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Marks-80
Time-2½hrs

I. க ோடிட்ட இடம் ிபப்பு :

6×1=6

1. சீருடடத் திட்டத்டத

யிடடனி.
23.

4×2=8

ற்யர்க்குச் சசன் இடசநல்ோம் சிப்பு ன்கத பதுடபனின்

சருடந ோகும்.
25. ந்த ஒர் உனிருக்கும் சசய்னக் கூடோதது தீடநனோகும்.

3. சசல்யம்

26. ண்கணோடு ோட்டு இடசக் ப்ட்டது.

4. யணி ர்.

27. அநிழ்தகந ஆோலும் யிருந்திர் இருக்கும் கோது தோன் நட்டும்

5. ோக் ம்.

உண்து யிரும்த்தக் து அன்று.

6. டிப்ிவு.
II. உரின யிடடடனத் கதர்ந்சதழுது :

6×1=6

7.ஆ. நோச
8.ஆ. தூற்றும்டி
ோட்டோறு

28.

டல் அடடன கதோமோ வும், கந த்டத குடடனோ வும்

ருது ின்ர்.
29.

டலும்

டல் சோர்ந்த இடபம் சய்தல் ிம் ப்டும்.

VI.

ீ ழ்க் ோணும் சிறுயிோக் லள் டயகனனும் இபண்டனுக்கு நட்டும்

யிடடனி:

10.இ. ோட்டு + இடசத்து.

2×3=6

Refer NOL

11. . ஊக் ம்

VII.

12. அ. த ர்கயோர்
III. சோருத்து :

ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் லள் டயகனனும் ோன் னுக்கு நட்டும்

யிடடனி.

6×1=6

4×2=8

33. சோினினல்

13. தநிமர் திருோள்

நருத்துயக்

14. ஜல்ிக் ட்டு

ோநபோசர்

15. கோ ிப் திருோள்

ல்லூரி ள், நருத்துயக்

ல்லூரி ள்,

ோல் டட

ல்லூரி ள், ஆசிரினப் னிற்சி ிறுயங் ள் கோன்டய
ோத்தில் சதோடங் ப்ட்டது.

34. யட்டில்
ீ
உள் னற் சோருள் ட ீக் ி யட்டட
ீ
தூய்டந

16. சோருள் ட யோங்குயது யிற்து

சசய்பம் ோள் கோ ித் திருோள்.

17. குதிடப

35. ஒரு சோருள் ிரிடம் இருந்து யோங்குயதும் த்ன்ிடம் உள்டத

18. சல்லுக்கு உப்பு
IV. நப்ோடம்:

4+2=6

19. நன்னும் நோசக்
நன்ின்

ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் லள் டயகனனும் ோன் னுக்கு நட்டும்

24. ோம் நற்யரின் ட ப்சோருட ம்ி யோமக் கூடோது.

2. தநிமர் திருயிமோ.

9.அ.

V.

ற்கோனும் சீர்தூக் ின்

ற்கோன் சிப்புடடனன் நன்ற்குத்

தன் கதசம் அல்ோல் சிப்ில்ட

ற்கோர்க்கு ச்

சசன் இடசநல்ோம் சிப்பு.
20. “கநோப்க் குடமபம் அிச்சம் ப ந்திரிந்து
கோக் க் குடமபம் யிருந்து.

ிருக்கு யிற்தும் யணி ம் ஆகும்.
36. கதக்கு, நனில்கதோட , அரிசி, சந்தம், இஞ்சி, நிகு கோன்டய
தநிழ் ோட்டிிருந்து ற்றுநதி சசய்னப்ட்ட சோருள் ள் ஆகும்.
37. டத பதல் ோள் திருயள்லயர் ஆண்டு சதோடங்கு ிது. டத
இபண்டோம் ோட்ள் திருயள்லயர் திம் ச ோண்டோடப்டு ிது?
38. சருந்தடயர், டிக் ோத கநடத,

றுப்புக்

ோந்தி,

ர்ந யபர்,
ீ
டமப்

ங் ோர், தடயர் ட உருயோக்குயர் கோன்டய ஆகும்.
VIII.

ீ ழ்க் ோணும் சிறுயிோக் லள் டயகனனும் இபண்டனுக்கு நட்டும்

யிடடனி:

2×3=6

Refer NOL.
IX.

53. ோம் புத்த ப் பூச்சினோ

ீ ழ்க் ோணும் சருயிோக் லள் டயகனனும் இபண்டனுக்கு நட்டும்

யிடடனி:

2×4=8

Refer Class Work.
X.

ீ ழ் ோணும் ோடடப் டித்து யிோக் லக்கு யிடடனி:
ீ அன்பு

5×1=5

ோட்டு - உட

திர்த்தோடப ீ சோங் ி ஓட்டு !
க ோடமக்கு ஊட்டு - உனர்
ச ோள்ட க் ோய் ீ யோழ்ந்து
ஒிநிக்

திர் ோம்

ோட்டு!

ண்டு - ீ

உனர்யோய் அந்ம்ிக்ட
தநிழுக்கு ஆற்று

ன்ித்

சதோண்டு!

-.

ன்ித்தநிழுக்கு சதோண்டு ஆற் கயண்டும்.

50. திர்த்தோடப சோங் ி ஓட்ட கயண்டும்.
51. இப்ோடட ழுதினயர் அ. அப்துல் த்தீப்
XI.

ீ ழ்க் ோணும் த்திடன டித்து க ட் ப்ட்ட யிோக் லக்கு: 5×1=5
.

ருத்து ட ஆபோய்ந்து சதோடர்புப்டுத்துதக சதிந்த

அியோகும். ஒருயர் இருக் க்கூடோது. இனற்ட னில் உள்யற்டபம்
கயண்டும். சில் அடயருக்கும் இன்ினடநனோதது ஆகும்.
ோள்கதோறும் ம் யோழ்யில்

ோண்யற்ட ழுதிபம், யருணித்தும் யப

கயண்டும் நது சிந்திக்கும் தினும்

56. ம் யோழ்யில்

ோணுதல் கயண்டும்.

ோண்யற்ட ழுதிபம் யருணித்தும் யப கயண்டும்.

XII.சோருத்து :

4×1=4

57. யிக்கு
58. ஞ்சுசநத்டத
59. ஊஞ்சல்
XIII.ஆங் ிச் சசோல்லுக்குரின தநிழ்ச்சசோல்ட கதர்ந்சதடுத்து ழுது :
4×1=4
61. ணத்தோள்
63.

ோட்டு கயண்டும்.

48. க ோடமக்கு யபத்டத
ீ
ஊட்ட கயண்டும்.
49.

55. இனற்ட னில் உள்யற்டபம்

62. யங் ி

யிோக் ள்:
47. டமக்கு அன்பு

54. ட்டிவுக் ல்யி அடயருக்கும் இன்ினடநனோததோகும்.

60. கோர்டய

உண்டு!

ி இன் ல்யோழ்வு ச ோண்டு -

நட்டும் இருக் க் கூடோது.

ட்டுடப ழுதும் யன்டநபம்

சருகும் ன்து திண்ணம்.
யிோக் ள்:
52. சிந்தடனின் யிடகய சிந்த அியோகும்

ோகசோட

64. யடபகயோட
XIIV. தண்ணி யிோ:
65.

ன்ினோகுநரி, தஞ்டச, நதுடப, ர் ோடு

(2)

