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I. அ. பொருள் கூறு:
1. அசதி -

5. ஐடதம் -

6x1=6

2. திங்ள் -

ஆ. கசர்த்து ழுது:

3. கணி -

6. யம் -

4. ஆதி 6x1=6

7. தொழ்வு + அற் =

33. உனிர் பநய் ழுத்துள் வ்யொறு கதொன்றும்?
34. பநொமி முத்ல் ழுத்துள் ன்ொல் ன்?
35. பசொல்ின் இசடனில் நட்டுகந யரும் ழுத்து து?
36. பநய் ழுத்தின் ிரிவுசக் கூறு.
குதி-

III. . டிதம்:

III

(6)

37. யிண்ணப்க் டிதம்:

நும் பதருயில் உள் நின் யிக்ச ழுதுொர்த்துத் தருநொறு

8. ட்டு + திசச =

நொபொட்சினருக்கு யிண்ணப்ம் யசப.

10. ொணி + ிம் =

38. அசமப்புக் டிதம்:

(அல்து)

9. மூன்று + தநிழ் =

உணய திப்பு யிமொயிற்கு கதொமிசன அசமத்து டிதம் என்று

11. உனிர் + உள் =
12. உள்ம் + ச =

6x1=6

இ. ிரித்து ழுது:

(அல்து)

14. நொநசம =

ிமயனும் டலும் – சொண்டினொகொ குித்து உங்ள் ருத்து னொது?

15. முத்துச்சடர் =

குதி-

16. அணினல் =

18. பதன்சநபம் =

6x1=6

ஈ. திர்ச்பசொல்:

22. நொிச x

IV

5x1=5

. யிம்பம்:

17. அிவுசடசந =

x

(6)

. துசணப்ொடம்:

வு ித்தது – அத்சதனின் டிதக் ருத்துசச் சுருக்ி ழுது:

13. புபட்சிக்யி =

19. உனர்வு

யசப:

20. குிர்

x

23.இன்ம் x
குதி

“ISRO” யிண்பயிசநனம்

21. எி x
24. யிண் x

ியில் னணம் பசய்யதற்ொ
முன்திவு பசய்னப்டும்.

– II

II. உ. சயகனனும் மூன்னுக்கு யொக்ினத்தில் அசநத்து ழுது:
3x2=6
25 திச்சிப்பு 26. யொழ்ொள்
27. நுண்ணிவு
28. அியினல்
ஊ. இக்ணம் – சயகனனும் ந்து யிொக்ளுக்கு நட்டும்
யிசடனி.

5x3=15

29. தநிழ் பநொமினின் இக்ண யசச குிப்ிடு.
30. நொத்திசப ன்ொல் ன்?
31. சொர்பழுத்துள் த்தச யசப்டும்?
32. ஆய்த ழுத்திற்கு யமங்கும் கயறு பனர்ச குிப்ிடு.

த்து யருடங்ளுக்கு ிகு
ியில் சுற்றுப்னணம்
பசல்யதற்கு, இப்கொகத
யனது முதற்பொண்டு
யிண்ணப்ிக்ொம்.

10

சிப்பு சலுச:

இப்னணத்தில்

ந்து பொள்ளும்
அசயருக்கும் அட்யொன்ஸ்

15G Data Network இசணப்பு
இயசம்.

குிப்பு: ிவுக்கு பசல்லும் அசயரும் ண்டிப்ொ அங்கு எரு நபம்

50. பநய் ழுத்து டுயில் அசநமநொறு பசொற்ச உருயொக்கு:

4x1=4

ட கயண்டும்.

ய



யிொக்ள்:
38. இவ்யிம்பம் தச ற்ினது?

ி

ம்
த

39. யிண்பயி சநனத்தின் பனர் ன்?


பு

40. சிப்பு சலுசனொ ன் யமங்ப்டுிது?
51. ீ ழ்க்ொணும் பசொற்ில் உள் ழுத்துசக் பொண்டு புதின

41. னணத்தில் ந்து பொள் யனது யபம்பு னொது?

பசொற்ச உருயொக்கு:

42. ிவுக்கு பசல்லும் அசயரும் ண்டிப்ொ அங்கு ____________ ட
கயண்டும்?
எ. தநிமொக்ம்:

(Any 4)

4x2=8

43. Bend the tree while it is young.
44. A thief knows a thief.
45. Untouchability is a sin.
46. Efforts never fail.
47. Self help is the best help.
48. Money blinds all eyes.
குதி-

V

ஏ. புத்த னிற்சி:
49. ொடல் யரிளுக்கற்யொறு முசப்டுத்து:

i. சிந்தச பொள் அியினல்
ii. பசொல் பதிந்து னம்.
iii. பயல்லும் ன்றும் அியினக.

3x1=3

i. யிசத -

ii. திற்றுப்த்து -

2x1½=3

