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6ம் லகுப்பு சபகஅமஷலில் 
1. உள்ரஶட்சஷ அதப்புபதமத இந்ேஷஶலில்  நதைபதமப்படுத்ேஷலர் 
ஶர்? 

ரிப்பன் பிபு 

2. கஷஶ உள்ரஶட்சஷ அதப்பின் பபர் ன்ன?  உறுப்பினர்கள் ஶர்? 

கஷஶ ஊஶட்சஷ, பகுேஷ (லஶர்டு உறுப்பினர்கள் ற்றும்   கவுன்சஷயர்கள் 
(ன்ம உறுப்பினர்கள்) 

3. கஷஶ ஊஶட்சஷ பய என்மஷதைக்கப்பட்டு  அதக்கப்படுலது ... ஆகும் 

ஊஶட்சஷ என்மஷம் 

4. ஶலட்ைத் ேஷட்ைக்குழுலின் ேதயலர் ஶர்? 

ஶலட்ை ஊஶட்சஷக்குழுலின் ேதயலர். 

5. ஶநகஶட்சஷின் ேதயலர் ஶர்? 

தர் 

6. எபே நஶட்டின் குடிக்கரஶல் தேர்ந்பேடுக்கப்படும் பிேஷநஷேஷகரஶல் 
நைத்ேப்படும் ஆட்சஷ ... ஆகும் 

க்கள் ஆட்சஷ 

7. க்கள் ஆட்சஷின் தலறு பபர்கள் ன்ன? 

குடிசு, ஜனநஶகம். 

8. "ஶேர் ேம்த இறஷவு பசய்பம் ைததக் பகஶறத்துதலஶம்" ன்று 
பஶடிலர் ஶர்? 

பஶேஷஶர் 
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9. பசன்தன பேத்துலக் கல்ல்றரிில் பேத்துலஶகப் பட்ைம் பபற்ம பேல் 
இந்ேஷப் பபண்ைி ஶர்? ஆண்டு ? 

ைஶக்ைர். பத்துபயட்சுஷ, 1912 

10. ஔதல இல்யம் பேஶைங்கப்பட்ை ஆண்டு? இைம் ? 

1930, அதைஶறு 

11. ைஶக்ைர். பத்துபயட்சுஷக்கு நடுலை அசு பத்பூளண் லிபேது லறங்கஷ 
ஆண்டு ? 

1956 

12. கபேவுற்ம ேஶய்ஶர்கறக்கு கப்தபறுக்கு பன் 3 ஶேத்ேஷற்கும், பின் 
ஶேத்ேஷற்கும் உேலித்பேஶதக லறங்கும் ேஷறக அசஷன் ேஷட்ைத்ம் 
ஶபேதை பபரில் பசல்பட்டு லபேகஷமது? 

ைஶக்ைர். பத்துபயட்சுஷ 

13. சுற்மஷபள்ர நஷயப்பகுேஷகதரலிைச் சற்தம உஶகவும் அேன் தற்பகுேஷ 
ேட்தைஶகவும் உள்ர நஷய அதப்பின் பபர் ன்ன? 

பீைபூஷ 

14. உயகஷன் ஷகப்பபரி பீைபூஷ து? 

ேஷபபத் பீைபூஷ 

15. ஷகப்பபரி கண்ைம் து? 

ஆசஷஶ 

16. தகஶபி பஶதயலனம், உஶன தயத்பேஶைர் ங்கு கஶைப்படுகஷமது? 

ஆசஷஶ கண்ைம் 

17. உயகஷன் ஷக நீரஶன நேஷ து? 

தநல் நேஷ (6695 கஷ.ீ) 

18. உயகஷன் ஷகப்பபரி பஶதயலனம் து? 

சகஶஶ 

19. அைர்ந்ே கஶடு ற்றும் கனி லரங்கரின் பசரிவு ஷக்க கண்ைம் து? 

ஆப்பிரிக்கஶ 

Meena Samy
Typewritten Text

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



தேர்வு நஶள் : 17/09/2017     கயஶஷன் லிதேகள் லஶட்சப் குழு 

 

6ம் லகுப்பு சபகஅமஷலில் 
கயஶஷன் லிதேகள் பகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

20. ஶக்கஷ தயத்பேஶைர் ங்குள்ரது? 

லை அபரிக்கஶ 

21. ஆண்டிஸ் தயத்பேஶைர் ங்குள்ரது? 

பேன் அபரிக்கஶ 

22. உயகஷன் ஷக அகன்ம ஆறு து? 

அதசஶன் ஆறு (6586 கஷ.ீ) 

23. ஆல்ப்ஸ் தயத்பேஶைர் ங்குள்ரது ? 

தஶப்பஶ கண்ைம் 

24. ேவீுக் கண்ைம் து? 

ஆஸ்ேஷதயஷஶ 

25. கஷதட் பஶரிர் ரீப் னப்படும் உயகஷன் ஷகப்பபரி பலரப் பஶதம 
ங்குள்ரது? 

ஆஸ்ேஷதயஷஶ கைற்கதில் 

26. பபங்குின் சஸல் தபஶன்ம பிஶைிகள் கஶைப்படும் இைம் து? 

அண்ைஶர்டிகஶ 

27. அண்ைஶர்டிகஶலில் ஆய்வு தற்பகஶள்ர இந்ேஷஶலஶல் ற்படுத்ேப்பட்ை 
ஆய்வு குடிிபேப்பின் பபர் ன்னஶ? 

ேட்சஷண் கங்தகஶத்ரி, தத்தி 

28. உயகஷன் ஆறஶன பபபேங்கைல் து? 

பசஷபிக் பபபேங்கைல் 

29. பசஷபில் பநபேப்பு லதரம் (Pacific ring of fire) னப்படும் இைம் து? 

பசஷபிக் பபபேங்கையஷன் ரிதயகள் உள்ர பகுேஷ 

30. உயகஷன் ஷக ஆறஶனப் பகுேஷ து? 

ரிஶன அகறஷ (பசஷபிக் பபபேங்கைல்) 

31. ஷக லயஷதக் பகஶண்ை சூமஶலரிகள் தேஶன்றும் இைம் து? 

அட்யஶண்டிக் பபபேங்கைல் 



தேர்வு நஶள் : 17/09/2017     கயஶஷன் லிதேகள் லஶட்சப் குழு 

 

6ம் லகுப்பு சபகஅமஷலில் 
கயஶஷன் லிதேகள் பகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

32. பேன் பபபேங்கைல் ன்மதறக்கப்படும் பபபேங்கைல் து? 

அண்ைஶர்டிக் பபபேங்கைல் 

33. ஷகச்சஷமஷ பபபேங்கைல் து? 

ஆர்டிக் பபபேங்கைல். 

34. ீன்கறக்கு உைலஶக உள்ர உிரினம் து? 

பிரஶங்க்ைன் 

35. பன்று பக்கம் நீஶறம் எபே பக்கம் நஷயத்ேஶறம் சூறப்பட்ை பகுேஷின் 
பபர் ன்ன? 

ேபீகற்பம் (Peninsula) 

36. இண்டு நீர்ப் பப்புகதர இதைக்கும் குறுகஷ நீர்ப்பகுேஷின் பபர் 
ன்ன? 

நீர்ச்சந்ேஷ (Strait) 

37. இந்ேஷஶ - இயங்தகப் பகுேஷத இதைக்கும் நீர்ச்சந்ேஷின்  பபர் 
ன்ன? 

பஶக் நீர்ச்சந்ேஷ (palk strait) 

38. பன்று பக்கம் கைல் ற்றும் எபே பக்கம் நீர் பப்பு அதந்ேப் பகுேஷின் 
பபர் ன்ன? 

லிரிகுைஶ 

39. லிரிகுைஶ அரலில் சஷமஷேஶக இபேந்ேஶல் அது ... னப்படும் 

லதரகுைஶ 

40. லிரிந்ே இபே நஷப்பைப்புகறைன் ஷகக் குறூகஷ நஷயப்பப்பு 
இதைந்ேஷபேந்ேஶல் அது .... ஆகும் 

நஷயச்சந்ேஷ (Isthmus) 

41. பேன் அபரிக்கஶ ற்றும் லை அபரிக்கஶதல இதைக்கும் பகுேஷின் 
பபர் ன்ன? 

பனஶஶ நஷயச்சந்ேஷ 
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42. புலி தகஶய லடிலபன்றும், அது ேனது அச்சஷல் சுறல்கஷது ன்று கூமஷ 
இந்ேஷ லஶனில் அமஷஞர் ஶர்? 

ஆரிபட்ைர் (476-550) 

43. சனிக்தகஶதர ஆஶய்ச்சஷ பசய் நஶசஶலஶல் அனுப்பப்பட்ை பசற்தகஶரின் 
பபர் ன்ன? naaL ? 

தகசஷன (CASSINI), ஜூதய 19, 2013 

44. புலிின் லடிலம் ன்ன? 

ேஷர்புமங்கரில் ேட்தைஶன தகஶர லடிலம் (Oblate spheroid) 

45. ேஷட்ைஷட்டு அரதலகறைன் லதப்படும் பைம் ..... ஆகும். 

ேஷட்ை லதப்பைம் (Plan) 

46. இற்தக ற்றும் கனி லரங்கதர தஶக பகஶண்டு லதப்படும் 
பைம் ... ஆகும் 

கபேத்துசஶர் லதபைம் (Thematic maps) 

47. இற்தக கூறுகதர  தஶக பகஶண்டு லதப்படும் பைம் ... ஆகும் 

இற்தக அதப்பு லதபைங்கள் (Physical maps) 

48. ல்தயகதர தஶக பகஶண்டு லதப்படும் பைம் ... ஆகும் 

அசஷல் லதபைங்கள் (Political maps) 

49. பேன்பேயஷல் அட்ச ேரீ்க்க ததககதர நஷயலதபைத்ேஷல் லதந்ேலர் 
ஶர்? 

கஷதக்க தஶஶனி கைிே ற்றும் புலிில் லல்றநர் ேஶயஷ 

50. ேரீ்க்க தகஶடுகள் தல? 

பசங்குத்ேஶக லதப்பட்ை தகஶடுகள். 

51. அட்சக் தகஶடுகள் தல? 

கஷதைட்ைஶக லதப்பட்ை தகஶடுகள் 

52. பேன்த ேரீ்க்க தகஶடு து? 

இயண்ைன் கஷரீன்லிச் லறஷஶக பசல்றம் கஷரீன்லிச் ேரீ்க்க தகஶடு 



தேர்வு நஶள் : 17/09/2017     கயஶஷன் லிதேகள் லஶட்சப் குழு 

 

6ம் லகுப்பு சபகஅமஷலில் 
கயஶஷன் லிதேகள் பகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

53. பபரி அசுக்கதர குமஷக்கும் பசஶல் து? 

கஶஜனபேங்கள் 

54. கஶஜனபேங்கள் பற்மஷ லிலரிக்கும் இயக்கஷங்கதர ஶபேதைதல? 

புத்ே இயக்கஷங்கள் 

55. இன்த பீகஶர் பகுேஷத சுர்மஷ அதந்துள்ர பகுேஷ .... னப்பட்ைது. 

கேம் 

56. கேத்ேஷன் ேதயநகம் து? 

சஷஶலஸ்ேஷ, இஶஜகஷபேகம், பஶையஷபுத்ம். 

57. பிம்பிசஶர் ந்ே லம்சத்தே சஶன்ர்ேவ்ர்? 

ஆர்ஶங்க லம்சம் 

58. தலசஶயஷில் இண்ைஶம் புத்ே ச ஶநஶடு ஶபேதைக் கஶயத்ேஷல் 
நதைபபற்மது? 

சஷசுநஶகர் 

59. பசறகஸ் நஷதகேரின் தூதுலர் ஶர்? 

பகஸ்ேனிஸ் 

60. இண்டிகஶ நூயஷன் ஆசஷரிர் ஶர்? 

பகஸ்ேனிஸ் 

61. சந்ேஷ குப்ே பௌரிரின் அங்கல் ேதய பலரிிைப்பட்ை ஆண்டு ? 

2001 

62. அதசஶகது தபசஷன் ேதயநகங்கள் : 

லைக்கு 

ேட்சசஸயம் 

தற்கு 

உஜ்ஜினி 
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கஷறக்கு 

தேஶசஶயஷ 

பேற்கு 

சுலர்ைகஷரி 

63. ஶநஷயங்கரின் அேஷகஶரி ஶர்? 

ஶகஶத்ேஷர் 

64. ல்தய பகுேஷத கண்கஶைித்ேலர்கள் ஶர்? 

அந்ே ஶகஶஶத்ேஷர்கள் 

65. பௌரி அசஷன் கதைசஷ அசன் ஶர்? 

பிபேகத்ேஷேன் 

66. குளஶனர்கள் ஶர்? 

பெட்சஷ இனக்குழுலின் உட்பிரிலினர் 

67. குளஶன தபதச நஷறுலிலர் ஶர்? 

கஶட்பிழஸ் 

68. கனிஷ்கரின் ேதயநகம் து? 

புபேளபும் 

69. 4ம் பபௌத்ே ச ஶநஶடு ங்கு கூடிது? 

கஶஷ்ீர் 

70. கஶஶன் பபௌத்ே சம் தேஶன்மஷ ஶநஶடு து? 

4ம் ஶநஶடு 

71. புத்ேசரிேம், சூத்ேஷஶயங்கஶம் நூயஷன் ஆசஷரிர் ஶர்? 

அசுலதகஶளர் 

72. கஶலிபஶசஶ னும் சஶத்ேஷ நூயஷன் ஆசஷரிர் ஶர்? 

லசுஷத்ேஷர் 
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73. இண்ைஶம் அதசஶகர் னப்பட்ைலர் ஶர்? 

கனிஷ்கர் 

74. சக சகஶப்ேன் ேன் அடிப்பதைில் உபேலஶனது? 

கனிஷ்கர் பேலிக்கு லந்ே ஆண்டிதன பேன்தஶக தலத்து 

75. குப்ே தபசஷன் ேதயநகம் து? 

பஶையஷபுத்ேஷம் 

76. குப்ே லம்சத்ேஷன் பேல் சுேந்ேஷ ன்னன் ஶர்? 

பேயஶம் சந்ேஷகுப்ேர் (கஷ.பி.319 - 335) 

77. அயகஶபஶத் கல்பலட்டுகதர பபஶமஷத்ேலர் ஶர்? 

அரிதசனர் 

78. நஶரந்ேஶ பல்கதயக்கறகம் உபேலஶக்கப்பட்ை கஶல்ம் ? 

குஶ குப்ேர் கஶயம். 

79. ேஶதனஷ்லத்ேஷன் அசர் ஶர்? 

வர்ளலர்த்ேனர் (கஷ.பி.606 - 647) 

80. வர்ளரின் ேதயநகம் து? 

கன்தனஶசஷ 

81. வர்ளசரிேம் நூதய ழுேஷலர் ஶர்? 

பஶைர் 

82. நஶகஶனந்ேம், த்னஶலரி, பிரிேர்சஷகஶ நூயஷன் ஆசஷரிர் ஶர்? 

வர்ளர் 

83. சஷ-ப-கஷ னும் பை நூதய ழுேஷலர் ஶர்? 

பலஶன் சுலஶங் 
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