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6ம் வகுப்பு தமிழ் - 1 
1. கண்ில் கனந்ான் கருத்ில் கனந்ான் ன்னும்  தாடதன இற்நிர் 

ார்? 

இானிங்க அடிகபார் 
 

2. "....ன் ண்ில் கனந்த இருக்கின்நான்.." - இின் ன்  ன்தது ாதக் 

குநிக்கும் ? 

இானிங்க அடிகபார். 

 

3. இானிங்க அடிகபாரின் சிநப்ன பதர் ன்ண? 

ிருருட்திகாச ள்பனார். 

 

4. இானிங்க அடிகபார் திநந் இடம் து? 

கடலூர் ாட்டம் ருதூர் 
 

5. இானிங்க அடிகபாரின் பதற்தநார் ார்? 

இாதா – சின்ணம்தார் 
 

6. இானிங்க அடிகபார் லி நூல்கபின் பதர் ன்ண? 

ஜீகாருண் ஒலக்கம், னுனதந கண்ட ாசகம். 

 

7. இானிங்க அடிகபார் தாடி தாடல்கபின் பாகுப்தின்  பதர் ன்ண? 

ிருருட்தா 
 

8. இானிங்க அடிகபார் ங்கி பநிின் பதர் ன்ண  ? 

சச சன்ார்க்க பநி 
 

9. தசித்துர் ததாக்க இானிங்க அடிகபார் ற்தடுத்ிது  ன்ண? 

அநச்சாதன 
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10. அநிவு பநி ிபங்க இானிங்க அடிகபார் ற்தடுத்ி  அதப்தின் 

பதர் ன்ண? 

ஞாணசதத 
 

11. ாடி தித கண்டததாபல்னாம் ாடி ணம்  ாருதடது ? 

இானிங்க அடிகபார் 
 

12. சத்ி ரு சாதன அதந்துள்ப இடம் து? 

டலூர் 
 

13. அதணா அடுப்ன ங்குள்பது ? 

டலூர் சத்ி ருசாதன 
 

14. இானிங்க அடிகபார் - கானம் ? 

05/10/1823 - 30/10/1874 

 

15. அன்ததாடு இதந் க்குன்த ..... ன்ததாடு  இதந் ..... 

ஆருிர்க்கு, பாடர்ன 
 

16. அன்னற்று அர்ந் க்குன்த ..... ய்தும் சிநப்ன 

தகத்து இன்னற்நார் 
 

17. அநத்ிதக அன்னசார்ன ன்த அநிார் 

நத்ிற்கும் ... துத 

அஃத 
 

18. ிருள்லருதட கானம் ? 

கி.ன 31ம் நூற்நாண்டு 
 

19. ிருக்குநபில் உள்ப அிகாங்கபின் ற்றும்  குநட்தாக்கபின் 

ண்ிக்தக ? 

133, 1330 

 

20. ிருக்குநள் ந் நூல்கபின் தனப்தின்கீழ்  காப்தடுகிநது ? 

திபணண்கீழ்க்கக்கு 
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21. ிழ்தந ணப்தடும் நூல் து ? 

ிருக்குநள் 
 

22. உனகப்பதாதுதந ணப்தடும் நூல் து? 

ிருக்குநள் 
 

23. 2017ம் ஆண்டிற்காண ிருள்லாண்டு து? 

2048 

 

24. ிழ்ாத்ா உ.த.சா ஆற்நினிருந்து ிழ்  ஓதனச்சுடிகள் 

கிதடக்கபதற்ந இடம் து? 

ஈதாடு ாட்டம் பகாடுனடி 
 

24. தக்குப்தடுத்ப்தட்ட ததண ஓதனகபின் பதர் ன்ண? 

ஓதனச்சுடி 
 

25. 99 தகப்னக்கபின் பததக் பகாண்ட நூல் து? 

குநிஞ்சிப்தாட்டு 
 

26. குநிஞ்சிப்தாட்டு ந் தனப்திங்கீழ் உள்பது? 

தத்துப்தாட்டு நூல்கள் 
 

27. பாடக்கத்ில் உ.த.சா ிற்கு கிதடக்கப்பதற்ந  னக்கபின் பதர்கபின் 

ண்ிக்தக ன்ண? 

96 

 

28. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சா திநந் இடம் து? 

ிருாரூர் ாட்டம் உத்ாணனம் 
 

29. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சா அர்கபின் இற்பதர் ன்ண? 

தங்கடத்ிணம் 
 

30. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சாின் ஆசிரிர் பதர் ன்ண? 

காித்துான் ீணாட்சிசுந்ம் 
 

31. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சாின் பதற்தநார் அருக்கு இட்ட  பதர் ன்ண? 

சாிான் 
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32. உ.த.சா ன்தன் ிரிாக்கம் ன்ண? 

உத்ாணனம் தங்கடசுப்னின் கணான் சாிான். 

 

33. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சா - கானம் ? 

19/02/1855 - 28/04/1942 

 

34. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சாின் னாறு ந் இில்  ன்ண பதரில் 

பபிந்து? 

ஆணந் ிகடன், ன் சரிம் 
 

35. டாக்டர் உ.த.சா நூல்ிதனம் ங்குள்பது?  ிறுப்தட்ட ஆண்டு ? 

பசன்தண பதசண்ட் கர், 1942 

 

36. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சா ிற்கு டு அசால்  அஞ்சல்தன 

பபிிடப்தட்ட ஆண்டு? ிப்ன ? 

2006, ரூ.5/- 

 

37. ிழ்த்ாத்ா உ.த.சா திப்தித் நூல்கபின் பாத்  ண்ிக்தக 

ன்ண? 

80 

 

38. கீழ்த்ிதச சுடிகள் நூனகம்  ங்குள்பது? 

பசன்தண 
 

39. அசு ஆக் காப்தகம் ங்குள்பது? 

பசன்தண 
 

40. உனகத் ிாய்ச்சி ிறுணம் ங்குள்பது? 

பசன்தண 
 

41. சசுி நூனகம் ங்குள்பது? 

ஞ்சாவூர் 
 

42. ஜப்தாணிர்கபால் ங்கப்தடும் தநத து? 

பகாக்கு 
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43. சடதகா சசாகி ந் ாட்டு சிறுி ? 

ஜப்தான் 
 

44. சடதகாிற்கு னற்றுதாய் ற்தட்டுள்பது ண பரி  ந் து ? 

11 

 

45. பாடக்கத்ில் சடதகாால் ாபபான்றுக்கு பசய்  பகாக்குகபின் 

ண்ிக்தக ன்ண? 

20 

 

46. சடதகா தநந் ாள்? 

25/10/1955 

 

47. சடதகாால் பசய்ப்தட்ட பகாக்குகபின் ண்ிக்தக  ன்ண? 

644 

 

48. சடதகாின் தாிின் பதர் ன்ண? 

சிசுதகா 
 

49. சடதகாின் ிதணானம் ங்குள்பது? அன் பதர்  ன்ண? 

ஹிதாசிா கரின் தம், குந்தகள் அதி  ிதணானம் 
 

50. காகித்ில் உருங்கள் பசய்னேம் கதனின் பதர்  ன்ண? ங்கு 

தான்நிது ? 

ஓரிகாி, ஜப்தான் 
 

51. கதடசி த ம்திக்தக கதத லிர் ார்? ந்  நூனினிருந்து 

டுக்கப்பதற்நது? 

அிந் குப்ா, படன் னிட்டில் திங்கர்ஸ்  

 

52. சடதகாின் தாிகபால் பசய்ப்தட்ட பகாக்குகபின்  ண்ிக்தக ? 

356 

 

53. குந்தகள் அதி ிதணானாம் ாால்  கட்டப்தட்டது? 

சடதகாின் தாிகபால் 
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54. ிில் னல் லத்து ? 

அ 
 

55. அ ன்னும் லத்து தண குநிக்கிநது? 

ணின் 
 

56. அ ன்னும் லத்ில் உள்ப னதுகுக்தகாடு தணக்  குநிக்கிநது? 

 தட்தடாடுற்கு ணின் னதுகில் சுந்  அம்னக்கூட்தட குநிக்கிநது. 

 

57. ட்ன லத்துக்கள் ன்நால் ன்ண? 

இண லத்துக்கள் 
 

60. க ன்னும் லத்ின் இண லத்து? 

ங் 
 

61. ச ன்னும் லத்ின் இண லத்து ன்ண? 

ஞ் 
 

62. ட ன்னும் லத்ின் இண லத்து ன்ண? 

ண் 
 

63.  ன்னும் லத்ின் இண லத்து ன்ண? 

ந் 
 

64. த ன்னும் லத்ின் இண லத்து ன்ண? 

ம் 
 

65. ந ன்னும் லத்ின் இண லத்து ன்ண? 

ந் 
 

66. தடரிதாக்ஸ் னற்றுதாய் ஓட்டம் டத்ப்தடும் ாள் து? 

பசப்டம்தர் – 15 

 

67. னற்றுதாால் தாிக்கப்தட்டு னது காதன இந்ர்  ார்? 

தடரிதாக்ஸ் 
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68. தடரிதாக்ஸ் ந் ாட்தடச்தசர்ந்ர் ? 

கணடா 
 

69. தடரிதாக்ஸ் ந் ிதபாட்டுடன் பாடர்னதடர் ? 

கூதடப்தந்ாட்டம் 
 

70. தடரிதாக்ஸ் ன் உினேடன் கூதடப்தந்ாட்டத்ில்  தரிசுகதப பன்நார்  

பசற்தக கால், சக்க ாற்கானி 
 

71. கணடாின் சாதனகபில் ன் காாக  பாடதாட்டம் ஓடிணார்? 

பாடதாட்டம் ஓடி பாத்  ாட்கபின் ண்ிக்தக ன்ண? 

னற்றுதாாபிகபின் னாழ்வுக்காக, 143 ாட்கள் 
 

72. தடரிதாக்ஸ் தடனேம்ததாது அருதட து  ன்ண? 

23 

 

73. ானடிார் ந் தனப்தின் கீழ் உள்பது? 

திபணண்கீழ்க்கக்கு 
 

74. ானடிாரில் உள்ப தாடல்கபின் ண்ிக்தக ன்ண? 

400 

 

75. ானடி ானூறு ண ங்கப்தடும் நூல் து? 

ானடிார் 
 

76. ானடிார் ாால் லப்தட்டது? 

சனணிர் தனால் தாடப்தட்டது. 

 

77. சங்கநூல்கள் ணப்தடும் நூல்கள் த? 

தத்துப்தாட்டு, ட்டுத்பாதக 
 

78. சங்க நூல்கபின் பாத் ண்ிக்தக ன்ண? 

18 
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79. தல்கக்கு நூல்கள் ணப்தடுதத த? 

ட்டுத்பாதக, தத்துப்தாட்டு 
80. சங்கநூல்கலக்குப்தின் தான்நி நூல்கள் த? 

திபணண்கீழ்க்கக்கு 
 

81. திபணண் ன்தன் பதாருள் ன்ண? 

திபணட்டு 
 

82. திபணண்கீழ்க்கக்கு நூல்கலக்கு ங்கப்தடும்  தறுபதர் ன்ண? 

கீழ்க்கக்கு நூல்கள். 

 

83. திபணண்கீழ்க்கக்கு நூல்கலள் பதரும்தானணத .....  தகாகும் 

அநநூல்கள் 
 

84. கணவு காண்தில் தாிக்கு ிகர் ....  

தாி 
 

85. "சாி இண்படாி தநில்தன பன்தந ிழ்கள்  பசால்னிபசால் 

அிழ்பன்ததாம்" ன்று தாடிர்  ார்? 

தாிார் 
 

86. "ஆனேம் பசய்தாம் ல்ன காகிம் பசய்தாம்... "  னும் தாடல் ந் 

தாடனின் ஒரு தகுிாக உள்பது? 

பள்பிப்தணிின் ீது உனாவுதாம்... 

 

87. தாிாரின் கானம் ? 

11/12/1882 - 11/09/1921 

 

88. ிகத்ில் தட்டாசு படிக்கா ஊர் து? 

ிருபல்தனி ாட்டம் கூந்ங்குபம் 
 

89. உனகம் பாலதும் இருந்து தன ாட்டுப் தநதகள்  ந்து ங்கி இருக்கும் 

இடத்துக்குப் பதர் ன்ண? 

தநதகள் னகனிடம் 
 

90. னாத ங்கு ாலம் ? 

ினத்ிலும், அடர் உப்னத்ன்த உள்ப ீரிலும். 
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91. கடும் பப்தத்த ிர்பகாள்லம் தநத து? 

னாத 
 

92. தநதகள் இடம்ிட்டு இடம் பசல்லும் பசனின் பதர்  ன்ண? 

னதசததால் 
 

93. ம் ாட்டில் காப்தடும் தநத தககபின்  ண்ிக்தக? 

2400 தக 
 

94. சபபி ங்கபில் ாலம் சின தநதகள் ? 

ஞ்சள்சிட்டு, பசங்காகம், சுடதனக்குில் தணங்காதட,  தூக்காங்குருி. 
 

95. ீர்ிதனகபின் ாலம் தநத து? 

பகாக்கு, ாதக்தகாி, தபக்கானி, ஆற்று உள்பான்,  னக்குபிப்தான், 

ாத, அரிாள் னெக்கன், கண்டிாம்,  ஊசிால் ாத்து. 

 

96. தனகபில் ாலம் தநதகள் ? 

இருாச்சி, பசந்தனப்னங்குருி, ின்சிட்டு,  கருங்சின்ணான், ீனகிரி 

பட்தடக்கானி, பதான்னதுகு,  ங்பகாத்ி, சின்ணக்குறுான், பகாண்தட  

உான்,  இாசாபிப்தருந்து, னன் ஆந்த. 

 

97. தநதகபில் உள்ப தககள் ன்ண? 

ததணக் குடித்து ாலம் தநதகள் 

தத்த உண்டு ாலம் தநதகள் 

னச்சிதத் ின்று ாலம் தநதகள் 

தட்தடாடி உண்டு ாலம் தநதகள் 

இநந் உதடகதப உண்டு ாலம் தநதகள் 
 

98. ிகத்ில் உள்ப பாத் தநத னகனிடங்கபின்  ண்ிக்தக ன்ண? 

13 

 

99. தாம்னகள் தான்நி கானம் து? 

ணின் தான்றுற்கு 10 தகாடி ஆண்டுகள் னன்ன. 

 

100. உனகிதனத ஞ்சுிக்க ீபாண தாம்ன து? 
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இந்ிாில் காப்தடும் ாஜாகம் 
 

101. ாஜாகம் த்தண அடி த பரும் ? 

15 அடி 
 

102. கூடுகட்டி ாலம் தாம்ன இணம் து? 

இாஜாகம் 
 

103. தாம்ன சுற்றுப்னந ாசதணத ன் னெனம்  அநிந்துக்பகாள்லம் ? 

ாக்தக பபிீட்டி அநிந்துபகாள்லம். 

 

104. தகாப்ாக்சின் ற்கு தன்தடுகிநது? 

னிீக்கி 
 

105. தகாப்ாக்சின் ினிருந்து ாரிக்கப்தடுகிநது ? 

ல்னதாம்தின் ஞ்சு 
 

106. ணினங்கு தாதுக்காப்ன சட்டம் - ஆண்டு ? தாக்கம் ? 

1972, தாலுக்காகப் தாம்னகள் பகால்னப்தடுதண  டுக்க. 

 

107. ிில் உள்ப பாத் லத்துக்கபின் ண்ிக்தக  ன்ண? 

247 

 

108. ிில் உள்ப உிர்பய் லத்துக்கபின் ண்ிக்தக  ன்ண? 

216 

 

109. ண்த ன்தன் பதாருள் ன்ண? 

பகாதடத்ன்த 
 

110. ன்த  ன்ால் ன்ண? 

பகாடுத 
 

111. ன் லத்துடன் ட்டும் தசரும் லத்துக்கபின் பதர்  ன்ண? 

உடணிதன பய்ம்க்கம் 
 

112. ன் லத்துடன் தசாது தி லத்துக்கலடன் தசரும்  லத்துக்கபின் 

பதர் ன்ண? 
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தற்றுிதன பய்க்கம். 

 

113. உடணிதன பய்ம்க்கம் - கா? 

க்(தக்கம்) ,ச் (அச்சம்) ,ப் (அப்தம்) 

 

114. தற்றுிதன பய்க்கம் - .கா? 

ர் (சார்ன) ,ழ் (ாழ்க்தக) 

 

115. ன் லத்து, திந லத்து இண்டுடனும் தசர்ட்ந்து  ரும் லத்துகள் 

த? 

ற் (குற்நம், தற்கு) , ன்(அன்ணம், அன்ன) 

 

116. தந்ிர் உதனாகக்கதனக்கு டுத்துக்காட்டாய்  ிபங்குது து? 

கூம் டாசர் பசப்னத்ிருதணி 
 

117. தணக்கு ிபக்காய் அததர் ார்? 

பதண்கள் 
 

118. பதண்ணுக்கு ிபக்கிதணப் ததான்நர்கள் ார்? 

அள் பதற்ந தண்தில் சிநந் திள்தபகள். 

 

119. திள்தபகலக்கு ிபக்கிதணப் ததான்நது து? 

கல்ி 
 

120. கல்ிக்கு ிபக்கு து? 

ல்பனண்ங்கள் 
 

121. ான்ிக்கடிதக நூனின் ஆசிரிர் ார்? 

ிபம்தி ாகணார் 
 

122. ிபம்தி ாகணார் ந் ஊதச் சார்ந்ர்? 

ிபம்தி 
 

123. கடிதக ன்நால் ன்ண? 

அிகனன் 
 

124. ன்ிக்கடிதக ன்நால்  ன்ண? 
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4 ிகள் பகாண்ட அிகனன் 
 

125. ான்ிக்கடிதக நூனில் உள்ப தாடல்கள்  இவ்பான்றும் 

பகாண்டுள்ப அநக்கருத்துகபின் ண்ிக்தக ன்ண? 

4 

 

126. ாபில் லாப் தாடல்கள் த? 

ாட்டுனநப்தாடல்கள் 
 

127. ாய்பாி இனக்கிம் ணப்தடுது து? 

ாட்டுப்னநப் தாடல்கள் 
 

128. ாட்டுப்னநப்தாடல்கபின் ணிச்சிநப்ன ன்ண? 

ஒருர் தாடிதுததான அப்தடித இன்பணாருர்  தாடுது இல்தன. 

 

129. ாட்டுப்னநப்தாடல்கபின் ண்ிக்தக ன்ண? 

7 

 

130. சுாி ிதகாணந்ரின் இற்பதர் ன்ண? 

தந்ித் 
 

131. அநித பர்க்கும் அற்னக் கத னும் நூதன  லிர் ார்? 

ஜாணகிாபன் 
 

132. ிதண ன்நால் ன்ண? 

பசல் 
 

133. ன்தினார் ல்னாம் க்குரிர் அன்னதடார் ன்னம்  உரிர் திநர்க்கு - 

னும் குநபில் ன்ன ன்னும்  பசால்னின் பதாருள் ன்ண ? 

உடல், ஆன்ா 
 

134. உ.த.சா திப்தித் நூல்கள் : 

ட்டுத்பாதக  

8 

 

தத்துப்தாட்டு 

10 
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சீக சிந்ாி 
1 

 

சினப்திகாம் 

1 

 

ிதகதன 

1 

 

னாங்கள் 

12 

 

உனா 

9 

 

தகாத 

6 

 

தூது 

6 

 

பண்தா நூல்கள் 

13 

 

அந்ாி 
3 

 

தி 
2 

 

னம்ிதகாத 

2 

 

இட்தட ிாதன 

2 
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திந திதந்ங்கள் 

4 

 

135. பகாக்குகள் பசய்ால் தார் குாகும் ன்தது ந்  ாட்டு 

ம்திக்தக ? 

ஜப்தான் 
 

136. சடதகாின் ிதணிடத்ில் லப்தட்ட ாசகம்  ன்ண? 

உனகத்ில் அதி தண்டும் ! இஃது ங்கள் கநல் !  இஃது ங்க 

தண்டுல் ! 

 

137. சாி இண்படாி தநில்தன ணக் கூநிர் ார்? 

ஔதார் 
 

138. தநத னகனிடங்கள் அதப்பதற்ந ாட்டங்கள் : 

கரிக்கிரி 
காஞ்சினம் ாட்டம் 
 

தல்பசல்னூர் 

இாானம் ாட்டம் 
 

ததற்காடு 

ிருள்லர் ாட்டம் 
 

உார்த்ாண்டனம் 

ிருாரூர் ாட்டம் 
 

டுவூர் 

ஞ்சாவூர் ாட்டம் 
 

கதபட்டி 

பதம்தலூர் ாட்ட, 

 

தட்டங்குடி 

சிகங்தக ாட்டம் 
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பள்தபாடு 

ஈதாடு ாட்டம் 
 

கூந்ன்குபம் 

ிருபல்தனி ாட்டம் 
 

தகாடிக்கத 

ாகப்தட்டிம் ாட்டம். 

 

139. பசானதடகள் ன்நால் ன்ண? 

தபாி 
 

140. தபன்னும் அடிதபன்றும் னுில்தன  சாிில் இிவு 

பகாண்ட ணிபன்தது இந்ிாில்  இல்தனத ணப்தாடிர் ார்? 

தாிார் 
 

141. பதாருள் ருக  

டார் 
பதண்கள் 
 

தகசால் 

தண்தில் சிநந் 
 

ஓின் 

துபன்று பசால்லும்ததாது 
 

னகழ்சால் 

னகதத்ரும் 
 

உர்வு 

ல்பனண்ம் 
 

ாய்க்கால் 

ாின்கால் 
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ஈக்கால் 

ஈின் கால் 
 

ன்கிர் 

பருங்கி இருப்தர் 
 

ன்ணாம் 

ன்ண தன் 
 

தசய் 

பாதனவு 
 

பசய் 

ல் 
 

அதணார் 

ததான்தநார் 
 

அன்தகத்து இல்னா 

அன்ன உள்பத்ில் இல்னா 
 

ன்தாற்கண் 

தாதன ினத்ில் 
 

பிர்த்ற்று 

பிர்த்துததான 
 

ற்நல் ம் 

ாடி ம் 
 

னநத்துறுப்ன 

உடல் உறுப்னகள் 
 

ன் பசய்னேம் 

ன்ண தன் 
 

அகத்துறுப்ன 

ணத்ின் உறுப்ன, அன்ன 
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ஆர்னர் 

அன்னதடர் 
னன்கரீ் 

துன்தம் கண்டு பதருகும் கண்ரீ் 
 

னசல் ரும் 

பபிப்தட்டு ிற்கும் 
 

ன்ன 

லும்ன 
 

க்கு  

ாழ்க்தக பநி 
 

ஆருிர் 

அருதாண உிர் 
 

ஈனும் 

ரும் 
 

ஆர்ம் 

ிருப்தம் 
 

ண்ன 

ட்ன 
 

தகம் 

உனகம் 
 

ன்த 

ன்தார்கள் 
 

நம் 

ீம் 
 

ன்தினது 

லும்ன இல்னாது 
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தர்வு ாள் : 31/08/2017     கனாின் ிதகள் ாட்சப் குல 

 

6ம் குப்ன ிழ் 
கனாின் ிதகள் னகநூல் குல :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

அன்தினது 

அன்தில்னா உிர்கள் 
தன சானேல் 

ஓய்ந்து தடுத்ல் 
 

உலததட 

தபாண்த பசய் தன்தடும் கருிகள் 
 

தகாி 
சாக்கு 
 

தநப்ன 

தநக்கும் ானூர்ி 
 

ஞானம் 

உனகம் 
 

ிழ்கள் 

ஔதார் 
 

ற்தநார் 

திநர்க்கு உவும் தர்த அற்தநார் 
 

142. திரித்து லதுக : 

அன்தகத்து இல்னா 

அன்ன+அகத்து+இல்னா 
 

ன்தாற்கண் 

ன்தால்+கண் 
 

பிர்த்ற்று 

பிர்த்து+அற்று 
 

ன்கிர் 

ன்கு+அிர் 
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