்றலப் பிரித்து எழுதுக. 

1] கதிர்ச்+சுடர்  2] கதிர்+சுடர்  3] கதிரின்+சுடர்  4] கதிைவன்+சுடர் 
27. அடிக்கும்+அறல என்ெதறனச் யெர்த்து எழுதக் கிறடக்கும் பெோல் 

1] அடிக்குமறல   2] அடிக்கும் அலல 

3] அடிக்கிறல    4] அடியறல 

28. பெோருள்கறள பிைரிடம் இருந்து வோங்குவதும் பிைருக்கு விற்ெதும் ……………….. ஆகும். 

பெோருறள விற்ெவர் ………………. என்ெர். பெோருறள வோங்குயவோர் ………………… ஆவோர். 
1] நுகர்வு, நுகர்யவோர், வணிகர்  2] வோணிகம், நுகர்யவோர், நுகர்வு 

3]  ணிகம்,  ணிகர், நுகர்ற ார்  4] நுகர்யவோர், நுகர்வு, வணிகர் 
29. நம்மிடம் கூடுதலோக இருக்கும் பெோருள்கறளக் பகோடுத்து நமக்குத் யதறவயோன பெோருள்கறளப் 

பெற்று பகோள்வது …………………………… ஆகும். 

1] உள்நோட்டு வணிகம்   2] பவளிநோட்டு வணிகம் 

3] பமோத்த வணிகம்   4] பண்டமாற்று  ணிகம் 

30. வணிகத்றதத் ………………………….. வணிகம், ……………………….. வணிகம் எனப் 

பிரிக்கலோம். 

1] தலர ழி, நீர் ழி   2] நீர்வழி, விமோன 3] விமோன, ையில்  4] ையில், நீர்வழி 

31. தறை வழியோகப் பெோருள்கறள பகோண்டு பெல்ல 

…………………..,…………………….,…………………. யெோன்ை விலங்குகளும் வண்டிகளும் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டன. 

1] கழுலத, எருது, நாய்  2] நோய், ஒட்டகம், யோறன 

3] நீர்யோறன, புைோ, கிளி  4] யோறனகள், ஆடுகள், மோடுகள் 

32. வணிகர்கள் வண்டிகளில் பெோருள்கறள ஏற்றி பவளியூருக்கு பெல்லும் யெோது குழுவோக 

பெல்வோர்கள். இக்குழுறவ ………………………………. என்ெர். 
1] வணிக்குழு  2]  ணிகச்சாத்து  3] வோணிெக்குழு  4] வியோெைக்குழு 

33. கடல் வழியோக வணிகர்கள் வோணிெம் பெய்யும் யெோது, அவர்கள் ெயன்ெடுத்தும் கப்ெல்கள் வந்து 

நிற்கும் இடங்கள் ……………………….. ஆகும். 

1] ெட்டினங்கள்  2] ெோக்கம்   3] துல முகம்  4] யமற்கூறிய அறனத்தும் 
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34. தமிழ்நோட்டின் தறலச்சிைந்த துறைமுகமோகப் ……………………………. விளங்கியது. அவற்றின் 

வோயிலோக …………………….. பெோருள்கள் இைக்குமதி பெய்யப்ெட்டன. 

…………………………….. பெோருள்கள் ஏற்றுமதி பெய்யப்ெட்டன. 

1] தூத்துக்குடி, உள்நோட்டு, தமிழ்நோட்டு 2] புதுச்யெரி, தமிழ்நோட்டுப், உள்நோட்டு 

3] பமரீனோ, பவளிநோட்டு, தமிழ்நோட்டுப் 4] பூம்புகார், க ளிநாட்டுப், தமிழ்நாட்டுப் 

35. தனிநெைோல் உருவோக்கப்ெட்டு நடத்தப்ெடும் வணிகம் ………………. ஆகும். ஒன்றுக்கும் 

யமற்ப்ெட்யடோர் இறணந்து முதலீடு பெய்து வணிகத்றத நடத்துவது ………………………. ஆகும். 

1] நிறுவன வணிகம், கூட்டு வணிகம் 2] தனிநபர்  ணிகம், நிறு ன  ணிகம் 

3] கூட்டு வணிகம், தனிநெர் வணிகம் 4] நிறுவன வணிகம், தனிநெர் வணிகம் 

36. நம் அன்ைோட யதறவகளோன ெோல், கீறை, கோய்கறிகள் யெோன்ைவற்றை விற்ெறன பெய்ெவர்கள் 

……………………….. ஆவோர்கள். 

1] தனி வணிகர்  2] சிைப்பு வணிகர்  3] சிறு  ணிகர்  4] நுகர்யவோர்கள் 

37. நுகர்யவோர்களுடன் யநைடியோக பதோடர்பு பகோள்ள இயலோதவர்கள் ………………….. ஆவோர்கள். 

1] சிறு வணிகர்  2] குறு வணிகர்  3] கபரு ணிகர்  4] மக்கள் 

38. சீனோவிலிருந்து …………………….., ……………………….. யெோன்ைறவ இைக்குமதி 

பெய்யப்ெட்டன.அயைபியோவிலிருந்து …………………………….. இைக்குமதி பெய்யப்ெட்டன. 

1] இஞ்சி, மிளகு அரிசி    2] யதக்கு, மயில்யதோறக, ெந்தனம்  

3] ெந்தனம், மயில்யதோறக, யதக்கு   4] கண்ணாடி கற்பூரம், குதிலரகள் 

39. தவைோன இறணயிறன யதர்ந்பதடுக்க. 

யமற்யகோள்கள்    நூல்கள் 

1.தந்நோடு விறளந்த பவண்பணல்  - அ.நற்றிறண 

2.உமணர் யெோலும்   - ஆ.குறுந்பதோறக 

3.ெோபலோடு வந்து கூயழோடு  - இ.அகநோனுறு 

4.பிைவும் தமயெோல் பெயின்   - ஈ.நோலடியோர் 
5.நடுவு நின்ை நன்பனஞ்சியனோர் - உ.ெட்டினப்ெோறல 

1] 1 ெரி  2] 4 சரி  3] 5 ெரி 4] 2 ெரி 

[குறிப்பு: ’ பி வும் தமறபால் கசயின்’ என்  றமற்றகாளானது திருக்கு ளில் அலமந்துள்ளது.]  

40. கறடகளுக்குச் பென்று பெோருள்கறள வோங்க யநைம் இல்லோதவர்களுக்கு 

……………………………… உதவுகிைது. 

1] உள்நோட்டு வணிகம்   2] பவளிநோட்டு வணிகம்  

3] இலணய ழி  ணிகம்   4] இறணயமில்லோ வணிகம் 
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41. ’பகோள்வதும் மிறக பகோளோது 

பகோடுப்ெதும் குறைெடோது’ என்ை வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? 

1] திருக்குைள்  2] நற்றிறண   3] பட்டினப்பாலல   4] புைநோனூறு 

42. ’யகோடோறம ென்யைோர்க்கு அணி’ என்ை யமற்யகோள் உறடய நூல் எது? 

1] ெட்டினப்ெோறல 2] நற்றிறண  3] திருக்கு ள்   4] பதோல்கோப்பியம் 

43. வீட்டுப் ெயன்ெோட்டிற்கோகப் பெோருள் வோங்குெவர்கள் எவ்வோறு அறழக்கப்ெடுகிைது? 

1] நுகர்ற ார்கள் 2] பதோழிலோளிகள் 3] முதலீட்டோளர்கள்  4] மக்கள் 

44. ெண்டம்+மோற்று என்ெதறனச் யெர்த்து எழுதக் கிறடக்கும் பெோல்? 

1] பண்டமாற்று 2] ெண்டம்மோற்று 3] ெண்மோற்று   4] ெண்டுமோற்று 

45. பெோருத்துக; 

1.டிமோண்ட் டிைோப்ட்  - அ.ெற்று அட்றட 

2.படபிட் கோர்டு  - ஆ.வறையவோறல 

3.ஆன்றலன் ஷோப்பிங் - இ.கட்டண அட்றட 

4..கிபைடிட் கோர்டு  - ஈ.இறணயதள வணிகம் 

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

46. ெோடுெட்டுத் யதடிய ெணத்றத புறதத்து றவக்கோதீர் என்ெது ………………… அறிவுறை. 
1] திருவள்ளுவரின் 2] ஒளல யாரின் 3] கபிலரின்  4] புலவர்கள் 

47. ஏதோவது ஒன்றைச் சுட்டிக் கோட்ட வரும் எழுத்துகளுக்குச் ………………………. என்று பெயர். 
1] வினோ எழுத்துகள் 2] இன எழுத்துகள் 3] சுட்டு எழுத்துகள் 4] ெோர்பு எழுத்துகள் 

48. கீயழ பகோடுக்கப்ெட்டறவகளில் எந்பதந்த எழுத்துகள் சுட்டு எழுத்துகளோக 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ைன? 

1] அ, இ, உ  2] இ, ஈ, ஒ  3] எ, ஏ, ஒ  4] ஆ, உ, ஏ 

[குறிப்பு: தற்யெோது நறடமுறையில் ’உ’ என்ை எழுத்து சுட்படழுத்தோக ெயன்ெடுத்தெடுவதில்றல.]  

49. சுட்டு எழுத்துகள் பெோல்லின் உள்யளயய இருந்து சுட்டுப்பெோருறளத் தருவது …………….. 

எனப்ெடும். 

1] அண்றமச் சுட்டு  2] யெய்றம சுட்டு 3] அகச் சுட்டு  4] புைச் சுட்டு 

50. சுட்டு எழுத்துகள் பெோல்லின் பவளியய இருந்து சுட்டுப்பெோருறளத் தருவது …………… 

எனப்ெடும் 

1] அண்றமச் சுட்டு  2] யெய்றம சுட்டு 3] அகச் சுட்டு  4] பு ச் சுட்டு 

51. அண்றமயில் உள்ள பெோருள்கறள சுட்டிக்கோட்ட உதவும் சுட்படழுத்து ……………………… ஆகும். 

1] அ  2] இ  3] உ  4] எ 
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52. யெய்றமயில் உள்ள பெோருள்கறள சுட்டிக்கோட்ட உதவும் சுட்படழுத்து ……………………………. 

ஆகும். 

1] அ  2] இ  3] உ  4] எ 

53. அக்கோலத்தில், அருகில் உள்ளவற்றிற்கும் பதோறலவில் உள்ளவற்றிற்கும் இறடயில் இருப்ெறதச் 
சுட்டிக் கோட்ட ………………… என்ை சுட்படழுத்து ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது 

1] அ  2] இ  3] உ   4] எ 

54. அ, இ ஆகிய சுட்டு எழுத்துகள் மோற்ைம் பெற்று …………………….., …………………………. என 

வழங்கப்ெடுகின்ைன. 

1] அந்த, இந்த  2] அறவ, இறவ 3] அதறன, இதறன  4] அது, இது 

55. சுட்படழுத்துகள் மோற்ைம் பெற்று திரிந்து சுட்டுப் பெோருறள தருவது ……………… எனப்ெடும். 

1] சுட்படழுத்துகளின் மோற்ைம்  2] சுட்கடழுத்துகளின் திரிபு 

3] சுட்படழுத்துகளின் நிறல  4] சுட்படழுத்துகளின் மோறும் நிறல 

56. வினோப் பெோருறளத் தரும் எழுத்துகளுக்கு வினோ எழுத்துகள் என்று பெயர். இதில் சில வினோ 
எழுத்துகள் பெோல்லின் …………………….. இடம்பெறும். சில வினோ எழுத்துகள் பெோல்லின் 

………………… இடம்பெறும். 

1] இறடயில், கறடசியில்  2] முதலில், இறுதியில் 

3] இறுதியில், நடுவில்  4] நடுவில், இறுதியில் 

57. கீயழ பகோடுக்கப்ெட்டறவகறள கவனி 

அ. வினோ எழுத்துகள் ஐந்து வறகப்ெடும். 

ஆ. எ,யோ,ஆ,ஓ,ஏ ஆகிய ஐந்தும் வினோ எழுத்துகள் ஆகும். 

1] அ மட்டும் ெரி   2] ஆ மட்டும் ெரி 

3] அ மற்றும் ஆ தவைோனறவ 4] இரண்டும் சரி 

[குறிப்பு; எ, யோ ஆகிய எழுத்துகள் பெோல்லின் முதலில் வரும் வினோ எழுத்துகள். 

         ஆ, ஓ ஆகிய எழுத்துகள் பெோல்லின் இறுதியில் வரும் வினோ எழுத்துகள். 

         ஏ ஆகிய எழுத்துகள் பெோல்லின் முதலில் மற்றும் இறுதியில் வரும் வினோ எழுத்துகள்.]  

58. அகத்யத இருந்து வினோப் பெோருறள தரும் வினோ எழுத்துகள் எவ்வோறு அறழக்கப்ெடுகின்ைன? 

1] அகவினா  2] புைவினோ  3] சுட்டு வினோ  4] அண்றம சுட்டு வினோ 
59. புைத்யத இருந்து வினோப் பெோருறள தரும் வினோ எழுத்துகள் எவ்வோறு அறழக்கப்ெடுகின்ைன? 

1] அண்றம சுட்டு வினோ  2] அகவினோ 
3] பு வினா    4] யெய்றம சுட்டு வினோ 
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60. கிறடக்கும் பெோருள்களின் …………………………………..க் கூட்டிப் புதிய பெோருளோக மோற்றுவது 

சிைந்த வணிகமோகும். 

1] அளறவ  2] மதிப்லப  3] எண்ணிக்றகறய  4] எறடறய 

61. சிறல பெதுக்கப்ெடும்யெோது உதிரும் கல்தூறண ……………………………….. மோற்ைலோம். 

1] உதிரி பெோருளோக   2] சுண்ணோம்ெோக 

3] றகாலமா ாக   4] சுண்ணோம்பு கட்டியோக 

62. கோடும் கோடு ெோர்ந்த இடமோக கருதப்ெடும் நிலம் எது? 

1] கநய்தல்  2] மருதம்  3] முல்றல  4] குறிஞ்சி 

63. தவைோன இறணயிறன கண்டறிக. 

1. ெண்டம்    - Commodity 

2. ெயணப்ெடகுகள்  - Ferries 

3. ெோைம்ெரியம்  - Heritage 

4. கடற்ெயணம்  - Voyage 

5. பதோழில் முறனயவோர் - Entrepreneur 

6. கலப்ெடம்   - Adulteration 

7. வணிகர்   - Consumer 

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

குறிப்பு:  ணிகர் என்பதன் ஆங்கில கசால் Merchant ஆகும். 
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