SHAKTHII ACADEMY
ஆறாம் வகுப்பு – தமிழ்
1. வள்ளலா பிறந்த வருடம் ________________
1. 5.10.1823

2. 10.5.1823

3. 5.10.1832

4. 5.10.1822

2. அன்பிலா எல்லாம் ____________ அன்புைடயா என்பும் உrய பிறக்கு
1. தமக்குrய

2. பிறகுறிய

3. எவகுrய

4. தகுதியுைடய

3. உ. ேவ.ச. பதித்த நூல்களுள் அந்தாதியின் எண்ணிக்ைக என்ன?
1. 12

2. 6

3. 3

4. 2

4. ‘ெடன் லிட்டில் பிங்கஸ்’ என்ற நூலின் ஆசிrய
1. அரவிந்த் சமா

2. அறிவழகன்

3. நK ளவன்

4. அரவிந்த் குப்தா

5. ‘அ’ என்ற எழுத்தின் முதுகுக்கு பின்னால் உள்ள ேகாடு எைத குறிக்கும்
1. முதுகு தண்ைட

2. அம்புக்கூட்ைட

3. குழந்ைதைய

4. வாைள

6. ‘ேடrபாக்ஸ்’ புற்று ேநாய் ஓட்டம் நடத்தப்படும் நாள் _________________
1. ஜனவr 14

2. ெசப்டம்ப 15

3. நவம்ப 15

4. டிசம்ப 15

7. வன்பால் என்ற ெசால்லின் ெபாருள் ______________
1. வன்ைமயுைடய ெசால்

2. அன்பான ெசால்

3. பாைல நிலம்

4. கடுஞ்ெசால்

8. முயற்சி திருவிைனயாக்கும் என்று கூறியவ
1. ஒளைவயா

2. திருமூல

3. வள்ளலா

4. திருவள்ளுவ

9. பிrத்து எழுதுக. என்பிலதைன _______________
1. என்பு + அதைன

2. என்பு + இல் + அதைன

3. என்பில் + அதைன

4. என்பு + இலதைன

10. நாலடியா என்ற நூலின் ஆசிrய ______________
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1. விளம்பிநாதனா

2. சமணமுனிவ

3. ஐயநாrதனா

4. நக்கீ ர

11. ‘ேசய்த்தானும் ெசன்று ெகாளல்ேவண்டும் ெசய்விைனக்கும்
வாய்க்கால் அைனயா ெதாடபு’ என்ற வr இடம் ெபற்றுள்ள நூல்
1. நான்மணிக்கடிைக

2. பழெமாழி நானூறு

3. நாலடியா

4. புறநானூறு

12. ‘சாதி இரண்ெடாழிய ேவறில்ைல என்று கூறியவ
1. பாரதியா

2. பாரதிதாசன்

3. ஒளைவயா

4. ெபrயா

13. நK நிைலகளில் வாழும் பறைவகளுள் கீ ழ்க் காண்பைவ எது?
1. ெபான் முதுகு

2. ெசங்காகம்

3. ெகாண்ைட உழவாரன்

4. அrவாள் மூக்கன்

14. பறைவகைள எத்தைன வைகயாக பிrக்கலாம்?
1. 6

2. 4

3. 5

4. 7

15. பாம்பு இனங்களுள் இந்தியாவில் மட்டும் காணப்படும் எண்ணிக்ைக என்ன?
1. 242

2. 243

3. 244

4. 245

16. வனவிலங்கு பாதுகாப்புச்சட்டம் ________________
1. 1971

2. 1968

3. 1972

4. 1984

17. உயிரும், ெமய்யும் ேசந்த எழுத்துக்கள் எத்தைன?
1. 247

2. 216

3. 248

4. 230

18. கீ ழ்கண்டவற்றுள் உடனிைல ெமய் மயக்கம் அல்லாதது எது?
1. பக்கம்

2. வாழ்க்ைக

3. அச்சம்

4. ெமாத்தம்

19. ெவள்ேளாடு பறைவகள் சரணாலயம் எந்த மாவட்டத்ைதச் ேசந்தது?
1. நாகப்பட்டினம்

2. ஈேராடு

3. காஞ்சிபுரம்

4. திருவாரூ

20. பழந்தமிழ ெசப்புக் கைலக்கு எ.கா. விளங்குவது?
1. தாராசுரம் சிைலகள்

2. கூரம் நடராஜ ெசப்புத் திருேமனி

3. ராஜராஜன் ேகாயில்

4. பைன மைரக் ேகாயில்
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21. ெகான்ைற ேவந்தன் என்ற நூலின் ஆசிrய _______________
1. நக்கீ ர

2. இளங்ேகாவடிகள்

3. ஒளைவயா

4. சாத்தனா

22. ெமய்ெயழுத்துகளின் எண்ணிக்ைக _________________
1. 18 – க எ

2. 30 – ங o

3. 18 – க அ

4. 12 – க உ

23. ‘மைனக்கு விளக்கம் மடவா இதில் மடவா என்ற ெசால் குறிக்கும் ெபாருள் ___________
1. அன்பு மக்கள்

2. ெபண்கள்

3. நல்ெலண்ணம்

4. மனம்

24. கடிைக என்பதன் ெபாருள் ________________
1. கடித்தல்

2. கடுகு

3. அணிகலன்

4. சிலம்பு

25. நான் மணிக்கடிைக _______________ நூல்களுள் ஒன்று
1. பதிெனன்கீ ழ்கணக்கு

2. பதிெனன்ேமல் கணக்கு

3. ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள்

4. நல்ெலாழுக்க நூல்

26. ஏட்டில் எழுதாத பாடல்கள் __________________
1. சங்க இலக்கியம்
அ. 2 ம்

- 4 ம் சr

இ. 3 ம்

4 ம் சr

2. நாட்டுப்புற பாடல்

3. திருக்குறள்

ஆ. 1 ம்

2ம் சr

ஈ. 1 ம்

4 ம் சr

4. வாய்ெமாழி இலக்கியம்

27. “அறிைவ வளக்கும் அற்புதக் கைதகள்” நூலின் ஆசிrய
1. அரவிந்த் குப்தா

2. இலட்சுமி

3. ஜானகிமணாளன்

3. நK ளவன்

28. “ஆனம்” ெபாருள் தருக
1. படி

2. தானியம்

3. குழம்பு

4. சாவி

29. தமிழ் ெசாற்கள் எத்தைன வைகப்படும்
1. 3

2. 4

3. 5

4. 6

30. ெசாற்கைள ேவறுபாடு இல்லாமல் ஒேர மாதிr ஒலித்தால் அது
1. ேவற்றுநிைல ெமய்மயக்கம்

2. ெமய் மயக்கம்

3. மயங்காலிப்

3. உடனிைல ெமய்மயக்கம்
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31. நஞ்சு ெகாண்ட பாம்புகளின் எண்ணிக்ைக
1. 24

2. 32

3. 52

4. 42

32. உலகில் மனித இனம் ேதான்றுவதற்கு ___________ ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
ேதான்றியது
1. 20, பாம்பு

2. 10, பறைவ

3. 20, பறைவ

4. 10, பாம்பு

33. நிலத்திலும், அட உப்பத்தன்ைம உள்ள நK rலும் வாழும் பறைவ
1. இருவாச்சி

2. பூமன் ஆந்ைத

3. பூநாைர

4. ெகாக்கு

34. திருமண நிகழ்ச்சிகளில் பாடும் பாடல்கள்
1. வழிபாட்டு பாடல்

2. விைளயாட்டுப் பாடல்

3. சடங்குப் பாடல்

4. ெதாழில் பாடல்

35. மல்லிைக _______________ வசியது
K
1. மனம்

2. மணம்

3. மநம்

4. வளம்

36. “ஏைழெபன்றும் அடிைமெயன்றும் எவறுமில்ைல” என்று முழங்கியவ
1. பாரதிதாசன்

2. அம்ேபத்க

3. பாரதியா

4. ெபrயா

37. “உழுவா எல்லாம் மைலேபால் எருைத ஓட்டி ெபான்ேன பூட்டவும்” என்று பாடியவ
1. பாரதி

2. கவிமணி

3. பாரதிதாசன்

4. கம்ப

38. “ஆற்றுனா ேவண்டுவது இல்” என்ற வr இடம்ெபற்ற பாடல்
1. நாலடியா

2. பழெமாழி நானூறு

2. நாண்மனிக்கடிைக

4. திருக்குறள்

39. ேநரு மகள் இந்திராவிற்கு எத்தைன ஆண்டுகள் கடிதம் எழுதினா
1. 52

2. 46

3. 32

4. 42

40. “அல்ேமாரா சிைற” உள்ள மாவட்டம்
1. உத்தரகாண்ட்

2. உத்திரபிரேதஷ்

3. உத்தராஞ்சல்

4. பிகா
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41. ேநருக்கு பிடித்தமான ஆங்கில எழுத்தாள
1. டால்ஸ் டாய்

2. ெபட்ரண்ட 3. பிேளட்ேடா

3. மில்டன்

42. “ஆறு” என்றால்
1. ஒ எண்

2. வழி

3. தணி

4. 1,2,3, மூன்றும்

2. ெசால்

3. ைவரம்

4. 2,3 இரண்டும்

43. “கிளவி” என்றால்
1. முதியவ

44. ேநரு விரும்பிப் படித்த நூல்கள் எந்த ெமாழியில் இருந்தன
1. கிேரக்கம்

2. ஆங்கிலம்

3. ருசியம்

4. 2, 3 இரண்டும்

45. “சாருந்தலம்” நாடகத்தின் ஆசிrய
1. காளிதாச

2. சுஸ்ருத

3. தாலமி

4. மில்டன்

46. உருவ வழிபாடு ெசய்யாமல், ெவட்டெவளிையேய கடவுளாக வழிபட்டவ
1. குதம்ைபச் சித்த

2. கடுெவளிச் சித்த

3. அமுகிணிச்சித்த

3. பாம்பாட்டிச் சித்த

47. “ேபாரும் அைமதியும்” என்ற நூலின் ஆசிrய _______________
1. ெமட்ரண்ட் ரஸ்ஸல்

2. காளிதாச 3. லிேயா தால்சுதாய்

4. ேசக்ஸ்பிய

48. UNESW விருது ெபrயாருக்கு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு
1. 1972

2. 1971

3. 1970

4. 1976

49. “அறிவு என்பு வளந்து ெகாண்ேட இருக்கும் எனேவ பதியவற்ைற ஏற்றல் ேவண்டும்”
என்று கூறியவ
1. விேவகானந்த

2. திருவள்ளுவ 3. ெபrயா

4. பாரதிதாசன்

50. “மனித அைனவரும் மனிதசாதி” என்று கூறியவ
1. பாரதியா

2. வள்ளலா

3. ெபrயா

4. பாரதிதாசன்

51. 32 – தமிழ் எண் தருக
1. க எ

2. ங

எ

3. ங உ

4. ரு உ
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52. கடம் என்ற ெசால்லின் ெபாருள்
1. கண்டம்

2. வாலி

3. ேபா

4. உடம்பு

53. ெபண்கள் _____________, _____________ முதலிய விைளயாட்டுகைளக் கற்றுக் ெகாள்ள
ேவண்டும் என ெபrயா கூறினா
1. சிலம்பம், ேகாலமிடுதல்

2. ேமனய்ேபச்சு, தண்ண K எடுத்தல்

3. மற்ேபா, குத்துச்சண்ைட

4. பல்லாங்குழி, மரம் ஏறுதல்

54. “நாடாகு ஒன்ேறா” நாடாடு ஒன்ேறா” – இவ்வr யாருைடயது
1. இளங்ேகாவடிகள்

2. ஒளைவயா

3. கணியன்

4. விளம்பி நாகனா

55. மிைச என்ற ெசால்லின் ெபாருள்
1. பள்ளம்

2. ேமடு

3. ஒரம்

4. மைன

56. தமிழகளின் வரலாறு, பண்பாடு ஆகியவற்ைற அறிய உதவும் நூல்
1. அகநானூறு

2. புறநானூறு

3. கலித் ெதாைக

4. நாலடியா

57. I சங்கப்பாடலும், ஆத்திசூடியும் பாடிய ஒளைவயா ஒருவ
II சங்கப்பாடலும், ஆத்திசூடியும் பாடிய ஒளைவயா ஒருவ அல்ல
1. இரண்டு சr

2. இரண்டும் தவறு

3. I சr

4. II சr

58. திண்ைணைய இடித்துத் ெதருவாக்கு – என்ற பாடலின் ஆசிrய
1. சாைள இளந்திைரயன்

2. தாரா பாரதி

3. வல்லிக் கண்ணன்

4. புதுைமப் பித்தன்

59. ேநதாஜி சுபாஷ் சந்திரேபாஸ் மதுைரக்கு வருைக தந்த ஆண்டு
1. 9.6.1939

2. 9.6.1937

3. 6.9.1939

4. 5.6.1938

60. ேதசியம் காத்த ெசம்மல் என்று ேதவைர அைழத்தவ யா?
1. கவிமணி

2. திரு.வி.க

3. அண்ணா

4. ெபrயா

61. முத்துராமலிங்க ேதவrன் அஞ்சல் தைல ெவளியிட்ட ஆண்டு ___________
1. 1966

2. 1963

3. 1995

4. 1986
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62. ‘உம்ப’ என்ற ெசால் தரும் ெபாருள் ______________
1. உனது

2. கீ ேழ

3. ெதாைலவில்

4. ேமேல

63. எ, யா, ஆ, ஓ, ஏ – இவற்றுள் அழுத்தம் தரும் எழுத்து எது?
1. ஓ

2. எ

3. ஏ

4. ஆ

64. ‘தாராபாரதி’ பிறந்த ஆண்டு
1. 28.2.1947

2. 26.2.1947

3. 24.2.1947

4. 22.2.1947

65. கடலில் எதுவாக இருத்தல் ேவண்டும் என்று தாராபாரதி கூறுகிறா?
1. துளி

2. முத்து

3. மீ ன்

4. ெதப்பம்

66. மrயாைதையயும், சுய மrயாைதையயும் தம் இரு கண்களாக கருதியவ _______________
1. ேதவ

2. ெபrயா

3. பாரதியா

4. பாரதிதாசன்

67. உழவகள் ஆடித்திங்களில் ____________ பூட்டுவா
1. ெபாண்ேண

2. ெபான்ேன

3. ெபாந்ேந

4. ெபாஞ்ேஜ

68. தாகூrன் விஸ்வபாரதி கல்லூr எங்கு உள்ளது
1. ஒrசா

2. உத்ராஞ்சல்

3. ேமற்கு வங்காளம்

4. பீ கா

69. மில்டன் ______________
1. ஆங்கில கவிஞ

2. கிேரக்க கவிஞ

3. ரஷ்யம்

4. உருது

70. “ஆற்றவும் கற்றா அறிவுைடயா” என்ற வr இடம்ெபற்றுள்ள பாடல் ____________
1. திருக்குறள்

2. பழெமாழி நானூறு

3. நற்றிைண

4. நாலடியா

71. அம என்ற ெசால்லின் ெபாருள் _______________
1. உள்ளம்

2. விருப்பம்

3. அன்பு

4. அகம்

72. துவ்வாைம – யின் எதிச்ெசால் தருக.
1. வறுைம

2. ெசல்வம்

3. துன்பம்

4. இகழ்ச்சி
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73. ெபாதுவுைடைம சிந்தைனகைள பாடல்களில் பரவலாக்கியவ _____________
1. உடுமைல நாராயண கவி

2. பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாண சுந்தரம்

3. ரா.பி.ேசதுபிள்ைள

4. தாரா பாரதி

74. தாராசுரம் ஐராவதKசுவர ேகாயிைல கட்டியவ
1. முதலாம் ராஜ ராஜன்

2. இரண்டாம் ராஜ ராஜன்

3. 2 ம் ராேஜந்திரன்

4. பராந்தகன்

75. தாராசுரம் ேகாவிலின் கூம்பிய விமானத் ேதாற்றம் வான்ெவளி ரகசியத்ைத காட்டுகிறது
என்று கூறியவ __________________
1. கால் ேசகன்

2. பாபாேலா

3. எமிேனா

4. மில்ல

76. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் சமண ேகாயில் இடங்கள் அல்லாதது எது?
1. தKபங்குடி

2. ெசஞ்சி

3. திருமயம்

4. திருவாரூ

77. ெதமகூல் என்பதன் தமிழ்ச்ெசால் _______________
1. ெநகிழி

2. ெநட்டிகள்

3. பாலிதKன்

4. சாக்கு

78. ேமrகியூr எந்தாட்டில் பிறந்தா?
1. ஹாலந்து

2. இத்தாலி

3. ேபாலந்து

4. பிரான்ஸ்

79. ெசய்யுளில் ஓைசக்காகவும் அழுத்தம் தருவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுள்ள ெசால் ____
1. தல்

2. கல்

3. ெகால்

4. அம்

80. அழகுக்கைலகள் எத்தைன வைகப்படும்?
1. 4

2. 5

3. 6

4. 7

81. தமிழ் விருந்து என்ற நூலின் ஆசிrய _______________
1. தாராபாரதி

2. வள்ளிக்கண்ணன்

3. ரா.பி. ேசதுபிள்ைள

4. நா.காமராஜன்

82. ‘உழவ ஏரடிக்கும் சிறுகாேல அரசரது ெசங்ேகாைல நடத்தும் ேகால்’ என்று பாடியவ __
1. பாரதியா

2. பாரதிதாசன்

3. கம்ப

4. இளங்ேகாவடிகள்

83. எதிச்ெசால் ெபாருத்துக:
1. காய்

- மிைச
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2. இம்ைம
3. அல்லைவ
4. பள்ளம்

- கனி
- மறுைம
- நல்லைவ

1. 2, 4, 1, 3

2. 2, 3, 4, 1

3. 3, 1, 4, 2

4. 1, 2, 3, 4

84. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் பால் பகாப் ெபயகள் அல்லாதது.
1. அறிவாளி

2. ேமைத

3. ேநாயாளி

4. அரசன்

85. மக்கள் கவிஞ என அைழக்கப்படுபவ
1. உடுமைல நாராயண கவி

2. கண்ணதாசன்

3. பட்டுக்ேகாட்ைட கலியாண சுந்தரம்

4. பாரதியா

86. பதுமத்தான் என்று அைழக்கப்படுபவ _______________
1. சிவன்

2. பிரம்மன்

3. ெபருமாள்

4. தாருகன்

87. பகுத்தறிவு கவிராய என்று அைழக்கப்படுபவ ______________
1. கல்யாண சுந்தரனா

2. நாராயண கவி

3. கண்ணதாசன்

4. வாணிதாசன்

88. நம்மாழ்வா பிறந்த ஊ _______________
1. மயிலாப்பூ

2. காஞ்சிபுரம்

அ. 3 மட்டும்

ஆ. 3 ம்

4 ம்

3. ஆழ்வா திருநக
இ. 1,2,3

4. குருகூ

ஈ. 4 மட்டும்

89. ெதாழில்களால் சிறப்பைடயும் ஊைர _________________ என்று அைழப்பீ 
1. நகரம்

2. ேபட்ைட

3. பாக்கம்

4. குப்பம்

90. ஊரும், ேபரும் என்ற நூலின் ஆசிrய _________________
1. ந.மு. ெவங்கடசாமி

2. ரா.பி.ேசதுபிள்ைள

3. கி.ஆ.ெப. விஸ்வநாதன் 4. நாஞ்சில் நாதன்

91. ‘உயி ெமய்’ எழுத்தின் மாத்திைர அளவு
1. 1

2. 2

3. 3

4. 1/2

92. “ேவணி” ெபாருள் தருக
1. மரம்

2. ஆறு

3. வஞ்சம்

4. சைட
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93. ஓடக் காண்பது பூம்புனல் ெவள்ளம்
ஒடுங்கங் காண்பது ேயாகிய உள்ளம் என்ற பாடல் வr இடம் ெபற்றுள்ளது
1. நாண்மணிக்கடிைக 2. பாரதேதசம்

3. குற்றாலக் குறஞ்சி

4. நாட்டுப்புறப் பாடல்

94. இடம் எத்தைன வைகப்படும்
1. 4

2. 5

3. 3

4. 2

95. பிளாட்பாரம் – தமிழ் ெசால் தருக
1. நைடபாைத

2. நைடேமைட 3. நிழற்குைட

4. வழிப்பாைத

96. ‘வான்வழிேய’ நிைனத்த இடத்திற்கு ெசல்லும் சித்தகள் _______________
1. கடுெவளி சித்த

2. குதம்ைப சித்த

3. கமனசித்த

4. அகத்திய

97. அழகிய ெசாக்கநாத புலவ ______________ ஊrல் பிறந்தா.
1. சிவகாசி

2. தச்ச நல்லூ

3. விருதாச்சலம்

4. ெகாரநாடு

98. இருெபாருள் பட பாட ெபறுவது ________________
1. அந்தாதி

2. சிேலைட

3. பதம்

4. கிளவி

99. இரட்டுறெமாழிதல் – பிrத்து எழுதுக.
1. இரண்டு + உறெமாழிதல்

2. இரண்டு + உற + ெமாழிதல்

3. இரட்டு + உறெமாழிதல்

4. இரட்டு + உற + ெமாழிதல்

100. சrயான இைணையத் ேதக.
1. மத்தளம்

-

மீ ட்ெடாலி

2. புல்லாங்குழல்
3. நாதஸ்வரம்
4. வைண
K

- கான ஒலி

- லய ஒலி

- நல்ெலாலி

For Answer Key Drop mail to victorybcc@gmail.com
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