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I. க ோடிட்ட இடங் ளப ிப்பு :
6x1=6
1. அ ினமல்னோம் __________ க்கும்.
2. அநிவு ோன் பன்கணற்நத்ின் ___________.
3. தம் __________ மெய்பம்.

6. ம் பன்கணோர் ள் ங் ள் அனுதத்ின் பனம் உர்ந்து

II. உரி ிளடளத் கர்ந்மழுது :

6x1=6

ள இச்மெோல் உர்த்தும் ெரிோண மதோருள் _____________.
ஆ.

றும்பு

இ.

ஆ. அண்டம்

இ. அ ினம்

9. பு ழ் இச்மெோல்னின் ிர்ச்மெோல் __________.
அ. இ ழ்

ஆ.  ிழ்

ஆ. ிளணத்ல்

ஆ. இன்ள

12. ள மதய்ற்க்குக்
அ. ோணம்

னோம்

17. மெல்னம்ோ

-

மல்னிக் ணி

18. ஆ உழுது

-

அக்ணி வு ளப

ணிிளட நி….. ணத் மோடங்கும் ிின் இணிள
(6)

V. ீ ழ் ோணும் குறுிணோக் ளுள் ளகனும் ந்து ிணோக் ளுக்கு
5x2=10

20. தோிோென் ளண ன் உிர் ன்று கூறு ிநோர்?
ோத்ிருக் ிநது?

22.

டல் க்கு அபிக்கும் பங் ள் ோள?

23.

டல் அளன ள் வ்ோறு எனித்துக் ம ோண்டு இருக் ின்நண?

24.

டல் ள கெிக்கும்

னணோ

உள்பது?

3x3=9

ிி கெி

28. “ டல்” தற்நி

ிோ ம் நூல் குநிப்பு ள .
ிள என்ளந ழுது .

VII. ீ ழ் ோணும் குறுிணோக் ளுள் ளகனும் ந்து ிணோக் ளுக்கு

இ. டல்

ெிநந்து

19. தோிோென் ற்ளநமல்னோம் இணிண ன்று கூறு ிநோர்?

27.

6x1=6
-

தத்தும் மெய்பம்

26. பதுள – இப்தோடனின் மதோருளப சுருக் ி ழுது .

இருப்தது __________.

III.மதோருத்து :
13. அப்துல்

-

25. தோிோென் தற்நி குநிப்பு ள .

இ. ருந்துல்

இ. மெம்ள

ோோ

ஆ. பூி

16. இள்ளில்

ல்

ிளடபி:

11. றுள இச்மெோல்லுக்குரி ிர்ச்மெோல் ________.
அ. மெழுள

ல்ி

VI. ீ ழ் ோணும் ெிறுிணோக் ளுள் ளகனும் பன்நனுக்கு

இ. ி ழ்

10. ண்ணுல் – இச்மெோல்லுக்குரி மதோருள் __________.
அ. ோடுல்

-

21. ம ோக்கு ற் ோ

றுப்பு

8. உன ம் ன்னும் மதோருளபக் குநிக் ோ மெோல் _________.
அ. ோணம்

15. தம்

ிளடபி:

கூநிளக _________ ஆகும்.

ரும்பு

ிபி

தோடளன அடிோநோல் ழுது :

5. அ ன உழுள ிட _________ உழுக கல்.

அ.

-

IV.ணப்தோடம்:

4. ோளண ரும் தின்கண __________ ரும் பன்கண.

7.

14. அிோன்

5x2=10

ிளடபி:
29. அநிோல் உர்ந்ர் போ
30. உிர்

இச்சுள ோர் ோள குநிப்திடு ிநோர்?

ோக்கும் மல்னிக் ணிள அிோன் ோருக்குக் ம ோடுத்ோர்?

31.

பர் ினத்துக்கு எப்தோர் ோர்?

32.

ள்ோல்

ிணோக் ள்:

ர்ந்து மெல்னக் கூடிது து?

43. ில் ெிந்ளண ம ோள்ப கண்டும்?

33. தமோி ன்தது ோது?
34. ிடு ள ன்நோல் ன்ண?
35. க் ோனம் ம ோண்டு தமோி ள் க் ில் இருந்து ரு ின்நண?

VIII. ீ ழ் ோணும் ெிறுிணோக் ளுள் ளகனும் பன்நனுக்கு
3x3=9

ிளடபி:
36. ம்மதோநி ள் தற்நி ழுது .

IX. ீ ழ் ோணும் மதருிணோக் ளுள் கனும் என்நனுக்கு ிளடபி:
1x6=6
40. ிின் தோடனின் மதோருளபச் சுருக் ி ழுது .

47. இப்தோடனின் ஆெிரிர் ோர்?
ஆ.

ீ ழ் ோணும் உளப்தத்ிளப் தடித்து ிணோக் ளுக்கு ிளடபி:

மதோருபோோம், ற்றும் ி ில் புத் ங் ளபபம் மதற்றுள்பது.
அங்கு ஆங் ினம் ற்றும் ிழ் மெய்ித் ோள் ள் ற்றும் இழ் ள்
உள்பண. அற்ளந ோம் அளிோ

தடிக்

படிபம். அது

5x1=5

49. நூன ம் ன்நோல் ன்ண?
50. ந் ள ோண புத் ங் ள்

ிளடக்கும்?

51. நூன த்ில் ோம் வ்ோறு தடிக்
52. வ்ள ோண இழ் ள்

கண்டும்?

ிளடக்கும்?

53. இவ்வுளப்ப்த்ிக்கு ற்ந ளனப்பு என்று ரு .

இன்நள புரிந்து ம ோள்
ஈடுதோட்டுடன் அணுகு
உண்ள

ண்ட்நி கண்டும்?

ிணோக் ள்:

42. ீ அநிந்து ம ோண்ட தமோி ளபப் தட்டினிடு .

ஆய்ில் பழ்கு

46. ளக்

எவ்மோருருக்கும் தனுள்பது.

ல்ி, மெல்ம், ம்
ீ
இற்றுள் து ெிற்ந்து?

அ. அநிில் ெிந்ளண ம ோள்

கண்டும்?

எருர் இருப்தோர். அக நூல் ளுக்கும் மதோறுப்தோோர்.அநிில்,

39. ீ அநிந் தமோி ள் கனும் இண்டிளண ழுது .

அநிில் ஆத்ிசூடி

45. வ்ோறு அணு

48. புத் ம் தடிக்கும் இடம் நூன ம். எவ்மோரு நூன த்ிலும் நூன ர்

38. ஆடிக் ோற்நில் அம்ிபம் தநக்கும் ிபக்கு .

X. ீ ழ் ோணும் தோடளன தடித்து ிணோக் ளுக்கு ிளடபி:

கண்டும்?

5x1=5

37. மதோருட்மெல்ம் தற்நி ழுது .

41.

44. ற்நில் பழ்

ண்டநி

ஊக் ம் மற்நி ரும்.
- மல்ளன. சு. பத்து

இ. நுண்நிவு க ள்ி:
54.

ீ ழ் ண்ட மெோற் ளுக்கு கறு மதர் ளப ழுது :

1. ஞோிறு ___________________
2. மருப்பு ___________________

2x1=2

