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6 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 
முதல் பருவம் 

 

 
இன்பத்தமிழ் 

 
 ஆசிரியர் பாரதிதாசன்.  
 இயற்பபயர் சுப்புரத்தினம். 
 பபண்கல்வி, ககம்பபண் மறுமணம், பபாதுவுகைகம, பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துககை 

பாடியுள்ைார். 
 இவர் புரட்சிக்கவி, பாவவந்தர் என்றும் வபாற்றப்படுகிறார். 

 
பசால்லும் பபாருளும் 

 நிருமித்த – உருவாக்கிய, விகைவு – விகைச்சல், சமூகம் – மக்கள் குழு,  
 

தமிழ்க்கும்மி 
 

 ஆசிரியர் பபருஞ்சித்திரனார். 
 இயற்பபயர் மாணிக்கம். 

இந்த வகலதைம் TNPSC வதர்விற்கு தயார் பசய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் வநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய சமச்சீர்க்கல்வி பாைப்புத்தகத்திலிருந்து பாைக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ைது. 
வமலும் இதில் 5000 க்கும் வமற்பட்ை Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதிலுள்ை மாதிரித் 
வதர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி பபறலாம். பதாைர்ந்து புதிய பாைக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிவறாம்…. 

 

https://www.vetripadigal.com/
https://www.vetripadigal.com/tnpsc-online-test/


Vetripadigal.com 

2 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 ‘பாவலவரறு’ என்னும் சிறப்பு பபயர் பபற்றவர். 
 கனிச்சாறு, பகாய்யாக்கனி, பாவியக்பகாத்து, நூறாசிரியம் முதலான நூல்ககை இயற்றியுள்ைார். 
 பதன்பமாழி, தமிழ்ச்சிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்ககை நைத்தினார். 
 
பசால்லும் பபாருளும் 
 ஆழிப்பபருக்கு – கைல் வகாள், வமதினி – உலகம், ஊழி – நீண்ைபதாருகாலப்பகுதி,    உள்ைப்பூட்டு – அறிய 

விரும்பாகம. 
 

வைர் தமிழ் 
 

மூத்தபமாழி 
 “யாமறிந்த பமாழிகளிவல தமிழ்பமாழி வபால் 

இனிதாவது எங்கும் காவணாம்” – பாரதியார். 
 “என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினைாம் எங்கள் தாய்” – என்று தமிழ்பமாழிகய வியந்தவர் பாரதியார். 

 
வைகம பமாழி 

 பதால்காப்பியம் தமிழில் நமக்குக் கிகைத்துள்ை மிகப் பழகமயான நூல். 
 பதால்காப்பியம், நன்னூல் வபான்ற இலக்கண நூல்கள் மிகுந்தது தமிழ்பமாழி. 
 எட்டுத்பதாகக, பத்துப்பாட்டு வபான்ற சங்க இலக்கியங்ககைக் பகாண்ைது. 
 திருக்குறள், நாலடியார் வபான்ற அற நூல்ககைக் பகாண்ைது. 
 சிலப்பதிகாரம், மணிவமககல முதலிய காப்பியங்ககைக் பகாண்ைது. 
 துளிப்பா, புதுக்கவிகத, கவிகத, பசய்யுள் வபான்றன தமிழ்க் கவிகத வடிவங்கள். 
 கட்டுகர, புதினம், சிறுககத வபான்றகவ உகரநகை வடிவங்கள். 
 “தமிபழன் கிைவியும் அதவனா ரற்வற” என்ற வரிகள் இைம்பபறுவது - பதால்காப்பியம். 
 “இதுநீ கருதிகன ஆயின்” – சிலப்பதிகாரம், வஞ்சிக்காண்ைம். 

 
எளிய பமாழி 

 தமிழ் எழுத்துக்கள் பபரும்பாலும் வலஞ்சுழி எழுத்துக்கைாகவவ அகமந்துள்ைன. 
 வலஞ்சுழி எழுத்துக்கள் – அ, எ, ஔ, ண, ஞ 
 இைஞ்சுழி எழுத்துக்கள் – ை, ய, ழ 

 
சீர்கம பமாழி 

 சீர்கம என்பது ஒழுங்கு முகறகயக் குறிக்கும் பசால். 
 பாகற்காய் கசப்புச்சுகவ உகையது. அதகனக் கசப்புக்காய் என்று கூறாமல், இனிப்பு அல்லாத காய் பாகற்காய் 

என்று வழங்கினர். 
 பாகு + அல் + காய் = பாகற்காய் 
 சீரிைகம = சீர்கம + இைகம 
 பூவின் ஏழு நிகலகள் – அரும்பு, பமாட்டு, முகக, மலர், அலர், வீ, பசம்மல். 
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 தாவர இகலப் பபயர்கள்  
தாள் - பநல், வரகு               
ஓகல - பகன, பதன்கன  
தகழ - மல்லி                
கூந்தல் - கமுகு  
வதாகக - கரும்பு, நாணல்  

இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகைாக வழக்கத்தில் உள்ை சில தமிழ் பசாற்கள் 
உலகம் – பதால்காப்பியம், திருமுருகாற்றுப்பகை நூல்களில் இைம்பபற்றுள்ைது. 
வவைாண்கம – கலித்பதாகக, திருக்குறள் 
உழவர் – நற்றிகன 
மகிழ்ச்சி – பதால்காப்பியம், திருக்குறள் 
அரசு – திருக்குறள். 

 
கனவு பலித்தது 

 
 “ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கைல்நீர்  

நாழி முகவாது நால் நாழி” …………………………  ஔகவயார். 
 “நிலம் தீ நீர் வளி விசும்வபாடு ஐந்தும்  

கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்” ……………………….  பதால்காப்பியம். 
 “கைல்நீர் முகந்த கமஞ்சூல் எழிலி” …………………………  கார்நாற்பது. 
 “பநடு பவள்ளூசி பநடு வசி பரந்த வடு” ………………………. பதிற்றுப்பத்து. 
 “வகாட்சுறா எறிந்பதனச் சுருங்கிய நரம்பின் முடிமுதிர் பரதவர்” ………………..  நற்றிகண. 
 “திகனயைவு வபாதாச் சிறுபுல்நீர்  

நீண்ை பகனயைவு காட்டும்” ………………. கபிலர். 
 

சிலப்பதிகாரம் 
 

 ஆசிரியர் இைங்வகாவடிகள். 
 வசர மன்னர் மரகபச் வசர்ந்தவர். 
 காலம் கி.பி. இரண்ைாம் நூற்றாண்டு. 
 ஐம்பபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று சிலப்பதிகாரம். இதுவவ தமிழின் முதல் காப்பியம். 
 முத்தமிழ்க் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம் என்றும் வபாற்றப்படுகிறது. 
 சிலப்பதிகாரமும் மணிவமககலயும் இரட்கைக் காப்பியங்கள். 
 திங்கள், ஞாயிறு, மகழ என இயற்கககய வாழ்த்துவதாக இந்நூல் பதாைங்குகிறது. 
 “திங்ககைப் வபாற்றுதும் திங்ககைப் வபாற்றுதும்” – இைங்வகாவடிகள் (சிலப்பதிகாரம்) 
 “ஞாயிறு வபாற்றுதும், மாமகழ வபாற்றுதும்” – இைங்வகாவடிகள். 

 
பசால்லும் பபாருளும் 

 பகாங்கு – மகரந்தம், திங்கள் – நிலவு, அலர் – மலர்தல், திகிரி – ஆகணச்சக்கரம். 
பபாற்வகாட்டு – பபான்மயமான சிகரத்தில், வமரு – இமயமகல, நாமநீர் – அச்சம் தரும் கைல், அளி – கருகண. 
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காணி நிலம் 
 ஆசிரியர் பாரதியார். 
 இயற்பபயர் சுப்பிரமணியன். 
 எட்ையபுர மன்னரால் பாரதி என்னும் பட்ைம் வழங்கப்பட்ைது. 
 பாஞ்சாலி சபதம், கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு முதலிய நூல்ககை இயற்றியுள்ைார். 
 ‘வாகன அைப்வபாம் கைல் மீகனயைப்வபாம்’ – மகாகவி பாரதியார். 
 பாைல் - காணி நிலம் வவண்டும் 

                  பராசக்தி காணி நிலம் வவண்டும் – பாரதியார். 
 காணி – நில அைகவக் குறிக்கும் பசால். 
 மாைங்கள் – மாளிககயின் அடுக்குகள். 
 சித்தம் – உள்ைம். 

 
சிறகின் ஓகச 

 
 பறகவகள் இைம் பபயர்தகல ‘வலகசவபாதல்’ என்பர். 
 நீர் வாழ் பறகவகவை பபரும்பாலும் வலகச வபாகின்றன. 
 நிலவு, விண்மீன், புவிஈர்ப்புப் புலம் ஆகியவற்கற அடிப்பகையாக பகாண்வை பறகவகள் இைம் பபயர்கின்றன. 
 சிறகடிக்காமல் கைகலயும் தாண்டிப் பறக்கும் பறகவ ‘கப்பல் பறகவ’ (frigate bird). இது தகரயிரங்காமல்          

400 கிவலா மீட்ைர் வகர பறக்கும். இது கூகழக்கைா, கைற்பகாள்கைப் பறகவ என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. 
 “நாராய் நாராய் பசங்கால் நாராய்” – என்று பாடியவர் சத்திமுத்தப்புலவர். 
 “காக்கக குருவி எங்கள் சாதி” – என்று பாடியவர் பாரதியார். 
 பதன்திகசக் குமரி ஆடி  வைதிகசக்கு  ஏழுவீர்  ஆயின் – பறகவகள் வலகச வந்த பசய்திகயக் 

குறிப்பிடுகின்றன. 
 ஐவராப்பாவில் இருந்து தமிழகத்திற்குச் பசங்கால் நாகரகள் வருவது தற்வபாகதய ஆய்வில் உறுதியாகிறது. 
 பவளிநாட்டுப் பறகவகளுக்கு புகலிைமாகத் திகழ்கிறது தமிழ்நாடு. 
 அழிந்து வரும் பறகவயினம் சிட்டுக் குருவி. சிட்டுக்குருவி கூடுகட்டிய பின் மூன்று முதல் ஆறு முட்கைகள் 

வகர இடும். பதினான்கு நாள்கள் அகைகாக்கும். பதிகனந்தாம் நாளில் குஞ்சுகள் பவளிவரும். 
 
தகவல் துளி 

 இந்தியாவின் பறகவ மனிதர் – ைாக்ைர் சலீம் அலி. 
 தன் வாழ்க்கக வரலாற்று நூலுக்குச் ‘ சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி ’ என்று பபயரிட்ைவர். – ைாக்ைர் சலீம் அலி. 
 உலகிவலவய பநடுந்பதாகலவு (22,000 கி.மீ) பயணம் பசய்யும் பறகவயினம் ‘ஆர்டிக் ஆலா’. 
 பறகவ பற்றிய படிப்பு ஆர்னித்தாலஜி. 
 உலகச் சிட்டுக்குருவிகள் நாள் மார்ச் 20. 

 
கிழுவனும் கைலும் 

 
 கிழவனும் கைலும் ( The oldman and the sea )  
 1954 ஆம் ஆண்டு வநாபல் பரிசு பபற்றது. இந்நூலின் ஆசிரியர் எர்பனஸ்ட் பெமிங்வவ. 
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திருக்குறள் 
 

 வான்புகழ் வள்ளுவர், பதய்வப்புலவர், பபாய்யில் புலவர் முதலிய பல சிறப்பு பபயர்கள் உண்டு. 
 அறத்துப்பால், பபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்னும் மூன்று பிரிவுகள் பகாண்ைது. 
 பதிபணன் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.  
 திருக்குறள் 133 அதிகாரங்களில் 1330 குறள்பாக்ககைக் பகாண்ைது. 
 திருக்கறைானது உலகப் பபாதுமகற, வாயுகற வாழ்த்து என பல சிறப்புப் பபயர்களில் வழங்கப்படுகிறது. 
 நூற்றுக்கும் வமற்பட்ை பமாழிகளில் பமாழி பபயர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

 
அறிவியல் ஆத்திசூடி 

 
 ஆசிரியர் பநல்கல சு.முத்து 
 தம்கம ஒத்த அகலநீைத்தில் சிந்திப்பவர் என்று வமதகு அப்துல் கலாம் அவர்கைால் பாராட்ைப் பபற்றவர் 

பநல்கல சு.முத்து. இவர் அறிவியல் அறிஞர் மற்றும் கவிஞர். 
 விக்ரம் சாராபாய் விண்பவளி கமயம், சதீஷ்தவான் விண்பவளி கமயம், இந்திய விண்பவளி கமயம் ஆகிய 

நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர். 
 எண்பதுக்கும் வமற்பட்ை நூல்ககை பவளியிட்ைவர். 
 ஔைதம் – மருந்து 

 
கணியனின் நண்பன் 

 
 காரல் கபபக் என்பவர் ‘பசக்’ நாட்கைச் வசர்ந்த நாைக ஆசிரியர். இவர் 1920 ஆம் ஆண்டு நாைகம் ஒன்கற 

எழுதினார். அதில் வராவபா என்னும் பசால்கல முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தினார்.  
 வராவபா என்ற பசால்லுக்கு அடிகம என்பது பபாருள். 
 1997 ஆம் ஆண்டு வம மாதம் சதுரங்கப் வபாட்டி ஒன்று நகைபபற்றது. அதில் உலகச் சதுரங்க பவற்றியாைர் வகரி 

வகஸ்புவராவ் என்பவர் கலந்து பகாண்ைார். ஐ.பி.எம். என்னும் நிறுவனம் உருவாக்கிய ‘டீப் புளூ’ என்னும் 
மீத்திறன் கணினி அவருைன் வபாட்டியிட்ைது. 

 உலகிவலவய முதன்முதலாக சவுதி அவரபியா ஒரு வராவபாவுக்குக் குடியுரிகம வழங்கியுள்ைது. அந்த 
வராவபாவின் பபயர் வசாபியா. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சகப புதுகமயின் பவற்றியாைர் என்னும் பட்ைத்கதச் வசாபியாவுக்கு வழங்கியுள்ைது. 
 
தகவல் துளி 

 சர்.சி.வி. இராமன் 1928 பிப்ரவரி 28 ஆம் நாள் இராமன் விகைவு என்னும் கண்டுபிடிப்கப பவளியிட்ைார்.  
 இந்த கண்டுபிடிப்பு அவருக்கு வநாபல் பரிகசப் பபற்றுத்தந்தது. இதுவவ அறிவியலுக்கான முதல் வநாபல் பரிசு 

ஆகும். எனவவ பிப்ரவரி 28 ஆம் நாகை நாம் ஆண்டு வதாறும் வதசிய அறிவியல் நாள் என பகாண்ைாடி 
வருகிவறாம். 

 

 


