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Std:VI
jkpo;
I. m) nghUs; $Wf:
1. Njrk; 2. guhguNk - 3. கும்ி 4. நாசின் M) vjpu;r;nrhy; jUf:
1. xw;Wik ×
2. fw;wtu; × 3. ல்யின ×
4.
,) gpupj;J vOJf:
1. epidg;gJNt = 2. %Jiu = 3. கடுஞ்சசால் =
4.
<) Nru;jJ
; vOJf:
1. jk; + capu; =
2. Nkw;F + kiyfs; =
3. இினந + உனிர்
4. ின + நதி
II m) Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf:
1. ______ mw;w rKjhak; kyu Ntz;Lk; vd;W fhe;jpabfs;
cWjpf;nfhz;lhh;.
2. khL vd;w nrhy;Yf;Fr; ______ vd;Dk; nghUSk; cz;L.
3. தநிழுக்கு _________ என்னும் சிப்புப் சனரும் உண்டு.

Marks:50
Time:2 Hrs
4×1= 4
4×1= 4
புகமானந ×
4×1= 4
ீள்யாம் =

4×1= 4

4×1= 4

4. யள்ார் தம் சருமுனற்சினால் யடலூரில் சத்தின ______
சதாடங்கிார்.

M) rhpahd tpiliaj; Nju;e;njLj;J vOJf:
8× ½ =4
1. fhe;jpabfisf; ftu;e;j E}y; ______.
m) rpyg;gjpfhuk;
M) jpUf;Fws;
,) kzpNkfiy
2. tpohf;fhyq;fspy; tPl;bd; thapypy; khtpiyahy; ______ fl;Lth;.
m) nrb
M) nfhb
,) Njhuzk;
3. mKjRugp Njhd;Wk; jpq;fs; ______.
m) Mzp
M) Gul;lhrp
,) itfhrp
4. Mq;fpy muR ______ vd;Dk; fLikahd rl;lj;ij
eilKiwg;gLj;jpaJ.
m) nusyl;rl;lk;
M) [hypad; thyhghf;
,) nts;isaNd ntspNaW
5. ‘சதான்னந’ என்னும் சசால்ின் சாருள் ___________.

,) nghUj;Jf:
1. nghq;fy; tpoh
2. gioad fopjy;
3. jkpo;ehl;Lf; ftpQu;
4. Fw;whyk;
5. ககாமுகி
6. தீயதினக

7. அமுத சுபி
8. யள்ார்

8× ½ = 4
-

ghujpahu;
mUtp
Nghfpj; jpUehs;
jkpou; jpUehs;

-

அரின யனக ாத்திபம்

-

சாய்னக

-

சிப்ிணி காக்கினயர்
புத்தீடினக

III) m. jkpohf;fk; (4 kl;Lk;):
4×1= 4
1. Kindness cannot be bought.
2. Live not to eat but eat to live.
3. Calm after the storm.
4. No advice like father’s.
5. Measure is treasure.
6. No smoke without fire.
M) kdg;ghlk;:
1½+1=2½
1. 'md;id ehl;bd;" vdj; njhlq;Fk; ghliy mbkhwhky; vOJf.
2. ‘நத்துக்கண் ........” எத் சதாடங்கும் குட்ானய அடிநாாநல் எழுதுக:

IV. m) FWtpdh (vitNaDk; 5):
1. kzpNkfiy kd;duplk; Ntz;baJ ahJ?
2. ahUf;Fj; njhz;L nra;a Ntz;Lk;?
3. jpUts;Stu; jpdk; vg;NghJ nfhz;lhlg;gLfpwJ?
4. னாபால் உகம் இனங்கிக் சகாண்டு இருக்கிது?

5 × 1½ =7½

5. ஒரு ாளும் யிட்டுச் சசல்ாதது எது?

6. ி உனிர்கன எவ்யாறு காப்ாற் கயண்டும்?
7. ீங்கள் அிந்த தநிழ் காப்ினங்கின் சனர்கன எழுதுக?
8. உள்னத உள்யாறு கூறும் அணினின் சனர் னாது?

அ. புதுனந

ஆ. மனந

இ. சருனந

V. rpWtpdh (vitNaDk; 2):
2× 2 = 4
1. NfhKfp vd;gjd; nghUs; ahJ?
2. guhguf; fz;zpapy; jhAkhdth; $Wtd ahit?
3. எல்ா உனிர்களுக்கும் நகிழ்கயாடு யாமப் புத்திபான் கூறும்

அ. நாடம்

ஆ. யாம்

இ. யிங்கு

4. னகாஷ் சத்தினார்த்தி கால் ரிசு சத் தூண்டுககாாக அனநந்த

அ. ககாம்

ஆ. சயறுப்பு

இ. அன்பு

அ. யறுனந

ஆ. ஈனக

இ. மனந

VI. Jizg;ghlk; (VNjDk; xd;W kl;Lk);:
1. NtYehr;rpahu;
2. ghjk;
VII. கடிதம்: (ஏகதனும் ஒன்று நட்டும்)

6. ‘நா’ என்னும் சசால்ின் சாருள் ___________.

7. தம் சாருனக் கயர்ந்தயரிடம் ________ காட்டினயர் யள்ார்.
8. இல்ாதயர்க்கு சகாடுத்து நகிழ்யகத ________ ஆகும்.

அிவுனபகள் னானய?

இனநக்கா ிகழ்வு னாது?

3. kdpjNeak;

1. நூல்கள் கயண்டி திப்கத்தார்க்கு கடிதம் எழுதுக.
2. குப்னகன அகற் கயண்டி கடிதம் எழுதுக.

1× 2 = 2
1× 2 = 2

