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ஆறாம் வகுப்பு
தமிழ்

துணைப் பாடம்
1. கடைசிவடை நம்பிக்டக னும் கடைடை ழுைிைவர் – அைவிந்ை குப்ைா

2. கடைசிவடை நம்பிக்டக னும் கடை உள்ள நூல் - 10 லிட்டில் பிங்கர்ஸ்
3. ஜப்பான் நாட்டு சிறுமி சைககாவின் பழுப்பபைர் – சைககா சசாகி
4. சைககாவிற்கு 11 வைைில் வந்ை கநாைின் பபைர் – புற்றுகநாய்
5. சைககா இறந்ை நாள் - 1955 ஆம் ஆண்டு அக்கைாபர் 25ம் நாள்
6. சைககா பசய்ை காகிை பகாக்குகளின் ண்ணிக்டக – 644

7. சைககா கைாழிகள் பசய்ை காகிை பகாக்குகளின் ண்ணிக்டக – 356
8. சைககாவின் நிடைவாலைத்ைின்; பபைர் – குழந்டைகள் அடமைி
நிடைவாலைம்

9. காகிைங்களில் உயவங்கள் பசய்யும் கடல பபைர் - எரிகாமி
10. ஜப்பாைிைர் வணங்கும் பறடவ – பகாக்கு

11. சைககாவிற்கு நம்பிக்டக அளித்ைவள் - கைாழி சிசுககா

12. மைிை இைம் கைான்றுவைற்கு 10 ககாடி ஆண்டுகளுக்கு பன்கப
கைான்றிைது – பாம்பிைம்

13. உலகிகலகை நஞ்சுமிக்க நீளமாை பாம்பு – ைாஜநாகம்
14. இைாஜநாகத்ைின் நீளம் - 15 அடி

15. கூடுகட்டியும் மற்ற பாம்புகடள உணவாக்கும் எகை பாம்பு – ைாஜநாகம்
16. உலகில் உள்ள பாம்பு வடககளின் ண்ணிக்டக – 2750

17. இந்ைிைாவில் உள்ள பாம்பு வடககளின் ண்ணிக்டக – 244
18. நச்சுத்ைன்டம உள்ள பாம்பு வடககளின் ண்ணிக்டக – 52

19. பாம்பு இடைடை இவ்வாறு உண்ணும் - பமல்லாமல் விழுங்கிவிடும்
20. உழவர்களின் நண்பன் - பாம்பு

21. பாம்பிற்கு இடை உணயம் சக்ைி உண்டு – ைடைைில் ற்படும் அைிர்வுகள்
22. இறந்ை பாம்பின் உைலில் இயந்து பவளிகைறுவது – எய வடக
வாசடைப்பபாயள்

23. பாம்பு நாக்டக பவளிகை அடிக்கடி நீட்டுவது இைடை அறிந்து
பகாள்ளகவ- சுற்றுப்புற வாசடைடை

24. நல்ல பாம்பின் நஞ்சில் உள்ள வலிநீக்கி மயந்து பபைர் – ககாப்ைாக்சின்
25. பாம்புகள் பகால்லப்படுவடை ைடுப்பைற்காை இந்ைிை வைவிலங்கு
பாதுகாப்புச் சட்ைம் இைற்றப்பட்ை ஆண்டு – 1972

26. வைச்சிறுவைின்
ீ
பபைர் – நகைந்ைிைைத்

27. விகவகாைந்ைரின் இைற்பபைர் – நகைந்ைிைைத்
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28. வைச்சிறுவன்
ீ
கடைடை ழுைிைவர் – ஜாைகி மணவாளன்

29. வைச்சிறுவன்
ீ
கடைைில் உள்ள நூல் - அறிடவ வளர்க்கும் அற்புைக்
கடைகள்

30. துணிச்சல் மிக்கவன் பபைர் – நகைந்ைிைைத்

31. ைங்கமாம்பழம் பபற்ற துறவிகளின் ண்ணிக்டக – 108
32. நீைி கைவடைைால் ைண்டிக்கப்பட்ைவர் – ஊhைடலவர்
33. கியூரி அம்டமைாரின் நாடு- கபாலந்து

34. கியூரி அம்டமைார் பிறந்ை ஆண்டு – 1867

35. கியூரி அம்டமைார் அறிவிைல் கல்வி கற்ற நாடு – பிைான்சு நாடு
36. கமரி கியூரிைின் கணவர் பபைர் – பிைரி கியூரி

37. கமரி கியூரி, பிைரி கியூரி உைன் ஆைாய்;;ச்சி கமற்பகாண்ைவர் –
.பெச்.பபக்காைல்

38. கியூரி ைம்பைிைர் பைன் பைலில் கண்ைறிந்ை ைைிமம் - பபாகலாைிைம்
39. கியூரி ைம்பைிைர் 2 ஆண்டுகள் ஆைாய்ச்சி பசய்து கண்ைறிந்ை ைைிமம் கைடிைம்

40. .ச்.பபக்காைல் மற்றும் கியூரி ைம்பைிையக்கு கநாபல் பரிசு கிடைத்ை
ஆண்டு -1903

41. கநாபல் பரிசு பபற்ற பைல் பபண்மணி – கமரி கியூரி

42. புற்றுகநாய் மற்றும் கைால் கநாய்கடள குணமாக்க உைவும் ைைிமம் கைடிைம்

43. கைடிைத்ைிற்கு ைைிைார் நிறுவைம் பகாடுக்க வந்ை விடல – 50 இலட்சம்
44. கைடிைத்ைின்அணு டைடை கண்டுபிடித்ைவர் – கமரி கியூரி

45. கமரி கியூரி இைண்ைாவது படற கநாபல் பரிசு பபற்ற ஆண்டு – 1911
46. கமரி கியூரி இறந்ை ஆண்டு – 1934

47. கமரி கியூரி அம்டமைாரின் மகள் ரினும் மயமகன் கஜாலிைட்

கியூரியும் கவைிைிைல் ஆைாய்ச்சி பசய்ை ைடலப்பு – பசைற்டற கைிர்வச்சு
ீ

48. ரினும் கஜாலிைட் கியூரியும் கநாபல் பரிசு பபற்ற ஆண்டு – 1935
49. கியூரி குடும்பத்ைிைர் பபற்ற கநாபல் பரிசின் ண்ணிக்டக – 3
50. ஆைிைில் மக்கள் வாழும் நிலத்டைக் குறிக்கும் பசால் - நாடு
51. பந்நாடுகளின் உட்பிரிவுகளுக்கு பபைர் – நாடு

52. பாண்டி மண்ைலத்டை கசர்ந்ை நாடுகளுள் 1 – பைப்பு நாடு

53. பபாயடறைாற்றின் கடைைிறள்ள எய சிற்றூரின் பபைர் – பைப்பு நாடு
54. பபாயடறைாற்றின் ைிர் கடைைிறள்ள எய சிற்றூரின் பபைர் –
வல்லநாடு

55. மாைவைத்ைிற்கு அணித்ைாக உள்ள எயர் – பகாைநாடு
56. கூடறநாடு ன்பது – பகாைநாடு
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57. நாட்டின் ைடலடம சான்ற நகைம் - ைடலநகைம்
58. ஆழ்வார்களில் சிறந்ைவர் – நம்மாழ்வார்

59. நம்மாழ்வார் பிறந்ை ஊர் – குயகூர் () ஆழ்வார்ைியநகரி

60. வாணிகத்ைால் கமம்பட்ை நகைம் - வியதுப்பட்டி (அ) வியதுநகர்

61. பசன்டைைின் கைற்கடை சிற்றூர்கள் - மைிலாப்பூர், ைியவல்லிக்ககணி
62. கபாலீசுவைர் ககாவில் உள்ள இைம் - மைிலாப்பூர்

63. ைியஞாைசம்பந்ைர் பாடியுள்ள ககாவில் - கபாலீச்சுைம்

64. பைல் ஆழ்வார்களால் பாைப்பட்ைது – ைியவல்லிக்ககணி
65. அல்லிக்ககணி ன்பது – அல்லிக் குளம்

66. பைாழில்களால் சிறப்படையும் ஊர்கள் பகாண்ை பபைர் – கபட்டை
67. ைியவல்லிக்ககணி வைக்கக உள்ள எய கமடு – நரிகமடு
68. பபயம்பள்ளமாக காணப்பட்ை இைம் - மண்ணடி

69. நாடும் நகைபம் னும் துடணப்பாைப் பகுைி டுக்கப்பட்ை நூல் - ஊயம்
கபயம்

70. ஊயம் கபயம் னும் நூலின் ஆசிரிைர் – ைா.பி.கசதுப்பிள்டள
71. சிறந்ை ஊர்கடள குறிக்கும் பசால் - புைம்

72. கைற்கடைைில் உயவாகும் நகைங்கள் பபைர் – பட்டிைம்
73. கைற்கடை சிற்றூர்கள் பபைர் – பாக்கம்
74. நிலத்டைக் குறிக்கும் பசால் - புலம்

75. பநய்ைல் நிலத்ைில் அடமந்ை வாழ்விைங்கள் பபைர் – குப்பம்
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