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I. சரிான லிடைடத் தேர்ந்தேழுதுக:
6x1=6
1. ாணலர்கள் தல்கடர _______ கற்க தலண்டும்.
அ. ததயாட்ைாக

ஆ. ாசும

இ. ாசம

ஈ. க்கபம

2.ாணலர் பிமர் ____ நைக்கக் கூைாது.
அ. தபாற்றும் படி

ஆ. தூற்றும் படி

இ. பார்க்கும் படி

ஈ. லிக்கும் படி
இ. காட்டுஆறு

ஆ. இன்தசால்

ஈ. காடுஆறு

இ. லன்தசால்

ஈ. தகாடுஞ்தசால்

5.பிமர் நக்கு தசய்பம் ேீங்டகப் தபாறுத்துக் தகாள்லது ________.
அ. லம்பு

ஆ. அடேி

இ. அைக்கம்

ஈ. தபாடம

ஆ. நிடமந்ே

இ. குடமந்ே

எனத் தோைங்கும் பதுடப் பாைடய

அடிாமால் எழுதுக:

V. கீ ழ்க்காணும் குறுலினாக்களுள் எடலதனும் நான்கு லினாக்களுக்கு
4x2=8

21. நாம் எடே நம்பி லாறக் கூைாது?
22. ாருைன் தசர்லடேத் ேலிர்க்க தலண்டும்?
23. ஆசாக் தகாடல என்பேன் தபாருள் ாது?
24. பூடல எேில் இடறத்ேனர்?
லிடைரி:

ஈ. தோன்மி

II. தகாடிட்ை இைத்டே நிப்புக:

20. ஔடலார் இற்மி தல்கள் ாடல?

VI. கீ ழ்க்காணும் சிறுலினாக்களுள் எடலதனும் பன்மனுக்கு

6.உேித்ே என்ம தசால்யிற்குரி எேிர்ச்தசால் _________.
அ.டமந்ே

…….

19. கற்மலரின் தபருடகராக பதுட கூறுலன ாடல?

4.பிமரிைம் நான் __________ தபசுதலன்.
அ. கடுஞ்தசால்

ன்னனும்

5

லிடைரி:

3. காடு + ஆறு என்பேடனச் தசர்த்து எழுதுக் கிடைக்கும் தசால்
அ. காட்ைாறு ஆ. காைாறு

IV. னப்பாைம்:

6x1=6

7. ___________ இருந்ோல் ோன் நாடு பன்தனற்மம் அடைபம்.
8. நாடு பழுக்க _______ பள்ரிகள் ேிமக்கப்பட்ைன.

3x3=9

25. கல்லிின் சிமப்புகராக பதுட கூறுலன ாடல?
26. பட்டுக்தகாட்டை கல்ாண சுந்ேனார் கூைாேடல எடல எனக்
குமிப்பிடுகிமார்?

9. ாடு என்ம தசால்லுக்குச் ___________ என்னும் தபாருளும் உண்டு.

27. ஆசாக் தகாடல – தல் குமிப்பு ேருக.

10. தபாங்கல் லிறா _______ என்று தபாற்மப்படுகிமது.

28. ோய் ேன் குறந்டேட எவ்லாதமல்யாம் பாாட்டுகிமாள்?

11. ________ நன்மி கூமிச் சிமப்புச் தசய்பம் லிறா தபாங்கல் லிறா.
12. காாசடக் கல்லிக் கண் ேிமந்ேலர் என னோப் பாாட்டிலர்
_______.

III. தபாருத்துக:

6x1=6

VII. கீ ழ்க்காணும் குறுலினாக்களுள் எடலதனும் நான்கு
லினாக்களுக்கு லிடைரி:

4x2=8

29. காாசர் காயத்ேில் தோைங்கப்பட்ை கல்லி நிறுலனங்கள் ாடல?
30. காாசரின் சிமப்புப் தபர்கள் ாடல?

13. கல்லிக் கண் ேிமந்ேலர் -

லருணன்

31. தபாகிப் பண்டிடக எேற்காக தகாண்ைாைப்படுகிமது?

14. ேிட்ைம்

-

ஜல்யிக்கட்டு

32. ேிருலள்ளுலர் ேினம் எப்தபாது தகாண்ைாைப்படுகிமது?

15. பாே த்னா

-

ேிறர் ேிருநாள்

33. உறலர்கள் ஏன் ாடுகளுக்கு நன்மி தசலுத்துகின்மனர்?

16. தபாங்கல் லிறா

-

1976

34. காாசர் பேல்லாகப் தபாறுப்தபற்மதும் கல்லிக்காகச் தசய்ே

17. லீ லிடராட்டு

-

ேி உணவு

பேல் பணி ாது?

18. டறக்கைவுள்

-

காாசர்

VIII. கீ ழ்க்காணும் லினாக்களுள் எடலதனும் பன்மனுக்கு
3x3=9

லிடைரி:

இ. கீ ழ்க்காணும் பாைடய படித்து லினாக்களுக்கு லிடைரி:
உறவுத் தோறில் ோன் உணவுேரும்

35. காாசரின் ேி உணவுத் ேிட்ைம் குமித்து எழுதுக?

உடைபம் அேனால் அணிலரும்

36. காணும் தபாங்கடய க்கள் எவ்லாறு தகாண்ைாடுகின்மனர்?

பறகும் ற்றுர தோறில் ாவும்
பிர்த் தோறில் இன்தமல் லிறயாகும்.

37. லீ லிடராட்டு என்மால் என்ன?

உறதல தசல்லம் உண்டு பண்ணும்

38. ாட்டுப் தபாங்கயன்று உறலர்கள் எவ்லாறு நன்மி

உடறப்தப இன்பம் தகாண்டு லரும்

தசலுத்துகின்மனர்?

லாறி பிர்த்தோறில் லரம் தபருகி

IX. அ. கீ ழ்க்காணும் லினாக்களுக்கு ஏதேனும் ஒன்மனுக்கு லிடைரி:

டலகம் பழுலதும் லாறிதல.

1x6=6

-நாக்கல் ல. தல. இாயிங்கனார்.

39. காாசரின் கல்லிப் பணிகள் ாடல?

1. உறவுத் தோறில் ேருலது எது?

40. ஆசாக் தகாடல கூறும் எட்டு லித்துகள் ாடல?

2. தசல்லத்டே ேருலது எது?

41. கல்லித அறிாச் தசல்லம் – லிரக்குக:
ஆ. கீ ழ்க்காணும் உடப்பத்ேிடப் படித்து லினாக்களுக்கு லிடைரி:

5x1=5
னிேர்களுக்குத் தேடலான தபாருள்கடரக் கிடைக்கச்
தசய்லதே லணிகத்ேின் தநாக்கங்களுள் ஒன்று. ஓர் இைத்ேில்
உற்பத்ேிாகும் தபாருள்கடரப் பய இைங்களுக்கு அனுப்புலதும் பய
இைங்கரில் கிடைக்கும் தபாருள்கடர ஓர் இைத்ேில் கிடைக்கச்
தசய்லதும் லணிகம். கல் என்பது லிற்படன தபாருரன்று. ஆனால்
அேடனச் தசதுக்கிச் சிடயாக ாற்மயாம். உேிரும் கல்தூடரச்
தகாயாலாக ாற்மயாம். இேடன ேிப்புக் கூட்டுேல் என்பர்.
லினாக்கள்:

1. சிடய தசதுக்கப் படும் தபாது உேிரும் கல்தூடர என்னலாக
ாற்மயாம்?

2. லணிகத்ேின் தநாக்கம் என்ன?
3. ேிப்புக் கூட்டுேல் என்மால் என்ன?
4. கிடைக்கும் தபாருள்கரின் எடேக் கூட்டிப் புேி தபாருராக
ாற்றுலது சிமந்ே லணிகம்?

5. இப்பத்ேிக்கு ஏற்ம ேடயப்டப எழுதுக:

5x1=5

3. இன்பம் ேருலது ____________?
4.

டலகம் – தபாருள் ேருக:

5.

இப்பாையின் ஆசிரிர் ார்?

ஈ. தண்ேிமன் லினாக்கள்:
தநகிறிப் பன்பாட்டைத் ேலிர்ப்படேக் குமித்து இண்டு
லரிகரில் குமிப்பிடுக:

2x1=2

