
                            ஆறாம் வகுப்பு – தமிழ் இரண்டாம் பருவம் 

                                                     ஒரு மதிப்பபண் வினா- விடட 

    சரியான விடைடயத் தேர்க 

1) மூதுடையில் உள்ள பாைல்களின் எண்ணிக்டக 

      அ) 31                                       ஆ) 32                            இ) 33 

 

2) சசன்ற இைசெல்லாம் சிறப்புப் சபறுபவர் 

      அ) ென்னன்                     ஆ) கற்தறார்                இ) தவந்ேர் 

 

3) ெீறக் கூைாேது 

       அ) தெடேகள் சசால்   ஆ) இடளஞர் சசால்  இ) மூத்தோர் சசால் 

 

4) கன்னியாகுெரியில் காெைாசருக்கு ெணிெண்ைபம் அடெக்கப்பட்ை 

ஆண்டு 

          அ)  1976                               ஆ) 2000                           இ) 2001 

 

5) நடுவண் அைசு காெைாசருக்கு வழங்கிய விருது 

         அ) கர்ெவைீர்                        ஆ) கல்விக்காவலர்    இ) பாைேைத்னா 

 

6) காெைாசர் சபயரில் பல்கடலக்கழகம் அடெந்துள்ள ஊர் 

        அ) ெதுடை                              ஆ) சசன்டன                   இ) விருதுநகர் 

 

7) ேெிழ் எழுத்துகளில் இன எழுத்து இல்லாே எழுத்து 

         அ) வல்லினம்                     ஆ) சார்சபழுத்து.            இ) ஆய்ேம் 

 

8) Escalator ேெிழில் இவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது 

        அ) ெின்தூக்கி                       ஆ) ெின்படிக்கட்டு         இ) ெின்பாடே 

 

9) பேிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று 

         அ) ஆசாைக்தகாடவ          ஆ) மூதுடை                      இ) ஆத்ேிச்சூடி 

 

10) நல்ல ஒழுக்கங்களின் சோகுப்பு என்பது 

        அ) நன்றியறிேல்                   ஆ) சபாடறயுடைடெ இ) ஆசாைக்தகாடவ 

 

11) ோல் என்ற சசால்லின் சபாருள் 

       அ) இடச                                     ஆ) நாக்கு                            இ) ோலாட்டு 
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12) உழவர்கள் ஆடித்ேிங்களில் சசய்வது 

       அ) விடேப்பர்                          ஆ) அறுவடை.                இ) சபாங்கலிைல் 

 

 

 

13) ேிருவள்ளுவைாண்டு  சோைக்கம் 

       அ) டே முேல் நாள்               ஆ) டே இைண்ைாம் நாள்  இ) டே மூன்றாம் 

நாள் 

         

14) ொடு என்ற சசால்லுக்குப் சபாருள் 

        அ) உழவு                                     ஆ) கல்வி                           இ) சசல்வம் 

 

15) சபாங்கடல, ெகைசங்கைாந்ேி என்ற சபயரில் சகாண்ைாடும் ொநிலம் 

         அ) குஜைாத்                              ஆ) கர்நாைகா                   இ) பஞ்சாப் 

 

16) அக்காலத்ேில் தபாகிப்பண்டிடக இவ்வாறு சகாண்ைாைப்பட்ைது 

        அ) தபாகித்ேிருநாள்          ஆ) தபாகிப்சபாங்கல்   இ) இந்ேிைவிழா 

 

17) சிற்பக் கடலயின்  வடககள் 

       அ) 2                                              ஆ) 4                                        இ) 6 

 

18) நானிலம் படைத்ேவன் எனும் பாைல் இைம்சபற்ற நூல் 

      அ) பூங்சகாடி                           ஆ) காவியப்பாடவ.  இ) புேியசோரு விேி 
சசய்தவாம் 

 

19) ேிைாவிை நாட்டின் வானம்பாடி என்று பாைாட்ைப்சபற்றவர் 

        அ) துடைைாசு                           ஆ) காெைாசர்                இ) கல்யாணசுந்ேைம் 

 

20) கலம் – இச்சசால்லின் சபாருள் 

     அ) கைல்                                     ஆ) கப்பல்                        இ) வயல் 

 

21) ஏதலதலா ஐலசா எனும் பாைல் எந்ேவடகடயச் சார்ந்ேது 

       அ) ோலாட்டு                          ஆ) ஒப்பாரி                 இ) சோழில்பாைல் 

 

22) நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு  எனும் நூலின் ஆசிரியர் 

       அ)  முடியைசன்                       ஆ) சக்ேிதவல்        இ) காெைாசர் 

 

23)  பாசலாடு வந்து கூசழாடு சபயரும்.....இத்சோைர் இைம்சபற்றது 
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       அ) குறுந்சோடக                   ஆ) நற்றிடண.        இ) அகநானூறு 

 

24) சீனத்ேிலிருந்து இறக்குெேி சசய்யப்பட்ை சபாருள் 

        அ) ெிளகு                                   ஆ)  குேிடை                 இ) பட்டு 

 

25)  நடுவு நின்ற நன்சனஞ்சிதனார்.... என்ற சோைர் இைம்சபற்ற நூல் 

          அ) ேிருக்குறள்                     ஆ) பட்டினப்பாடல.  இ) ெதுடைக்காஞ்சி 
 

 

 

 

க ாடிட்ட இடங் டை நிரப்பு . 

 

26)   ேெிழ் நாட்டின் ேடலசிறந்ே துடறமுகொக ...............விளங்கியது. 

27)  துடறமுக நகைங்கள்...........என்றும்............என்றும் குறிக்கப்பட்ைன. 

28) சகான்டற தவந்ேன் எனும்  நூலின் ஆசிரியர்........ 

29) எளிய ேெிழில் சமூகச் சீர்ேிருத்ேக் கருத்துகடள வலியுறுத்ேிப் 

பாடியவர்.......... 

30) துன்பத்டே சவல்லும் ........... கற்றிை தவணும் 

31)  சசன்டன உள்நாட்டு விொன நிடலயத்ேிற்கு ............. சபயர் 

சுட்ைப்பட்டுள்ளது. 

32) பள்ளிகளில் ஏற்றத்ோழ்வின்றிக் கல்வி கற்க........... ேிட்ைத்டே அறிமுகம் 

சசய்ோர். 

33) இந்ேிய நூலக அறிவியலின் ேந்டே என்று அடழக்கப்படுபவர் ........ 

34) பார்டவத் ேிறன் குடறபாடு உடைதயார் படிப்பேற்கான.............நூல்கள் 

உள்ளன. 

35) அண்ணாநூற்றாண்டு நூலகத்ேின் ஏழாம் ேளத்ேின்..............நூல்கள் 

உள்ளன. 

36) ஆசாைக்தகாடவயின் ஆசிரியர் பிறந்ே ஊர்........... 

37) ஆசாைக்தகாடவயில்................ சவண்பாக்கள் உள்ளன. 

38) ோலாட்டு ............ இலக்கியங்களுள் ஒன்று. 

39) ...................கைவுளாக வணங்குேல் ேெிழர் ெைபு. 

40) அறுவடைத் ேிருநாள் இைாஜஸ்ோன் ொநிலத்ேில் ................ என்று 

சகாண்ைாைப்படுகிறது. 

41) ேிருவள்ளுவைாண்டைக் கணக்கிை நடைமுடற ஆண்டுைன்............ஐக் 

கூட்டிக்சகாள்ள தவண்டும். 

42) உழவுக்கும் உழவருக்கும் உற்ற துடணயாக .............. விளங்குகின்றன. 
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43) ொட்டுப்சபாங்கல் நாளிதலா அேற்கு அடுத்ே நாளிதலா சில ஊர்களில் 

............... நடைசபறும். 

44) நாவின் நுனிதெல் அண்ணத்ேில் முேல் பகுேிடயத் சோட்டு வருவோல் 

.............தோன்றுகிறது. 

45) உலகில் வாழும் ெக்கள் அடனவருக்கும் சிறப்பான அறங்கடள 

வலியுறுத்ேியவர் ............... 

46) கைலும் கைல் சார்ந்ே இைமும் ........... நிலம். 

47) ெனிேர் வாழ்வில் ............. சபரும்பங்கு வகிக்கிறது. 

48) கடைகளுக்குச் சசன்று சபாருள்கடள வாங்க தநைம் இல்லாேவர்களுக்கு 

................. உேவுகிறது 

49) அ, இ, உ ஆகிய மூன்று எழுத்துகளுள் இன்று.......... எழுத்து சுட்ைாகப் 

பயன்படுத்துவது இல்டல. 

50) வினா எழுத்துகள் சசால்லின் புறத்தே வந்து வினாப்சபாருடளத் 

ேருொனால் அது ...........எனப்படும். 

 

 

 

விடைகள் : 

1) அ                              11) ஆ 

2) ஆ.                            12) அ 

3) இ.                             13) அ 

4) ஆ.                            14) இ 

5) இ.                             15) ஆ 

6) அ.                              16) இ 

7) இ.                               17) ஆ 

8) ஆ.                              18) இ 

9) அ.                                19) அ 

10) இ.                                 20) ஆ 

               21) இ 

               22) ஆ 

               23) அ 

               24) இ 

               25) ஆ. 

26) பூம்புகார்                                                36) கயத்தூர். 

27) பட்டினம், பாக்கம்                            37) 100 
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28) ஔடவயின்                                       38) வாய்சொழி 

29) கல்யாணசுந்ேைம்.                             39) இயற்டகடயக் 

30) கல்வி.                                                       40) உத்ேைாயன் 

31) காெைாசர்.                                                41)  31 

32) சீருடைத்                                                  42) ொடுகள் 

33) இைா.அைங்கநாேன்                             43) ெஞ்சுவிைட்டு 

34) பிசைய்லி.                                                  44) ைகைம் 

35) வைலாறு, சுற்றுலா.                            45) ேிருவள்ளுவர் 

   

46) சநய்ேல் 

47) வணிகம் 

48) இடணயவழி வணிகம். 

49) உ 

50) புறவினா. 

  

    

  ேயாரிப்பு : எஸ்.பெயபெல்வன், 

                            ேி.ஆ.தெ.நிடலப்பள்ளி, 

                             ேிருவிடைெருதூர். 

                               சசல் : 9443740120. 
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