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I. உரிய விடைடயத் தேர்வு செய்க:

6x½=3

1. மடை + ேடல என்பேடைச் தெர்த்து எழுேக் கிடைக்கும் செொல் _________.
அ. மடைேடல

ஆ. மடைத்ேடல

இ. மைத்ேடல

2. ‘ேரணி’ - இச்செொல்லின் சபொருள் ________.
அ. மடல

ஆ. உலகம்

இ. கொடு

3. புறொவிற்கொகத் ேன் உைடலதய ேந்ே மன்ைன் __________.
அ. மனுநீேிச்தெொழன்

ஆ. பொண்டியன்

இ. ெிபி மன்ைன்

4. ேண்டித்ேல் – இச்செொல்லின் சபொருள் ____________.
அ. புகழ்ேல்

ஆ. நடித்ேல்

இ. ஒறுத்ேல்

5. tdg;G -,r;nrhy;ypd; nghUs; _______.
m) mwpT

M) moF

,) rpdk;

6. %d;W + jkpo;-,r;nrhw;fisr; Nru;jJ
; vOjf; fpilg;gJ _______.
m) KJjkpo;

M) %d;Wjkpo;

4. _______ vd;gJ tpag;gilar; nra;Ak; tifapy; epfo;jj
; g;gLk; xU
nray;.
5. ek; Kd;Ndhh;fis tzq;FtNjhL mth;fspd; E}y;fisAk; _______
Ntz;Lk;.
III. சபொருத்துக:

9x½=4½

1. இளடமயில்

-

மடழ

2. மொரி

-

வொெல்

3. வொயில்

-

கல்வி கல்

4. மனுநீேி தெொழன்

-

தகொப்சபருந்தேவி

5. முத்துப்பரல்

-

பசு

6. ghujpjhrd;

-

Nfl;gth; ed;W vd;W nrhy;Yjy;

7. jkpo; xsp

-

ehl;L kf;fis tUj;jhik

8. murDf;F moF

-

khjtp fhtpak;

9. ,irf;F moF

-

,Uz;l tPL

IV. மைப்பொைம்:

2

,) Kj;jkpo;

II. தகொடிட்ை இைத்டே நிரப்புக:
1. ஆரொயொமல் நீேி வழங்கிய மன்ைன் ___________.
2. வொரிக் சகொடுக்கும் வள்ளல் ____________.
3. நொட்டு மக்கடள வருத்ேொடம _______க்கு அழகு.

5x1=5

“கண்வைப்பு கண்தணொட்ைம்” எைத் சேொைங்கும் ெிறுபஞ்ெமூலம் பொைடல
அடிமொறொமல் எழுதுக:

V. சபொருள் கூறுக:
1. ெொல - 2. ெொற்றுங்கொல் -

5x1=5
3. சமய் –

4. விஞ்சும் -

5. வைப்பு

VI. பிரித்து எழுதுக:
1. சபொழுேொற்றும் -

2. அறிவிலொர்

3. கெைற

VII. தெர்த்து எழுதுக:
1. சநல் + வயல்

4x1=4

5. பொணைின் குழந்டேகள் பெியொல் வொைக் கொரணம் என்ை?

4. பண்புடைடம

6. %tplg;ngah;fis vOJf.
7. nghd;idAk;> kz;izAk; tplr; rpwe;jJ vJ?

4x1=4

8. ghNte;jh; tpUijg; ngw;wth;fs; ahth;?
2. மைிேன் + தநயம்

3. நயன் + ஓடு

XI. கீ ழ்க்கொணும் விைொக்களுள் இரண்ைனுக்கு விடையளி:

4. மைம் + கணக்கு

VIII. எேிர்ச்செொல் ேருக:
1. சமய்ம்டம x

2. இைிடம

1. கடைசயழு வள்ளல்களின் சபயர்கடள எழுதுக.

4x1=4
x

3. தேொன்றும் x

4. உயர்ந்ே

IX. ேமிழொக்கம் ேருக: (எடவதயனும் நொன்கனுக்கு விடையளி)

2x2=4

x

4x1=4

1. Honour thy father and mother.

2. சமய்ப்சபொருள் கொண்பது அறிவு – இக்குறள் கருத்து யொருக்குப்
சபொருந்தும்?

3. rpyk;ghl;lk; gw;wp Fwpg;G tiuf.
4. „kuk; Nghd;wth;… vdj; jpUf;Fws; ahiuf; Fwpg;gpLfpwJ?

2. A young calf knows no fear.

XII. fbjk; (VNjDk; xd;W kl;Lk;):

3. Debt is the worst poverty

(3)

1. gph;yh Nfhsuq;fj;ijr; Rw;wp ghh;f;f Ntz;b mDkjp fbjk; tiuf.

4. Contentment is more than a kingdom.

2. E}y; epiyak; mikf;f Ntz;b Ch;kf;fspd; $l;L tpz;zg;gk;

5. A young calf knows no fear.

tiuf.

6. Pride goeth before a fall.
X. கீ ழ்க்கொணும் விைொக்களுள் எடவதயனும் ஐந்ேனுக்கு விடையளி:
5x1½=7½
1. நொம் தபசும் தபொது கடைப்பிடிக்க தவண்டிய பண்பு யொது?
2. களர்நிலத்துக்கு ஒப்பொவொர் – யொர்?
3. தவம்பன் எேற்கொகப் பலடர நொடிச் சென்று சபொருளுேவி சபற்றொர்?
4. இடணச்செொற்கள் எத்ேடை வடகப்படும்? அடவ யொடவ?

