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I. க ோடிட்ட இடம் நிப்பு :

6×1=6

1. குறந்தை ள் பள்ரிில் ற்மத் ைோழ்லின்மிப் படிக்

________ ைிட்டத்தை

அமிப ப்படுத்ைினோர்.

ந ங் ள் பட்டினம் ன்றும் _______ ன்றும் அதறப்பர்.

6. _________ இருந்ைோல் ைோன் நோடு பன்கனற்மம் அதடபம்.
II. உரி லிதடதத் கைர்ந்பைழுது :
அ. ககயோட்டோ
8. ோணலர்

கலண்டும்.

ஆ. தூற்றும்படி

ோடு + ஆறு ன்பதைச் க ர்த்து ழுைக்
அ.

ோட்டோறு

ஆ.

ிதடக்கும் ப ோல்_______.
இ.

10. ‘போட்டித த்து’ ன்னும் ப ோல்தயப் பிரித்து ழுைக்
அ. போட்டி + த த்து

ஆ. போட்டி + இத த்து

ோடுஆறு
ிதடப்பது ______.

இ. போட்டு + இத த்து.

11. நிதயோன ப ல்லம் ____
அ. ைங் ம்

ஆ. பணம்

. ஊக் ம்

ீ ழ்க் ோணும் குறுலினோக் ளுள் தலகனும் நோன் னுக்கு ட்டும்
4×2=8

ற்மலரின் பபருத ரோ

பதுத கூறுலன ோதல?

23. ந்ை எர் உிருக்கும் ப ய்க் கூடோைது து?
24. ைகனோடு போட்டு இத க் ப்பட்டது?
25. ப்படி உண்பது லிரும்பத்ைக் து அன்று?
26.அதயதபம், க த்தைபம் ீ னலர் ள் ன்னலோ க்
ீ ழ்க் ோணும்

ருது ின்மனர்?

ிறுலினோக் ளுள் தலகனும் இண்டனுக்கு ட்டும்

லிதடரி:

2×3=6

28. நோட்டுப்பும இயக் ிங் தர லோய்போறி இயக் ிங் ள் ன்று கூமக்
ோணம் ன்ன?
29. லிரும்கைோம்பல் பற்மி லள்ளுலர் கூறுலது ோது?
30. ஆ ோக் க ோதல – தல் குமிப்பு ைரு ?
31.

ல்லிின்

VII.

ீ ழ்க் ோணும் குறுலினோக் ளுள் தலகனும் நோன் னுக்கு ட்டும்

32.

இ. பந லோரி

III. பபோருத்து :

6×1=6

13. பபோங் ல் லிறோ

-

பநல்லுக்கு உப்பு

14. லீ லிதரோட்டு

-

குைித

15. பதறன

-

பபோருள் தர லோங்குலது லிற்பது

16. லணி ம்

-

கபோ ிப் ைிருநோள்

17. அகபிோ

-

ஜல்யிக் ட்டு

18. பண்ட ோற்ம லணி ம்

-

ைிறர் ைிருநோள்

றிைல்

V.

– னத் பைோடங்கும் ைிருக்குமதர ழுது .

ிமப்பு ரோ

பதுத கூறுலன ோதல.

லிதடரி.

12. லட்டுப்
ீ
பன்போட்டிற் ோ ப் பபோருள் லோங்குபலர்___
அ. த ர்கலோர் ஆ பைோறியோரி

20. ‚கோப்பக் குதறபம் ….

VI.

இ. போர்க்கும்படி

ோடோறு

லரி தர அடிோமோல் ழுது :

27. பநய்ைல் நியம் ன்மோல் ன்ன?

இ. க் பம

பிமர் ________ நடக் க் கூடோது.

அ. கபோற்றும்படி
9.

6×1=6

ஆ. ோ ம

ற்கமோனும்‛ னத் பைோடங்கும் பதுத போடல் 4

22. நோம் தை நம்பி லோறக் கூடோது?

4. பபோருள் தர லிற்பலர் __________ ஆலோர்.

ற்

19. ‚ன்னனும் ோ மக்

21.

3. ோடு ன்ம ப ோல்லுக்குச் _____ ன்னும் பபோருளும் உண்டு.

7. ோணலர் ள் தல் தர _______

4+2=6

லிதடரி.

2. பபோங் ல் லிறோ ________ ன்று கபோற்மபடு ிமது.

5. துதமப

IV. னப்போடம்:

ோோ ர்

4×2=8
ோயத்ைில் பைோடங் ப்பட்ட

33. கபோ ிப் பண்டித

ைற் ோ

ல்லி நிறுலனங் ள் ோதல?

ப ோண்டோடப்படு ிமது?

34. லணி ம் ன்மோல் ன்ன?
35. ைிழ்நோட்டியிருந்து ற்றுைி ப ய்ப்பட்ட பபோருள் ள் ோதல?
36. ைிருலள்ளுலர் ைினம் ப்கபோது ப ோண்டோடப்படு ிமது?
37.

ோோ ரின்

VIII.

ீ ழ்க் ோணும்

ிமப்புப் பபர் ள் ோதல?
ிறுலினோக் ளுள் தலகனும் இண்டனுக்கு ட்டும்

லிதடரி:
38.

ோோ ரின் ைி உணவுத் ைிட்டம் குமித்து ழுது .

39. லீ லிதரோட்டு ன்மோல் ன்ன?

2×3=6

40.

ிறு லணி ம், பபரு லணி ம் கலறுபடுத்து .

இன்மிதோைது ஆகும். நோள்கைோறும் நம் லோழ்லில்

41.

ோணும் பபோங் தய க் ள் வ்லோறு ப ோண்டோடு ின்மனர்?

IX.

ீ ழ்க் ோணும் பபருலினோக் ளுள் தலகனும் இண்டனுக்கு ட்டும்

லிதடரி:

ழுைிபம், லருணித்தும் ல கலண்டும் நது

லினோக் ள்:

43. பறந்ைிறர் ற்றுைி, இமக்குைி ப ய்ை பபோருள் ள் தல?

52.

டகயோடு லிதரோடு போடயின் பபோருதர சுருக் ி ந்து லரி ரில்

ழுது .
ோோ ரின்

ல்லிப் பணி ள் ோதல?

46.

ல்லிக அறிோச் ப ல்லம் லிரக்கு ?
5×1=5

ோட்டு - உதன

ைிர்த்ைோத நீ பபோங் ி ஏட்டு !
க ோதறக்கு லத்தை
ீ
ஊட்டு - உர்
ப ோள்த க் ோய் நீ லோழ்ந்து
எரிிக்

ைிர் ோயம்

ோட்டு!

ண்டு - நீ

உர்லோய் அந்நம்பிக்த

உண்டு!

ரி இன்ப நல்லோழ்வு ப ோண்டு ைிழுக்கு ஆற்று

ன்னித்

பைோண்டு!

- அ. அப்துல் யத்ைீப்.
லினோக் ள்:
47. ோருக்கு அன்பு

ோட்டு கலண்டும்?

48. க ோதறக்கு ன்ன ஊட்ட கலண்டும்?
49.

ோண்பலற்தம ழுைிபம் _______ ல கலண்டும்.

XII.பபோருத்து :

4×1=4

57. லிடிபலள்ரி

-

பஞ்சுபத்தை

58. ணல்

-

ஊஞ் ல்

59. புல்

-

கபோர்தல

60. பனிபட்டம்

-

லிரக்கு

XIII.ஆங் ியச் ப ோல்லுக்குரி ைிழ்ச்ப ோல்தய கைர்ந்பைடுத்து ழுது :
4×1=4
(
61.

ோக ோதய, லதகலோதய, பணத்ைோள், லங் ி)
ன் ி கநோட்

62. கபங்க்

-

63. ப க்

-

-

65. உனக்கு பைரிந்ை சுற்றுயோத் ையங் ள் இண்டு ழுது .

ீ ழ்க் ோணும் பத்ைித படித்து க ட் ப்பட்ட லினோக் ளுக்கு: 5×1=5
ிமந்ை அமிலோகும்.

ருத்து தர

ஆோய்ந்து பைோடர்புப்படுத்துைகய பைரிந்ை அமிலோகும். எருலர் புத்ை ப்
பூச் ிோ

56. நம் லோழ்லில்

XIIV. தண்ணமி லினோ:

51. இப்போடதய ழுைிலர் ோர்?

ிந்ைதனின் லிதரகல

இருக் க் கூடோது?

64. டிோண்ட் டிோப்ட் -

ன்னித்ைிழுக்கு ன்ன ப ய் கலண்டும்?

50. ைிர்த்ைோத ___________ ஏட்டு.
XI.

53. நோம் ன்னலோ

55. இற்த ில் உள்ரலற்தமபம் _________ கலண்டும்.

ீ ழ் ோணும் போடதயப் படித்து லினோக் ளுக்கு லிதடரி:
தறக்கு நீ அன்பு

ிமந்ை அமிவு து?

54. து அதனலருக்கும் இன்மிதோைது?

45.
X.

ிந்ைிக்கும் ைிமனும்

ட்டுத ழுதும் லன்தபம் பபருகும் ன்பது ைிண்ணம்.

2×4=8

42. பபோங் ல் லிறோதலப் பற்மி குமிப்பு லத ?
44.

ோண்பலற்தம

ட்டும் இருக் க்கூடோது. இற்த ில் உள்ரலற்தமபம்

ோணுைல் கலண்டும். பனனில் பட்டமிவுக் ல்லி அதனலருக்கும்

(2)

