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6ம் வகுப்பு தமிழ் – 2 
1. "தா வப்தம் தக்வும் வய் ாங்ா வப்தம்  ீங்வும் 
உழுார் ல்னாம் தனப்ததால் ருத  ஏட்டிப் வதான்தணர் னட்டவும்.. " 
ணப் தாடிர் ார்? 
தாிாசன் 
 

2. தாிாசன் ப்வதர்பால் அதக்ப்தடுிநார்? 
னட்சிக்ிஞர், தாதந்ர் 
 

3. சுப்னத்ிணம் ாருதட இற்வதர்? 
தாிாசன் 
 

4. தாிாசணின் ானம் ? 
29/04/1891- 21/04/1964 
 

5. தவாி ானூநின் ஆசிரிர் ார்? 
னன்றுத அதணார் 
 

6. னன்றுத அதணாரின் ஊர் து? 
னன்றுத 
 

7. அதன் ன்னும் வசால்னின் வதாருள் ன்ண? 
அசன் (அ) னனரின் குடிப்வதர் 
 

8. தவாி ானூறு ந் தனப்தின் ீழ் தப்தடுத்ப்தட்டுள்பது? 
திவணண்ீழ்க்க்கு 
 

9. ஆற்றுா தண்டுது இல் ன்தன் வதாருள் ன்ண? 
ற்நனுக்குக் ட்டுதசாறு தண்டா 
 

10. ற் தண்டி நூல்தப ிதா ற்நர் ார்? 
அநிவுதடர் 
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11. ாருதட னழ் அதணத்து ிதசபிலும் தவும் ? 
ற்நர் னழ் 
 

12. ஆற்றுா தண்டுது இல் ணப்தாடிர் ார்? 
னன்றுத அதணார் 
 

13. ிதட உவு ன்நால் ன்ண? 
ட்டுதசாறு 
 

14. தரு ன் ள் இந்ிாவுக்கு த்தண ஆண்டுள் டிம் ழுிணார்? 
42 ஆண்டுள் (1922 னம் 1964 த) 
 

15. னல் னன்த அதச்சர் ார்? 
தரு 
 

16. இந்ிாந்ி ங்கு ல்ி தின்நார்? 
ிஷ்தாி 
 

17. ிஷ் தாி தள்பி இக்குர் ார்? 
ாகூர் 
 

18. ிஷ்தாி ல்ிக்கூடம் ங்குள்பது? 
தற்குங்ம் – சாந்ிிதன் 
 

19. இந்ிாந்ிின் ஆசிரிர் ார்? 
ிருதாபிணி 
 

20. னத்ம் ாசிப்ததணக் டதா ஆக்குல் கூடாது; 
ட்டாப்தடுத்வும் கூடாது; அப்தடி வசய்ால், னத்  ாசிப்ன 
ிழ்சிதத் ாது. வறுப்தத உண்டாகும்..."  ணக் கூநிர் ார்? 
தரு 
 

21. ாருதட னத்ங்ள் சுதாணத ண தரு கூறுிநார்? 
திதபட்தடா 
 

22. ஆர்த்த தூண்டும் ாடங்ள் த ண தரு கூறுிநார்? 
ிதக் ாடங்ள் 
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23. சுருக்ாவும் ாசிக் குந்ாவும் இருப்தத த ண தரு 
கூறுிநார்? 
ிதக் ாடங்ள் 
 

24. சிந்தணத தூண்டுதத த ண தரு கூறுிநார்? 
திதபட்தடாின் னத்ங்ள் 
 

25. ாசிக் தண்டி நூல் துவண தரு கூறுிநார்? அன் ஆசிரிர் 
ார்? 
சாகுந்னம், ாபிாசர் 
 

26. ததாரும் அதியும் னும் நூதன ழுிர் ார்? 
டால்ஸ்டாய் 
 

27. உனின் ிச்சிநந் நூல் துவண தரு கூறுிநார்? 
ததாரும் அதியும் 
 

28. ாசிக் குந்த ண தரு குநிப்திடும் நூல்ள் ாருடத ? 
வதர்ணாட்ா 
 

29. தருவுக்கு ிவும் திடித்ாணர் ார்? 
வதட்ண்ட் ஸ்மல் 
 

30. ாருதட ஆங்ினம் அருதாணது ற்றும் அநிார்ந்து? 
வதட்ண்ட் ஸ்மல் 
 

31. தரு இந்ிாவுக்கு னத்ங்தப தடிக்குாறு அநிவுறுத்ி டிம் 
ங்கு ப்ததாது ழுப்தட்டது? 
அல்தாா ாட்ட சிதச்சாதன, 22/02/1935 
 

32. தம்திரிட்ஜ் தல்தனக்ம் ங்குள்பது? 
இங்ினாந்து 
 

33. தசக்ஸ்திர் ார்? 
ஆங்ின ாட ஆசிரிர் 
 

34. ில்டன் ார்? 
ஆங்ினக் ிஞர் 
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35. திதபட்தடா ார்? 
ிதக் சிந்தணாபர் 
 

36. டால்ஸ்டாய் ார்? 
இஷ்ா ாட்டு ழுத்ாபர் 
 

37. வதர்ணாட்ா ார்? 
ஆங்ின ாட ஆசிரிர் 
 

38. வதட்ண்ட் ஸ்மல் ார்? 
சிந்தணாபர் ற்றும் ல்ிாபர் 
 

39. அல்தாா சிதந ங்குள்பது? 
உத்ாஞ்சல் ாினம் 
 

40. எனித உர்த்தும் வசாற்ள் .... ரும் 
இண்டு இண்டா தசர்ந்து ரும் 
 

41. திரித்ால் வதாருள் ாது து? 
இட்தடக்ிபி 
 

42. "ள்ப தடம் னதணாத - தன ங்திதன உன்டம் தணாத " - 
ணப்தாடிர் ார்? 
டுவபி சித்ர் 
 

43. ததாதக் கூட தாத ணப்தாடிர் ார்? 
டுவபி சித்ர் 
 

44. ித்ில் சித்ர் ாழ்ந்ப் தகுி து? 
ாடு ற்றும் தனள் 
 

45. உரு ிதாடு வசய்ால் வட்ட வபிதத டவுபா ிதட்டர் 
ார்? 
டுவபி சித்ர் 
 

46. “ள்ப தடம் னதணாத - தன ங்திதன உன் டம் ணிாத" - 
இில் டம் ன்தன் வதாருள் ன்ண ? 
உடம்ன 
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47. வதரிாரின் வதற்தநார் ார்? 
தங்டப்தர் , சின்ணத்ாம்ாள் 
 

48. வதரிாரின் ஊர் து? 
ஈதாடு 
 

49. ஈதாட்டில் ந் வசலுக்கும் ணிணின் தனிி ான் ாம் ணக் 
கூறுதர் ? 
இாான் 
 

50. தகுத்நிாபர் சங்த்த ிறுிர் ார்? 
வதரிார் 
 

51. க்ள் அதணரும் ணிச்சாி ன்னும் ஏரிணா ண்தண்டும் 
ணக்கூநிர் ார்? 
வதரிார் 
 

52. தக்ம் ீர் ார்? 
வதரிார் 
 

53. ந் ஊரின் தாில் சுற்றுத் வருில் டக் தட 
ிிக்ப்தட்டிருந்து? 
தக்ம் 
 

54. "ணிர்தப ணிர்பா ிக் தண்டும் ன்ததண ற்ிநரீ்ள், 
அதுததான ணிர்பில் சரிதாிா உள்ப வதண்தப ித்ல் 
தண்டும். ஆண்ள் வசய்யும் ல்னாற்தநயும் வதண்ள் வசய்ல்   
தண்டும். அர்பால் வசய்வும் இலும். வதண்ளுக்கு ததா 
அாண உதடதா னக்ிம் இல்தன; அநிவும் சுரிாதயும் ான் 
ி னக்ிம்" ணக் கூநிர் ார்? 
வதரிார். 
 

55. வதண் ிடுதனக்கு னல் தடி து? 
வதண் ல்ி 
 

56. "அநிவு ன்தது பர்ந்து வாண்தட இருக்கும்; ணத னிணற்தந 
ற்நல் தண்டும்" ன்நர் ார்? 
வதரிார் 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                                                                    http://kalviamuthu.blogspot.com



தர்வு ாள் : 31/08/2017     னாின் ிதள் ாட்சப் குழு 

 

6ம் குப்ன ிழ் 
னாின் ிதள் னநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

57. வதரிாரின் ானம் ? 
17/09/1879 - 24/12/1973 
 

58. வதரிார் ன் ாழ்ாபில் சனா வாண்டு ஆற்நி ிங்ள் 
ன்ண? 
8600 ாட்ள், 13,12,000 ி.ீ வாதனவு தம், 10,700  கூட்டங்ள், 21,400 
ி தம் உத ிழ்த்ியுள்பார் 
 

59. வதரிார் க்ி அதின் னவணஸ்தா ிருது வதற்ந ஆண்டு ? 
ற்ா ங்ப்தட்டது? 
1970, சனாச் சரீ்த்ிருத் வசல்தாடு 
 

60. டு அசு வதரிாரின் தன வதாநித் அஞ்சல் தன 
வபிிடப்தட்ட ஆண்டு ?வாத ? 
1978, ரூ.0.25/- 
 

61. ஐதார் ந் அசணின் ண்தா இருந்ார்? 
அிான் 
 

62. அிான் ந்க் ணித ஐதாருக்கு தரிசா அபித்? 
வல்னிக்ணி 
 

63. னநானூறு ந் தனப்தின் ீழ் அதந்துள்பது? 
ட்டுத்வாத நூல் 
 

64. ிரின் னாறு, தண்தாடு ஆிற்தந அநி உவும் நூல் து? 
னநானூறு 
 

65. "வ்ி ல்னர் ஆடர் அவ்ி ல்தன; ாி ினதண" ணப் 
தாடிர் ார்? 
ஐதார் 
 

66. "ாடாகு என்தநா; ாடாகு என்தநா.." னும் தாடதன இற்நிர் ார்? 
ஐதார் 
 

67. "ிண்தத இடுத்து வருாக்கு - உன் வருத தலும் ிரிாக்கு" 
ணப் தாடிர் ார்? 
ாாதாி 
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68. ிண்தத இடித்து வருாக்கு தாடதன ழுிர் ார்? 
ாாதாி 
 

69. ாாதாி ழுி நூல்ள் த? 
இது ங்ள் ிக்கு, ாாதாி ிதள், னி ிடில்ள் 
 

70. ாாதாிின் ானம் ? 
26/02/1947 - 13/05/2000 
 

71. டனில் ாவணாரு னத்வன்று ீ ாட்டு; உந்ன் தனதூக்கு - ணப் 
தாடிர் ார்? 
ாாதாி 
 

72. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் திநந் இடம் து? 
இாானம் – தசும்வதான் 
 

73. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் திநந் ாள்? 
30/10/1908 
 

74. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் - வதற்தநார்? 
உக்ிதாண்டிணார் , இந்ிாி அம்தார் 
 

75. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார்- ஆசிரிர் ? 
குதநந ாசித்ான் 
 

76. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணாரின் பர்ப்னத் ாய் ார்? 
இசுனாி வதண்ி 
 

77. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் வாடக்க் ல்ி தின்ந இடம் து? 
தசுதன 
 

78. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணாரின் ல்ி தடப்தடக் ாம் 
ன்ண? 
திதபக் தாய் தவுல் 
 

79. "சாிதயும் ிநத்தயும் தார்த்து தணிதண ணின் ாழ்வுதடுத்துது 
வதருங் வாடுத; ஆண்டன் ணி குனத்தத்ான் ததடத்ாதண ி  
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சாிதயும் ிநத்தயும் அல்ன; சாியும் ிநனம் அசிலுக்கு  
இல்தன; ஆன்ித்ிற்கும் இல்தன" ணக் கூநிர்  ார்? 
தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் 
 

80. ங் சிங்ம் ார்? 
தாஜி சுதாஷ் சந்ி ததாஸ் 
 

81. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணாரின் ிாட்டி ார்? 
தாஜி சுதாஷ் சந்ி ததாஸ் 
 

82. ஆங்ிதன அசு ட இந்ிா ற்றும் வன்ணிந்ிாில் ாருக்கு 
ாய்ப்னட்டு சட்டம் ததாட்டது? 
ட இந்ிா - ினர் 
வன் இந்ிா - தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் 
 

83. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணாருக்கு "தசிம் ாத் வசம்ல்" ன்று 
தாாட்டிர் ார்? 
ிரு.ி. 
 

84. சுந்ிப் தித ண்ரீ் ிட்தடா பர்த்தாம்; ண்ீால் 
ாத்தாம்" ணப் தாடிர் ார்? 
தாிார் 
 

85. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் வற்நி வதற்ந தர்ல்ள் ன்ண? 
1937, 1946, 1952, 1957, 1962 
 

86. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணாரின் இரு ண்பா ருப்தட்டத 
த? 
வய்ீம், தசிம் 
 

87. ீம் இனா ாழ்வும் ிதில்னா ீனம் ீாகும் ன்நர் 
ார்? 
தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் 
 

88. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் வ்ாறு தாட்டப்தட்டார்? 
தாந் தாஸ்ர், தி தசரி, சன்ார்க் சண்டாரும், இந்து னத் 
ச தத 
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89. ணிணின் ணிதனின் ிதனள் ன்ண? 
இருள் ருள் வருள் அருள் 
 

90. ததண த்ினிருந்து ிழுந்து திதத்னும் உண்டு, ல் ப்ன 
ழுக்ி ிழுந்து இநந்னும் உண்டு ணக்கூநிர் ார்? 
தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் 
 

91. ணிணின் ணிதனத 4 ண குநிப்திட்டர் ார்? 
தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் 
 

92. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணார் - தநந் ாள் ? 
30/10/1963 
 

93. ி அசு தசும்வதான் னத்து இானிங்ணாருக்கு வசய் சிநப்ன 
ன்ண? 
வசன்தணில் உரு சிதன ிறுியுள்பது.அச்சிதன அதந் சாதனக்கு 
இரின் வதத சூட்டியுள்பது. 
 

94. தாஜி துதக்கு ருத னரிந் ாள் ? 
06/09/1939 
 

95. தசும்வதான் னத்து இானிங்ணாரின் அஞ்சல் தன டு அசால் 
வபிிடப்தட்ட ஆண்டு? வாத ? 
1995, ரூ.1/- 
 

96. சுட்வடழுத்துக்ள் த? 
அ,இ 
 

97. தங்ான சுட்வடழுத்து து? 
உ 
 

98. உதுக்ாண் ன்நால் ன்ண? 
சற்று வாதனில் தார் 
 

99. உப்தக்ம் ன்நால் ன்ண? 
னதுகுதக்ம் 
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100. உம்தர் ன்நால் ன்ண? 
ததன 
 

101. ற்ான தன்தாட்டில் இல்னா சுட்வடழுத்து து? 
உ 
 

102. ிணா ழுப்த உவும் ழுத்துக்ள் த? 
,,ா,எ 
 

103.  ழுத்ின் தி ன்ண? 
ிணா தட் ற்றும் அழுத்ம் வாடுத்து வசால்ன தன்தடும். 
 

104.  க்கு ாற்நா தன்தடுது து? 
ான் 

 
105. வதாருள் ரு 

ாணப்னணல் 
தீர் 
 
தத்து அனது 
உனின் அனது 
 
தம் 
உனம் 
 
த 
வசடி 
 
தா வப்தம் 
வதருகும் வப்தம் 
 
தக்வும் 
குதநவும் 
 
ஆற்நவும் 
ிதநா 
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தாம் 
ம்னதட ாடுதப 
 
ஆறு 
ி 
 
உா 
உவு 
 
ஆற்றுா 
ிதட உவு 
 
வய்ிதண 
துன்தம் ரும் வசால் 
 
தம்ன 
சப்தாண வசாற்ள் 
 
நீாப்ன 
இறுாப்ன 
 
தனரில்  
தனருதட டீுள் 
 
னனல் எண்ாத 
வசல்னாத 
 
சாற்றும் 
னழ்ச்சிாப் ததசுது 
 
டம் 
உடம்ன 
 
என்தநா 
வாடரும் வசால் 
 
அல் 
தள்பம் 
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ிதச 
தடு 
 
ஆடர் 
ஆண்ள் 
 
ல்தன 
ல்னா இருக்ிநாய் 
 

106. திரித்து ழுது 
னநானூறு 
னநம் + ான்கு+நூறு 
 
தனரில் 
தனர் + இல் 
 
ாற்நிதச 
ான்கு + ிதச 
 
ஆற்றுா 
ஆறு+உா 
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