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6ம் வகுப்பு தமிழ் – 3 
1. "கானேம் எனநாள் கனிாகும் - நம் கனவும் எனநாள் நனலாகும்.. " னப் 
பாடிலர் ார்? 
பட்டுக்தகாட்தை கல்ாண சுந்ேனார் 
 

2. லாடினாறம் பசி ீமினாறம் - லறி ாமிைாதய  லாழ்ந்ேிடுதலாம்.." 
இது ானதை லரிகள்? 
பட்டுக்தகாட்தை கல்ாண சுந்ேனார் 
 

3. க்கள் கலிஞர் ன்று அதறக்கப்படுபலர் ார்? 
பட்டுக்தகாட்தை கல்ாண சுந்ேனார் 
 

4. பட்டுக்தகாட்தை கல்ாண சுந்ேனார் - பிமந்ே இைம் ? 
பட்டுக்தகாட்தை அனதக உள்ர சசங்கப்படுத்ோங்காடு 
 

5. பட்டுக்தகாட்தை கல்ாண சுந்ேனார் - காயம் ? 
13/04/1930 - 08/10/1959 
 

6. கட்ைைக்கதயனேம் சிற்பக்கதயனேம் எனங்தக அதந்து இைம் து? 
கும்பதகாணம். 
 

7. கும்பதகாணம் ற்றும் ோாசுத்ேின் இதைத பானேம் நேிின் சபர் 
ன்ன? 
அரிசியாறு 
 

8. ாலதேசுலர் தகாலில் ங்கு அதந்துள்ரது? 
ோாசும் 
 

9. ாலதேசுலர் தகாலில் ாால் கட்ைப்பட்ைது? ஆண்டு? 
இண்ைாம் இாசாசன், 800 ஆண்டுகறக்கு னன். 
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10. னப்னம் ரித்ேலன் ார்? 
ேிரினாந்ேகன் 
 

11. ாதனதக் சகான்று அேன் தோதய உடுத்ேிக்சகாள்பலர் ார்? 
ாதன உரி தபார்த்ேலர் (கஜசம்ஹா னெர்த்ேி) 
 

12. அடினடி தேை தலப்பலர் ார்? 
அண்ணாதயார் (யிங்தகாத்பலர்) 
 

13. ோாசும் தகாலியின் கூம்பி லிானத் தோற்மனம், அேற்குக் கீதற 
இனனமனம் ாதனகறம் குேிதகறம் னட்டி இேம் தபாய அதந்ே 
ண்ைபனம் லான்சலரி இகசித்தே காட்டுலோக கூறுபலர் ார்? 
கார்ல் தசகன் (Carl Segon) , லானில் அமிஞர் 
 

14. ாலதேசுலர் தகாலில் ானக்கு சசாந்ோனது ? 
ேஞ்தச அண்தன. 
 

15. ாலதேசுலர் தகாலில் ானதைப் பாதுகாப்பில் உள்ரது ? 
த்ேி சோல்சபானள் துதம 
 

16. கதயின் னகயிைம் து ? 
ாலதேசுலர் தகாலில் 
 

17. கினைரி அம்தார் பிமந்ே இைம் ற்றும் ஆண்டு ? 
தபாயந்து, 1867 
 

18. கினைரி அம்தார்- ேந்தேின் பணி ? 
அமிலில் ஆசிரிர் 
 

19. சபாதயானிம் ேனித்தே கண்டிபிடித்ேலர்கள் ார்? 
தரி கினைரி, பிரி கினைரி 
 

20. கினைரி ேம்பேிர்  ானைன் ஆாய்ச்சி தற்சகாண்ைார்கள்? 
.ச்.சபக்கால் 
 

21. .ச்.சபக்கால் ற்றும் கினைரி ேம்பேிகள் ேற்காக தநாபல் பரிசு 
சபற்மனர்? 
தடிம் ற்றும் சபாதயானிம் கண்டுபிடிப்ன 
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22. தடிம் ற்றும் சபாதயானிம் கண்டுபிடிப்பிற்காக தநாபல் பரிசு 
அமிலிக்கப்பட்ை ஆண்டு ? துதம ? 
1903, இற்பில் 
 

23. தநாபல் பரிசு லயாற்மில் பரிசு சபற்ம னேல் சபண்ணி ார்? 
கினைரி அம்தார் 
 

24. தடித்ேின் பன் ன்ன? 
னற்றுதநாய் ற்றும் பயலிே தோல்தநாய்கதர  குணாக்கயாம். 
 

25. தடித்ேிற்காக ேனிார் அதப்ன கினைரிக்கு சகாடுக்க  னன்லந்ே 
சோதக  
50 யட்சம் ைாயர்கள் 
 

26. கினைரி அம்தார் ட்டும் ேனித்து தநாபல் பரிசு சபற்ம பதைப்ன து ? 
ஆண்டு ? துதம ? 
தடித்ேின் அணு தை கண்டுபிடிப்ன, 1911, தலேிில் 
 

27. கினைரி அம்தார் தமந்ே ஆண்டு ? 
1934 
 

28. கினைரி அம்தாரின் கள் ற்றும் னகன் ார்? 
ரின் , தஜாயிட் 
 

29. ரின் , தஜாயிட் ேற்காக தநாபல் பரிசு சபற்மனர் ? ஆண்டு ? துதம ? 
சசற்தக கேிர்லசீ்சு பற்மி ஆாய்ச்சி, 1935,தலேிில். 
 

30. கினைரி குடும்பம் சசய்ே சாேதன ன்ன? 
எத குடும்பத்தேச் தசர்ந்ேலர்கள் 3 தநாபல் பரிசு சபற்றுள்ரனர். 
 

31. லன் சகாதயா ன்பேன் சபானள் ன்ன? 
தனா அல்யது ன்ன பன் கனேிதா  
 

32. சசய்னேரில் ஏதசக்காகவும் அழுத்ேம் ேனலேற்காகவும்  
பன்படுத்ேப்பட்டுள்ர  சசால் து? 
சகால் 
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33. சகால் ந்ே சபானரில் லனம் ? 
ம் 
 

34. ான் சகால் ? ில் சகால் ? ன்பேன் சபானள் ன்ன? 
இலள் ாதனா ிதயா னக் கூறுலது 
 

35. ேிதண லதககள் ன்ன? 
உர்ேிதண, அஃமிதண. 
 

36. னிேல் ஆல்யாே உினள்ரதலனேம் உிற்மதலனேம் ... ஆகும் 
அஃமிதண 
 

37. னிேர் ... ஆலார் 
உர்ேிதண 
 

38. பால்- லதககள் ? 
ஆண்பால், சபண்பால், பயர்பால், என்மன்பால், பயலின்பால். 
 

39. ஆண்பால் சபர்ச்சசால் ..... சபறும் 
ஆண்பால் லிதனனடிவு 
 

40. அறகுக்கதயின் தலறுசபர்கள் ன்ன? 
இன்கதய, கலின்கதய, நற்கதய 
 

41. அறகுக்கதயின் லதககள் ன்ன? 
கட்ைைக்கதய, சிற்பக்கதய, ஏலிக்கதய, இதசக்கதய, காலிக்கதய. 
 

42. "அறகுக்கதயகள் னத்ேிதய உணர்ச்சித ழுப்பி  அறகுக் 
காட்சிதனேம் இன்ப உணர்ச்சிதனேம் சகாடுத்து  
கிழ்லிக்கிமபடிினாதய நாகரிகம் பதைத்ே க்கள்  அறகுக் 
கதயகதரப் தபாற்றுகிமார்கள்; தபணி  லரர்க்கிமார்கள் ; துய்த்து 
இன்னற்று கிழ்கிமார்கள்" -  இது ானதை லரிகள் ? 
ிதய சனீி.தலங்கைசாி. (ேிறர் லரர்த்ே அறகுக்கதயகள்) 
 

43. "உறலர் டிக்கும் சிறுதகாதய  அசது சசங்தகாதய நைத்தும் தகால்" 
ன்மலர் ார்? 
கம்பர் 
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44. உறவுக்கும் சோறிறக்கும் லந்ேதன சசய்தலாம் - லணீில் உண்டு 
கரித்ேினப்தபாத நிந்ேதன சசய்தலாம் ன்றுப் பாடிலர் ார்? 
பாேிார். 
 

45. ேிழ் லினந்ேின் ஆசிரிர் ார்? 
ா.பி.தசதுப்பிள்தர 
 

46. இணக்கலனம் படிேிதறப் பாடிப் பாடி த்ேதனநாள் ேிரிந்துேினந்து 
உறல்தலன் ா !.. ன்று பாடிலர் ார்? 
இாசந்ேிக்கலிார். 
 

47. இாசந்ேிக்கலிாரின் பாடி பாைல்கரின் சோகுப்பின் சபர் ன்ன? 
ேனிப்பாைல் ேிட்டு 
 

48. துன்பத்தே நதகச்சுதலதாடு சசால்லேில் லல்யலர் ார்? 
இாசந்ேிக்கலிார் 
 

49. சாஸ்ேிம் படிப்பது அந்ேக்காயம் சரித்ேிம் படிப்பது இந்ேக் காயம்..  
ன்று பாடிலர் ார்? 
உடுதய நாாணக் கலி 
 

50. பகுத்ேமிவுக் கலிார் ன்மதறக்கப்படுபலர் ார்? 
உடுதய நாாணக் கலி 
 

51. உடுதய நாாணக் கலி - காயம் ? 
25/09/1899 - 23/05/1981 
 

52. ஆேிில் க்கள் லாழும் நியத்தே குமிக்க லறங்கப்பட்ை சபர் ன்ன? 
நாடு 
 

53. ேிறர் லாழ்ந்ே நாடு து? 
ேிழ்நாடு 
 

54. னெதலந்ேர் ஆட்சி சசய்ே நாடுகரின் உட்பிரிவு ன்ன? .கா? 
நாடு, சகாங்கு நாடு, சோண்தை நாடு. 
 

55. னப்ன நாடு ங்குள்ரது? 
பாண்டி ண்ையத்தே தசர்ந்ே நாடு 
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56. னப்ன நாடு ேற்தபாது ங்குள்ரது ? 
சபானதநாற்மின் கதிறள்ர சிற்றூர். 
 

57. னப்ன நாட்டின் ேிர்கதிறள்ர ஊர் து? 
லல்யநாடு 
 

58. சகாநாடு ங்குள்ரது ? 
ாலம் அனகில் 
 

59. கூதம நாட்டின் னொஉ ? 
சகாநாடு 
 

60. கானாடு ந்ே லட்ைத்ேில் காணப்படுகிமது ? 
பட்டுதகாட்தை 
 

61. சோன்னாடு ங்குள்ரது ? 
துாந்ேக லட்ைம் 
 

62. ேதயதசான்ம நகம் து? 
ேதயநகம் 
 

63. நம்ாழ்லார் பிமந்ே இைம் து? 
குனகூர் 
 

64. குனகூர் ேற்தபாது வ்லாறு அதறக்கப்படுகிமது. 
ஆழ்லார் ேினநகரி 
 

65. லினதுபட்டி லணிகத்ோல் தம்பட்டு ேற்தபாது வ்லாறு 
அதறக்கப்படுகிமது? 
லினதுநகர் 
 

66. கபாயிச்சும் ன்மதறக்கப்படும் ஊர் து? 
ியாப்னர் 
 

67. ியாப்னர் சிலாயம் ாால் பாைப்சபற்மது? 
ேினஞானசம்பந்ேர் 
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68. னேல் ஆழ்லார்கரால் பாைப்சபற்ம ேயம் து? 
ேினலல்யிதகணி 
 

69. அல்யிதகணி ன்பேன் சபானள் ன்ன? 
அல்யிகுரம் 
 

70. சோறில்கரால் சிமப்பதைந்ே ஊர் வ்லாறு அதறக்கப்படுகிமது ? 
தபட்தை 
 

71. ஊனம் தபனம் ன்னும் நூயின் ஆசிரிர் ார்? 
ா.பி.தசதுப்பிள்தர 
 

72. சிமந்ே ஊர்கதர குமிக்கும் சசால் து? 
னம் 
 

73. கைற்கதில் உனலாகும் நகங்கள் வ்லாறு அதறக்கப்படுகின்மது? 
பட்டிணம் 
 

74. கைற்கதச் சிற்றூர்கள் வ்லாறு அதறக்கப்படுகிமது ? 
பாக்கம். 
 

75. ... ன்னும் சசால் நியத்தே குமகீ்கும். 
னயம் 
 

76. சநய்ேல் நிய லாழ்லிைங்கள் வ்லாறு அதறக்கப்படும் ? 
குப்பம் 
 

77. இயக்கணத்ேில் எயிின் அரதலக் குமிக்கும் சசால் ? 
ாத்ேித 
 

78. ாத்ேி ன்மால் ன்ன 
சிமி எயிரவு 
 

79. ேிழ் ழுத்துகறக்குரி ாத்ேி அரவு : 
சய் ழுத்து   - அத ாத்ேித 
உிசழுத்து (குமில் ) - 1 ாத்ேித 
உிசழுத்து (சநடில்) - 2 ாத்ேித 
உிர்சய் (குமில்)  – 1 ாத்ேித 
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உிர்சய் (சநடில்) - 2 ாத்ேித 
 
80. ண் த்ேதன லதகப்படும் ? 

2, எனத, பன்த 
 

81. இைம் த்ேதன லதகப்படும் ? அதல ாதல ? 
3, ேன்த, னன்னிதய, பைர்க்தக. 
 

82. "ேினலண்ணா தயகாஞ்சி ேினக்கா ரத்ேி  
சகீாறி சிேம்பம்சேன் னானொர் காசி  
குனநாடு தகோம் தகாயக் சகாண்தை  
தகாகணம் சசகநாேம் கும்ப தகாணம்   
அரிறர் சீங்கம் ேினலா தனக்கா  
அைங்கறம்தபாய்ச் சிங்கிேதனத் தேடிச்  
சிங்கன் லனசிாப் பள்ரிலிட்டு துத  
தேடி ேிசகாண்ைான் ேிரிகூைம் ேிர்கண்ைாதன"  னும் லரிகள் 
இைம்சபற்ம நூல் து? 
ேினக்குற்மாயக் குமலஞ்சி 
 

83. லதரந்ே இரம்பிதமத சதைில் அணிந்ேலர் ார்? 
சிலசபனான் 

 
84. சபானள் ேனக 
பதுத்ோன் 
ோதில் உள்ர பின் 
 
ஈம் 
அன்ன 
 
அதரஇ 
கயந்து 
 
படிறு 
லஞ்சம் 
 
சசம்சபானள் 
சய்ப்சபானள் 
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அகன் 
அகம், உள்ரம் 
 
அர் 
லினப்பம் 
 
அர்ந்து 
லினம்பி 
 
னகன் 
னகம் 
 
இன்சசால் 
இனி சசால் 
 
இன்சசாயன் 
இனி சசாற்கதர தபசுபலன் 
 
அர்ந்து 
லினம்பி 
 
அகத்ோன் ஆன் 
உள்ரம் கயந்து 
 
இன்சசாயினிதே 
இனி சசாற்கதர தபசுேதய 
 
துன்னறூஉம் 
துன்பம் ேனபதல 
 
துலாத 
லறுத 
 
ார் ாட்டும் 
ல்யாரிைனம் 
 
இன்னறூஉம் 
இன்பம் ேனம் 
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அல்யதல 
பாலம் 
 
நாடி 
லினம்பி 
 
நன்ஈன்று 
நல்ய பன்கதரத் ேந்து 
 
நன்மி 
நன்த 
 
பக்கும்  
சகாடுக்கும் 
 
ேதயப்பிரிாச்சசால் 
நீங்காே சசாற்கள் 
 
சிறுத 
துன்பம் 
 
றுத 
றுபிமலி 
 
இம்த 
இப்பிமலி 
 
கலர்ேம் 
நுகர்ேல் 
 
அற்று 
அது தபான்மது 
 
லானங்கள் 
ஆண் குங்கு 
 
ந்ேி 
சபண் குங்கு 
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லான்கலிகள் 
தேலர்கள் 
 
காய்சித்ேி 
னிேனின் இமப்தப நீக்கி காக்கும் னெயிதக 
 
பரிக்கால் 
குேிதக்கால் 
 
கூனல் 
லதரந்ே 
 
தலணி 
சதை 
 
ின்னார் 
சபண்கள் 
 
னங்கு 
இதை 
 
ஈன்மல் 
ேனேல், உண்ைாக்குேல் 
 
லன்சசால் 
கடுஞ்சசால் 
 
லன்சகாதயா 
தனா 
 

85. பிரித்து ழுதுக 
இனி ேனீ்மல் 
இனிது+ஈன்மல் 
 
இட்டும சாறிேல் 
இண்டு + உம + சாறிேல் 
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86. ேிறாக்கம் ேனக 
டிலி 
சோதயகாட்சி 
 
தடிதா 
லாசனாயி 
 
டிபன் 
சிற்றுண்டி 
 
டீ 
தேநீர் 
 
கண்ட் 
ின்சாம் 
 
சையிதபான் 
சோதயதபசி 
 
ஃதபன் 
ின்லிசிமி 
 
தயட் 
லிரக்கு 
 
ேம்ரர் 
குலதர 
 
தபாஸ்ட் ஆபீஸ் 
அஞ்சல் நிதயம் 
 
பஸ் 
தபனந்து 
 
டிசின் 
இில் லண்டி , னதகலண்டி, சோைர் லண்டி 
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தபாட்தைா 
னதகப்பைம் 
 
தசக்கிள் 
ிேிலண்டி 
 
பிராட்பாம் 
நதைததை 
 
ஆபிஸ் 
அறலயகம் 
 
சினிா 
ேிதப்பைம் 
 
தைப்தட்ைர் 
ேட்ைச்சுப்சபாமி 
 
தாடு 
சாதய 
 
பிதரட் 
லானூர்ேி 
 
தபங்க் 
லங்கி 
 
ேிதட்ைர் 
ேிதங்கு 
 
ஆஸ்பத்ேிரி 
னத்துலதன 
 
தபார்ட் 
கனம்பயதக 
 
கம்ப்னைட்ைர் 
கணினி 
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காதயஜ் 
கல்றரி 
 
னேனிலர்சிட்டி 
பல்கதயக்கறகம் 
 
சையஸ்தகாப் 
சோதயதநாக்கி 
 
சேர்ாீட்ைர் 
சலப்பானி 
 
இண்ைர்சநட் 
இதணம் 
 
ஸ்கூல் 
பள்ரி 
 
சின்ஸ் 
அமிலில் 
 
தக்ாஸ்தகாப் 
நுண்சணாக்கி 
 
நம்பர் 
ண் 
 
நஸ்காம் 
லணக்கம் 
 
ஸ்ரீான், ஸ்ரீேி 
ேின, ேினேி 
 
சர்லகயாசாதய 
பல்கதயக்கறகம் 
 
கலர்னர் 
ஆறநர் 
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ஸ்லடீ்ஸ்ைால் 
இனிப்பகம் 
 
டினைப் தயட் 
குறல் லிரக்கு 
 
கார் 
கிழுந்து 
 
காபி 
குரம்பி நீர் 
 
தசக்கிள் 
ஈனனரி 
 
பிராஸ்டிக் 
சநகிறி 
 
ீடிா 
ஊைகம் 
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