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m¿éaš xU kÂ¥bg© édh¡fŸ 

 

1 . MÂ kåj‹ njh‹¿aJ....................................................... 

2. Ïa‰¡if nj®Î¡ nfh£gh£il btëæ£lt®........................... 

3. ................................................v‹gJ xnu Éåš kh‰W btë¥ghL. 

4. clš cW¥ò ga‹gh£L éÂia T¿at®............................................... 

5. vJ ghu«gça¤ j‹ik bfh©lJ...................................................... 

6. cl‰brš É‹ Á»¢ir Kiw v‹gJ...................................................... 

7. bk©lš njh£l¥g£lhâ xU tif ntWghL kh¿   cŸsJ...................... 

8. Úçš Cwit¤j éijia mG¤J« nghJ Ïj‹ têahf Ú®¤Jë  

    fÁ»wJ................................... 

9. fh‰¿‹ _y« éij guÎjš ...............................vd¥gL«. 

10. ó¡F« jhtu§fëš ghèd¥bgU¡f Kiwæš eilbgW« Kjš    

     ãfœÎ............................................... 

11. gwitfŸ tê kfuªj¢ nr®¡if....................................miH¡f¥gL»wJ. 

12. fUÎ‰w Ã‹ò éijahf khW« kyç‹ cW¥Ã‹ bga®...................................... 

13. Kéidahš c©lhF« ÂR fUé‹ ts®¢Á¡F  C£l«................................ 

14. kh§få fš ngh‹w få v‹wiH¡fgl fhuz«............................................ 

15. jhtu§fëš iry¤Â‹ gâ......................................................... 

16. fUÎ‰w R‰ig få MF«. xU kyç‹ gy Ïizahj Ryf ÏiyfŸ  

     bfh©l nkšk£l  R‰igæèUªJ cUthF« få...................................... 

17. Úiu¡ fiu¥ghdhf¡ bfh©l fiurš Ú®¤j fiurš MF«. fh®g‹il   

      rš~igil¡ fiu¥ghdhf bfh©l fiurš .......................................MF«. 

18. òéæ‹ kz‰gu¥ò xU F¿¥Ã£l msé‰F nkš ie£u#id j‹DŸ  

     bfhŸs Koah ãiy ................................. vd¥gL«. 

19. Mœflèš K¤J¡ Fë¥gt®fŸ RthÁ¡f ga‹gL« thÍ¡ fyit .........       

20. Nça xë E« tF¥Ã‹ #‹dš têna tU«nghJ mj‹ ghij  

     bjçtJ vjdhš............................... 

21. xU fiurè‹ JfŸfŸ ÛE©nzh¡» têna bjçtjdhš  

     m¡fiurš ...................................... vd¥gL«. 

22. Inrhnlh¥òfŸ, Inrhgh®fŸ cjhuz« jUf.........................., ......................... 

23. Tœk¤Âš cŸs JfŸfŸ bjhl®ªJ xG§»šyh ãiyæš Ïa§F«  

      ÏªãfœÎ ............................... vd¥gL«. 

24. Ãbusåa‹ Ïa¡f¤Jl‹ bjhl®òilaJ........................................................ 

25. ......................................................xë òfh¤ j‹ik cilaJ. 

26. cæç¤ bjhêšE£g CÁ kUªJfis¡  Fëu¢ brŒÍ« Fëç bjhêš    

      E£g  mik¥òfŸ......................................... 

27. òé¥gu¥Ãš 50 ».» vilÍŸs kåjå‹ vil ................................................. 

28. xU bghUë‹ KL¡f¤Â‰¡fhd fhuz« ......................................................... 

29. rªÂuha‹ 1 k‰W« 2 Â£l Ïa¡Fd® ........................................................ 

30. Tœk¡ fiurèš cŸs JfŸfë‹ msÎ.................................................... 

31. ãiyk éÂ vd¥gLtJ ...................................................... 

32. éiræ‹ SI myF .............................................. 

33. cªj khWgh£L Åj¤Â‰¡F¢ rkkhd Ïa‰Ãaš myF..................................... 
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திநங்கின் ஆயர்த்த யககாடு 
1. யீ ஆயர்த்த அட்டயக ........................................... ததாகுதிகாக  

    ிரிக்கப்ட்டுள். 

2. ஆயர்த்த அட்டயகனில் கிகடநட்ட  ................................. யரிகைகள்  

    என்றும் தைங்குத்து யரிகைகள் ....................................... என்றும்  

    அகமக்கப்டுகின். 

3. திந யரிகை அட்டயகனில் ....................... ததாடர்கள் உள். 

4. திந யரிகை  அட்டயகனில் ....................... ததாகுதிகள் உள். 

5. நிக குறுகின ததாடர் எது............................... அதில் உள் திநங்கள் எத்தக  

     ................................ 

6. நிக ீண்ட ததாடர் எது ..................................... அதில் உள் திநங்கள்  

    எத்தக ................................... 

7. பதல் ததாகுதி திநங்கள் ................... உலாகங்காகும். 

8. இபண்டாம் ததாகுதி திநங்கள் .............................. எப்டுகின். 

9. ததாகுதி 3- 12 யகபபள் திநங்கள் .............................. திநங்கள்  

    எப்டுகின். 

10. ததாகுதி 1 , 2 நற்றும் 13 – 18 யகபபள் தினன்கள் எ ………………………………   

      அகமக்கப்டுகின். 

11. ததாகுதி 16ல் உள் திநங்கள் .................................. குடும்ம்  

      எப்டுகின். 

12. ததாகுதி 17ல் உள் திநங்கள் .................................. குடும்ம்  

      எப்டுகின். 

13.  18ம் ததாகுதி திநங்கள் .................................... எப்டுகின்.  

14. ாந்த்கடுகள் நற்றும் ஆக்டிககள் ............................... திநங்கள் எ   

      அகமக்கப்டுகின். 

15. தங்கத்தின் தூய்கநகன ................................... என் அகால் குிக்கிலாம். 

16. அலுநிினத்தின் பக்கின தாது .......................................... 

17. எல்ா ............................... தாதுக்கல் ஆால் எல்ாத் .........................   

      கணிநங்கல. 

18. இபத்தத்தில் உள் உலாகம் ..................................... 

19. எலும்ில் உள் உலாகம் ..................................... 

20. கயட்டநின்   உள் உலாகம் ................................. 

21. தயபத்த்தின் ச்கைனத்தில் உள் உலாகம் ..................................... 

22. இக்கினாக னன்டும் தாருள் ...................................... 

23. இரும்ின் பக்கின தாது ....................................... 

24. கார்ன் அகய தாறுத்து இரும்க ................... ஆகப் ிரிக்காம். 

25. யிநாம் கட்டகநப்ில் னன்டும் உலாகம் .................................... 

26. ாகபாம் பூசுதல் என்து ........................................ 
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ாலுட்டிகள் 

1. உனிரிங்கள் யாழும் இடத்திற்கு................................... என்று தனர். 

2. ாகயத்தில் யாழும் ஒட்டகத்தின் லதால்நிகவும் தடிநாகவும்,    

     ீகப ஈர்த்து கயத்துக் தகாள்லம் .......................................... தகாண்டுள்து. 

3. யவ்யால் த்தின்லாது ..................................... ஒி தயினாகும். 

4. ாலுட்டிகள் ...................................... இபத்தப் ிபாணிகாகும். 

5. நிதின் உடல் தயப்ிக ..................... ிருந்து ......................... ஆக  

     உள்து . 

6. ாலூட்டினின் இபத்த ைியப்ணுயில் ............................................. அதிக  

     அவு ஆக்ைிஜக எடுத்து தைல்கிது. 

7. ாலுட்டிகின் இபத்த ைியப்ணுயில் ................................ இல்க. 

8. இபத்த சுற்று உறுப்புகள் ......................., ..................................., ...............................,  

      ............................. 

9. பத்தம் எனும் .............................. நற்றும் ................................ ஆகினகய  

      உள். 

10. நிதில் இபத்த சுமற்ைிகனக் கண்திந்தயர் ........................................... 

11. இதனத்கத சுற்ிலும் இபண்டக்கு டநாகின ....................................  

        உகஅகநந்துள்து.  

12. இதனம் .......................................... தகைனிால் உருயாக்கப்ட்டுள்து. 

13. நித இதனத்தில் காணப்டும் அககள் ...........................,  

        ...................................., ............................................, ................................................. 

14. இதனத்தின் அக சுருங்கும் ிகக்கு ........................... என்று தனர். 

    இதனத்தின் அக யிரியகடயதற்கு ............................... என்று தனர். 

15. இதனத்தின் ஒி ............................................... ஆகும். 

16. பன்று யகக இபத்தக் குமாய்கள் ......................................,  

        ........................................., ................................................ 

17. ஒரு நிதின் ைபாைரி இதனத் துடிப்பு ஒரு ிநிடத்திற்கு  

         ............................ ஆகும். 

18. பன்று யககனா இபத்த தைல்கள் ிாஸ்நாயில் உள் அகய  

         ................................................, .............................................., ............................................. 

19. ைிறுீபகத்தின் தைனல் அகு .................................................... 

20. ஒரு ைிற்ித்கத ைார்ந்தப் தற்லார் நற்லார் ைிற்ித்கத  

         பாநரித்தக ............................................... என்று அகமக்கப்டுகிது. 
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