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ஆறாம் வகுப்பு 

கணிதம் 
 

1. ஏறுயரிசைனில் எண்களுக்கு படிவு - இல்ச 

2. 1,2,3……. என்சய - இனல் எண்கள் (N) 

3. 0,1,2,3,4………. என்சய – குசனற் பழு எண்கள் (W) 

4. தநிமில் எண்ணுயது என்தன் பொருள் - ைிந்திப்து (அ) எண்ணிக்சக 

கொண்து 

5. பூச்ைினத்திிருந்து எண் ககொட்சை ீட்டிச் பைன்ொல் அதற்கு படிவு - 

இல்ச 

6. எல்ொக்குசனற் பழு எண்களுக்கும் உண்டு – பதொைரி 

7. ------ஐத் தயிப எல்ொக் குசனற் பழு எண்களுக்கும் பன்ி உண்டு – 

0 

8. கி.ி.1777 பதல் 1855 யசபயொழ்ந்த ‘கணிதகநசதகின் ைக்பயர்த்தி’ 

எ அசமக்கப்ட்ையர் – கொஸ் 

9. தக்கு 3யனது ஆகினிருந்தகொது தந்சதனின் அலுயக யபவு-பைவு 

கணக்குகில் தப்புக் கண்டுிடித்து ைரி பைய்தயர் – கொஸ் 

10. கமித்தலுக்கும் யகுத்தலுக்கும் அசைவுத்தன்சந – கிசைனொது 

11. இபண்டுக்கும் கநற்ட்ை யகுத்திகள் பகொண்ை எண்கள் - கு எண்கள் 

12. 1 நற்றும் அந்த எண்ணொல் யகுடுயது – கொ எண்கள் 

13. ரு யகுத்தி நட்டும் பகொண்ை எண் - 1 

14. ……ஆது கு எண்ணும் அல் கொ எண்ணும் அல் – 1 

15. ஒர் எண்ணின் ---- இக்கங்கள் 8ன் நைங்கொக இருக்கும் எில் அந்த எண் 

8ஆல் யகுடும் - கசைைி பன்று 

16. ஒர் எண்ணின் …. இக்கங்கள் 4ன் நைங்கொக இருக்கும் எில் 4ஆல் 

யகுடும் - கசைைி இபண்டு 

17. ஒர் எண்ணின் ….கூடுதல் 9ன் நைங்கொக இருப்ின் அந்த எண் 9 ஆல் 

யகுடும் - இக்கங்கின் 

18. ஒர் எண்ணின் இக்கங்கின் கூடுதல் …….நைங்கொக இருக்கும் எில் 

அந்த எண் பன்ொல் யகுடும் - 3ன் 

19. 2,3ஆல் யகுடும் எண் …..ஆல் யகுடும் - 6 

20. ஒர் எண்ணின் ற்ச இை எண்கின் இக்கங்கின் கூடுதலுக்கும் 

இபட்சை இை எண்கின் இக்கங்கின் கூடுதலுக்கும் உள் 

யித்தினொைம் 0 (அ) 11ன் நைங்கொக இருப்ின் அது …ஆல் யகுடும் - 11 

ஆல் 
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21. எந்த ரு கு எண்சணபம் ன்றுக்கு கநற்ட்ை கொ எண்கின் 

பருக்கொக நொற்றும் பசக்கு பனர்- கொக்கொபணிப்டுத்துதல் 

22. எண்கின் நைங்குகில் ைிநைங்குகள் பொதுயொதொக அசநபம் 

அவ்யொறு இருக்கும் பொது நைங்குகில் நிகவும் ைிின நைங்கு 

அவ்பயண்கின்… எப்டும் - நீச்ைிறு பொது நைங்கு 

23. பொது யகுத்திகில் நிகப்பரின யகுத்தி அவ்பயண்கின் …..எப்டும் 

- நீப்பரு பொது யகுத்தி 
24. ரு யரிசைச்கைொடினில் உள் எண்கின் நீப்பரு பொது யகுத்தி 
அசய …எப்டும் - ைொர்கொ எண்கள் 

25. இரு எண்கின் பருக்கற்ன் - அயற்ின் நீப்பரு பொ.யxநீச்ைிறு 

பொ.ய 

26. ஒர் எண்சண நற்பொரு எண் நீதினின்ி யகுக்குநொொல் அவ்யகுப்ின் 

அவ்பயண்ணின் …….எப்டும் - யகுத்தி 
27. ின்த்தில் கநிருக்கும் எண் ……என்றும் கீமிருக்கும் எண் …. எவும் 

அசமக்கப்டுகிது – பதொகுதி, குதி 
28. கபஅசய (அ) கப நதிப்சக் குிக்கும் ின்ங்கள் - ைநநொ 

ின்ங்கள் 

29. இரு ின்ங்கின் குதி கப எண்ணொக இருந்தொல் அசய – ரிப் 

ின்ங்கள் 

30. இரு ின்ங்கின் குதி பயௌ;கயொக இருந்தொல் அசய – கயற்ிப் 

ின்ங்கள் 

31. ி;ன்ங்கில் குதிசனயிை பதொகுதி ைிினதொக இருந்தொல் அது – 

தகுின்ம் 

32. ின்ங்கில் குதிசனயிை பதொகுதி பரினதொக இருந்தொல் அது – 

தகொின்ம் 

33. கப்புப்ின்ம் - இனல்எண் +தகுின்ம் 

34. 10ன் அடுக்குகசப் குதிகொகக் பகொண்ை ின்ங்கள் - தைந 

ின்ங்கள் 

35. ம் ொட்டில் அணொ, ைக்கபம், கொசு, ணம் என்று மக்கத்தில் இருந்த 

பச எந்த ஆண்டு பதல் ரூொய், சைொ என்று தைநபசக்கு நொற்ி 
சைபசப்டுத்தப்ட்ைது – 1957 

36. நிசக பழு எண்கள் பூச்ைினம், குசபழு எண்கள் ஆகினயற்ின் 

பதொகுப்பு – பழு எண்கள்  

37. 3, -3 என்சய ன்றுக்பகொன்று கூட்ைில் …..ஆகும் - தசகீழ் 

38. நொறும் தன்சநபள் குினடீுகள் … எப்டும் - நொி 
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39. இபண்டு ககொசயகளுக்கு இசைனில் ைநக்குி இைம் பற்ொல் அது – 

ைநன்ொடு 

40. ரு ைநன்ொட்சை ிசவு பைய்பம் நொினின் நதிப்பு அச்ைநன்ொட்டின் 

… எப்டும் - தீர்வு 

41. கப அகிச உசைன இரு அவுகசப்ிடுயது – யிகிதம் 

42. ன:டி என் யிகிதத்தில் உள் னஇடி என் உறுப்புகள் கப எண்ணின் 

நைங்குகொல் பருக்கப்டும் கொது கிசைக்கும் யிகிதங்கள் - ைநநொ 

யிகிதங்கள் 

43. இரு யிகிதங்கின் எின யடியம் ைநநொக இருக்கும் எில் 

அவ்யிகிதங்கள் -யிகித ைநம் 

44. இபண்டு உறுப்புகள் கப யிகிதத்தில் பதொைர்ந்து நொிொல் அது –கர் 

யிகிதம் 

45. A.M. – anti medidium P.M. post medium  

46. ரு ஆண்டிற்கு 365 ொட்கள் ஆொல் லீப் யருைத்திற்கு ொட்கள் - 366 

47. ள்ிபவு 12 நணி பதல் ண்கல் 12 யசப – பற்கல் 

48. ண்கல் 12 நணி பதல் ள்ிபவு 12 யசப – ிற்கல் 

49. ரு படின யடியத்தின் எல்சனின் பநொத்த ீம் - சுற்வு 

50. ரு பொருள் ரு ைநதப் குதினில் அசைக்கும் இைத்தின் அவு – 

பப்வு 

51. பைவ்யகத்தின் சுற்வு –2x(l+b) அகுகள் 

52. ைதுபத்தின் சுற்வு – 4xs அகுகள் 

53. பைவ்யகத்தின் பப்வு – lxb ை. அ 

54. ைதுபத்தின் பப்வு –sxs ை.அ. 

55. ரு குிப்ிட்ை ிசசனக் குிப்து – புள்ி 
56. நிக பருக்கநொகக் குிப்ிட்ை யரிசைனில் அசநபம் புள்ிகின் 

பதொகுப்பு – ககொடு 

57. ரு பதொைக்கப்புள்ிசனக் பகொண்ை ககொடு – கதிர் 

58. பகொடுக்கப்ட்ை இரு புள்ிகளுக்கு இசைப்ட்ைது – ககொட்டுத்துண்டு 

59. அசத்து திசைகிலும் படியில்ொத எல்சகசக் பகொண்ைது – 

தம் 

60. பயட்டிக்பகொள்ொத இரு கர்க்ககொடுகள் - இசணக்ககொடுகள் 

61. இரு கர்ககொடுகளுக்கு இசைப்ட்ை ககொணம் பைங்ககொணம் எில் 

அசய – பைங்குத்துக் ககொடுகள் 

62. 3 (அ) அதற்கு கநற்ட்ை புள்ிகள் கப ககொட்டில் அசநபம் எில் 

அசய – ரு ககொைசநப்புள்ிகள் 

63. 3 அல்து பன்றுக்கும் கநற்ட்ை கர்ககொடுகள் ரு புள்ி 
யமிச்;பைன்ொல் அசய – ரு புள்ி யமிக்ககொடுகள் 
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64. இரு ககொண அவுகின் கூடுதல் 90° எில் அசய ன்றுக்பகொன்று-----

எப்டும் - ிபப்புக்ககொணம் 

65. இரு ககொண அவுகின் கூடுதல் 180° எில் அசய ன்றுக்பகொன்று 

….எப்டும் - நிசக ிபப்புக்ககொணங்கள் 

66. ரு பக்ககொணத்தின் 3 க்க அவுகளும் ைநம் எி;ல் அது – ைநக்க ∆ 

67. ரு பக்ககொணத்தின் 2 க்க அவுகள் ைநம் எில் அது - இருைநக்க ∆ 

68. ரு பக்ககொணத்தின் 3 க்க அவுகளும் பயௌ;கயொசய எில் 

அது – அைநக்க பக்ககொணம் 

69. ரு பக்ககொணத்தின் பன்று ககொணங்களும் குறுங்ககொணங்கள் எில் 

அது – குறுங்ககொண பக்ககொணம் 

70. ரு பக்ககொணத்தின் ஏதொயது ரு ககொணம் 90°எில் அது – 

பைங்ககொண ∆ 

71. ரு பக்ககொணத்தின் ஏதொயது ரு ககொணம் யிரிககொணம் எில் அது – 

யிரிககொண ∆ 

72. ககொணத்சத அக்கப் னன்டும் அகு – ொசக 

73. குிப்ிட்ை தகயச (அ) ி தகயல்கசத் தருநொறு திபட்ைப்ட்ை 

எண்கின் பதொகுப்பு – யியபங்கள் 

74. பதொைக்க ிசனில் கண்ைிந்த யியபங்கள் யசகப்டுத்தப்ைொத 

பதொகுப்பு – பசப்டுத்தப்ைொத யியபங்கள் 

75. அட்ையசண பநொக எிதில் புரிந்துபகொள்ளும் யசகனில் 

ைீர்டுத்தப்ட்ை யியபங்கள் - பசப்டுத்தப்ட்ை (அ) 

யசகப்டுத்தப்ட்ைை யியபங்கள் 

76. பசப்டுத்தப்ட்ை யியபங்கசப் ைங்கள் பம் குிப்ிடுயது – 

யிக்கப்ைங்கள்   
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