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  6th Tamil Questions - Part 9 [New Book]  

Term – 3 

1. சான்ற ார் எதனை சி ந்த பண்பு என்று கருதுகின் ைர்? 

1] குணம்     2] இரக்கம்   

3] பபாறுனை    4] சிைம் 

2. உலக உயிர்கள் எல்லாம் துன்பம் இன்றி இன்புற்று வாழ றவண்டும் என்று விரும்பியவர் யார்? 

1] கண்ணதாசன்   2] புத்தர் 
3] பாரதியார் 
4] கவிைணி 

3. அரச வாழ்னவத் து ந்து நள்ளிரவில் அரண்ைனைனய விட்டு வந்தவர் யார்? 

1] கவிைணி    2] விநாயகைார் 
3] புத்தர்பிரான்    4] அர்ைால்டு 

4. புத்தர் எந்த ைன்ைனின் யாகசானலக்கு பசன்  ஆடுகனை காப்பாற்றி, உயிர் பகானலனயத் 

தடுத்து நிறுத்திைார்? 

1] சமுத்திர குப்தர்   2] புத்தபிரான் 

3] பிம்பிசாரர்    4] சந்திர குப்தர் 
5. அக்காலத்தில் நாபெங்கும் நனெப்பபற்று வந்த உயிர்க்பகானலனய தடுத்தி நிறுத்தியவர் 

யார்? 

1] பிம்பிசாரர்    2] புத்தர் பிரான் 

3] சமுத்திர குப்தர்   4] சந்திர குப்தர் 
6. வாழும் உயினர வாங்கிவிெல் – இந்த  

ைண்ணில் எவர்க்கும் எளிதாகும்: என்  பாெல் வரிகள் இெம்பபற்றுள்ை நூல் எது? அதனை 

எழுதியவர் யார்? 

1] புத்தர், ஆசியற ாதி   2] கவிமணி ததசிய விநாயகனார், ஆசிய த ாதி 

3] கண்ணதாசன், ஆசிய ற ாதி 4] பிம்பிசாரர், ஆசிய ற ாதி 

7. பபாருந்தாத ஒன்றினை றதர்ந்பதடுக்க: 

1.பூதலம்  - அ.பூமி 

2.முற்றும்  - ஆ.முழுவதும் 

3.கும்பி  - இ.வயிறு 

4.பார்  - ஈ.உலகம் 

5.அஞ்சிைர் - உ.பரந்த உலகம் 

1] 1 ைற்றும் 2 சரி   2] 2 ைற்றும் 3 சரி 

http://www.winmeen.com/


6th Tamil Questions                                                                    Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 2 of 7 

3] 3 ைற்றும் 4 சரி   4] 5 மட்டும் சரி 

8. வாழ்கின்  உயிர்கனை அழிப்பது இந்த உலகத்தில் எல்லார்க்கும் ---------- பசயல். ஆைால் 

இ ந்த உெலுக்கு உயிர் பகாடுத்து எழுப்பவது ----------------- முடியாத பசயலாகும். 

1] அரிதாை, சி ப்பாை   2] எளிதான, மன்னனாலும்  

3] இயற்னகயாை, கெவுைாலும் 4] சி ப்பாை, சான்ற ாராலும் 

9. ”எல்லா உயிர்களும் மீதும் இரக்கம் பகாள்பவறர ------------------------- வாழ்வு வாழ்பவர் 
ஆவார்” என்று கவிைணி  

கூறுகி ார். 
1] பசல்வ பசழிப்றபாடு   2] தநர்மமயான 

3] பபாறுனையாை    4] எளினையாை 

10. றதசிக விநாயகைார் வாழ்ந்த நூற் ாண்டு? 

1] முப்பதாம் நூற் ாண்டு  2] இருபதாம் நூற்றாண்டு 

3] நாற்பதாம் நூற் ாண்டு  4] பத்தாம் நூற் ாண்டு 

11. றதசிக விநாயகைார் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் எந்த துன யில் சி ப்பாக 

பணியாற்றிைார்? 

1] கவித்துன     2] புலவராக 

3] ஓவியராக    4] ஆசிரியராக 

12. கீறழ பகாடுக்கப்பட்ெனவகளில் றதசிக விநாயகைார் எந்த பட்ெத்தினை பபற் வர்? 

1] கவிமணி    2] பாவலர் 
3] சி ந்த எழுத்தாைர்   4] கல்வியில் சி ந்தவர் 

13. ஆசியற ாதி என்னும் நூல் எந்த நூனல தழுவி எழுதப்பட்ெது? 

1] னலட் ஆப் இந்தியா   2] மைட் ஆப் ஆசியா 
3] னலட் ஆசியா   4] னலட் கிபரட் ஆசியா 

14. னலட் ஆப் ஆசியா என்னும் நூலாைது எதனைப் பற்றி விவரிக்கி து? 

1] உயிரைங்களின் வாழ்க்னக  2] ைனிதரின் வாழ்க்னக வரலாறு 

3] புத்தரின் வாழ்க்மக வரைாறு 4] விநாயகைாரின் வாழ்க்னக வரலாறு 

15. னலட் ஆப் ஆசியா என்னும் நூலினை ஆங்கிலத்தில் எழுதியவர் யார்? 

1] விநாயகைார்    2] எட்வின் அர்னால்டு 

3] கிறரவின்    4] புத்தர் பிரான் 

16. ஒருவர் பசய்யக்கூொதது என்று புத்தர் கூறுவது யாது? 

1] நல்வினை    2] தீவிமன 

3] பி வினை    4] தன்வினை 

17. எளிதாகும் என்னும் பசால்னலப் பிரித்து எழுதக் கினெப்பது? 
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1] எளிது+தாகும்    2] எளி+தாகும் 

3] எளிது+ஆகும்   4] எளிதா+ஆகும் 

18. இனினை+உயிர் என்பதனைச் றசர்த்து எழுதக் கினெக்கும் பசால்? 

1] இன் உயிர்    2] இனிய உயிர் 
3] இன்னுயிர்    4] இனினைஉயிர் 

19. புத்தரின் வரலாற்ன  கூறும் நூல் எது? 

1] ஆசிய த ாதி   2] ஜீவற ாதி 

3] நவற ாதி    4] ஜீவன் ற ாதி 

20. விடுப்பட்ெ பசாற்கனை நிரப்புக? 

காடு ைனலபயல்லாம் றைய்ந்துவந்து – ஆடுதான் 

---------- வருந்திெப் பனலபயல்லாம் 

றதடிஉம் ---------------- ஊட்டுவதும் 

1] ைக்கள், கன்று   2] கன்று, மக்கள் 

3] விலங்கு, கன்று   4] ைனிதன், கன்று 

21. ைனிதன் தைக்பகை வாழைால், பி ர்க்பகை வாழ எந்த குணங்கள் றதனவ? 

1] அருள், பபாறுனை   2] பரிவு, நன்றி உணர்வு 

3] இன்பசால் றபசுதல், அன்பு  4] தமற்கூறிய அமனத்தும் 

22. ைனித றநயத்துென் வாழ்பவர்கைால்தான் இவ்வுலகம் ------------------ 

பகாண்டிருக்கி து. 

1] சுழன்றுக்    2] வாழ்ந்துக் 

3] இயங்கிக்    4] நின்றுக் 

23. தைக்பகை முயலா றநான் ாள் – பி ர்க்பகை 

முயலுநர் உண்னையாறை – என்  பாெல் வரிகள் இெம் பபற்றுள்ை நூல் எது? 

1] அகநானூறு    2] புறநானூறு 

3] பதால்காப்பியம்   4] நாலடியார் 
24. ”வாடிய பயினரக் கண்ெ றபாபதல்லாம் வாடிறைன்” என்  கூற்றினைக் கூறியவர் யார்? 

1] பாரதியார்    2] வள்ளைார் 
3] அன்னை பதரசா   4] புத்தர் 

25. வள்ைலார் எவ்வூரில் சத்திய தருைச்சானலனயத் அனைத்து எல்றலாருக்கும் 

உணவளித்தார்?   

1] கெலூர்     2] புதுச்றசரி 

3] விருத்தாசலம்    4] வடலூர் 
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26. அன்னை பதரசா எந்த றநாயின் தாக்கத்தினை எதிர்த்து தம் வாழ்நாள் முழுவதும் 

பதாண்டு பசய்தார்? 

1] காசறநாய்    2] ததாழுதநாய் 

3] புற்று றநாய்    4] குெல்றநாய் 

27. ”வாழ்க்னக என்பது நீ சாகும் வனர அல்ல 

ைற் வர் ைைதில் நீ வாழும் வனர” என்  கூற்றினைக் கூறியவர் யார்? 

1] அன்மன ததரசா   2] வள்ைலார் 
3] புத்தபிரான்    4] இறயசு 

28. ைக்களுக்கு பசய்யும் பணிறய இன வனுக்கு பசய்யும் பணி என்று தன் வாழ்நாள் 

முழுதும் வாழ்ந்த அன்னை பதரசா அவர்கனை றதடி வந்த பரிசு எது? 

1] அமமதிக்கான தநாபல் பரிசு 2] அனைதிக்காை பரிசு 

3] அனைதிக்காை தங்க பரிசு  4] தங்கப்பணம் 

29. அன்னை பதரசாவிற்கு அடுத்து அனைதிக்காை றநாபல் பரிசு வாங்கிய இந்தியர் யார்? 

1] மகைாஷ் சத்யார்த்தி  2] னகலாஷ் சத்தியமூர்த்தி 

3] னகலாஷ் மூர்த்தி   4] னகலாஷ் கறணசன் 

30. னகலாஷ் சத்யார்த்தியால் பதாெங்கப்பட்ெ இயக்கத்தின் பபயர் என்ை? 

1] குழந்னதகனை கவனிப்றபாம் 2] குழந்மதகமளப் பாதுகாப்தபாம் 

3] குழந்னதகனை றபணுறவாம் 4] குழந்னதகனை காப்றபாம் 

31. குழந்னதகனை ----------------- ைாற்றுவது ைனிதத் தன்னைக்கு எதிராை குற் ைாக 

னகலாஷ் சத்தியமூர்த்தி கருதிைார். 
1] ஆதரவற் வர்கைாக   2] ததாழிைாளர்களாக 

3] தனலவர்கைாக   4] முதலாளிகைாக 

32. எல்லா உயிர்களிெத்தில் அன்பு பசலுத்துதல் --------------------- 

1] ைனித வாழ்க்னக   2] ைனித உரினை 

3] மனித தநயம்    4] ைனித உனெனை 

33. தம் பபாருனைக் கவர்ந்தவரிெம் ----------------- காட்டியவர் வள்ைலார்.  
1] கவனல    2] றகாபம் 

3] பவறுப்பு    4] அன்பு 

34. பபாருத்துக 

1.வள்ைலார்   - அ. றநாயாளிகளிெம் அன்புக் காட்டியவர் 
2.அன்னை பதரசா  - ஆ.பசிப்பிணி றபாக்கியவர் 
3.னகலாஷ் சத்யார்த்தி  - இ.குழந்னதகள் உரினைக்கு பாடுப்பட்ெவர் 
1] அ ஆ இ    2] அ இ ஆ 
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3] இ அ ஆ    4] ஆ இ அ 

35. முடிவில் ஒரு பதாெக்கம் என்னும் கனதயாைது எதனைப் பற்றி விவரிக்கி து? 

1] வாழ்க்னகயின் துன்பம்  2] இரத்ததாைம் 

3] உடல் உறுப்புதானம்   4] கண் தாைம் 

36. ைனித றநயத்தின் ைகத்தாை சாதனையாக கருதுவது எதனை? 

1] இரத்த தாைம்    2] நன்பகானெ 

3] கண் தாைம்    4] உடல் உறுப்புதானம் 

37. ைனித றநயத்தின் ைகத்தாை சாதனையாக கருதப்படும் உெல் உறுப்பு தாைத்னத பசய்த 

தம்பதியிைரின் பபயர் என்ை? 

1] அதசாகன் – புஷ்பாஞ்சலி  2] கறணசன் – ராதா 
3] ராம்கி – கல்யாணி   4] சுறரந்தர் – நித்யா 

38. முடிவில் பதாெக்கம் கனதயில் யாருக்கு இதயம் றதனவப்பட்ெது? 

1] இனைஞனுக்கு   2] பபண்ணுக்கு 

3] சிறுமிக்கு    4] பபரியவருக்கு 

39. முடிவில் பதாெக்கம் என்  கனதயில் யாருனெய இதயம் சிறுமிக்கு பபாருத்தப்பட்ெது? 

1] சிறுமியின்    2] பபரியவரின் 

3] இமளஞனின்   4] சறகாதரனின் 

40. சிறுமிக்கு பபாறுத்தப்பட்ெ இதயத்னத வழங்கிய இனைஞ்னி பபயர் என்ை? 

1] அறசாகன்    2] ஹிததந்திரன் 

3] வி றயந்திரன்   4] சுறரந்திரன் 

41. முடிவில் ஒரு பதாெக்கம் கனதயில் பாதிக்கப்பட்ெ சிறுமி எந்த ஊனர றசர்ந்தவள்? 

1] பசன்னை    2] திருக்கழுக்குன் ம் 

3] தபங்களூரு    4] மும்னப 

42. உலகத்தாரின் இதயங்கனை பகாள்னை பகாண்ெ ஹிறதந்திரன் எந்த ஊரினை 

சார்ந்தவர்?   

1] மும்னப    2] திருக்கழுக்குன்றம் 

3] ைதுனர     4] திருபநல்றவலி 

43. அணி என்பதற்கு என்ை பபாருள்? 

1] கவினத    2] அழகு 

3] வரினச    4] அணிகலன் 

44. கவிஞர்கள் கற்பனைத் தி த்தாலும் புலனையாலும் தாம் இயற்றும் பாெல்களுக்கு அழகு 

றசர்க்கின் ைர், இதனை விைக்குவது ---------------- ஆகும். 

1] பசால் இலக்கணம்   2] பபாருள் இலக்கணம் 
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3] அணி இைக்கணம்   4] பசாற்பபாருள் இலக்கணம் 

45. கவிஞர் தைது கருத்னதச் சுனவறயாடு பசால்வதற்கு உதவுவது --------------- ஆகும். 

1] பசாற்ப ாெர்    2] பபாருள் 

3] அணி     4] புலனை 

46. ைருந்னதக் றதனில் கலந்து பகாடுப்பது றபால் கருத்துகனை சுனவப்பெக் கூறுவது -------

------------ ஆகும். 

1] கவினத    2] கனதகள் 

3] அணி     4] புலனை 

47. ஒரு பபாருளின் இயல்பு உள்ைது உள்ைபடிறய அழகுென் கூறுவது ------------ ஆகும். 

1] பசாற்ப ாெர்    2] உயர்வு நவிற்சி அணி 

3] இயல்பு நவிற்சி அணி  4] றவற்றுனை அணி 

48. இயல்பு நவிற்சி அணியின் ைற்ப ாரு பபயர் எவ்வாறு அனழக்கப்படுகி து? 

1] இயல்பாை நவிற்சி அணி  2] தன்மம நவிற்சி அணி 

3] உயர்வு நவிற்சி அணி  4] றவற்றுபபாருள் னவப்பணி 

49. ”றதாட்ெத்தில் றையுது பவள்னைப்பசு – அங்றக 

துள்ளிக் குதிக்குது கன்றுக்குட்டி” என்  பாெலினை எழுதியவர் யார்? 

1] கவிமணி    2] பாரதியார் 
3] பாரதிதாசன்    4] கண்ணதாசன் 

50. ஒரு பபாருளின் இயல்னப மினகப்படுத்தி அழகுென் கூறுவது ----------------- ஆகும். 

1] இயல்பு நவிற்சி அணி  2] உயர்வு நவிற்சி அணி 

3] றவற்றுனை அணி   4] பசால்பபாருள் அணி 

51. ”குளிர்நீரில் குளித்தால்  

கூதல் அடிக்கபைன்று 

பவந்நீரில் குளித்தால் 

றைறல கருக்குபைன்று” என்  பாெல்வரிகள் எடுத்துனரக்கும் அணி எது? 

1] இயல்பு நவிற்சி அணி  2] தன்னை நவிற்சி அணி 

3] உயர்வு நவிற்சி அணி  4] றவற்றுனை அணி 

52. பபாருத்துக 

1.ைனித றநயம்    - அ.Lorry 

2.கருனண    - ஆ.Nobel Prize 

3.உறுப்புைாற்று அறுனவசிகிச்னச - இ.Mercy 

4.றநாபல் பரிசு    - ஈ.Transplantation 

5.சரக்குந்து    - உ.Humanity 
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1] அ ஆ இ ஈ உ    2] உ இ ஈ ஆ அ 

3] அ இ உ ஈ ஆ    4] ஈ அ ஆ இ உ 

53. எள்ைானை றவண்டுவான் என்பாை அனைத்துஒன்றும் 

------------------ ---------------- ----------------- 

விடுப்பட்ெ பசாற்கனை நிரப்புக. 

அ.ஆவது றபாலக் பகடும்  ஆ.தள்ைாது புத்றதள் உலகு 

இ.பசய்யானை ைாசுஅற் ார் றகாள் ஈ.கள்ளாமம காக்கதன் தநஞ்சு 

54. இன்ைாபசய் தானர ஒறுத்தல் அவர்நாண  

நன்ையம் பசய்து விெல் – இக்கு ள் எந்த தனலபின் கீழ் இெம் பபற்றுள்ைது? 

1] கள்ைானை    2] இன்னா தசய்யாமம 

3] பகால்லானை    4] ஊக்கமுனெனை 

55. உள்ைனத உள்ைபடி கூறும் அணியின் பபயர் என்ை? 

1] உயர்வு நவிற்சி அணி  2] இயல்பு நவிற்சி அணி 

3] றவற்றுனை அணி   4] றவற்றுபபாருள் னவப்பணி 

56. அன்னை பதரசாவால் காப்பாற்றுப்பட்டு, பதாழுறநாயால் கடுனையாை றவதனைக்கு 

உள்ைாைவர் யார்? 

1] பபரியவர்    2] மூதாட்டி 

3] அன்னை பதரசாவின் தங்னக 4] இனைஞன் 

57. பதாழுறநாயால் பாதிக்கப்பட்ெ மூதாட்டியுென் உெனிருந்தது யார்? 

1] நாய்     2] பூமன 

3] அன்னை பதரசா   4] னகலாஷ் சத்யார்த்தி 

58. ஆயிரக்கணக்காை றநாயாளிகள் எந்த றநாயால் பாதிக்கப்பட்டு உதவி பசய்ய 

யாருமின்றி வாடுவனத அன்னை பதரசா கண்ொர்? 

1] புற்றுறநாய்    2] ததாழுதநாய் 

3] குெல் றநாய்    4] பக்கவாதம் 

59. வள்ைலார் ைக்களின் ----------------- கண்டு உள்ைம் வாடிைார், அதனை நீக்குவும் 

விரும்பிைார். 
1] பசிப்பிணினயக்   2] வறுமமமயக் 

3] திருட்டுதைத்னதக்   4] றநாயின் தன்னைக் 

60. ஆயிரம் பாவங்கள் பசய்வபதல்லாம் – ஏனழ 

ஆட்டின் தனலறயாடு அகன்றிடுறைா? என்  பாெல் வரிகனை எழுதியவர் யார்? 

1] கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 2] பாரதியார் 
3] கண்ணதாசன்   4] பாரதிதாசன் 
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