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Marks: 80
குதி – I

I. அ. பொருள் கூறுக:
1. கழம -

5. திழபகள் -

6x1=6

2. அடக்கம் - 3. உறுநீ ன் - 4. அலுப்பு -

ஆ. சேர்த்து எழுதுக:

6. நகபம் -

6x1=6

குதி-

(6)

37.யிடுப்பு யிண்ணப்ம்:

யிடுப்பு அிக்குநொறு யகுப்பு ஆேிரினருக்கு கடிதம் எழுதுக.

(6)

39. “என் ேத்தம்”- என் துழணப்ொடத்தின் யொனிொக பேமினன்

12. ொகு + இழட =

6x1=6

இ. ிரித்து எழுதுக:
13. என்னுனிர் =

பேய்தயற்ழ யிக்குக.

(அல்து)

“தப்ி ிழமத்த நொன்” – கொகம், நொன் இயற்ின் ட்ழப் ற்ி

14. அிவுழப =

யியரித்து எழுதுக.

15. அணியகுத்து =
=

குதி-

IV
5x1=5

அ. யிம்பம்:

17. அியிொர் =
18. ிநர் =

“சடொபொ” யிழனொட்டு

6x1=6

ஈ. எதிர்ச்பேொல் தருக:
20. இிழந

x

23.பந்த x
குதி

26. மபநொமி

னிற்ேி ழநனம்

21. ல்யமி x
24. அிவுழடனொர் x

– II

II. அ. எழயசனனும் பன்னுக்கு யொக்கினத்தில் அழநத்து எழுதுக: 3x2=6

27. நொந்சதொப்பு

28. பதொழக்கொட்ேி

ஆ. இக்கணம் – எழயசனனும் ஐந்து யிொக்களுக்கு நட்டும்
யிழடனி.

5x3=15

29. பேொல் எத்தழ யழகப்டும்? அழய னொழய?.
30. யிழச்பேொல் என்ொல் என்? எ. கொ. தருக.
31. நபபு என்ொல் என்?

ேிப்பு ேலுழக

33. யிங்குகின் இழநப்பனர் நபபு பேொற்கழ ொன்கிழ
34. எழுயொசனொ பேனப்டுபொருசொ இல்ொநல் பதொடர் அழநபநொ?

யிழனொட்டுகின் ட்டினல்

இந்த யிழனொட்டுகழ

1. ொண்டி ஆட்டம்

யிழனொடும் குமந்ழதகள்

2. கனிறு தொண்டுதல்

அழயருக்கும்.

3. ச்ேகுதிழப

ஆசபொக்கின யொழ்வு
உறுதி ! உறுதி !

4. ஆடுப்புி ஆட்டம்
5. ல்ொங்குமி
6. கடி

32. ஒி நபிற்கு ொன்கு எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக.
எழுதுக?

III

ஆ. துழணப்ொடம்:

11. பருழந + கடல் =

25 இிழந

கண்ணன், ேம்சுதீன், பெிர், கட்டிொர், ஓடினது, பனல்)

குடிீர் சயண்டி நொகபொட்ேினருக்கு கடிதம் எழுதுக.

10. ன்ழந + யமி =

22. இபவு x

(ொடிொன், யருணன், எழுதிொன், யழபந்தொள், இழேயொணி, உண்டொன்,

38. குடிீர் சயண்டி யிண்ணப்ம்:

9. நழட + தழ =

x

யழகப்டுத்துக.

(அல்து)

8. பதன்ழ + நபம் =

19. கொய்

36. கீ ழ்க்கொணும் பேொற்கழப் பனர்பேொல், யிழச்பேொல் எ

III அ. கடிதம்:

7. ி + சு =

16. கருங்கடல்

35. எழுயொய் என்ொல் என்?

சபம்: நொழ
5 நணி பதல் 7 நணி
யழப

7. ம்பம் யிடுதல்
8. கல் அடித்தல்
இன்னும் 

பகயரி: எண்-10 ொபதி பதரு,
கங்ழக கர், பகொத்தூர்.
யிொக்கள்:

38. யிழனொட்டு னிற்ேி ிழனத்தின் பனர் என்?
39. யிழனொட்டு சபத்ழத குிப்ிடுக.

40. சநற்கண்ட யிழனொட்டுகில் உக்கு ிடித்த ொன்கிழ எழுதுக.
41. ேிப்பு ேலுழகனொக இந்த யிழனொட்டுகழ யிழனொடும்
குமந்ழதகள் அழயருக்கும் ___________ உறுதி.
42. னிற்ேி ழநனத்தின் பகயரி னொது?

ஆ. தநிமொக்கம்: [பன்னுக்கு நட்டும் யிழடனி:-

43. All is well that ends well.
44. Efforts never fail.
45. Self help is the best help.
46.Manners make the man.
47.Strike the rod while it is hot.
குதி V

3x2=6

இ. டியம்: பகொடுக்கப்ட்டிருக்கும் யங்கி டியத்ழத ிபப்புக.
ஈ. புத்தக னிற்ேி:கள்:-

i. யிழ நபபுகழப் பொருத்துக:
ீர்

-

ித்தொள்

பறுக்கு

-

உண்டொன்

-

குடித்தொன்

உணவு
பூ

-

4x1=4

தின்ொன்

ii.ேரினொ பேொற்கழ எடுத்துப் பொருத்துக:

48. யட்டுக்கு
ீ
ஒரு ___________ யர்ப்சொம். (நபம்/நம்)
49. உனிர் பகொடுப்ொன் __________ (சதொமன்/சதொன்)

50. __________ இருக்கும் இடம் ககப்ொக இருக்கும்.
(குந்ழத/குமந்ழத)

(5)

3x1=3

