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I. க ோடிட்ட இடம் ிப்பு :
1.

6×1=6

_________ ன்று த்ினிருந்து

ீ க ிழுந்து.

ஆ. ‚அன்புயடய ஆன்ந‛ – எணத்போடங்கும் ிருக்குநயப எழுது .
V.

ீ ழ்க் ோணும் குறுிணோக் ளுள் எயகனும் ோன் னுக்கு ியடபி.
4×2=8

23. ின்ணல் எவ்ோறு ின்னு ிநது?
24. எச்பசல் போல் இவ்வுன ம் இங்கு ிநது?

2. ம் கதோன்ந ிடப்பதோருள் ள் _________ யப் பதருக்கும்

25. ிருக்குநபின் பப்திரிவு ள் ோய?

ன்யயுயடய.
3. ிரின் த்யப்
ீ
தயநசோற்றும் ியபோட்டு ளுள் ன்று _________.

26. அயணரும் இன்தபடன் ோத் பம்பு ரும் போில் எது?

4. .ில்ித்ய _______- கதோட்டி பில் கசர்க் ப் தட்டோல் ிர் ளுக்குப்

27. உவுத்போினோல் என்பணன்ண ன்ய ள் ஏற்தடு ின்நண?

பதருய.

28. தண்புயடோ

5. ிய ள் ____ ஆணயோ
6. ஆசிரிர் பின்

இருத்ல் கண்டும்.

VI.

ணிோண கதச்சு, ோர் ளுக்கு ________ ந்து.

II. உரி ியடயத் கர்ந்பழுது :
7. க ோ

6×1=6

– இச்பசோல்லுக்குரி பதோருள் ________.

அ. பதுோ

ஆ. ியோ

இ.

அ. அநிில் + அநிஞர்

ியடப்தது _______.

ஆ. அநிவு + அநிஞர்

ஆ. தண்பு + புயடய

ியடப்தது _________.
இ. தண்பு + உயடய

11. ‘ஞ்சு ிட்டு’ என்தய குநிக்கும் ியபோட்டு ____________.
அ. ற்கதோர்
12. ன் +

ஆ. ஏறுழுவுல்
ஆ. ணி ோப்பு

இ. ற் ோப்பு

-

ஸ்படஸ்க ோப்

14. இககண பனன்ணக்

-

புிீர்ப்பு ியச

15. ிப்பு

-

16. சினம்தம்

-

ஆச்சரிம்

17. ோணிங் ள்

-

ஆகோக் ிம்

உவு

IV. ணப்தோடம்:

-

34. புி ஈர்ப்பு சக்ியக்

ண்டநிந்ர் ோர்?

35. ிர் பின் க்
ீ
யன ளுள் இண்யடக் குநிப்திடு .
அயத்துச் பசல்ோ த் யனயோசிரிர்

கூநிணோர்?
37. ோணிங் ளுள் ஐந்ின் பதய எழுது .

6×1=6

13. ஐசக் ியுட்டன்

ீ ழ்க் ோணும் குறுிணோக் ளுள் எயகனும் ோன் னுக்கு ியடபி.

33. ணிணின் சிந்யணோல் எது பத் போடங் ிது?

ியடப்தது _____.

III. பதோருத்து :

18. இற்ய

31. தண்தில்னோன் பதற்ந பசல்ம் எவ்ோறு தணினோது கதோகும்?

36. ோர் யப எங்க

இ. சினம்தோட்டம்

ோப்பு - இச்பசோற் யபச் கசர்த்து எழுக்

அ. ங் ோப்பு

30. ‘ம் கதோன்நர்’ எணத் ிருக்குநள் ோயக் குநிப்திடு ிநது?

4×2=8

இ. அிந்

10. தண்புயடய – இச்பசோல்யனப் திரித்து எழுக்
அ. தண் + புயடய

2×3=6

VII.

9. ‘ஆன்ந’ – இச்பசோல்னின் பதோருள் ___________.
ஆ. பதோனிந்

ியடபி:

32. உபவுத் போினின் சிநப்புப் தற்நி எழுது .

இ. அநிில் + னநிஞர்
அ. உர்ந்

ீ ழ்க் ோணும் சிறுிணோக் ளுள் எயகனும் இண்டனுக்கு

29. க ோயடக் ோனம் குநித்தும், ின்ிணிப் பூச்சி ள் குநித்தும் எழுது ?

ணோ

8. அநிினநிஞர் – இச்பசோல்யனப் திரித்து எழுக்

ோழ்ற்குரி ல்ன பசல் ள் ோய?

38. ஏறுழுல் என்நோல் என்ண?
VIII.

ீ ழ்க் ோணும் சிறுிணோக் ளுள் எயகனும் இண்டனுக்கு

ியடபி:

ம்பு

39. ‚ஸ்படஸ்க ோப்‛

2×3=6
ண்டநிந் பயநய ிபக்கு .

40. ஏறுழுவுல் தற்நி எழுது .
41. தோிப்பு என்நோல் என்ண? அற்யந எவ்ோறு டுக் னோம்?

ன்தது

2×3=6

அ. ‚அம்கதோலும் கூர்ய‛ – எணத்போடங்கும் ிருக்குநயப எழுது .

42. அங் த்ில் என்பணன்ண ய ோண இற்ய
ங் ிணோர் ள்?

ின் பதோருள் ள்

IX.

ீ ழ்க் ோனும் பதருிணோக் ளுள் எயகனும் இண்டனுக்கு

ியடபி:

2×4=8

43. ிருக்குநள் – நூல் குநிப்பு ரு .

தநித்துக் ப ோடுத்துத் ோத்ோவுக்கு உவுோன் அன், ோத்ோ
தோட்டிகோடு  ிழ்ச்சியுடன் பதோங் ல் ிோயக் ப ோண்டோடுோன்.

44. அநிில் அநிஞர் பிடம் உற்ந கோக்கும் ிநன் உள்பது என்தய

ிணோக் ள்:

எடுத்துக் ோட்டுடன் ிபக்கு ?

52. குன் பதோங் ல் ிோ ப ோண்டோட ோர் ட்டிற்கு
ீ
பசன்நோன்?

45. இற்ய

53.

ோயபின் பதர் என்ண?

54.

ோயபக்கு ீணம் யப்தது அணது __________.

கபோண்யின் ன்ய ள் சினற்யந எழுது .

46. ில்ித்ய ியபோட்டின் பதருய யபக் குநித்து எழுது .
X. தோடல் ிணோ:

5×1=5

புத் ம்

உவுோன்.

ிருப்பு ிரும்பு ிருப்திடு – ோளும்
நூயனப் தடிக்

ிரும்திடு

இ.

ோய் நி ள்

அ. பதோருத்து :

இரும்பு கதோன இத்ய – என்றும்
உறுிோ ச் பசய்ிடு
அரும்தோய் இருக்கும் கதோிகன – ல்ன
அநிய ள்ர்த்து உம் பதறு.
ிணோக் ள்:

5×1=5

57. ிண்ீ ன்

-

58. கோஜோப்பூ

-

பிரும்

59. க ம்

-

தநக்கும்

60. இயன

-

சிக்கும்

61.

-

உிரும்

தநய

றுத்ிருக்கும்

ஆ. தோடனில் பல் எழுத்து ன்றுகதோல் ரும் பசோற் யப எழுது .

ிரும்த கண்டும்?

3×1=3

48. __________ கதோன இணியோய் இருக்கும் புத் ம்.

‚உக பசல்ம் உண்டு தண்ணும்

49. இரும்பு கதோன இத்ய என்றும் _________ பசய்ிடு.
ஆ. பன்யோ

உயப்கத இன்தம் ப ோண்டு ரும்‛.

இ. அ ோ

50. அரும்தோய் இருக்கும் தருத்ிகன எய பர்க்

1. ___________

கண்டும்?

XI. தத்ி ிணோ:

5×1=5

குன் பதோங் ல் ிோக் ப ோண்டோடத் ோத்ோ ட்டிற்குச்
ீ
ோயப இருந்து. அக் ோயபய

குனுக்கு ி வும் திடிக்கும். அற்குத் ீணம் யப்தது அணது
க் ம். ட்டிற்குப்
ீ
தின்புநம் உள்ப கோட்டத்ில் இருந்து

2. _____________

இ. நுண்நி ிணோ:

51. இப்தோடனில் யனப்பு ோது?

பசன்நோன். அங்குக் ப ோம்தன் என்ந

ஆ. இயன ள்

XII. புத் ப் திற்சி ள்:

ருத்ய பர்த்து உர்ந்ிடு

அ. உறுிோ

அ. பூக் ள்

56. இவ்வுயப்தத்ிக்கு ஏற்ந யனப்பு ரு ?

ரும்யதப்கதோன இணியோய் – ணக்

47. எய தடிக்

55. கோட்டத்ில் இருந்து __________ தநித்துக் ப ோடுத்து ோத்ோவுக்கு

ோய் நி ள்

உணக்கு பரிந் புனர் அல்னது
எழுது .

3. _____________
(2)
ிஞர் இருரின் பதய

