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தகுி-அ

ோடிட்ட இடத்த ிப்பு :

1. ிில் க்குக்
2. ி

6x1=6

ிதடத்துள்ப ி ப் ததோண இனக்  நூல் _

ீண்ட தோதனவு தநக்கும் தநத __________.

3. தநத ள் னதை கதோ க்

5. உன

ைதுங்

ண்டுதிடித்த ________.

த
ீ
தற்நி த ோண்ட ீ த்ிநன்

6x1=6

ஆ. இதன

இ. ிழ் ோடு

8. ைித்ம் என்தன் ததோருள் _________.
ஆ. ம்
ஆ.ஞோிறு
ஆ. ோணம்

இ. ினங்கு

19. ‚ிளக்கும் அமுதன்று கதர்‛ எணத் தோடங்கும் இன்தத்ிழ்
6 ரி தப எளது

20. ‚அன்தினோர் எல்னோம்‛ எணத் தோடங்கும் ிருக்குநதப எளது :
தகுி-ஆ
ீ ழ்க் ோணும் குருிணோக் ளுள் ஐந்து ிணோக் ளுக்கு ட்டும்

5x2=10

21. ீங் ள் ித எகணோடு ப்திடு ீ ள்?

23. ைினப்தி ோத்த இற்நிர் ோர்?

VI.

ோி ினம் தோடனில் தோிோர் கண்டுண ோத?

ீ ழ்க் ோணும் ைிறுிணோக் ளுள் ஏகனும் மூன்நனுக்கு ட்டும்

28. இற்த
இ. தட்டநிவு

6x1=6

III. ததோருத்து :

13. இன்தத்ிழ்

-

ஆர்ணித்ோனஜி

14.

-

னர்ல்

-

டீப் புளூ

ிபங்குது எது?

3x3=9

ிதடபி:-

ஆ. கன்த இ. ததோறுத

12. நுட்தோ ச் ைிந்ித்து அநிது.

15. அனர்

5+2=7

IV. ணப்தோடம்:

27. ணிர் ளுக்கு ருந்ோ

11. ோய்தோிில் தடித்ோல் ________ அதடனோம்.

ிணி + ிழ்

ிணித்ிழ்

26. ணிர் ளுக்கு தற்நி ருது எது?

இ. ைந்ின்.

ஆ. நுண்நிவு

-

25. உிருள்ப உடல் எது?

10. ‘ோ’ என்னும் தைோல்னின் ததோருள் __________.

அ. நூனநிவு

18. கைோதிோ

24.
இ. கும்

9. ிணின் ற்தநோரு ததர் ________

அ. தன்த

கோகதோ

22. எங்த ல்னோம் தைந்ிின் பு ழ் எட்ட கண்டும் ?

7. ைிட்டுக்குருி ோ முடிோ தகுி _________.

அ. ோடம்

-

ிணி

ிதடபி:

II. உரி ிதடத கர்ந்தடுத்து எளது :-

அ. புன்

17. ீ த்ிநன்

V.

6. இந்ிோின் தநத ணிர் __________.

அ. உள்பம்

தோிோைன்

ிணிின்

ததர் _____________.

அ. துருப்தகுி

-

தோடதன

ோங் ளுள் ன்று _______.

4. ணின் ன் கதன தப எபிோக் க்

16. தநத தற்நி தடிப்பு

கதோற்நத்க் து ஏன்?

29. இன்தத்ிழ் – தோடனில் உங் ளுக்குப் திடித் அடி ள் இண்டிதண
எளது .

30. தைற்த க்க ோள் எற்நிற்கு எல்னோம் தன்தடு ிநது?
31. ோதப ணிணின் ோழ்வு எவ்ோறு இருக்கும்?
32. ைினப்தி ோப் தோடனின் ததோருதப எளது .

VII

ீ ழ்க் ோணும் குறு ிணோக் ளுள் ஏகனும் ஐந்னுக்கு ட்டும்

5x2=10

ிதடபி:

இடம் ததர் ின்நண?

ப்தற்ந ஆைோன்தைோல் க ட்

ோத?

ோங் ள் இண்தட எளது ?

39. ிழ் மூத்தோி எணப்தடுது எணோல்?

3x3=9

41. ைிட்டுக்குருிின் ோழ்க்த

ோம் ரு ?

50. உண்தத எங்ஙணம் கதை கண்டும்?
51. ோத ிக்

கண்டும்?
கண்டும்?

53. இப்தோடலுக்கு ஏற்ந தனப்பு ரு ?
XI. ீ ழ்க் ண்ட தத்ித தடித்து க ட் ப்தட்ட ிணோக் ளுக்கு ிதடபி:

5x1=5

தற்நிச் ைிறுகுநிப்பு த

த்துண்டு தபமம், ிநகு தபமம் ரு ின்நண. த்துண்டு ள்
ோற் ோனி ள், கதை ள் ற்றும் தனத

43. துருப் தகுி பில் ஆய்வு தைய் எந்ி ணிர் தப

ப்ததோருள் ள் தைய்

தன்தடு ின்நண. ைினங் பின் ித பினிருந்து எண்தய்
ததநப்தடி ிநது. ைின ங் பின் இதன ளும்

ோம் ோது?

44. அஃநித, தோ ற் ோய் என்னும் தைோற் பின் ததோருள் ைிநப்பு ோது?
தகுி-இ
IX.

கண்டும்?

ங் ள் க்கு ி வும் தன் உள்பத ஆகும். அத க்கு

42. எந்ி ணிணின் தங் தப ிபக்கு .

அனுப்புின்

கண்டும்.

ஆதத்ில் உற்நர்க்கு உ கண்டும்.

52. ோர் தைோல்தன க ட்

VIII. ீ ழ்க் ோணும் ைிறுிணோக் ள் ஏகனும் மூன்நனுக்கு ட்டும்

40. ிழ் இணி தோி என்தற் ோண

கண்டும்.

ஆிிகன ோழ்ந்முதந ிதணக்

49. எந்தநிில் ிற்

ிணி தற்நி எளது .

ிதடபி:-

கண்டும்.

ிணோக் ள்:

36. கோகதோ என்னும் தைோல் எவ்ோறு உருோணது?

38. ைிட்டுக் குருி பின் அிவுக்கு

கண்டும்.

ஒிதந உர்ந்த ிக்

35. னதைின் கதோது தநத பின் உடனில் ஏற்தடும் ோற்நங் ள்

37. ‚டீப் புளு‛ – ீ த்ிநன்

ீிதநி ளோல் ிற்

ீ ழ்க் ோணும் ிணோக் ளுள் எதகனும் ன்நனுக்கு ட்டும்

ிதடபி:

5x1=5

தஞ்ைோ உண்ததணப் கதை கண்டும்.

33. ஐம்ததருங் ோப்திங் தபக் குநிப்திடு ?
34. தநத ள் எக் ோங் ளுக் ோ

X. ீ ழ்க் ோணும் தோடதனப் தடித்து ிணோக் ளுக்கு ிதடபி:

1x5=5

ணி ளும் ருந்து ள்

ோரிக் ப் தன்தடு ின்நண.
ிணோக் ள்:

54. க்கு ி வும் தன் உள்பத எத?
55. த்துண்டு ள் எற்தந தைய் தன்தடு ின்நண?

45. இன்தத் ித தோிோைன் எவ்ோறு ைிநப்திக் ிநோர்

56. ங் பின் ித பினிருந்து எத ததநப்தடு ிநது?

46. தோிோர் தற்நி குநிப்பு எளது .

57. எினிருந்து ருந்து ள் ோரிக் ப்தடு ிநது?

47. ிழ் தோிின் ைிநப்புக் குநித்து ஐந்து ரி பில் எளது .

58. ங் ள் க்கு த்துண்டு தபமம் ரு ின்நன்.

48. ிருக்குநள் – நூல் குநிப்பு ரு ?

XII. நுண்நிவு ிணோ:

2X1=2

59. உணக்குத் தரிந் ைோதணோபர் ததர் ள் இண்டிதண எளது :

